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Rusija nepaiso sutartos su 
Lietuva sienos 

Vilnius , lapkričio 14 d. 
(BNS) — Lietuvos URM atsto
vai mano, kad Rusijos pasie
niečiai galėtų jau dabar tole
rantiškiau atsižvelgti į lietu
vių poreikius teritorijoje, kuri 
pereis Lietuvos žinion, kai bus 
patvirtinta sienos sutartis. 

Vištyčio miestelis ir net kai 

R. Šidlauskas sakė neseniai 
pateikęs pasiūlymų Maskvai 
susitarti dėl šios problemos 
sprendimo ir dabar laukia at
sakymo. 

Iki Lietuvos ir Rusijos sie
nos sutarties pateikimo tvirti
nimui parlamentuose jos tu
rinys neskelbiamas. Tačiau R. 

kurių jo sodybų kiemai dabar Šidlauskas, pastaraisiais me-
yra padalinti sienos linijos, ir tais vadovavęs Lietuvos dery-
tai kelia ypatingų nepato
gumų jo gyventojams. Lietu
vos piliečiai gali būti sustab
dyti Rusijos pasieniečių, ei
dami pas kaimynus, o lankan
tys gimines Vištytyje — net 
peržengę kiton kiemo pusėn. 

Pagal spalio mėnesį Mask
voje pasirašytą Lietuvos ir Ru
sijos sutartį, tokių nepato
gumų neturėtų likti, tačiau 
sutartis dar nėra patvirtinta. 

Lietuvos URM Konsulinio 
departamento direktorius Ri
mantas Šidlauskas sakė, kad 
Rusija jau dabar galėtų at
sižvelgti į sienos linijas. 

Pasak diplomato, tarptauti
niai susitarimai ragina val
stybes nesiimti veiksmų, 
prieštaraujančių jų sudarytos 
sutarties dvasiai, nors ji ir 
būtų dar pilnai neįsigaliojusi. 

bininkams iki pat sėkmingo 
sutarties pasirašymo, tikina, 
kad, jai įsigaliojus, „padalintų 
kiemų tikrai nebebus". 

Taip pat yra žinoma, kad, 
pagal sutartį, valstybių siena 
eina Vištyčio ežeru vietoj iki 
šiol nubrėžtos per kranto li
niją. 

Lietuvai tenka apie 400 hek
tarų ežero, t.y. 20 proc. jo plo
to, vietoj anksčiau turėtų 2 
procentų. Be to, su Rūsys pa
siektas principinis susitari
mas dėl galimos ežero dalies 
nuomos ateityje. Pasak R. 
Šidlausko, tam tikromis sąly
gomis Lietuva galės derėtis su 
Rusija ilgam išsinuomoti pa
pildomai daugiau kaip 500 
hektarų, .taip padidindama 
savo naudojamą ežero plotą 
beveik iki 50 procentų. 

Lenkijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrai 
Vilniuje. 

Pininislav. (leremek Algirdas Sauda rgas susit iko 
i Elta) 

Lietuvos ir Lenkijos siekiai — 
panašūs 

lapkričio 13 d. migracija. Su A. Saudargu su 

Generalinė prokuratūra 
prašoma ištirti rėmėjų parašų 

dingimą 
Vilnius , lapkričio 14 d. 

(BNS) — Reformų partijos va
dovas Algirdas Pilvelis penk
tadienį kreipėsi į Generalinę 
prokuratūrą, prašydamas iš
tirti, kaip dingo jo kandi
datūrą prezidento rinkimams 
parėmusių beveik 700 asmenų 
parašai. 

Spaudos konferencijoje A. 
Pilvelis teigė, kad lapkričio 6 
d. Vyriausiajai rinkimų komi
sijai (VRK) įteikę 19 segtuvų 
su 23,029 parašu o komisijos 
pirmininkui Zenonui Vaigaus-
kui juos suskaičiavus, parašų 
liko 22,377. 

„Esu įsitikinęs, kad parašai 
dingo VRK", sakė A. Pilvelis. 
Jo nuomone, tai padaryta 
tyčia. 

Reformų partijos pirminin
kas teigė, kad jam registruo
jantis kandidatu į kandidatus, 
Z. Vaigauskas sakęs: „Pilveli, 
apsigalvok gerai, neduok pa
reiškimo kandidatuoti, nes 
tau bus blogai". 

A. Pilvelis apgailestavo, kad 
neturėjo galimybių šį pokalbį 
įrašyti. Jis teigė iš vieno LNK 
televizijos žurnalisto suži
nojęs, kad Z. Vaigauskas darė 
spaudimą atsisakyti kandida
tuoti dar vienam asmeniui. 

A Pilvelis teigė, kad VRK 
atsisako pasakyti, kiek jo 
rėmėjų parašų pripažinti ne
galiojančiais. Jis stebėjosi, 
kad komisija nepripažino įka
lintojo parlamentaro Audriaus 
Butkevičiaus ar kandidato į 
prezidentus Artūro Paulausko 
parašų, nors jie pasirašė kelių 
žmonių akivaizdoje, tačiau ne
nurodė savo paso serijos. 

Vyriausioji rinkimų komisija 
tikrai nepametė 700 Algirdo 
Pilvelio rėmėjų parašų, pa-

* P o beve ik dvejų metų 
pertraukos Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos 
(SKAT) vado .pareigas vėl 
pradėjo eiti pulkininkas leite
nantas Arvydas Pocius. Prieš 
kelias dienas jis sugrįžo iš Vo
kietijos, kur tobulinosi šios 
valstybės kariuomenės kari
ninkų akademijoje. (Elta) 

reiškė komisijos pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas, paaiški
nęs, kad būtent tiek mažiau 
parašų, nei buvo nurodęs A. 
Pilvelis, VRK rado, tikrinda
ma jo atneštus lapus. 

Anot jo, kreipdamasis į Ge
neralinę prokuratūrą, A Pil
velis „užbėgo už akių VRK", 
nes VRK rengėsi pati prašyti 
prokuratūros nustatyti, ar 
nėra nusikaltimo sudėties A. 
Pilvelio štabo veiksmuose, 
klastojant oficialius dokumen
tus. 

Šio kandidato pateiktuose 
parašų rinkimo lapuose be
veik pusė piliečių pasų serijų 
suklastota, o pavardės — iš
galvotos, sakė Z. Vaigauskas. 

Vilnius, 
(BNS) — Naujasis Lenkijos 
užsienio reikalų ministras 
Bronislaw Geremek patvirti
no, kad Lenkija ir toliau tęs 
strateginio bendradarbiavimo 
su Lietuva politiką. Ketvirta
dienį jis savo pirmojo užsienio 
vizito buvo atvykęs į Vilnių. 

B. Geremek, kalbėdamas 
spaudos, konferencijoje po su
sitikimų su Lietuvos val
stybės, parlamento ir vyriau
sybės vadovais, pareiškė lai
kąs Lietuvos ir Lenkijos san
tykius „pavyzdiniais", tačiau 
pastebėjo, „kad niekada ne
būna taip gerai, kad negalėtų 
būti geriau". 

Pasak jo, susitikime su kole
ga Algirdu Saudargu buvo 
įkurta Tarpvyriausybinės ben
dradarbiavimo tarybos komisi
ja, kuri derins abiejų valsty-

tarta, kad bus siekiama iki šių 
metų pabaigos pasirašyti ne
legaliai atvykusių asmenų 
grąžinimo sutartį. 

„Paradoksalu, tačiau geri 
santykiai parodo, kad pa
daugėja darbo", sakė A. Sau
dargas. 

Pasak jo-,<4,ietuvos ir Lenki
jos pirminiai uždaviniai — 
prisijungimas prie ES ir 
NATO, geri santykiai su kai
mynais ir regioninis bendra
darbiavimas — yra tie patys. 

„Tai, pridėjus gerus tarpusa
vio santykius, sudaro pa
grindą ilgalaikei strateginei 
partnerystei", sakė A. Saudar
gas, pabrėždamas, kad Lietu
vai ypač svarbu plėtoti Tarp
vyriausybinės bendradarbia
vimo tarybos projektus. 
Anot A. Saudargo, konk-

bių užsienio politiką Europos rečių bendradarbiavimo darbų 
saugumo klausimais. Buvo laikas priklauso nuo Lenkijos 
nutarta neatidėliojant įsteigti vyriausybės Kaip žinia, nau-
dar vieną komisiją, kuri rū
pintųsi kova su organizuotu 
nusikalstamumu ir nelegalia 

jasis Lenkijos ministrų kabi
netas laimėjo pasitikėjimą 
Seime tik šios savaitės pra
džioje. 

Bronislavv Geremek, komen
tuodamas tai, kad Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos prezidentai 
atmetė Rusijos pasiūlymą su
teikti Baltijos valstybėms sau
gumo garantijas ir sudaryti 
pastovumo regione paktą, 
sakė, jog viena būtinu sąlygų 
geros kaimynystės santy
kiams Europoje — kad būtų 
pripažįstama kiekvienos val
stybės teisė pasirinkti jai tin
kamus saugumo užtikrinimo 
būdus. 

„Yra galimybių, kad iki XX 
amžiaus pabaigos Rusija taps 
demokratine valstybe be impe
rinių apetitų", sakė Lenkijos 
UR ministras. J is pažymėjo, 
kad Lenkija įtariai žiūri į Ru
sijos siūlomas saugumo garan
tijas, nes, „pasak vieno istori
ko, Rusijos kariuomenė dažnai 
ateidavo greičiau nei pačios 
garantijos". 

Konservatoriai nusprendė 
nesiginkluoti 

Bus perkainotos 
Lietuvos aukso atsargos 

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(Elta) — Seimo valdančioji 
Konservatorių frakcija savo 
valdybos posėdyje nusprendė 
atsisakyti Vidaus reikalų mi
nisterijos siūlytų tarnybinių 
ginklų, informavo frakcijos at-

* Vyriausioji r inkimų 
komisija penktadienį vakare 
kandidatais į prezidentus įre
gistravo Vytautą Landsbergį, 
Valdą Adamkų ir Vytenį And
riukaitį, iškaitant anksčiau 
įregistruotą Artūrą Paulaus
ką, jau yra keturi kandidatai 
gruodžio 21 d. vyksiančiuose 
Lietuvos vadovo rinkimuose. 
Sekmadienį VRK paskelbs, ar 
kandidatais įregistruos Vil
niaus universiteto rektorių 
Rolandą Pavilionį bei Seimo 
narius Kazį Bobelį ir Rimantą 
Smetoną. Algirdo Pilvelio ko
misija jau neįregistravo kandi
datu, nes jis nesurinko priva
lomo 20,000 rėmėjų parašų 
skaičiaus. Nuo kitos savaitės 
pradžios kandidatais įregist
ruoti asmenys galės atsidaryti 
savo sąskaitas, pasisakyti te
levizijoje ir radįjuje, pralyti 
apsaugos, bei pasiimti 2 mė
nesių apmokamas atostogas. 

(BNS) 

stove spaudai. 
Frakcįjos valdybos nuo

mone, bet kuris Seimo narys 
ginklą savigynai gali įsigyti 
bendra tvarka, kaip ir bet ku
ris kitas Lietuvos pilietis. 

Kaip jau skelbta, Vidaus rei
kalų ministerija pasisiūlė iš
duoti parlamentarams tarny
binius ginklus bei pamokyti 
tuos ginklą valdyti. Seimo 
narių, pageidaujančių gauti 
ginklus, sąrašus frakcijos turi 
pateikti Seimo kancleriui Jur
giui Razmai. Jis kol kas yra 
gavęs kiek daugiau nei dešimt 
LDDP, Socialdemokratų bei 
Liberalių reformų frakcijos 
narių paraiškų. 

Seimo kancleris mano, kad 
prieš išduodant tarnybinį gin
klą, Seimo narių bus pa
prašyta paaiškinti, kokia grės
mė jam kilusi. 

Pats J. Razma sakė nenorįs 
turėti ginklo, nes „situacija 
kartais būtų net pavojin
gesnė". Tuo pat metu kancle
ris sakė įsivaizduojąs, jog ko
rupciją tiriantis parlamen
taras gali jausti grėsmę. 

Baigę parlamentaro kaden
ciją, Seimo nariai ginklą pri
valės grąžinti Vidaus reikalų 
ministerijai 

Vilnius, lapkričio 14 d. 
(BNS) — Lietuvos bankas 
(LB) vėl svarsto galimybę per
kainoti aukso atsargas. 

LB rinkos operacijų depar
tamento direktorius Arvydas 
Kregždė neabejoja, kad a u k : 

sas turėtų būti perkainotas, 
nes jo verte pasaulio rinkose 
yra žemesne nei apskaito LB. 

Lietuvos bankas, skaičiuo
damas auk:- > vertę, jau maž
daug ketverius metus pagal 
Tarptautinio valiutos fondo 
rekomendacijas jį įvertina kai
na — 333 JAV doleriais už 
Trojos uncija. Pastaruoju me
tu uncijos r;:.kos kaina nuolat 
krenta, o ketvirtadienį, bai
giantis prekybai Tarptauti
nėje Londor.o brangiųjų me
talų biržoje ji buvo apie 308 
doleriai. 

Vakarų specialistai spėlioja. 
kad 1998 metais aukso kaina 
sumažės ik: ^70 dolerių. 

A. Kregždė ketina siūlyti 
centrinio banki valdybai dar 
šiais metai> priimti sprendi
mą dėl aukso perkainavimo. 
J is įsitikinęs, kad Lietuvos 
aukso verte turėtų būti skai
čiuojama pasai jo rinkos kai
ną. Būtent tekia kaina remsis 
ir būsimasis Europos centrinis 
bankas. 

Aukso atsargos spalio pa
baigoje sudarė 6 proc. LB 

užsienio atsargų. Joms didė
jant , aukso indėlis ir reikšmė 
nuolat mažėja. J a u ketverius 
metus Lietuvos banko aukso 
atsargos nesikeičia, bankas 
aukso nei parduoda, nei per
ka. 

Nebeliks kai kurių 
įrašų lietuviškame 

pase 
Vilnius, lapkričio 14 d. 

(BNS) — Pastaruoju metu 
daug diskusijų kėlusio įrašo 
Lietuvos piliečių pasuose apie 
šio dokumento galiojimą už
sienyje nebereikės nuo 1998 
metų sausio 1 dienos. 

Tai numato patobulinti Lie
tuvos piliečio paso nuostatai, 
kuriuos paskelbė biuletenis 
„Valstybės žinios"'. 

Papildymą, kad „paso galio
jimo užsienyje laikas atitinka 
paso galiojimo laiką". Seimas 
priėmė lapkričio pradžioje, 
tačiau pats nutarimas įsiga
lios tik nuo sausio 1-osios. 

Iki dabar įrašą apie paso ga
liojimą užsienyje reikėdavo 
kas 5-eri metai pratęsti. 

Seimas yra numatęs, kad 
nuo kitų metų liepos 1 f1 bus 
atsisakyta ir kito įra. pMM— 
apie nuolatinę gyvenamąją 
vietą. Tam reikės parengti 
įstatymą „Dėl gyvenamosios 

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

Bagdadas. Visi Bagdade buvę Jungtiniu Tautų ginkluotės 
tikrintojai ankstų penktadienio rytą išvyko iš Irako, pranešė 
oficiali naujienų agentūra INA. Anot Specialiosios komisijos 
pirmininko Richard Butler, šeši Amerikos ginkluotės tikrinto
jai vėlų ketvirtadienio vakarą išvyko iš Bagdado į Jordanijos 
sostinę Amaną. Irake pasiliko septyni JT darbuotojai, saugan
tys stebėjimo centre Bagdade esančią įrangą, bei 12 čiliečių la
kūnų, kurie aptarnauja JT sraigtasparnius. 

New Yorkas. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (ST> ket
virtadienį prieš vidurnaktį griežtai pasmerkė Irako įsakymą 
neatidėliotinai išsiųsti JT ginkluotes tikrintojus amerikiečius 
ir pareikalavo tuoj pat jį a tšaukti . Oficialiame ST posėdyje pas
kelbtas pareiškimas, primenantis ankstesnį spalio 29 d. pareiš
kimą, kuris įspėjo Iraką dėl galimų „sunkių pasekmių", jeigu 
jis tuoj pat nepaklus JT reikalavimams. Kai kurie ST diploma
tai buvo nepatenkinti, kad J T rengia atsaką Bagdadui, netu
rėdamos strategijos įveikti aklavietei kurios, j ie būgštavo, neiš
spręstų net karinis smūgis. 

Vašingtonas. JAV Kongreso respublikonai ketvirtadienį iš
reiškė paramą prezidentui Bill Clinton, sprendžiant Jungtinių 
Tautų ginklų tikrinimo Irake krizę. Tiek Atstovų Rūmų pirmi
ninkas Newt Gingrich, tiek Senato daugumos vadovas Trent 
Lott pasisakė prieš Irako prezidentą Saddam Hussein ir paža
dėjo, jei bus būtina, remti griežtus JAV veiksmus. Ketvirtadie
nį Atstovų Rūmų Tarptautinių santykių komitetas priėmė nu
tarimą, kuriame JAV kviečiamos imtis vienašalių karo veiks
mų prieš Iraką, jei žlugs kitos diplomatinės ar daugiašalės pas
tangos išspręsti šią krizę. 

Londonas. Didžioji Britanija penktadieni pranešė paskelbu
si 48 valandų parengtį karo lėktuvų „Harrier GR-7" eskadrilė
je, kuriai gali tekti paremti Persijos įlankoje dislokuotas britų 
pajėgas. Tačiau dar nenutar ta siųsti į Persijos įlanką nei šių 
lėktuvų, nei lėktuvnešio „Invincible", kuris perkeliamas iš Ka
ribų į Viduržemio jūrą, pranešė parlamentui jaunesnysis UR 
ministras Derėk Fatchett. Pasak jo, parengties paskelbimas 
yra „protinga atsargos priemonė". 

Maskva. Opozicijos daugumos valdomi Rusijos parlamento 
Žemieji Rūmai penktadienį priėmė nutarimą, remiantį Iraką 
ginče su Jungtinėmis Tautomis. Valstybės Dūmos pri imtame 
neįpareigojančiame pareiškime prezidentas Boris Jelcin ragi
namas paveikti JT Saugumo Tarybą taip, kad prieš Iraką ne
būtų panaudota karinė jėga ir būtų leidžiami pagalbos skry
džiai sergantiems vaikams iš Irako evakuoti. Be to, preziden
tas prašomas reikalauti, kad JAV atstovai J T ginkluotės kont
rolės komisijoje būtų objektyvūs, gerbtų Irako liaudies suvere
numą, saugumą bei orumą. 

Varšuva. Lenkijos prezidentas AJeksander Kwasniewski 
perdavė Seimui įstatymo projektą, siūlantį atverti visuomenei 
buvusio komunistinio saugumo bylas, praneša spauda. Prezi
dentas siūlė įsteigti Piliečiu archyvą ir, į jį perkėlus 1944-1990 
metų saugumo organų archyvus, sudaryti galimybes visiems 
Lenkijos gyventojams susipažinti su asmeninėmis bylomis, 
tam tikslui paskiriant Visuomeninio pasitikėjimo komisiją, 
kuri kontroliuos kiekvieno piliečio teisę susipažinti su tokia 
byla. 

Jungtinės Tautos. Ketvirtadienį nepaprastojoje Jungt i 
nių Tautų Generalinės asamblėjos sesijoje Šveicarija buvo pa
raginta surengti Ketvirtąją Ženevos konvenciją pasirašiusių 
valstybių konferenciją. Ši konvencija draudžia kurti gyvenvie
tes okupuotose teritorijose, ir konferencija būtų siekiama, kad 
Izraelis nutrauktų savo gyvenviečių statybą arabų žemėse 
Šveicarijai, kuri nėra JT narė, tačiau turi stebėtojo statusą, yra 
patikėta 1949 m. Ketvirtosios Ženevos konvencijos priežiūra. 
Konvencija, kurią pasirašė 188 valstybės, kontroliuoja civilių 
asmenų elgesį karo metu. JT Generalinės asamblėjos nutari
mas smerkia Izraelį, nepaklususi pakartotiniams Asamblėjos 
reikalavimams sustabdyti 6.500 žydų namų statybas Jeruzalės 
kalvoje, teritorijoje, kuri 1967 metų Vidurio Rytu kare buvo at
plėšta nuo Jordanijos. 

vietos deklaravimo". 
Nuolatinės gyenamosios vie

tos įrašas smarkiai kritikuoja
mas kaip sovietmečio piliečių 
kontroliavimo sistemos paliki
mas. 

* Prancūzijos ambasado
rius Lietuvoje Michel Tou-
raine ministrui pirmininkui 
Gediminui Vagnoriui įteikė 
Valstybinio ordino už nuopel
nus Didįjį Kryžių. Tai pirma
sis užsienio valstybės apdova
nojimas premjerui. 

* Prasidėjus laisvai pre
kybai su įvairiomis val
stybėmis, į Lietuvą kasdien 
įvežami dideli kiekiai mažai 
žinomu cheminiu medžiagų: 
skalbimo priemonių, valikliu, 
vaistų ir 1.1. Todėl atsirado 
būtinybe įkurti Nuodingų 
medžiagų informacijos centrą, 
rašoma „Kauno dienoje" 
fl0.28/. (Eta) 

KALENDORIUS 

Lapkričio 15 d.: Šv. Alber
tas Didysis, Bažnyčios moky
tojas (1193-1280): Leopoldas, 
Vaidila. N'orda. 

Lapkričio 16 d.: 33 eilinis 
sekmadienis; Švč M. Marija 
Aušros Vartuose. Gailestingu
mo Motina, šv. Margarita 
Skote (1046-1093). šv. 
Gertrūda '1227-1297: Ed
mundas. Aiškutis. Tyda. 

Lapkričio 17 d.: Šr . Elzbie
ta Vengre, grafiene, vargšų 
slaugytoja 11207-1231!; Diony
zas. Grigalius. Getautas . 

Lapkričio !8 d.: Šv Petro 
(1626) ir Šv. Pauliaus (1854) 
bazilikų Romoje pašventini
mas, šv. Rožė Philippine Du-
chesne, vienuole misionierė 
Amerikoje '1769-1852'; Sa
lomėja. Lizdeika. Ledrūna. 
1918 m. paskelbta Latvijos ne
priklausomybe. 

. 
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Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood A ve. 
Arlington Heights, IL 60004 . 

IŠPLATINTA DAUGIAU PUSĖS 
MAS IR STOVYKLŲ VADOVŲ 

Per Nepaprastąją ateitinin
kų konferenciją Palangoje kai 
kas lyg tai teigė, kad Lietu
voje neturi programinės me
džiagos veikloje su ateitinin
kais. Jie nebuvo girdėję apie 
dvi neseniai išleistas knygas, 
kurių tikslas kaip tik ir buvo 
tokią programinę medžiagą 
suteikti. Po konferencijos buvo 
kreiptasi į kun. Robertą Gri
gą, prašant informacijos apie 
„MAS Programos vadovo" ir 
„Ateitininkų vasaros stovyklų 
vadovo" padėtį. Šie abu „Va
dovai" buvo išspausdinti Lie
tuvoje ir leidėjų atiduoti Lie
tuvos ateitininkams jų veiklai 
skatinti. Neseniai gautame 
laiške kun. Grigas informuoja 
apie šių „Vadovų" reikalus. 

„Visą informaciją apie laiške 
minimus 'MAS programos va
dovą' ir 'Vasaros stovyklų va
dovą' perdaviau MAS valdy
bos pirmininkui, Vytauto Di
džiojo universiteto teologijos 
studentui Mindaugui Kulia-
vai. Jis... užtikrino mane, kad 
dar pernai atsiėmė knygas, 
kiekviena proga informuodavo 
apie šių 'Vadovų' buvimą kuo
pų globėjus ir asmenis, dir
bančius su ateitininkais ar jų 
stovyklose. Apie knygas buvo 
pranešama ir jos platinamos 
ateitininkų kuopų globėjų kur
suose bei seminaruose. Prieš 
pusmetį, kviečiant į MAS aka
demiją (jau nuo LAF atsikū
rimo pradžios rengiamas sa
vaitę trunkančią Rudens, Žie
mos ir Pavasario ateitininkų 
akademijų ciklas; drauge su 
kita informacija visoms užsi
registravusioms MAS kuo
poms buvo išsiuntinėti ir pra
nešimai apie minėtas knygas. 
Šiuo metu daugiau negu pusė 
knygų kiekio yra .išplatinta, li
kusi neišplatinta dalis laiko
ma ateitininkams sugrąžin
tose patalpose — Ateitininkų 
rūmuose Kaune, Laisvės ai. 
13: tel./fax: 370 7 73 40 55. 
Bey;, prieš kelias dienas šiuo
se rūmuose kaip tik įvyko SAS 
(Studentų ateitininkų sąjun
gos) raštinės atidarymas. Tai
gi, SAS nuo šiol turės savo ofi
cialią būstinę su kompiute
riais ir t.t. MAS jau anksčiau 
turi išsikovojusi čia patalpas, 
tik kol kas ne taip prabangiai 
įrengtas. Džiugu, kad jauni
mas nesnaudžia, auga, tik 
Dieve padėk išsaugoti jam 
Kristaus dvasią... Su dėkingu
mu Kristuje Jums ir mieliems 
Bendraminčiams Amerikoje 
daug linkėjimų siunčiantis — 
kun. Robertas Grigas"'. 

Prie laiško pridėtame priede 
Romas Jankauskas, LTV lai
dų įsigijimo ir -platinimo sky
riaus vadovas, dėkoja kun. A. 
Grigui už laišką, kuriame jis 
rašė apie naują LTV doku
mentinį filmą „Mylėti artimą" 
(apie kun. Juozą Zdebskį) ir 
siūlė jį padauginti bei platinti 
kasetėmis. Po filmo premje
rinės peržiūros. įvykusios 
rugsėjo 16 d., panašų norą 
taip pat pareiškė ne vienas fil
mo aptarime dalyvavusių 
žmonių. Toliau R. Jankauskas 
rašo: „Iki šiol Lietuvos televizi
ja dar neturi galimybės ma
siškai dauginti ir platinti vaiz
dajuosčių su geriausių savo 
laidų ir filmų įrašais, tačiau 
vis labiau ryškėja toks porei
kis, o Jūsų ir kitų mūsų žiū

rovų pasiūlymai, manome, tik 
padės galutinai apsispręsti ir 
padėti šią svarbią veiklą. Kaip 
ten bebūtų, bent jau keliolika 
filmo 'Mylėti -artimą' kopijų 
bus pagaminta artimiausiu 
metu ir apie galimybę jas 
įsigyti pranešime Jums vėliau. 
Tikimės, kad tai pavyks pada
ryti dar iki filmo premjeros 
eteryje, kuri LTV kanalu yra 
numatoma spalio pabaigoje". 

Kun. Grigas savo laiške 
man dar pridėjo savo mintį: 
„Pamaniau, kad gal ir išeiviją 
sudomintų filmas apie vieną iš 
kilniausių lietuvių rezistenci
jos asmenybių. Turbūt tas ge
ras šiame laiške aptariamas 
sumanymas greičiau būtų 
vykdomas, jei Lietuvos televi
zija gautų daugiau paskati
nimų ir susidomėjimą reiš
kiančių laiškų". Norintiems 
arčiau susipažinti su kun. 
Juozo Zdębskio nuopelnais 
siūloma pasiskaityti dviejų 
knygų aptarimą pavasarinia
me „Ateities" žurnale. 

Romualdas Kriaučiūnas 

Elena Aglinskienė praveda archeologinių kasinėjimų 
stovykloje, Dainavoje. 

išnekes} jaunučių 

ATEITININKŲ NAMAI 
PAJAUNĖJO 

DETROITO 
JAUNUČIŲ 

SUSIRINKIMAS 
Mes susirinkimą pradėjome 

malda. Tada susiskirstėm į 
grupes. Nuo pirmo iki ketvirto 
skyriaus jaunučiai ėjo į vieną 
kambarį, o vyresni jaunučiai 
ėjo į kitą. Vyresni tada susis
kirstė į grupes ir perėjo tris 
stotis. Kiekvienoje stotyje 
turėjom dešimt minučių atlik
ti uždavinius, todėl jautėm 
šiek tiek spaudimo. Pirmoje 
stotyje turėjom atsakyti klau
simus apie vietas pasaulyje. 
Antroje stotyje reikėjo supo
ruoti paveikslą su kraštu. 
Nespėjom trečios stoties už
davinio atlikti. Jaunesni jau
nučiai spalvojo ir darė dalykus 
su vėliavomis. Atrodo, kad 
jiems buvo labai smagu. 

2 vai. p.p. mūsų naujasis 
klebonas kun. Volskis atėjo 
pakalbėti su visais vaikais. Jis 
mums rodė nuotraukas iš Bet
liejaus ir Jeruzalės; pasakojo 
apie jo kelionę ir mintis, kai 
jis ten lankėsi. 

Susirinkimui baigiantis mes 
turėjom parašyti ką galėtu
mėme padaryti pasauliui, kad 
būtų jame geriau gyventi. Su
sirinkom aplink žvakes ir su-
dainavom dainą: „Kur du ar 
trys susirenka Mano vardu". 

Svaja Mikulionytė. 
Aušros Vartų kuopa, 

Detroitas 

ATEITININKŲ 
RŪMUOSE DURIS 

ATVĖRĖ STUDENTU 
ATEITININKU 

SĄJUNGOS BŪSTINĖ 
Rugsėjo 19 d. Ateitininkų 

rūmuose Kaune buvo iškil
mingai atidaryta Studentų 
ateitininkų sąjungos būstinė. 
Iškilmėse dalyvavo apie 80 
studentų iš įvairių ateitininkų 
kuopų, taip pat kun. R. Gri
gas, Seimo pirmininko pava
duotojas F. Palubinskas, vy
resniųjų klasių moksleiviai 
ateitininkai. Septyniolika vy
resniųjų draugų parengtas 
užduotis sėkmingai įveikusių 
pirmakursių studentų — tarp 
jų trys Kauno Tarpdiecezinės 

Išsiruošiau gana anksti į 9-
tos vai. vaikų Mišias, Pal. Jur
gio Matulaičio misijon. Nesku
bėdama, pakelyje dar užsuku į 
Ateitininkų namus, kurie iš 
lauko pasipuošę rudens atneš
tomis ugnies raudonumo spal
vomis. Gražu čia pavasarį, kai 
viskas pradeda sprogti ir ža
liuoti, gražu ir malonu vasarą 
sėdėti senolių ąžuolų pavėsy
je, kai reikia slėptis nuo vasa
ros karščių, smagu rudenį, ku
ris namams atneša savo įvai
riaspalves dovanas. Gražu ir 
paslaptinga čia būna ir žie
mą, kai visa sodyba lyg miega 
po baltu, lyg pūkas, žiemos 
patalu. Dabar džiaugiamės ru
deniu ir jo dovanomis. 

Rudenį ateitininkų namuo
se veikla atgyja, kaip ji atgyja 
ir visame mūsų kultūriniame 
gyvenime. Ryžtamės naujų už
mojų įgyvendinimui. Ypač tai 
svarbu darbščiai Ateitininkų 
namų valdybai, kuri ištisus 
metus, bent kartą per mėnesį, 
čia renkasi pasidžiaugti pra
ėjusį mėnesį atliktais darbais, 
rūpintis Ateitininkų namų 
ateitimi — jų finansiniu išlai
kymu, jų pataisymais ir prie
žiūra. Didžiausias tų visų rū
pesčių svoris krenta ant namų 
valdybos pirmininko Alfonso 
Pargausko pečių. 

Palengva apeinu visą Ateiti
ninkų namų sodybą. Sausi vė
lyvo rudens lapai jau šlama po 
kojomis dar nepametę savo 
turtingo rudens spalvingumo. 
Pora persenusių ąžuolų šią va
sarą buvo nupjauti. Nuo metų 
naštos, jų kamienai išpuvo ir, 
didesniam vėjui kilus, keli lū
žo. Kaip žinome, pjaudami di
delius medžius, susiduriame 
su dideliu darbu ir išlaidomis. 
Namų pirmininkas pasirūpi
no talka ir tuos darbus atliko. 
Plonesnes šakas sumalė atvy
kę Lemonto miestelio darbuo
tojai su savo tam tikslui įren
gimais. Vakarinėje kiemo pu
sėje persodintos dar jaunos 
pušelės. Įvesta nauja kanali
zacija prie virtuvės, įvestas 
Lemonto miestelio vanduo. 

Praveriu didžiąsias pastato 
duris. Kairėje pusėje esantį 
kambarį jau galima vadinti 
biblioteka. Visa siena nustaty

ta lentynomis su ateitininkiš-
ka ir kitokia literatūra. Tiki
me, kad šios knygos ne tik 
puoš šį kambarį, bet bus ir 
naudojamos. Tai mūsų valdy
bos narės Rimos Polikaitytės 
pastangos. Ne tik knygomis ji 
rūpinosi, bet ir ateitininkams 
svarbių žmonių paveikslais, 
juos perrėmindama į gražes
nius ir patvaresnius rėmus. 
Valgomojo kambario langus 
puošia naujos užuolaidos, teik
damos kambariui šilumos rr 
orumo. Toliau salonėlis, kurio 
užuolaidos gr&iai išvalytos ir 
sutvarkytos. Didžioji namų sa-
liukė taip pat atsinaujinusi: 
lubos gražiai perdažytos, o 
langų viršų puošia naujos, šil
tos spalvos užuolaidos. Visa 
tai čia atsirado darbščios Atei
tininkų namų iždininkės Vi
dos Maleiškienės rūpesčiu. 
Virtuvėje nauja komercinio 
dydžio virykla, kurios čia jau 
seniai reikėjo. Didesnių susi
būrimų metu dabar galima 
čia maistą ne tik šiltą išlai
kyti, bet, reikalui esant, virti. 

Nusileidžiu į apatinę namų 
saliukę. Ją sunku atpažinti. 
Senų vandens vamzdžių var
vėjimas buvo lubose palikęs 
negražius pėdsakus. Jau se
niai lubos prašėsi pakeičia
mos. Dabar. įdėjus naujas lu
bas ir salė žymiai pašviesėjo. 
Tai buvo vienas brangesnių 
remontų. Dar planuojama pa
keisti ten esančius sienų pieši
nius ateitininkams reikšmin
gais paveikslais. 

Taigi, Ateitininkų namai 
„pajaunėjo". Čia suminėjau tik 
visiems pastebimus pagerini
mus ir pagražinimus. Ateiti
ninkų namus jau spaudžia 
metų našta. Reikia dažnai 
keisti ar taisyti kanalizacijos 
vamzdžius, vandens ir šildy
mo tankus, vandens nutekė
jimo vamzdžius. Visa tai susi
ję su didelėmis išlaidomis. 

Ateitininkų namai nėra pa
minklas praeičiai. Ateitinin
kai yra šviesios ateities žmo
nės. Juose kuriama ateitis. 
Ateitininkų ateitis, tai ne vįen 
knygose ir vyresniųjų širdyse 
surašyti šūkiai ir principai. Be 
prieaugio nebūtų ir ateitinin
kų ateities. Šiandien jaunučių 
ateitininkų mėnesinis susirin-

tu Jaunųjų Ateitininkų sąjun
gos pirmininkė yra dr. Ona 
Daugirdienė su darbščia val
dyba. Kuopų globėjų, sesučių 
— Dainės Quinn ir Rasos Kas-
niūnienės (Narutytės) ateiti-
ninkiškoji ideologija ir princi
pai atsispindi jų darbuose. Jos 
stengiasi tuos principus skie
pyti ir savo globojamųjų jau
nučių širdyse. Linkime globė
joms ištvermės nepavargti. 

Ne tik jaunučiams reikalingi 
namai. Jie reikalingi ir val
dybų posėdžiams, korporacijų 
susirinkimams ir visiems ieš
kantiems jaukios vietos, šven
čiant šeimos šventes. Ateities 
savaitgalyje, lapkričio 7-9 d. 
čia lankėsi dabartinis Ateiti
ninkų federacijos pirmininkas, 
iš Lietuvos, Vygantas Mali
nauskas ir išeivijos ateitinin
kų gyvenimo mokyklą baigęs 
bei ateitininkams savo gyve
nimą pašventęs Vytautas Vy
gantas. Buvo sprendžiamos 
moksleivių ir jaunučių veiklos 
problemos, užjūrio ateitininkų 
uždaviniai bei Lietuvos ateiti
ninkų vizija ateičiai. 

Šiuo metu Ateitininkų na
muose gyvena jų didelis rė
mėjas ir mecenatas prel. Juo
zas Prunskis. Šiuose namuose 
žadame švęsti jo garbingą 90-
tąjį gimtadieni, ateinančių 
metų pradžioje. Namų šeimi
ninkai ir prižiūrėtojai taip pat 
Cia turi savo butą, tai darbšti 
Stasiulių šeima. 

Ateitininkų namai išsilaiko 
daugiausia pačių ateitininkų 
finansine parama. Pavasarį 
pasiunčiami laimėjimų bilie
tėliai ir su jais laukiama atei-
tininkiškai veiklai pritarian
čiųjų asmenų aukų. Dažniau
siai aukotojai namų reikalin
gumo, minčiai pritaria ir dos
niai aukoja. Prieš Kalėdas yra 
siunčiamos kalėdinės kortelės 
už kurias taip pat laukiama 
aukų. Ar kortelės visiems pa
tinka? Valdyba stengiasi visus 
patenkinti, bet sunku. Šiais 
metais kalėdinės kortelės jau 
yra pasiekę gavėjus. Tikime, 
kad šiais metais negirdėsime 
nusiskundimų, kad kortelės 
per vėlai atėjo. Jos sukurtos 
Lietuvoje gyvenančios daili
ninkės Birutės Kuckaitės už 
labai kuklų honorarą. Šiems 
dideliems siuntimo darbams 
atlikti talkos atsiranda iš 
pačių ateitininkų. Ateitininkų 
namų valdyba dėkinga jiems 
visiems. 

Kai rašomi čekiai Ateiti
ninkų namams paremti, 
siūlome prisiminti, kad ateiti
ninkai turi du atskirus fon
dus, t.y., Ateitininkų namų 
fondą (Ateitis Foundation), ir 
Ateitininkų Federacijos fondą 
(Ateitis Federation). Abu fon
dai yra labai reikalingi ir abu 
yra ateitininkų globoje. Pir
masis yra grynai Ateitininkų 
namų išlaikymui, o antrasis 
remia visą ateitininkišką 
veiklą, ypač ateitininkus Lie
tuvoje. 

Neklauskime, ar Ateitinin
kų namai mums reikalingi. 
Remkime šį vienintelį išeivijos 
ateitininkų centrą, o kai ateis 
laikas pakeisti jų valdybą me
tinio susirinkimo metu, nepa
gailėkime vienų metų darbo 
aukos Ateitininkų namams 
palaikyti. 

Aldona Kamantienė 
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DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKS A 

6441 S. Putas*! FU., CNcego, IL 
Rez. 70*422-7807 
Keb. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132S.KadzlaAv. 

Vai: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Seštd. pagal susitarimą 

KsttnstoM. 773-779-2660 
Namų tat. 708 4«> 5846 

DR. KENNETH J. VERKĘS 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuotakia 

4007 W. 59 St., Chicago, IL 
Tat. 773-73S-6M6 

4707 S. Gllbart, La dranga, IL 
Tai. 706-352-4487 

DR. VIUUS MIKAfTIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MEDtCAL CUMC 
15606-1*7 SL. U m t ISOOS 

Priklauso Palo* Communuy Hospitai 
Sfear Crota Hoapkal 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 706-257-2286 

VIDAS J. NBMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽ1NAS. M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus 11914 gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ava. (prie Auetrn) 

T t t 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Chiroprakur.iS gydymas, sveikos 

mitypos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartam, Brtdgeviev/. IL 60456 

Tai. 708-584-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

Tirsty Park, IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HkjNend Ava., St*. 201 
(skersai garvss nuo Good Samarrtan ligoninės) 

Downem Orove. IL 60615 
Tel. 630-980-3113 

Valandos susitarus 

DR. EUOJJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVajfcv SL, Lement, IL 60439 
Tai. 815-723-1864 

7600 W. Conege Dr. 
Pato* Heights. IL 60453 

Tel. 708-361-0010 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 706-246-0067 arba 708-246-6581 
6448 S. Putaato Roed 

• Valandos pagal susitanmą 

Cantac Diagnosia, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9630 S.RMgeiend Ave. 
CNcego flktae, IL 60415 

Tei. 706-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tai 773-735-7709 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Wettcheatar.lL 60154 

TaL 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708-662-4158 atsakomas 24 va! 
1443 S. 50tt) Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v v 

Išskyrus trečd.; šeštad 11-4 v.p.p 

DR. V. J. VASAJT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St, Burbei*, IL 
Tel. 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

kunigų seminarijos auklėti- kimas. Namai prisipildys Jau
niai — buvo iškilmingai priim
ti i ateitininkų gretas ir pak
viesti kartu dalyvauti links-
mavakaryje ir vaišėse. Anot 

nučiais ateitininkais, kurių 
čia susiburia daugiau šimto. 
Tada namai panašūs į bičių 
avilį; girdisi lyg bičių duzge-

DR. PĖIRAŠ V. KISIEUUS 
INKSTU. POSLfiS IR PROSTATOS 

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

630-941-2606 
valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tat. 70MM-1120 

Lietuvos studentų ateitininkų sys. Jaunučiai skirstosi j sa-
sąjungos pirmininko Osvaldo vus būrelius, buriasi apie savo 
Stnpeikio, Lietuvos studentų būrelių globėjus. Puikiai žino-
ateitininkų sąjungoje susibūrę me, jei neatsirastų pasišven-
apie 100 narių, išeivijoje apie tusių ir darbščių vadovių, ne-
30. g£, 1997X1-. 18 butų čia ir jaunučių. Šiuo me-

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus figos 
7722 S. Kedzie Ave. 
ChsMsjo.IL 60862 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.O. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Tei. (630)527-0090 
382$ Hįfiand Ave.. 
ToweM,8uBe3C 

Downera Orove, IL 60615 
Tei. (630)435-0120 

DTTLTPETREIKI 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

T«4. (708)588-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR RAMUNĖ MACEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Roed 
HtaKoryHIHe 

Tel. 706-598-2131 
Valandos pagal susitanmą 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 S.7901 Ave:, Htctory HHto. IL 
Tei. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Notthvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

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

bR.A.Š.ėL£VĖCKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.95 SL Tei. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pinmad 3v.p.p.-7v.v.. antr 12:30-3V p p 
treč. uždaryta, ketvirt ' • 3 v.p p 

penktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v p p. 

DR DOMAS LAPNJ8 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 WeetAve. 
OrtandParfc 

706-348-8100 
Valandos kasdlan. išskyrus savaitgalius 

•oTT 1. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJU VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 a.Kedzte Ave., Ctttago 

7 7 > 7 7 M W » erba 773-4ee-**4l 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TBW DALLAS PRUNSKIS, MD 

Nugaros, sprando, galvos, sanarig 
ir kt. vietų skausmo gydymo 

specialistai 
Chlcaoo: 312-726-0600 

Eeet Dundee: 847-561-1212 
McHenry; 815-363-9595 
Eik Grove: 647-718-1212 
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SPINDĖSIME KAIP 
ŽVAIGŽDĖS 

Netrukus baigsis bažnyti
niai metai, prasidės Adventas, 
kuomet tikintieji ruošiasi nau
jam Dievo įsikūnijimui žmo
nių gyvenime. Nors ateinantį 
sekmadienį — paskutinįjį šių 
bažnytinių metų — iškilmin
gai švęsime Kristaus karalia
vimą mūsų gyvenime, net ir 
visoje žemėje, visose tautose, 
šio sekmadienio skaitiniai 
kviečia susikaupti ir pamąs
tyti. 

Visi trys skaitiniai — tiek iš 
Danieliaus knygos, kur gir
dime apie teisiųjų prisikėlimą, 
tiek iš Laiško žydams, kur pri
menama Kristaus tobula, 
vienkartinė auka, tiek ir iš 
Morkaus evangelijos — Kris
taus antrojo atėjimo aprašyme 
— mums primena, kad pabai
goje tapsime visiškai nauji kū
riniai. Kitaip tariant, į dangų 
įžengsime visiškai nekalti , vi
sos mūsų nuodėmės bus nu
plautos, būsime įsupti į nau
jus, garbingus, iš mirties pri
keltus kūnus ir bendrausime 
su Dievo išrinktaisiais, n u 
rinktais iš visų keturių šalių, 
nuo žemės pakraščių iki dan
gaus tolybių", kaip girdime šio 
sekmadienio Evangelijoje (Mor
kaus 13:24-32). 

Ši mintis, kad pasibaigus 
visiems laikams, būsime visiš
kai nauji kūriniai, praplečia 
mūsų ribota* viltis savo atei
čiai. Daugelis galbūt įsivaiz
duojame, kad, išgyvenę ilgą 
gyvenimą, pagaliau įriedėsi
me į dangų kaip senas, ap
trankytas automobilis pas 
vartotų automobilių pardavėją 
ir būsime patenkinti, kad už 
tokį seną laužą iš viso ką nors 
gavome. Bet dangus nėra senų 

" mašinų parduotuvė, ir Jėzus 
nėra pardavėjas. Pranašo Izai-
jo knygoje (Iz 65:17-18) Dievas 
mus kviečia laukti kitokio gy
venimo: „Štai aš kuriu naują 
dangų ir naują žemę, ... kuriu 
Jeruzalę, kuri bus džiaugs
mas, ir jos žmones, kurie bus 
vadinami 'linksmybe' ". 

Tad šio sekmadienio pir
mame skaitinyje (Dan 12:1— 
3). pranašaudamas apie visų 
laikų pabaigą, Danielius už
tikrina Dievo išsirinktosios 
tautos žmones (tad per 
Krikštą — ir mus), kad Dievo 
„tauta bus išgelbėta", kad jie 
„spindės kaip dangaus skai-
drynė. ir tie, kurie daugelį 
žmonių išmokė teisybės, spin
dės tarsi žvaigždės visada, per 
amžius". 

Šiame kontekste, klausyda
miesi ištraukos iš Laiško žy
dams t Žyd 10:11-14,18), pra
dedame suvokti Kristaus au
kos ant kryžiaus svarbą ir ga
lybę — tik per jo mirtį išsi
pildė Danieliaus pranašystė. 

Laiške žydams girdime: Savo 
gyvybės „vienintele atnaša j i s 
amžiams padarė tobulus tuos, 
kurie yra daromi Šventais. O 
kur nuodėmės atleistos, t en 
nebereikia aukos už nuodė
mes". 

Komentuodamas šiuos skai
tinius, kun. Carroll Stuhl-
mueller rašo, jog per tai, kad 
Jėzaus auka an t kryžiaus 
buvo absoliutiškai tobula, kad 
j i buvo Senosios Sandoros 
nuolat kartojamų aukų tobu
las atbaigimas — pilnatvė, 
atėjo pabaiga. Bet iš tiesų, ši 
pabaiga yra visiškai naujos 
kūrinijos pradžia. Todėl šian
dien kiekvienos Mišios — Eu
charistija, kurioje a tkur iama 
vienkartinė, tobula Jėzaus 
auka, mums pr imena Kristaus 
mirtimi bei prisikėlimu užtik
rintą naują dangų ir naują 
žemę. Tad esame begalinės 
vilties stiprinami ir ugdomi 
žmonės. 

Žvelgdami į praėjusius me
tus iš vilties naujuoju dangum 
ir žeme perspektyvos, prade
dame matyti, kaip Kristus 
traukia ir veda mus į nuos
tabų, džiaugsmu sklidiną tiks
lą. Išmintis triumfuoja. Tokią 
viziją mums suteikia Danielio 
knyga. 

Šios knygos pradžioje Danie
lius yra apibūdinamas kaip 
„gražus, protingas ir išmin
tingas jaunuolis, greitai iš
mokstantis ir santūrus savo 
sprendimuose" (Dan 1:4), bet 
svarbiausias jo apibūdinimas 
— archangelo Gabrieliaus žo
džiai jam: „numylėtas žmo
gus" (Dan 9:23). Tikroji išmin
tis, kuri ateina per meilės 
prizmę, padarys, kad spin-
dėtume „kaip" dangaus skaid-
rynė... tarsi žvaigždės". Kai 
suvoksime, kad iš tikrųjų esa
me Dievo numylėtieji (tik dėl 
to Jėzus atėjo žemėn mūsų va
duoti iš nuodėmės, net savo 
gyvybės auka), kils mumyse 
dėkingumas ir meilės jausmas 
Dievui, iš kurio nesulaikomai 
mylėsime ki tus , trokšime 
jiems parodyti, kad Dievas ir 
juos myli. 

Pirmojo šimtmečio žydai 
(tiek Kristaus sekėjai — 
krikščionys, t iek ir žydų tikė
jimo tebesilaikantieji) gyveno 
nuolatinėje baimėje, kad Ro
mos kariuomenė, tramdydama 
žydų sukilėlius, visiškai su
naikins Jeruzalę, su Dievo bu
veine jų tarpe: šventykla ir 
visu Dievo miestu — Ziono 
kalnu — Jeruzale. Tai ir įvyko 
70-aisiais metais po Kristaus 
gimimo, vos keturiasdešimt 
metų po jo pranašystės. Ir po 
Šventosios Dvasios atsiuntimo 
naujoji Kristaus sekėjų ben
druomenė pradėjo naująjį 

Danute Bindokienė 

Kalba: ir galia, 
ir pavojus 

JBANC organizacijos nariai Baltuosiuose rūmuose, Vašingtone, spalio 23 d. Iš kaires: Algis Rimas, Anne Smith 
(BALF), Stephen Flanagan. Ronald Asmus ir Jeremy Rosner. 

JUNGTINIS BALTŲ 
KOMITETAS (JBANC) RAGINA 

PRIIMTI BALTIJOS 
VALSTYBES Į NATO 

Mati Koiva, JBANC, valdy
bos narys ir Amerikos Estų ta
rybos pirmininkas, š.m. lapk
ričio 5 d. Senato kvietimu, 
kalbėjo JAV Senato Užsienio 
reikalų komitete, ragindamas 
patvirtinti numatytą trijų 
naujų kandidačių priėmimą į 
NATO ir pasiryžti toliau plėsti 
NATO, sudarant tam tikslui 
konkretų planą. Šio Senato 
komiteto vedamojoje apklau
soje apie NATO plėtimo poli
tiką liudijo dar 15 JAV visuo
meninių organizacijų. Tarp jų 
dalyvavo tautybių atstovų 
grupės, karo veteranų susivie
nijimui, tyrimų institutui ir 
darbininkų sąjungos. Apklau
sinėjimus pravedė senatoriai 
Gordon Smith (R-OR). John 
Kerry (D-MA) ir Charles Robb 
(D-VA). Mati Koiva tikino se
natorius kuo gausiau balsuoti 
už siūlomą NATO sutarties 
pataisą, kuri leistų Lenkijai, 
Vengrijai ir Čekų Respublikai 
įstoti į NATO. Ši akcija pra
dėtų ilgalaikį NATO plėtimo 
procesą, kurio antrajame eta
pe galėtų būti priimtos ir Bal
tijos valstybės. 

JBANC laikosi pažiūrų, kad 
įstatymo projetas.1997 m. Eu
ropos Saugumo aktas, yra 
vykdomas NATO plėtimo ei
gos integrali dalis. Šiame įsta
tymo projekte yra pareikšta. 

Kristaus meilės gyvenimą šio
je žemėje. Bet pranašystės, 
tiek Senajame Testamente, 
tiek ir Naujajame, yra dau
giasluoksnės. Tad. nors žino
me, kad per Krikštą, jau gyve
name naująjį gyvenimą, tuo 
pačiu metu tebelaukiame 
Žmogaus Sūnaus atėjimo „su 
didžia garbe ir šlove". 

Aldona Zailskaitė 

kad Baltijos valstybėms būtų 
skirta finansinė pa rama iš 
daliem pasiruošti NATO narys
tei ir pasisakyta už kuo grei
tesnį Baltijos valstybių pak
vietimą tapti pilnateisiais 
NATO nariais. Europos Sau
gumo aktas buvo įvestas į dar 
platesnio masto įstatymo pro
jektą. Valstybės depar tamento 
įgaliojimo aktą (H.R. 1757), 
kuris da r yra svarstomas Kon
greso jungt iniame komitete. 
Koiva pareiškė, kad Kongreso 
vadovybė turėtų dėti visas 
pastangas pravesti šį įstatymo 
projektą numatytais , 1997 
metais. 

„Vengrija, Lenkija ir Čekų 
Respublika 1999 m. taps pil-

Mati Koiva, Estijos atstovas 
JBANC ';rganizacijoje. liudijo 
NATO klausimais Baltijos val
stybėms JAV Senato Užsienio ryšių 
komitete š.m. spalio 5 d. 

nateisiais NATO nariais Tuo 
laiku visos kitos valstybės, ku
rioms JAV Kongresas paskyrė 
paramos pasiruošti įstojimui į 
NATO, įskaitant Estiją, Lat
viją ir Lietuvą, turėtų būti 
pakviestos užvesti derybas del 
narystės — teigė M. Koiva. — 
Yra itin svarbu, kad Baltijos 
valstybės būtų priimtos kaip 
pilnateisės NATO narės iki 
2001 m.". 

JBANC yra labai susirūpi
nusi dėl įvairių teiginių, kurie 
prieštarautų JAV prezidento 
Clinton užtikrinimams, kad 
Rusija neturi veto teisių įtai
goti NATO plėtimo sprendi
mus. Visai neseniai Rusijos 
prezidentas Boris Jelcin viešai 
pasisakė Rusijos santykių su 
Baltijos valstybėmis klausi
mu, siūlydamas saugumo ga
rantijų bei geros kaimynystės 
sutarčių sudarymą. Tokie siū
lymai tik primena 1939-1940 
m. Baltijos valstybių neteisėtą 
okupaciją, kurios JAV nieka
dos nepripažino. Panašiai pa
lanki politika turėtų būti tai
koma patenkinti Baltijos vals
tybių norus siekti NATO na
rystės. Baltijos tautos prisilai
ko NATO narystės kriterijų. 
steigdamos laisvos rinkos 
krašto ūkio sistemas, demok
ratines valdymo santvarkas ir 
gynybos jėgų parengimą pagal 
NATO nuostatus. 

Koiva baigė, pareikšdamas, 
jog „JBANC stipriai remia 
sekretorės Madeleine Albright 
pasisakymą, kad visos valsty
bės, didelės ir mažos, turi tu
rėti pasirinkti savo sąjungi
ninkus ir savo bendravimo bū
dą naujojoje Europoje. N'ATO 
plėtimas, apimant visas besi
vystančias Vidurio ir Rytų Eu
ropos demokratijas. įskaitant 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, bū
tų ir naudingas JAV saugumo 
ir ekonomikos interesams''. 

(JBANC pranešimas. 
1997.11.06) 

..Moki žodį, žinai kelią", 
daug lietuvių tą liaudies po
sakį dar vaikystėje girdėjo, o 
praktiškai jo teisingumu tu
rėjo progos įsitikinti, kai An
trojo pasaulinio karo metu 
buvo priversti tapti ..pasaulio 
piliečiais", atsidūrę toli nuo 
savo gimtojo krašto. 

Europiečiai apskritai vi
suomet stengėsi išmokti bent 
vieną svetimą kalbą, galbūt ir 
dėl to. kad Europoje ypač 
buvo ryškus daugiakalbiš
kumas, nedideliame šio žemy
no plote gyvenant tikram tau
tų margumynui, tad ir jo gy
ventojams buvo daug įvairių 
progų bendrauti tarptautiniu 
mastu. 

Šis polinkis išliko net ir tuo 
metu. kai Europa po Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos buvo 
perdalinta geležine uždanga. 
Nors sovietų valdose domina
vo rusų kalba, bet vis dėlto 
mokyklose buvo mokoma ir 
kitų svetimų kalbų. Po So
vietų Sąjungos sužlugimo at
sivėrus vartams į platesnį pa
saulį, buvusių pavergtų tautų 
žmones daugelį nustebino 
Vakarų Europos ir net anglų 
kalbos mokėjimu. Tebestebina 
ir dabar, nors daugiau dė
mesio kreipiama į anglų 
kalbą, kuri jau tapo savotiška 
tarptaut ine susižinojimo prie
mone, užimdama senaisiais 
laikais tam tikslui vartotą lo
tynų kalbą. 

Iš kitos pusės, didžiausia 
angliškai kalbanti valstybe — 
JAV iki pastarųjų dešimt
mečių nepasižymėjo ypatingu 
dėmesiu svetimų kalbų moky
mui. Nors aukštesniosiose mo
kyklose visi moksleiviai pri
valėjo į mokomųjų dalykų 
sąrašą įtraukti bent vieną sve
timą kalbą, tik pas retą 
užsilikdavo daugiau tos kal
bos 'dažniausiai prancūzų ar 
ispanų) žodžių. įsigijus mo
kyklos baigimo diplomą. Dvi-
kalbiškumu ar net daugiakal
biškumu daugiau pasižymėjo 
imigrantai, neseniai apsigyve
nę šiame krašte, bet ir tai 
dažniausiai tik pirmoji ar an
troji jų karta, o vėlesniųjų, ne
paisant, kiek stengėsi jų tėvai 
bei seneliai, dvikalbiškumas 
tirpo. Spaudimas išmokti 
anglų kalbą ir tik ja kalbėti 
viešose vietose, buvo stipriai 
jaučiamas, ypač paveikęs jau
nąsias imigrantų kartas. Tad 
šiandien galima su tam tikru 
pasitenkinimu žvelgti į Ame
rikoje vis labiau šaknis 
(leidžiantį dvikalbiškumą. kai 
šalia anglų daugelyje įstaigų, 
parduotuvių ir net mokyklose 
galima girdėti ispanų kalbą. 

Amerikiečių įsitikinimas. 

kad visas pasaulis turi moky
tis angliškai ir prie jų taiky
tis, o ne atvirkščiai, dar ir 
šiandien gan ryškus, deja. iš 
dalies ir teisingas, nes ši ten
dencija pastebima kiekviena
me mūsų planetos kampelyje. 
Pagrindiniai verslo, mokslo, 
susižinojimo reikalai atlieka
mi anglų kalba, išstūmusia 
anksčiau dominavusią pran
cūzų, vokiečių ar kurią kitą. 
Nors Rytų ir Vidurio Europos 
valstybėse, dar neseniai buvu
siose sovietų įtakos sferoje, 
daugumas gyventojų tebemo
ka rusiškai, bet tai. be abejo, 
netolimoje ateityje pasikeis, 
nes rusų kalba primena oku
pacijos metus, tad iškritusi iš 
populiarumo orbitos. 

Europoje daugiau kaip pusė 
gyventojų gali pasigirti bent 
vienos svetimos kalbos mo
kėjimu. Europos Sąjungos 
tautose vienas iš trijų gyven
tojų neblogai kalba angliškai, 
apie 15 procentų — prancū
ziškai, apie 9 proc. moka vo
kiškai, o ispaniškai tik maž
daug 5 proc. i šie skaičiai 
neįjungia gyventojų, kurių 
valstybinė kalba yra vokiečių, 
prancūzų ar ispanų). Galbūt 
verta pastebėti, kad daugiau
sia svetimų kalbų moka 
mažųjų valstybių gyventojai, 
galbūt didesnieji ''panašiai, 
kaip amerikiečiai) tiki, kad jie 
per svarbūs, kad mažieji, no
rėdami artimiau bendrauti, 
turi prisitaikyti ir išmokti jų 
kalbos. 

Lietuviai kalboms visuomet 
buvo gabūs — galbūt per ga
būs, greitai pasisavindami 
svetimą ir nebrangindami sa
vosios. Tačiau, nepaisant, 
kiek svetimu kalbų žmogus 
moka ir kaip gerai jomis kal
ba, svarbiausias savo tautinės 
tapatybes žymuo yra gimtoji 
kalba. Tą pripažįsta ir kalbi
ninkai, ir politikai, ir psicho
logai. Nutautimo procese visų 
pirma prarandama kalba, o po 
to neilgai išsilaiko ir kiti tau
tinės tapatybes bruožai. Savo
sios kalbos atsisakymas ar 
neišmokimas labiausiai pavo
jingas nedidelėms tautoms. 
Nemažiau pavojingas ir tos 
kalbos užteršimas svetimžo
džiais, kuriems apstu savų 
pakaitalų. Argumentas, kad 
žmogus gali būti tikras savo 
tautos patriotas, nemokėda
mas jos kalbos, yra tik laiki
nas nutautimo problemos pa
stūmimas i šalį. bet anksčiau 
ar vėliau tas žmogus, ypač jo 
atžalos, visiškai nusisuks nuo 
savo kilmės krašto. 

Nepamirškime tiesos: garbė 
svetimomis kalbomis kalbėti, 
bet gėda savosios nemokėti. 
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GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Be to dar yra abejojančių ar 
nenorinčių skriausti Lietuvą 
ir taip jau sunkioje padėtyje... 
Pagaliau prasitariau, kad 
man išvykstant Centro valdy
bos posėdyje buvo nu ta r ta 
prašyti atidėti žaidynes atei
nantiems metams. 

Po trumpos pertraukos pra
bilo J. Grinbergas: „Mes jau 
beveik pasiruošę, vyriausybė 
pritaria ir remia. Atidėti ne
įmanoma — jos vyks šiais me
tais. Rytoj jums yra paruoštas 
automobilis ir palydovas, kad 
galėtumėt pamatyti kaip vyks
ta pasiruošimai kituose mies
tuose". 

Pradėjau pas K. Motieką, 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninko pavaduotoją ir LTOK 

prezidento pavaduotoją. Tuoj 
po jo — pas patį Aukščiausios 
Tarybos pirm. Vyt. Lands
bergį. Tos kelios minutės su 
juo buvo jaudinančios. Kai 
užsiminiau apie žaidynių ati
dėjimą, jis ramiai ir su pasi
tikėjimu pasakė: „Žaidvnės 
turi vykti šiemet ir įvyks. Jos 
bus tautos šventė, rodanti pa
sauliui, kad mes gyvi ir vie
ningi. Jūsų dalyvavimas 
mums moralinė parama. Žai
dynės neįvyks tik tada, kai šie 
Seimo rūmai bus užimti, kai 
Lietuvos nebebus"... 

Paskui aplankiau Kauno, 
Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir 
Palangos organizacinius komi
tetus, ir tų miestų merus. Vi
sur buvau labai šiltai priim
tas, visur mačiau, k a d pasi

ruošimo darbai įpusėję: stadio
nai paruošti, kad visur laukia
ma kiekvieno svečio, o ypač iš 
Amerikos. 

Grįžęs tuoj aplankiau New 
Yorką. Čikagą. Torontą, ir De
troitą. Visur pasakojau kaip 
Lietuva pasiruošusi, kad ji 
laukia mūsų. Svarbiausiai. 
kad žaidynės vyks, ar mes at
gabensime vieną sportininką. 
ar nei vieno... 

Šios pastangos, kartu su 
šimtais raštų su klubais, tūks
tančiai minučių telefonu su 
Lietuva, su Washingtonu ir 
kitais miestais — dažnai vi
durnakčiais. Aišku, tai savo 
padarė. Juk nugabenome be
veik 400 sportininkų ir 300 
turistų. Sportininkai, tvarkin
gai uniformuoti, atidarymo 
eisenoje atrodė įspūdingai. 

Aišku, kad mano ir komiteto 
pastangų nebūtų užtekę. Rei
kėjo, kad padėtų klubų vado
vai, tokie, kaip Z. Žiupsnys 
Čikagoje. A. Rugienius Det
roite, P. Gvildvs N'ew Yorke. 

A. Veliuona Baltimorėje, a.a. 
V. Eikinas ir E. Austras Bos
tone, A. £*-kas Los Angeles, G. 
Bielskus. A. Glavinskas ir J. 
Kaunas. Čikagos „Lituanicos" 
futbolo k; įbas — Ir. Žukaus
kienė, Čikagos lietuvių teniso 
klubas ir kiti, tokie kaip V. 
Čiurlionį- A. Levanas. B. Sa
vickas ir ; agaliau R. Sonda iš 
Toronto. *urs pradžioje net 
pasisakė prieš dalyvavimą. 

N e u ž m i r š t a m i d ž i a u g s m o 
i r s k a u s m o m o m e n t a i 

Pirma:- - džiaugsmo momen
tas prasi.:ėjo po kardinolo V. 
Sladkevic aus šv. Mišių, kai 
Rotušes likštėje išsirikiavo 
4.0O0 SI r t ininkų eisenai į 
iškilmine.; žaidynių atidary
mą stadione. Šimtai tūkstan
čių kaunii čių ir svečių spietėsi 
šaiigatvh. >se, balkonuose ir 
prie langų, sveikindami žy
giuojančiu- nesiliaujančiais 
plojimais ;r šūkiais: „Lie-tu-
va. Lie-tu-va, valio!" Žygiuo

jantieji a tsakė plojimu ir 
skandavimu: .Ačiū, Lietuva! 
Lietuva laisva!" Tai buvo 
džiaugsmingas susitikimas 
Lietuvos ir brolių (ne „išda
vikų") iš išeivijos. 

Toks pat džiaugsmingas ir 
įspūdingas momentas buvo 
kai ta eisena įžygiavo į stadio
ną, kur 15,000 žiūrovų ją svei
kino atsistojimu ir tais pačiais 
šūkiais bei plojimais. 

Prasidėjo įspūdinga progra
ma, kuri buvo užbaigta bend
ru šūkiu su sportininkais ir 
visų bendra daina. 

Džiaugsmas tęsėsi tris die
nas. Staiga visuose stadio
nuose ir aikštynuose nuskam
bėjo, kad Sovietų banditai nu
žudė 7 Medininku pasienio 
tarnautojus. Žaidynės buvo 
nutrauktos . Pasibaisėjimas. 
nežinia ir baimė apgaubė vi
sus. Viskas sustojo, bet neil
gam. Buvo nutarta, kad žai
dynės tur i būti užbaigtos žu
vusiųjų garbei. 

(Bus daugiau) 

JAV sportininkų išvykos i IV PLS žaid) 
mitetas žaidynių atidarymo eisenoje Iš k A i 
kas. R. fcilioniene ir V Adamkus 

V. Grvbaus-
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X MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMO PROGRAMA 

iy»7 m. lapkričio 27 d. 

Ketvirtadienis, 5:00 vai. vak. 
Registracija — Jaunimo centro vestibiulis 

Ketvirtadienis 6:00-7:00 vai. vak. — Čiurlionio galerija 
Parodos 1941 Sukilimas ir rezistencija atidarymas 
vadovas. Pilypas Na ru t i s 
įvadą- Jonas D a m a u s k a s 
P.ibbentropo-Molotovo paktas ir Lietuvos lietuvių sukilimas 
'tąsa penkt.) 

- • Tvirtadienis 8:00 vai. vak. — Kavinėje. 
Susipažinimo pobūvis 

P -.rodos 

Trečiadienis, 7:00 vai. vak. 
Pasaulio lietuvių centras. 
Meno parodos atidarymas Lietuvių Dailės muziejuje, Lemonte. 

Martyno Mažvydo knygos, L i e t u v o s aviaci jos, 
Archi tektūros ir „Technikos žodž io" p a r o d o s : 
Penktadienis -sekmadienis , Jaunimo centro apatinė salė. 

i997 m. lapkričio 28 d. 
Registracija — J.C. vestibiulis 
Penktadienis 8 vai. r. 

Simpoziumo a t ida rymas — didžioji sale 
Penktadienis 9-00-10:00 vai .r. 

Plenar inė sesija — Gen. A. G u s t a i t i s 
'ruo.-iantis 100 metų sukakčiai) 
Penktadienis 10:00-12:00 vai. — d idž io j i sa lė 

vadovas: Vytautas Peseckas 
.Antanas Ziliukas, prof.. hab. dr. (Kauno Technologijos universitetas) 
A Gustaitis lėktuvų konstruktorius ir jo darbų įamžinimas 
J ū r a t ė Gustai tė-Evans 
Duktė prisimena lakūną konstruktorių tėvą 

Sveikata mais tas ir s t a n d a r t a i 
Penktadienis 10:00-11:00 v.r. — k a m b a r y s 110 

!ov :is: Vitolis Vengris , P h D . (U.S.FDA) " 
Vytas Tamošiūnas , hab. dr. (Imunologijos institutas) 
Imunologijos būkle Lietuvoje ir taršos įtaka imuninei sistemai 
Kazimieras L u k a u s k a s , dr. doc. (Valstybinės veterinarijos tarnyba) 
Gyvūnines kilmes maisto produktų saugumo ir kokybės kontrolė 
Marius Naris, PhD Abbott Laboratories) 
GMP reikalavimai laboratorijoj - globalinis standartas 

Matematika 
Penktadienis 10:00-11:00 v.r. — k a m b a r y s 222 

.•••..levas: Kęstutis Kliorys, Ph. D. (Gannon University) 
Kęstutis Kliorys, PhD. (Gannon University) 

'hiinių vienetų koeficientų s t ruktūra 
\ndt ius Tamulis , Ph D. (Indiana University) 

| i teorija 
Kęstutis Maka r iūnas , prof. hab. dr. (Fizikos institutas) 
Fizikos mokslo Lietuvoje ugdytojas P. Brazdžiūnas šimtmečio fone 

Istorija 
! • nktadienis 10:00-11:00 v.r., — k a m b a r y s 218 
kun. Vincas Valkavičius 
Ar zvmiausias išeivijos kunigas savo gimtinėje nežinomas? 
Jonas Dainauskas 
Lietuva tarp rytų ir vakarų 

Psichologija ir Sociologija 
Penktadienis 10:00-12:00 — k a m b a r y s 220 

vadovas: J u s t i n a s P i k ū n a s , prof. dr. 
Algis Norvilas, prof. PhD. <St. Xavier University) 
Pokyčiai išeivijos jaunime tautiniu atžvilgiu 8 m. laikotarpyje 
Just inas P ikūnas , prof. Ph.D. (U. of Detroit. Vytauto Didž. univ. 
Psichologinio subrendimo kriterijai 
Ramunė Mikai l ienė Oakland Univ.) 

mgo savisprendines skalės lietuviškoji studija 
Vytis Viliūnas. prof.. dr (Vilniaus univ ./Maskvos univ.) 
Emociniai motyvacijos mechanizmai 
Komualdas Kr iauč iūnas , prof, dr (Michigan State University) 
Mzbeimer: naktis be menulio 
i rena Lukoševičius 
Lietuvoje išgyvenamos problemos ir galima pagalba 

ituanistika — Mažvydas 
enktadienis 10:00-11:00 vai . r.,— k a m b a r y s 216 

vadovas: Giedr ius Subač ius ( Univ. of Illinois. Chicago) 
Domas Kaunas , dr 'Vilniaus univ.) 
Mažvydo raštai 
Dainora Pociū tė 
Mažvydo giesmes 

Socialinis da rbas ir demograf i ja 
" •nk tad ien is 10:00-11:00 v.r. — k a m b a r y s 114 

Stasys Vai tekūnas , prof. hab. dr. Klaipėdos univ.) 
Demografija — ar Lietuva miršta? 
Se-.. Daiva Kuzmickai tė Loyola University) % 

lio darbo 
Kornelijus J a z bu t i s 
.Socialinis darbas Lietuvoje 

da Lietuvoje 

dabartis 

Vincas Būda , dr. (Ekologijos institutas) 
Chemine ekologija Lietuvoje ir pasaulyje 
Rimas Vaišnoras , dr. doc. (Vilniaus Pedagoginis univ.), S. Pajėda, 
P. Adomėnas 
Sunkiųjų bei retųjų metalų teršalai Lietuvos aplinkoje ir jų ypatumai 
organiniuose junginiuose 
Onytė Zdanavičiūte , t Geologijos institutas) P. Suveizdis, 
Lietuvos nafta ir geoterminiai vandenys 
Sigi tas Kudarauskas , prof., hab. dr. (Klaipėdos univ.) 
Elektromechanikos ir bendrųjų energijos keitimo problemų tyrimas 
R ū t a Gajauskaitė , dr. (Lietuvos Ūkio institutas) 
Kriminologine ekologines problemos charakteristika 

Mokslui perspektyvos Lietuvoje 
Penk tad i en i s 11:00-12:30 vai.— kambarys 114 

J u o z a s A. Krištopait is , prof., hab. dr. 
Lietuvos mokslas, patyręs ilgametę prievartą: jo ypatybių galimybės 
ateičiai 
S teponas Ašmontas, prof., hab. dr. (Fizikos puslaidininkių inst.) 
Lietuvos mokslo sistemos reforma ir valstybiniai institutą: 
Gediminas Zemlickas, redaktorius („Mokslo Lietuva*) 
Laikraštis „Mokslo Lietuva" ir demokratinė mokslo mintis 

Švie t imas I 
P e n k t a d i e n i s 10:00-12:00 vai. — kambarys 211 

vadovas: J o n a s Jasa i t i s , dr., redaktorius (.Dirva") 
J u o z a s Vaitkevičius, prof., hab. dr. (Vilniaus Pedagoginis univ.) 
Pedagogikos problemos šiandieninėje Lietuvoje 
Reg ina Kučienė (JAV LB Švietimo tarybos pirm.) 
Lituanistinių mokyklų veiklos tobulinimas išeivijoje 
Vladas Ra j eckas prof. hab. dr., (Vilniaus Pedagoginis univ.) 
Svarbiausieji mokymo tobulinimo aspektai šiuolaikinėje Lietuvoje 
J o l i t a Kaval iūnai tė , prof., PhD. (Akron University) 
Šiuolaikinės Vakarų valstybių grožinės literatūros nagrinėjimo 
galimybes bendrojo lavinimo Lietuvos mokyklose 
Vilija Grincevičienė (Vilniaus Ped. univ. Lietuvos RS.) 
Bendrojo lavinimo mokyklos mokytojas pereinamuoju laikotarpiu 
Amanda Muliolienė (PPLE kursų direktorė) 
APPLE kursų indelis, tobulinant Lietuvos mokytojų kvalifikaciją 

P ie tų p e r t r a u k a 
Penk tad ien i s , 11:30-1:00 vai. p .p . — kavinėje 

P l ena r inė sesija — 1941 m. Birželio sukilimas 
Lietuvos Laikinoji vyriausybė siekia nepriklausomybės 
Penk tad ien i s 1:00-3:00 vai. p .p . — didžioji salė 

vadovas: Pi lypas Narut is 
Prof. Mečys Mackevičius, prof., d r . 
LLV pastangos išlaikyti nepriklausomybę ir teisėtvarką 
Adolfas Darnusis prof, dr., 
Lietuvos Laikinosios vyriausybės rezistencijos gairės 
J u o z a s Meškauskas , dr . 
Praeities sukilimų. 1941 sukilimo, Lietuvos Laikinosios vyriausybes 
paskelbimo ir valstybės atstatymo reikšmė ateičiai 
J u o z a s Kazickas, Ph.D. 
Vilniaus LAF štabas pogrindyje, ruošiant sukilimą 
Ignas Urbonas , prel., 
Bažnyčia sukilimo ir rezistencijos sūkuryje 

P r a n e š i m a i iš Lietuvos 
P e n k t a d i e n i s 2:45-3:45 vai. p .p . — apat inė salė 

Zenonas Rudzikas , hab. dr. (Teorinės fizikos ir astronomijos inst.) 

Tikslieji mokslai Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos 
Vladislovas G uoga, dr. (Lietuvos Mokslo taryba) 
Lietuvos aukštojo mokslo institucijų veiklos teisiniai pagrindai 

P l e n a r i n ė sesija — Lietuvos integracija i Europą 
Penk tad i en i s 3:30-5:30 — didžioji salė 

vadovas.: Tomas Remeikis, prof., Ph.D. (Calumet College) 
Valdas Samonis, prof., Ph.D. (University of Toronto) 
P a u l Goble (Radio Free Europe) 
Gediminas Vitkus, dr. (Vilniaus univ.) 
referentas: Ju l i u s Šmulkštys , prof., Ph.D. (Indiana U., Fort Wayne) 

Rektor ių susi t ik imas su s tuden ta i s 
Penk tad ien i s 6:30-7:00 vai. v a k — apatinėje salėje 

Vakar i enė 
P e n k t a d i e n i s 6:00-7:00 vai. vak. kavinėje 

:«-tu\o- integracija i E u r o p a 
. nk t ad i en i s 10:40-12:00 vai . r. — a p a t i n ė salė 

vadovą.* Vėjas Liulevičius, prof. Ph D. 'University of Tennessee) 
Vejas Liulevičius, prof Ph.D. University of Tennessee) 
Lietuvos integracija t Europą istorinėje perspektyvoje 
Stasys Vanagūnas . prof. Ph D. (University of Alabama) 
i ietuvos vahhrno tarnybos reforma ir Europos Sąjungos pageidavimai 
Darius Fu rmonav ič ius University of Bradford) 
Lietuva grįžta i Europą 
Donatas Tijūnėlis, dr prof (Viskase) 
Vadyba globaliniam kontekste 
Vldona Juozapav ič ienė , dr Kauno Technologijos univ.) 
I ietuvos kapitalo rinka — kylanti rinka 

• II' • ••* apsauga 
.idienis 10:00-11:30 v.r. — k a m b a r y s 112 

Vacy*. Saiilv s 
Vacys Šaulys I S EPA> 

. i ''S F.PA -uteiktos techniškos pagalbos Baltijos kraštuose 

Akademija — „450 metu l ietuviškai knygai" 
P e n k t a d i e n i s 7:00 vai. v a k didžioji salė 

1997 m. lapkričio 29 d. 
Archeologija 
Šeš tadienis 8:00-9:00 vai. — kambarys 112 

vadovas: Audr ius Dundzila, Ph.D. 
Audr ius Dundzila, Ph.D. 
Dievybės supratimas baltų mitologijoj 
Valent inas Bal t rūnas , dr. (Geologijos institutas) 
Akmens amžius pietų Lietuvoje geologijos, paleografijos ir 
archeologijos duomenimis 
Liber tas Klimka, doc. dr. (Vilniaus Pedagoginis univ.; ir E . Jovaiša, 
Baltiškojo kalendoriaus rekonstrukcijos metmenys 

Rezistencija 
Šeš tadienis 8:20-9:00 vai. — k a m b a r y s 110 

Valdas Samonis, prof, dr. ( Toronto University) ir 
Bronius Makauskas , dr. (Lenkijos Mokslų akademija, Varšuva) 
Lietuvos .Miško brolių" kova bei ryšiai su pasauliu 

Humani t a r in i a i mokslai — I 
Šeš tadienis 8:00-9:00 vai. — kambarys 114 

vadovas: G. J a n k a u s k a s (Šiaulių univ.) 
G i n t a u t a s Mažeikis (University of Oklahoma) 
G. J a n k a u s k a s (Šiaulių univ.) 
Simbolizmas literatūroje 
Rū ta Kairytė, prof, dr. (Indiana Univ.. Vilniaus Pedagoginis univ.) 
Proto apimtis baigiamosiose klasėse 

Human i t a r in i a i mokslai II 
Šeš tadienis 8:00-9:00 vai. — kambarys 220 

vadove: Aldona Vasil iauskienė, dr. (Lietuvių KMA) 
Dalia Stančienė, redaktorė („Logos") 
Tomo Akviniečio darbo studijos 
Žibar tas Jackūnas . 
Lietuvos kultūros problemos stojimo į Europos sąjungą kontekste 
Aldona Vasiliauskienė, dr (Lietuvių Katalikų mokslo akademija) 
LKM akademijos veikla nepriklausomybę atkarusioje Lietuvoje 

Medicina 
Šeš tadienis 8:00-9:30 vai. — kambarys 216 

Aurelija Garl iauskienė, dr. (Vilniaus univ. Santariškių lig- ped. 
centras) I. Ališauskienė 
Hipoglikemine ketonemija sergantys vaikai: medicininė ir socialinė 
problema 
Aurelija Vaitkuvienė, dr doc (Vilniaus univ. moterų klinika) 
Lazerine medicina Vilniaus universitete 

Antanas Raila, dr. (Kauno Akademinės klinikos) ir 
Nijolė Gabrilavičiūtė, dr. (Kauno Medicinos akademija) 
Tabakas — Nuodai „Lakritsi" — nauja priemonė prieš rūkymą 
Kęstutis Petrulis, prof. hab. dr. P. Norkūnas, 
Pavėluotos kolorektalinio vėžio diagnostikos priežastys Lietuvoje 
Giedrius Uždavinys, prof., hab. dr. (LKM akademija) 
Širdies chirurgija Lietuvoje 
Egidijus Barkauskas, prof., hab. dr. (Vilniaus univ. klinika) 
Medicinos mokslas Lietuvoje 

Medicininės pažangos —1997 
Šeštadienis 10KK)-11:30 vai. — kambarys 216 

vadovas: Arvydas Vanagūnas, prof. dr. 
Arvydas Vanagūnas, prof. dr. (Northwestern University) 
Pepsine opaligė yra užkrečiama liga 
Renata Variakojytė, dr. 
Stuburo ir stuburo sąnarių skausmų p»m>ikjnim»« 
Edis Razma, dr. 
Išvengiama liga: plaučių vėžys ir rūkymas 
Daina Variakojytė, dr. 
Kaulo smegenų transplantacija 

Muzikologija 
Šeštadienis 9rt0-9:40 vaL —kambarys 110 

vadovas: Faustas Strolia (Muzikos sąjunga) 
Juozas Antanavičius, rektorius, prof., dr. (Lietuvos Muzikos akad.) 
Muzikinė kultūra Lietuvoje: nūdiena ir ateitis 

Šeštadienis feOO-HhOO vai. — kambarys 114 
Lituanistikos instituto suvažiavimas 

Šeštadienis 9:00-10:00 vai — kambarys 112 
ALIAS/PLIAS suvažiavimas 

Informatika 
Šeštadienis 9:30-11:30 vaL r. — kambarys 220 

vadovas: Audris Mockus, Ph.D. (Bell Labs) 
Algirdas Avižienis, prof., Ph.D. (UCLA, Vytauto Didžiojo univ.) 
Patikimas skaičiavimas praeityje, dabartyje ir ateityje 
Vytautas Kaminskas, rektorius, hab. dr. (Vytauto Didžiojo univ.) 
Žodyno sudarymas kompiuteryje 
Daiva Ulbikienė (Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) 
Mokslas naujųjų informacinių technologijų laikmečiu 
Algimantas Juozapavičius, prof. dr. (Univ. of Delaware) 
Baltųjų gandrų populiacijos Lietuvoje modeliavimas 
Saulius Norvaišas, prof., dr. (Bergen univ., Vilniaus univ.) 
Neišvengiamas įvairovės principas 
Gediminas Keras, Ausif Mahmood 
Kompiuterių tinklo panaudojimas paraleliniam matricų skaidymui 

Gamtos mokslai 
Šeštadienis 10*)0-11:40 vaL r . — kambarys 208 

vadovauja: R. Bigelis, Ph.D. (Wyeth Ayerst) 
J u r i s Germanas, prof, Ph.D. (Univ. of Houston) 
Nauji metalo-sulfuriniai baltymai 
Steven Peseckis, prof., Ph.D. (Univ. of Alabama, Birmingham) 
Receptor G-Protein Coupling and Protein Palmitoylation 
Vytas Bankai t is, prof, Ph.D. (Univ. of Alabama, Birmingham) 
Novel Mechanisms of metabolic regulation and signal transduction 
Arvydas Janulaitis, prof., hab. dr. (Vilniaus univ. Biochemijos inst.) 
Biochemijos mokslas Lietuvoje 
Jonas Genys, prof., Ph.D.( Univ. of Maryland) 
Natūralūs ir išvystyti klonai augaluose bei gyvuliuose 

Politiniai Mokslai — Politika Lietuvoje prezidentinių rinkimų 
išvakarėse 
Šeštadienis 10HMM2:00 v J . — apatinėje salėje 

vadovas: Julius Šmulkštys, prof. Ph.D., dekanas emeritus 
(Indiana University at Ft. Wayne) 
Kęstutis Girnius, Ph.D. (Laisvos Europos radijas) 
Pagrindiniai kandidatai: rėmėjai, pozicijos, taktika, perspektyvos 
Jonas Pabedinskas 
Tėvynės sąjungos-Krikšcionių demokratų bendradarbiavimo apžvalga 
Tomas Remeikis, prof, Ph.D. (Calumet College of St. Joseph) 
Pasaulėžiūrų formavimas 
Julius Šmulkštys, prof, Ph.D., dekanas emeritus (Indiana Univ.) 
Kairės rinkiminės dilemos 
Darius Žėruolis, doktorantas (Vilniaus univ.) 
Ko Lietuvos balsuotojai iš politikų nori ir kodėl? 

Li tuanis t ika 
Šeštadienis 10:00-11:00 v.r. — kambarys 110 

Viktorija Daujotytė-Pakerienė, prof, hab. dr. (Vilniaus univ.) 
Lietuvių literatūros istorija, kaip problema 
Meilutė Ramonienė, doc., dr. (Vilniaus univ.) 
Lietuvių kalba Europos tarybos projektuose 
Jonas Bruveris, doc., dr. (Lietuvos Muzikos akademija) 
Gamtos švelnumas K M. Čiurlionio kūryboje 

Žemės ūkio mokslai 
Šeštadienis 10:00-11:00 v. r. — kambarys 206 

vadovas: Vytautas Šliūpas (Univ. of Califomia, Davis) 
Vytautas Šliūpas (Univ. of Califomia, Davis) 
Pavyzdinis agro centras Auksučiuose — Šiaulių rajone 
Rimvydas Tumas, prof. hab. dr. (Lietuvos Žemės ūkio univ.) 
Išsklaidytos žemės ūkio taršos įvertinimas ir prognozė 
Vincas Būda, dr. (Ekologijos institutas) 
Cheminė ekologija Lietuvoje ir pasaulyje 
P. Suveizdis, Onytė Zdanavičiūtė (Geologijos institutas) 
Lietuvos nafta ir geoterminiai vandenys 

Architektūra 
Šeštadienis lOKMMltOO v. r. — kambarys 112 

vadovas: Albertas Kerelis, Jr. 
Leonardas Valtys (Lietuvos architektų sąjunga) 
Kasdienybės estetika, ar ji gali būti regionali? 
G. Miknevičienė (Paminklų restauravimo institutas) 
Medinės architektūros paveldas ir jo apsauga 
Rimantas Buivydas, doc. dr. (Vilniaus Gedimino Techn. univ.) 
Architektūros simboliai 
Arūnas Rumšą, architektas 
Vienos šeimos gyvenamo namo architektūra 

Aviacija 
Šeštadienis lfeOO-UKM) v.r.— kambarys 225 

vadovas: Vytautas Peseckas 
Jonas Stankūnas, hab. dr. (Vilniaus Aviacijos institutas) 
Aviacijos specialistų rengimas Lietuvoje 

Lietuvos genocidas 
Šeštadienis 10:00-11:00 V J . — kambarys 218 

Romualdas Grigas, prof., hab. dr. (Lietuvos Filosofijos ir soc. inst.) 
Tautos sociogenezė istorijos ir civilizacijos erdvėje 
Stasys Goberis, dr. (Tennoizoliarijos institutas), 
Vytautas Tarasonis 
Lietuvos Golgotos įamžinimas Sibire 
Jonas Markauskas 
Tautos tremtis (Nukelta i 5 psl.) 

DAR VIENA 
SUKAKTIS 

E. RINGUS 

Oficialiai Pirmasis pasauli
nis karas baigėsi lapkr. 18 
dieną. Tą dieną buvo pasi
rašytas dokumentas, pagal 
kurį pralaimėjusios karą, Vo
kietija ir Austrija turėjo atsi
sakyti pagrobtų žemių nusi
ginkluoti ir apmokėti karinę 
duoklę. Istorija taip susiklojo, 
kad po tragiško įvykio, tapusio 
karo pradžia, Sarajevas-Bos-
nija vėl atsidūrė Europos karo 
sūkuryje. Nors ir pavėluotai, 
Amerika ir Europos kraštai 
bando Balkanų konfliktą su
stabdyti. Klausimas — ar pa
vyks? Žinant Bosnijos sudėtį: 
trys „tautybės", trys religijos, 
taikaus sugyvenimo nelaukia
ma. 

Taigi grįžkime į tą nelemtą 
dieną Sarajevo gatvėse. J Bos
nijos sostinę tą dieną atvyko 
Austro-Vengrijos imperato
riaus įpėdinis. Gatvėse laukė 
minios, apsirengusios tauti
niais rūbais, su gėlėmis ran
kose. Mat imperatoriaus įpė
dinis pasižymėjo proslaviško-
mis tendencijomis. Paradui 
lėtai traukiant miesto ga
tvėmis, iš šaligatvio buvo mes
tas daiktas tiesiog į princo 
mašiną. Princas spėjo tą 
daiktą nukreipti šalin. Tai 
buvo bomba, kuri sprogo, nu
kritus už jo mašinos. 

Tačiau tragedija tuo nesi
baigė. Kai princo mašina ban
dė apsisukti, prieš ją iš minios 
iššoko jaunuolis. Jis paleido 
šūvius į princą ir jo žmoną. 
Abu mirė dar mašinoje. Są
mokslininkas bandė paleisti 
šūvį į save, bet žiūrovai jį nu
ginklavo. 

Tie sąmokslininkai buvo 
trys jaunuoliai, visi laikomi 
nepilnamečiais. Visi jie pri
klausė slaptai organizacijai 
„Mlada Bosnija". Aišku, ta or
ganizacija buvo dalis didesnės 
šaka, kurios centras, vadina
mas „Juodoji ranka", buvo 
Serbijos sostinėje Belgrade. 
Šios serbų organizacijos siekis 
buvo išvaduoti ir sujungti vi
sas Balkanų-slavų tautas į 
vieną valstybę. 

Liepos 23 d. Austrija pa
siuntė Serbijai ultimatumą, 
reikalaudama uždaryti tero
ristines organizacijas ir pri
sidėti prie jaunuolių bylos 
aiškinimo. Kadangi Serbijos 
atsakymas Austrijos vyriau
sybės nepatenkino, buvo pas
kelbtas karas. Serbijos sla
viškas draugas, Rusijos caras 
Aleksandras paskelbė visuoti
nę mobilizaciją. Austrijos ger
maniškas prietelis Vilhelmas 
paskelbė karą Rusijai. Po to 
buvo Anglijos ir Prancūzijos 
karo paskelbimas Vokietijai. 
Taip ir prasidėjo dvidešimtojo 
amžiaus tragedija, tik su 20-
ties metų pertrauka, užsi
baigusi 1945 m., pagimdžiusi 
naujas santvarkas, išban
džiusi naujas politines ir ideo
logines sistemas, leidusi įsi
galėti didžiausiems tironams 
žmonijos istorijoje. 

* Lietuvos menininkų 
rūmuose visuomenei pristaty
ta Seimo Pirmininko profeso
riaus Vytauto Landsbergio 
knyga „Lūžis prie Baltuos. Po
litinė autobiografija". Si auto
biografinė knyga pradžioje 
buvo skirta užsienio skaityto
jams: pirmiausia — 1992-1993 
metais prancūzų leidyklai, bet 
šiai žlugus, tik neseniai iš
leista Vokietijoje, šiemet pris
tatyta Leipcigo knygų mugėje. 



X MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO 
PROGRAMA 

(Atkelta iš 4 psl.) 
Vincas Auryla, prof. dr. (Vilniaus Pedagoginis univ.) 
Kauno radiofonas 1941 metų birželio sukilime 

Švietimas II 
Šeštadienis 10:00-12:00 vai., lapk. 20 d. — kambarys 211 

vadovas: Jonas Jasait is , dr. redaktorius („Dirva") 
Vytautas Černius, prof. Ph.D., (Vytauto Didžiojo universitetas) 
Lietuvos švietimo sistema 
Jonas Jasait is dr.. redaktorius (.„Dirva") 
Lietuvos tautinio švietimo sistemos atkūrimas 
Raimonda Mikatavage (.Melodia Books leidykla) 
Naujosios lietuvių išeivijos adaptacija JAV 
Kazimieras Pyragas, prof., hab. dr.f L. Lazdienė (Vilniaus Ped. univ.) 
Fizika ir kiti tikslieji mokslai Lietuvos švietimo sistemoje 
Danguolė Beresnevičienė, prof, hab. dr. (Vilniaus Ped. univ.) 
Mokymosi motyvacijos raida suaugusiojo amžiuje 
Zenonas Bajorūnas, hab. dr. (Vilniaus Pedagoginis universitetas) 
Vaikų auklėjimo šeimoje problemos Lietuvoje 
Vytautas Karvelis, prof.. hab. dr. (Šiaulių universitetas) 
Neįgaliųjų vaikų ugdymas ir jų socialinė adaptacija Lietuvoje 
Marija Barkauskaitė, dr. (Vilniaus Pedagoginis universitetas) 
Lietuvių pedagogų požiūris į švietimo sistemos kaitą 
Gintaras Vitkus, SJ, i Jėzuitų gimnazija) 
Religinis auklėjimas Lietuvoje ir Jėzuitų gimnazijoje 
Jonas Dautaras, dr., doc. (Vilniaus Pedagoginis universitetas) 
Išeivijos pedagogo Domo Veličkos pedagoginių idėjų reikšme 
atkuriamai Lietuvos švietimo sistemai 
Rima Kašubaitė-Binder (Community Unit School, District 220) 
Projektas: pasaulio vaikams apie Lietuvą 
Algimantas Šventickas (Žemynos vid. mokykla) 
Humaniškumas ir demokratija bendrojo lavinimo mokykloje 
Jonas Dunduras 
Žmogaus problema civilizacijos mažai paliestuose kampeliuose 

Universitetu, inžinerijos mokslų pertvarkymai 
Šeštadienis 11:00-12:30 VJC. — kambarys 112 

vadovas: Albertas Karvelis, Ph.D. (Packer Engineering) 
Romualdas Kašūba. dekanas (Northern Illinois University) 
JAV universitetų inžinerijos programų kitimas (1950-2000) 
Kęstutis Kriščiūnas, rektorius (Kauno Technologijos universitetas) 
rC-iuno Technologijos universitetas — pertvarkos rezultatai 
Edmundas Zavadskas, rektorius (Gedimino technikos univ.) 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas: kelias nuo instituto 
\ universitetą 

Pietų pertrauka Šeštadienis , 11:30-1:00 vai. p.p 

Plenarinė sesija — Rezistencija 1940-1942 
Šeštadienis, 1:00-3:00 vai. p.p. - didžioji salė 

vadovas: Pilypas Narutis 
Mykolas Naujokaitis 
Lietuvos aktyvistai pogrindyje sudarant Lietuvos Laikinąją 
vyriausybę ir ruošiant sukilimą be nacių žinios 
Balys Baleišis 
Antiboiševikinis pogrindis, vykdant 1941 m. sukilimą; sėkmės ir 
nesėkmes antinacinėje rezistencijoje 
Kazys Ambrozaitis, dr., 
LAFo ginkluotė, apsauga veiksnių, gyventojų ir reikšmingų objektų 
laike sukilimo ir LAFo įtaka tolimesnei rezistencijai 
Vytautas Vytenis 
Kautynes Šančiuose 1941 birželio 23/24/25 
Petras Vilutis 
LAF organizacija Aukštaitijos provincijoje prieš ir po sukilimo 
Juozas Mėta ir Stasė Petersonienė 
1940/1941 m. ruošimasis, sukilimas Žemaitijoje ir šiaurės Lietuvoje 
Vida Bražėnaitė-Vaitekūnienė 
Džiugios ir skaudžios valandos LAF vyr. štabe 
Ona Jokur .itienė 
Kauno Kon ndantūros veikla ir Šiaulių bei karių įsijungimas 
Jurgis Mikaila 
Nacių trukdymai po 1941 m. sukilimo 
Pilypas Narutis 

- Lietuva tarp Maskvos ir Berlyno 1940-41 

Pedagogų paruošimas 
Šeštadienis, 2:45-3:45 vai. p.p. — apatinė salė 

Antanas Pakerys, rektorius, prof. hab. dr. (Vilniaus Pedagog. univ.) 
Švietimo specialistų rengimas Vilniaus Pedagoginiame universitete 
Stasys Vaitekūnas, prof, hab. dr. rektorius (Klaipėdos univ.) 
Klaipėdos universitetas 

Plenarinė sesija — Marija Gimbutienė 
Šeštadienis 3:30-5:00 vai. p.p. — didžioji salė 

vadovas — Jonas Račkauskas, prof.. Ph.D. 
Joan Marler 
Remembering a Great \Voman of Science: 
The Life and Work of Marija Gimbutas 

Simpoziumo pokylis Šeštadienis, 7:00 vai. vak. 
Lexington House, 7717 W. 95th S t , Hickory Hills.IL. 

1997 m. lapkričio 30 d. 
Sekmadienis 

10:00 vai. r pamaldos Evangelikų-liuteronų Tėviškės parapijoje 
(6641 S. Troy Ave.) 
10:30 vai. r. pamaldos Švc. M. Marijos Gimimo katalikų parapijoje 
(69 g-vė ir FairfieM Ave.) 

Sekmadienis 12:00 vai 
Žuvusių pagerbimas prie Jaunimo centro paminklo 

Sekmadienis 12:30-1:30 va i . p.p. 
Švietimo ir mokslo reforma 

Jonas Puodžius, dr.. ir Zigmas Zinkevičius, prof. dr., ministras 

Pranešimai iš Lietuvos: žvilgsnis į ateitį 
Vigintas Gontis, dr., Lietuvos Mokslininkų sąjungos Mokslinio 
instituto direktorius 
Svarbiausios Lietuvos Mokslininkų sąjungos veiklos kryptys 
Leonas Kadžiulis, prof, hab dr., Lietuvos Mokslo tarybos pirm. 
Lietuvos Mokslo taryba — demokratiška mokslo ir studijų institucija 

Sekmadienis 1:45-2:45 vai. p.p. 
X Jubiliejinio mokslo ir kūrybos simpoziumo iškilmingas posėdis 

Vysk. Paulius Baltakis 
luvokai ij.'i 
Nepriklausomos Lietuvos universitetui 75 metai 
vadovas: Algirdas Avižienis, prof, Ph.D. 
įvadas. Vytautas Kaminskas, prof. dr. VDU rektorius 
Filmas: universiteto vaizdai 
Prezidiume prof kun. V. Vaičiūnas, prof P. Zakarevičius, prof. 
P. Žygas ir prof Z. Zinkevičius 

IŠEIVIŲ PERIODINIŲ 
LEIDINIŲ ĮNAŠAS Į KNYGŲ 

LEIDYBA POKARIO 
VOKIETIJOJE (II) 

REMIGIJUS MISIŪNAS 

Skirtingai nuo „Mūsų kelio", 
kiti pokario išeivių laikraščiai 
Vokietijoje negalėjo pasigirti 
tokiu gausiu įnašu į knygų lei
dybą. 

Kelis grūdus pasėjo „Mintisr 

— Memmingene nuo 1946 m. 
vasario iki 1949 m. liepos leis
tas laikraštis. Ko gero, pir
muoju jo leidiniu tapo J. Zda
navičiaus JDe profundis: miš
riam chorui su vargonais" B. 
Brazdžionio žodžiais. Teigia
ma, kad tai buvo pirmasis mu
zikinis leidinys išeivijoje poka
rio metais. Jam buvo artimas 
ir kitas .Minties" leidinys — 
J. Vasaičio parengtas dainų 
rinkinys „Leiskit j tėvyne". 
1946 m. dar pasirodė ir B. 
Kviklio knyga „Lietuvių kova 
su naciais 1941-1944 m." 

1947 m. buvo išleisti vieno 
laikraščio redaktorių, H. Že
melio, atsiminimai apie oku
pacijos dienas Lietuvoje ir iš
gyvenimus koncentracijos sto
vykloje „Okupantų replėse". 
Kitas tų metų leidinys — J. 
Švaisto prozos knyga „Rašau 
sau", nesulaukusi ypatingo 
dėmesio ir tik pabarta dėl ar
tumo geltonajai literatūrai. 

Paskutines dvi knygas „Min
tis" išleido 1948 m. Viena jų 
vėl buvo memuarai — M. 
Biržiškos „Vilniaus universite
tas 1940 - 1941 m". Buvęs 
universiteto rektorius savo at
siminimus buvo parengęs sve
timtaučiams ir ne lietuvių kal
ba, tačiau dienos šviesą išvydo 
tik nežinomo asmens atliktas 
nelabai kokybiškas vertimas, 
kurio autorius dėl nežinomų 
priežasčių negalėjo pataisyti. 

Taip pat pasirodė B. Railos 
„Mūsų federalizmo konspek
tas" — apmąstymai apie Balti
jos valstybių federaciją. 

Knygą karts nuo karto atsi

mindavo dar vienas didžiųjų 
to meto išeivių laikraščių — 
Augsburge 1945 m. spalio — 
1949 m. rugsėjo mėnesiais ėję 
„Žiburiai". Pirmuoju „Žiburių" 
žingsniu leidyboje buvo dar 
1945 m. pasirodęs ..1946 m. 
'Žiburių' kalendorius". Reikš
mingiausiu — dailininkų P. 
Augiaus. V. Petravičiaus, V. 
Rato ir T. Valiaus darbų rin
kinys su P. Jurkaus įžanga 
anglų, prancūzų bei lietuvių 
kalbomis „40 vvood cuts", iš
leistas 1946 m. Po to — tyla 
iki 1947 m., kada vienas po 
kito pasirodė trys maži leidi
niai: B. Galinio „Architektūros 
konkursas ir jo laimėtojai", J. 
Griniaus „Lietuviškojo cha
rakterio problema" ir J. Buko-
tos versta „Jungtinių tautų 
charta". 

1945 -1946 m. Fuldoje ėjęs 
laikraštis „Mūsų viltis" spėjo 
išleisti dvi knygas: J. Borel 
„Pilnas esperanto kalbos va
dovėlis" ir Kastyčio eilių rin
kinys „Smūtkelia; žydi". Šis 
rinkinys sulaukė griežtos kri
tikos, V. Kastyčio poezija buvo 
pavadinta papra>ėiausia bele
tristika. 

Po vieną knygą paskelbė 
keli laikraščiai. Tarp jų — ir 
vienas didžiausių išeivių laik
raščių: Detmolde 1946 m. spa
lio — 1949 m. birželio mėne
siais leistas „Lietuvių žodis". 
Britų okupacinėje zonoje pra
sidėjus emigracijai į D. Brita
niją laikraščio redakcija pa
rengė ir išleido informacinio 
pobūdžio knygą „Pažinkime 
Angliją". 

Ten pat. Detmolde. vos ke
letą mėnesių 1946 m. rotato
riumi spausdintas savaitinu-
kas „Tremtinio žodis" pa
skelbė P. Imsrio eiliuotą pa
sakėlę „Vilkas meškeriotojas". 

Epizodiškai leidyboje blyks
telėjo ir ilgiausiai britų zonoje 
gyvavęs (1945 m. birželio 
1949 m. vasario mėnesiais) bei 
kelias stovyklas apkeliavęs 
tarptautinių ir vidaus žinių 
biuletenis „Aktualiosios infor
macijos" bei jo bendravardis 
biuletenis iš Felensburgo sto
vyklos. Pirmasis kaip savo 
priedą 1946 m. išleido kata
logą „Parodos turinys", o an
trasis, taip pat 1946 m. — 
„Naujųjų metų sveikinimus ir 
linkėjimus". 

Kai kurie šių laikraščių tu
rėjo daugiau leidybinių planų. 
Pavyzdžiui, „Mintis" ir „Žibu
riai" buvo užsimoję išleisti po 
keletą vadovėlių, bet kažkodėl 
netesėjo. Kaip ten bebūtų, yra 
kaip yra ir, matyt, kiekvienas 
darė. ką galėjo, tomis neleng
vomis sąlygomis. 

DRAUGAS. Šeštadienis, 1997 m. lapkričio nu 

American Travel Service 

P i g i a u s i bi l ie tai Č ikaga - Vi ln ius - Č i k a g a 

$542.00 

i š sk r i s t i 1998 m. saus io 1 d. - k o v o 17 d. 

Bilietai galioja 1 mėn. ir turi būti išpirkti iki 
1997 m. lapkričio 13 d. 

Prie bilieto kainos reikia piidėti mokės* 
Del kainų skrendant iš kitų miestų 

kreipkitės į mušu įstaigą 

Rova! Caribbean 7 naktų keliom 
1998 m. balandžio 26 d.-

Princess Cruises l.ove Boni 12 c 
1998 m. birželio 11 d. 

lciivu goltininkams 
gegužes 3 d. 

tų kelionė į Alaską 
22 d. 

Užsiregistruojant iki lapkričio 15 d., 
duodame specialią nuolaidą. 

American f ravel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, 1L 60805-2325 
Tel.: 708-422-3000, 1 e!.:800-422-3190 

FAX 708-422-3163 

L J 

Simpoziumo uždarymas Sekmadienis 3:00 vai. p.p. 
Vytautas Narutis, Ph.D. 

Mokslino? programos pirmininkas 

IR J U S GALITE RASTI BUDĄ KAIP APEITI DIDŽIĄSIAS TELEFONU BENDROVES! 
PAUL SCHMIDT DABAR SKAMBINA Į VOKIETIJĄ SAVO MAMAI PIGIAU GRYBU. 

Paul Schmidt, AAA World Call ing, Inc. įsteigėjas ir prezidentas, vokiečių kilmės Scoitsdale, AZ gyventojas, kaip ir 
visi emigrantai, norėdavo namo paskambinti dažniau, negu tiK vakarais ar savaitgaliais, kada tarptautiniai pasikalbėjimai 
pigiausi. Jis norėdavo su namiškiais pasikalbėti, pasidalinti gyvenimo naujienomis dažniau, o ne tik tada, kai telefono 
bendrovė teikiasi duot papigintas kainas. Kai kurios tel. bendrovės ribojo skambinimų kiekį ir. jį peržengus, keliais doleriais 
pakeldavo mokestį. Dažnai Paulius pamiršdavo tarptautinių skambinimų planą pratęsti ir gaudavo didelę tel. sąskaitą. 
Būdavo pikta! Pagaliau Paulius nutarė šį reikalą pats sutvarkyti. 

Prieš 3 metus jis nuvyko į didžiulę telefonų bendrovę Kalifornijoje, susitiko su jos prezidentu ir jam paaiškino, kad 
daugelis žmonių skambina į užjūrius nerečiau, kaip ir įvairios bendrovės, kurios gauna papiginimus. „Ar nebūtų puiku. 
jei mano klientai galėtų skambinti bet kam, bet kur, bet kada 24 vai. ūžtą pačią kainą?"- klaus? Paulius Kadangi niekas 
dar nebuvo iškėlęs tokios minties, Paulius galvojo, kad per daug pareikalavo. Tačiau, visai netikėtai telefonų bendrovė 
atsakė - taip! Visi galėjo skambinti už žemą kainą! Taip Paulius pasiekė savo tikslą. 

Nuo 1994 m. jam pavyko gauti vis žemesnes kainas. Kadangi jau labai daug žmonių naudojasi Pauliau? patarnavimais, 
vienos minutės pasikalbėjimas, pavyzdžiui, su Vokietija kainuoja 23 centus' Ir ne tik su Vokietija, bet ir su Vengrija, 
Austrija, Prancūzija ir t.t. Paulius iškovojo žemas kainas ir geras sąlygas visiems skambinti į visus krėstus bet kada 24 
valandas. 

Iš pradžių nebuvo lengva, nes niekas nedrįso pakeisti savo „long distance" kompanijų. Žmonės norėjo įsitikinti, ar 
Pauliaus pasiūlymai buvo teisingi, ar nebuvo ten kokios „suktybės". 

Paulius ir jo technikai rado išeitį: klientai gali pasilikti prie savo „long distance" kompanijų. Ar iš tikrųjų7 Kaip * Į 
galima padaryti? Štai atsakymas: 

Tarptautinė telefonų bendrovė parūpina 1-800 numerį - skambutis veltui. Kai surenki ta numerį, išgii sti kitokį „dia! 
tone". Reiškia esi jau tarptautiniame tinkle. Dabar surenki užjūrio numerį, kaip visada, pvz 011-49 ir t.t. Kanadai arba 
JAV - tik 1+Area Code. Ar skambinate iš namų, ar iš įstaigos, telefono bendrovė žinG, kas esate (kiekvienas telefono 
numeris perduodamas elektroniniu būdu). Vėliau gaunate mėnesinę sąskaitą (ji nėra jūsų vietinių skambinimų sąskaita), 
kurią galite sumokėti čekiu, pašto perlaida, kaip norit. 

Nuo 1994 m., kada Paulius įgyvendino šią idėją, jo klientūra JAV-jose sipkia 15.000. Apie J s planą šie žmonės 
sužinojo iš skelbimų etniniuose laikraščiuose. 

Dabar, pirmą kartą Paulius pristato savo puikų planą „DRAUGO" skaitytojams. Jis tiki. kad šio dienraščio 
prenumeratoriai dažnai skambina į užjūrius ir nenori mokėti milžiniškų kainų didžiosioms telefonų bendrovėms. Jeigu 
norite daugiau informacijos apie šią nuostabią paslaugą, skaitykite čia sekantį skelbimą. Nereikia joki • okescių, jokių 
pasižadėjimu Paskambini į kitus kraštus, gauni sąskaitą, sąskaitą sumoki Ir viskas' Tai Pauliaus būdas „padaryti gerą 
biznį". Jam, kaip ir jums. nepatinka didžiųjų bendrovių gudravimai. 
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59< Ukraine 
19< Sweden 
56< Israel 
79< Moldova 
54< Russia 
38< Hungary 
29< Finland 
23 < Germany 
39< Poland 
25< France 
27< Netherlands 
18< Engtand (UK) 
34< Italy 
23< Australia 
19< Canada 
29< Austria 
47< Latvia 
49< Serbia 
27< Switzerland 
49< Yugoslavia 
42< Czech Repu bl i c 
26< Belgium 
Special low rates to Mexico 
& all other countries! 

Call Lithuania for onlv 5 K / m i n 
Call anytime with Paul Schmidts AAA World Calling! 
You pay No fees! No $3! No Minimum! You pay only when you call! 
Keep your present long distance company! Paul wcrks only wi th first 
rate International phone companies! No catch! No gimmicks! 

Over 15,000 of Paul Schmidt's members are calling their loved ones 
overseas vvithout vvorrying about the time cr the day they call. It's 
aivvays the šame price! You don't pay a monthly fee - N o $3 - N o 
min imum! Free signup! You don't need to switch your regular long 
distance company! Dial into the low cost network via a free 800 access 
number. Calls go through regular first class international long distance 
carriers! Business or residential šame price! Te receive an application 
fo rm and price list for all countries, you mušt request info pack #90! 
Call Paul Schmidt for free informat ion any time (?A hours). If his Voice 
Mai l ansvvers leave your name and address. Your info pack wi l l be 
mai led the šame day! 
Also available: Cheap rates for , them' to call y o : ! 

Ask for info pack 901! 

Call NOW! 
1-800-347-0222 

Or write to: 
Paul Schmidt. 
AAA World Calling Ir, 
10105 F Via Linda 103. S 
Scot'sdale AZ 85258 

Fax:602-661 1413 Phone. 602 661 1317 

file:///Voman
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VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE , INC. 

Žemos skrydžiai j Vilnių ir iš Vilniaus 

Į abi puses Į vieną pusę 
New York (JFK arba Nevvark) į Vilnių $444 $325 
Iš Čikagos į Vilnių . Z Z Z . Z " ^ 5 0 4 ^ " ^ ^ ! " ] ! ] ^ ^ ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ^ 3 5 0 

Vilnius - New York - Vilnius $650 
Vilnius - New York $449 

Plius mokesčiais 
VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St. 
DouglastonNY 11363 
Tel. 718-423-6161; 1-800-778-9847 

AMERICAAr Ti*^ V N ^ R O A D » I N O 

5058 S. Archer, Ch icago, IL 60632 • Tel . : 773-838-8888 

POIAND 

•*T5* . -C?»Į 

V i l n i u s 
R i g a 
Kiev 
L v o v 
M i n s k 
M o s c o w 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581 9800 

Belmont/Laramie 
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l - (8O0)-342-5315 

Belmont/Central 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

North Side 
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999 

Far North 
4801 W. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

RUDENS KAINOS 

Ten Ir atgal 
$474 
$508 
$532 
$513 
$474 
$532 

St.Petersburg $519 

| vieną pusę 
$380 
$405 
$405 
$405 
$380 
$405 

V i l n i u s 
R i g a 
Kiev 
L v o v 
M i n s k 
M o s c o w 
S t . P e t e r s b u r g $405 

II V I D U R I O 

HTSIBRHDfl 
I E I S L ) GALIMYBIŲ 

SKAITAU! KflIF TEH 
Bsstva. t. NterterfM. RHwtt, Iram. Stosiąs. Raja. IHalas, »raka. Saftia. fleaa. Budapeštas 

LOT ettftasties f t n a n M i 
Masei m*U kassM I *ft* 

Ir VMarta Eareaa era. 

$2 5 5 0 
ii m^nu I J F I I tf atarta 

" $ 2 7 5 0 
ii Okasai (Marei 

«a4*«M *•*•* AttMm ****** 

mttNMNH if SlMMMavt 

UJT 

Ryti ir Vidarie Eeropoje verslas niekše1 M k m įeretaeje HMete. r)M tfaaar 

LOT sialo mailaatias »erslir)laia klases tkreaile atlieta kaltas I i K saraal 

naadeiimu oro neita Jangtiecte lalstl|asa i 11 atlašia, r.ytlnele Ir Ciatrlaila 

brrnpeie įskaitant pase kalaai ai rimt rersllaiaka klasės Miletas | ttaaa pasą. 

jūs tam pat risite specialias paslėlimes dažaai tkraMsatteen 10T lektaeals. 

Bilieto kainos sali bi:i pllaal sairazinames ialie|a tarp pat Ir kitas aaalaMas. 

taigi pasinaudokite l OT ašelėmis verslininką klasės kalaaaiis iiaaiiee. aes 

• arus tokios pasiolfmvs Jems neapslaioka skristi fett kekla kiti ari llalja 

T H E R I fi L I H E O f P 0 L fl H D 

ATLANTA IMPORT-EXPORT. Inc. (Siuntinių ir transportavimo skyrius) 

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS 1 NAMUS LAIVU IR AIR 
CARGO SIUSKITE | LIETUVA. LATVIJA, ESTIJA, LENKIJĄ, 

UKRAINĄ, KARALIAUČIAUS S R , MASKVĄ IR PETERBURGĄ. 

• Užsakykite amerikietiško maisto komplektus į Lietuvą 
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse 

• Peršančiame automobilius, auto detales • Komerc inės 
s iuntos pagal sutartį • Labdaros siuntos • Vizų pratęsimas, 

iškvietimai • Verčiame, notarizuojame 

12301 New Ave., Suite D, Lemont, IL 60439 Tel. 630-267-6822 

2 7 1 9 Yvest 71 st Str., Chicago, IL 60629, Tel. 7 7 3 4 3 4 - 9 3 3 0 

1-800-775-SEND 

Moteris Ieško darbo. 
Gali prižiūrėti ligonius 

senelius ir gyventi kartu. 
Tel. 773-436-4945. 

Needed: 4 ladies to take 
care of pider people. 

You mušt speak English 
$75-$120perday. 

Please call: 1-414-763-2615 

He$wantad 
VVe are seekino, smptoyaea for prtysicai 
work in an Orieritai Rug Shovvroom in 
Evanston. Driverš "censes preferred 

FuS 6r part time. 
Call Oecar Tatosian 847-475-0010 

1 mleg. butas 67 AKedzie 
apyl. $355 į n»*rt. + .̂ ecyttty". 
Tel. 773-778-14»1. 

Jei jus ar artimą jums žmogų 
slegia senatvės našta, liga siūlome 

apsigyventi mūsų namuose 
(privatus kamb., maistas, visos 
reikalingos paslaugos). Inf. tel. 

773-647-4903 po 6 v. v. 

Nanny, housskeeper Irve-in. 
Best job and salary is yours if you 

love children, cfBSn well and speak 

Eng&sri References needed. 
Call my office. ta i . 630-466-7828 

D A Ž Y M A S / D E K O R A V I M A S C o . 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRT IS* 

Tel . 708-458-6033 
arba 847-361-3015 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
P a r d u o d a • Ta iso • Pr iedai 

ir Re ikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnav imas 

T Y P E V V R I T E R S • C O P I E R S 
F A X • C A L C U L A T O R S 

5 6 1 0 S P u l a s k i R d . 
Tel. (773) 581-4111 

Dm >tt>*tt«t1 i«lt'»ici|«« ta»Httiakilc t»n «»lin«i» J|»«t«> »' I 100 711, 0S4I «» 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

Lietuvoje parduodama: 
7 kamb. motelis prie Nemuno, 

Alytuje; taip pat 2 ha stovyklavietė 
prie Dusios ežero (20 myl. nuo 

Alytaus). Ten yra 5 kamb. namas, 
2 kamb. vasarnamis, ūkiniai 
pastatai, parduotuvė, didelis 

sodas, žuvų tvenkinys. 
Kreiptis: t a i 773-585-4976 

APT FOR RENT 
Brighton Pk. via, 2 bedrm, 

stove, refrig., nevv carpeting; 
quiet bldg. 

Call Kevin 773-847-6577 

20 m. smuikininkas is Uetuvos ieško galimybe 
tgsti mokslus užsienyje 
Baigiau Beatos Vasiliauskaitės-Smidtienes 
smuiko klase Vilniaus M.K.Čiurlionio 
gimnazijoje. Groju fortepijonu, domiuosi 
klasikine muzika, neabejinga* smuiko 
improvizacijos studijoms. Už pagarbą baigti 
muzikos mokslą, galėčiau padėti namų ūkyje 
seimai arba vienišiems senukams, 
mėgstantiems smuiko muziką. Už išlaidas 
atsilyginsiu baigės mokslus Galime sudaryti 
notaro patvirtintą sutartį. įrašyta mano grojimo 
kasetė yra pas 0aaMPa)2Ma) tai. 51SS73-
8431.Longlstand. NY. 
Mano aaesasiUr/ausSjricfcM. Dautarto 17-13. 
LT-3000 Kauna*. Lietuva. 

Hkkory Hills, IL 
išnuomojamos patalpos 

krautuvėms ir profesionalų 
raštinėms. Žemos kainos. 

Kreiptis: K. Vėlius, 
Tel. 630-627-4556 

MOVI M G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

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

J K S C O N S T R U C T I O N 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkal imai (siding): m e d ž i o , 
akiminiaus ir kt. Turiu d a r b o 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 

tel. 630-969-2658 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „soffits". 

„decks", „gutters, plokšti ir„shingle" 
stogai; cementas, dažymas 

Turtu darbo draudimą. 
S .Senef te Tml. 930-241-1912 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom

pan ionėms ir namų ruošos 

darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti j darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

A L L C A R E 
E m p l o y m e n t Agency 

Tel. 773-736-7900 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
( V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

K L A U D I J U S P U M P U T I S 

Parduodu '88 m. 
Audi 5000 Turbo 

automobilį už $1,575. 
Tel. 708-448-7265 

Naujai atvykusiem* padedama susi
tvarkyt: "Soc.Sec". vairavimo teises. 
Reikalui esant, už papildomą mokesti, 
galime klientus nuvežti į tas įstaigas ir 
parvežti namo Padedame įsidarbinti. 
Skambinti Robertui: tai. 312-689-4458 

Car vvasher needed. Malė or female 
$5.35 per hr Tai. 708-499-4004 

TJ.Hang Looaa, Inc. 
9816 S KedzJe 

Evergrean Park, IL 60805 

C i c e r o , IL i š n u o m o j a m a s 
v i e n o m i e g . b t . p i rmame aukšte 
su ba lda is , elektra, š i luma, šiltu 

vanden iu . Tik vienam vyresnio 
amž iaus dirbančiam vyrui. 

$225 į mėn. 
Tel. 708-656-6599 

H O U S E F O R S A L E 
A r e a C a p e C a n a v e r a l , FL . 

3 b e d r m s . , 2 b a t h s , 
2 ca r g a r a g e . 

Big y a r d . $ 5 5 , 0 0 0 . 
T e l . 7 7 3 - 2 5 4 - 4 3 2 2 

APTFORRENT 
K e d z i e & 7 3 St . v ic . 

4 r m s . 2 bdrms. , s tove , retrig., 
h e a t & laundry facil icies incld. 
O n e m o . s e c . dep. $ 4 6 0 a m o . 

N o pe ts . T e l . 7 7 3 - 2 5 4 - 4 3 2 2 

¥ 
GREIT 

PARDUODA 

R E / M A X 

R E A L T O R S 

(773) 586-5959 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

28a KMIECIKIEALTOIS 
7922 S. PuUskJ Rd. 
43«5 S. Archer Av*. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jai norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. J pro-
lessionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

REALMARTII, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja [vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skamoinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 773-563-6100 
Fax. 773-5*5-3997 

Page*77W0M307 

°£?a Mm 
ACCENT REALTY 
5265 West 95th street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 7 0 8 - 6 3 6 - 9 4 0 0 
Res. 7 0 8 - 4 2 3 - 0 4 4 3 

A S T A T . M I K U N A S 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
pnemesciuose 

PARDAVIMAS IR TA ISYMAS 

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

2 3 4 6 W 6 9 t h S t r e e t 
T e l . : 7 7 3 - 7 7 6 - 1 4 8 6 

AMBER COmTRUCTTON CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „ptumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Lteensed, insured, b o n d e d " 

Skambint i Sigitui: 
Te l . : 773-767-1929 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

RMCE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, I I 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://Chicago.IL


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 
2711 West 71 st Street, Chicago, Minois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

DABAR YRA KREDITO KORTELIŲ 
PASIŪLOS SEZONAS 

Kiekvieną rudenį prasideda 
metinis kredito kortelių 
pasiūlos sezonas, kai kredito 
kortelių davėjai siūlo jas prieš 
šventes, ieškodami naujų 
klientų ar kviesdami pervesti 
senųjų kortelių skolas į jų 
siūlomą naują kortelę. Tų 
pasiūlų yra pilnos pašto 
dėžutės, bet reikia būti atsar
giam, nes daug siūlomų, vilio
jančių priedų (pvz., maži pro
centai) gali būti tik trum
palaikiai. Įstaiga, kuri seka 
kredito kortelių pramonę, 
sako, kad šiais metais mato 
mažiau kortelių pasiūlų, negu 
praeitų penkerių metų laiko
tarpyje. 

Nors ir rastumėme vertingą 
pasiūlą, nėra garantijos, kad ji 
tokia ir pasiliks. Metų bėgyje 
kredito kortelių vertinimai 
keičiasi pagal jų davėjų 
pasiūlymus. Todėl reikia labai 
atidžiai peržiūrėti visas naujų 
kredito kortelių pasiūlas. 
Kortelių davėjai turi pranešti 
svarbiausias jų gavimo są
lygas ir mokesčius, kai paduo-
date prašymą kortelei gauti. 
Bet daug mokesčių pradžioje 
yra neminima, nes to nereika
lauja Fair Credit Reporting 
Act, arba kortelių davėjas juos 
įveda po to, kai jau gavote 
kortelę. Už tai jūs ne
turėtumėte numesti į šalį kre
dito kortelių papildomų pra
nešimų, kurie ateina kartu su 
mėnesine sąskaita, nes tų 
pranešimų numetimas gali 
brangiai kainuoti. 

Specialistai sako, kad ren
kantis tinkamą kredito kore-
tele, yra lyg ėjimas per 
užminuotą lauką. Tarp įvairių 
pasiūlymų yra ir gerų, bet tu
rite juos neskubėdami per
žiūrėti ir atsirinkti tai, kas 
geriausiai tinka. Neil Schebe-
ta, kuris yra iš Fremont, Cali-
fornia, ir atsakinėja į Online 
klausimus kompiuteryje apie 
kredito korteles, sako, kad jis į 
kredito kortelių pasiūlas žiūri 
labai ciniškai. Jis sako, kad 
kredito kortelių pasiūlų vokus 
jis atidaro prie šiukšlių dėžės. 
Kai jis mato, kad davėjai siūlo 
žemus pradinius procentus 
jau ant voko, jis tokius vokus 
tuojau išmeta. Tiems, kurie 
žino, ką daro, žemų procentų 
pasiūla ant voko reiškia, kad 
reikia saugotis to, kas bus 
voko viduje. Daug žmonių 
naudojasi tokiomis pasiūlomis 
savo naudai. Jie keičia vieną 
kortelę kita su žemu pradiniu 
procentu ir. kai ta pasiūla 
nebegalioja (procentai pakelia
mi), jie vėl keičia kita — su 
žemu procentu — kortele. Bet 
šį rudenį tuos pradinius 
žemus procentus sunkiau 
atrasti pasiūlose, o jei tokie 
yra, jų galiojimo laikas yra 
trumpesnis, sako ekspertai. 
To priežastis yra, kad kortelių 
davėjai jaučia klientų atoslūgį 
— jie ne tiek daug perka kre
dito kortelėmis, išlygina ba
lansus ir daug klientų daro 
pavėluotus mokėjimus. Anks
čiau būdavo stengiamasi gauti 
kuo daugiau klientų, dabar 
stengiamasi gauti kuo dau
giau naudos iš kiekvieno 
kliento. Čia keletas taktinių 
pavyzdžių, kuriuos kredito 
kortelių davėjai naudoja. 

1. Metiniai mokesčiai. 
Tai nėra naujiena, bet kai 

kurios kredito kortelės tokio 
mokesčio prašo pirmą kartą, 
kitos jį didina, o dar kitos nau
jais būdais juos išgauna. Pvz., 
užuot reikalavę didesnio 
mokesčio,, jie vietoje papras
tos kortelės duoda jums 
„auksinę" (gold card), Bank 
One Travel Plūs, Visą uždeda 

mokestį, kuris kyla su jums 
duoto kredito riba. Pereitais 
metais General Electric uždėjo 
25 dolerių mokesčio kai ku
riems Mastercard klientams, 
kurie skolą užmokėjo laiku, 
kad išvengtų priedinio mo-
kesčio-procentų. 

2. Sumažintos nuolaidos 
(rebates). 

Kredito kortelių davėjai turi 
teisę pakeisti savo nuolaidų 
programas. Viena to prie
žasčių yra klientai, kurie 
užmoka savo skolas kas 
mėnesį. Kortelių davėjai rei
kalauja iš prekybininkų 1 iki 
4.5 procentų už kiekvieną 
daiktą, kurį klientas perka, 
bet jie turi daugiau pelno, kai 
gali uždėti dar ir paskolos pro
centų mokestį. Kredito korte
lių labiausiai mėgstamas 
klientas yra tas, kuris kredito 
kortele perkasi daugiausia ir 
moka mažiausius mėnesinius 
mokesčius. Praeitais metais 
General Motors savo nuolai
das sumažino per pusę, o visų 
didžiųjų oro linijų dažniems 
keliautojams (freąuent flier) 
pasunkino sąlygas gauti ne
mokamą bilietą: tokiam klien
tui jau reikia surinkti 25,000 
taškų, užuot buvusių 20,000. 
National Bank ir Blockbuster 
sustabdė nuolaidas (rebates) 
savo Visa kortelėms nuo 
rugpjūčio 31 d., p Ford Motor 
Co. pranešė, kad nuo gruodžio 
31d. Citibank kredito kortelės 
naudotojai nebeuždirbs 5% 
„rebate", kurį galėtų panaudo
ti Ford firmos automobilių pir
kimui. 

3. Mokesčiai, kuriuos 
reikia mokėti, uždaran t są
skaitą (account closing 
fees). 

Iki šiol būdavo, kad, norint 
uždaryti kurios kredito kor
telės sąskaitą, tik pranešate, 
kad ją uždarote (cancel). Bet 
First Union Bank ir Advanta 
pasunkino savo kortelių są
skaitų uždarymą, pridėdami 
mokestį. First Union vėliau 
panaikino 10 dolerių užda
rymo mokestį, bet Advanta vis 
dar reikalauja 25%, jei jūs 
norite uždaryti savo kredito 
sąskaitą, jei jie (Advanta) pa
kelia procentus. 

4. Nenaudojimo mokes
čiai. 

Blockbuster Visa ir kai ku
rios kitos bendrovės reikalau
ja mokesčio, jei ilgesnį laiką 
nenaudojate jų kortelių. 

5. Padugnių mokesčiai — 
„Trashfees". 

Pasitaiko vis dažniau, kad 
kredito kortelių davėjai reika
lauja didelio mokesčio (duoble-
digit), jei pavėluojate sąskaitą 
užmokėti arba jei peržengiate 
jums duotą kredito ribą. First 
Premier Bank reikalauja iš 
klientų 1 dolerio mėnesiui, jei 
klientai per dažnai prašo in
formacijos apie savo sąskaitą: 
kiek jie dar turi kredito, koks 
buvo jų paskutinis mokėjimas, 
arba koks yra balansas. 

6. Neaiškūs procentai . 
Nors dauguma kredito kor

telių davėjų aiškiai pasako 
procentus, Providian Bank 
kredito kortelių prašymai yra 
migloti, nes jie pažada, kad 
bus t'arp 13 ir 25 procentų, 
priklausomai nuo to, kokia 
yra jūsų kredito istorija. 

7. Užmaskuoti mokesčiai. 
Citibank siūlo 5.9% pradinį 

procentą vieniems metams, 
bet jūs to sumažinto procento 
negausite, jei nepervesite kitų 

kortelių balanso į Citibank 
kortelę. Daugiausia žemi vilio
jantys procentai kai kurioms 
kortelėms galioja tik perves
tam balansui ar pinigų išė
mimui (cash advances), bet tie 
žemi procentai negalioja nau
jiems pirkiniams. 

8. Bausmė už klaidas. 
Jei jus Citibank pavėluojate 

nors vieną dieną užmokėti 
mėnesinį mokestį pirmaisiais 
metais, tos kortelės davėjas 
gali procentus pakelti iki 20%. 
Jei jūs norite išlaikyti žemus 
procentus, atminkite, kad tu
rite laikytis banko (kortelės 
davėjo) taisyklių. 

9. Perkainavimas (repri-
cing). Daugelis bankų laikas 
nuo laiko peržiūri savo klientų 
kredito istoriją. Jei randa 
klientų, kurie turi daugiau 
skolų, negu anksčiau turėjo, 
kartais bankai pakelia to
kiems klientams procentus. 
Daug First USA „platinum 
card" kortelių savininkų nu
siskundė, jog nepaisant, kad 
jie sąskaitas moka laiku, pa
matė, kad jų procentai pakilo 
nuo 18.9 iki 20%. 

10. Ką reiškia kortelės 
gavimas, kuris iš anksto 
aprobuotas (redifining „pre-
approved"). 

Specialistai sako, kad kai 
kurie kredito kortelių davėjai 
pasinaudos laisvesnėmis Fair 
Credit Reporting Act tai
syklėmis, veikiančiomis nuo 
spalio 1 d. Anksčiau kredito 
kortelės davėjas turėjo išduoti 
kredito kortelę, jei jūs nu-
siuntėt prašymą su „pre-
aproved credit offer", nepai
sant svarbių įvykių jūsų gyve
nime, pvz., bankroto. Naujos 
taisyklės leidžia davėjams 
pertikrinti prašančiųjų pra
šymus ir kai kuriuos atmesti. 
Klientai įspėjami elgtis atsar
giai su „preapproved" pasiū
lomis, nes tai jau nebėra tas, 
kas buvo anksčiau. Specialis
tai sako, kad pasiūlos gauti 
kredito kortelę darosi vis la
biau klaidinančios. 

Kredito kortelių naudojimas 
daug kam palengvina gyve
nimą, kitiems jos yra pražūtis. 
Tačiau naujos įvairios sąlygos 
jas turėti ir naudoti darosi 
visą laiką komplikuotesnės ir 
brangesnės. Būkite atsargūs 
su kredito kortelėmis, nepir
kite per daug su jomis, kad 
nereikėtų bankrutuoti. 

Naudotasi medžiaga iš 
„Chicago Tribūne", 1997-10-
21. 

NEMOKAMI 
RECEPTINIAI VAISTAI 

Visi vaistai yra labai bran
gūs. Ypač receptiniai vaistai 
turi aukštas kainas. Bet susir
gus nėra pasirinkimo — juos 
reikia pirkti, kad galėtum pas
veikti, o žmonėms, turintiems 
chroniškas ligas, kad galėtų 
gyventi. Kai kuriems žmo
nėms receptinių vaistų kaina 
reiškia, kad jie neįstengs nu
pirkti kalėdinių dovanų savo 
artimiesiems, o kitiems, kad 
nepajėgs tų vaistų dėl aukštos 
kainos nusipirkti. Niekas ne
turėtų atsidurti tokioje padė
tyje, kad jam reikėtų rinktis 
maistą ar vaistus. 

Vaistų bendrovės tai žino ir 
dauguma jų turi programas, 
teikiančias nemokamai vais
tus neišgalintiems jų nusi
pirkti. Kiekviena vaistų ga
mykla turi savo taisykles ne
mokamų prašymui. Jūsų dak
taras bus paprašytas užpildyti 
blanką ir vaistai bus siun
čiami jums veltui. Dauguma 
vaistų gamintojų pasiųs pa
kankamai vaistų, kad užtektų 
keliems mėnesiams. Bet ne 
visi vaistai yra įjungti į tas 
programas. O jei imate keletą 
skirtingų vaistų, tai reikia 
prašyti atskirai kiekvienos 
tuos vaistus gaminančios ben
drovės. 
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A.tA. 
AGAI RIMIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, sūnui ŠARŪNUI, marčiai VI
DAI ir kitiems artimiesiems reiškiame nuošir
džiausią užuojautą ir dalinamės netekties skausmu. 

Jūratė, Algis, Rimas ir Darius Maurukai 
Krikšto dukra Daiva Miller 

Ruduo Vilniuje. Eltos nuotr. 

Brangiai motinai 

A.tA. 
TRUDI ALTORFER ALMINIENEI 

mirus, mūsų nuoširdi užuojauta jos sūnui dr. KA
ZIUI ALMENUI, jo šeimai ir kitiems artimiesiems. 

Gražina ir Jurgis Biekaičiai 
Teresė ir Algimantas Landsbergiai 
Tadas ir Meilė Mickai 

Kad sužinotumėte, kurie 
vaistai ir kurie gamintojai 
įeina į programą, prašykite 
nemokamai leidinio „Guide to 
Low Income Medication Assis-
tance Program: iš Special Co-
mmittee on Aging, United 
States Senate, SD — G31, 
Washingtonl D.C. 20510, Tel-
ef. 202-224-5364. 

Arba on-line: http://www. 
senate.-gov/aging. 

Tą vaistų sąrašą galite gauti 
ir skambindami telef.: 800-
PMA-INFO 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997-11-3. 

Aldona Šmulkštienė 
ir 

Birutė Jasa i t ienė 

• 1M3 m. lapkričio 22 d. 
įvyko Kražių skerdynės, kai 
caro kazokai užpuolė lietuvius 
tikinčiuosius Kražių bažnyčioje 
ir jos Šventoriuje. 

• 1943 m. lapkričio 25 d. 
įkurtas VLKas. 

LAF aktyviam rez is tentu i , mokslininkui, fizikui 

PROF. ROMUALDUI ŠATUI 
mirus, jo žmoną GERTRŪDĄ, dukrą ANGIE, sūnus 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiu. 

Balys Balaišis 
Windsor, Ontario 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

. A.tA. 
AGAI RIMIENEI 

mirus, jos sūnui ŠARŪNUI ir marčiai VIDAI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Bronė Gustaitienė ir dukros — Jūratė, 
Rasa ir Elena 

DĖKOJAME 
Šeimai ir Geradariams aukojusiems . 

a.a.Kristupo Daugirdo atminimui 

A. a. Kristupui Daugirdui mirus, artimieji ir 
pažįstami aukojo lėšų paremti Lietuvos jėzuitų jaunimo 
auklėjimo darbus ir Vilniaus bei Kauno jėzuitų gimnazi
jas. Daugirdų šeima ir kiti geradariai suaukojo virš 
$2,500. Mes dėkojame, kad dosniai prisidėjote prie jėzuitų 
pastangų Lietuvoje auklėti jaunimą ir stiprinti jo mokslinį 
ir dvasinį išsilavinimą. Labai gražu, kad a.a. Kristupo 
Daugirdo dvasia gyvuoja Lietuvos jaunime. 

Nuoširdžiai ačiū, 
Tėvai Jėzuitai 

Aukojo: V. i r A. Adamkus, S. ir E. Darąs, J. Bergera, 
P. Bernotąvičiu8, G. ir B. Biskis, M. Biskis, K. ir D. Burba, 
A. Čereška, D. ir V. Dargis, A. Domanskis, P. ir R. Do-
manskis, B. ir K. Gataveckas, F. ir G. Gayes, R. ir R. Griš-
kelis, P. ir J. Gruodis, V. ir L. Grybauskas, L. ir D. Gylys, 
M. Ishi, S. Jokubauskas, J. Jurkūnas, K. Karvelis, J. ir D. 
Kapačinskas, A. ir I. Kazlauskas, Kenilworth School Dist., 
A. ir I. Kerelis, P. ir D. Kisielius, T. ir R. Kisielius, J. Klio-
rys, K ir M. Hiorys, T. ir R. Kulbis, J. ir V. Lendraitis, J. 
ir J. Lieponig, A. ir A. Lieponis, K. ir R. Likander, A. ir J. 
Mačiulis, E. ir R. Modestas, W. ir V. Mikaitis, B. ir B. 
Nainys, G. ir G. Petkus, D. ir L. Polikaitis, T. ir D. Quinn, 
J. Rašys, T. Rašys, J. ir L. Ringus, V. ir R. Sinkus, R. ir J. 
Slivinskas, B. Slonskis, A. Vaičiulėnas, L. ir Ž. Vaitkus, L. 
ir V. Valaitis, T. Varanka, M. ir A. Vygantas, G. Žu
kauskas. 

Jesuit Pathers — Tėvai Jėzuitai, 
2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636; tel.: (773) 737-8400 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W 7! ST 

CICERO5940VV.35ST. 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN' TARK 2929 W. 87 ST. 
TTNLEY PARK 16600 S. OAK TARK AVE. 

ALi. PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE 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, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS, Jr 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Soutttwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 - 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

http://www
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DRAUGOFONDAS 

4545 W. 93rd Stft 
Chicmgo, IL 90S29 
Tml. 773-585-9500 

LKVS „ R a m o v ė " Čika
gos skyrius, talkinant LDK 
Birutės draugijai, rengia Ka
riuomenes atkūrimo 79 m. su
kakties paminėjimą lapkričio 
23 d., sekmadienį, Šaulių 
namuose. Minėjimas prasidės, 
pakeliant vėliavas prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos bus 10 vai. r. 
Jėzuitų koplyčioje. Mišias au
kos kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
giedos solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai. vargonuo
jant muz. Manigirdui Mote-
kaičrai. Po pamaldų — apeigos 
prie Laisvės kovų paminklo, 
pagerbiant kovojusius ir žu
vusius, ginant Lietuvos laisvę. 
Minėjimas Šaulių salėje bus 
12 vai. Pagrindinis kalbėtojas 
— ALTo pirm. prof. Jonas 
Račkauskas, o meninę dalį at
liks Algimantas Barniškis. 
Kviečiamos organizacijos su 
vėliavomis ir visuomenė. Po 
minėjimo — vaišes. 

Vyresn ių jų l ie tuvių cen
t r e , „Seklyčioje", lapkričio 
19 d., trečiadieni, 2 vai. p.p., 
bus rodoma vaizdajuoste — 
Vilniaus Pedagoginio universi
teto ansamblio „Šviesa" pro
grama, filmuota A. Plėnio 
1990 m. Jaunimo centre. Vaiz
dajuostę ..Seklyčiai" parūpino 
Algis Liepinaitis. Po to bus 
bendri pietūs. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite! 

Richard A. Sakalas, buvu
sio ..Draugo" redaktoriaus Ig
no Sakalo sūnus, mirė š.m. 
lapkričio 10 d. Laidotuvės 
įvyko lapkričio 12 d. — iš St. 
Terrence bažnyčios buvo nu
lydėtas ir palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse. 

Vysk. P a u l i u s Ba l t ak i s , 
OFM, aukos iškilmingas šv. 
Mišias, pradedant Korp! Neo-
Lithuania 75 metų sukakties 
minėjimą, lapkričio 29 d., 
šeštadienį. 9:30 vai. r., Came-
lot salėje, 8624 W. 95th Str., 
Hickory Hills, IL. Kviečiami 
ne tik Korp! Neo-Lithuania 
nariai, bet ir lietuviškoji vi
suomenė, besidominti savo 
tautos istorija ir asmenimis, ją 
formavusiais. 

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

D o n a t a s J a n u t a , Oakland. 
CA. atsiuntė 100 dol. auką. 
sumažinti dienraščio išlai
doms. Esame labai dėkingi. 

Rytoj ( s ekmad ien į ) , l apk 
r ič io 16 d., 2 va i . p.p. , liute
ronų-evangelikų Tėviškes pa
rapijoje, 6141 S. Troy, Chica-
go, rengiamas Kauno Muziki
nio teatro sol. Sabinos Marti
naitytės ir pianistės Audronės 
Eitmanavičiūtės koncertas re
ligine tema. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. 

Jonas Vazne l i s vadovauja 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
akademijai, kurios metu bus 
prisimintas ir pagerbtas Mar
tynas Mažvydas ir jo 
„Katekizmas", išleistas prieš 
450 m. Akademijos meninėje 
dalyje išgirsime pianistus So
natą bei Roką Zubovus ir ak
torę Karilę Baltrušaitytę. 

ATKREIPKITE DĖMESĮ 
į šios dienos, šeštadienio, 
lapkričio 15, laidoje (4-5 psl.) 
spausdinamą visą X Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo pro
gramą. Ją pasitaupykite, kad 
žinotumėte, kada, kur ir ko
kiomis temomis vyksta sesi
jos. Kaip jau daug kartų 
skelbta, M ir K simpoziumas 
vyksta Padėkos dienos savait
galį, lapkričio 27-29 d. Jauni 
mo centre, Čikagoje. 

I r s e k m a d i e n į , i r 2 vai. 
p.p., bet ne lapkr. 19, o 16 d., 
kaip kažkodėl skaičius 6 
„Drauge" paskelbtoje žinutėje 
apie Waukegan LB apylinkės 
rengiamą ,Armonikos" kon
certą Grayslake, IL, ėmė ir at
sistojo „žemyn galva" — išėjo 
19... Pataisome! 

S t a s y s Surantas , Rockford, 
IL, siųsdamas „Draugo" pre
numeratą, pridėjo 105 dol. 
auką dienraščio išlaidoms 
sumažinti. Administracija yra 
labai dėkinga. 

Kazys Varnel is , Stock-
bridge, MA, pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
105 dol. auka dienraščiui. Už 
dienraščio rėmimą tar iame 
nuoširdų ačiū. 

Vincas Regina, Rochester, 
NY, pratęsdamas laikraščio 
prenumeratą vieneriems me
tams, mus apdovanojo 100 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū! 

Pirmoji M i r K s impoz iu
mo paroda bus atidaryta Lie
tuvių Dailės muziejuje. Le-
monte (Pasaulio lietuvių cen
tre I trečiadienį, lapkričio 26 
d.. 7 vai. vak. Bus eksponuo
jama dail. Romo Viesulo kū
ryba ir foto menininko Algi
manto Kezio darbai. 

Marija Ti t ienė , Cleveland, 
OH, apdovanojo „Draugą" 115 
dol. auka. laikraščio išlaidoms 
sumažinti. Širdingai dėkoja
me. 

DRAUGO FONDO 
IŽDININKO PRANEŠIMAS KETVIRTAM 

METINIAM NARIŲ SUVAŽIAVIMUI 
Draugo fondo kapitalą šiuo 

metu sudaro DF narių ir rė
mėjų įnašai 685,432.00 su
moje. Kapitalo prieauglį suda
ro investavimų uždarbis bir
žoje, dividendai ir banko pa
lūkanos. Kapitalo prieaugliu 
yra. remiama dienraščio 
„Draugo" leidyba, pagrindinį 
kapitalą, kaip finansinę jėgai
nę, paliekant neliečiamu. 

Su kvietimu į 4-tąjį metinį 
DF narių suvažiavimą 1997.-
11.01 Čikagoje buvo išsiunti
nėta 1997 metų pirmojo pus
mečio apyskaita. Metuose tu
r int tik du lėšų teikimo vajus,-
iždo finansinės apyskaitos pa
ruošiamos pusmečiui ir metų 
gale — visiems metams, r e i 
kalingos Internal Revenue 
Service. 

1997 metų, iki dabar (1997.-
11.0U Draugo fondo įnašai su
daro 105,595.00 dolerius. Pa
vasario vajus davė 56,090.00 
dolerių, o rudens vajus, iki da
bar, atnešė 49.505.00 dolerius. 

Išlaidų per 1997 metus iki 
dabar susidarė 4,122.00 dole
riai. Išlaidų per 4 metus, nuo 
DF įsteigimo, susidarė 
22,349.00 doleriai, arba 3% 
nuo viso sutelkto kapitalo. 
Banko sąskaitoje šiuo metu 
yra 7,150.33 doleriai. 

Investavimams iki šiol išmo
kėta 630,000.00 dolerių. Dien
raščio „Draugo" leidybai išmo
kėta iki šiol 243,000.00 dole
rių per trejus metus. Beveik 
visos ižde gautos pajamos in
vestuojamos į „Stocks and 
Bonds", tik mažą sumą lai
kant Standard Federal banko 
čekių sąskaitoje einamosioms 
išlaidoms apmokėti. Iždą kas 
metai t ikrina DF kontrolės 
komisija. Internal Revenue 
Service atskaitomybę paruošia 
Paškus & Paškus CPA firma. 

Bronius J u o d e l i s 
iždininkas 

J. S. KALINAUSKAI -
DIDIEJI GARBĖS 

NARIAI 

„Geriau duoti, negu prašyti", 
tarė Julijai Dantienei, Draugo 
fondo įgaliotinei Philadelphi-
joje, įteikdami 2,000 dol. čekį, 
Draugo fondo aukšč iaus io 
la ipsnio garbės naria i Sofi
ja ir Juozas Kalinauskai , 
DF iš viso davę 10,000 dol. 

Sofijai Kalinauskienei lapk
ričio 14 d. švenčiant 89-tą 
gimtadienį, tie 2,000 dol. buvo 
jos dovana Draugo fondui. 
Neseniai jie šventė savo 58-tą 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Karo bangos juos išnešė iš 
gimtosios Marijampolės į Ba

variją ir atplukdė į Philadel-
phiją. Būdami gabūs, darbštūs 
ir sumaniai taupydami, jie 
sukūrė sau finansiškai pato
gų gyvenimą. Būdami dosnūs, 
jie daug kam padėjo Lietuvoje. 
ten globodami 10 našlaičių. 
Jie yra LF nariai, rėmė LSS 
istorijos išleidimą, remia JAV 
LB Philadelphijos radijo pro
gramas ir dalyvauja kituose 
labdaros darbuose. 

Draugo fondas, dėkodamas 
už gausią paramą, linki Sofijai 
ir Juozui Kalinauskams dar 
daug saulėtų metų. Sulaukus 
tokio garbingo amžiaus, jie te
bėra sveiki, šviesūs ir veiklūs. 

B .J . 
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GEROS VAIŠĖS ra 
LAIMINGIEJI 

LB Lemonto apylinkės val
dyba suruošė gražias rudens 
vaišes-pietus rugsėjo 9 d., sek
madienį, PLC didžiojoje salėje, 
dalyvaujant daugiau kaip 200 
asmenų. Sta la i buvo gražiai 
papuošti, maistas skaniai pa
gamintas, todėl tokia aplinka 
sudarė gerą, jaukią nuotaiką. 

Valdybos pirm. Kazys Lau
kaitis pasveikino susirinku
sius, padėkojo už dalyvavimą 
ir bendruomenės darbų rėmi
mą. Pasidžiaugė, kad svečių 
tarpe turime iš toliau atvyku
sių. Pakviestas Lietuvos Res
publikos gen. garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza tarė trumpą 
sveikinimo žodį. Po to pristatė 
naujai išrinktą PLB valdybos 
pirm. Vytautą Kamantą. JAV 
LB Krašto valdybos pirm. 
Narušienę su vyru, buvusį 
P L B valdybos pirmininką ir 
„Pasaulio lietuvio" redaktorių 
Br. Nainį, JAV LB Švietimo 
tarybos Reginą Kučienę, Lie
tuvių fondo vadovus: Algirdą 
Ostį, Povilą Kilių, dr. Antaną 
Razmą; PLC tarybos pirm. 
'Algį Bakaitį, JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardoje valdybos 
pirm. Birutę Vindašienę, „PL" 
administatorę B. Kronienę, 
Pal . Jurgio Matulaičio misijos 
kapelioną Algirdą Palioką, SJ, 
kuris vėliau buvo pakviestas 
sukalbėti maldą prieš vaišes. 
Pobūvyje dalyvavo ir trumpą 
žodį tarė viešnia iš Lietuvos, 
Gražina Landsbergienė. LF 
valdybos pirm. Algirdas Ostis 
įteikė pirmą čekį 1,000 dol., 
skirtą Socialinių reikalų sky
riaus įsteigimui LB Lemonto 
valdybos vicepirm. Gediminui 
Kazėnui. Tikimasi, kad šiais 
metais raštinė bus atidaryta 
PLC patalpose. 

Pasibaigus vaišėms, G. Ka
zėnas vadovavo laimingų bi
lietų traukimui. Knygutės na
riams buvo išsiuntinėtos prieš 
du mėnesius. Šį kartą laimin
gieji buvo: 500 dol. — S. Dami-
jonaitienė. Elmhurst, IL, 300 
dol. — P. Dirda, Oak Lawn, 
IL, 125 dol. — R. Poskoči-
miene. Lemont, IL, 75 dol. G. 
Saulis. Libertyville, IL. 

St. Dž iugas 

„JONIO" 
PASIKARTOJIMAS 

Spalio 22 d., trečiadienį, 
„Seklyčioje" per vyresniųjų lie
tuvių popiete turėjom savo
tišką „sugrįžimą į praeiti", nes 
mūsų globėja E. Sirutienė 
nusprendė parodyti prieš 5 
metus toje pačioje „Seklyčioje" 
Jono Žebrausko filmuotą an
samblio „Jonis" vaizdajuostę. 
Ansamblyje vieni vyrai ir iš 
Šiaulių, tik į jų tarpą netyčia 
telšiškis įkliuvęs. Taigi — 
„Jonio" vyrai šaunūs žcmai-

Draugo fondo aukščiausiojo laipsnio garbes nariai Zofija ir Juozas Kali
n a u s k a i iš Philadelphia, Penn . 

čiai, keturi jų net broliai, susi
dainavę nuo pat mažumės. 
Ansamblis ne vien t ik smui
kais, akordeonu, armonika ir 
birbynėm bei skudučiais groja, 
bet atsivežę ir įdomesnių 
„instrumentų", kurie į muzi
kinius mažai panašūs (pvz. 
skalbimo lenta) . J . Žebraus
kas filmavo ne vien t ik ansam
bliečius, bet ir jais besigro-
žėjančius senjorus. Tai dabar, 
stebėdami ekrane pažįstamus 
ir bičiulius, bandėm pamatyti, 
kas ir kiek per tą penkmetį 
paseno, pražilo, labiau nusi-
raukšlėjo ar, nepaisydami gy
dytojų įspėjimų, svorio „pri
dėjo". 

Ansamblio dalyviai kalbėjo 
ir dainavo daugiausia žemai
tiškai, tai gal ir ne viską kai 
kurie „svetimšaliai* žiūrovai 
suprato, bet mums, kurie save 
žemaičiais laikom ir Telšiuos 
„žemaite pasą" esam gavę, 
buvo „didelia maluonu" klau
sytis ir net užspaudė gerklę, 
kai tas telšiškis vaikinas 
„Emigranto" dainoj užtraukė, 
kad 

„Čia ne tap šnek, 
Čia saule ne taip tek..." 
Kai kurios „Jonio" dainos 

buvo labai nostalgiškos, ypač 
tos, kuriose prisimenamas 
kaimas. Padainavo ir karčia-
mos dainomis vadinamų. Vi
siems labai patiko tas garsu
sis Telšių pagarbinimas, t.y. 
„Vilniaus mūra kap Telšius (o 

„Joniai" dar pridėjo, o Telšių 
kaip Čikaguo...) 

Pagrojo vyrai nemažai ir 
trankių polkų, kurias kadaise 
pasiutpolkėm vadindavom, į 
tarpus, vis tų švelnesnių ir ra
mesnių, „per virvutę" vadina
mų įpindami. 

Kai po vaizdajuostės rodymo 
pietavom, o popiet ką nors iš 
„laimės šulinio" bandėm iš
traukti, tai kai kurie pradė
jom garsiai svajot, ar nebūtų 
galima „Jonį" vėl kada į Či
kagą atsikviest. Pasiilgom. 

Emilija J. Valantinienė 

Lietuvos Vyčiu Vidurio 
Amerikos apygardos Mišios 
už mirusius vyčius bus auko
jamos sekmadienį, lapkričio 
23 d., 10:30 vai. r., t. Marijonų 
koplyčioje, 6336 S. Kilbourn. 
Mišias aukos kun. Antanas 
Zakarauskas. Visi Lietuvos 
Vyčiai ir jų draugai prašomi 
dalyvauti ir prisiminti savo 
mirusiuosius. 

Elena ir Tadas Varankai, 
Clarendon Hills, IL, dėkoda
mi už laimingo bilietėlio iš
traukimą „Draugo" pokylyje, 
atsiuntė 100 dol. „Draugo" 
dienraščiui. Už lietuviškos 
.spaudos rėmimą tariame nuo
širdų ačiū. 

Dar nevė lu užsiprenume
ruoti „Draugą" gerokai papi
ginta kaina — tik 60 dol. me
tams! Žinoma, kai skelbiamas 
papiginimas, visuomet yra 
nustatomos ir t am tikros tai
syklės. Šiuo atveju jų nedaug: 
„Draugo" prenumeratos papi
ginimas tik v isai naujiems 
skaitytojams ir tik ribotam 
jų skaičiui. Tad paskubėkite. 

Mokslo ir kūrybos simpo
z iumo iški lminga akademi
ja, skirta lietuviškos knygos 
450 metų sukakčiai paminėti 
bus penktadienį, lapkričio 28 
d., 7 vai. vak., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Prelegentas 
— Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministras prof. Zigmas Zinke
vičius. Bilietus galima iš ank
sto įsigyti: Čikagoje — 
„Seklyčioje", o Lemonte — 
Lion Frame galerijoje (Leonas 
Narbutis savininkas), 216 
Main Str. 

Irena Kerelienė, Nijolė 
Maskal iunienė ir Dalia 
Dundzi l ienė rūpinasi, kad X 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
užbaigtuvių pokylis praeitų 
sėkmingai. Bilietus galima 
užsisakyti, skambinant 708-
361-4770 arba 708-361-5128. 

SKELBI 
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x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITV kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's Ii-
cense) ir vizų pratęsimą. Ed. 
Šumanas, teL 1-706-246-8241. 

(sk.) 

z Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais į mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk) 

x Irmos Kairytės gimtadie
nio proga „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui, $150 
auką atsiuntė Marija Sugin-
tienė, Milda Patrienė ir Irma 
Laisvėnaitė. „Saulutė" nuo
širdžiai dėkoja už auką ir linki 
Irenai Kairytei Dievo palaimos 
gimtadienio proga. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Ca-
simir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St, Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brėži
nius. Prieš pas ta tant pamink
lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad j is padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vi l imas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. 

(sk) 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. Tel. (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk) 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVTNTNKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609. Tel. 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas. 

(sk) 

x Dėmes io , l ietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel . 1-708-246-8241. 

(sk) 

x „PENSnaNKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsiprenu
meruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, teL 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per me
tus . Tai vertinga dovana įvai
riomis progomis. 

(sk) 
x Tik deš imt dolerių! Taip 

nedaug ir J ū s ų namai btis 
pripildyti nepakartojamos 
kanklių muzikos. Daiva 
Kimtytė įrašė pirmąją savo 
kasetę „Šiaurės pašvaistė", 
įsigykite ją, klausykitės jos ir 
suprasite , ką reiškia poeto 
B.Brazdžionio žodžiai: „Lietuva, 
žemės žodi švenčiausias , 
Lietuva, žemės laime sviesi!" 

Tel. 708-594-6432, Daiva 
Kimtytė , 5328 S. 73rd CT, 
Summit JL 60501. 

(sk.) 
x Automobil io, namų ir li

gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, 
A. & L. Insurance Agency, 
9439 S. Kedzie Ave., Ever-
green Pk., BL 60805-2325. 
Tel. 708-422-3455. 

(sk) 

ADVOKATAS 

GINTARAS P.ČEPĖNA8 

64363J?alMkiBd.,Chia«o.IL606& 
(V8bi į I I I I I I Į «in •ajjial SSSĮfSaf 

TU.1 
14326 S. B*H Bd.. Lockport, IL 60441 

•M 70S-S01-4M6 
Valando* pagal mitaiiaą 

Advokatas Jonas GUmitis 
Civilinės ir krinrimlluBS bylūs 

«S47 8JEedsieAi 
Chicago, IL i 

TeL 778-776-8700 
Darbo vai nuo 9 v.r. ik i7v .v . 

9 e * t a d . 9 v . r . i k i l Y . p . p . 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninką* 

45MW.63th9tn* 
Cbicaco, IL 60629 

(Skersai gatvei nuo .Draugo") 
TeL 77S-M4-0100 

Valandoa pagal lucitarima 

ADVOKATAI 
* L F « 

40 aatat patilti* ir proteiaeall pagilta 

- Manta* asSBSaal 
- PaaUofoa aatiaratCai arttjja 

— ••Araaar sae>, Msian n. tosn 
TaL M7-sn-7*M (kalbama liUiiilSiati 
Mm jOmj paaiauiaoM U »al par parą. T i 
mrmmįįį. 
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