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Rusijos krizės fone išryškėjo 
Lietuvos pastovumas 

Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus mano, kad 
krizės Rusijoje pasekmėje 
išryškėjęs Lietuvos ekonomi
nis pastovumas galėtų tapti 
dar vienu vertinimu Vaka
rams sprendžiant dėl Lietuvos 
pakvietimo į Europos Sąjungą. 

Tokiai nuomonei pritarė 
penktadienį pas jį apsilankęs 
Danijos užsienio reikalų mini
stras Niels Helveg Petersen, 
po susitikimo žurnalistams 
sakė prezidento patarėjo pava
duotojas Egidijus Meilūnas. 

Pasak jo, diskutuodami apie 
Rusijos krizę, „Lietuvos prezi
dentas ir Danijos ministras 
konstatavo, kad Lietuva aiš
kiai pasirodė esanti Vaka
rinėje Europos žemėlapio pu
sėje*. 

Danijos diplomatijos vado
vas labai teigiamai įvertino 
Lietuvos sprendimą skirti hu
manitarinę pagalbą kaimy
ninei Rusijos Karaliaučiaus 
sričiai. 

Danijos ministras buvo in
formuotas apie Lietuvos Už
sienio reikalų ministeryoje 
penktadienį pradėjusį veikti 
Karaliaučiaus srities monito
ringo centrą. „Jame kaupia
mos ir analizuojamos iš Lietu
vos konsulato Kaliningrade 
(Karaliaučiuje - red.) ir kitų 
šaltinių gaunamos žinios, 
keičiamasi informacija ir pla
nais su ES valstybėmis apie 
galimą paramą Kaliningra-
dui", sakė E. Meilūnas. 

Pasak jo, Danijos ministras 
užtikrino, jog, sprendžiant dėl 
derybų su ES pradžios, Lietu
vai bus taikomi tie patys rei
kalavimai, kaip ir pirmosioms 
šešioms derėtis j au pakvies
toms valstybėms. 

„Prezidentas pabrėžė, kad 
kai kurie Lietuvos ekonomi
niai rodikliai dabar yra geres
ni, nei prieš metus buvo de
rybų pakviestose valstybėse, 
sakė prezidentūros pa
reigūnas. 

Žemės ūkio problemos 
reikalauja skubių sprendimu 
Vilnius, rugsėjo 11 d. 

(Elta) — Socialdemokratai pri
tarė Žemės ūkio rūmų, 
Ūkininkų sąjungos, Žemės 
ūkio bendrovių, Kiaulių au
gintojų, Paukštininkystės aso
ciacijų vadovų kreipimuisi į 
Seimą, vyriausybę, Žemės 
ūkio ministeriją ir kitas insti
tucijas, kuriame siūlomos 
priemonės vidaus rinkai, gy
vulių ir paukščių augintojų in
teresams apsaugoti, penkta
dienį, sakė spaudos konferen
cijoje Seimo Socialdemokratų 
frakcijos narys Vytenis An
driukaitis. 

Jo nuomone, šį kreipimąsi 
jau kitą savaitę reikėtų aps
varstyti Seime, nes padėtis ' 
žemės ūkyje yra labai įtemp
ta. 

Pasak Seimo nario, krizė 
Rusijoje tik dar labiau pagili
no problemas, kurios jau buvo 
susikaupusios žemės ūkyje. 
JOaidinga būtų sakyti, kad 
tokia situacija atsirado tik da
bar. Ji yra jau pusmetį, kai 

Rusijoje gali 
200 mln. litų 

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) 
— Lietuvos ūkio viceministras 
Antanas Bartulis mano, jog 
Rusijoje gali būti „įstrigę" 
maždaug 200 mln. litų Lietu
vos įmonių lėšų. 

„Tačiau tai nėra nuostoliai 
— dalį šių lėšų tikrai įmano
ma susigrąžinti', ketvirtadie
nį spaudos konferencijoje teigė 
A. Bartulis. 

Pasak jo, labiausiai dėl kri
zės Rusijoje nukentėjo žemės 
ūkio perdirbamoji ir maisto 
pramonė (jos eksportas sudarė 
23 proc. viso Lietuvos ekspor
to), tekstilės pramonė (6 
proc.), naftos perdirbimo pra
monė (apie 10 proc.). 

Pasak A. Bartulio, visiškai 
sustojo naudotų iš Vakarų 

* Vyriausybė patvirtino 
1990 metų blokados fonde 
laikomo turto pardavimo tvar
ką. Kiekvienas aukcione nu
matytas parduoti dirbinys bus 
pažymimas 1990 m. blokados 
fondo ženklu, kurio pavyzdį 
tvirtins finansų ministras. 
Lietuvos prabavimo rūmams 
suteikiama išimtinė teisė šiuo 
ženklu pažymėti blokados tur
to autentiškumą, IBNSI 

Atskleidžiamas JAV 
nepriklausomo prokuroro 

ataskaitos turinys 

Premjeras Gediminas Vagnorius penktadienį paprašė Vaidymo reformų ir savivaldybių ministerijos parengti sa
vivaldos plėtojimo darbų tvarkaraštį ir aptarė tai su miestų ir rajonų merais. Buvo numatyta pataisyti bei papil
dyti kai kuriuos įstatymus, tiekiant griežčiau atskirti savivaldybių tarybų ir merų atsakomybę. Ministras pir
mininkas pabrėžė, jog ateityje sprendžiant finansinius kausimus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas kultūrai 
ir švietimui. Susitikime paaiškėjo, jog bus kuriama savivaldybių policija, pagerinsianti viešąją miestų tvarką, 
buvo pažymėta, jog priėmus naują įstatymą, bus geriau skirstomos valstybinės paramos lėšos. 

Nuotr.: Susitikime aktyviai diskutavo didžiausių Lietuvos miestų — Vilniaus ir Kauno — merai Rolandas 
Paksas (kairėje) ir Henrikas Tamulis. (Eitai 

visiškai nevykdoma jokia poli
tika", sakė jis. 

Kreipimosi į valdžios insti
tucijas sudarytojai pritaria 
Žemės ūkio ministerijos ir 
Valstybinės veterinarijos tar
nybos priimtiems veiksmams 
visiškai nutraukti leidimų 
išdavimą visų rūšių mėsai ir 
jos gaminiams įvežti. 

Kreipimosi autoriai siūlo, 
kol normalizuosis padėtis ek
sportuojant ir parduodant pro
duktus, uždrausti visų maisto 
produktų (išskyrus tų, kurie 
Lietuvoje negaminami) impor
tą į Lietuvą. 

Dokumente taip pat siūloma 
sumažinti Pridėtinės vertės 
mokestį (PVM) visų rūšių 
mėsai, kiaušiniams ir jų ga
miniams iki 9 proc., surast i 
būdų, kad tiek pat sumažėtų 
jų kainos vartotojams. 

Įvairių žemės ūkio organiza
cijų atstovai kviečia Lietuvos 
gyventojus palaikyti politikų, 
raginimą vartoti tik lietu
viškus maisto produktus. 

būti likę per 
Lietuvos lėšų 
atvežtų lengvųjų automobilių 
perpardavimas, kuris sudarė 
beveik ketvirtadalį viso eks
porto. 

Viceministras teigė, jog bus 
stengiamasi apsaugoti vietos 
rinką bei skatinti valstybės 
įmonių produkcijos eksportą į 
Vakarus. 

„Be abejo, dabar vyks rinkų 
persidalijimas, ir iškils tos 
bendrovės, kurios sugebės dar 
labiau pagerinti produkcijos 
kokybę ir sumažinti jos kai
nas", tiegė A. Bartulis. 

Tačiau jis mano, jog užsienio 
rinkose dar labiau padidės 
konkurencija, ir Lietuvos ben
drovėms ten konkuruoti bus 
sunku. 

Siekiant sušvelninti krizės 
pasekmes, buvo įkurtas tarp
žinybinis Krizės Rusijoje pa
sekmių stebėjimo ir analizės 
laikinasis centras prie Ūkio 
ministerijos. 

Pasak A. Bartulio, Krizės 
centras kaups ministerijų bei 
kitų žinybų duomenis apie 
Lietuvos įmonių eksportą į 
Rusiją, apie atsiskaitymus už 
pateiktą produkciją ir, išana
lizavęs gautą informaciją. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras džiaugiasi Rusijos 

pasirinkimu 
Birželio 13 dieną J Vilnius, rugsėjo 11 d. 

(BNS) — Lietuvos UR mi
nistras Algirdas Saudargas 
penktadienį palankiai atsi
liepė apie Jevgenij Pirmakov 
paskyrimą Rusijos ministru 
pirmininku. 

„Man teko ne kar tą susitikti 
su J . Primakovu, mes jau ne
blogai pažįstami. Bendras 
įspūdis yra geras, kai kas nors 
pažįstamas yra paskiriamas į 
pareigas. Tuomet padėtis yra 
labiau prognozuojama", žur
nalistams penktadienį sakė A. 
Saudargas. 

„J. Primakovas yra vertina
mas kaip prognozuojamas po
litikas", pridūrė A. Saudargas. 

Lietuvos diplomatai tikisi, 
kad ligšiolinio Rusijos UR 
ministro J. Primakov paskyri
mas premjeru prisidės prie 
tarpvalstybinių santykių plė; 
tojimo. 

Prima
kov, tuometinis Rusijos UR 
ministras, lankėsi Lietuvoje ir 
susitiko su prezidentu Valdu 
Adamkumi, ministru pirmi
ninku Gediminu Vagnoriumi 
ir UR ministru A. Saudargu. 

Per vizitą liatuvoje buvo ap

tar t i aktual iausi dvišalių san
tykių klausimai, tad naujasis 
Rusijos premjeras puikiai in
formuotas apie bendradarbia
vimo raidą, mano Lietuvos 
diplomatai. 

Pasak iš Maskvos neseniai 
grįžusio Rusijos ambasado
riaus Vilniuje Konstantino 
Mozelio, J . Primakov, „kuris 
šiaip yra labai san tūrus , labai 
šiltai prisiminė vasaros vizitą 
\ Lietuvą". 

Kariuomenė domisi Norvegijos 
patirtimi 

Vilnius, rugsėjo 11 d. (Elta) tarnyba, kurią sudaro karo 
— Lietuva norėtų pasinaudoti 
Norvegijos patyrimu užti
krinant teritorinės jūros ir 
pakrantės apsaugą, penkta
dienį po susitikimo su Norve
gijos karališkojo laivyno vadu 
kontradmirolu Hans Kristian 
Svensholt sakė Lietuvos kraš
to apsaugos ministras Česlo
vas Stankevičius. 

Norvegijoje veikia bendra 
jūros ir pakrantės apsaugos 

„Preilos lobis" slapta 
išvežtas į užsienį? 

Klaipėda, rugsėjo 7 d. 
(BNS) — Neringos vicemerė ir 
„Preilos lobio" specialios ko
misijos pirmininkė Irma Bal
trušaitienė nemano, kad ilgai 
Kuršių mariose ieškotas lobis 
buvo slapta iškastas ir išga
bentas į užsienį. 

Tai I. Baltrušaitienė teigė 
pirmadienį telefonu, komen
tuodama šeštadienio dienraš
čio „Respublika" straipsnį, ku
riame rašoma, kad vokiečiai iš 
marių slapčia ištraukė dėžutę 
su vieno didžiausių nacizmo 
ideologo Ericho Kocho doku
mentais ir juos išsigabeno į 
Vokietiją. 

Straipsnyje minimą sensa
cingą teiginį komisijos pirmi
ninkė pavadino tik prielaida. 

I. Baltrušaitienės teigimu, 
komisija neketina baigiamas 
lobio paieškos išvadas keisti, 
nes, pasak jos, straipsnio au
torius nesiremia jokia kita 
nuomone, nei oficialiai pareiš
kė paieškos darbus stebėjusi 
komisija. 

Pasak vicemerės, vasarą 
aptvertoje numanomoje lobio 
vietoje tvirtinant metalo sie
nas, nuolat darbus stebėjo 
komisijos nariai arba pasie-

teiks pasiūlymus dėl Rusijos 
krizės poveikio sumažinimo 
Lietuvos ūkiui. 

mečiai. Vardens iš aptvaro 
taip ir nepa^yko išsiurbti, tad 
ar buvo įmaioma iš po van
dens iškast ir ką nors iš
traukti , gali Dasakyti tik mok
slininkai, iakė I. Baltru
šaitienė. 

Kuršių nurių dugną ties 
Preila nuspręsta kasinėti, kai 
vokiečių mokslininkai, tikrinę 
gandus, neva toje vietoje II pa
saulinio kare metais vokiečiai 
užkasė lobį, rustatė, jog ten iš 
tiesų kažkas ra. 

Liudininkai teigia matę, 
kaip vokiečiu kariai baigiantis 
karui iš laivo į požemį Kuršių 
mariu pakrritėje krovė di
džiules dėžė:- Dabar ta vieta 
esanti už keiasdešimt metrų 
nuo kranto. 

Tyrimus i" kasinėjimus fi
nansavusios Vokietijos tele
vizijos N'DR nusamdytos ka
sinėjimo d'ii>ų vykdytojos 
įmonės „Gcprojektas" vado
vas Artūras ; lauteris spaudos 
konferencijor buvo teigęs, kad 
marių dugne tėra plytos, čer
pės ir kitos š -ikšlės. 

Darbus žibėjusios komisi
jos pirminir; ė teigia, kad da
bar „Preilos lobį" gaubia dar 
daugiau pa-apčių, nei buvo 
iki šiol. Ner igos vicemerė ti
kisi, kad dienraščio „Respub
lika" žurnalisto atliekamas ty
rimas „pac s ką nors iš
aiškinti". 

laivai, pasieniečių padaliniai 
ir aplinkosaugos specialistai. 
Lietuvoje tuo rūpinasi tokios 
pačios institucijos, tačiau jos 
nėra sujungtos į vieną tar
nybą. 

Ministro C. Stankevičiaus 
nuomone, t aupan t valstybės 
biudžeto lėšas ir siekiant efek
tyviau dirbti, Lietuvoje taip 
pat reikėtų sukurt i tokią 
bendrą instituciją. 

Jo žodžiais, Lietuva taip pat 
norėtų iš Norvegijos gauti dar 
vieną patrulinį laivą. Tokį 
prašymą, ministro žodžiais, 
Norvegija j au svarsto. 

Vašingtonas, rugsėjo 11d. 
(Reuters-BNS) — JAV penkta
dienį pradėjo aiškėti neprik
lausomo prokuroro Kenneth 
Starr parengtos 445 puslapių 
ataskaitos turinys, susijęs iš
imtinai su Bill Clinton roma
nu su buvusia Baltųjų Rūmų 
stažuotoja Monica Levvinsky. 

K. S ta r r raštinė yra pareiš
kusi, jog ataskaitoje yra „es
minės ir patikimos" informaci
jos, kuria remdamasis, Kong
resas gali pradėti apkaltą 
prieš prezidentą. Šis praneši
mas trečiadienį buvo nusiųs
tas JAV Kongresui, o penkta
dienį po pietų turi būti pa
skelbtas per „Internet'ą". 

JAV senatorius respubliko
nas John Ashcroft paskelbė 
pareiškimą, raginantį suteikti 
visuomenei „nesukaustytą, 
necenzūruotą" galimybę susi
pažinti su K. Starr ataskaita, 
, jei būtina, pridedant reikia
mus įspėjimus ir apsauginius 
mechanizmus vaikams". 

Su K. S ta r r tyrimu susipa
žinę atstovai teigia, kad atas
kaita suteikia pagrindo gali
mai apkaltai , įskaitant mela
gingą liudijimą, trukdymą tei
singumui ir piktnaudžiavimą 
prezidento postu. Iš viso doku
mentas pateikia 11 punktų, 
galinčių užtraukti apkaltą 
prieš prezidentą, penktadienį 
pranešė laikraštis ,.Washing-
ton Post". 

Tačiau nė vienas šių punk
tų nėra susijęs nei su žlugu
siais „Whitewater" žemės san
dėriais, dėl kurių ir buvo pra
dėtas K. Starr tyrimas, nei su 
numanomu piktnaudžiavimu 
Federalinio tyrimų biuro 
(FBI) bylomis, nei su numano
mu nuslėpimu, iškilus Baltųjų 
Rūmų kelionių skyriaus klau
simui. 

Ataskaitoje pasakojama 
apie maždaug tuziną seksuali
nių susitikimų tarp B. Clinton 
ir M. Levvinsky. 

Dokumente teigiama, kad 
B. Clinton piktnaudžiavo pre
zidento valdžia, panaudoda
mas valstybinius išteklius, kai 
septynis mėnesius trukdė K. 
Star r tyrimui, praneša „New 

Naujasis premjeras gali 
išspręsti Rusijos krizę 

Maskva, rugsėjo 11d. (Reu
ters-BNS) — Rusijos preziden
tas Boris Jelcin išreiškė įsiti
kinimą, kad Jevgenij Prima
kov penktadienį Valstybės 
Dūmoje bus patvirtintas 
premjeru ir bus pajėgus spręs
ti valstybės problemas. 

Trumpame kreipimesi į 
tautą, t ransl iuotame per tele
viziją, B. Jelcin paragino ru
sus iškęsti skurdą ir žadėjo, 
jog naujoji vyriausybė turės 
sumažinti kainas, a tkurt i ban
kų sistemą ir apsaugoti indė
lius. 

„Beveik tris savaites netu
rėjome vyriausybės, beveik 
tris savaites virė politinės ais
tros. Tuo tarpu parduotuvės 
ištuštėjo, sugrįžo eilės ir defi
citas, žlugo pastovus rublis, 
kuriuo taip didžiavomės. Pa
siekėme pavojinga ribą — be
dugnę", sakė prezidentas. 

„Užduotys, iškylančios vy
riausybei, yra sunkios — su
mažinti kainas , pripildvti par
duotuvių lentynas, atkurti 
bankų sistemą ir apsaugoti in
delius. Tai nelengva, bet tikiu, 
kad bus padaryta, nes Prima

kov vyriausybę parems prezi
dentas ir parlamentas", krei
pimesi sakė B. Jelcin. 

Ligšiolinis Rusijos UR mi
nistras Jevgenij Primakov, dėl 
kurio paskyrimo Rusijos 
premjeru Valstybės Dūma bal
suos penktadienio popietę, pa
prašė parlamento vadovų skir
ti jam mažiausiai pusės metų 
„bandomąjį laikotarpį". 

„Geriau balsuokite prieš 
mano paskyrimą, jei neketina
te ateityje manęs paremti", 
penktadienį per susitikimą su 
Dūmos vadais, sakė jis. 

Dūma, norinti daugiau tei
sių formuojant ministrų kabi
netą, prašė prezidento garan
tijų, kad vyriausybe nebus 
atleista metus, taigi, greičiau
siai sutiks su J. Primakov 
bandomuoju laikotarpiu. 

Dūma turi teisę balsuoti dėl 
nepasitikėjimo vyriausybe. 

Remiantis paskutiniais pra
nešimais, Rusijos Valstybės 
Dūma penktadienio vakarą 
dauguma balsų patvirtino 
naujuoju valstybes ministru 
pirmininku ligšiolinį L'R mi
nistrą Jevgenij Primakov. 

York Times" ir su ataskaita 
susipažinę teisininkai. 

Nekantriai laukta K Starr 
ataskaita yra „pavojingas pa
sakojimas, kurį galima skaity
ti, kaip romaną. J i kaltina 
prezidentą melavimu ir truk
dymu, dar ir dar kartą", pa
reiškė vienas „New York Ti
mes" teisininkų. 

Prezidento asmeninis advo
katas David Kendall ketvirta
dienį pareiškė, jog ši ataskaita 
yra ne daugiau, nei K. Starr 
prokuratūros „argumentų, 
tvirtinimų ir teiginių rinki
nys", ir sakė laukiąs progos 
juos paneigti. 

Ketvirtadienį JAV prezi
dento žmona Hillary Rodham 
Clinton vėl ryžtingai stojo gin
ti savo vyro, girdama jo politi
nius pasiekimus. Tuo tarpu 
jos atstovė spaudai pareiškė, 
jog H. Clinton atleido savo vy
rui neištikimybę. 

„Niekas, kas per pastaruo
sius penkerius su puse metų 
buvo padaryta, siekiant pasta
tyti mūsų valstybę į teisingas 
vėžes... nebūtų buvę padaryta 
be vieno ypatingo asmens va
dovavimo", sakė H. Clinton, 
pristatydama vyrą per demok
ratų verslo vadovų vakarienę. 

„Diena iš dienos aš mačiau 
jo pasiryžimą — jo nenuils
tantį pasiryžimą daryti, kas 
geriausia Amerikai ir vai
kams, kurie paveldės mūsų 
valstybę", sakė ji. 

Rami ir pasitikinti savimi, 
H. Clinton išvardijo ištisą se
ką B. Clinton pasiekimų, įs
kaitant milijonams neapd
raustų vaikų suteiktą sveika
tos draudimą, mokyklų page
rinimą bei bandymus užtik
rinti taiką Šiaurės Airijoje. 

Bill Clinton paprašė 
Monica Lewinsky 

at le idimo 
JAV prezidentas penkta

dienį pirmą kartą viešai atsi
prašė Monica Levrinsky dėl 
Baltųjų Rūmų sekso skandalo. 

Per valstybinę pusrytinę 
maldą B. Clinton aiškiai leido 
suprasti, kad neketina atsista
tydinti ir pažadėjo „dėti dau
giau pastangų vedant valstybę 
ir pasaulį taikos, laisvės, gero
vės ir harmonijos link". 

„Nemanau, kad yra tinka
mas būdas prisipažinti, kad aš 
nusidėjau", sakė B. Clinton, 
kalbėdamas apie „sudaužytą 
sielą" Baltųjų Rūmų Rytų sa
lėje susirinkusiems dvasinin
kams. 

„Man labai svarbu, kad vi
si, kas buvo įskaudinti, žinotų, 
kad mano atgaila yra nuošir
di", sakė B. Clinton, likus ke
lioms valandoms iki paskel
biant nepriklausomo prokuro
ro Kenneth Starr daugelį mė
nesių trukusio tyrimo ata
skaitą. 

„Visų pirma ir labiausiai 
atleidimo prašau savo šeimos, 
taip pat mano draugų, mano 
tarnautojų, mano kabineto, 
Monica Lewinsky ir jos šeimos 
bei visų Amerikos žmonių", 
sakė B. Clinton. 

KALENDORIU8 
Rugsėjo 12 d.: Gvidas, Sir

vydas, Ovidijus, Diemedis, 
Mantminė. 

Rugsėjo 13 d.: Jonas, Eu-
logijus, Birmantas, Tolminė. 

Rugsėjo 14 d.: Švč. Kry
žiaus išaukštinimas; Krescen-
cijus. Notburga. Zubrys. Asta. 

• 
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DVYLIKA ŽINGSNIŲ 
I TAIKĄ, MEILĘ, RAMYBĘ 
Antras i s ž ingsnis 

Šioje „12 žingsnių" dvasinio 
atsinaujinimo kelionėje, pir
miausiai pr is ipažinus, kad 
atsiskyrę nuo Dievo mes lie
kam bejėgiai, kad mes, vieni, 
savo gyvenime nepajėgiam su
sitvarkyti, sąmoningai nuta
riam, kad pasiduodam Die
vui. 

Antrasis, pirmųjų trijų 
žingsnių, tai yra tų žingsnių, 
kurie mus veda prie susitaiky
mo su Dievu, kartais yra va
dinamas „vilties" žingsnis. Vil
tis, kuri apšviečia mūsų gyve
nimą galimybe rasti taiką, 
meilę ir ramybę. Šis žingsnis 
suteikia mums progą pasi
tikėti aukštesne galia negu 
žmogumi. Šis žingsnis sutei
kia mums progą tapti tikrai 
laisvais asmenimis, tokiais, 
kurie niekuo nepažaboti — nei 
pinigų, nei draugų, nei pozi
cijų, nei fizinių palinkimų ar 
kenksmingų tendencijų. Kaip 
šv. Jonas evangelijoje rašė 
(8:32) apie Kristaus pažadą 
savo mokiniams, „...jūs pažin
site tiesą, ir tiesa padarys jus 
laisvais". O tiesa yra Kristus. 

Antrame žingsnyje meldžia
mės, kad būtume lydimi atvi
rumo dvasios. Suprantame, 
kad Dievo pripažinimas dar 
nereiškia, kad pasiduodam Jo 
valiai. Šiame žingsnyje mes ne 
tik pripažįstame Dievo bu
vimą, bet nuoširdžiai tikėdami 
Dievu, nuolankiai pavedam 
jam savo gyvenimą. Mes i i 
t ik rų jų pasiduodam jo valiai. 
Tikėjimas neišaiškinamas, jis 
nepadirbamas. Tikėjimas mums 
ateina iš Dievo ir yra mums 
privalomas. Kada nuoširdžiai 
kreipiamės į Dievą, turime 
tikėjimą! Pasidavimas Dievo 
valiai, yra pradžia vyksmo, 
kuris sugrąžina Dievą j mūsų 
gyvenimą ir tokiu būdu tiesia 
kelią dvasiniam brendimui ir 
per tą kelią vispusiškai svei
kam gyvenimui — meilei, tai
kai, ramybei. 

Šv. Matas savo evangelijoje 
(17:20) rašo apie Jėzų kal
bantį savo mokiniams. „...Iš 
tiesų sakau jums: jei turė
tumėte tikėjimą, kaip garsty
čios grūdelį, jūs tartumėte 
šitam kalnui: 'Persikelk iš čia 
į tenai", ir jis persikeltų. Jums 
nebūtų nieko negalima". 

Šventas Povilas savo antra
jame laiške korintiečiams 
(3:5) rašo... „Ir ne todėl, kad 

R E D A K T O R Ė S 
K E R T E L Ė 

Noriu skaitytojams paminė
ti, kad praėjusį šeštadienį pra
dėjome spausdinti 12-kos 
žingsnių programą. Man atėjo 
pastaba, kad pirmame žings
nyje, vietoje „Higher Power" 
panaudojau „Dievas". Pastaba 
yra labai vietoj ir teisinga. 

Kai šioji programa buvo '35-
'37 metais vystoma, jos auto
rius naudojo (ir dabar tebe
naudojamas terminas) „Hig-
her Power". Tai buvo ir tebė
ra, todėl, kad ši programa ga
lėtų būti naudojama bet kurio 
tikėjimo žmogaus. Pati naudo
ju „Dievas", todėl, kad mes 
esame krikščionys, ateitinin
kai ir todėl, kad aš prie tų 12-
likos žingsnių prieinu iš krikš
čionio, kataliko perspektyvos. 

L.Š. 

būtume iš savęs t i nkami ką 
nors sumanyti, t a ry tum iš sa
vęs, bet mūsų t i n k a m u m a s iš 
Dievo". Savo laiške filipie-
čiams (2:13) jis teigia, k a d „... 
Dievas savo nuožiūra j u m s 
įkvėpia ir t roškimus, i r dar
bus!" 

Tikėjimas vystosi, auga mu
myse tik tada, kada mes ti
kime. Nei rašytojas, nei daili
ninkas, nei bėgikas, nei p lau
kikas, nei gydytoja, nei moky
tojas negali bręsti , tobulėt i 
savo srityse, neskir iant joms 
laiko ir jėgų.Taip ir mes nega
lime būti t ikintys neprak t i 
kuodami tikėjimo. Mūsų visas 
žinomas pasaulis, grožis ir 
gėris randamas j a m e , liudija 
galiai, meilei, ir didybei Dievo, 
kuriuo mes pasit ikime, Dievo, 
kuriam mes pasiduodame. 

Antrasis žingsnis y ra mūsų 
atgimimo pradžia: P r i ė j i m a s 
t ikė j imo, k a d t i k D i e v a s 
(Galia d i d e s n ė u ž m u s p a 
čius) gal i s u g r ą ž i n t i , m u s 
n o r m a l i o n b ū k l ė n . 
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Dalis stovyklautojų šios vasaros ateitininkų sendraugių stovykloje Kennebunkport, Maine 
Nuotr. A. Šilgalio 

SENDRAUGIŲ STOVYKLA 
KENNEBUNKPORTE 

Sužavėti Maine valstijos 
gamta, švara ir gaivinančiai 
šalta j ū r a , pa t raukėm į ten 
vykstančią Ateitininkų sen
draugių stovyklą. Ši stovykla 
skiriasi savo programa ir daly
viais nuo Sendraugių stovyk
los vykstančios Dainavoje. Da
lyviai, daugiausia vyresnio 
amžiaus ir programa atlieka
m a vakara i s . Apart stovyklau
tojų čia vieši ir kiti atostogau-
tojai, kur ių didelė dalis ame
rikiečiai. Žvelgiant į visą labai 
gražią aplinką su koplyčia, 
Liurdo šventove, stacijomis ir 
buvusios gimnazijos pastatais , 
savaime susimąstai dėl atei
ties. Tai svarbus , gražus lietu

viško gyvenimo kampelis. 
Atostogautojų netrūksta. Tik 
įdomu, kad jų dauguma ame-' 
rikiečiai... 

Dienos metu paatostogavę, 
vakarais rinkomės vis skirtin
goms programoms, t a rp kurių 
buvo dr. A. Kazlausko paskai
ta, P. Naručio ir tėvo L, And-
riekaus pravestas susikaupi
mo vakaras, J. Giedraičio 

akompanuojant dr. S. Cibui ir 
solistės A. Kiaušaitės, akom
panuojant E. Frances. Po kon
certo dalyviai ir stovyklautojai 
ilgai šnekučiavosi prie gra
žaus vaišių stalo, rūpestingai 
paruošto S. Kazlauskienės ir 
gražaus būrio jos talkininkių. 

Dr. V. Vygantui dalyvau
jant, stovykloje buvo rastas 
laikas-padiskutuoti ir ateiti
ninkų organizacinius reikalus. 

Didelė širdis šių stovyklos 
dienų tebėra dr. Č. Masaitis, 
kuris praleidžia daug valandų 

įspūdžiai iš šių metų kelionės joms besiruošdamas. Negali-
Lietuvoje, kun. Krasausko pri- m a įsivaizduoti šių dienų be 
siminimai apie prof. Z. Ivins
kį, papildyti Prano Jurkaus 
mintimis. 

Paskutinį vakarą vyko gra
žus ir atmintinas solistės G. 
Čapkauskienės koncertas, 

KREIPIMASIS Į ATEITININKUS 
SENDRAUGIUS 

A r t ė j a n t K r i s t a u s g i m i m o 2000-ajai s u k a k č i a i 

2000-ieji metai po Kris taus 
rimimo sparčiai a r t inas i . Beli
ko ne ką daugiau ka ip vieneri 
metai. Tos sukakt ies reikšmė 
labai didelė — ne vien kaip 
praeities istorinė gairė , bet 
kaip faktas, lygiai t iek pat 
liečiąs ir praeitį, ir dabar t į , ir 
ateitį: žmonijai gimė Išgany
tojas, žmogum tapęs Dievo Sū
nus. Tik vis labiau iš J o paties 
semiantis prasmę ir galią, bus 
atnaujintas mūsų pačių, 
kryžkelėje stovinčios mūsų 
tautos ir visos žmonijos vei
das, širdis ir gyvenimas. 

Dera ir tiesiog bū t ina mums 
šiuo metu semtis p rasmės ir 
galios ir šia sukak t imi prime
namos Tikrovės — mūsų Idea
lo — Kristaus, a r tė jan t J o 
2000-ajam gimtadieniui . Mū
sų pastangos galėtų būt i trejo
pos. 

A s m e n i n ė s — kiekvieno in
dividualios pastangos savo pa
ties dvasiniam gėriui, įsisąmo
ninant į Kris taus istorinę ir 
dvasinę gimimo reikšmę, ir 
siekiant kuo ar t imesnio ryšio 
su Juo Evangelijos apmąsty
mu, sakramentiniu gyvenimu, 
artimo meilės darbais bei as
menine atsakomybe įsijun
giant į bendrą veiklą. 

S a v i t a r p i n ė s — sąjūdžio ri
bose. Tai popiežiaus Jono Pau
liaus II-ojo enciklikose ir ki
tuose raštuose nurodytų reikš
mingų temų gvildenimas ir 
įgyvendinimas per savus susi
rinkimus, sus ibūr imus, suva
žiavimus, susikaupimo dienas 
ir ateitininkišką spaudą. Tai 
turi persiduoti ir į ateitinin-
kiškas šeimas savuose na
muose. 

V i s u o m e n i n ė s — už sąjū
džio ribų. Kadangi Kris taus 
išganymas yra visiems, tad 
dera, kiek tik įmanoma, dalin
tis Jo gimimo istorine ir 
šiuolaikine dvasine tikrove su 
mūsų aplinkoje esančiais bro
liais ir seserimis, ypač savoje 
tautoje. Galima būtų ruošti 
įvairius renginius, pamaldas , 

paskai tas , susikaupimus vi
suomenei — ar tai parapijos 
ribose, a r tautiečių bendruo
menėse. Meninė kūryba, kokio 
ji bebūtų žanro, gali irgi rast i 
įkvėpimo sukakties temose. 

Težadina šias pastangas 
pasišventimas mūsų Idealui 
— Kristui ir telydi mus 
Šventoji Dvasia nuolatiniu 
įkvėpimu. 

A t e i t i n i n k u s e n d r a u g i u 
c e n t r o v a l d y b a 

ATEITININKŲ NAMŲ 
KALENDORIUS 

Rugsė jo 13 d. — Dauman-
to-Dielininkait o kuopos susi
rinkimas. 

Spa l io 4 d. — Daumanto-
Dielininkaičio kuopos susirin
kimas 

Spal io 3 0 d. — „Ateities" 
savaitgalis. 

Lapkr i č io 1 d. — Dauman-
to-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimas. 

L a p k r i č i o l d . — „Ateities" 
savaitgalis. 

Gruodž io 6 d. — Dauman-
to-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimas. 

dr. A. Stankaičio, kuris su hu-. 
moru ir gražia šypsena atlieka 
vadovo pareigas. Tėvo L. An-
driekaus, stovyklos dvasios 
vadovo gilios ir prasmingos 
mintys lydėjo mūsų žingsnius, 
pradedant kiekvieną dieną šv. 
Mišių auka. 

Mūsų ateitininkų šeimos 
akiratis padidėjo pažintimis 
užmegztomis su Rytinio pa
kraščio ateitininkais. Kaip ir 
visur, jie juda ir vis tebesidar
buoja kasdien sielodamiesi 
įgyvendinti senus, bet pras
mingus, šios organizacijos 
principus. 

R e g i n a Š. 

JAUNIŲ SUSIRINKIMAS 
Daumanto — Dielininkaičio 

kuopos susirinkimas sekma
dienį, rugsėjo 13 d., 10 v.r. 
vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.6lstAve. 
Hobert, IN 46342 

(219) 947-5278 
Fax 219 947-6236 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Rooerts Road 
Hickory Hilte 

Tet. 708-596-2131 
Valančios pagal susitarimą 

D R A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

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

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

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S Archer Ave (pne Austin) 

Tel . 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

„Žilvinų" būrelis š.m. JAS stovykloje, Dainavoje. Iš k.: 1 eil. — A. Gry
bauskas, T. Quinn, V Idzelis. M. Miliūnas II eil — P -Jankus. G Bra-
dunas, J. Kasniūnas ir vadovas Adomas Tautkus 

Nuotr L. Ringienės 

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

už pnemamą kainą Pacientai 
priimami absoliu Jai punktualiai. 

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

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vic'aus ir plaučių Kgos 

15300 Weet Ave. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien. išskyrus savaitgalius 
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Metams 1/2 metų 3 men. 

JAV __ $96.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur „ (U A) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV _... $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur.-. (ILS.) $60.00 $45.00 $35.00 
Uiaakant i Lietuvą; 
(Air cargo) - $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $56.00 
Uiaakant į užsieni oro pastų $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 
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Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

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

DR. LEONAS ŠEiŠUDŠ 
INKSTU. P0SLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
9132 S. Kadae Ave. 

Vai.: antra. 2-4 v p p ir kaM. 2-5 v p p 
Settd. pagal susSanmą 

Kabineto tet 773-77S-2S80 
Namų tai. 706-446^6546 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St , CNcago, IL 
Tat 773-736-6556 

4707 S. Gabert, U Grenge,«. 
Tel. 706-352-4487 

DR. viuus MIKAMS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MET*CAL CUNJC 
15505-127 St , Larnont IL 60439 
PrMauso P«k» CommunSy HospKSI 

Silvef Cross Hoapftsl 
Valandos pagal susitarimą 

Tel.706-257-2266 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Cardue Diagnotk. LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 

ŪDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIU DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVlIloughby HHte, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. PETRAS V.K1SIEUUS 
INKSTU, P0SLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schffler St, Elmnurtt. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susRarkną 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. M a * S t 
MeHeeecn.IL 80443 
Tel. 708-746-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. SuNe 310 

NapervUte. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 rftgNend Ave.. 
Towerl ,SuN«3C 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tet (630) 436-0120 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8 . Hertem, Bndgeview. IL 60455 

Tat 706 684 0400 
Valandos pagal susitarimą. 

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

7916 W. 171 S t 
TWey Park, IL 60477 

708-6144871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HlgNand Ave., Ste. 201 
(skersai sakes nuo Good Sanartan ajonrtss) 

Dovrnere Grove), IL 60615 
Tat 630-9804113 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ U G O S IR CHIRURGIJA 

1192 VValterSt. Lemont IL 60439 
T e l . 8 1 6 - 7 2 3 - 1 8 5 4 . ..-•.-. 

7600 W . Coltege Dr. -
Paioe Heigrrte, IL 60453 

T e t 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS UGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 706-246-0067 arba 706-2466561 
6448 S. Putastd Road 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S . Mannheim Rd. 
VVeeteheeter, IL 60154 

Tel . 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

T e t 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 5061 Ava., Cicero 

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

m. PETRAS 2UČŠA 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Narnų t e t 847-381-3772 
6745 W e e t 6 3 r d Street 

Vai. plrmd. k ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
KĮtorrss dksnomts • susitarus 

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, MJ3. 
Board Certitied, Intemal Medicine 

Valandos jOsų patogumui 
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RIMTIES VALANDĖLE 

DIEVAS DŽIAUGIASI 
SUGRĮŽTANČIAIS 

Šio sekmadienio skaitiniai 
kviečia mus suvokti, kaip Die
vas mus nuolat kviečia ir 
traukia į draugystę, nepaisant 
to, kad nuolat nuo jo ir nusi-
gręžiame. 

Pirmame skaitinyje girdime 
pasakojimą iš Dievo išsirink
tosios Izraelio tautos pergyve
nimų dykumoje, Dievui juos 
vedant iš Egipto vergovės į 
Pažadėtąją žemę (Išėjimo 
32:7-11, 13-14). Tai įvyko ne
trukus po to, kai, visai tautai 
susirinkus Sinajaus kalno 
papėdėje, Dievas sudarė su ja 
Sandorą ir ji pažadėjo jį vieną 
garbinti ir būti jam ištikima. 

Šiame pasakojime, Dievas 
užsirūstino, jog kietasprandė 
tauta, netrukus po to, kai ga
vo Dešimt Dievo Įsakymų Si
najaus kame, vėl sugrįžo prie 
stabų garbinimo — nusiliedi
nus auksinį veršį. Dievas jau 
buvo pasiruošęs tokios kietas
prandės tautos išsižadėti, pa
siūlydamas Mozei ją palikti ir 
tapti antruoju Abraomu, iš ku
rio Dievas sukurs naują sa
vąją tautą. 

Mozė, tačiau, nuo pirmo su
sitikimo su Dievu, pažino jį 
kaip gailestingą, išgirstantį 
vargstantį žmogų. Pašaukda
mas Mozę vadovauti tautai, 
Dievas pasako, kad iškviečia 
Mozę, nes išgirdo žmonių 
skundus, kenčiant po egiptie
čių ranka (Išėjimo 3:7-9). To
dėl šiuo kritišku momentu, 
Mozė ima maldauti už savo 
tautą, primindamas Dievui jo 
pažadus Abraomui, Izaokui ir 
Izraeliui (Jokūbui) ir kiek 
daug Dievas šiai tautai jau 
yra padaręs — primindamas 
istorinius saitus, kurie jau 
riša Dievą su šia tauta ir ją su 
Dievu: juk dievas nustabiais 
stebuklais tautą išvedė iš ver
gystės į laisvę. Pažindamas 
Dievą, Mozė žino, jog užpy
kinus Dievą, reikia ne bėgti 
nuo jo (nes tuomet užtikrinta 
pražūtis), o maldauti jo gailes
tingumo, nes Dievas atjaučia 
kenčiantį, klystantį žmogų. 

Čia pamatome ir dar vieną 
Dievo bruožą: jis nori bend
rauti su žmonėmis, bet duoda 
žmogui laisvę elgtis kaip jam 
atrodo. Čia Dievas vaizduoja
mas žmogiško bendravimo 
įvaizdžiais — kaip žmogus, 
norintis patikrinti kito žmo
gaus motyvus. Jis Mozei pasa
ko: palik mane vieną, kad aš 
galėčiau sunaikinti tautą ir iš 
tavęs padaryti naują tautą. Ir 
žiūri, ar Mozė pasiduos žemės 
traukai, nutraukdamas savo 
ryšį su „kietasprande tauta" ir 

priimdamas Dievo siūlomą 
jam garbę, ar jis pasielgs pa
ties Dievo atvaizdu — gailėda
masis tautos, su kuria jo pa
ties likimas taip giliai suriš
tas, ima maldauti jai gailestin
gumo, atsisakydamas asme
niškos garbės ir patogumo. 
Malda, atidumas Dievui, 
draugystė su Dievu padarė 
Mozę panašų į Dievą ir dėl to 
Mozei nei svarstyti nereikėjo, 
kuriuo keliu pasukti. Jis ned
vejodamas ėmėsi maldauti už 
tautą. 

Ir matome, kad pats Dievas 
taip pat nenorėjo nutraukti 
ryšio su savąja tauta. Jis lei
dosi permaldaujamas. Tad, įti
kintas Mozės pasišventimo sa
vo tautai, Dievas nesunaikina 
tautos, ir džiaugiasi atstatytu 
ryšiu su savąja tauta, taip, 
kaip Sūnaus palaidūno tėvas 
džiaugėsi sūnui sugrįžus, kaip 
Jėzus pasakoja šios dienos 
Evangelijoje (Luko 15:1-32). 

Sūnaus palaidūno sugrįži
mas — tai trečias iš trijų paly
ginimų, kuriais Jėzus bando 
išaiškinti žmonėms Dievo be
galinį kantrumą su pasitaisyti 
pasiryžtančiais nusidėjėliais. 
Pirmame girdime apie aviga
nį, kuris palikęs bandą eina 
ieškoti paklydusios avies ir iš
kelia puotą, ją radęs ir ant pe
čių parsinešęs. Panašiai pa
sielgia moteris, praradusi vie
ną iš dešimties pinigų. 
Džiaugsmas dėl prarasto pini
go atrodo perdėtas: kasgi su
sikviečia kaimynes atšvęsti 
prarasto pinigėlio suradimą! 
Bet tuo Jėzus ir nori pabrėžti 
kaip labai Dievas džiaugiasi 
kiekvienu prie jo sugrįžusiu 
nusidėjėliu. 

Todėl jis dar prideda pasa
kojimą ir apie nedėkingo sū
naus palaidūno tėvo džiaugs
mą, jo sūnui sugrįžus į namus. 
Tėvo išbėgimas į kelią pasitik
ti jam nusikaltusio sūnaus, 
nusižengia visoms Jėzaus lai
kų patriarchališkos visuome
nės pagarbos tėvui taisyk
lėms. Bet kaip tik tuo Jėzus 
pabrėžia kaip svarbus Dievui 
kiekvienas pas jį ateinantis 
žmogus. Jėzus šiuos palygini
mus sakė pamaldiems savo 
kartos žmonėms, kurie buvo 
linkę nusidėjėlius nurašyti į 
pražuvusiųjų tarpą. 

Šv. Paulius laiške Timotie
jui (1 Tim 1:12-17) save prista
to kaip vieną iš Jėzaus išgel
bėtų, per savo nežinojimą 
nuklydusių Izraelio tautos sū
nų. Tai ir mūsų, krikštytų, bet 
klystančių ir nuolat prie Jė
zaus sugrįžtančių jo sekėjų 

MOKYTIS IR IŠ SKAUDAUS 
PATYRIMO 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Pagal kalbą pasakytą 1998 m. rugpjūčio 23 d. Kai
šiadoryse prie paminklo žuvusiems „Didžiosios kovos" 
apygardos partizanams. Minėjime dalyvavo gausus 
būrys „Didžiosios kovos" ir kitų partizanų, Savanorių 
pajėgų būrys ir orkestras, Kaišiadorių rajono meras K. 
Jakel is , Kovo 11-osios akto signataras Algirdas Endriu
kaitis, daug vietos gyventoju ir svečių 

Šiandien minime ne vieną, o parke atkasta bemaž aštuoni 
kelias Lietuvos istorijai lem
tingas ir reikšmingas datas. 
Prieš penkiasdešimt devyne
rius metus du didžiausi pa
saulio istorijos nusikaltėliški 
režimai pasidalijo Rytų Eu
ropą. Sovietų Sąjunga ir Vo
kietija pasirašė slaptą sandė
rį, žinomą Molotovo-Ribbent-
ropo pakto vardu. Lietuva šią 
datą įvardijo kaip Juodojo 
kaspino dieną. Ji nulėmė Lie
tuvos ir daugelio kitų tautų 
likimą, pasmerkdama daugelį 
nekaltų žmonių sauvalei, 
smurtui, kančioms, tremčiai ir 
mirčiai. Bet šitai nepalaužė 
Tautos valios atkovoti laisvę. 

Prieš vienuolika metų Vil
niuje grupė drąsių pasiryžėlių 
sostinės Adomo Mickevičiaus 
skverelyje surengė mitingą, 
kuriame pirmą kartą buvo 
viešai pasmerktas Molotovo-
Ribbentropo paktas ir okupa
cija pavadinta tikruoju vardu. 
Tai buvo labai drąsus aktas. 
Respublikos prezidentas ap
dovanojo Vyčio Kryžiaus ordi
nu Nijolę Sadūnaitę, vyskupą 
Kazimierą Borutą, kunigą Ro
bertą Grigą, kun. Juozą 
Zdebskį (po mirties), monsin
jorą Alfonsą Svarinską, An
taną Terlecką, Jadvygą Bie
liauskienę, Vytautą Bogušį, 
Petrą Cidziką ir kitus. Taip 
aštuntaisiais atkovotos ne
priklausomybės metais buvo 
oticialiai pagerbti ryžtingieji 
disidentai ir rezistencijos da
lyviai. Anksčiau to padaryti 
nesiryžta. Kai kurių aukštųjų 
valdininkų ryšiai su tamsia ir 
kruvina sovietmečio praeitimi 
dar nebuvo nunykę... Dabar 
jau pradedama mokėti skolą 
istorijai ir teisingumui. 

Vilniaus centre Tuskulėnų 

šimtai bolševikų nužudytų 
laisvės kovotojų ir patriotų pa
laikų. Žmonės buvo žudomi 
KGB vidaus kalėjime. Ten da
bar nepriklausomos Lietuvos 
Teisingumo rūmai ir genocido 
aukų muziejus. Kasinėjimai 
toje teritorijoje pradėti 1994 
metais, tačiau tik dabar Res
publikos prezidentas pirmą 
kartą savo apsilankymu pa
gerbė šią kapavietę ir nužu
dytus kovotojus. Ankstesnysis 
to padaryti nesiryžo arba jam 
nebuvo leista... Vėlavimo prie
žastis ta pati — nepamiršta 
sąsaja su praeitimi... 

Užvakar buvo pagerbtas at
minimas savanorio Artūro 
Sakalausko, žuvusio 1991 m. 
rugpjūčio 21 d. kautynėse prie 
Parlamento. Juodasis Kaspi
nas sieja ne tik bendro likimo 
ištiktas tautas, bet ir tą metą, 
kai buvo suplanuota niekšybė 
ir genocido nusikaltimas, su 
mūsų gyvenamuoju laikotar
piu. 

„Didžiosios kovos" apygarda 
susiformavo anksti — 1944 
metais. Jos vardas Jonas Mi
siūnas — „Žaliasis velnias" 
buvo narsus kovotojas, geras 
organizatorius. Tačiau jis, 
kaip ir dauguma partizanų 
vadų, buvo pasirengęs grum
tis su priešu ginkluotoje ko
voje kaip karys — tėvynės 
gynėjas. Partizanai mokėjo ko
voti. Nestigo nei drąsos, nei 
sumanumo. Bet nei jis, nei 
kiti vadai neturėjo ir negalėjo 
turėti supratimo kaip kovoti 
su priešo skleidžiama dezin
formacija, kaip atpažinti pro
vokacijas, kaip iššifruoti vi

daus agentus kaip demaskuoti 
agentus — smogikus. Klastin
gai suregztomis pinklėmis bu
vo į apygardos vadovybę įterp
ti čekistų agentai. Žuvo ir bu
vo suimti per du šimtus kovo
tojų. Štabai sunaikinti. 1946 
metais apygardos struktūra 
buvo sugriauta. Tai skaudi ir 
baisi patirtis. Jos ne tik kad 
negalima pamiršti, bet iš tos 
patirties šiandien turime pa
daryti išvadas. Mūsų karinin
kai, Karo akademijos kariū
nai, Savanorių pajėgų kariai 
turėtų būti mokomi partizani
nio karo būdų. To dar nėra, 
tačiau tai turi atsirasti. 

Partizaninio karo statistika 
rodo, kad apygardose nuo 10 
iki 70 procentų partizanų žu
vo, priešui panaudojus klastą, 
vidaus agentus, agentus-smo-
gikus. Šventa išlikusiųjų kovo
tojų pareiga rūpintis žuvu
siųjų atminimu, jų pagerbimu, 
kovų istorijos atkūrimu, isto
rinės medžiagos rengimu. 
Kartu tai ir valstybės parei
ga pasirūpinti kovose žuvu
siais savo kariais. Tačiau dar 
labiau atsakinga užduotis — 
pasiekti, kad ši skaudi patirtis 
nebūtų užmiršta, o apdorota ir 
susisteminta. Lietuvos kariai, 
ypatingai jaunimas, turi būti 
mokomi partizaninio karo me
todų. Mūsų valstybė dar ilgus 
metus gali likti paribyje. O tai 
įpareigoja rengtis gynybai itin 
atsakingai. 

Kaupdami žinias apie kovas 
ir jų dalyvius, rašydami Tau
tos kovų ir kentėjimų istoriją, 
drauge turime mokytis ne tik 
iš kovų pergalingos baigties, 
bet ir iš skaudžių netekčių ir 
kruvinų nuostolių. Tai dary
dami geriausiai pagerbsime 
žuvusiųjų partizanų atmini
mą. Jo Ekscelencija arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius, 
1997 m. lapkričio 9 d. atšven
tindamas Kauno Prisikėlimo 
bažnyčią yra pasakęs, kad 
mes atgavome laisvę — di
džiausia Dievo dovaną, bet ne 
visada ja mokame naudotis, 
šie žodžiai turi įpareigoti 
kiekvieną dorą šalies pilietį. 

padėtis. Dievo nuolatinis gai
lestingumas mums, kad nuo
lat mus kviečia ir traukia į 
save, nepaisydamas daugybės 
mūsų nupuolimų. Dievo gai
lestingumas mums įrodo, kad 
nėra nusikaltimo, kuris mus 
amžinai atskirtų nuo Dievo, 
jei tik prašysime Dievo gailes
tingumo ir ryšimės nebenusi
dėti, nes mūsų užtarėjas Kris
tus atėjo mūsų išgelbėti, ne 
nuteisti. 

Aldona Zailskaitė 

Danutė Bindokienė 

Bendro likimo draugai 

Lietuv.škos sodybos troba RumSiSkeso Nuotr Viktoro Kučo 

Amerika ir, be abejo, už
sienis nekantriai laukia prie 
starto linijos, kad galėtų kaip 
galima greičiau pagriebti ir 
perskaityti specialaus proku
roro Kenneth Starr JAV At
stovų rūmams pateiktus kalti
namuosius duomenis, kuriuos 
žadama jau šį savaitgalį vie
šai paskelbti. 

Tačiau jų turinys jau nie
kam nėra paslaptis — per 
pastaruosius metus iki pačių 
smulkiausių detalių daugsyk 
kartotas — todėl tas dėmesys 
atrodo kone keistas. Tuo tar
pu prezidentas Bill Clinton 
tebeatsiprašinėja visų, kas tik 
klauso ar neklauso, tuo galbūt 
tikėdamas išvengti pašalini
mo iš Baltųjų rūmų. Sakoma, 
kad tai, kas laukia senatorių 
ir Kongreso narių netolimoje 
ateityje, savo svarbumu pri
lygsta karo paskelbimui... 

Įdomu, kad kitoje pasaulio 
pusėje, kitas prezidentas iš
gyvena labai panašias bėdas, 
kai parlamentarai kalba apie 
jo pašalinimą iš pareigų (tie
sa, ne dėl tų pačių priežasčių, 
kaip mūsiškio). Padėtis pas
taruoju atveju yra dar opesnė, 
nes ši didžiulė valstybė pa
nardinta į sunkiai išbrenda
mus ekonominius bei politi
nius liūnus. Čia verta primin
ti, kad Rusijos Boris Jelcin ir 
JAV.Bill Clinton ne kartą yra 
pareiškę tarpusavio simpati
jas, pavadinę vienas kitą bi
čiuliais, tad nejučimis prade
dama lyginti ir dabartines 
abiejų draugų bėdas. Net 
drįstama spėlioti, kuris prezi
dentas pirmasis neteks savo 
šiltos vietos. 

Bill Clinton šiuo atveju gali 
bent pasiguosti, kad Amerika 
vis dėlto tvirtai stovi ant de
mokratinių pamatų ir bet 
koks pašalinimo procesas turi 
vykti griežtose įstatymų ri
bose. Nors po Sovietų Sąjun
gos subyrėjimo Rusijos valdy-
mosi sistema perėjo iš totali
tarinio režimo į demokratiją, 
tačiau toji demokratija kuria-
ma pagal „rusišką receptą". 
Tiesa, prezidentas Jelcin ir jo 
šalininkai stengėsi demokra
tiją lipdyti pagal vakarietišką 
modelį, bet dabar matome, 
kad jų pastangos nebuvo labai 
sėkmingos. Galbūt didžiausia 
klaida padaryta, pačioje pra
džioje su šaknimis iš vals
tybės neišraujant komunistų 
partijos (daug mažiau painia
vų dabar būtų, jeigu Dūmoje 
daugumą nesudarytų komu
nistai). 

Ketvirtadienį iš Rusijos 
pasklido žinia, kad preziden
tas pabūgo galimų pasekmių 

ir atsiėmė Černomyrdino kan
didatūrą, siūlytą ministro pir
mininko vietai. Černomyrdi
nas, vėl užlipęs ant politinės 
scenos po trumpalaikio prem
jero Kirijenko pašalinimo, bu
vo nustumtas į užkulisius. 
Rampų šviesoje atsidūrė Už
sienio reikalų ministras Jev-
genij Primakov, kuris nedel
siant prižadėjo tęsti laisvosios 
rinkos politiką, paskubinti 
įstrigusias ekonomines refor
mas ir apskritai ..Rusijoje su
kurti gerą gyvenimą visiems". 
Užsienis neabejoja, kad Dūma 
nedelsiant jį patvirtins. 

Vadinasi, Boris Jelcin žengė 
žingsnį atgal nuo politinės be
dugnės kranto — tik kiek il
gai? Jis, kaip ir JAV preziden
tas, turi talentą įsipainioti į 
bėdas, kaip gaidys į pakulas. 

Galima įsivaizduoti, koks 
pavojingas šis netikrumų Ru
sijoje laikotarpis yra Lietuvai, 
įspraustai tarp Karaliaučiaus 
ir raudonomis vėliavomis ap
sikaišiusios Gudijos, tvirtai 
įsikibusios į Maskvos skver
nus. Ypač pavojingas Lietuvai 
yra per jos teritoriją einantis 
karinis tranzitas iš Rusijos į 
Karaliaučių ir atgal. 

Ar galėtų lietuvių tauta 
tikėtis greitos pagalbos iš 
Vakarų, jeigu jos vyriausybę 
Rusija vėl užpiltų ultimatu
mais? Ar pakaktų Lietuvos 
kariuomenės bent trumpalai
kei kovai su besiveržiančiu 
priešu? Kiek iš tikrųjų pačioje 
tautoje atsirastų žmonių, ku
rie atriedančius rusų tankus 
pasitiktų su gėlėmis? Mėgs
tama tvirtinti, kad 1940 me
tais Lietuvoje raudonarmie
čius draugiškai sutiko kai ku
rių tautinių mažumų asme
nys, o lietuvių sveikintojų mi
niose buvę nedaug. JėTgil to
kia situacija vėl pasikartotų, 
kiek užsilikusios komunisti
nės nomenklatūros pultų tie
siai į Maskvos glėbį? 

Lietuvos įvaizdis Vakaruose 
sparčiai kinta į gerąja pras
me. Nauji investavimai, nau
jos rinkos valstybės produk
tams, pasitikėjimas dabartine 
vyriausybe, ypač prezidentu. 
Nors perdien iš pusšimtį 
metų trukusio baisaus sapno 
tauta nubusti negali — niekas 
to ir neturėtų tikėtis — bet 
visi ženklai pranašauja gražią 
ateitį, jeigu, žinoma, nepasi
girs grėsmingas rusiškosios 
meškos maurojimas. Užsieny
je, ypač Amerikoje, gyvenan
tys lietuviai turi ypač budėti 
ir nedelsiant veikti, kai tik 
pasirodys pirmieji pavojaus jų 
kilmės kraštui ženklai. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 
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JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

(Tęsinys) 

Taip ir išvažiavau. Kelias rangėsi į kalną labai 
panašiai kaip jau dešimtys išvažinėtų. Radęs įdo
mesnes vietas stabtelėjau. Kai kur tik pasidairyti, kai 
kur pafotografuoti. Neskubėjau. Nežinojau, ar benoriu 
sukti pas seržantą. Atrodė, lyg Aldona dėl kažin ko 
norėtų ir mane toliau laikyti nuo jo. Ar bereikia man 
labiau maišytis į jų reikalus? Į vieno jau įsimaišiau. 
Neturiu jokio noro rašyti Brigitėlei nuo savęs. Nebeno
riu net galvoti apie rašymą. Kai atsisėsiu prie stalo 
tada pagalvosiu. Atsisėdu ant iš stataus skardžio 
išsikišusio akmens ir dairausi po geltonom ir raudo
nom dėmėm išmargintą slėnį. Apačioje matau kelią, 
kuriuo neseniai pravažiavau, ir ateina mintis, ar jis 
tikrai tas, kuriuo pravažiavau. Gal ten jau kita kaubu
rio pusė ir gal į kitą slėnį leisdamasis juo dar 
važiuosiu. Iš kažin kur ateina gūsis vėsaus vėjo, ir aš 
nebenoriu niekur nei eiti, nei važiuoti. Kitoje pusėje 
kelio aukštyn bėgančiam šlaite rausvi ploteliai prie 
žemės prigludusių spalvų. Iš čia negaliu pasakyti, ar 
ten tokie žiedai, ar tik kokie žemų augaliukų lapeliai, 
bet neturiu noro eiti žiūrėti. Reikėtų galiuką net pa
lypėti. Nufotografuoju. Tik tam, kad lengviau būtų at
siminti, kaip tas šlaitas atrodė. Pavažiuoju ligi kitos 
sustojimo vietos. Čia jokio augalo. Tik vieni akmenys 
ir tarp jų pasidraikiusios žolytės. Pasidriekusios, pri

gulusios. Ant vieno pamatau du mėlynus į rausvumą 
linkusius žiedelius. „Pasivėlinote", garsiai pasakau 
Jeigu tuoj važiuočiau namo, išsikasčiau, pamėginčiai 
pasisodinti savo kieme ir žiūrėčiau, kas atsitiks. Prigū 
ar ne? O jeigu jiems žemumos aplinka taip patiktu 
kad virstų viską užgožiančia, nebesunaikinama pikt
žole? Tylėčiau ausis suglaudęs ir žodžio nepratarčiau 
naują piktžolę užveisęs. Bet tų dviejų žiedelių palikt 
nenoriu. Įsidedu į aparatą dumples, pasiimu trikojį i' 
prisitaikstau taip, kad dvi gėlytės pripildytų visą skai 
drę, paskum prieinu dar arčiau, kad tik viena tetilptų 
Nufotografuoju vieną, paskum kitą, dar mėginu prieit 
arčiau, kad tik žiedelio vidurys tetilptų į nuotrauką 
paskum mėginu rasti gerą nuotrauką iš dalies vidu
riuko ir poros lapelių. 

— Labas, — pasako balsas. Aš krūpteliu ir nus
tembu: kas galėjo tikėtis kažin kur vidury kalnų sutik
ti lietuvį ir dar pažįstamą. 

Atsigrįžau. Už poros žingsnių stovėjo seržantas i" 
šypsojosi. 

— Ką radai? — paklausė jau angliškai. J-abaf 
buvo išmokęs iš Jono. 

— Du mažyčius žiedelius, — nusijuokiau. Ir js 
stebėjosi, kad man tokie daiktai gali būti įdomūs. Pa
siūliau pažiūrėti, kas matyti aparate. 

Pažiūrėjo, bet didelio įspūdžio jam nepadarė. 
— Ką darai su tom fotografijom? Parduodi žur

nalams? 
— Ne. Pačiam sau. 
— Sau? Tik pasižiūrėti? 
— Ne. Pačiam sau. 
— Sau? Tik pasižiūrėti? 
— Nevisai. Kai žiemą daug laiko, piešiu paveik

ius. Skaidrės padeda atsiminti, ką važinėdamas ma
čiau. Kartais pridedu savo. Visaip. 

— O paveikslus parduodi? 
Nebegalėjau iškęsti nenusišypsojęs. 
— Kam vis parduoti? Draugam išdalinu. Kai ku

riuos pasilieku sau. 
— Bet pačiam daug kainuoja. Ir važinėjimas, ir 

aparatas, ir dažai. Apie dažus nieko neišmanau, bet jų 
irgi veltui nedalina. Ar dalina? 

— Jeigu reikėtų iš to gyventi, parduočiau, bet čia 
man pačiam malonu. Algą uždirbu, o kur ją padedu, 
tai jau mano reikalas. Va, jeigu kada pasitaikytų ir 
pačiam kur netoli būti, užeitum, pažiūrėtum, jeigu 
kuris patiktų ir pačiam dovanočiau. Užeisi kada? 
Adresą duosiu. 

— Bet pirma turėtum pas mane užeiti, kai čia pat 
esi. 

— Taigi pas patį ir važiavau. Iš ryto buvom su 
Jonu išvažiavę. Kai grįžom sakau, aplankysiu patį. Ir 
gerai, kad čia sugaišau. Būčiau neradęs. 

Jo automobilis stovėjo beveik atremtas į mano. 
Užsiėmęs fotografavimu neišgirdau, kaip jis prislinko. 

Būtumėm prasilenkę. Galėjai skambtelėti. 
— Galėjau, bet, matai, atostogauju, tai nenoriu 

pats save varžyti. Pas patį lėkdamas, tikrai nebūčiau 
tų dviejų gražuolių pastebėjęs. 

Pažiūrėjau į laikrodį. 
— O va, jau ir vakaras. Tuoj reikės grįžti vaka

rienės. Aldona liepė. 
— Ar seniai ją pažįsti? 
— Tik nuo užvakar. Daili moteris. Kai užėjau, gal

vojau, kad Jono žmona. 
— Jonas sako, kad jo žmona Australijoj, o ta pus

seserė. Bet ir pusseserė gali būti žmona, — nusijuokė. 
Nusijuokiau ir aš, bet pridėjau: 
— Čia gali būti, bet savo krašte tokių santuokų ne

girdėjau. Ar seniai ją pažįsti? — paklausiau iŠ savo 
pusės. 

— Pamačiau, kai pirmą sykį čia pasirodė. Anks
čiau, nežinau. Ar nežinai, kur ji buvo Vokietijoj, kai 
karas baigėsi? 

To nežinojau. 
— Reikėtų paklausti Jono, arba ir jos pačios. Pa

klausk kada, — pridėjau. 
Atsisėdau šalia aparato ant akmens. Atsisėdo ir 

jis. Saulė buvo nebetoli kalnagūbrio, bet dar tebešildė 
rudenine šiluma. 

Valandėlę tylėjom. 
— Kai pirmą sykį pamačiau, maniau kad pažįstu, 

norėjau pašnekinti, bet ji nepraėjo, o plaukte pra
plaukė pro šalį, lyg ta vieta, kur aš buvau, būtų buvu
si visai tuščia. Kai po dėdės mirties sugrįžo, irgi tas 
pat. Ar gali suprasti.kad ligi šiol man ne žodžio nėra 
pasakiusi? Jeigu paprašau ko, paduoda ir nuplaukia 
pro šalį. Lyg būčiau dvasia, lyg nematomas. Kitus 
mato, tik manęs ne. 

— Gal turi kokią priežastį. — pradėjau ir staiga 
atėjo kitas klausimas. — Klausei, kurioj Vokietijos 
vietoje baigiantis karui ji gyveno. Ar tai galėjo turėti 
kokios reikšmės? 

Jis' pasiėmė vieną tų pažeme nusidriekusių žoly
čių, pradėjo skabinėti po lapelį ir leido kristi čia pat 
tarp kojų, o pats žiūrėjo kažin kur į šešėlio užgultą 
slėnį, tik vargu ar jį matė. Greičiausiai visišką kitą, 
gal ir labai toli anapus jo. Fotografuoti nebebuvo 
prasmės. (Bus daugiau) 
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IEŠKO VILTIES 
SPINDULĖLIŲ 

Per ..Saulutės" Lietuvos vaikų globos būrelį galima paremti 
konkretų vaikutį Lietuvoje, paaukojant 20 dol. per mėnesį (t .y. 
240 dol. per metus1. Rėmėjas gauna vaiko nuotrauka, apibūdi
nimą, adresą ir gali, jei nori. asmeniškai su vaiku ar jo šeima 
bei globėjais bendrauti, bet tai nebūtina. 

Šiems vaikučiams reikia remejų. Susidomėję prašomi at
siųsti auką su pasirinkto vaiko vardu įprašome įrašyti ir antrą 
pasirinkimą šiuo adresu: ..Saulutė" arba ..Sunlight Orphan 
Aid for Lithuania", 419 VVeidner Rd.. Buffalo Grove, IL 60089. 
Telefonu skambinkite i.847)-537-7949. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

MŪSŲ ŠEIMOSE GS 4- i'.ld 4 
ALBINAS MICKUS IR JO VAIKAI 

LANKĖSI LIETUVOJE 

Lina, Kupiškio apylinkė 

Neringa, Radviliškio rajonas 
Asta. Marijampolės rajonas 

Ilgametis Cicero lietuvių tel
kinio gyventojas Albinas Mic
kus, čia įsikūręs 1949 metais, 
praėjusią vasarą lankėsi savo 
tėvynėje. Jis ten vyko ne vie
nas, o nusigabeno visus tris 
jau suaugusius savo vaikus ir 
sūnaus Vytauto dukrą Emi
liją, dar 9 metų neturinčią 
mergaitę. 

Sūnūs Vytautas ir Algiman
tas Lietuvą pamatė pirmą 
kartą, o dukra Irena tėvų 

krašte viešėjo prieš 22 metus, 
kai Albinas su dabar jau mi
rusia žmona Antanina tik pen
kioms dienoms buvo atvykę į 
savo gimtinę. 

Prienuose gimęs, 75 metų 
amžiaus Albinas Mickus da
bar Ciceroje gyvena vienas 
(žmona mirė prieš 2 metus). 
Leisdamas pensininko dienas, 
dažnai galvoja apie Lietuvą, 
prisimena ten praleistą jau
nystę. Ir šiandien ten yra liku
sių artimųjų su kuriais palai
ko artimą ryšį. 

Bet artimiausias ryšys — 
apsilankymas tėvynėje. Ir šie
met jis nusprendė visus šei
mos narius ten nugabenti. Sū
nūs pradžioje nelabai norėjo 
vykti, bet kai pasiūlė apmo
kėti kelionę — sutiko. Na ir 
nesigailėjo šio žygio, kuomet 
pamatė gražiąją tėvų žemę, 
apie kurią lankydami litua
nistines mokyklas, tik kny
gose skaitė. Labai patiko ir 
Dainų šventės renginiai, susi
tikimai su nematytais gimi
naičiais. Visokių įspūdžių už
teks ilgiems laikams. 

Bet turbūt labiausiai patiko 
jaunajai Emilijai, kuri lietu

viškai beveik nemokėjo (jos 
mama ne lietuvė), o dabar jau 
visiems vaikams sakosi lietu
vaitė esanti. 

Ir pats Albinas savo kelione 
į tėvynę labai patenkintas. Jis 
— nuolatinis Šv. Antano baž
nyčios lietuviškų pamaldų ir 
sekmadieninių tautiečių susi
tikimų lankytojas. Reikia pa
žymėti, jog 1949-siais Albinas 
čia atvyko tuometinio Šv. An
tano parapijos klebono kunigo 
(vėliau prelato) Igno Albavi-
čiaus kvietimu. Albinas čia 
atvyko vienas ir tik po kurio 
laiko šioje apylinkėje rado jau- ' 
ną kybartietę Antaniną Ješ-
mantaitę, sudarė šeimą, susi
laukė trijų vaikų ir laimingai 
gyveno. Tačiau žmonai nebuvo 
lemta ilgėliau džiaugtis gyve
nimu — ji iškeliavo amžiny
bėn. 

Šiandien, kai Cicero lietuvių 
telkinys vis mažėja (gerai, kad 
naujai iš Lietuvos atvykstan-
tieji jį šiek tiek papildo), kiek
viena, nors ir jau pražilusi 
galva, Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje yra brangi. Ypač 
žmonės kaip A'binas Mickus 
reikalingi, nes kai 1999 me
tais minėsime į šią vietovę at
vykimo 50-metį, įdomu, kiek 
dar turėsime čia išgyvenusių 
jau pusę šimtmečio. 

Beje, apie Albino Mickaus ir 
jo vaikų lankymąsi tėvynėje 
praėjusią vasarą plačiai apra
šė „Respublikos" dienraštis, 
savo straipsnį pailiustravęs 
Albino, sūnaus Vytauto ir 
anūkės Emilijos Dainų šven
tės metu daryta nuotrauka. 

Ed. Šu la i t i s 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

PRALEISKITE 
ŠV. KALĖDAS LIETUVOJE! 

S p e c i a l i o s k a i n o s s k r y d ž i a m s i š į v a i r i ų m i e s t ų 

Baltimore $480.00 
Chicago $479.00 
Cleveland $518.00 
Denver $564.00 
Detro i t .—. .............. $504.00 
Los Ange les $594.00 
Mirineapolis $504.00 
N e w York $415.00 
Um&n& $5OA«VH) 
Orlando......................... $504.00 
San Francisco $594.00 
Tampa $504.00 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Taip pat 
turime spacialias kainas skrydžiams į Vilnių iš kitų JAV 
miestų. 

* * * 
Mūsų. atstovai Kaune ir Vilniuje parūpins pigiausius 

bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus. 
* * * 

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

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

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

Linas, Klaipėdos rajonas 

-Jonas. Ignalinos rajonas 
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CHIRURGAS ARAS TIJŪNĖLIS 

Ernesta. Kauno rajonas g a n d r a K l a i p e d o s r a j o n a s 

Ingrida. Vilkaviškio rajonas 

Daiva. Šilalės apylinkė 

Į mašineriją įsivėlė šešiolik
metės plaukai, galvos kaušas 
buvo nuplėštas, mergaitė grei
tąja atvežta į ligoninę. Nuo dr. 
Aro Tijūnėlio orientacijos pri
klausė ne tik mergaitės gy
vybė, bet ir jos tolimesnio gy
venimo kokybė. Reikia greitai 
apsvarstyti — ar dengti sme
genis dirbtine plokšte, ar ban
dyti išvengti kūno svetimos 
medžiagos atmetimo reakcijas 
ir naudoti atvežtus jos pačios 
kaušo kaulus. Nuo kaušo grei
tai nuvalius plaukus ir jį de-
zinfikavus, buvo panaudotas 
antrasis variantas. Po to spren-

Ernestas. Pociūnėlių apylinkė d i m a s — k u o &*& kaušą? 
naudota oda, paimta iš mer
gaitės kitų kūno dalių. Mer
gaitė nuostabiai greitai atsiga
vo ir dėkinga ne tik už gy
vybės išgelbėjimą, bet ir už 
mažai sužalotą išvaizdą. 

Atstatyti sutriuškintas ran
kas, išgelbėti gyvybes sušau
dymo, nudūrimo ar gaisro au
kų, tyrinėti galimybes pra
plėsti vaikui per anksti su
kietėjusi galvos kaušą, kad ja
me tilptų augantys smegenys 
ir nedeformuotų^ veidas, yra 
tik dalis darbų, kuriuos atlie
ka dr. Aras Tijūnėlis. Jam pa
sitenkinimas ir atpildas — su
grąžinti žmogui kuo pilnesnį 
gyvenimą. 

Aras gimė 1967 m. Čikagoje. 
Po metų šeima apsigyveno 
šiauriniame Čikagos priemies
tyje Buffalo Gfove, Illinois, 
kur Aras vėliau lankė St. Ma-
ry's pradžios mokyklą, ją baig
damas pirmuoju iš berniukų 
tarpo. Tėveliams padėkojus 
mokytojai už suteiktą garbę, 
mokytoja pasakė — „Šiemet 
visi berniukai šiek tiek pritin-
go, bet Aras truputį mažiau 
tingėjo negu kiti". Buffalo 
Grove High School Aras baigė 
su pagyrimu ir biologijos stu
dijas Loyola unviersitete baigė 
„Cum laude". 

Nuo šešto skyriaus Aras 
žaidė amerikietišką futbolą, 

Dr. Aras Tijūnėlis 

va pjūvius, beveik nematomu 
siūleliu, per specialius didina
mo stiklo akinius, kantr iai 
vykdydamas komplikuotas 
operacijas aštuonias ar dau
giau valandų per dieną. 

Nepaisant didelių atstumų, 
Aras baigė Dariaus ir Girėno 
bei Čikagos Aukštesniąją li
tuanistines mokyklas Jauni 
mo centre. Lietuvių kalbos 
mokėjimas pravertė ne tik, 
kai 1980 metais su šeima 
pirmą kartą lankėsi Lietuvoje, 
bet ir kitų viešnagių metu 
įsitikino, kad ne veltui pro
senelių kalba buvo naudojama 
namuose, ne veltui lankyta 
šeštadieninė mokykla ir daly
vauta lietuviškose organizaci
jose. Aras buvo ateitininkas ir 
skautas buvo moksleivių atei
tininkų Prez. Stulginskio kuo
pos valdyboje, vadovavo skau-

gavęs „Most Valuable Player" 
žymenis ir su gimnazijos ko
manda čempionate laimėjęs 
antrą vietą Illinois valstijoje. 
Jo didžiausias pomėgis — va
žinėti dviračiu, džiaugtis miš
kais, kalnais ir gamta. Baigęs 
aštuntą skyrių, su Tadu Stro-
pum ir dviem kitais draugais, 
dviračiu iŠ Buffalo Grove nu
važiavo į Wisconsin Delis ir 
atgal. Gimnazijoje dalyvavo 
Roman-Greco metodo imtynių 
komandoje. 

Mokėsi skambinti pianinu, 
groti akordeonu. Šeima turėjo 
senelių pirktą didelį akordeo
ną. Kai būdamas septintame 
skyriuje susilaužė koją, repe
tavo atsirėmęs į sofą, griuvo 
pukštielninkas, akordeonas 
ant jo, gipsuota koja atkišta, 
kūnas akordeono prie sofos 
prislėgtas. Šaukėsi pagalbos 
padėti jam atsistoti. Tuo bai-' 
gėsi akordeono pamokos. Iš tams vilkiukams. Mėgo tau-
pianino pamokų Aras įgijo su- tinius šokius - Čikagoje daug 
pratimą bei įvertinimą ir pa
garbą šį instrumentą valdan
tiems. Nelinkę klavišams bu
vo futbolisto pirštai, kurie 
šiandien su preciziškumu siu-

metų šoko „Grandies" jauni
mo ansamblyje, o Detroite įsi
jungė „Šaltinio" šokėjų gru-
pėn. 

Baigęs Loyola un-tetą. įsto

jo į Loyola University Stritch 
School of Medicine. kur 1993 
m. buvo apdovanotas medici
nos daktaro laipsniu. Mokslus 
tęsti pasirinko Wayne State 
University, Detroit Medical 
Center Program. Penkerių 
metų rezidentūrą baigė 1998 
m. birželio mėnesį. Nutaręs 
specializuotis plastinėje chi
rurgijoje, dr. Tijūnėlis buvo 
priimtas kaip „Fellow - Plas-
tic/Reconstructive Surgery" 
programon, University of Wis-
consin, Madison. Be tiesiogi
nių pareigų ir mokslų, jo dar
bo apimtyje yra šios katego
rijos: 

1. Medical Flight Surgeon 
(sraigstasparniu teikiama 
greitoji pagalba); 

2. Advanced Trauma Life 
Support (instruktorius nuo 
1996 m.) 

3. Advanced Cardiac Life 
Support. 

Dr. Aras Tijūnėlis priklau
so profesinėms organizaci
joms, yra išspausdinęs moks
linius straipsnius. Jo tėveliai, 
Donatas ir Indrė Tijūnėliai, 
bei sesutės Nida, Daina Siliū-
nienė ir dr. Rasa McCarthy 
džiaugiasi jo pasiryžimu ir lin
ki Arui sėkmės, ne tik pasi
rinktoje profesijoje, bet ir as
meniškame gyvenime. Aro šei
ma su a.a. seneliais Emilija 
(Masiliūnaite) ir Baliu Palio
kais, bei Alicija (Gustaityte) ir 
Juozu Tijūnėliais linki Arui 
neužmiršti šeimos puoselėtų 
vertybių. 

Dr. Aro Tijūnėlio naujas ad
resas: 7575 Tree Lane #321 G, 
Madison, Wisconsin 53717, te
lefonas: (608) 833-8634. Elekt
roninis paštas: 

atijunelis@email.msn.com 

Aivaras, gimęs 1990 m. Vaidas. Marijampolė? rajonas Cicerietis All>inas Mickus 'viduryje .'ipsupta* - ivn šeimos Jo kairėj* ~ai 
tas Kairėje klu|x> duktė Irena ir vaikaite mažoji Emilija Neiivardinti 

uis Aitri mantas, dešinėje sūnus Vytau-
Kiilniimi i.u Lictiivojf 

mailto:atijunelis@email.msn.com


„Niekur nėra tokio miško, kaip mūsiškis!/ Ant pušelių, nuo šakelių kabo 
šiškos..." (A. Miškinis) 

PIRMASIS RUDENS MĖNUO 
. DR. LIBERTAS KLIMKA 

Tai mėnuo, senovėje bene 
daugiausia iš visų turėjęs 
skirtingų pavadinimų: rudens, 
viržių, rujos, dagos, rudugys, 
paukštlėkis, šilinis. Svarbiau
sias šio mėnesio darbas — 
žiemkenčių sėja. Jos laikas — 
apie Sėmenę, rugsėjo 8-ąją. O 
tiksliau šio darbo pradžią nu
rodydavo paukščiai ir žvai
gždės: kai gervės būriais, ne
be po vieną, pradeda į pietus 
lėkti, kai tilvikai, bėginėdami 
po dirvoną, ima šaukti: „Pilk, 
pilk!" Senoliai'taip pat saky
davo: ^Kad Sietynas lig 
auštant ateis į pietus — laikas 
rugius sėti". 

Šiam darbui ruošdavosi itin 
kruopščiai. Sėjos rytą visa 
šeimyna sėsdavo pusryčių bū
tinai kartu — tada bandos vil
kas neišgrobstys. Dairydavosi, 
ar nepamatys apie namus be
sisukinėjančios voverės. Tai 
būtų blogas ženklas — ateis 
bado metai. Pagal aukštaičių 
papročius geriausias laikas 
pradėti sėją — trečioji Mėnu
lio pilnaties diena (DC.17) ir ta 
savaitės diena, kurią sėjėjas 
yra gimęs. Sėdami žiūrėdavo, 
kad pūstų šiaurės vėjas, dan
guje būtų mažų debesėlių, 
rytą — rūkas ir gaili rasa. 
Sėjėjas vilkdavosi baltus 
marškinius, kurių nekeisdavo 
iki sėjos pabaigos. Be to, ne
siskųsdavo barzdos, kad žel
menys būtų stipresni ir tan
kesni. Sėjos metu nieko iš 
namų niekam neskolindavo, 
nekepdavo duonos, nekirpda-
vo avių. Baigti sėją reikėdavo 
iki tol, kol ims gelsti ištisos 
beržų kasos. 

Dar vienas žemdirbio rū
pestis rugsėjo mėnesį — linų 
merkimas ir klojimas. Šis dar
bas paprastai būdavo dirba
mas apie šv. • Kryžiaus 
išaukštinimo dieną (K.14). 
Pluoštas bus geras, jeigu linai 
nurauti per delčią (VIII.28-31, 
Dt.26-29), pakloti, per pilnatį 
(DC.15-17, X.15-17) ir nepu-
čiant šiaurės vėjui. Senoliai 
turėjo tokį paprotį: iš pasku
tinės saujos išklodavo ratelį, 
panašų į Saulę, vidurin įdė
davo akmenuką ir tardavo: 
JSaulut, saulut, kai tu šviesi, 
taip balyk ir šiuos linelius". 

Atokvėpis po darbų — Al uti
nis, Alaus ragautuvės. Vėliau 
ši prosenoviška šventė buvo 
sutapatinta su šv. Mato diena 
(DC.21). Pasidarius iš tų metų 
derliaus miežių alaus, su
kviečiami . giminės ir kaimy
nai. Pirmiausia alumi būdavo 
apšlakstomos trobos keturios 

kertės, langai ir durys — au
kojama namų dvievybėms. 
Nuo šiol vis daugiau laiko bus 
praleidžiama po namų stogu. 
Nuo tos dienos jaudami 
pokyčiai ir gamtoje. Ne veltui 
sakoma: „Nuo Mataušo ir van
duo ataušo", „Po švento Ma
taušo — kepeliušas už kros
nies" — žmogui tenka vasa
rinę šiaudinę skrybėlę slėpti ir 
pasiieškoti galvai ko nors 
šiltesnio. Jau nebegalima 
maudytis ežere ar upėje, gau
dyti vėžių. Netoli ir astrono
minė rudens pradžia — lygia
dienis (K.23). Galbūt senovėje 
tos šventės ir sutapdavo. 

Kitas didelis rugsėjo mė
nesio darbas — bulviakasis. Jį 
stengdavosi baigti iki Mykoli-
nių (LX.29). Kol visos bulvės 
nenukąstos, šeimininkė jų ne
kepdavo — kitąmet mažos 
teužaugs. Neskubėdavo bulvių 
pilti į rūsį ar kaupą. Rei
kėdavo palaukti Mėnulio pil
naties (DC.15-17); kad žiemą 
nesušaltų, pradėdavo pilti nuo 
pietų pusės. Kur talka, ten 
juokai, šmaikštavimai. „Kaip 
šiemet bulvės?" — „Penkias 
apžiojęs, pašvilpti gali!" „Kam 
biedni žmonės skūrą lupa?" — 
„Bulvėms!" sunku šiandien 
įsivaizduoti lietuvio stalą be 
bulvių. Pirmąsias bulves Lie
tuvoje, rašo M. Valančius, 
1806 m. pasodino jo gimtojo 
Nasrėnų sodžiaus pasiturintis 
ūkininkas Pilypas Brazdaus-
kis. Pirko „kartopelius" Klai
pėdoje iš vokiečių; 5 pasodinęs 
rudenį prikasė 33. 

Mykolinės senovėje — itin 
svarbi rudens data, duoklių 
metas. Supylus į aruodus 
išaugintą derlių, būdavo pri
valu kunigaikščio dalį atskir
ti. Šią dieną ' kalendoriuose 
žymėdavo šv. archangelo My
kolo trimitas bei svarstyklės 
geriems ir blogiems darbams 
palyginti. Tačiau valstiečiui 
jos labiau primindavo, kad 
teks nemažą derliaus dalį at
siekti. Didelėse valstybėse net 
nauji metai nuo Mykolinių bū
davo skaičiuojami. Atidavei 
duoklę valdžiai — gyvenk iš 
naujo. Rusijos imperijoje, pa
vyzdžiui, šis viduramžių relik
tas buvo panaikintas tik 
XVIII a. pradžioje, carui Pe
trui I metų pradžią iš rudens 
perkėlus į sausio 1-ąją. Prū
sijos karalystėje XVIII a. au
gesnius vaikus, kurie jau 
padėdavo ūkio darbuose, nuo 
Mykolinių pradėdavo leisti į 
mokyklą. Mažiukus mokydavo 
vasarą. 

ALMOS ADAMKIENĖS VAIŠĖS 
ŽURNALISTAMS 

Prezidento rinkimų dieną maistą. Beje, bendrovės šeimi-
žurnalistų paklausta, ar lai- ninkes išvirė devynių čia augi-
mėjus Valdui Adamkui, jiems namų veislių bulvių, atskirai 
suruoš didžkukulių (cepelinų) sudėjo į dubenėlius ir pakvietė 
puotą, Alma Adamkienė atsa- paragauti kiekvienos veislės 
kė — taip, jei tik Valdas bus virtų bulvių, įvertinti jų skonį, 
išrinktas. Tesėdama žodį, vie- Paragavęs, kiekvienas į pin-
ną paskutinių vasaros dienų į tinėlę dėjo po popieriaus 
didžkukulių vaišes ji pakvietė skiautelę, kurios spalva žy-
apie 80 žurnalistų — daugiau- mėjo patikusios bulvės veislę, 
sia tuos, kurie rašo apie prezi- Daugiausia balsų gavo ypa-
dento, jo komandas, o taip pat tingai gero skonio veislė „Glo-
apie jos, • Almos Adamkienės ria". O prezidentas geriausiai 
veiklą, remiant ir globojant įvertino ankstyvas, taip pat 
priežiūros ir gydymo reikalin- gero skonio, Vokietijoje nese
gus Lietuvos vaikučius, kurių niai išvestas „Coietta" veislės 
globai skirtas ir čikagiečių bei bulves. 
kitų Amerikos lietuvių gausi- Svečiai apžiūrėjo žymiau-
namas Almos fondas. šias, įdomiausias Kudirkos 

Pasirinkti vaišių vietą pade- Naumiesčio vietas. Sužinoję, 
jo Šakių rajono pakraštyje, kad i jų miestelį atvyko prezi-
prie Kudirkos Naumiesčio su- dentas su žmona, gatvėse ir 
sikūrusi ir sėklines bulves au- aikštėse susirinko būriai žmo-
ginanti žemdirbių akcinė nių, atvažiavo net iš aplinki-
bendrovė „Šaka". Tarp kitų, nių kaimų ir rajonų. Mat V. 
čia sėkmingai auginamas ir Adamkus jau spėjo pelnyti 
didžkukuliams tinkamiausia tiek miestų, tiek kaimo žmo-
bulvių veislė „Helena". Tad nių dėmesį ir pasitikėjimą. To-
kur kitur, jei ne čia žurna- mis dienomis dienraštyje 
listams geriausia suruošti šio „Respublika" kaip tik buvo pa
skanaus lietuviško patiekalo skelbti Baltijos tyrimų ap-
vaišes? Beje, pirmoji A. Adam- klausos duomenys, liudijan-
kienė greta žurnalistų pa- tys, kad savo populiarumu ir 
kvietė ir savo vyrą prezidentą veikla V. Adamkus toli aplen-
Valdą Adamkų, jo patarėjus kė visus kitus Lietuvos vado-
bei kitus artimiausius prezi- vus ir politikus. Prezidentas 
dentūros pareigūnus, supran- maloniai sveikinosi su nauja-
tama kartu su jų žmonomis. miestiečiais, kalbino ir, kiek 

Atvykusius į pasienio mies- leido laikas, pabendravo su 
telį Kudirkos Naumiestį, ag- jais. O Alma Adamkienė pa-
ronomas Jonas Valaitis, kiti šnekino, priglaudė prie savęs, 
bendrovės vadovai pirmiausia paglostė ne vieną miestelio 
pakvietė susipažinti su jų vai- vaikutį. Žmonių būriuose jų 
domis, su bulvių auginimu, buvo ypač daug. Pagalvojau, 
Direktorius Juozas Pūkelis jog čia juos patraukė sklin-
svečiams paaiškino, kad įvai- dančios kalbos, žiniasklaidos 
rių veislių bulvės čia augina- pranešimai, kad Alma su jos 
mos 70 hektarų užimančiuose fondu tampa bene nuošir-
laukuose. Nors dabar dažnai džiausią, dėmesingiausia Lie-
lyja, dirvos gerokai įmirku- tuvos vaikučių globėja, 
šios, bet bulviakasis jau prasi- Įdomus buvo prezidento, A. 
dėjo, iš hektaro prikasama Adamkienės, jų palydos susi-
vidutiniškai po 300 centnerių, tikimas su Kudirkos Nau-
Tokį neblogą derlių išaugina miesčio visuomene prie Vinco 
ne kiekvienas Suvalkijos ūkis. Kudirkos paminklo, prie vidu-
Agronomas Jonas Valaitis rinės mokyklos, kuri pastaty-
prezidentą, Almą Adamkienę, ta kaip tik toje vietoje, kur 
čia atvykusį Žemės ūkio mi- paskutiniais savo metais gyve-
nistrą Edvardą Makelį, kitus no ir mirė V. Kudirka. Šakių 
svečius pakvietė į bulvių lau- rajone pagarsėjusi kraštotyri-
kus, paaiškino jų auginimo ag- ninkė mokytoja Natalja Ma-
•rotechniką, ypač pabrėždamas nikienė pasidžiaugė, kad čia, 
tinkamą tręšimą, kad bulvėse Kudirkos Naumiestyje, įvai-
nesusikauptų chemikalų, jos riomis progomis dabar jau bus 
būtų skanios, maistingos, iš jų apsilankę visi penki Lietuvos 
būtų galima pagaminti sveiką prezidentai, pradedant . pir-

muoju — Antanu Smetona. N. 
" Manikienė prezidentą, jo žmo-

Mykolines žmonės dar pri- 'ną, žurnalistus ir kitus sve-
simena kaip Dagos šventę, čius pakvietė apžiūrėti čia 
Žodis daga reiškia brandą ir pat, netoli mokyklos esančią 
derlių, taip pat sudygusius pasienio ribą su Karaliaučiaus 
žiemkenčius. Sakoma: „Kokia (Kaliningrado) sritimi, užlipti 
vaga, tokia ir daga", „Iki dagos ant tilto per Širvintos upelį. 
pritek naudos" (turėk ką vai- Mokytoja K Manikienė pri
gyti iki naujo derliaus). Myko- minė, kad šis tiltas yra istori-
linių diena pranašauja atei- nis, caro laikais per jį mūsų 
nančios žiemos ir net visų knygnešiai iš Prūsų slapta ne-
metų orus. Jei pučia vakaris, šė uždraustą lietuvišką spau-
žiema bus permaininga, jei dą, knygas. 0 greta manęs 
pietys — šilta, jei rytys arba stovėjęs prezicento patarėjas 
šiaurys — snigs. Giedra per Remigijus Gažka, grįžęs iš 
Mykolinės žada šaltą Žiemą. O Amerikos ir apsigyvenęs Vil-
gražių dienų tuo laiku tikrai niuje, man pasakė, kad šis til-
pasitąiko. Tai vadinamosios tas atmintinas ir tuo, jog 1944 
bobų vasaros metas. Ir ne metais per jį nuo artėjančios 
todėl taip pavadinta, kad bolševikų grėsmės į Vakarus 
senučiukės nulipa nuo kros- traukėsi daug lietuvių pabė-
nies pasėdėti lauke p ieš sau- gėlių. V. Adamkus įdėmiai ap-
lutę. Kitados per šias dienas žiūrėjo pasienio liniją, tą nedi-
buvo pagerbiamos bei apdo- delį, bet atmintiną tiltelį, per 
vanojamos „bobutės" — kaimo kurio vidurį eina pasienio lini-
gimdyvių pribuvėjos. Kalendo- ja, o taip pat priėmė pasienio 
riuje ši savaitė pažymėta se- posto pareigūno raportą, 
novėje populiariais moteris- O paskui bendrovės agrono-
kais vardais: Marcelė, Sofija, mas J. Valaiti? visus pakvietė 
Julija, Teresė. į netoliese, Šerpės ir Širvin-

Trumputė ta bobų vasara. 
Naktimis prasiverianti žvaigž
dėto dangaus gelmė, rytmečio 
rūkai ir rasos karoliukai ant 
voratinklių... Dar kiek, ir 
prasidės įkyrūs lietūs. Jei tris 
paras kiaurai smelkiančia 
dulksna — „kiauliniu" — lie
tumi — merks, vadinasi, 
atėjo antroji rudens pusė. Lai
kas nuo Mykolinių senovėje 
buvo vadinamas Vėlių mė
nesiu. 

Almos Adamkienės padėjėja 
Janina Šarkuvienė, pusseserė 
Sigutė Kučinskienė, dar kelios 
pagalbininkės. 

Sako, kad buvo išvirta apie 
400 cepelinų — vieni su 
varškės, kiti — su mėsos įda
ru. Žurnalistai nugirdo, esą 
cepelinai su varške buvo pada
ryti pagal Almos mamos re
ceptą. Pagal jį įdare turi būti
nai būti paspirgintų rūkytų 
lašinukų, kiaušinių trynio, 
mairūno ir mėtų. Ir aš, ir ma
no kolegos žurnalistai gerai 
kirtome skanius, kvepiančius, 
minkštus, tarsi burnoje tirps
tančius didžkukulius, juo la
biau, kad ant stalo netrūko 
Kalnapilio alaus, gero balto 
vyno. Net neskaičiavau, kiek 
jų sukirtau, bet kai kurie žur
nalistai pastebėjo, kad pati 
vaišių iniciatorė suvalgė tik 
du — vieną — sų mėsa, kitą 
— su varške. Girdi, preziden
tienė nelabai mėgstanti cepeli
nus, jai skaniau bulviniai bly
nai. Užtat prezidentas su ape
titu suvalgęs penkis didžku
kulius ir sakęs, kad tai jo 
mėgstamas valgis. Kai gyveno 
Čikagoje, cepelinų pirkdavosi 
Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre. Kai kurie mano kole
gos girdėjo, kad prezidentas 
prie stalo pasakęs, jog tokių 
cepelinų kaip čia, jis nevalgęs 
gal porą metų. Dar pridūręs, 
kad tai tradicinis lietuviškas 
patiekalas, kad be cepelinų 
lietuviai negali gyventi. 

Linksma buvo prie vaišių 
stalo. Įvairių laikraščių, tele
vizijos, radijo žurnalistai pa
bendravo, pasikalbėjo ne tik 
tarp savęs, bet ir su preziden
tu, Alma Adamkiene. Su vi
sais ji buvo vienodai nuoširdi 
ir paprasta. Ne tik man, bet ir 
mano kolegoms atrodė, kad 
Lietuvos prezidento žmona ne 
tik elegantiška, bet ir aukštos 
vidinės kultūros, nuoširdi bei 
kukli . 

Didžkukulių puota baigėsi 
dainomis ir šokiais. Nuotai
kingai grojant Kudirkos Nau
miesčio muzikantams, žvaliai 
valsą sušoko ir A. Adamkienė 
su savo vyru. 

Išvykdami į namus, svečiai 
gavo lauktuvių — po krepšelį 
cepelinams ar blynams tin
kamiausių bulvių. 

Algimantas Antanas 
Naujokait is 
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Suvalkijos bulvių lauke — Žemes ūkio ministras Edvardas Makelis 
'kairėje) ir prezidento Adamkaus vyr. patarėjas Raimundas Mieželis. 

Nuotr Vvtauto Milišausko 

Kudirkos Naumiestyje prez. Valdas Adamkus pasodino ąžuoliuką. 
Kairėje: akcines bendrovės „Šaka" direktorius Juozas Pūkelis. 

Nuotr Vytautd Milišausko 

Prie stalo skambėjo dainos. ; kurui.-- nu. ?z. Valdas Adamkus Nuotr Vytauto Milišausko 

tos santakoje esančią jo so
dybą, kur greta kukurūzų lau
ko plytinčioje gražioje pieve
lėje jau buvo r.-ikloti ilgi stalai 
didžkukulių vaišėms. Apsivil
kusi baltut baltutėle šeimi
ninkės prijuo^e, Alma Adam
kienė šoko virt. ir nešti į stalą 
žurnalistams bei kitiems sve
čiams karštu- garuojančius 
cepelinus. Jai talkino prezi
dento vyriausio patarėjo Rai
mundo Mieže! o žmona Dalia. Kudirkos N'.u.i muzikantai prezidentienės vaiseso. • i - ? . i i n > Nuotr Vytauto Milišausko 
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Absolutely Poaitimlyt 
L A S T '98 Blouu-Out! The 

No sane offfer will be refused on all remaining '98's 

N e w 1998 Civic DX 

I pe> month* 
r 3 6 mo. lease 

s2244 due at lea^e signing 

N e w 1 9 9 8 C i v i c D X 3 D o o r 
Nevv 1 9 9 8 C i v i c O X C o u p e 
N e w 1 9 9 8 C i v i c D X S e d a n 

XM.*479 

N E W 1998 ACCORD LX 

per month* 
' 36 mo. lease 

*2344 due at lease signing 

Z7< 

per month* 
' 36 mo lease 

»2598 due at lease signing 

•AK- «Auto »Front disc brakes -2 2 Uter fuel miected eogme 
•Body side moldtng «Dual a r̂bags --Stereo/cass. 
• Remote trunk release »Power Wmdows & Locks 

NEVV 1 9 9 8 PASSPORT LX 4 x 4 
•Stereo/Cass. -Air «Power Mitrors «Alloy Whee)s 
•Oectnc Rear Defrost -ABS Blakes «Oual Ai^bags 
•Cruise •Povver Locks »TJH 

or 

(H) UsedCars 
> 150 -Poirrt Machankol & Anpaarance Inspaction 
••acked by a Honda 6 / 7 2 "plūs" Umitad Worranty' 

OUR USED GAR LOT IS J U S T 
AROUND THE CORNER A T 

8 8 3 3 WAUKEGAN RD. 

Mooo Roof. Hoated. Leatt>t»r \rn AK M4es Chrome*Whoe*s. Bose. 
AutObahn PVg 
OrifiMl LHt $39.535 K o w * 3 3 v 9 9 5 
M iie»^Be Hccvn i L A # j ••• J» «••. — 

Auto.. Loaded 1 / , * M # " » 
• M Hensla Chrtc U 4 Ot 
Auto A-'. ruh Povver . . 
' •7 CtMVV C M M T I Cetivert. 
Auto. AK Cassofte. Powet W»noows 'Locks.. 
1 7 Mazda Prvte«« 
Ar . Cassette 
*M Acura tL. 2.5 PrmftM 
A-r. Leather lr»ter»rx. 3»jn Roof. Locded.. 
*M Henda nrrrri EXL 
V-6. Leathe*- Int.. Sun Roof Loaded * 16.995 
- M Hsoda Accanl IX 
4 Door. S to chooi je f r om ' 
- U Nauda Civic 
A*r Cortd«KXi-ng. Cas5*5tte . 
' M Handa Chrtc IX 
Auto. Trar*s.. Low Mii#*s 6 to croose from. 

13,695 
116.495 
10,495 
'17.995 

Arf , Auto . »o»«f Wmdo»<s.'Locks Alloy Whee% 
•»S Handa rMyssey Man IX 
Air. Auto. Sun Roof Pcr**cf Wtt*ido*>,sA.ockft 
• 5 H m d i Accartf 

3 to cboose f rom. startmg at 
I S M i r t t Mtato fc—••> 
AK. Stereo/Cassette Summe. Fun. . . . . . 
• 5 Šimtai Sdattlca , f t 

Stenso/C«M. Fu»y F»ctory Eauopod. Altoy Whool» ~ t S , t f t f 3 
W E W I 1 _ L C E T Y O U flPPROVED! 

7 i Mt / D.i,", 888-750 AUTO (2886) 

1 3 . 5 9 5 
• 1 2 , 9 9 5 
' 1 2 . 4 9 5 
• 1 0 , 9 9 5 
' 1 3 . 9 9 5 
' 1 1 . 9 9 5 
' 1 0 , 9 9 5 

»5 Saturn Si. 
Auto.. Arr Cc*KW*ornr»c . . . 
"M Handa Prataria V-Tach 
i_e*ther Inteoor. S-jr. Boo*. Loaded. 
83 teyota Tarcsl 

A»r, Auto Traos . 
12 Fard Esplorar 4x4 X U 

Loftded. Low Miieage 
• « Uncoln fcwn Car 
Sirr. Convert, Tcv. A" Povve* 
• 2 Handa Accord Ut 

A»r. Aule. p u * Pov**e* . . . . . . . . . 
•»2 Mitsubishi Balnot 
Air, Auto . Fui; pow«f 
« Nissan Stanza 

A-r. Steroo Cassette 
'92 Fefri Thondeibifd 
A/r. AutO . Rri Pow«jr 
*S1 Dawlgi Shadow 
Very Ctear: 
' M fayoU Camry 
At', Auto . Power W.fxiows/Ooor Locks 
-8t Hon4a Accard I X 
Auto . Lottoed. Low M*fc»s . 
' M Nhnda MPVVan 
V-€. A*r wOtroed 
' • • Mvrcuiy loptu 
*̂ »r. Auto . Stereo . . 
* • • Ntasan SaMtira Vtfag^Mi 
Auto Trarsmission. Uke Ncvv* , . . . . 
Auto Transm-sSMOr-. Air CortoMoriirig. Cbsan 

U OMt I I Rtgmcy 
* w Fanl Aerostar CenversUNi Van 
94V Ch avy Chavatta 

Fuiry Foctory Equ«pped ̂ rVho*esa*e Spacial) 

' 6 . 9 9 5 
s 1 3 , 9 9 5 

s 5 , 4 9 5 
M O . 9 9 5 

' 8 , 9 9 5 
s 7 , 2 » 5 
s 5 , 4 9 5 
4 , 9 9 5 

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

• 4 9 5 y 

•Add hceose. trtle taxes and doc f"« Lease for 36 mos. W 12.000/yr 15c/m<e rn excess. Option to purchase at lease end- Passport 
LXS14.837; Civic DX S7818 Accord LX^t3.289 tUp to 36 mos on setect new models. to OualiHed buyers 

MORTON CROVE 
6900 W. 
(847) 

Dompstar Just east o f 
Har iem Ave. 

M-F 9am 9pm • Sat 9am-8pm 

~t^ 
. l\ - 1 

»-t į \ f 
A M T A 

A M E R I C A i V r ^ L ^ v NBROAD. INC. 
MAIN OFFICE 

(CLOSED ON SUNDAYS) 

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

Į VASAROS KA3HOS 
ten ir atgal 

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

į viena puse 
$480 
$485 
$485 
$468 
$470 
$461 
$490 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

TEL. 773-467-0700. 

3000 N MILWAUKEE 
AVE.. CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

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

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

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

5657 S. HARLEM AVE., 
CHICAGO, IL 60714. 

TEL. 773-788-1000. 

NILES 
9509 N.MILWAUKEE 

AVE, NILES, IL60714. 
TEL 847-581-9800. 

a Ils to LITHUANIA 
$0.46 per/min 

na mortWy -*«•»•*. no nMd to mrten yomcm**vhon»<xMpmi,mvi<i»i, 
»ny 9mą gra* rHH te 9m nwt d ft« woikl 

For ittformation call AOF International 
1-800-449-0445 

G.L.QUALITY 
BODY SH0P 

• norite pirkti varžytinėse; 
• suremontuoti po avarijos; 
• persiųsti į Lietuvą automo

bilius? 
Kreipkitės tel. 
815-723-7650, 
312-953-9516. 

wwmvo£ 
VOnanuo 

1921 nu 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 iki 40 svečių 
tTHg, Bonmecltom 

40 iki 60 svečių 

A l i u l i 1 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

Užtikrinkime Baltistikos studijų ateitį užsienyje ir Pabaltijy 
skirdami dosnią auką ir įrašydami į testamentą 

Association for the Advancement of Baltic Studies 
BALTIC STUDIES FUND. 

Ypatingam tikslui galima įsteigti vardinį fondą. 
Aukos ir palikimai atleidžiami nuo 

JAV federalinių mokesčių. 
Kviečiame kreiptis į AABS Executive Office, 111 Knob Hill 

Road, Hackettstown, N J, 07840. TeL908-852-5258. 

PIKNIKAS SU „STUDIJA R" 
Rugsėjo 19, sestadienj, nuo 4 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL 

Dalyvauja: V.Rakauskaitė, LČeprackas, A.Blažukas, K.Stančiausko džiazo 
ansamblis Streetdancer. V Bevrfkc«ekspaimenu^rokognjpėVlitualParty, 
satyros teatras Antras Kaimai, modernaus šokio trupė Haroldas Ir Ko ir ta. 

Diskoteka, lauko kavinė, baras, muzikos parduotuvė. 
Didžiosios loterijos laimikis - SAS bilietas Čikaga-Vilnius. 

Rėmėjai: AMERICAN TRAVEL. advokatūra RANE & FEYMAN. 
telefono b-vė RSL COM STATE FARM, ZEPTER Intl., TCF BANK, 
RACTNE BAKERY, MIDLAND FEDERAL SAVTNGS, LEMONT NA
TIONAL BANK. 

Tel. informacijai 630-455-1401 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pinnas automobilis? 

Ne problema! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galite sėst ui vairo 

šiandien! 
(630) 207 2748 

SONY 
Grow with a company es-

tablished over 50 yrs. Matute 
person for light cleaning and 
counter sales. Good advanos-
ment for a responsible indi-
vidual. F/T w/benefits. Call 
BilL tel 708-788-9022 

LIVEANDWORK 
IN THE U S A . 
50,000 Immiorant Visas (Green Cards) are offered in 
new U.S. 60VEMMENT LOTTUY. 

FRKofficBlMeryinforiTatmSendapostcartes^iatti 
rarne. jdūrtss countryto: 

42nmSCONSWAyEIIUEN.«. 
WASHm6T0N,0.C.-2W1«U.$X 
FU|W2)W-SW»TB.|2«l»l-»00 

emcet wn.ialNnmianatif.cin 

NATIONAL =r 
VISA SERVICE 

VILNIUJE 
VTEŠBUTIS-KAVINĖ 

„ Š A U N I V I E T E L Ė " 
Pranciškonų 3/6, šalia Amerikos 

Centro. TeL 011-3702-222189, 
fax 224110. švarūs kambariai, 
šviežias maistas, erdvi salė, 
priėmimams, galimybė išsinuo
moti automobilį. Kainos tikrai 
prieinamos. 

ABSOLUTEHOME 
IMPROVEMENT Co. 

ieško patyrusių dažytojų, tapetų kli-
juotojų ir dailidžių medžio darbams (car-
penters). Darbu Siauriniuose Čikagos 
priemiesfiuose. TeL »47-<31-H01 

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

Comc & pick your own plums & 
apples! Exit 194 at 4A; drive East on 
US12 to Galien; 3 miles Norrh of town, 
on the left Fniit is two wteks eariy. 

Moteris ieško darbo. 
Gali slaugyti ligonius, 

prižiūrėti vaikus ir gyventi 
kartu. Tel. 773-434-6164. 

Jos neskaitote JDraaffo"? 
Tac i mums-nėra apie ką kalbėti., 

Iinuomoju niegama. kambarį se
nyvo amžiaus nerūkančiam asmeniui, 
be gyvuliukų. Galiu suteikti pilną 
priežiūra. Kreiptis pirmd.. antrd.. treed. 
nuo 8 ».r. iki 4 v.p.p. teL 708-594-
1184. 

SONY ® 
TV-VCR Repairman wan-

ted to vvork full time i n 
store. Good salary & ben-
efits, or repair parttime i n 
your home. Call Bill, tel. 
708-788-9022 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Aninas, tel. 773-205-7702. 

Baby sitter tsanted 
5 dayt i wk. 8 30 s.m.-5:30 p m m Hyde 

Pk neighborhood fof newbooi and 3 yesr 
oid Some Rnglish. referencei. driven li-
cearc aid <jtm tnmpcmulion nx|airad. Ssl-
*ry ivgntitMr bascd on expenence CaO 
Jol»»T7J.3J*-437t. 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

riMaUSVBKATOST 
IR GYVYBES DMUOMML 

Agentas FrarkZapots Ir Otl Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
32081/2 W«rt 95th Stnnt 

TeL (708) 424-8854 
(773)581-8654 

B&D 
1 A 1 Y H O : , U t 

Statome namus, atliekame įvairius 
remontus, įrengiame rūsius, statome 
balkonus, priestatus, pano, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Pensininkams 
10% nuolaida. Skambinti Kazl-
irniuĮ tat 708-463-1250 

SJASYS CONilRUCTION 
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidmos', 

•softits', 'decks", -gutters', ptokšti 
ir "shingie" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
I SJBantHB, M 630-241-1912., 

A M B U CONSntUCTION Co. 
Dengiami stngai, Imlomas ,^iding", 
atltrkami cemento, ,4)lumbing" bei 

kiti narnų remonto darbai 
„Licensed, insured, bonderT' 

Skambinti Sigitai, 
teL 773-767-1929. 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS. 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX»CALCULATORS 
5610S.PalasldRd. 
TeL (773) 581-4111 

Home HeaJtfa Care Inti. Agency 
ieško asmenų prižiūrėta vyr. 
amžiaus žmones Anglų k 

reikalinga Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos 
$75 ūd $120 Į dieną. Skambinu 

Phil arba Jsnusz. tel. 414-763-2615. 

Praleiskite šešUdienk) vakarą 
linksniai 

RESTORANE 
„NERINGA" 

2632 W. 71 St, Chicago, IL 
šeštadieniais, 9 vai. vakaro, čia 
groja A.Barnišklo kapela. Čia 

galėsite susitikti senus draugus ir 
pažįstamus, susipažinti su naujais, 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

2346 W 691h Street 
TeL: 773-776-1486 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 j mėn. + ̂ eeurity". TeL 
773-778-1451. 

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

ALL CARE 
Ecnplovment Agency 

TeL 773-736-7900 

NEKILNOJAMO TURTO 
GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

(773)586-5958 
(708)425-71W 

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

Realty Group Inc. 
Reahnart 

6602S.PulasURd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
- Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. T73-SSS-4in Pagcr 312-3n-t3#7 
Fa-£773-5S5-39»7 

Oiuw. 21. 
Accent 

Horneflndere 
9201 S. Cicero 
Oak Lasm. BSnote 60453 

etneesfTOB) 423*111 
Voice I H (708) 23^3374 
Fax (708) 423-9235 

ger (312) 707-6120 
Bes. 708-4230443 »» M*a#' 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavytMų pirlume ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

KMIEOK REALTORS 

2 1 . 4365 SArcher Ave 
Ortuos, 7922 S Pulaski Rd 

DANUTĖ MAYER 
773*284-1900 

Jei norite parduoti ar pirMiri&rnus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

RIVERDALE AUTOMOTTVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti srba 

pseBst aansrfcti automobili mūsų sikttekje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiusti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
t Lietuva.. Reikalingas skardininkas. 

j i n j M n 
M O VIN G 

Ilgametis profesionalus kraustymas 
prieinamomis kairremis. 
Draudimas garantuotas 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMINYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. 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 

BA*EPQRM$J 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://wn.ialNnmianatif.cin


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

SLAUGOS • S E N E L I Ų NAMAI IR J Ų 
PASIRINKIMAS 

Lietuvių tarpe niekada ne
buvo populiarūs senelių na
mai. Jų nereikėjo. Kiekviena 
šeima prižiūrėdavo savo vy
resniuosius, juos gerbdavo, 
jiems padėdavo namuose su
laukti gilios senatvės ir, kaip 
sako, „vaikai nukaršindavo 
savo tėvus gražiai ir garbin
gai". Senelių namus dar ir da
bar daugumas vyresniųjų lie
tuvių vadina „ubagynu", jų 
bijo, nenori juose atsidurti. 
Tačiau keičiasi laikai, o Ame
rikos gyvenimo būdas yra vi
sai kitoks, ir čia senelių — 
slaugos namai yra dažnai la
bai reikalingi. Visi žinome, 
kad senelių — slaugos namai, 
tai ne nuosavi namai, bet yra 
žmonių, kuriems slaugos na
mų teikiami patarnavimai ne
išvengiami. Vieniems gali tek
ti tik trumpam laikui atsigulti 
slaugos namuose, pvz., po in
sulto, ar sulaužyto klubo, o ki
tiems gali būti reikalinga kas
dieninė minimali priežiūra. 
Kad būtų lengviau pasirinkti 
slaugos namus dėl vienos ar 
kitos priežasties, čia keletas 
patarimų: 

1. Kaip rinktis slaugos 
namus? 

Pirmiausia paklauskite sa
vęs :ar jūsų numatytų slaugos 
namų gyventojai atrodo gerai 
prižiūrėti ir patenkinti? Ar 
tuose slaugos namuose yra 
kambarys, skirtas įvairiems 
užsiėmimams? Ar slaugos na
mai yra Medicare ir Medicaid 
pripažinti? ., 

Kad žinotumėte, ką reikia 
dar patikrinti, renkantis slau
gos namus, įsigykite nemoka
mą spaudinį „Choosing a Qua-
lity Nursing Home". Rašykite 
The American Association of 
Homes and Services for the 
Ageing 901 E.St. N.W., Suite 
500, Washington, D.C. 20004; 
telef.: 301-490-067; 800-508-
9442 arba kompiuteryje on 
line http://www.aahsa.org. 

2. Bendras gyvenimas. 
„Assisted living, Senior Resi-

dence, Skilled Nursing Home, 
Retiremėnt Communities" — 
tai daug pavadinimų ir sunku 
susigaudyti, ką kiekvienas jų 
siūlo. Spaudinys ,A Guide to 
Choosing a Nursing Home" 
gali jums padėti neaiškumus 
išsiaiškinti. Jei norite gauti šį 
spaudinį, rašykite Medicare 
Hotline, P.O. Box 50463, In-
dianapolis, Ind. 46250-0463. 
Tel. 800-638-6833. Kompiute
ryje http://www.medicare.gov. 

3. Informacija web pusla
piuose (A Web Directory). 

Kada seni žmonės yra per 
trapūs gyventi vieni, bet per 
stiprūs, kad atsigultų į ligoni
nę, jiems pagalbą reikia grei
tai surasti. 

Extended Care Information 
Network, Inc. gali jums pa
dėti. Už patarnavimus nerei
kia mokėti ir juos galima rasti 
Internet. Sąrašas turi daugiau 
negu 33,000 „acute rehabilita-
tion providers, retiremėnt 
communities, home-care agen-
cies" ir t.t. Jūs galite tų insti
tucijų ieškoti pagal miestą, 
valstiją, apskritį (county), 
įstaigos vardą ar paskirtį. Są
rašas parodo globos teikėjo pa
vardę, adresą, telefoną, kiek 
lovų ir kambarių ten esama ir 
kokia priežiūra teikiama. Tai 
galite surasti Web puslapyje 

http://www.extended -carc.com. 
4. Alzheimer ligos atveju. 
Alzheimer liga sergančiais 

rūpintis yra sunku emociškai, 
fiziškai ir finansiškai. Dažnai 
ateina laikas, kada prireikia 
Alzheimer liga sergančiam 

mylimam asmeniui rasti vie
tą, kur gyventi, ar kur gali 
būti teikiama reikalinga 
priežiūra. Daugelis slaugos 
namų turi skyrius, kur tar
nautojai yra specialiai apmo
kyti teikti priežiūrą Alzheimer 
ligoniui. The Alzheimer Asso
ciation teikia informaciją apie 
šią ligą ir turi įvairiose vie
tovėse savo skyrius. Jei norite 
gauti daugiau informacijos, 
rašykite Alzheimer's Associa
tion, 919 N. Michigan Ave., 
Suite 1000, Chicago, IL 60611; 
telef: 800-272-3900; kompiute
ryje http://www.alz.org. 

5. Problemoms iškilus. 
Jei turite problemų su slau

gos namų priežiūra, pirmiau
sia reikia turėti duomenis ir 
pateikti juos raštu vadovybei. 
Jei negalite tinkamai reikalo 
išspręsti šiuo būdu, susisieki
te su valstijos „nursing home 
ombudsman". „The ombuds-
man program" yra skirta iš
tirti ir išspręsti skundus, ku
rie yra gauti iš slaugos namų 
gyventojo, ar juo besirūpinan
čio asmens. 

Jei norite sužinoti, kur jūsų 
valstijoje yra „nursing home 
ombudsman", ieškokite jo mė
lynuose telefono knygos pusla
piuose arba teiraukitės State 
Department of Aging. 

6. Kas moka? 
Slaugos namų kainos yra la

bai aukštos. Kaip užmokėti už 
slaugos namų priežiūrą? Yra 
apdrauda — „Long — term ca
re insurance", kuri taip suda
ryta, kad padėtų jums mokėti 
už ilgalaikę priežiūrą slaugos 
namuose, bet ji yra labai bran
gi ir ar ji yra jums tinkama? 

Daugumos valstijų apdrau-
dų prižiūrėtojai turi informa
ciją apie ilgalaikės priežiūros 
apdrauda ir ką ji teikia. 

Medicare moka tik už „skil
led nursing care" ir tik tam 
tikrą laiką. Medicaid moka už 
ilgalaikę priežiūrą, kada jūs 
nebeturite iš ko už ją mokėti. 
Jūsų valstijos draudimo pri
žiūrėtojai — (commissioners) 
yra paprastai valstijos sos
tinėje, o jų nemokami telefo
nai randami mėlynuose telefo
no knygos puslapiuose. 

Yra labai gerų slaugos — se
nelių namų, kurie teikia gerą 
priežiūrą ir gražiai rūpinasi 
seneliais, ligoniais. Tačiau 
taip pat yra ir labai blogų ins
titucijų, kurių teikiama globa 
ir rūpestis visai minimalūs. 
Todėl parinkimas artimui 
slaugos — senelių namų yra 
sunkus ir atsakingas darbas. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998.05.04. 

P E N S I N I N K A I GRĮŽTA 
ATGAL Į D A R B Ą 

Daugumas Amerikos gyven
tojų didesnę savo gyvenimo 
dalį dirba. Darbas kai ku
riems pasidaro gyvenimo bū
das ir be darbo jie negali ar 
nemoka gyventi. Kiti žmonės, 
visą gyvenimą dirbdami, sva
joja apie laiką, kai jiems ne
reikės dirbti; gal jie išloš lote
riją ar išeis į pensiją. Kas 
atsitinka, kai pagaliau žmo
nės sustoja dirbti, išeina j pen
siją? Pasirodo, kad daugelis 
amerikiečių pensininkų neno
ri būti pensininkais. Praleidę 
didesnę savo gyvenimo dalį 
dirbdami, jie bodisi golfo 
aikštelėmis, darbais namie ir 
darže. Ir pasimetę, nuobodolio 
kankinami, grįžta darban. 

Nei AARP organizacija, nei 
Bureau of Labor Statistics 

nežino, koks skaičius pensi
ninkų grįžta į darbą. Jie 
nežino, kas iš tikro išėjo į pen
siją, ar tik perėjo į kitą darbą, 
bet žino, kad 65 metų ir vyres
niųjų dirbančiųjų skaičius nuo 
1985 metų yra labai padidėjęs. 
Tos srities žinovai sako, kad 
vyresnieji grįžta į darbą dėl 
kelių priežasčių. Tikimasi, 
kad ateityje vyresniųjų darbi
ninkų skaičius dar padidės. 
Priežastys, kodėl vyresnieji 
grįžta atgal į darbą, yra šios: 

1. Draugystė. Pensininkai 
dažnai grįžta į darbą, nes pa
sigenda buvusių bendradar
bių, be to, namie būdami 
jaučiasi vieniši ir izoliuoti. 

2. Papildomos pajamos. Pen
sininkai gauna „Soc. Sec." 
čekius, daugelis dar privačių 
darboviečių pensijas, daugu
mas yra neblogai investavę 
pinigus, tačiau, gyvenant su 
ribotom pajamom, visada 
praverčia papildomai gaunami 
pinigai. 

3. Daugiau laisvės ir galimy
bių statyti savo sąlygas. Dau
gelis pensininkų, kurie vėl 
pradeda dirbti, pasirenka kiek 
dienų ir valandų nori dirbti ir 
kokį darbą dirbs. Daugumas 
išeina į pensiją h* pradeda 
dirbti kitą darbą, paprastai 
tai būna dalinis laikas ir netu
ri tokios didelės atsakomybės, 
kurią turėdavo anksčiau, kuri 
juos vargindavo. Vienos di
delės darbo agentūros virši
ninkas sako, kad mato daug 
drąsių septyniasdešimtmečių, 
kurie yra kandidatai laikinam 
darbui, ir jie, ieškodami dar
bo, stato sąlygas, kad neva
žinės toliau nei 15 mylių, ne
dirbs daugiau kaip 20 valandų 
savaitėje ir nedirbs penktadie
niais, nes savaitgalyje turi 
kitų planų. 

4. Išmokstama naujo darbo. 
Daugelis vyresniųjų išmoksta 
naujo darbo, Pvz., vienas, dir
bęs kaip GTE inžinierius ir 
turėjęs savo verslą, nutarė 
pasinaudoti Bostono universi
teto programa, kuri leidžia vy
resniesiems kaip 60 metų 
klausyti universiteto paskaitų 
nemokamai. Jis išklausė ke
letą techninių kursų, kad būtų 
geriau susipažinęs su naujau
sia technologija, o taip klausė 
kursų apie finansų tvarkymą. 
Prieš metus, jau sulaukęs 70 
metų, jis buvo paskirtas klini
kiniu instruktoriumi Bostono 
universiteto inžinerijos mo
kykloje. Jis dabar dirba 20 va
landų savaitėje, gauna 10 do
lerių į valandą ir sako, kad tai 
palaiko jį fiziškai sveiką ir 
protiškai budrų. 

5. Darbas kompensuoja pra
rastą savigarbą. Jei žmogaus 
tapatybė yra tampriai surišta 
su jo karjera, pensijon iš
ėjimas gali duoti sunkiai pa
kenčiamą tuštumą. Žmogus 
pasijaučia niekam nereikalin
gas, nenaudingas ir tas gali 
sukelti psichologinių proble
mų. Bendrovės, kurios domisi 
vyresniais darbininkais, irgi 
turi iš to naudos. Darbovietės 
žino, kad vyresnieji darbinin
kai turi didesnę patirtį ir iš
mintį, kurios negalima išmok
ti iš knygų. Be to, daugelis vy
resniųjų turi rimtą pažiūrą į 
darbą — darbo etiką. Darbo
vietėms yra dar ir kita nauda: 
vyresniesiems nereikia mokėti 
įvairių darbininkui duodamų 
lengvatų — „benefit's", mokėti 
už atostogas, pakelti atlygi
nimą ir t.t. 

Kai kurios bendrovės yra 
nuėję tiek toli, kad net turi 
specialias programas buvusių 
darbininkų grąžinimui ar 
naujų vyresniųjų samdymui. 
Prieš 9 metus Cigna Corp., 
sveikatos ir finansinių patar
navimų bendrovė Philadelphi-
joje, sukūrė Encore programą, 
kad galėtų pasilaikyti daugelį 
pensininkų ir jų turimą patirtį 
savo darbovietėje. Jiems buvo 
atėjęs laikas viską mažinti — 
(„down sizing"), jie siūlė an
kstyvos pensijos planus, bet 

taip pat nenorėjo, kad visi, tu
rintieji didelę patirtį darbe, 
juos paliktų. 

Pirma negu pensininkai iš
eis į naują darbą ir pradės 
gauti algos čekius, jie turi 
žinoti apie savo buvusios dar
bovietės pensijos taisykles ir 
ar dirbdami nepakenks pen
sijų gavimui iš buvusios dar
bovietės. Pvz., Cigna bendrovė 
sako, kad jų buvę tarnautojai, 
kurie įsijungia į Encore pro
gramą, gali gauti Cigna pensi
jos čekius tol, kol jie nedirba 
daugiau kaip 80 valandų per 
mėnesį. Jei jie dirba daugiau-
Cigna sustabdo pensijos če
kius. 

„Sočiai Security" irgi turi 
savo pensijų, taisyklę. Žmogus 
gali uždirbti tik tam tikrą leis
tiną sumą, kitaip jam yra tai
koma bauda — sulaikoma tam 
tikra pensijos dalis. 1998 m. 
žmonės nuo 62 iki 65 metų 
gali uždirbti 9,120 dolerių me
tuose, neprarasdami pensijos 
pinigų. Jei jie uždirba dau
giau, praranda 1 dolerį pensi
jos už kiekvienus uždirbtus 2 
dolerius. 65-69 m. amžiaus 
žmonės gali uždirbti 14,500 
dol. metuose, o sulaukę 70 
metų gali uždirbti tiek, kiek 
nori. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998.7.28. 

NEPAGEIDAUJAMI 
LAIŠKAI m PASIŪLOS 

Paskutiniu laiku mes kiek
vienas gauname daugybę laiš
kų — pasiūlų įsigyti įvairiau
sias kredito korteles, pirkti 
įvairias prekes, aukoti įvai
riom labdarom ir t.t. Mūsų 
pašto dėžutė dažnai būna per 
maža sutalpinti visus tuos 
„laiškus", o mums svarbūs 
laiškai dažnai tarp tų visų pa
siūlų pasimeta, ar per klaidą 
paštininkas įmeta į kaimyno 
pašto dėžutę. Ypatingai pas
kutiniu laiku padaugėjo kredi
to Kortelių pasiūla. Kodėl? 
Užtai, kad visi mes naudoja
me kredito korteles, o firmos, 
kurios jas išduoda gerai už
dirba. Dėl to kredito korteles 
išduodančios firmos stengiasi 
kiek galima daugiau surasti jų 
korteles naudojančių žmonių, 
o kad tai padarytų, siuntinėja 
pasiūlas, skambina telefonu, 
žada įvairias lengvatas. 

Jei jums įkyrėjo ta naujų 
kredito kortelių pasiūla ir 
norėtumėte tuo atsikratyti, 
susiriškite su Direct Marke-
ting Association. Jie sudaro 
sąrašus žmonių, kurie nenori 
gauti raštiškų, ar telefoninių 
pasiūlų. Kai kurie „direct mar-
keters" naudoja šį sąrašą iš
braukti jūsų pavardę iš savo 
sąrašų. Ir tuo būdu gausite 
mažiau junk mail". Rašykite: 
Mail Preference Service, Di
rect Marketing Association, 
P.O. Box 9014, Farmingdale, 
N.Y. 11735. Jei parašysite ir 
paprašysite, kad jūsų pavardė 
būtų išbraukta iš sąrašų, jie 

tai padarys trim metam. Žino
ma, tuo nepasibaigs visas 
junk mail" ir telefoniniai pa-
skambinimai, bet jų bus ma
žiau. Kad galėtumėte daugiau 
apsisaugoti nuo visokių pra
šymų, paprašykite — pareika
laukite, kad jūsų pavardė ir 
adresas nebūtų perduotas 
kam kitam, kai sekantį kartą 
aukosite kokiai nors ameri
kiečių labdarai, įsijungsite į 
kokį klubą, užsisakysite iš ka
talogo kokią prekę, ar užsisa
kysite kokį nors žurnalą. 

Jei norite daugiau informa
cijų šiuo reikalu, ją galite rasti 
kompiuteryje Web puslapyje 
„on privacy^ tas puslapis yra 
sudarytas „Federal Trade 
Commission" www.ftc.gov. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998.07.29. 

m ŠITAI 
PASISAVINAMA 

Neseniai teko skaityti laik
raščiuose ir girdėti televizįjoje, 
kad tūkstančiai dolerių buvo 
pavogti iš specialių pašto dė
žučių Chicagoje ir jos apylin
kėse. Pasirodo, kad žmonės, 
dažnai nenorėdami patys neš
ti laiškų į paštą ar į pašto 
dėžutę, juos palieka užkištus 
už savo pašto dėžučių arba 
įdeda į prie kelio stovinčias 
specialias pašto dėžutes, kurių 
pakelta raudona vėliavėlė pra
neša paštininkui pasiimti jų 
siunčiamus laiškus. Įsigudri
nę vagys, pamatę pakeltą vė
liavėlę, pasiima žmonių siun
čiamus įvairioms bendrovėms 
sąskaitas su apmokamais če
kiais. Jie — vagys — bendro
vių vardus iš čekių specialiu 
chemikalu panaikina ir įrašo 
savo ar kokią nori pavardę ir 
kartais pakeičia net ir pinigų 
sumą, palikdami jūsų parašą. 
Nukentėję žmonės nieko neži
nojo tol, kol bendrovės nep
radėjo reikalauti neužmokėtų 
sąskaitų apmokėjimo. Policija 
sako, kad sunku sugauti to
kius vagis, nes dauguma žmo
nių apie vagystę sužino žymiai 
vėliau, kai vagies iškeistas 
čekis grįžta čekio savininkui 
iš banko kaip „cancelled 
check". Taigi, siunčiate — ap
mokate čekiais sąskaitas, 
įmeskite juos į pašto dėžutę, 
kur vagys negali prieiti, nepa
likite jų užkištų ar viduje savo 
pašto dėžutės. O pakelta vė
liavėlė yra ženklas ir vagims. 
Šiais laikais yra labai daug 
neteisingų žmonių, kurie nori 
pasinaudoti jūsų pinigais ir 
sugalvoja visokiausių būdų tai 

padaryti. 
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• Ar gali įvykti didesnis ste
buklas, kaip vienam asmeniui 
bent sekundę matyti pro kito 
akis? 

Henry David Thoreau 
• Patriotizmas yra ne tiek 

savo tėvų žemės apsauga, kiek 
savo vaikų žemės išsaugo
jimas. 

Jose Ortega y Gasset 

Brangiam Vyrui 

A.tA 
MYKOLUI JAGUČIUI 

mirus, žmoną, mūsų mielą sesę skautę akademike 
AMALIJĄ, nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Irena Kairytė 
Ona Kotovienė 
Birutė Kožicienė 
Irma Laisvėnaitė 
Gražina Mačiuikienė 
Aldona Meiluvienė 
Aldona Martienė 
Aldona Rasutienė 
Ona Ščiukaitė 
Jonė Valaitienė 
Daina Variakojytė-Fricke 
Roma Vyinienė 

A.tA. 
BERNADETA RAČKUTĖ 

REINIENĖ 
Gyveno La Grange, Park, IL. 
Mirė 1998 m. rugsėjo 11d., sulaukusi 78 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje. Amerikoje iš

gyveno 49 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Jonas, marti Irmgard, dukra 

Grasilda, žentas Gytis Petkus, dukra Vita Reinytė; 
anūkai: Antanas, Kristina, Julytė; seserys Koste Gar-
bauskienė ir IrenaKrapauskienė. 

Velionė buvo žmona a.a. dr. Jono Reinio. 
Velionė pašarvota sekmadienį, rugsėjo 13 d. nuo 2 

iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 14 d. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jur
gio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nubudę: šeima, giminės ir draugai. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

A.tA. 
JONAS ŽUKAUSKAS 

Nors Jis iškeliavo Amžinybėn, Jo šypsena, daina ir 
linksma nuotaika visada pasiliks mūsų akyse ir 
širdyse. 

Šioje liūdesio ir skausmo valandoje užjaučiame 
žmoną IRENĄ, sūnus LINĄ ir TOMĄ, brolius BRO
NIŲ ir VLADĄ su šeimomis, Tėvelius, Uošvius, Svai
nę ir artimuosius. 

Akademinis Skautų Sąjūdis 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose : 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1908) 
GERALD F. DAIMID 

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

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

tm m 

http://www.aahsa.org
http://www.medicare.gov
http://www.extended
http://-carc.com
http://www.alz.org
http://www.ftc.gov
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ina Bukaveckaitė Jurkš-
tienė Kurauskienė mirė 
penktadienio ryte, rūgs. 11 d., 
Oak Lawn, Illinois. Laidojama 
trečiadienį. Daugiau informa
cijos bus pateikta vėliau. 

Čikagos lituanistinė mo
kykla, veikianti Jaunimo 
centre, 5620 So. Claremont 
Ave., Čikagoje, 1998/99 mok
slo metus pradeda šį šešta
dienį, rugsėjo 12 d. Naujų ir 
mokyklą jau lankančių moki
nių registracija prasideda 9 
vai. ryto. Po registracijos, 10 
vai. r. visi dalyvausime šv. Mi
šiose Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
11 vai. r. Jaunimo centro didž. 
salėje vyks mokslo metų ati
darymas, paskui mokiniai ir 
mokytojai eis į jiems skirtas 
klases, kur vyks susipažini
mas su mokslo draugais, mo
kytojais, mokyklos tvarka, 
mokslo programa ir reikalavi
mais. Visi lietuvių kilmės vai
kai kviečiami lankyti lituanis
tinę mokyklą, kurioje moko
ma tėvų kalba, susipažin-
dinama su Lietuva, jos istori
ja, kultūra, papročiais, tauti
niais šokiais, dainomis ir kt., 
ugdoma tautinė savigarba, są
moningumas ir visuomeniš
kumas. Mokykla apima visą 
lietuvišką jaunimą — nuo 
vaikų darželio iki aukštesnės 
mokyklos baigimo. Silpnai lie
tuviškai kalbantiems veikia 
dvikalbė klasė. Ypač kviečia
mi visi neseniai iš Lietuvos at
vykę vaikučiai ir jaunuoliai. 

Pedagoginis Lituanisti
kos institutas, veikiantis 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
naujus mokslo metus pradeda 
šeštadienį, rugsėjo 12 d. Nau
jų ir jau institute studijuo
jančių studentų registracija 
vyks 9 vai. r. Po to — naujų 
studentų „krikštynos", susi
pažinimas ir pabendravimas. 
Daugiau informacijų gausite 
prie registracijos. Kviečiamas 
visas aukštesnes lituanistines 
mokyklas baigęs jaunimas ir 
neseniai iš Lietuvos atvykę 
gimnazijas baigę ar jas bebai
gia jaunuoliai ir jaunuolės. 

Maironio lituanistinės 
mokyklos naujų mokslo 
metu atidarymas vyks šešta
dienį, rugsėjo 12 d., nuo 10 — 
12 vai. Naujų mokinių regis
tracija nuo 9 iki 10 vai. r. Mo
kyklos adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL. Mokyklos 
raštinės tel. 630-257-0888. Di
rektorės tel. 630-257-2897. 

Illinois universitetas 
Čikagoje yra vienas iš pigiau
sių ir skirtingiausių (diverse) 
JAV-ėse pasak „U.S. News 
and World Report's 1999 
America's Best Colleges" leidi
nio. Mokslapinigiai ir mokes
čiai yra maždaug 4,000 dol. 
metams, o etninės mažumos 
sudaro 55% mokinių. UIC 
mokslą baigusieji skolingi vi
dutiniškai 10,000 dol. Tai vie
nuoliktoji mažiausia skola 
tarp -JAV ,;:-iversitetus baigu
siųjų. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", rugsėjo 16 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
informacinė paskaita vyres
niesiems. Vertėja Aldona 
Šmulkštienė. Visi kviečiami ir 
laukiami. Po paskaitos, kaip 
įprasta „Seklyčioje", bendri 
pietūs. Atvykite! 

Draugo fondo direktorių 
tarybos pirmininkas ir fon
do iždininkas Bronius Juo
delis su savo draugų būriu 
dalyvaus „Draugo" pokylyje 
rugsėjo 20 d. Martiniąue sa
lėje. Jis jau užsisakė viso stalo 
bilietus. 

LB Lemonto apylinkė vi
sus kviečia gegužinėn šį 
sekmadienį, rugsėjo 13 d., nuo 
12 vai., Pasaulio lietuvių cen
tro sode. 

Anglų kalbos pamokos 
prasideda rugsėjo 14 d., pir
madienį, 7 vai. vak., Pasaulio 
lietuvių centro, Lemonte, VI 
skyriaus klasėje. Kas nespėjo 
užsiregistruoti tel. 630-243-
0791, gali tai atlikti dabar 
arba atvykti tiesiai į pamokas 
nurodytu laiku. Kursus ruošia 
Lemonto LB apylinkės sociali
nių reikalų skyrius. 

JAV LB Apygardos val
dybos, apylinkių pirmininkų 
ir Tarybos narių susirinkimas 
šaukiamas rugsėjo 15 d., an
tradienį, 7:30 vai. vak., pasau
lio lietuvių centro vakarinėje 
salės pusėje. Maloniai visi 
kviečiami pasitarti prieš JAV 
LB Tarybos sesiją Clevelande. 

Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas dalyvaus Lithua-
nian Mercy Lift pokylyje 
„Kryžkelė ^S" rugsėjo 12 d., 
6:30 vai. vak., Chicago Cultu-
ral Center, 58 VVashington 
Str., Čikagos vidurmiestyje. 

Vaclovas Momkus, Čika
gos Lietuvių operos choro pir
mininkas, suorganizavo du 
stalus į „Draugo" pokylį rug
sėjo 20 d. 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa pradeda savo rudeninę 
veikla susirinkimu antra
dienį, rugsėjo 15 d., 7:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Bus 
renkama kuopos valdyba. Po 
susirinkimo — pabendravi
mas. Kviečiami nariai ir no
rintys įsijungti LV veiklą. 

Nepamirškite dalyvauti 
Šiluvos atlaidų užbaigimo 
Mišiose (10:30 vai. r.) Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje ir procesijoje 1:30 
vai. p.p., kuri prasidės iš Ma
ria gimnazijos aikštės. 

Filisteriu Skautų s-gos 
Čikagos skyriaus sueiga 
penktadienį, rugsėjo 18 d., 
7v.v. vyks Tėvų Jėzuitų kle
bonijoje, Čikagoje. Laukiama 
visų narių dalyvavimo. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, rugsėjo 19 
d., 1 vai. p.p. vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Sesė Ma
rytė Utz pasidalins įspūdžiais 
iš VIII Tautinės stovyklos. 
Visos sesės kviečiamos daly
vauti. 

Čikagos meras Richard 
Daley praneša, kad Čikagos 
miestas pradeda programą 
sutvarkyti 88 apleistas benzi
no stotis. Meras paminėjo, 
kad šitie sklypai ne tik bado 
akis, bet ir yra pavojingi. 
Požeminiai tankai gali chemi
kalus į paviršių praleisti, o kai 
kur ir kriminalų gaujos juos 
perėmė. Pagal programą, 
miestas sutvarkys ir perims tą 
nuosavybę, tuo pačiu reikalau
damas, kad buvusieji savinin
kai padengtų pertvarkymo 
išlaidas. Tada tie sklypai bus 
pavedami komerciniam iš
vystymui, statybai. 

Vienas pasaulio didžiau
sių jaunimui bendrabučių 
(youth hostel) bus atidarytas 
Čikagos „South Loop" apy
linkėje. Tai bus 500 lovų vie
tovė. Čikagos pareigūnai tiki
si, kad tai patrauks daugiau 
turistų ir dar labiau atgyvins 
miesto centrą. 

Mokslo metams prasi
dėjus, Čikagos valdiškų mo
kyklų pareigūnai praleidžia 
nemažai laiko, ieškodami vai
kų, kurie nepasirodo mokyk
loje. Kai kurie ateina tik, kada 
jų tėvai nusprendžia, kad jau 
laikas, kartais tris savaites po 
mokslo metų pradžios. Aps
kaičiuojama, kad kasmet rei
kia surasti ir raginti mokyklą 
lankyti kelis tūkstančius mo
kinių - tai maždaug 10% 
užregistruotų. 

Humboldt Park rajonas 
keičiasi. Jau keletą dešimt
mečių šita apylinkė buvo vi
siems žinoma puertorikiečių 
vietovė. Dabar po truputį rei
kalai keičiasi. Po beisbolo žai
dimų sekmadienio vakarais 
atkeliauja futbolo žaidėjai. 
Bet jie nebe puertorikiečiai, o 
meksikiečiai. Vietiniai gyven
tojai jau pastebėjo šitą simbo
linį pasikeitimą jų apylinkėse. 

Dirigentas Daniel Ba-
remboim ir Chicago Sympho-
ny Orchestra turėjo didelį pa
sisekimą Londono Royal Al-
bert Hali. Salės 5,000 vietos 
buvo visos užimtos ir dar 
lauke per lengvą lietų stovėjo 
žmonės, laukdami, gal dar 
atsiras viena, kita laisva vieta 
salėje. Kritikai abu koncertus 
išgyrė, kad jie pasirodė geriau 
kaip Berlin Philharmonic or
kestras. Iš Anglijos orkestras 
keliaus į Brussels, Baden-
Baden ir Lucerne. 

DRAUGO FONDAS 
4848 W. 88rd Mtrmmi 

1*1773-888-9500 
RUDENS VAJUS JAU PRASIDĖJO 

Į Draugo fondo rudens va- kurio 255,400 dolerių jau iš-

„Dainavos" ansamblis 
pradeda naują sezoną. Pir
moji repeticija bus antradienį, 
rugsėjo 15 d., 7:45 vai. vak., 
Pasaulio lietuvių centro, Le
monte, apatinėje salėje. Kvie
čiami ne tik buvę, esamieji, 
bet ir busimieji dainaviečiai. 

hctuvi'ik.im-. Mnntfsson mokyklėlėje ..Žiburėlyje" I^'monte Nuotr Indrės Tyūn^lirm** 

jaus laiškus, š.m. rugsėjo 2 d. 
pasiųstus visiems „Draugo" 
prenumeratoriams JAV ir Ka
nadoje, jau atėjo į fondą pir
mieji atsiliepimai su čekiais ir 
maloniais linkėjimais pasiekti 
milijoninį kapitalą Draugo 
fonde. Trūksta dar apie 
232,000 dolerių. Pagal Draugo 
fondo direktorių tarybos nuta
rimą, pagrindinis Draugo fon
do kapitalas nenaudojamas 
„Draugo" leidybos paramai 
(gali būti naudojamas labai 
svarbiu, kritišku atveju). 
JDraugo" leidybos paramai 
naudojamas investuoto pa
grindinio kapitalo uždarbis, 

ALMOS FONDAS 

Aa. Filomenos Tartilie
nės atiminimą pagerbdami, 
giminės, draugai ir pažįstami 
iš viso paaukojo 1,000 dol. Au
kojo: Halina Bagdonienė — 
140 dol.; Algis Čepėnas, Ro
manas ir Joana Drukteiniai, 
Tenia ir Junona Jonas (Po-
girskis), Elena ir Gailė Pagi
rys, dr. Danguolė ir Aleksas 
Vitkai — po 100 dol.; po 50 
dol. aukojo Aldona ir Vytautas 
Čepėnai, Aldona ir Kostas Ei-
dukoniai, Jadvyga ir dr. Do
mas Giedraičiai, Jonė (Jennie) 
Linkuvienė, Pranutė Šošienė, 
Aldona ir Juozas Šulaičiai; po 
20 dol. aukojo Irena ir Petras 
Dirdai, Zuzana Juškevičienė, 
Aldona ir Pranas Totoraičiai. 

Aa. Genovaitės Domei
kaitės Šukienės atminimą 
pagerbdami, giminės, draugai 
ir pažįstami paaukojo 745 dol. 
Aukojo po 100 dol.: d* K. Ja
blonskis, dr. Antanas ir Aldo
na Lipskiai, dr. Elena Deckys, 
dr. Gabriel Misevic, The Set-
liks — Ed ir Evelyn, Mary, 
Thomas, Carolyn ir Rena 
Bradley; po 50 dol. — William 
ir Merikay Gilmore, Eleonor ir 
Richard Voss; 25 dol. Kari ir 
Mary E. Provost; po 20 dol. 
Mathew Lynch ir Paniby, Tom 
ir Joan Knichleknie, Sofija 
Vakselis; po 10 dol. Elmer 
Stump, Donald Provost, Peggy 
ir John Olson, Mr. ir Mrs 
John Casino, dr. William 
Burns, Barbara Kneblebone. 

A a . Jusefos Galejutės-
Paulauskienės atminimą pa
gerbiant paaukota 610 dol. 
Aukojo 190 dol. duktė Patricia 
Nelia Paulauskaitė; po 100 
dol. Mr. ir Mrs. Lester Hamp-
ton, Tauragės klubas; po 30 
dol. Elena Janušienė, dr. Pe-
ter Zansitis, Stelle V. Perutis 
ir šeima; po 25 dol. Juozas ir 
Stasė Bacevičius, dr. Audrius 
ir Eglė Brėdikiai; po 20 dol. 
Ieva Asmytė, Valerija 
Žadeikienė, dr. Juozas ir Jur
gita Gurevičiai, Vytas ir Vale
rija Krasauskai, Ramunė 
Račkauskienė. 

Gražina Kenter, Danbury, 
CY aukojo 100 dol. 

Sofija Vebrienė, Oak 
Lawn, IL, aukojo 75 dol. 

A a . Apolonijos Riboki-
enės atminimą pagerbdama, 
dukterį ir žentą — Morris ir 
Eleną Diamond. Sherman 
Oaks, CA, užjaučia ir Almos 
fondui siunčia 50 dol. Joanne 
VVatkins iš Westport, CT. 

Birutė Zalatorienė, Ber-
wyn, IL, aukojo 50 dol. 

Mary Krauchunas, Chica
go, IL, aukojo 30 dol. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkui! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių, tax 
ID 36-4124191; čekius rašyti 
„Lietuvos našlaičių globa", 
siųsti 2711 W. 71st Str., Chi
cago, IL 60629, pažymint, kad 
skirta Almos fondui. 

Birutė Jasaitienė 

mokėti „Draugui" pašto išlai
dų, atlyginimų apmokėjimui, 
kompiuterių ir spaustuvės 
mašinų pirkimui. Pagal 
JDraugo" leidybos kainų kili
mą, pašto pabrangimą „Drau
go" prenumerata turėjo būti 
pakelta bent 10 nuošimčių per 
paskutinius penkerius metus. 
Deja, prenumerata liko nepa
kelta dėl gaunamos paramos 
iš Draugo fondo. Tokią para
mą Draugo fondas iki Šiol ga
lėjo suteikti dėl labai gero in
vestavimų pelno. Jo gražus re
zervas dar ir šiandien yra, ne
paisant labai svyruojančios in
vestavimų rinkos. Kad tas re
zervas JDraugo" leidybai būtų 
šiandien ir rytoj, DF Investa
vimų komisija tęsia jau anks
čiau pradėtus investavimo 
pertvarkymus, kad sudėtas 
Draugo fondo narių ir rėmėjų 
kapitalas būtų saugus, nors ir 
su mažesniu pelnu. 

Rudens vajaus pagrindinis 
uždavinys yra priartėti prie 
milijoninio kapitalo Draugo 
fonde. Tą galima nesunkiai at-
m 

likti visiems JDraugo* skaity
tojams, visoms lietuviškoms 
organizacijoms, visoms Lietu
vių bendruomenės apylinkėms 
įsijungiant į Draugo fondo na
rių ar rėmėjų tarpą. Turime 
nemažai narių, kurių įnašai 
yra arti tūkstančio dolerių. 
Rudens vajus yra labai gera 
proga tą tūkstantį užbaigti ir 
tapti garbės nariais, su var
dais DF garbės narių bronzos 
lentoje. 

Tebūnie šio rudens, jau gra-, 
žiai pradėtas Draugo fondo va
jus gausus ir sėkmingas, vi
siems atsiliepiant su dides
niais ar mažesniais įnašais. 

Pirmieji rudens vajaus 
įnašai 

Su 600 dolerių: 
Juozas Žemaitis, garbės 

narys, iš viso 1,000 dol., Cice
ro, IL. 

Su 300 doleriu: 
Aldona ir Kazimieras Rim

kai, garbės nariai, iš viso 
1,300 dol., Chicago, IL. 

Zita, Gaida Visockis, a.a. Al
girdo Visockio atminimui, La-
Grange, IL 

Su 200 dolerių: 
Elena ir Boleslovas Novic-

kiai, iš viso 600 dol., West-
mont, IL.. 

Su 100 dolerių: 
Ray Grigaliūnas, garbės 

narys, iš viso 1,200 dol., Fo-
rest Park, IL. 

Konstancija Markauskas, 
Cicero, IL. 

Su 60 dolerių: 
Birutė ir Jonas Svera, iš vi

so 525 dol., Bloomfield, MI. 
Laimutė ir Algirdas Stepai-

čiai (56 dol.), iš viso 430 dol, 
Arlington Hgts, IL. 

Janina Cukurienė, iš viso 
600 dol., Chicago, IL. 

Irena Mazurkievdcz, iš viso 
300 dol., North Riverside, IL. 

Narimantas Udrys, iš viso 
160 dol., Beverly Hills, MI. 

Gerda A Weitzel, iš viso 100 
dol., Park Ridge, IL. 

Dr. Gabriel Misevic, Kanka-
kee,IL. 

N. N. (prašė pavardės nes
kelbti), Chicago, IL. 

Su 26-20 dolerių: 
Algimantas ir Birutė Bub

liai, iš viso 75 dol., Bloomfield, 
MI. 

Ona ir Stasys Ruibiai, iš 
viso 155 dol., Chicago, IL. 

Vytautas Kasniūnas, iš viso 
95 dol., Beverly Shores, DX. 

Theodora Zailskas, iš viso 
800 dol., Cicero, IL. 

Elena Radzevičiūtė, iš viso 
80 doL, Chicago, IL. 

Algimantas Vaičiulis, Chica
go, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždininkas 

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

(sk.) 
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk, 
IL 60806-2326. TeL 708-422-
3455. 

(sk.) 
• Prieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Liuja ir 
Vilimas Nelsonai. TeL 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kienškają NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į DNTER-VTDEO 3633 
SArcher Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTTC MONUMENTO, 

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

(sk.) 
• Tik 46 centai u i minu

tę, skambinant į Lietuva; 9,9 
cento • JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK 
pasiūlymui? Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesiniv, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0666. 

(sk.) 
• n-oji Pasaulio lietuvių 

dainų šventė - 1998. Trys 
vaizdajuostės (aukšta kokybė 
garantuota): 1. Ansamblių 
vakaras Kalnų parke, liepos 4 
d. (2 vai.); 2. Šokių diena 
.Žalgirio" stadione, liepos 5 d. (2 

vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke, liepos 6 d. (4 vai.). Jau 
dabar galite užsisakyti pas 
International BUstoric Flhns, 
Inc^ skambinant tel. 773-927-
2900, raštu arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų raštine 3633 
S. Archer Ave, Chicago, IL 
60609. Vienos vaizdajuostės 
kaina tik $20, arba visų trijų $50 
ir $5 už persiuntimą. Mes pri-
imame tekius ir Visa/Mastercard 
kredito korteles. 8av. Petras 
Bernotas. 

(sk.) 
• Gausite veltui anketą 

šaliai kortelei apsilankė Bal-
tia Ezpress siuntimų bendro
vėje, 7269 S. Harlem Ave., 
Bridgeview, IL, teL 708-468-
3910. 

(sk.) 
• „Draugo" administra

cija ieško asmens, mokančio 
naudoti kompiuterį, •Page
Maker", J>hotoShop" ir JKac" 
ir patyrusio maketavime. Taip 
pat reikalingas asmuo ekspedi
cijoje, 2 vai. į dieną, 5 dienas 
savaitėje. Susidomėję prašome 
kreiptis į JDraugo" adminis
tratorių, teL 773-686-9500. 

• Š.m. rugsėjo 19 d., 9&0 
vai. ryto, ALIAS Čikagos sky
riaus valdyba organizuoja iš
vyką į Byron branduolinę jėgai
nę, į kurią vykstame asmeniniu 
transportu. Norintieji dalyvauti 
dėl smulkesnės informacijos 
prašome skambinti iki rugsėjo 
16 d. Albertui Kereliui, tel. 
708-599-2000 darbo laiku ir 
pranešti dalyvausiančio vardą, 
pavardę, adresą, Sočiai Secu-
rity numerį ir pilietybę. ALIAS 
Čikagos skyrius valdyba. 

• Po gotiškais bažnyčios 
skliautais, vargonų skambesy 
žiba juoką atradusios vaikų 
akys. Tai Visų šventųjų baž
nyčia Vilniuje, kur prieglobstį 
randa vaikai surinkti iš gatvės. 
Dana Gylienė, Marytė čer-
niūtė, Algirdas ir Vytautas 
Černiai prisimindami savo 
tėvus - a.a. Juliją ir Juosą 
Černius, bei pusbroli a.a. 
Vaidotą Karloną aukoja šios 
bažnyčios programai $1,300. 
Šv. Mišios už mirusiuosius bus 
atnašaujamos rugsėjo 80 d„ 7 
v.v. Visų Šventųjų bažny
čioje, Vilniuje. Nuoširdžiai 
praiome prisiminti Juliją, 
Juozą ir Vaidotą savo maldose. 

(sk.) 
• Vanda Prunskienė, Oak 

Lawn, IL, globojo 20 našlaičių, 
o dabar pasiėmė dar 10 globoti 
- palengvinti jiems gyvenimą. 

Visų trisdešimt našlaičių vardu 
dėkojame gerajai globėjai. Nau
ji Lietuvos našlaičių globėjai 
atsiuntė po $160: Šr. Mar-
garet Louise Rupšis, Loretto 
Motherhouse Infirmary, Ne-
rimt, KY, Kathy EJtyan, Brook-
lyn, NY, Felicia CKolp, Wa-
shington DC, Sonja Keonane, 
Wayne, PA, savo globojamam 
našlaičiui atsiuntė 920JL Qna ir 
Bronius Balčiūnai, Manahav/-
kin, NJ, atsiuntė $160 - nori 
globoti našlaitį iš Dzūkijos. 
Lietuvos našlaičių globai aukas 
atsiuntė: Eugenijus ir Vida 
Petrulioniai, Woodridge, TL -
$50, Preston ir Terasa FralHc, 
Seaford, DE $30, Rudy JJBoro-
wk$, Toms River, NJ $90, Doro-
thy Andryauakaa, Patchogue, 
NY - $26, Mary McGingley, 
Locus Gap, PA - $13. Visiems 
aukotojams - našlaičių globė
jams Lietuvos vaikų vardu dė
kojame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711W. 71 
S t , Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• FSS Čikagos skyriaus 

narių sueiga įvyks š.m. rug
sėjo 18 d., penktadieni, 7 v.v. 
Tėvų Jėzuitų klebonįjoje. Lau
kiame visų narių atsilankant. 

ADVOKATAS 
GNiTARAS F. ČEPČNAS 
MI sjMMi RA, (HSBJS n. «os» 

g / m t •—ą—Ulinio —iheiiM) 
TeL 773-592-4500 

14325 S. M U M , Lockport, IL 60*41 
Tri. 708-301-4866 

Valandos pasai nattarimą 

GfbaJtis 
Cbrflinės ir kriminalinės bylos 

6247 8JfadaieA 
Chicago, TL 
TeL 778-776-8700 

ToDfres 94 hr. 889-7764741 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

9 v j iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

4698 W.6S*hStreet 
IL 608S9 

•o .Drauge") 
TaL 778-884-0100 

ADVOKATAI 
ėVLFeysman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teiaineoe arityse. 
MIS 9 A t t » A n , Caaoago, IL( 
TeL S47-SS1-7SM (kalbame lietu
viškai). Mes juru paslaugom* 24 vai. 
per parą, 7 d. per aevaite. 


