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Iš pirmų lūpų (be korektūrų):
JAV respublikonai prašo FBI 

ištirti skandalingus pranešimus
„Šiandien 
neretai gir
dime prie
kaištų, esą 
lietuviai — 
tai žydšau
džių tauta, 
kurioje an
tisemitiz
mas egzista
vo jau se
niai ir tik

Antrojo pasaulinio karo metais 
pasireiškė visu žiaurumu. Ta
čiau istorija neginčijamai liudi
ja, kad lietuvių ir žydų bend
ruomenės taikiai gyveno ilgus 
šimtmečius. Prasidėjus karui, 
užgriuvus sovietų ir nacių re
žimams, pavieniai žmonės kola
boravo su okupantais, žudyda
mi, tremdami Lietuvos valsty
bės piliečius. Šiandieninės mū
sų valstybės pareiga — sukurti 
kiek galima geresnes sąlygas 
žydų bedruomenei Lietuvoje 
išlikti, augti ir plėtoti savo kul
tūrą”, kalbėjo Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus rugsėjo 23-iąją — 
Žydų genocido dienos —išvakarėse, 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių 
įteikimo ceremonijoje Vilniuje. 
„Kovoje prieš blogį jums svar
biausia buvo žmogaus meilė 
žmogui. Šis principas yra bet 
kurios demokratinės santvar
kos, bet kurios laisvos visuo
menės moralinis principas”, sa
kė Lietuvos vadovas.

(Elta, 09.17)

„Seimo 
Centro 
frakcijoje 
vykstantys 
minties 
procesai 
dėl jos na
rio frakci
nių įgalio
jimų juolab 
neverti vie
šų, Seimo 

orumą menkinančių diskusijų”, 
sakoma Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio pareiškime, kur jis 
kalba apie kalinamo parlamentaro 
Audriaus Butkevičiaus bylą, kuri 
yra ne tik dirbtinai vilkinama, bet 
ir politizuojama, stengiantis ją iš 
teismo permesti Seimo kompetenci
jai, ta progū dar apipinant klaidi
nančiais komentarais. Seimo vado
vo nuomone, A. Butkevičius visas 
problemas galėtų išspręsti „papras
tu plunksnos brūkštelėjimu”. „Ky
šį paėmusiojo draugai galėtų 
jam tai ir patarti, užuot žeminę 
Seimą ir aimanavę, kad daliai 
piliečių dabar atstovaujama ne
tinkamoje vietoje”, pasiūlė V. 
Landsbergis.

(BNS, Elta, 09.17-18)

„Jei būtume galantiški, Rusi
jos pusėje mažiau būtų įsižei
dusių”, pažymėjo Seimo LDDP 
frakcijos narys Povilas Gylys, ko
mentuodama Lietuvos žingsnius 
sprendžiant humanitarinės pagal
bos Karaliaučiaus sričiai suteiki
mą. Jo nuomone, Lietuvą praleido 
Latvijos UR ministro Valdis Bir- 
kavs pasiūlytą galimybę pasinaudo
ti valstybės, pirmininkaujančios 
Baltijos jūros valstybių tarybai, tei
sėmis.'Vokietija, skandinavai, Len
kija, Estija ir Latvija būtų teigia
mai reagavusios į Lietuvos pasiū
lymą pagelbėti Karaliaučiaus sri
ties gyventojams. „Vadinasi būtų 
buvę galima surinkti ne penkis 

milijonus 
litų, o ke
leriopai di
desnę 
sumą. Taip 
būtų 
sušvel
ninta psi
chologinė 
kaimynų 
reakcija — 
kai padeda 
visi kaimy

nai, galvoji ne tiek apie paže
minimą, kiek apie solidaru
mą”, sakė P. Gylys.

(Elta, 09.16)

„Vyriausybė pasimokė iš kai
myninės valstybės padarytų 
klaidų. Viena iš Rusijos krizės 
priežasčių — pašlijusi finansinė 
drausmė, nemokami mokesčiai, 
didėjančios
valstybės ir 
įmonių sko
los arba su
trikusi fi
nansinė sis
tema. Turi
me pasiekti, 
kad finansi
nė tvarka 
Lietuvoje 
taptų dar 
griežtesnė,
ir mūsų neištiktų Rusijos liki
mas", sakė ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius. Tačiau, sten
giantis sušvelninti Rusijos krizės 
įtaką Lietuvos ekonomikai, vyriau
sybei teko panaudoti dalį anksčiau 
sukauptų valiutos atsargų, skolin
tis iš privatizavimo fondo. „Tačiau 
atsargos tam ir yra kaupiamos, 
kad jomis, esant reikalui, būtų 
galima pasinaudoti, ir vyriau
sybė ir ateityje taip darys, kai 
tai bus būtina”, sakė premjeras, 
pridurdamas, jog vyriausybė sieks, 
kad kitų metų biudžetas būtų be 
deficito. (LR, Elta, BNS, 09.16-17)

„Mes taip pat esame opozi
cinė partįja ir stebime vyriau
sybės veiklą, daug kur jai ne
pritardami. Valdančioji partįja 
pati turi suvokti savo klaidas, o 
mes padėsime jas pastebėti. Ir 
tik nuo pačių konservatorių 
priklauso, ar klaidomis griauti 
savo prestižą, ar, pastebėjus 
klystantį
ministrą, jį 
pataisyti 
arba pa
keisti kitu 
žmogumi”, 
kalbėjo Lie
tuvos social
demokratų 
partijos pir
mininkas 
Aloyzas Sa
kalas, išreik
šdamas abe
jonę, ar šiuo metu tikslinga pa
skelbti nepasitikėjimą ministru pir
mininku Gediminu Vagnoriumi ir 
vyriausybe. „Jeigu konservato
riai mano, kad premjeras dirba 
puikiai, palikime tai jų sąžinei 
ir atsakomybei”, sakė jis.

(Elta, 09.14)

„Savo tur
tą tvarkyda
mas, aš ne
galėjau už
valdyti sve
timo turto.
Aš nepasi
naudojau 
tarnybine 
padėtimi, 
nes nė vie
nas Lietu
vos akcinio inovacinio banko 
ar Vilniaus banko darbuotojų 
nepaliudijo, kad spaudimu sie
kiau didesnių palūkanų”, sakė 
Vilniaus apygardos teismui buvęs 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. Buvęs premje
ras vengė kalbėti apie 1995 m. 
gruodžio 18 dieną, kai, likus ke
lioms dienoms iki LAIB uždarymo, 
pirma laiko atsiėmė savo terminu
otą indėlį. Jis priminė, kad „prie 
tų pinigų net neprisiliečiau, 
nes visa 225,000 suma vėliau 
buvo grąžinta ir dabar saugo
ma ,Turto’ banke”. A. Šleževi
čius, deja, „pamiršo”, kad minėtieji 
pinigai banke atsirado tik po mė- 
nesm. (RD LR £lta 09 1?.18)

* Ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius Vals
tybinės energetikos išteklių 
kainų ir energetinės veiklos 
kontrolės komisijos paprašė 
per savaitę pateikti informaci
ją, kokios savivaldybės ir šilu
mos tinklai kreipėsi 'dėl šilu
mos kainų padidinimo, nuro
dydamos kainų padidinimo ly-

Nuotr.: Lietuvos ir „Williams International” atstovai Vilniuje po ilgai trukusių derybų. Iš kairės — „British 
and Baltic" įmonių atstovas Hereth Galil, „Evercore” pareigūnas Austin Beutner, „Williams International” pre
zidentas John Bumgarner, Lietuvos ūkio ministras Vincas Babilius, „Williams Lietuva” atstovas Keith Baily ir 
generalinis direktorius Randy Majore, „PARAB” vadovas Jean Michell Dubblet ir vienas iš „Williams” derybi
ninku Steve Hunkus.

Williams” valdyba patvirtino 
investicijų projektą Lietuvoje
99

Vilnius, rugpjūčio 18 d. 
(BNS-Elta) — „Williams Lie
tuva” generalinis direktorius 
Randy Majors, JAV bendrovės 
„Williams” direktorių valdybai 
ketvirtadienį patvirtinus in- 
vesticįjų projektą Lietuvoje, 
sakė, jog šis sprendimas leis 
suderinti galutines sutartis ir 
pradėti darbus, siekiant pa
versti Lietuvos naftos pramo
nę pelningiausia Europoje.

R. Mąjors tikisi, kad Seimas 
investicįjų projektą patvirtins 
kitą savaitė.

Ketvirtadienį Seimas nutarė 
skubos tvarka svarstyti bend
rovių „Mažeikių nafta”, „Bū
tingės nafta” ir „Naftotiekis” 
pertvarkymo įstatymą. Jis tu
rėtų būti priimtas rugsėjo 22 
dieną.

„Williams International” ir 
Lietuvos vyriausybė liepos pa
baigoje pasirašė ketinimų su
sitarimą dėl 33 proc. „Būtin
gės naftos”, „Mažeikių naftos” 
ir Biržų „Naftotiekio” akcijų 
pardavimo.

Valstybės saugumo departa
mento generalinis direktorius 
Mečys Laurinkus pranešė, 
kad prasidėjo informaciją apie 
„Williams International” rin
kusios Kauno firmos kompiu
terinių duomenų tyrimas, ku
ris užtruks ilgokai.

Opozicija apskundė teismui 
naująjį švietimo įstatymą

Vilnius, rugsėjo 17 d. 
(BNS) — 34 Seimo socialde
mokratų, Centro bei LDDP 
frakcijų atstovai kreipėsi į 
Konstitucinį teismą dėl švie
timo įstatymo pataisų atitiki
mo pagrindiniam Lietuvos do
kumentui, spaudos konferen
cijoje ketvirtadienį pranešė so
cialdemokratų frakcijos narys 
Vytenis Andriukaitis. Pasak 
jo, teismo bus prašoma iš
aiškinti liepos pradžioje priim
to įstatymo vienuolikos straips
nių atitikimą Konstitucijai.

V. Andriukaitis teigė, kad, 
opozicijos nuomone, švietimo 
įstatymo pakeitime priimtos 
nuostatos kertasi su pagrin
dinėmis žmogaus teisėmis ir 
laisvėmis, pasaulietinės mo
kyklos principais ir kėsinasi į 
Konstitucįjoje garantuojamą 
nemokamą mokymą.

Parlamentaras priminė, kad
gį. Premjerą domina, ar pa- imti dalinį užmokestį už ug- 
grįsti prašymai didinti šilu- dymą, o Konstitucijoje aiškiai 
mos kainas, jei šiemet mazuto pasakyta, kad valstybių ir sa- 
kaina, palyginti su praėjusiais vivaldybių priešmokyklinių
metais, sumažėjo 20-30 pro
centų. (Elta)

l

Seimo kancleriui Jurgiui 
Razmai pasidomėjus dėl fir
mos „Dingstis” kauptos infor
macijos, penktadienį VSD va
dovas M. Laurinkus informa
vo jį, kad pagrindinė firmos 
informacija buvo sukaupta 
kompiuteriuose, ir dabar ji yra 
analizuojama.

M. Laurinkus informavo, jog 
per kratą iš „Dingsties” paimti 
daiktiniai įrodymai taip pat 
tiriami.

Šią savaitę Lietuvos žinia- 
sklaida pranešė apie praėjusį 
penktadienį saugumo tarnybų 
atliktą kratą Kauno bend minalą.

Vilniaus universiteto studentai 
ruošiasi protestuoti

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) 
— Reaguodama į grupės Vil
niaus universiteto (VU) stu
dentų skundą, prezidentūra 
prašo Švietimo ir mokslo mi- 
nisterįjos ištirti ir įvertinti 
padėtį šioje aukštojoje mokyk
loje.

Praėjusią savaitę penki VU 
Žurnalistikos instituto ma
gistrantai laišku kreipėsi į 
prezidentą, Seimo pirmininką, 
premjerą ir švietimo ministrą, 
teigdami, kad universitetas 
„piktnaudžiauja autonomijos 
teikiama laisve ir nevykdo

Konstitucįja garantuoja teisę 
laisvai išpažinti bet kokią re
ligiją ir jos mokyti savo vai
kus. Joje taip pat pasakyta, 
kad savivaldybių ir valstybės 
mokyklos yra pasaulietinės ir 
jose, tėvų pageidavimu, moko
ma tikybos.

„Tai yra žmogaus individua
li teisė, ir ji niekaip kitaip ne
gali būti suvaržyta, tačiau Sei
mas, nekreipdamas dėmesio į 
tai, švietimo įstatyme suteikia 
prioritetą steigti bendras val
stybės ir savivaldybių moky
klas kartu su pripažintomis 
tradicinėmis bažnyčiomis”, sa
kė V. Andriukaitis.

Jis įsitikinęs, kad tokiu bū
du pažeidžiamos ne tik indivi
dualios žmogaus teisės, bet ir 
suteikiamos privilegijos tradi
cinėms religinėms tikyboms.

Be to, naujajame švietimo 
įstatyme priešmokyklinio ugdy
mo įstaigoms suteikiama teisė

įstaigų vaikų ugdymo paslau
gos yra nemokamos.

rovėje „Dingstis”, kuri rinko 
informaciją apie Lietuvos naf
tos pramonėje investuojančią 
„Williams” bendrovę, taip pat 
apie kitus galimus investuoto
jus.

Pasaulinei detektyvų asocia
cijai priklausančios „Dings
ties” įmonės savininkas ir va
dovas yra buvęs KGB mąjoras 
Andrius Bastrakovas.

Jis ir buvęs „Būtingės naf
tos” vadovas Vladislovas Ged
vilas buvo sudarę informaci
nio aptarnavimo sutartį. Do
mėjimosi objektas buvo užsie
nio įmonės — tiek Rytų, tiek 
Vakarų — norėjusios dalyvau
ti statant Būtingės naftos ter

„Konstitucijos”.
Studentai nepatenkinti, nes 

universitetas savavališkai su
laužė jų sutartis ir padidino 
mokestį už studijas, nedaly
vaujant antrajai pusei.

Vietoj pradedant magistro 
studijas praėjusiais metais su
darytose sutartyse numatytų 
3,000 litų, metinis mokestis, 
už studijas šiemet buvo padi
dintas iki 4,000 litų.

Be to, visų penkių laišką pa
sirašiusiųjų žurnalistikos stu
dentų pažymių vidurkis yra 
9.7, o sutartyje numatyta, kad 
už mokslą moka tik tie stu
dentai, kurių pažymių vidur
kis yra mažesnis nei 8 taškai.

Todėl laiško autoriai mano, 
kad, reikalaudamas mokėti už 
mokslą, universitetas ne tik 
pažeidžia sutartyje numatytas 
sąlygas, bet ir ignoruoja Kons
tituciją, kuri numato, kad „ge
rai besimokantiems piliečiams 
valstybinėse aukštosiose mo
kyklose laiduojamas nemoka
mas mokslas”.

Prezidento patarėjas Darius 
Kuolys sakė, kad prezidentūra 
padėtį VU laiko nenormalia, 
todėl prašo ministerijos įver
tinti, „kiek universiteto statu
tas dera su visais valstybės 
įsipareigojimais studentijai”.

Jis pažymėjo, kad tikros pa
galbos studentams preziden
tūra suteikti negali ir galutinį 
sprendimą turėtų priimti teis
mas.

Pasak D. Kuolio, teisininkai 
privalo įvertinti VU statutą ir 
su studentais sudaromas su
tartis.

Rugsėjo pabaigoje ar spąlio 
pradžioje VU studentai žada 
rengti protesto renginį prieš 
mokesčio už mokslą didinimą 
ir, jų vertinimu, rektoriaus 
Rolando Pavilionio savivalę.

Vašingtonas, rugsėjo 18 
d. (Reuters-BNS) — JAV Kon
greso Atstovų Rūmų respubli
konai ketvirtadienį paprašė 
Federalinio tyrimų biuro 
(FBI) ištirti, ar pastaruoju 
metu pasirodę skandalingi 
pranešimai apie Kongreso na
rių turėtus seksualinius nuo
tykius nėra suderinta baugini
mo kampanija, kuria siekiama 
paveikti jų sprendimą dėl ap
kaltos prieš prezidentą Bill 
Clinton.

Atstovų Rūmų narys res
publikonas Whip Tomas De- 
Lay paskelbė šių rūmų pirmi
ninko Newt Gingrich ir kitų 
respublikonų vadovų pasira
šytą laišką, kuris prašo FBI 
direktoriaus Louis Freech pra
dėti tyrimą.

W. T. DeLay išreiškė susi
rūpinimą, kad šią savaitę pa
sirodęs pranešimas apie Teisi
nės komisijos pirmininko Hen
ry Hyde prieš 30 metų turėtą 
nevedybinį romaną, taip pat 
pastarieji trikdantys praneši
mai apie kitus Kongreso na
rius rodo, kad Baltieji Rūmai 
arba B. Clinton sąjungininkai 
bando juos įbauginti.

Lietuvos Seimo pirmininkas 
nesėdi „sudėjęs rankų”

Vilnius, rugsėjo 18 d. (Elta) pirmininkaujančiojo
— Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio atstovė griežtai 
neigia, kad parlamento vado
vas nedirba savo darbo.

„Iš vienos pusės tokie puoli
mai prieš V. Landsbergį gali 
būti susiję su bendresniu tiks
lu — diskredituoti Seimą, iš 
kitos — su noru menkinti Sei
mo pirmininko pastarųjų poli
tinių pasisakymų reikšmę”, 
rašoma Eltai perduotame par
lamento vadovo atstovės spau
dai Loretos Zakarevičienės pa
reiškime, kuriuo reaguojama į 
kelias pastarojo laikotarpio 
spaudoje paskelbtas neigia
mas nuomones dėl V. Lands
bergio veiklos.

Atstovė pabrėžia, kad vado
vavimas visuotiniams Seimo 
posėdžiams nėra svarbiausia 
Seimo pirminihko pareiga.
„Peršama nuomonė, kad tech
niškas darbas su mygtukais

Lietuvoje bus kuriama 
karo policija

Vilnius, rugsėjo 17 d. (BNS)
— Ketvirtadienį Seime pra
dėtas svarstyti Lietuvos Karo 
policijos įkūrimo projektas.

Krašto apsaugos ministro 
Česlovo Stankevičiaus prista
tytą projektą apsvarstė Nacio
nalinio saugumo bei Teisės ir 
teisėtvarkos komitetai.

Projekte numatyta, kad ka
ro policija bus kariuomenės 
dalis, įpareigota numatyti, 
sustabdyti ir tirti nusikalti- 

•mus krašto apsaugos sistemo
je, palaikanti drausmę bei 
tvarką karinėse teritorijose ir 
kariuomenėje.

Pasak C. Stankevičiaus, 
naująją policiją sudarys apie 
300 karių. Jie turės galią kon
troliuoti karius bei visus kari
niuose daliniuose arba kari
niame transporte esančius as-

* Nuostolingas savaitinis 
žurnalas „Karys” nuo šiol 
bus tiesiogiai pavaldus Krašto 
apsaugos ministerijai (KAM).
Vyriausybė sutiko, kad šitaip 
būtų išgelbėtas KAM ir ka
riuomenės vadovų nuostatą 
palaikantis spalvotas žurna
las, kurį iki šiol leido specia
li valstybės įmonė. (Eita)

H. Hyde romaną atskleidė 
kompiuterinis žurnalas „Sa- 
lon”, pranešęs, jog jis ištisus 
penkerius metus susitikinėjo 
s u ištekėjusia trijų vaikų mo
tina Cherie Snodgrass.

H. Hyde, kaip teisinės ko
misijos pirmininkas, turės 
vesti galimą apkaltos tyrimą, 
kylantį iš nepriklausomo pro
kuroro Kenneth Starr pateik
tos ataskaitos apie B. Clinton 
romaną su buvusia Baltųjų 
Rūmų stažuotoja Monica Le- 
winsky.

Be to, H. Hyde komisija 
sprendžia, kiek ir kurie slapti 
bei skandalingi K. Starr su
rinkti įkalčiai turi būti pas
kelbti viešai.

Tačiau Baltieji Rūmai neigė 
prisidėję prie šio romano ats
kleidimo. Su B. Clinton Ohio 
valstijoje viešėjęs atstovas 
spaudai Joe Lockhart pareiš
kė, kad H. Hyde romano atsk
leidimas nepasitarnavo prezi
dentui. Raštinės viršininkas 
Erskine Bovvles pareiškė, kad 
bet kuris tokia veikla užsi
imantis darbuotojas bus at
leistas.

kėdėje
yra svarbiausia antrojo šalies 
pareigūno funkcija, o retai tą 
darantis Seimo pirmininkas, 
matyt, tinginiauja. Tai prime
na Aukščiausios Tarybos-At- 
kuriamojo Seimo laikus, kai 
V. Landsbergis vadovavo vals
tybei ir jos pasipriešinimui, o 
kairysis sparnas kaip įmany
damas priešinosi posėdžiams 
pirmininkaujančiu seniūno 
bei seniūno pavaduotojų pa
reigybių įvedimu”, svarstoma 
pareiškime.

L. Zakarevičienė „nesąmo
ne” pavadino teiginius, kad V. 
Landsbergis faktiškai dirba 
Konservatorių partijos vadovo 
darbą. „Iš tikrųjų Tėvynės są
jungos valdybos posėdžiai, da
lyvaujant partijos pirmininkui 
ir kitiems politinės tarybos 
nariams, vyksta vėlai po dar
bo valandų”, tvirtina atstovė.

menis. ,
Ministras teigė, kad karo 

policija bus įsteigta iš vidinių 
kariuomenės rezervų, o parei
gūnų mokymas bus finansuo
jamas iš užsienio pagalbos.

Siekiant suderinti Karo poli
cijos' įstatymo projektą su ki
tais Lietuvos teisiniais aktais, 
parengtos ir kelios Baudžia
mojo kodekso (BK) pataisos.

Projekte numatyta, kad ka
ro policija sulaiko pažeidėjus 
ir atlieka kvotą, o BK sakoma, 
kad kvotą atlieka tik karinių 
dalinių bei junginių vadai ir 
karinių įstaigų viršininkai.

Baudžiamojo kodekso patai
sa suteiks teisę karo policijai 
atlikti kvotą bylose dėl visų 
nusikaltimų, kuriuos padaro 
kariai, ir kurie įvykdomi ka
rinėse teritorijose.

KALENDORIU8
Rugsėjo 19 d.: šv.Janua- 

rijus; Amulfas, Praurimė, Zu
zana.

Rugsėjo 20 d.: Fausta, Ko
lumbą, Jolita, Vainoras.

Rugsėjo 21 d.: Šv. Matas 
Apaštalas-evangel.; Mantau- 
tas, Geistautas, Vilkintė.

DRAUGAS0EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Avė.
Arlington Heights, IL 60004

DVYLIKA ŽINGSNIŲ Į TAIKĄ, 
MEILĘ, RAMYBĘ

Trečiasis žingsnis*
Šventas Povilas savo laiške 

Romėnams (12:1-2) ragino: 
„Vardan Dievo gailestingumo 
aš prašau jus broliai, aukoti 
savo kūnus, kaip gyvą, šventą 
Dievui patinkančią auką, kaip 
dvasinį Dievo garbinimą. Ir 
nesekite šio pasaulio, bet pasi
keiskite, atsinaujindami dva
sia, kad galėtumėte suvokti 
Dievo valia, kas gera, tinka
ma, ir tobula”.

Mūsų krikščionių kelias į 
dvasiškai turtingą ir sveiką 
gyvenimą visados buvo pagrįs
ta Kristaus mokymais. Ir 
šiame šv. Povilo laiške skai
tome kaip mūsų dvasinio atsi
naujinimo kelionėje reikalinga 
paklusti Dievui, Trečiąjį žings
nį mūsų susitikime su 
Dievu galėsime žengti tik tada 
kai pirmąjį ir antrąjį žingsnį 
nuoširdžiai pildysime, tiktai, 
kai pripažinsime, kad be Die
vo esam bejėgiai ir kai jam 
visiškai pasiduosime.

Jeigu mes netikime mūsų 
bejėgiškumu atsiskyrus nuo 
Dievo, jeigu mes netikime, 
kad tik Dievas gali mus su
grąžinti prie normalios būk
lės, tai mes trečiąjį žingsnį ne
same pasiruošę žengti. Galima 
palyginti su namo statyba: 
nepradedam nuo stogo, o nuo 
pamatų, su grindiniu..Mūsų 
pamatai šioje 12 žingsnių pro
gramoje yra pripažinimas ir 
pasitikėjimas Dievu. Tik tada, 
kai tikrai tikime, turime pa
grindą ant kurio galime toliau 
statyti.

Su šiuo trečiu žingsniu

DAINAVA — STUDIJŲ 
SAVAITGALIS —CHAUTAUQUA
Prabėgi) labai įdomios, pil

nos įspūdžių studijų dienos. 
Tikiuosi kas kitas dar apibū
dins jų įvairią ir turtingą pro
gramą. Norėčiau pasidalinti 
daugiau jų dvasia ir reikšme 
man asmeniškai.

Netoli Clevelando, New Yor- 
ko valstijoje yra Chautauųua 
ežeras, prie kurio neseniai įs
teigtas miestelis „Institute”. 
Įeini pro vartus į tą nuostabų 
kampelį (įkurtą Metodistų). 
Pasijunti lyg .kitam pasaulyje. 
Mašinų vairavimas čia apribo
tas, dauguma pėstute džiau
giasi įvairių metų laikotarpių 
grožybėmis. Vieni čia atosto-' 
gauja, kiti atvažiuoja vienai 
dienai. Sulėtintas tempas, 
rami šeimyniška nuotaika vi
soje aplinkoje. Absoliučiai 
uždrausti alkoholiniai gėri
mai, kurių net nepasigenda- 
ma, nes čia tikrai yra kas 
veikti. Vyksta koncertai, pas
kaitos. Gali rasti ne tik protes
tantų pamaldas, bet ir kata
likų šv. Mišias.

Neseniai pagalvojau, kad 
man ateitininkų Studijų die
nos — Dainava — tai lyg lie
tuviška Chautauųua. Jau da
bar kelinti metai su dideliu 
ūpu rengiamus ten praleisti 
poilsio, bet ir didelio dvasinės 
atgaivos dienas. Įvažiavus pro 
vartus atsiduri nuostabiai 
gražiame, ramiame mūsų su
kurtame lietuviškame kampe
lyje. Čia seniai matyti drau
gai. Nesiribojama amžiumi. 
Visi, (maži, jauni, ir vyresni)

pradedam svarstyti mūsų pa
dėtį, mūsų rūpesčius ir var
gus, ir kaip iš jų išbristi. Pra
dedam į savo gyvenimą žiūrėti 
objektyviai, nebijodami prisi
pažinti kas trukdo dvasiniai 
pilnutiniam gyvenimui. Atsi
palaiduodami baimių, visų 
neigiamų praeities patirčių, 
nusprendžiam, kad tik vienas 
kelias mus atves į sveikumą.

Dievas mus ne tik kviečia, 
bet duoda mums. progą atsik
ratyti elgesio, kuris mus riša 
prie įpročių, prie nusivylimo, 
beviltiškumo, prie ligos, prie 
baimės. Šituč tikėdami, są
moningai, nuoširdžiai save 
pavedame Dievo valiai. Sup
rasdami, kad su Dievu rasim 
viltį, gyjimą, ramybę, nuta
riam eiti Dievo mums skirtu 
keliu. Šv. Matas rašė evange
lijoje (11:28-30), Kristus sako: 
„Ateikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir esate prislėgti: aš 
Jus atgaivinsiu! Imkite ant 
savo pečių mano jungą ir mo
kykitės iš manęs, nes aš ra
mus ir nuolankios širdies, ir 
Jūs rasite savo sieloms at
gaivą. Mano jungas švelnus, 
mano našta lengva”. Kai pajė
giam tai priimti, mes esame 
tikrai pasiruošę žengti trečiąjį 
žingsnį, tą kuris mus su Dievu 
sutaikys. Prisipažinimas mū
sų bejėgiškumo be Dievo ir su
vokimas tikėjimo, kad Dievas 
mus gali grąžinti prie norma- 
lumo, mus priveda prie tre
čiojo žingsnio: Sprendimo 
savo valia, savo gyvenimu 
paklusti Dievui, pagal mū
sų jo supratimą.

L.Š

čia ne tik fiziškai ilsimės, bet 
ir dvasiškai daug daug gau
name. Čia vyksta kasdien (ry
te ir po pietų) paskaitos. Va
karai praleidžiami, klausan
tis literatūrinių vakarų arba 
koncertų.

Taigi Dainava ir Chautau
ųua man labai panašios, bet 
skiriasi ir vienu jaudinančiu 
elementu. Metų slinktyje, ne
norint nieko atstumti, vis dau
giau ir daugiau renkasi mūsų 
pačių vaikai ir kitas jaunimas 
įvairaus amžiaus. Jiems tos 
dienos mielos draugysčių at
žvilgiu. Didelė dalis stengiasi 
ir lanko paskaitas, tačiau va
karais prasideda vėlyvas ben
dravimas anapus ežero. Čia 
bendravimas dažnai sudrums
čiamas tuo, kad vyksta 
prie alkoholio.

Prieš keletą metų dr. Da- 
mušio pastangomis ši tema 
buvo aštriai, bet taikliai iš
ryškinta, pabrėžiant, kad čia 
stovykla ir jos ribose gerti al
koholinius gėrimus draudžia
ma. Man atrodo., kad atėjo lai
kas mums vėl pergalvoti ir 
aiškiai šį faktą iš naujo pab
rėžti. Nejaugi negalime vie
name kampelyje (taip, kaip toj 
Chautauųua) suvažiuoti sto
vyklavimui ir pabendravimui. 
Tą darome viešuose parkuose 
ir žinome pasekmes nesilai
kant taisyklių. Iš anksto ži
nant įsitvirtinusiam faktui, 
kad Dainavoje uždrausta gerti 
alkoholinius gėrimus, manau, 
kad, visi jo net nepasiges-

Kennebunkporte ateitininkijos reikalus svarsto (iš kairės): Stasys Tamulionis, Kostas Norvilą, Juzė Norvilienė, 
Juozas Giedraitis, Vytautas Vygantas, Elvyra Narutienė, Alfonsas Stanaitis, Juozas Rygelis, Česlovas Masai-
tis.

REIKIA MŪSŲ PAGALBOS
Reikia mūsų pagalbos Lietu

vos ateitininkams, norintiems 
atgauti ateitininkų rūmus 
Kaune. Tie rūmai, pastatyti 
Lietuvos ir Amerikos katalikų 
lėšomis, buvo ateitininkijos 
centru Nepriklausomybės me
tais po Pirmojo pasaulinio 
karo.

Tokiu centru jie turėtų būti 
ir dabar, kai Lietuvoje atsi
kūrė ateitininkai ir didelėmis 
pastangomis skinasi kelią į 
dabartinį Lietuvos jaunimą. 
Tačiau rūmai, nusavinti sovie
tinės okupacųos metu, dabar 
yra Kauno Technologijos uni
versiteto žinioje, nes Seimas 
įstatymu grąžino nusavintą 
nekilnojamą nuosavybę religi
nėms bendruomenėms, bet ne
grąžino visuomeninėms orga
nizacijoms.

Šiuo metu atsirado galimybė 
įeiti ateitininkams į rūmus 
nemokamai jais naudojantis 
99 metus, pagal sutartį sų 
universitetu, bet dėl to reikia 
atlikti būtinus remonto dar
bus.

Ateitininkų federacijos val
dyba Lietuvoje, išsiaiškinusi 
ir apsvarsčiusi padėtį, priėjo 
prie išvados, kad reikia pasi
naudoti galimybe įeiti į rū
mus, juos tvarkyti ir didžiąją 
jų dalį naudoti pozityviam vi
suomeniniam darbui ir taip su
daryti naują realią padėtį, 
kuri būtų pakankamu pagrin
du Seimui ir vyriausybei rū
mus grąžinti ateitininkams.

Priešingu atveju, į rūmus 
neįėjus ir universitetui per
tvarkius juos savo reikalams, 
galimybė juos atgauti būtų 
prarasta.

Ateitininkų federacija, ką 
tik atsikūrusi Lietuvoje, netu
ri lėšų nei stogui sutaisyti, nei 
kitam būtinam remontui. Uni
versiteto apskaičiavimu tam 
yra reikalinga 80,000 dol. Jų 
vienintelė viltis — užsienio 
ateitininkai. Jie prašo mūsų 
pagalbos.

Pirmieji atsiliepė Jonas ir 
Laima Šalčiai. Jie sutiko pa
aukoti pusę reikiamos sumos 
— 40,000 dol. su sąlyga, jei 
kitą pusę suteiks Ateitininkų 
šalpos fondas. Fondas, norė
damas padėti ateitininkijos 
darbams, paskelbė šiam reika
lui aukų rinkimo vajų.

Vajus vyksta gerai, ir nuo
širdžiai dėkojame visiems au
kojusiems, bet dar trūksta 
13,000 dol. ir todėl prašome 
jus padėti, kad Lietuvos ateiti
ninkai nepasijustų apleisti ir 
nenuleistų rankų. Ryžtu ir pa
siaukojimu laimima.

Ateitininkų federacija Jūsų 
aukos nepamirš: įrašys Jus į 
Ateitininkų rūmų aukotojų 
knygą, o stambesnes aukas 
(1,000 dol. ir daugiau) — į 
garbės lentą.

tume, o leistume ten dienas 
pagrįstas ramybe ir gražiu 
bendravimu.

Regina Š.

Čekį rašyti: ATEITIS
FOUNDATION/RELIEF 
FUND (Tax exempt Nr. 36- 
3049403) ir siųsti Fondo iž
dininkės adresu: Dr. Aldona 
Juozevičienė, 9650 S. Komens- 
ky, Oak Lawn, IL 60453.

Garbė Kristui!
Ateitininkų Šalpos fondo 

valdybos vardu,
Dr. Petras Kisielius, 

pirmininkas
Jonas Kavaliūnas, 

sekretorius

TALKOS SAVAITGALIS 
DAINAVOJE

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

STOVYKLOS
ŠVENTOJOJE

Rugpjūčio mėnesį Šventojoje 
stovyklavo katalikiškas jauni
mas. Pirmojoje mėnesio pusėje 
šalia klebonijos pastatytose 
palapinėse buvo įsikūrę jau
nieji kun. J. Bosko bičiuliai iš 
Vilniaus ir jo apylinkių. Sto
vyklautojus globojo Vilniaus 
don Bosko parapijos kun. Izi
dorius Sadauskas, SDB. Per 
50 vaikų ir jaunuolių kasdien 
giedojo per šv. Mišias, poilsia
vo, sportavo, lankėsi Kuršių 
Nerijoje, Palangoje.

Antroji — Žemaitijos jau
nučių ateitininkų —- stovyklą 
išsiskyrė turininga ugdymo 
programa. Priešpiet vaikams 
jų mokytojai, Kretingos' pran
ciškonai organizuodavo užsi
ėmimus, po pietų pajūryje 
buvo rengiamasi vakaro pro
gramai. Šios stovyklos vadovė 
ir organizatorė — Telšių kata
likiškosios mokyklos direk
torės pavaduotoja Elena Mar- 
tinkienė, stovyklautojais nuo
širdžiai rūpinosi Šventosios 
klebonas Vidmantas Gricius.

„Bažnyčios žinios” 1998, 
Nr.16

ATEITININKŲ NAMŲ 
KALENDORIUS

1 Spalio 4 d. — Daumanto- 
Dielininkaičio kuopos susirin
kimas . :

Spalio 30 d. — „Ateities” 
savaitgalis.

Lapkričio 1 d. — Dauman-’ 
to-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimas. ■ Į

Lapkričio ld. —„Atoities”i 
savaitgalis.

STUDENTŲ 
ATEITININKŲ S-GOS 

SUVAŽIAVIMAS

1998 m. spalio 9-11 d. Vil
niuje vyks Ateitininkų federa
cijos Studentų Ateitininkų 
sąjungos (AF SAS) suvažiavi
mas, kurio metu bus:

— aptariamos naujos ir per
spektyvios veiklos gairės,

— svarstomi ir tvirtinami 
nauji AF SAS įstatai,

— pasiūlyta ir išrinkta nau
ja AF SAS centro valdyba.

Detali informacija apie šį 
renginį Ateitininkų federacijos 
raštinėje: Laisvės ai. 13, 3000 
Kaunas, tel.’ 8-27 324025 arba 
8-290 35542.

Gediminas Plečkaitis
Ateitininkų federačijos 
Studentų Ateitininkų 

sąjungos centro valdybos 
vicepirmininkas

DR. V: J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

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

DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

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

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos

15300 West Avė.
Orland Park 

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

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

' Valandos susitarus

DR. LEONAS SABUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie Avė.

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

Kabineto tel. 773-778-2880
Namų tel. 708-448-5545

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida

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

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

” &-S7TD75-JTOOTS"
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
15505-127 St, Lemont, IL 60439 
Priklauso Palos Communlty Hospltal

Sllver Cross Hospltal
Valandos pagal susitarimą ,

m,Iffg-2S7-2286

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Cardiac Diagnosis, LTD.
' 6132 S. Kedzie Avė.

Chicago, IL 60629
TaI 77Q-4Afi-77fin

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
. širdies ir kraujagyslių ligos 

Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441

LIDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D.
AKIU DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
VVilIoughby Hills, OH 44094

Tel. (440) 944-7277

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
‘ INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

1020 E.Ogden Avė., Suite 310
Naperville, IL 60563

Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Ava.,
Tower 1, Suite 3 C

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

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 3. Hariem, Bridgevtew, IL 60455

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą

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

7915 W. 171 St 
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Valandos susitarus

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

7600 W. C^ĮIege Dr.
Palos Heights, IL 60453 

Tel. 708-361-0010

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

..M. PETRAS 2LIČBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus

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

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

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

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

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

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

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

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville



RIMTIES VALANDĖLĖ

KAM PASIŠVENČIAME
Šio sekmadienio skaitiniai 

kviečia mus pamąstyti, kaip 
mes panaudojame savo turtą. 
Pirmame skaitiny iš pranašo 
Ąmoso (Amoso 8:4-7), matome 
pavyzdį išoriškai savo tikėji
mą praktikuojančių žmonių, 
kurie tačiau visu savo gyveni
mu tarnauja ne Dievui, o pini
gui. Jų elgesį nulemia ne Die
vo valia vargšų atžvilgiu, bet 
asmeniško pelno motyvai. 
Kalbėdamas savo tautiečiams 
8-me šimtmety prieš Kristų, 
pranašas Amosas tiems, kurie 
spaudžia silpnuosius ir engia' 
varguolius, tiesiai į akis pasa
ko tiesą. Jis smerkia juos dėl 
to, kad jiė raidiškai laikosi 
įstatymo, bet nuolat ir atkak
liai ieško visų įmanomų gali
mybių apeiti įstatymą, nes jų 
dėmesio centre nėra noras 
Dievui patikti, o kuo labiau di
dinti savo asmenišką turtą ir 
prestižą. Pavyzdžiui, nors jie 
susilaiko nuo darbų ir prekia
vimo per jaunąjį mėnulį ir 
šventadieniais, kaip nurodo
ma Įstatyme, jie tik laukia, 
kad tos dienos greičiau pasi
baigtų ir vėl galėtų prekiauti 
— o čia — jų priežodis galėtų 
būti „pirkėjau, būk atsargus, 
aš neatsakingas už tavo neap
sižiūrėjimą”, ir stengiasi vi
saip pelnytis naivesnių ar 
silpnesnių klientų sąskaiton: 
jie vartoja neteisingas svars
tykles, sumažintus saikus, 
parduodant grūdus, moka tokį 
mažą atlyginimą, kad žmogus 
iš jo jokiu būdu negali pragy
venti.

Amosas jiems primena, kad 
Dievas visus jų darbus mato, 
ir neužmirš. Įdomu, kad čia 
Dievas prisiekia „Jokūbo gar
be”. Kai žmogus bando įrodyti, 
kad sako tiesą ar kad rimtai 
ką nors prižada, jis paprastai 
prisiekia aukščiausiu ir šven
čiausiu, ką žino — Dievu. O 
čia, pranašo Amoso regėjime, 
Dievas savo pareiškimo tvir
tumą paremia savo išsirink
tosios tautos — Jokūbo — t.y., 
Izraelio — garbe. Dievas žino 
ir pripažįsta, kad Tautos gar
bė yra toks dalykas, už kurį 
žmonės gyvybę atiduoda, nes 
per ją žmogus jaučiasi daly
vaująs paties Dievo garbėje. Ir 
čia Dievas „užstato” savo pasi
rinktosios tautos garbę, kad 
jis niekada neužmirš nei vieno 
nusikaltimo prieš vargšus, 
bandant jų sąskaita kaupti 
sau turtą.

Jėzaus pasakojimas apie 
suktą prievaizdą, nurašantį 
skolas savo šeimininkui (Luko 
16:1-13), iš karto gali atrodyti 
kaip skatinimas sukčiauti. 
Bet Jėzus giria ne prievaizdo 
sukčiavimą, o tai, kad jis pini
go pagalba moka pasidaryti

draugų: „Taip pat ir aš jums 
sakau: darykitės bičiulių iš 
nešvaraus pinigo”. Suktas 
prievaizdas, kuris savo žinioje 
turėjo daug pinigų, matyda
mas, kad jis netrukus bus 
išmestas iš darbo ir liks kaip 
stovi, savo likusį valdymo lai
ką panaudojo „draugams pa
sidaryti”, kad paskui tie skoli
ninkai, kuriems jis nurašė 
skolas, padėtų jam, kai jis at
sidurs gatvėj. Jėzus dažnai 
mokė savo sekėjus imti že
miškos išminties pavyzdžius 
iš tų, kurie tik žemiškumu gy
veno, nes jis matė, kad naivu
mas yra vienas iš didžiųjų pa
vojų religingiems žmonėms, 
kurie myli Dievą ir nori visai 
nesidomėti žemiškais daly
kais.

Jėzus suprato, kad, „žemėje 
gyvenant, neįmanoma neturė
ti reikalo su „nešvariu pinigu”. 
Todėl jis mokė ne kaip pinigo 
išvengti, bet kaip jį teisingai 
naudoti. Ir jis mokė, kad turtą 
reikia dalintis su kitais, taip, 
kad su jo pagalba gilėtų mūsų 
draugiškumo ryšiai su žmo
nėmis — ir su Dievu. O nesi- 
dalinimas turtu, stengiantis 
sau sukaupti kuo daugiau pi
nigo, supriešina mus — pada
ro iš mūsų konkurentus ir 
priešus savo artimui.

Ir čia Jėzaus pamoka dar 
stipresnė. Pinigas ne tik nėra 
kliūtis į dangų patekti, o net 
yra priemonė tam. Jei mūsų 
gyvenimo aplinkybės mums 
leido teisėtomis priemonėmis 
turėti nemaža pinigų — tu
rime žinoti, kad jie mums Die
vo duoti ir jis mus kvies atas- 
kaiton už tai, kaip juos panau
dojome. Jei pakasime savo 
turtą į žemę, nepanaudodami 
jo draugystės ir solidarumo 
ryšiams ugdyti, ar išeikvosi
me, turėsime Dievui už tai at
sakyti. Pats Jėzus pasakė: 
„Jei tad jūs nepasirodėte verti 
pasitikėjiiųo, tvarkydami ne
švarų pinigą, tai kas patikės 
jums tikrąsias vertybes?!” Pa
sirodo, kad ir amžinosios ver
tybės — dorybės, Dievo ma
lonės — bus nuo mūsų sulai
kytos, jei nepasirodysime Die
vui patikimi, teisingai naudo
dami mums suteiktus žemiš
kus turtus.

Šv. Pauliaus malda jo laiške 
Timotiejui (1 Tim 2:1-8) kaip 
tik yra pavyzdys krikščioniško 
didžiadvasiškumo, kai jis mel
džia pačių didžiausių vertybių 
— amžinųjų — visiems žmo
nėms, karaliams ir valdo
vams, kad visi galėtų „tyliai, 
ramiai gyventi visokeriopai 
maldingą ir gerbtiną gyve
nimą. ...Aš norėčiau, kad visi, 
kur tik melsis, keltų aukštyn

Williams International bendrovės prezidentas John Bumgarner (kairėje) 
ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras Vincas Babilius.

LIETUVIAI TURĖTŲ 
DIDŽIUOTIS SAVO TAUTA

Pokalbis su Williams International prezidentu John 
Bumgarner apie šios tarptautinės bendrovės siekius in
vestuoti į „Mažeikių naftą”, „Būtingės naftą” ir Biržų 
„Naftotiekį”. Kadangi derybos tarp Lietuvos vyriau
sybės ir Williams International nėra labai sklandžios, at
siradus progai, pateikėme WI bendrovės prezidentui 
John Bumgarner keletą rūpimų klausimų, į kuriuos jis 
mielai sutiko atsakyti.

—Ar Williams Interna
tional bendrovė turi sky
rius, ar yra investavusi, 
bet kurioje kitoje buvu
sioje sovietu respublikoje 
Rytu ir Vidurio Europoje?

—Ne, mes neturime.
—Ar Jūsų bendrovė ap

skritai turi investicijų Eu
ropos valstybėse?

—Taip, mes esame investa
vę kitose Europos valstybėse, 
bet ne naftos pramonėje, o 
daugiausia komunikacijos 
priemonių šakose, pvz., erd
vių satelituose ir kitose. Mūsų 
didžiausios investicijos yra 
Argentinoje, Brazilijoje, Vene- 
zueloje, Australijoje, o dabar
— tikimės — Lietuvoje.

—Rodos, Williams Inter
national derybos su Lietu-

tyras rankas, be pykčio ir ne
santaikos”.

Ir būtent dėl to mums pa
tiems būtina aiškiai suvokti, 
kam iš tikrųjų pasišvenčiame
— ar Dievui, ar savo asmeniš
ko turto kaupimui. Ar siekia
me suartėti draugystės ir pa
sitikėjimo ryšiais su žmonė
mis, ar pasirenkame nuo jų 
tolti, visuose įžvelgdami kon
kurentus ir priešus, siekian
čius sau pasiglemžti mūsų 
grobį. Krikštu buvome įves
dinti į gyvenimą dangaus ka
ralystėje. Teisingu savo turto 
ir energijos panaudojimu ug
dome savyje tas dovanas ir 
malones — tą žemišką. iš
mintį, kuri mus įgalina konk
rečiai puoselėti ir plėsti dan
gaus karalystę žemėje.

Aldona Zailskaitė

vos vyriausybe prasidėjo 
praėjusiu metu pabaigoje 
ir suintensyvėjo po naujojo 
respublikos prezidento iš- 
rinkmo?

—Atsakymas į abu klausi
mus yra: taip.

—Ar Jūs esate patenkin
tas iki šiol vykusiomis de
rybomis?

—Taip. Aš manau, kad jos 
buvo sėkmingos, pasikeičiant 
nuomonėmis, stengiantis pa
siekti susitarimą. Supranta
ma, kad tokiose situacijose 
pirkėjas ir pardavėjas negali 
sutikti su kiekvienu pasiūlytu 
punktu, bet visas procesas yra 
atliekamas kruopščiai ir tei
singai, todėl galiu sakyti, kad 
esame labai patenkinti.

—Liepos 29 d. dieną su 
Žemės ūkio ministru Vincu 
Babilium buvo pasirašytas 
ketinimu protokolas ir po 
to jo tekstas paskelbtas 
spaudoje. Ar Jums žinoma, 
kokios reakcijos tas doku
mentas susilaukė?

—Mes, be abejo, skaitome tą 
pačią Lietuvos spaudą, kaip ir 
jūs... Aš manau, kad reakcija 
yra gan teigiama. Supranta
ma, kad Lietuvos naftos pra
monės darbininkai yra susi
rūpinę savo ateitimi, nes bijo 
netekti darbo.

Tiesa, kad šiuo metu Ma
žeikiuose dirba labai didelis 
skaičius žmonių. Galbūt atei
tyje mums reikėtų daryti kai 
kuriuos pakeitimus, bet nieko 
tiek daug, kad pakenktų Lie
tuvos darbo rinkai.

Mes gerai suprantame dar
bininkų rūpestį ir stengsimės,

kad problema būtų išspręsta 
visiems priimtinu būdu.

—Jeigu Lietuvos vyriau
sybės derybos su Williams 
International pasibaigtu 
sutartimi, kokios naudos 
galėtu tikėtis valstybė ir 
jos žmonės iš šio bendro 
darbo?

—Žvelgiant į tolimesnę at
eitį, nauda būtų ta, kad da
bartinės Lietuvos naftos per
dirbimo ir tiekimo pramonės 
vertė nemažai pakiltų, nes 
Williams International ją su
modernintų, pritaikytų vė
liausiems tarptautinių rinkų 
reikalavimams. Nepamirškite, 
kad parduodami tik 33 pro
centai, tad Lietuva ir toliau 
pasilieka stambiausia šių įmo
nių dalininkė.

—Daugiausia naftos į Lie
tuvą atiteka ir atitekės iš 
Rusijos, kuri šiuo metu 
išgyvena nemažą ekonomi
nę krizę. Ar tai gali turėti 
įtakos deryboms tarp Wil- 
liams International ir Lie
tuvos?

—Ta situacija Rusijoje iš 
tikrųjų meta rizikos šešėlį į 
naftos pramonę, kuri remiasi 
Rusijos žaliava. Tačiau pro
blema yra dar ir krintančios 
nevalytos naftos kainos, ku
rios paaštrina Rusijos finan
sinę krizę. Jeigu šiandien naf
ta tebekainuotų 15, 16 ar 17 
dol. už barelį, problema nebū
tų tokia opi.

Tad, suprantama, kad mes 
tuo rūpinamėsi, labai atidžiai 
stebime besivystančią padėtį 
Rusijoje, o ta padėtis tikrai 
rizikinga. Todėl šiuo metu 
nėra labai daug investuotojų, 
besivaržančių dėl Lietuvos 
naftos pramonės.

Lietuvos spaudoje pasirodė 
nuomonių, kad Williams In
ternational per mažai siūlo už 
33 proc. investicijų, kad jos 
daug daugiau vertos negu 600 
min. litų. Galbūt, kai visi 
pertvarkymo darbai bus atlik
ti, galima tikėtis ir didesnės, 
kainos, bet darbų dar daug ir 
jie WI bendrovei nemažai kai
nuos. Be to, „Mažeikių nafta” 
šiais metais neturėjo pelno, ir 
į tai reikia atkreipti dėmesį.

Noriu pabrėžti, kad derybos 
dar nėra užsibaigusios. Aš ti
kiuosi, jog tie, kurie mano, 
kad Williams International 
gavo kažkokias kainos nuolai
das, įsigilins į visus faktus ir 
supras, kodėl WI nenori nusi
leisti kainos atžvilgiu. Mes 
žinome, kad bendrovė tikrai 
pradžioje neturės pelno, o su 
tais 33 proc. ateina ir mil
žiniška skola.

Tai du svarbieji pagrindi
niai punktai, kurie niekuomet 
nėra pabrėžiami kritikuojan
čiuose straipsniuose, bent tuo
se, kuriuos mums teko matyi.

(Nukelta į 4 psl.)

Danutė Bindokienė
. ...... .................. 1 I . ........

Tebetvyro
nepasitikėjimas

Amerikos periodikoje kone 
kas savaitę galima rasti 
užuominų, kad Lietuva yra 
labiausiai Vakarų investuo
tojų ignoruojama iš visų trijų 
Baltijos valstybių. Tas už
sienio pramonininkų ir versli
ninkų nerangumas yra tary
tum Lietuvos vidaus santvar
kos ir užsienio politikos ba
rometras, todėl vertas dėme
sio, o galbūt turi nemažai 
įtakos dėl ko pirmąja kandi
date į Europos Sąjungą laiko
ma Estija, paskutiniąja — 
Lietuva.

Iš esmės netiesa, kad Lietu
voje nėra stambių užsienio 
investavimų. Nors Amerikos 
didžiosios įmonės neskuba su 
milijardais dolerių, bet vis 
dėlto kalbama net apie šimtus 
ar dešimtis milijonų. Galima 
paminėti Amerikos Philip 
Morris, Coca-Cola, Motorola, 
Kraft Foods ir nemažai kitų, 
tačiau Švedija, Suomija, Dani
ja, Norvegija, Vokietija, Di
džioji Britanija, net Liuksem
burgas ir Islandija sudaro 
gausią užsienio valstybių šei
mą, parodžiusią pasitikėjimą 
Lietuvos dabartimi ir ateiti
mi.

Bet ar Lietuva pasitiki už
sienio investuotojais? Ar vis 
dar jaučiama tam tikra baimė, 
kad „svetimieji išpirks visas 
mūsų krašto svarbiąsias įmo
nes, išnaudos mūsų išteklius 
ir žmones, mes priklausysime 
nuo užsieniečių malonės”. At
rodo, kad kai kam tokie 
būgštavimai (dėl asmeninių 
ar politinių sumetimų) yra la
bai patogūs todėl puoselėjami.

Tokios išvados peršasi, pa
studijavus Lietuvos vyriau
sybės derybas su Williams In
ternational- bendrove, davusia 
pasiūlymą įsigyti dalį Ma
žeikių, Būtingės ir Biržų naf
tos perdirbimo bei tiekimo 
įmonių. Pasitarimai vyksta 
nuo praėjusių metų pabaigos 
ir ypač suintensyvėjo š.m. lie
pos mėnesį, kai pagaliau buvo 
pasirašytas ketinimų protoko
las (liepos 29 d.) tarp Žemės 
ūkio ministro Vinco Babiliaus 
ir Williams International ben
drovės vadovybės. Prieš tai 
WI bendrovės prezidentas 
John Bumgarner, ,,Williams 
Lietuva” projekto generalinis 
direktorius Randy Majors, 
viceprez. naftos perdirbimo 
operacijoms Steve Hunkus, 
vadybos direktorius tarptau
tiniams ryšiams Don Wiruth, 
vyriausias finansų reikalų pa
reigūnas John Savolainen ir 
kiti svarbūs Williams Interna
tional žmonės daug kartų

lankėsi Lietuvoje, tyrinėjo vie
tines sąlygas ir galimybes. 
Galime būti 'tikri, kad ben
drovė, įkurta 1908 m., turinti 
savo skyrius visame pasaulyje 
(šiuo metu jos finansinė vertė 
yra per 16 milijardų dol.), 
lengvabūdiškai neinvestuotų, 
jeigu nesitikėtų sėkmingai ir 
pelningai dirbti. Tarp kitko, 
Lietuva yra vienintelė iš bu
vusių sovietų imperijoje kraš
tų, kurioje Williams Interna
tional nori investuoti.

WI derasi įsigyti tik dėl 33 
proc. minėtų naftos perdirbi
mo bei tiekimo objektų, yra 
pasiryžusi glaudžiai bendra
darbiauti su Lietuvos vyriau
sybe ir naftos pramonėje dir
bančiais žmonėmis, apie ku
rių sugebėjimus bendrovės 
vadovybė turi labai gerą nuo
monę. Žadama imtis visų at
sargumo priemonių, kad naf
tos operacijos nepakenktų Lie
tuvos ekologijai, neužterštų 
vandenų ir žemės. Šiuo metu, 
Rusijos ekonomijai visiškai 
žlungant ir ateities perspek
tyvų, kad reikalai pakryps ge
resne linkme, nelabai daug, 
toks stambus amerikiečių ben
drovės investavimas Lietuvos 
vyriausybei turėtų atrodyti vi
sai patrauklus. Deja, taip nė
ra. Tiesa, prezidentas su
tarčiai su Williams Interna
tional yra palankus, Seimo 
koalicijos dauguma taip pat 
teigiamai pasisako, bet prieš 
išėjo LDDP ir socialdemo
kratų atstovai. Taip pat daug 
palankumo nerodo kai kuri 
spauda, net iš mažų prie
kaištų amerikiečiams padary
dama stambias antraštes bei 
tendencingus straipsnius.

Tad ir kyla klausimas: kodėl 
tas priešiškumas? Lietuva 
nėra vienintelė, galinti pasi
tarnauti savo terminalais ir 
naftotiekiais WI bendrovei. Ją 
norėtų prisivilioti ir Latvija, 
ir Rusija, juo labiau, kad iš 
pastarosios šaltinių dauguma 
naftos tekėtų .į Lietuvą. Vie
nas opozicijos argumentas yra 
tai, kad WI siūlo per mažą 
kainą už trijų objektų dalį. 
Bet mes prisimename, kas at
sitiko netolimoje praeityje, kai 
buvo mėginama privatizuoti 
kai kuriuos viešbučius, įmo
nes bei kitus svarbius pake
tus. Nerealiai išpūstos kainos 
kaip tik atbaidė užsienio in
vestuotojus (tuomet „savieji” 
pasinaudojo proga ir juos ne
brangiai įsigijo). Verta atsi
minti ir liaudies išminties 
deimančiuką, kas atsitinka su 
kepsniu, kai per ilgai dro
žiamas iešmas...

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
, ROMANAS
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haliucinacija kokia. Kai pamačiau Aldoną, kai praėjo 
pro mane, lyg manęs prie baro nebūtų buvę, vėl nu
smelkė taip pat, kaip tada vidury gatvės. Ir praėjo ly
giai kaip tada. Tik be žodžių. Jai ką pasakyti ir man 
nebuvo žodžių tada, nėra nė dabar. Daug sykių no- 

‘rėjau pats save įtikinti, kad ji tik kokia velnių pririjusi 
padavėja, bet negalėjau ir negaliu. Pasakyk man, ar 
ten buvo ta pati Aldona, ar tik keistas sutapimas?

Kelias akimirkas žiūrėjau į šešėlio vis labiau už
gulamą slėnį. Kai pasakojo apie parsivežtą mergaitę, 
sodyba tolumoje buvo labai aiški, o dabar jau vos be
galėjau įžiūrėti: ji tapo kiek kitokio atspalvio šešėliu 
patamsėjusiame kalno šešėlyje.

— Nežinau. Juk galėtum gerą nuotaiką nutaikęs 
imti ir paklausti.

— Kelis kartus norėjau, bet nesiklausė ir juo to
liau, juo darosi sunkiau. Pergalės herojų euforija se
niai išgaravo.

— Žinau. Pakankamai mačiau tos euforijos ap
sėstų vyrų. Man juos pastebėti buvo lengviau, nes pats 
visada nuo tos euforijos buvau toli. Mačiau vokiečių, 
rusų, amerikiečių ir ėmiau galvoti, kad pergalės eufo

rija artina žmogų į beprotybę.
Atrodė, kad toji mano pastaba jam patiko, nes kiek 

patylėjęs pasakė:
— Gal ir taip. Normaliai žmogus tokių kvailysčių 

nepadarytum, kokias padarai, apsvaigęs pergale. Gal 
tokiam reikėtų daugiau ir atleisti, ypač kad ta kvai
lystė įsigyjama kraujo ir net gyvybės auka. Ar tai 
neartėja į šventumą?

. — Arba į prakeiktųjų išsilaisvinimą, — meste
lėjau.

Jis nustebęs pažiūrėjo į mane.
— Ir dar į kokį, — patvirtinau savo žodžius. — Tik 

reikia pažiūrėti iš kitos pusės. Iš apačios. Iš nuga
lėtųjų, trypiamų ir niekinamų. Kaip jiems iš apačios 
viskas atrodo? Ir kaip jaučiasi?

Čia jis greitai susigriebė.
— Mes karo nepradėjom. Jie pradėjo.
— Žinau, žinau, — nebeleidau jam įsibėgėti. Tai 

tik retorika, atsieta nuo gyvų žmonių. Apie tai mudu 
čia galėtumėm kiaurą naktį pilstyti tuščius žodžius iš 
vieno į kitą. Aš tik norėčiau sugrįžti į tą vietą, kur kal
ba prasidėjo. Kaip su tais, kurie nieko nepradėjo, 
kurių niekas neklausė, ar jie nori ką pradėti ar ne? 
Noriu sugrįžti prie Aldonos, o per ją ir į Lietuvą. Ji te
norėjo tik būti, o kas atsitiko? Ją mynė ir jos žmones 
kankino ir naikino rusai, tą patį darė vokiečiai,o kai 
bėgo pas amerikietį pagalbos, ką gavo?

Nutilom abu. Gal klydau, bet galvojau, kad jis pa
jus tą ujamo žmogaus skriaudos gelmę, prie kurios ir 
savo nelabai švarius pirštus yra prikišęs. Kai gerokai 
patylėjom, ir jis nebeturėjo ar neberado ką pasakyti,

pratęsiau:
— Neprižadu, bet jeigu pasitaikys gera proga ar 

nuotaika, priminsiu Aldonai, ką man sakei. Tik dar 
noriu priminti ir pačiam, kad aš su ja tesu tik tiek 
pažįstamas, kaip ir su patim. Mudu įsišnekom, kad 
pats norėjai, bet ar norės ji senas žaizdas lupinėti. Ne 
visi į viską nori grįžti.

— Suprantu, — kiek patylėjęs pratarė, — bet jeigu 
kaip išeitų. Aš tenoriu žinoti, ar ji ta pati.

Tą dieną kalba taip ir baigėsi. Jau brėško. Pas jį 
bevažiuoti buvo vėlu. Atsisveikindamas kvietė, kada 
užsukti. Sakė: .Jeigu mėgstu, galėsim ir pažvejoti. 
Upėtakių dar yra. Gal nebe tiek daug, kaip anomis 
dienomis, bet dar yra. O jeigu nepagautumėm, ir su
šaldytų turiu”.

Kai grįžau, užeiga dar ūžė. Tik vienas stalas buvo 
tuščias. Prie baro išgėriau stiklą alaus, kitą paprašiau 
įprasto. Jonas prileido vienų putų, nusinešiau prie 
tuščio stalo. Prie kitų kai kurie dar valgė, kiti sėdėjo 
su stiklais ar stikliukais. Visi šnekėjo, bet man buvo 
gera, kad tegalėjau nugirsti tik atskirus žodžius, ret
karčiais vieną kitą, jokios prasmės neturintį sakinį. 
Atėjo mintis, kaip būtų, jeigu viską užrašyčiau kaip 
nugirstu? Žiūriu kaip gęsta puta ir minty rašau nugir
stus žodžius. Į stulpelį, kaip rašo poetai, ir išeina nau
jas, tikrai nepakartojamas eilėraštis, bet pro jį, pro 
stulpeliu sudėtus tik tokį ryšį teturinčius žodžius, kad 
jie buvo kieno nors pasakyti ta pačia tvarka ir toje 
pačioje vietoje, man vaidenosi Dikas. Be šypsnio, rim
tas... Ne, ne rimtas, bet lyg kokios desperacįjos apimtu 
veidu. Sukniužęs nuo pergalės svorio. Staiga atėjo no

ras pasveikinti Aldoną, kdd ji rado žodį, kuris taip 
pradūrė pergale apsvaigusio žmogelio euforijos pūęlę, 
kad net ir po tiek metų ji tebėra supliuškusi. Nežinau, 
ar jo man buvo gaila, bet Aldonai pąjutau pagarbą. Iš 
visko nebeabejojau, kad buvo ne kita tokia, bet ji, tik 
abejojau, ar ji nori, kad žinočiau ir aš, ką žino ji, Dikas 
ir tas nesupranatama kalba kalbąs kapitonas. Gal to
dėl; kad nenori, buvo ir toks netikėtas prasitarimas, 
kai išgirdo, kad žadu pas jį užsukti.

Buvau galvojęs šį vakarą parašyti Brigitėlei, dabar 
tenorėjau tik žiūrėti į gęstančią putą ir klausyti pra
lekiančių žodžių:

... aš galiu... 
vardas ne koks 
ne daug ir tegali 
pamatysiu

' Vaikai...
O, eik 
ar supranti 
viskas eis velniop 
nusiramink 
ar tu tikrai matei?
O anapus gęstančios putos mačiau ranka užsi

mojusią mergaitę ir girdžiu: „Gaila švarios rankos...”
— Ar atnešti čia, ar palauksi pavalgyti kartu su 

manim ir Jonu?
Krūptelėjau. Prie stalo stovėjo Aldona ir aš nuo jos 

žodžių krūptelėjau.
— Atsiprašau. Sutrukdžiau galvoti. O gal putose 

ateitį pamatei? — smagiai šypsojosi.
(Bus daugiau)
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MUSU ŠEIMOSE
ŽMOGUS, KURIS ATITAISO KLAIDAS 

APIE LIETUVĄ

IBM
Dr. Renata Variakojytė, profesoriaus asistentė, „Anastesia and Pain Ma
nagement", Čikagos -universitete (University of Chicago) yra pakviesta 
Vilniaus Santariškių klinikų vadovybės skaityti paskaitas apie skausmo 
gydymą. Dr. Renata skaitys dvi paskaitas, „Neuropatinio skausmo evoliu
cija ir gydymas”; antrą „Stuburo skausmo intervencinis gydymas” š.m. 
rugsėjo 18 d. Dr. Renata pakilia, jaunatviška nuotaika vyksta į Lietuvą ir 
sako: „Vežu savo profesinę dovaną pamiltai Lietuvai iš tolo”. Lietuvoje 
numato būti dešimt dienų ir žada aplankyti tėvelio gimtinę — 
Šešuolėlius, mamytės — Kėdainius, ir močiutės — Marijampolę — 
Sūduvos lygumų sostinę. Sėkmės dr. Renatai!

ALEKSIUKO KRIKŠTYNOS

♦

Šių metų balandžio 4 d. Los 
Angeles mieste, Kalifornijos 
valstijoje, Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje buvo 
pakrikštytas Ingos Nelsaitės 
ir Vito Rugienių pirmagimis 
sūnus Aleksandro Vito var
dais.

Krikšto tėvams Renatai Nel- 
saitei-Paulienei ir Algiui Ru- 
gieniui bei tėveliams Ingai ir 
Vitui su Aleksandru-Vitu sto
vint prie didžiojo altoriaus, 
šeimų nariams ir artimie
siems stebint ir dalyvaujant, 
gražias krikšto apeigas atliko 
ir prasmingais žodžiais ąpie 
jas kalbėjo kun. Stanislovas 
Anužis. Po krikšto apeigų, ku
nigas Anužis pašventino mo
čiutės Nelsienės Aleksiukui 
skirtą skrynelę, kaip ir vyres
niesiems penkiems vaikai
čiams —-* nors kiekvienam šiek 
tiek skirtingas, kuriose, tačiau 
tarp šeimos ir protėvių tauti
nių ir religinių objektų, visada

yra gintarinis rožinis, lietu
viškas kryželis ir gimtinės 
Santakos žemės žiupsnelis.

Krikštynų vaišės vyko tė
vukų Nelsų namuose. Iš De
troito į pirmojo vaikaičio 
krikštynas . buvo atvykę tė
vukai Jurina ir Vitas Rugie
niai, iš Čikagos, teta Danutė 
Rugieniūtė, krikšto tėvas, an
tros eilės dėdė, Algis Rugie
nius su žmona Linda ir vai
kučiais Aleksa ir Kovu, iš 
Allendale, New Jersey: krikšto 
mama teta Renata Nelsaitė- 
Paulienė su vyru Raimondu ir 
vaikučiais Viktoru, Erika ir 
Romuku. Dalyvavo teta Audra 
Nelsaitė-Narbutienė su vyru 
Rimu ir vaikučiais Tomu ir 
Kristina, prosenelė Elena Nel- 
sienė, tėvuko Romo brolis Ed
mundas ir sesuo Regina su jų 
šeimomis, iš Čikagos sveikino 
močiutės Angelės seserys Al
dona Stropienė ir Roma Pa- 
partienė ir jų šeimos.

„The New York Times Al- 
manac” 1999 m. laidoje turbūt 
neberasime tokių stebinančių 
klaidų apie Lietuvą, kaip yra 
šiuometinėje laidoje. Ten pa
rašyta, kad Vilnius esąs Gudi
jos tradicinė sostinė (žr. 
straipsnį apie „Belarus”) ir 
kad lietuvių kalba naudoja 
latvių alfabetą. Taipgi straips
nyje apie Lietuvą šioje laidoje 
nebuvo net užsiminta, kad 
kraštas buvo sovietų okupuo
tas, kada atsirado 1940 m. 
„liaudies vyriausybė”. Didelė 
naujiena mums visiems, kad 
Lietuva po nepriklausomybės 
paskelbimo 1918 m. dar dve
jus metus buvusi prancūzų 
okupuota ir valdoma! (Čia dar 
ir netiksliai, datų atžvilgiu, 
maišoma visa valstybė su 
Klaipėdos kraštu.)

Į šias ir kitas klaidas žinyno 
redakcijos dėmesį atkreipęs 
Algimantas Gureckas gavo 
generalinio redaktoriaus padė
ką už suteiktus konkrečius ir 
tikslius duomenis. Jais jau 
pasinaudota, ruošiant naują 
laidą.

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro moksliniam ben- 
dradarbui, kuris pagrįstai rea- 

• guoja į pastebėtas klaidas 
įvairiuose žinynuose ir atla
suose, NYT almanacho gen. 
redaktorius dėkoja už jo labai

I
Vaišių metu naują kataliką 

Aleksiuką ir jo tėvelius sveiki
no močiutės Angelė ir Jurina, 
o tėveliai Inga ir Vitas pasida
lino su svečiais ta laime ir 
džiaugsmu, kurių nebuvo įma
noma suprasti, kol nesulaukė 
savo mažojo Aleksiuko. Jį 
žadėjo auginti tokioj aplinkoj, 
kokią jie turėjo augdami ap
suptą ne tik meile ir rū
pestinga globa, bet ir gyvu 
tikėjimu, geru pavyzdžiu, at
remtu į Katalikų Bažnyčios ir 
Kristaus mokslą bei lietu
viškas tradicijas.

Lietinga, šalta popietė nu
slinko vakarop dalyviams be
sišnekučiuojant, vaišinantis ir 
dalinantis kiekvieno savaip 
išgyventais dienos įspūdžiais, 
vieniems tik susipažinus, ki
tiems atnaujinus senas pažin
tis.

Mažasis katalikas Aleksan
dras Vitas keliaudamas iš 
rankų į rankas apie save 
skleidė kūdikišką šilumą, kuri 
suartino visus atvykusius į jo 
krikštynas ir Nelsų-Rugienių 
šeimų šventę.

A.B.

naudingas pastabas, pateiktas 
laišku, ir telefonu. Praneša, 
kad jis jau pakeitė tekstą, pa
gal daugumą Gurecko suges
tijų. Redaktorius mano, kad 
tekstas žinyno naujojoje lai
doje, kuri pasirodys gruodžio 
mėnesį, bus Gureckui priimti
nas.

Galima įsivaizduoti, iš kokių 
sluoksnių žinyno redakcija 
„patyrė”, kad Vilnius esąs Be
larus tradicinė sostinė. 
(Straipsnyje apie Lietuvą šios 
klaidos nėra.) Štai kaip LTSC 
mokslinis bendradarbis, teri
torinių, istorinių ir kartografi
nių klausimų specialistas Vil
niaus reikalą aiškino ,New 
York Times žinyno redakto
riui:

„Nuo 1323 m. Vilnius (Vil
na) buvo Lietuvos sostinė. 
Nuo 14-to šimtmečio iki Len
kijos-Lietuvos bendrosios val
stybės („Polish-Lithuanian 
Commonwelth”) padalinimų 
(1772, 1792 ir 1795 m.), Bela
rus (anksčiau Byelorussia ar
ba White Russia) buvo Lietu
vos dalis. Vilnius buvo toje 
valstybės dalyje, kuri buvo va
dinama Tikroji Lietuva (Li- 
thuania Propria), o ne jos gu
diškose provincijose. Vilnius 
pasiliko Lietuvos administra
cinis centras per carų Rusijos 
(1795-1915 m.) ir Sovietų
Sąjungos (1944-1990 m.) oku
pacijas. Tiktai 17-os metų len
kų okupacijos ir aneksacijos 
periode (1992-1939 m.), Vil
nius buvo atskirtas nuo Lie
tuvos, bet niekad nebuvo Be
larus dalis”.

Toliau Gurecko laiške buvo 
pataisyti kiti žinyno nuklydi
mai: pvz., kaip Vilnius sugrįžo 
į Lietuvos ribas (pagal 1920 ir 
1939. m. tarpvalstybines sutar
tis su SSSR, o ne per SSSR vi
daus sienų pakeitimą, kaip ži
nyne parašyta).

Prof. Jonas Račkauskas, 
LTSC pirmininkas, pabrėžia, 
kad Algimantas Gureckas per 
eilę metų yra panašiai rimtai 
ir moksliškai reagavęs į įvai
riuose žinynuose, atlasuose ir 
žemėlapiuose jo paties suras
tas klaidas, kurias ne tik nu
rodo ir pataiso, bet ir suranda 
bei leidykloms parūpina net ir 
labai išsamius duomenis apie 
Lietuvos gyventojų skaičius, 
pagal miestus ir kitus pada
linius, vietovardžius ir sienų 
linijas.

„Šio pasišventusio žmogaus 
energija, žinioųiis ir sumanu
mu esame ne kartą gėrėjęsi.

KAPITALO (AKCIJŲ) RINKA TAI:
1. Įmonei — finansų šaltinis,
2. Šalies ekonomikai — varomoji jėga,
3. Investuotojai — galimybė uždirbti.
Mes dirbame Lietuvos akcijų rinkoje ir kviečiame Jus prisijungti! 
Nemokamos konsultacijos ir anabtiniai tyrimai bei rekomendacijos:
FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai”
Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos licenzija Nr. B027 
Adresas: Gedimino pr. 60, 2600 Vilnius, Lietuva 
Tel. +370 2 31 38 36; + 370 2 31 38 35
Mob. tel. + 370 87 45373; + 370 87 96105
Fax +370 2 3138 40
E-mail tbls@eunet.lt *

Naujagimio Aleksiuko krikštynose Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Iš k.: tėvukas Vitas Rugie
nius, krikšto tėvas Algis Rugienius, tėvukas Romas Nelsas laiko vaikaitį Romuką Paulių, močiutė Jurina Ru- 
gienienė, tėvas Vitas Rugienius, kun. Stanislovas Anužis, mama Inga Rugienienė laiko sūnelį Aleksiuką, 
tetėnas Raimondas Paulius, močiutė Angelė Nelsienė, krikšto mama Renata Paulienė, teta Audra Narbutienė, 
teta Danutė Rugieniūtė laiko Eriką Pauliūtę, tetėnas Rimas Narbutas laiko dukrelę Kristiną. Priekyje — To
mas Narbutas ir Viktoras Paulius.

Nors jis gyvena Windsor, CT, 
toli nuo mūsų, mes džiaugia
mės, galį jį turėti po mūsų 
’stogu’ ”, užbaigė prof. Rač
kauskas.

(arza)

LKMA TELŠIŲ • 
SKYRIAUS

KONFERENCIJA

Birželio 18 d. Telšiuose bu
vo surengta LKMA Telšių 
skyriaus konferencija, kurioje 
svarstyti pasauliečių apašta-. 
lavimo klausimai. Konferenci
ja prasidėjo katedroje konce- 
lebruotinėmis šv. Mišiomis, 
kurioms vadovavo Telšių vys
kupas Antanas Vaičius. Po 
įžanginio vyskupo žodžio pra
nešimą „Pasauliečių veikla 
parapijoje” perskaitė Telšių 
kunigų seminarijos rektorius 
kun. dr. A. Genutis, o- apie 
pasauliečių karitatyvinę veik
lą kalbėjo Kaltinėnų klebo
nas kun. P. Linkevičius. Vė
liau buvo dirbama keturiomis 
grupėmis. Konferencija priė
mė kreipimąsi į Telšių vysku
pijos kunigus ir tikinčiuosius.

POKALBIS SU WI PREZ. J. BUMGARNER

Atkelta iš 3 psl.

—Ar Willįams Interna
tional nutrauktų sutartį su 
Lietuvos vyriausybe, jeigu 
Rusija nutartų neparduoti 
naftos Vakarams?

—Mes jau pastebėjome, kad 
lietuviai moka neblogai tvar
kytis su rusais ir sugeba juos 
įtikinti, kaip svarbu, kad per 
Lietuvą nutiestais vamzdžiais 
tekėtų Rusijos nafta...

—Ar buvo svarstyta, kad 
WI galėtų pumpuoti naftą 
iš'Baltijos jūros, jeigu rei
kalas atsirastų?

—Būtingės terminalas yra 
labai sumaniai pastatytas, 
kad galima siurbti naftą iš 
tanklaivių, atplaukusių Balti
jos jūra. Nors tai nėra pati 
geriausia išeitis, bet bėdos at
veju rafinerija bent nebūtų be 
darbo.

—Kadangi „Draugas” yra 
vienintelis lietuvių kalba 
dienraštis už Lietuvos ri
bų, jis pasiekia tautiečius, 
išsibarsčiusius kone po vi

są pasaulį. Gal norėtumė
te ką pasakyti mūsų skaity
tojams?

—Lietuviams, gyvenantiems 
už Lietuvos ribų, noriu pasa
kyti, kad jie turėtų didžiuotis 
savo tauta ir džiaugtis krypti
mi, kuria dabartinė jos vy
riausybė eina, mėgindama 
kiek įmanoma sukti į Vaka
rus, kad atsvertų rusų įdieg
tą ideologiją. Ji laikosi atviru
mo principų, kai privatizuoja-^ 
mos krašto vertybės. Tai labai 
teigiami reiškiniai.

O Lietuvos žmonėms noriu 
pasakyti, kad nebijotų Wil- 
liams International užmojų. 
Nėra abejonės, kad bendrovė 
sieks sėkmingai dirbti ir gauti 
pelno. Ji už tą pelną mokės 
mokesčius valstybei, tad bus 
papildomų pajamų įvairiems 
projektams, pagerinantiems 
gyvenimą.

—Dėkojame už pasikalbė
jimą ir tikimės, kad šios 
derybos sėkmingai pasi
baigs abiem pusėm.

Kalbėjosi Leonas Narbutis

+ © + ® + ®

IEŠKO VILTIES 
SPINDULĖLIŲ

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

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

—

Jurgita, Ignalinos rajonas Rūtenis, Jonavos apylinkė Jurgita, Pociūnėlių apylinkė

Julija. Vilniaus rajonas Nerijus, Tauragės rąjonas Aušra, Gargždų apylinkė Rimantas, Panevėžio rajonas Juozas, Tauragės rajonas

AMERICAN TRAVEL SERVICE
PRALEISKITE 

ŠV. KALĖDAS LIETUVOJE!
Specialios kainos skrydžiams iš įvairių miestų

Baltimore..........................$480.00
Chicago............................. $479.00
Cleveland..........................$518.00
Denver................................$564.00
Detroit...................7.........$504.00
Los Angeles..................... $594.00
Minneapolis.................... $504.00
New York..........................$415.00
Omaha................................$582.00
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 informacįjos 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
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DAR APIE DAIL. MAGDALENĄ B. 
STANKŪNIENĘ

Antrą šimtmetį skaičiuo
janti, lietuvių išeivių knyga 
savo paskirtimi, ko gero, 
panaši į kitų tautų išeivių 
knygas. Vienos išeivių knygos 
būna skirtos vien jų porei
kiams patenkinti (pavyzdžiui, 
išeiviškų organizacijų įstatai, 
jų suvažiavimų medžiagos rin
kiniai ir panašiai), kitos — 
tiek išeivijoje, tiek tėvynėje 
gyvenantiems skaitytojams.

Ypač tai pasakytina apie 
XIX a. pabaigos JAV leistą lie
tuvišką knygą. Spaudos drau
dimo metais JAV, kartu su 
Rytų Prūsija, buvo lietuviškos 
knygos leidybos centrais. Kny
gos iš čia dideliais kiekiais per 
Prūsiją, o vėliau ant knyg
nešių pečių, keliavo į Lietuvą. 
Prof. V. Biržiškos teigimu, kol 
lietuviai turėjo tenkintis R. 
Prūsijoje leidžiamomis brošiū
romis ir maldaknygėmis, tol 
rusifikatoriai galėjo tikėtis, 
kad, iš niekur negaudami lavi
nimui reikalingų knygų, lietu
vių visuomenė priims jai ne
pakenčiamas raides. Tačiau 
sukliudė Amerikos lietuviai, 
nes jų, knygos savo turiniu 
galėjo patenkinti ne tik se
nimą, bet ir norintį prasilavin
ti jaunimą; taip išeivišką kny
ga prisidėjo prie spaudos at
gavimo 1904 m.

Išeivišką knyga ir vėliau, 
tiesa, vis mažesniais kiekiais, 
patekdavo į Lietuvą. Tačiau 
sunkiausiai jai tai sekėsi pa
daryti sovietinės okupacijos 
metais. Bolševikai, patys sėk
mingai gabenę iš užsienio į 
carinę Rusįją savo literatūrą, 
užgrobę valdžią, pasistengė, 
kad jų priešininkai tam ne
turėtų nei mažiausios gali
mybės. Buvo užtrenktos durys 
ir lietuvių išeivių knygai, tad
išeivijoje savo knygas leidę au
toriai turėjo ilgam pamiršti 
viltį, kad jas galės laisvai 
skaityti Lietuvos skaitytojai.

Tiesa, išeivišką knyga nuo 
pat pokario metų Vakarų Vo
kietijoje patekdavo į Lietuvą. 
Paradoksalu, bet, ko gąro, 
pradžią padarė išeivius sekusi 
sovietinė žvalgyba ir, kaip jų 
„kaltės” įrodymus, gabenusi į 
Lietuvą knygas. Vėliau, Chruš
čiovo „atšilimo” laikais, atsira
do galimybė siųsti knygas 
paštu ir daug kas išeivįjoje pa
siskubino tuo pasinaudoti. Pa
vyzdžiui, „Ventos” leidyklos 
savininkas Jonas Rimeikis pa
siuntė tūkstančius savo iš
leistų knygų egzempliorių ne 
tik į Lietuvą, bet ir trejnti- 
niams Sibire.

Tačiau greitai šis „langelis” 
buvo užtrenktas ir tada ne 
vienas Lietuvą sumanęs ap
lankyti išeivis ėmėsi knyg
nešio darbo — tarp kitų do
vanų artimiesiems vežė ir 
knygas, bet toli gražu ne 
kiekvienam pavykdavo jas

Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, rugsėjo 3 d. atidaryta tarptautinė skiautinių meno paroda. Pirmojoje to
kioje, parodoje dalyvauja beveik keturios dešimtys menininkų iš 10 Baltijos jūrą supančių valstybių. Skiautiniai 
yra daugelyje Europos valstybių labai populiarūs, o Lietuvoje dar mažiau pažįstama tekstilės dailės technika.

Nuotr. Eltos

pernešti per sovietinę muiti
nę. Jos dėka Lietuvos di
džiųjų bibliotekų „spec. fon
duose” buvo sukaupti dideli 
išeiviškų knygų rinkiniai. No
rint susipažinti su jais, reikėjo 
specialaus, sunkiai gaunamo, 
leidimo. O jeigu išeivišką kny
ga ir išvengdavo, muitinės 
pinklių, ją Lietuvoje mažai 
kas galėjo perskaityti, nes ir 
ji, ir jos laikymas buvo nusi
kaltimas.

Daugelis Lietuvos skaitytojų 
apie išeivišką knygą žinojo tik 
iš gandų, užgauliojimų sovie
tinėje spaudoje ir nedidelio 
kiekio čia išleistų išeivijos au
torių knygų. Tiesa, gausiau
siai buvo leidžiamos vadi
namųjų „pažangiečių” knygos. 
Nenuostabu, kad ilgus metus 
garsiausiu išeivijos rašytoju 
Lietuvoje buvo Rojus Mizara, 
o retos nuo sovietinės okupa
cijos pasitraukusių rašytojų 
knygos tapdavo neeiliniu įvy
kiu. Juoba, kiek jų ten buvo — 
M. Katiliškio ir K. Almeno ro
manai, pamirtinės nedidelės 
A. Mackaus, F. Kiršos, J. Kau
po kūrinių rinktinės, dar kele
tas knygų — tai, bene, ir vis
kas per daugiau nei ketu
riasdešimt metų.

Ir kiekviena tokia knyga 
būdavo palydima komentarų, 
aiškinančių jos autoriaus gy
venimo ir kūryboje „paklydi
mus”. Išeivijoje išleistos kny
gos sulaukdavo retų apžvalgų 
smulkiu šriftu „Pergalės” žur
nale, kurių garsiausia nata 
būdavo jos menkumo ir grei
tos pabaigos pranašystė. Ta
čiau per sovietinius dešimt
mečius Lietuvos skaitytojai 
buvo išsiugdę imunitetą tokiai 
rašliavai, jeigu oficiali spauda 
tvirtindavo, jog juoda, skai
tantys suprasdavo, kad balta.

Tad nenuostabu, kad Atgi
mimo metais, atsiradus gali
mybei leisti išeivių knygas, ja 
tuojau pat buvo pasinaudota 
ir išeivių knyga veikiai tapo 
kasmetine Lietuvos leidėjų re
pertuaro dalimi. Išeiviškos 
knygos leidyba prasidėjo dar 
1989 m., kada Lietuvoje pasi
rodė 17 tokių knygų. 1990sm. 
jų skaičius išaugo kone dvigu
bai, iki 32, tačiau to meto 
įvykiai — sovietų ekonominė 
blokada, ryšių su Rusijos po
pieriaus ir poligrafinių me
džiagų gamintojais nutrūki
mas atsiliepė ir 1991 m. 
išeiviškos knygos leidybos re
zultatams. Tais metais jų 
buvo paskelbta 21.

Tiesa, nors Lietuvos leidybą 
šios problemos kamavo ir vė
liau, tačiau, matyt, leidėjai pa
juto, jog į išeiviškos knygos 
leidybą investuotos lėšos atsi
perka, nes 1992 m. jų buvo 
išleista net 55, o 1993 — 52. 
Vėliau jų leidyba kiek 
sumažėjo. 1994 m. pasirodė

Kauno „Aušros” gimnazijos moksleiviai paminėjo Vytauto Didžiojo 
Nuotr. Eltos

Istoriniais personažais apsirengę 
karūnavimo dieną, rugsėjo 8-tąją.

41, 1995 — 44 ir 1996 — 41. 
1997 m. šis skaičius vėl 
šoktelėjo iki 55. Matyt, toks 
padidėjimas aiškintinas ben
dra Lietuvos leidybine situaci
ja — leidėjai stengiasi išleisti 
kuo daugiau knygų, kad vie
nos knygos atneštus nuosto1 
liūs būtų galima išlyginti iš 
kitos knygos gautu pelnu.

Per visus nepriklausomybės 
metus išeivišką knygą leido 
daug įvairių leidėjų. Tarp jų 
gausiausią būrį sudaro leidyk
los. Pirmosios išeivišką knygą 
dar 1989 m. pradėjo leisti tuo 
metu egzistavusios valsty
binės leidyklos. Iš jų pirmiau
sia minėtina „Vagia”, kuri per 
šiuos metus išleido veik pusę 
šimto lietuviškų knygų. Kitų 
leidyklų pasiekimai mažesni 
— 20 ar mažiau knygų išleido 
„Mintis”, „Vyturys”, mažiau 
nei dešimt — „Šviesa” ir 
„Mokslas”. Išeivių knygas lei
do ir po 1990 m. įsisteigusios 
leidyklos. Tarp jų išsiskiria 
Lietuvių rašytojų sąjungos lei
dykla ir leidykla „Baltos lan
kos”, paskelbusios kone po dvi 
dešimtis išeivių knygų. Be to, 
jas leido keliasdešimt pri
vačių, religinių institucijų, 
mokymo įstaigų ir valstybinių 
leidyklų.

Apskritai, leidyklos sudaro 
pusę išeivišką knygą skelbu
sių leidėjų. Tarp kitų yra veik 
dešimt Lietuvos spaustuvių ir 
tiek pat įvairių periodinių lei
dinių redakcijų bei knygų pre
kybos firma „Hųmanidas”.

Neužmiršo išeiviškos knygos 
ir kitų darbų leidyba užsi
iminėjančios visuomeninės or
ganizacijos. Tarp jų išsiskiria 
kelias knygas paskelbęs „Į 
laisvę fondo lietuviškai kul
tūrai ugdyti” Lietuvos filialas. 
Po vieną kitą išeivių knygą 
paskelbė ir įvairios komer
cinės firmos, taip pat valsty
binės įstaigos ir privatūs as
menys.

Iš viso išeivišką knygą leido 
daugiau kaip virš 110 Lietu
vos leidyklų ir leidėjų, kurie, 
apytikriais duomenimis, išlei
do apie pusketvirto šimto 
išeivįų knygų.

TURININGAS SAVAITGALIS 
CLEVE LANDĖ 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Nors mūsų renginių kalen- • 
doriuje randame daug savait
galių su programomis, minė
jimais ar kitais renginiais, bet 
retai tepasitaiko, kad savait
galis užsitęsia net iki pirma
dienio.

Šeštadienį rugsėjo 12 dieną,
3 vai. po pietų, Dievo Motinos 
parapijos svetainėje įvyko a.a. 
Antano Nasvyčio poezijos rin
kinio „Širdis ir žodžiai” sutiki
mas. Klausytojus su knyga su
pažindino Aurelija Balašai- 
tienė, o jo dukraitės, Audra ir 
Rūta, dailia lietuvių kalba 
skaitė poezijos ištraukas. Ren
ginys tuo ypatingas, kad kny
gos autorius a.a. Antanas 
Nasvytis prieš aštuoniolika 
metų iškeliavo į amžinybės 
aruodus, bet jo sūnus Dona
tas, muzikos specialistas, savo 
tėvo kūrybinį palikimą globo
jo, saugojo, juo .rūpinosi ir, 
atrinkęs dalį jo kūrinių juos 
pasiuntė į Lietuvą, kad gimi
naičiai išleistų knygą. Deja, 
nieko nebuvo padaryta. Paga
liau, su Onos Silėnienės talka, 
toji knyga buvo išleista, dailiai 
Virginijos Rubinski iliustruo
ta, o viršelis papuoštas Anta
no Nasvyčio biustu, kurį su
kūrė jo sūnus Mindaugas. Įdo
mu ir beveik graudu buvo 
girdėti Antano Nasvyčio balsą 
magnetofone, skaitantį savo 
kūrybą. Programai pasibai
gus, dalyviai buvo gražiai pa
vaišinti.

Sekmadienį po pamaldų, Ri
mutės ir Donato Nasvyčių 
kviečiami, nuvykome į labai 
gražias patalpas Erie ežero 
pakrantėje. Dauguma buvo 
nustebinti, pastebėję didžiulį 
plakatą su užrašu: „Ilgiausių 
metų Donatui!” Tai jo septy
niasdešimt penktasis gimta
dienis, gražiai ir jaukiai švęs
tas giminių ir bičiulių tarpe. 
„Paslaptį” patyręs, poetas Ba
lys Auginąs perskaitė Donatui 
skirtą gimtadienio eilėraštį, o 
vaišėms baigiantis, solenizan- 
tas, apjuostas tautine juosta, 
tarė padėkos žodį. Tai buvo 
nepaprastai maloni popietė.

Pirmadienio pavakary, kar
tu su Clevelando LB apylinkės 
valdybos nariais, dr. Viktoru 
Stankumi ir Ada Stungiene, 
nuvykau į įmantrią Clevelan
do pramogų vietą, populiariai 
žinomą kaip „Flats”. Ten vyko 
gubernatoriaus George Voino- 
vich rinkiminės kampanijos į 
senatą pobūvis. Nors lietuviai 
gavo penkiasdešimt kvietimų, 
tačiau atvyko tik virš dešim
ties asmenų, kas yra apgai
lėtina, nes jo išrinkimas į se
natą turės didelę reikšmę ir 
mums, kaip piliečiams, ir Lie
tuvai. Gubernatorius, lydimas 
savo žmonos Janet, sūnaus ir 
kitų šeimos narių, pasakė la
bai turiningą kalbą, kuri ne
buvo tįpinga balsus gaudančio 
politikierio kalba, bet įtiki
nanti savo faktų statistika ir 
politinio gyvenimo patirtimi.

Lietuviams jis lyrą puikiai 
pažįstamas nuo daugelio me
tų, kai dar buvo Clevelando 
miesto meras. Gimęs ir augęs 
lietuviškos parapijos apylinkė
je, jis buvo lietuviams visada 
artimas, dalyvavo visuose mū
sų minėjimuose, paskutiniuo
ju metu net atvykdamas iš 
sostinės Columbus. Jis viešai 
ir pakartotinai tvirtino, kad 
Lietuvai yra būtina priklausy
ti NATO, ką jis pasižada rem
ti, turėdamas balsą Senate. 
Taip pat yra reikšminga, kad 
jo' dėka Ohio valstijoje nepa
prastai sumažėjo nedarbas bei 
pašalpas gaunančių asmenų 
skaičius.

Kadangi įėjimas bei auto
mobilių pastatymas buvo ne
mokami, tai rengėjai, vengda
mi didelių išlaidų, atvykusius 
vaišino tik lengva užkanda. 
Kad gerbiamas Senato kan
didatas atkreiptų dėmesį į lie
tuvių buvimą, buvo išnaudota 
proga su juo asmeniškai persi
mesti keliais žodžiais... Rei
kia turėti viltį, kad George 
Voinovich laimės rinkimus, 
kuo netenka abejoti, nes jo iš
rinkimas gubernatoriumi sta
tistikoje parodė jį kaip labai 
populiarų ir didžiausią balsuo
tojų procentą iš visų Amerikos 
valstijų gavusį asmenį.

PAŠVENTINI PIRMIEJI
KANČIŲ PAMINKLAI

Nuo 1993 m. Domeikavoje 
statoma Lietuvos Kankinių 
bažnyčia. Birželio 14-oji pa
rapijos tikintiesiems yra ypač 
įsimintina diena, nes ji tiesio
giai siejasi su bažnyčios var
du. Šią , dieną buvo pašven
tinti pirmieji pradėto kurti 
Lietuvos kančių memorialo 
paminklai. Numatomo skulp
tūrų parko architektai — Kęs
tutis Pempė. Memorialą su
darys 14 skulptūrų ar skulp
tūrinių kompozicijų, kurios 
atspindės lietuvių kančias 
nuo kryžiuočių laikų iki da
bar. Laikraštėlyje „Domei
kavos krivūlė” teigiama, kad 
šios 14 skulptūrų atitiks Kris
taus kančios stotis.

Po Magdalenos Stankūnienės parodos atidarymo Plungės dailės muziejuje 1998 m. vasarą. Iš kairės: Vytas 
Rutkauskas, Dail. Magdalena B. Stankūnienė, Viola Turskytė, Plungės muziejaus direktorė, Laimutė Samuo- 
.ienė, Jonas Vytautas Stankūnas.

Apie čikagietę dailininkę M. 
B. Stankūnienę jau buvome 
rašę '„Draugo” rugpjūčio 15 d. 
laidoje. Šį kartą, apie šią ne
seniai iš' tėvynės ’ sugrįžusią 
tautietę, duodame pridėtinių 
žinių, kurios tilpo Vilkaviškio 
krašto laikraštyje „Santaka”.

Šio laikraščio liepos 28 die
nos numeryje buvo išspaus
dinta dail. M. B. Stankūnie
nės nuotrauka, kartu su Vil
kaviškio rajono meru Ju<įu 
Mačiu ir vicemeru Juozu 
Šuliausku. Čia taip pat rašo
ma, kad pernai, kuomet buvo 
minimos Vilkaviškio herbo 
300-sios metinės, jai buvo su
teiktas rajono Garbės pilietės 
vardas, tačiau šio vardo rega
lijos buvo įteiktos tik šiemet, 
kuomet pati M. B. Stankūnie
nė lankėsi tėvynėje.

„Santakos ” rugpjūčio 1 d. 
laidoje įdėtas platus rašinys, 
pavadintas „Dovanų karalius 
mirė, karalienė — ne”. Jis 
pradedamas taip:

„Sakoma, jog dovanų kara
lius — miręs. Bet karalienė — 
tikrai gyva. Ir mes, vilkaviš
kiečiai, ją turime. Tai Čika
goje gyvenanti kraštietė daili
ninkė Magdelena Birutė Stan
kūnienė. Reikia tik pamatyti, 
kokių savo šeimos relikvijų, 
savo daiktų ji padovanojo Vil
kaviškio krašto muziejui. Čia, 
o taip pat Viešojoje bibliote
koje, gėrimės ir jos paveiks
lais. Dovanų karaliene ją va
dina ir Vilnius, ir Kaunas, ir 
žemaičiai, ir kaimynai mari
jampoliečiai. Įvairiems muzie
jams ir kitoms kultūros

Žinomas teatro režisierius Jonas Jurašas ir jo žmona Aušra Sluckaitė su
sitikime su prez. Valdu Adamkum kalbėjo apie kultūros būklę Lietuvoje.

Nuotr. Eltos

Rugsėjo 1 d., mokslo metų pradžios proga, Vilniaus Katedros aikštėje su
rengtas kopcertas „Beauštant! aušrelė”. Dainuoja sol. Virgilijus Noreika 
(dešinėje) ir jo mokinys Lukas, populiariosios muzikos atlikėjas.

Nuotr. Eltos

įstaigoms Lietuvoje ji padova
nojo per 300 savo paveikslų.

Rašinio autorė Birutė Pavlo- 
vienė toliau rašo apie būsimos 
dailininkės atėjimą į pasaulį 
1925-siais Trijų Karalių dieną 
tuometinio Šunskų valsčiaus 
Oželių kaime. Rašoma apie 
jos vaikystę ir apie Lietuvoje 
patirtas skriaudas: tėvo nu
šovimą per 1941 m. trėmi
mus, lagerius, kur dešimt
metį praleido jos motiną, sū
nelio mirtį Vokietijoje.

Skaitytojai supažindinami 
su dailininkės pirmaisias 
darbais išeivijoje, jos parodo
mis, pomėgiu keliauti. Lan
kantis Izraelyje kartu su jau 
mirusiu vyru Jonu, susiža
vėjo idėja dovanoti Lietuvai 
šeimos relikvijų, savo daiktų, 
nes paveikslai, kaip dvasinės 
vertybės, gali labiausiai su
vienyti išblaškytą tautą.

Dabar ji keliaujanti jau tik 
vien į Lietuvą, kur šiemet at
sivežė ir savo seserį Sa
lomėją. Dailinipkę išvykos, 
bendravimas su žmonėmis 
savotiškai „pakrauna”. Po to 
vėl dirbu, piešiu, kuriu ir gal
voju, kam visa tai padovano
siu”, — kalba dail. M. B. 
Stankūnienė „Santaros” pus
lapiuose.

Straipsnis pailiustruotas 
trimis nuotraukomis. Vienoje 
iš jų dailininkė matoma su 
vilkaviškiečiu Juozu Myko
laičiu, su kuriuo Magdalena 
mokėsi Oželių pradžios mo
kykloje ir su kuriuo prisimihė 
1941 m. birželio mėnesio tra
gediją. Ed. Šulaitis
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KIEKVIENA DIENA PILNA NAUJIENŲ.
VISA TAI RASITE DIENRAŠTYJE

DRAUGAS

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

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

GLOBAL KEY telefono korte 
lės $3, $10 $20 ir $50 vertės. 
Perkant už $100 — viena ($10) 
nemokamai!!!
Teiraukitės tel. (773) 230*0138; 
(773) 251-5822; (773) 419-3595.

AMTA
AMEHICAAr v NBROADt ,nc-

MAIN OFFICE
(CLOSED ON SUNDAYS)

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

VASAROS KAJDNfO©
ten ir atgal į vieną pusę

$675 $480
Kijevas $694 $485
Lvovas $694 $485
Minskas $637 $468
Vilnius $637 $470
Maskva $620 $461
St. Peterburgas $650 $490

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

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

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

TEL. 773-467-0700.

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

TEL. 773-489-4999.

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVĖ., 

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

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVĖ., 

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

5657 S. HARLEM AVĖ., 
CHICAGO.IL 60714. 
TEL. 773-788-1000.

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

A VE., NILES.IL 60714. 
TEL. 847-581-9800.

Absolutely, Positiveiy!
The LAŠT *98 Blouv-Out!
No sane off e r will be refused on all remaining ‘98’s!

«»SSrSwa>

New 1998 Civic DX

1 per month* 
f36 mo. lease 

s2244 due at lease signing

New 1998 Accord LX

Nevv 1998 Civic DX 3 Door . 
Nevv 1 998 Civic DX Coupe 
Nevv 1998 Civic DX Sedan

•XX, 4*79

•Air -Auto. »Front disc brakes *2.2 liter fuel injected angine 
• Body side molding »Dual airbags •Stereo/cass.
•Remote trunk release »Power VVindovvs & Locks

per month* 
' 36 mo. lease 

*2344 due at lease signing

New 1998 Passport LX 4x4
•Stereo/Cass. *Air •Power Mirrors •Alloy VVheels 
•Electric Rear Defrost »ABS Brakes •Dual Airbags 
•Cruise •Povver Locks •Tilt

per month* 
'36 mo. lease 

*2598 due at lease signing
or

Used Cars
•150 -Point Mechanical & Appearance Inspection 
•Backed by a Honda 6/72 "plūs" Limited Warranty

Now ‘88 Olds Aurora
Moon Roof, Heated. Leather Int. 4K Milės. Chrorrie VVheels. Bose. 
Autobahn Pkg.
Orlginal List $39,535 .............................. NowS33,995
‘88 Honda Accord LX _ ___
Auto.. Looded..............................................................” » Z ,495
‘98 Honda Civic LX 4 Dr.
Auto., Air., Full Povver ......................................... ■
*S7 Chovy Camaro Convert. ___
Auto. Air , Casaette, Povver VVindovva/Locks.. . ■
•87 Mazda Protono *
Air , Caseette ..............................................................*10,495
‘88 Acura T.L. 2.5 Pratiltum
Air, Leather Interior. Sun Roof. Loaded... . .
*88 Honda Accord £Xl
V-6, Leather Int., Sun Roof, Loaded................
*88 Honda Accurri IX
4 Door, 5 to chooet? f romi ......................
*88 Honda Civic
Air Conditloning, Caseette ..............................
*88 Honda Civic LX
Auto. Tran8.. Low Milės. 6 to choose Fom.
*88 Oodye Intropid , _ _
Air., Auto., Povver Windows/Locks. Alloy VVheels. ■
‘SS Honda Odyasny Van EX
Air, Auto, Sun Roof. Povver Windovvs/Locks
*85 Honda Accord
3 to choose from, starting at...................
*85 Mazda Miata Convartibta
Air, Stereo/Cassette. Sumfne. Fun...............,
*85 Suzuki Sldakick *
Stereo/Cass. Fully Factory Eguipped, Alloy VVheels 98(995

«17,995 
*1 6,995 
*13,595 
•i 2,995 
*12,495

*13,995 
•1 1,995 
M 0,995

WE WILL GET YOU APPROVEDI
24 Urs.17 Days 888-750-AUTO (2886)

OUR USED GAR LOT IS JUST 
AROUND THE CORNER AT 

8833 1ATAUKEGAN RD.
*85 Saturn SL
Auto.. Air Conditionlng ..............................
*84 Honda Prataria V-Tech
Leather Interior, Sun Roof, Loaded. . . .
*83 Toyota Tercel
Air.. Auto. Trans...............................................
*82 Ford Ezplorar 4x4 XLT
Loaded. Lovv Mileage ...................................
*82 Lincoln Town Car
Slm Convert. Top. All Povver.., ...............
‘82 Honda Accord LX
Air, Auto, Eull Povver......................................
‘82 Mitoubishi Galant
Air , Auto . Full Povver.................................
*82 Nissan Stoma
Air.. Stereo Cassette ...................................
‘82 Ford Thundorblrd
Air., Auto., Full Povver................................
'81 Dodga Shadom
Very Clean .....................................................
*80 Toyota Cainry
Air, Auto.. Povver VVindovvs/Door Locks .
‘88 Honda Accord LX
Auto.. Loaded, Lovv Milės .......................
*88 Mazda MPV Van
V-6. Air. Loaded ................................... ..  .
*88 Mercury Topai
Air.. Auto.. Stereo .........................................
‘88 Nissan Sentra VVagon
Auto. Transmlsslon, Likę Newl ............
*88 Jaep Chorokoo *
Auto. Transmiasion. Air Conditloning. Clean ............3.495
‘88 Olds 88 Rogancy
FuĮĮv Loaded . . ...............................................*2.495
‘88 Ford Aarostar Convarsion Van

*6.995 
*13,995 

. *5,495 
*10,995

*8,995
*7,295
*5,495
*4,995
*3,995
*2,995
*4,995
*3,995
*3,495
*2,995
*2.995

FulĮy Loaded . ...................................................
'88 Chovy Chovotto
Fully Factory Egulpped (VVholesale Speciali

•995
*495

*Add license, title, taxes and doc fee. Lease for 36 mos. w/ 12,000/yr. 15ę/mile in excess. Optlon to purchase at lease end: Passport 
LX-$ 14,837; Civic DX-$7818; Accord LX $13.289. tUp to 36 mos. on select nevv models. to Qualified buyers.

Va, radau baravyką... Nuotr. Algio Čepėno

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000

Šešios pokylių salės-tinka įvairioms progoms
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

100 iki 135 svečių
35 iki 40 svečių,

40 iki 60 svečių

mauok room
‘ 60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

Bfį

125 iki 175 svečių

225 iki 550 svečių

CLASSIFIED GUIDE
SKELBI M XI /

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis Ir Off. Mgr. Auksė
, S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

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

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

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

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEWRITERS • COPIERS 

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

Nebrangiai išnuomojami 
2 atskiri kamb. moterims, 
kurios būna savaitgaliais.

Kreiptis nuo 10 v.r. 
tel. 773-376-6051

RE/MAX 
REALTORS

' (773)586-5959 

(708)425-7160

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

iStei 
Realty Group Ine. 

Realmart 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

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

Onkiijį
21.

Accent
Homefinders

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

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

 Tel. 708-201-0586.

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

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

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

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Votce Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708423-0443

SENIAUSIAS
UŽSIENIO
LIETUVIU

DIENRAŠTIS

Nerūkantis pensininkas 
ieško kambario prie šeimos 

Tel. 773-472-2149. 
Skambinti 9 v.v.

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 W. 62 St.

Tel. 773-776-8998

/I C / Per m*nufe 
t Anytime

to LITHUANIA

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja

Įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ .

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

Išnuomoju kambarį 
savaitgaliams 

Brighton Pk. apyl. 
Tel. 630-257-8847

Vid. amžiaus moteris 
ieško darbo. Gali slaugyti 

ligonius, prižiūrėt 
vyr. amžiaus žmones. 
Vairuoja savo auto. 
Tel. 773-918-1679.

Pigiai parduodamas 
6 bt. namas 

Marąuette Pk. apyl. 
Teirautis:

630-257-8346
Išnuortioju miegamą kambarį se

nyvo amžiaus nerūkančiam asmeniui, 
be gyvuliukų. Galiu suteikti pilną 
priežiūrą. Kreiptis pirmd., antrd., trečd. 
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p. tel. 708-594- 
1184.

Parduodu baltų 
Chevrolet Corsica ’93 m. 
auto, 4 durų, 50 t. mylių.

Kaina $4,900. 
Kreiptis dienos metu,

tel. 312-346-5280

G.L.QUALITY 
BODY SHOP

• norite pirkti varžytinėse;
• suremontuoti po avarijos;
• persiųsti į Lietuvą automb- 

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

Low Rates also:
• Within most statės & U.S.
> To Other Countries
> From most countries to

ANYVVHERE
7 6 monthly fee - Usually 

Six second billing 
Friendly Service 

VISO GERO

MARKETEL
Toll-Froo 1-888-734-1910
310-395-5578 • Fax 310-3954449

828-1 IthSt., #3
Santa Monica, CA 90403 
markefel@ix.netcom.com

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

BakeforI^I
imr

ABSOLUTE HOME
IMPROVEMENT Co. 

ieško patyrusių dažytojų, tapetų kli
juotųjų ir dailidžių medžio darbams (car- 
penters). Darbas šiauriniuose Čikagos 
priemiesčiuose. Tel. 847-831-1901.

Baby sitter vvanted
5 days a wk, 8:30 a.m.-5:30 p.m. in Hyde 

Pk neighborhood for newbom and 3 year 
old. Some English, references, drivers li
cense and own (ransportation reųuired. Sal- 
ary negotiable, based on expericnce. Call 
Julie 773-536-6371.

Gfftuifc. KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 
4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. Tel. 
773-778-1451.

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

Come & pick your own plums &
apples! Exit 194 at 4A; drive East on 
US12 to Galien; 3 miles North of town,

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, 11 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

CHICAGO.IL
NILES.IL
mailto:markefel%40ix.netcom.com
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

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

KOMPIUTERINIO
TINKLO APGAVYSTĖS
Su kiekviena naujove, pa-) 

lengvinančia žmonių gyveni-i 
mą, ateina ir blogumai. Šian
dien gyvename kompiuterių! 
amžiuje. Dažnai kalbame, 
kaip reiktų gyventi, dirbti,! 
veikti ir t.t., jei nebūtų kom
piuterių! Atrodo, tai būtų ne
įmanoma. Vieni naujų techno
logiją pritaiko žmonių gyveni
mo palengvinimui, o kiti, sten
giasi rasti būdų, kaip tą naują 
techniką panaudoti savo gerui
— ir kitus žmones apiplėšti.
The National Consumers Lea- 
gue skundžiasi, kad „on-line” 
(kompiuteryje) yra beveik 50 
rūšių įvairių apgavysčių: laiš
kai (chain letters), stipendijos 
studentams, beverčių akcijų 
pardavinėjimai ir t.t. Šios 
įstaigos atstovai sako, kad 
paskutiniaisiais metais suk
tybės patrigubėjo. Kas mėnesį 
ši įstaiga gauna apie 100 pra
nešimų apie apgavystes, ir tai, 
toli gražu, ne viskas. The Fe- 
deral Trade Commission’s In
ternet Coordinating Commit- 
tee Washingtone sako, kad 
FTC įtemptai seka „on-line” 
suktybes. 1994 metais ši įstai
ga į teismą padavė pirmąją In
ternet apgavystės bylą, o po to 
dar 35. Jie sako, kad tos apga
vystės. daugiausia yra „seno
viškos”, tik „įvilktos į aukštos 
technikos drabužį”. Daugiau
sia tai — piramidžių ir „Ponzi” 
apgavystės, perkeltos į kom
piuterių tinklą, o asmenys tai 
darą yra visi labiau išsilavinę 
K. gudresni. Viena tokia „gru
pė^ Teklamavoisekso persotin- 
Fuš paveikslus, kuriuos galėjai 
matyti tik per specialius ypa
tingai prijungtus aparatus 
(viewer). Smalsūs tokių rengi
nių mėgėjai tik vėliau susi
protėjo, kad šis „ypatingasis 
ryšys” juos (per kompiuterį) 
sujungė su kažkokiu Rytų 
Europos numeriu, ir tokiu bū
du jie turėjo užmokėti didelius 
tolimų nuotolių susisiekimo 
mokesčius. Suskaičiuota, kad 
daugiau negu 38,000 žmonių 
per šią suktybę prarado 2,74 
mln. dolerių. «

Ypač lengva apgauti žmones 
per kompiuterio varžytines. 
FTC atstovai gegužės mėnesį 
susitiko su legaliais tokių 
varžytinių kompiuterio tinklo 
vedėjais ir aptarė būdus, kaip 
nieko blogo negalvojančius 
žmones apsaugoti nuo šių ap
gavysčių. FTC sako, kad dau
guma Internete vykstančios 
prekybos nesukelia problemų 
ir yra teisinga.

S.m. birželio mėn. FDIC į 
kompiuterį įdėjo Web puslapį, 
kuriame žmonės gali pranešti 
apie įtartinus atvejus ir pasi
tikrinti, ar firma, su kuria jie 
turi reikalų yra legali. FDIC 
sako, kad jie pasikliauja kom
piuterinio tinklo „sekliais”, 
kurie praneša apie „on-line” 
vykstančias suktybės. Vienas 
tokių stebėtojų-pranešėjų yra 
Mark Kantrowitz kompiuterių 
mokslo specialistas, kuris se
ka nesąžiningus stipendijų 
siūlymus studentams. Jis taip 
pat nuo 1995 metų tvarko le
galų finansinės paramos stu
dentams puslapį kompiuteryje
— Web site ir įspėja studentus 
apie pasitaikančias apgavys
tes. M. Kantrowitz galvoja, 
kad nuostolis studentams ir jų 
šeimoms dėl stipendinių apga
vysčių Amerikoje kasmet sie
kia 100 mln. dolerių, o gal dar 
ir daugiau. Nesąžiningi sti
pendijų siūlytojai prižada stu
dentams stipendįją už išanks
tinį mokestį.

Prašyti mokesčio galima, tai

nėra nelegalu, bet sukčiai su
teikia studentui vilčių ir ga
rantuoja, kad jis gaus stipen
diją be jokios rizikos. Bet iš 
tikrųjų tik vienas studentas 
iš 25 gauna stipendiją iš pri
vačių šaltinių, nors sukčių fir
ma sako, kad tokias stipendi
jas gauna 96% prašančiųjų. 
Kai kurie „on-line” stipendijų 
siūlytojai prašo nuo 20 iki 400 
dol. už tai, kad studentui bus 
surasta stipendįja. Tą gali pa
daryti ir pats studentas, nieko 
nemokėjęs. Internete yra 5 ne
mokami šaltiniai, kuriuose 
studentai gali ieškoti stipendi
jos. Šiuos šaltinius galite suži
noti per www.finaid.org.

Pranašaujama, kad apgau
lingi stipendijų siūlymai kles
tės ir toliau, nes sukčiai suge
ba išnaudoti tėvų nesusigau
dymą finansiniuose studentų 
reikaluose. Finansinė pagalba 
yra ypač komplikuotas reika
las, ji turi savo išsireiškimus, 
kalbą ir tėvams sunku joje su
sigaudyti. Jei reikia mokėti 
pinigus, kad gautum pinigų, 
būkite atsargūs, nes dažniau
siai tai jau — apgavystė.

FTC atstovai galvoja, kad 
apgavystės kompiuteryje gau
sės, nes kompiuterius naudoja 
vis daugiau žmonių. Anksčiau 
kompiuteriais naudojosi jau
nesni ir išsilavinę žmonės, ir 
juos apgauti buvo sunka Da
bar kompiuteriai labiau popu
liarūs, ir todėl pasitaikys dau
giau žmonių, kuriuos galima 
apgauti.

Štai čia keletas Web pusla
pių, kurie informuoja žinones 
apie Internet apgavystes: In
ternet Consumers Fraud In
formation Service —

w ww. geocities. com/silicon 
valley/Vista/9765/fraud.htm/.

Introduction to Net scams 
and hoaxes —

www.locus.halcyon.com/
gspam/netscams.htm/

Scholarship scam alert — 
www.finaid.org/ 
finaid .scams .html

FTC Chairman’s Internet 
fraud report — www.ftc.gov/ 
os/9802/internet.test.htm.

Yra ir daugiau, tačiau sun
ku visus surašyti.

Kompiuterių vartotojai turė
tų būti atsargūs, nes yra daug 
nedorų žmonių, kurie turi su
darę schemas — planus, kaip 
apgauti ir išnaudoti ijieko blo
go negalvojančius ir visais pa
sitikinčius žmones.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998.09.04.

„SOCIAL
SECURITY”

* MOKĖJIMAI
Jau kurį laiką valdžia' ragi

no, kad visi, kurie gauna „Soc. 
Sec.” pensijos ar pašalpų če
kius, atsidarytų banko sąs
kaitas, į kurias galima būtų 
pinigus persiųsti tiesiogiai 
elektroniniu būdu. Dėdė Ša
mas savo mintį grindė tuo. 
kad tai būsią pigiau — ne
reikės rašyti ir siųsti čekių, o 
be to saugiau jausis čekius 
gaunantieji.

Šiuo metu daugiau nei 7 iš 
10 „Soc. Sec.” čekių gavėjai da
bar jau gauna savo mėne
sinius mokėjimus elektroniniu 
būdu, tiesiog į jų banko są
skaitą, ir vis daugiau norinčių 
tai padaryti. Bet yra grupė 
žmonių, kuri nenori šios pa
slaugos ir tam turi rimtų 
priežasčių: vieni negali leng
vai banko pasiekti, kiti — ne
turi banko sąskaitos ir negali 
ar nenori jos atsidaryti.

Kurį laiką Valstybinis iždas 
(Treasury Department) buvo 
tvirtai nusprendęs, kad nuo 
1999 metų sausio mėn. daugu

ma žmonių savo „Soc. Sec.” 
mokėjimus gaus elektroniniu 
būdu, mokėjimus persiunčiant 
į banko sąskaitą, ar jie to nori 
ar ne. Buvo numatyta išimčių. 
Jei žmogus prašytų, siųsti 
čekį į namus, jis būtų siun
čiamas į namus, tačiau tam 
reikėtų leidimo, kurį gauti 
būtų nelengva.

Bet pagaliau valdžia pasi
davė. Jei žmogus nori gauti 
„Soc. Sec.” čekį į namus paštu, 
tai, kaip iki šiol ir gaus. Ne
bus jokios pertraukos, jokio 
sutrikimo — čekiai ateis, kaip 
visada.. „Soc. Sec.” atstovas — 
kalbėtojas sakė: „Mes niekada 
neatsisakysime išmokėti ‘Soc. 
Sec.’ pinigų, jei žmogus ir ne
pasirašo sutikimo, kad jo pini
gai būtų persiųsti tiesiai į 
banką”. Tenka skaityti įvairių 
pranešimų. Vienas Valstybės 
iždo (Treasury Department) 
pranešimas sako: „Joks išmo
kėjimas nebus sulaikytas ar 
pavėluotas, jei žmogus nori jį 
gauti čekiu į namus”.

Iš pradžių valstybės iždas 
spaudė žmones, kad pinigai 
būtų siunčiami tiesiai į banką, 
nes Amerikos Kongresas to 
reikalavo. Tačiau 1996 me
tais buvo priimtas įstatymas, 
leidžiąs padaryti išimtį — 
„waivers”. Valstybės iždo va
dovai, raginami AARP orga
nizacijų ir kitų grupių, dabar 
nutarė įvesti daug lengvesnį 
būdą gauti išimtį — „waiver”.

Nuo kitų metų sausio mėn., 
jei žmogus nbri gauti „Soc. 
Sec.” mokėjimus paštu (kaip 
iki šiol gavo), jam nereikia 
nieko daryti: Jei „Soc. Sec.” 
įstaiga iš jūsų nesulauks jo
kios žinios, kad norite kažką 
keisti, ji automatiškai suteiks 
jums „waiver”. Kitais žodžiais 
tariant, jei nepranešate, kad 
norite gauti „Soc. Sec.” 
mokėjimus elektroniniu būdu 
į savo banką, jums ir toliau 
bus siunčiami „Soc. Sec.” 
čekiai į namus paštu kaip ir 
lig šiolei.

Valdžia tačiau vis tiek ragi
na žmones, gaunančius „Soc. 
Sec.” susitvarkyti taip, kad jų , 
mokėjimai būtų tiesiogiai per
keliami į jų sąskaitą banke. 
Valdžia šį raginimą grindžia 
tuo, kad tai jiems mažiau kai
nuos — nereikės spausdinti ir 
siųsti čekių, o, be to, bus ir 
žmonėms saugiau, nes nebus 
pavojaus, kad čekiai gali ding
ti.

AARP Vykdomasis direkto
rius pasidžiaugė valdžios lei
dimu gauti čekius namo 
paštu, nes taip bus išvengta 
sunkumų tiems, kurie neturi 
bankuose sąskaitų. Beveik 10 
milijonų amerikiečių banke 
sąskaitų neturi dėl įvairių 
priežasčių. Vieni jais nepasi
tiki, kitiems sunku ten nuvyk
ti, o kiti dėl neturto negali at
sidaryti sąskaitos. Kai kurie 
vyresnieji žmonės bijo arba 
nesupranta naujovių, tačiau 
ne visos naujovės yra blogos, 
daug naujų dalykų tik paleng
vina mūsų gyvenimą. Todėl 
norėčiau patarti, kad „Soc. 
Sec.” įstaiga jūsų mokėjimus 
jums siųstų tiesiai į banką.

Naudotasi medžiaga iš 
AARP biuletenio, 1998 rugsėjo 
mėn.

A.tA.
ANICETAI LENKAUSKAITEI 

POŠKIENEI
miruš, vyrą JUOZĄ POŠKŲ, brolį, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės fondo direktorių dr. EDMUNDĄ ir 
PLB Valdybos vykdomąją vicepirmininkę MILDĄ 
LENKAUSKUS, seserį dr. ALICIJĄ RUIBIENĘ, se
serėčią, PLB Valdybos talkininkę dr. VITALIJĄ VA- 
SAITIENĘ, jų šeimas, gimines ir artimuosius giliai 
užjaučia ir kartu liūdi

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
ir

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondas

AtA.
MYKOLUI JAGUČIUI

mirus, jo žmoną AMALIJĄ KALVAITYTĘ JAGU- 
TIENĘ širdingai užjaučiame ir jos skausmu dali
jamės

„Sietyno" vadovas ir 
dainos draugai

j
/

Brangiai Dukrai
AtA.

ASTAI
staiga mirus, mums mielus jos tėvus ČESLAVĄ ir 
TADĄ ALEKSONIUS, brolį JONĄ su šeima ir visus 
jų šeimos artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia:

Dalia ir Algis Augūnai 
Rožė ir Vladas Bariai 
Liucija ir Valteris Beržinskai 
Aldona ir Vytautas Biliūnai 
Frances A. Daniels 
Paulius Jurkus 
Giedrė ir Vytautas Kulpos 
Vanda ir Vytautas Majauskai 
Roma ir Jonas Mildažiai 
Janina ir Vacys Mitkai 
Antanina Reivytienė 
Ona ir Vincas Šalčiūnai 
Irena Šugalskienė 
Ona ir Vladas Vaitkai 
Angelė Zarr su šeima 
Lana ir Vladas Žibai 
Petras Žemaitis

Mažosios Lietuvos sūnui

AtA
MYKOLUI JAGUČIUI

iškeliavus Amžinybėn, žmonai AMALIJAI Floridoje 
ir seseriai bei broliui Vokietijoje, nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Mažosios Lietuvos Fondas 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija Čikagoje

* „Sodros” duomenimis, 
per pirmąsias dešimt rugsė
jo dienų dėl finansinės krizės 
Rusijąje negautų įplaukų su
ma sudarė beveik 4 mln. litų. 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Irena Degutienė mi
nistrų kabineto narius patiki
no, kad tai esminio poveikio 
socialinio draudimo fondo biu
džetui neturės, ir pensijos bus 
išmokėtos laiku. Pasak jos, 
įmonėms, kurios turi prob
lemų dėl finansinės krizės Ru
sijoje, „Sodra” netaikys nesu
mokėtų socialinio draudimo 
įmokų išieškojimų neginčo 
tvarka, nebus skiriamos bau
dos už įmokų nemokėjimą.

(Elta)

AUKOS LIETUVOS PARTIZANŲ ŠALPAI

$425 A.a. Kazimiero Urbšaičio prisiminimui aukojo šie 
asmenys: Kazys, Stasė ir Algirdas Urbaičiai, Joseph, Marga- 
ret Petrikai, Anthony, Vanda Gruzdžiai, Stasė Slandis.

$200 A. Danutė Basiuliai.
$100 Vitalis, Modesta Umbrasai, Romualdas, Margarita 

Jagminai.
$50 Joseph, Donna Petkūnai, Viktorija, Gintaras Ka

rančiai; Vytautas Juodka; George, Petronėlė Starkai; Sigita, 
Mildą Liaukai; Judy Pellet; Irene, John L. Rimkūnai; Pra
nas Baltakis.

$25 Vladas, Adelė Varneckai; Theresa, Faustas Strolios.
$20 Al, Vanda Jarmas; Ramūnas Bigelis; Sophie Ado

mėnas; Lionginas Pliūra; Antanina Laparskienė; Jonas 
Gudėnas; Elena Radzevičiūtė; Bronius, Tamara Marke- 
liūnai; John, Elena Radas.

$10 A. ir Marytė Krisiukėnai; John, Angelą Baliai; Ta
das, Česlovą Aleksoniai; Lilija, Audrey Kizlaičiai; dr. Peter 
Iron Jokubka; Stasys Baltušis, W. ir Mary Židžiūnai.

$5 K. Campe; J. ir A. Bražinskai.
Lietuvos Partizanų globos Fondo valdyba dėkoja aukoto

jams, sušelpusiems partizanus.
Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 2711-15 W. 71 St., Chica

go, IL 60629.
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DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.fA
SAULĖ

GEČIENĖ

Jau praėjo dešimt metų be Tavęs. Širdgėla ir ilgesys 
beliko mūsų palydovai. Tu mūsų mintyse, širdyse ir 
maldose...

Viešpatie, globok Ją, kol mes galėsime kartu su Ja 
garbinti šventą Tavo Vardą.

savo maldose.
Liūdesio pilni: vyras Alfonsas ir duktė Rasa.

AtA
VALENTINUI KONDRATUI

Lietuvoje mirus, užuojautą reiškiu jo broliui BA
LIUI ir jo visai šeimai.

Elena Švažienė

AtA.
JONUI ŽUKAUSKUI

per anksti Amžinybėn išėjus, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną IRENĄ, sūnus TOMĄ ir LINĄ, tėvus, brolius 
ir kitus artimuosius.

, Vytautas ir Joana Grybauskai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

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

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALLPHONES

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

CHICAGO 1-773-476-2345

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT •
ALL PHONES 

1-708-652-5245

http://www.finaid.org
http://www.locus.halcyon.com/
http://www.finaid.org/
http://www.ftc.gov/
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t/ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE'

Skubėkite užsisakyti 
„Draugą" - pirmasis 100 nau
jų prenumeratorių, gyvenan
čių JAV, „Draugą” įsigyti gali 
tik už 60 dol.! (Paprastai pre
numerata metams - 95 dol.). 
Šis pasiūlymas atsirado JAV 
LB Kultūros tarybos, Lietuvių 
fondo ir „Draugo” administra
cijos dėka. Atsiliepkite, nes 
pasiūlymas galioja tik ribotą 
laiką!

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje”, rugsėjo 23 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, atsi
lankys dr. Darius Radzevičius 
iš Vilniaus. Jis dirba suaugu
siųjų ir vaikų ligoninėse, labai 
rūpestingai prižiūri ir gydo 
„Lietuvos vaikų vilties” vai
kus. Besilankydamas Čikago
je, dr. Radzevičius surado lai
ko apsilankyti „Seklyčioje”, 
susipažinti su trečiadienio po
piečių lankytojais. Bus bendri 
pietūs. Visi maloniai kvie
čiami ir laukiami. Atvykite!

„Seklyčiai” reikalingi sa
vanoriai išvežioti maistą li
goniams ir nepajėgiems. Kas 
galėtų paaukoti vieną ar dvi 
dienas savaitėje po pusantros 
valandos padėti kitiems, pra
šome skambinti darbo dieno
mis tel. 773-476-2655.

Lietuvių fondo golfo die
na rengiama sekmadienį, rug
sėjo 27 d., Old Oak golfo lau
kuose prie 143 ir Parker Rd. 
gatvių, Orland Parke. Žaidy
nių pradžia 10:30 v.r., o vaišės 
ir svečių bei golfininkų vaka
rienė — 5 vai. vak. Šia proga 
naujai įstojusiems į LF su 100 
dol. įnašu,* arba tokią sumą 
įnešusiems jau esantiems LF 
nariams, žaidynės ir vakarie
nė bus nemokamai. Žaidynių 
nugalėtojams vakarienės me
tu bus įteiktos dovanos. Re
gistruotis ir gauti platesnę in
formaciją, prašoma skambinti 
į LF raštinę tel.: 630-257- 
1616.

G. Zobarskis, San Jose, 
CA, apdovanojo „Draugą” 100 
dol. auka. Esame dėkingi!

Prel. Jonas A. Kučingis,
Los Angeles, CA, yra vienas 
dosniausių mūsų dienraščio 
rėmėjų, daug kartų pradžiu
ginęs sambia auka. Grąžin
damas laimėjimo bilietėlių 
šakneles, Gerb. prelatas pri
dėjo 500 dol. priedą. Dėko
jame!

KILNUS TIKSLAS, 
GRAŽI SALĖ, DAR 

GRAŽESNĖ PUBLIKA
Tais keliais straipsnelio pa

vadinimo žodžiais galima la
bai tiksliai apsakyti praėjusį 
šeštadienį, rugsėjo 12 d.,
įvykusį Lithuanian Mercy 
Lift — labdaros organizacijos 
— pokylį, ruoštą labai gražiai 
atnaujintoje, puošnioje Chica
go Cultural Center salėje.

Galbūt daugelis prisimena, 
kad tame pastate ne taip se
niai buvo svarbiausias Či
kagos miesto knygynas, kuris 
dabar prisiglaudęs buvusiame 
Goldblatt parduotuvės pas
tate... Taigi, viskas keičiasi, 
tik niekuomet nesikeičia pa
galbos reikalingų žmonių 
skaičius ir kilnios asmenybės, 
kurios deda daug pastangų, 
kad tiems žmonėms būtų su
teikta pagalba.

O iš tokių pasiaukojančių 
savo artimui asmenybių ir su
daryta Lithuanian Mercy Lift 
(LML) organizacija. Jai vado
vauja Jurgis Lendraitis, o 
priklauso iš tikrųjų nedidelis 
būrelis panašaus amžiaus (su 
nedidelėm išimtim) vyrų ir 
moterų, susibūrusių ir pa
siryžusių siųsti medicininę 
paramą Lietuvai: vaistus, li
goninėms ir ligoniams būti
nus reikmenis, surinktus dau

giausia iš amerikiečių sveika
tos bei labdaros institucijų. 
Kiek talpintuvų į Lietuvą per 
savo gyvavimo ir veiklos lai
kotarpį LML jau išsiuntė, ir 
kokia jų piniginė vertė, 
išsamiai papasakojo LML pir
mininkas Jurgis Lendraitis, 
neseniai išspausdintame pasi
kalbėjime „Draugo” dienraš
tyje.

Šio pokylio tikslas buvo vie
nareikšmis: surinkti lėšų, kad 
būtų galima nupirkti ir nu
siųsti vaistų nuo tuberkulio
zės visiems, šiuo metu Lietu
voje džiova sergantiems. LML 
yra pasiryžusi sutelkti 25,000 
dol., o kita tiek žada pridėti 
Lietuvos vyriausybė: kad tų 
vaistų užtektų kiekvienam li
goniui, reikia apie 50,000 dol. 
Žinoma, vieno pokylio metu, 
nors ir daug svečių suvažiavo, 
nors ir daugybę laimėjimo bi
lietėlių išpirko, nors ir geriau
si norai skatino LML darbuo
tojus stengtis ir stengtis, su
rinkti neįmanoma.

Puotą atidarė LML pirm. 
Jurgis Lendraitis, suminė
damas ypatinguosius svečius, 
tarp kurių pirmaujančią vie
tą, žinoma, užėmė Lietuvos 
Respublikos prezidento žmo
na Alma Adamkienė. Publika 
ją sutiko karštais plojimais, o 
Viligailė Lendraitienė su di
dele rožių puokšte.

Dalyvavo taip pat Lietuvos 
respublikos generalinis kon
sulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas su neseniai iš Lietuvos at
vykusia žmona, buvo daug 
jaunesnio amžiaus profesio
nalų svečių, kurių, deja, ki
tuose lietuviškuose rengi
niuose nematome. O vis tik 
buvo svarbu publiką supa
žindinti — tai J. Lendraitis ir 
atliko — su didžiaisiais LML 
geradariais, be kurių pagalbos 
ši organizacija seniai būtų 
užsidariusi.

Daugiausia LML talpintuvų 
pripildo „Christian Relief 
Services”, kurios prezidentas 
Eugene Krizek su žmona Ad- 
die, dalyvavo pokylyje. Taip 
pat iš „Christian Relief Ser
vices” dar buvo Jenifer Patter- 
son ir Laura Johnson. Iš 
„Missionary Expediters” da
lyvavo Jack Fong (prez.) ir 
Steve Brown; iš ..Salvatorian 
Mission” br. Regis Fust, 
S.D.S. ir sės. Dora;iš „SIMS/ 
Portex” — Kurt Martin. Buvo 
tų svarbiųjų svečių bei 
viešnių daug daugiau, bet pa
kaks ir tiek iŠvėrdintų.

J. Lendraitis padėkojo ir 
darbuotojoms, suruošusioms 
šią puotą — visos buvo iš
kviestos į salės priekį ir ap
dovanotos rožėmis.

Svečiai džiaugėsi aplinka, 
LML veikla, vieni kitais ir 
gausiais laimėjimais, kurių 
bilietai buvo traukiami poky
lio metu. Verta pastebėti, kad 
buvo galima laimėti tris poras 
bilietų kelionei į Lietuvą ir at
gal SAS oro linijos lėktuvais 
(tai American Travel agen
tūros prez. Vyto Lauraičio ir 
SAS oro linijos atstovo, daly
vavusio puotoje, dovanos).

Šis pokylis, pavadintas 
„Kryžkelė ‘98" vardu, yra vie
nintelis lėšų kaupimo rengi
nys, kurį per metus ruošia 
LML, bet, galime būti tikri, 
kad reikiamos dolerių sumos 
nesurinkta. LML aukas gali
ma siųsti bet kada ir iš bet 
kur šiuo adresu: 14911 - 127th 
Str., Lemont, IL 60439. Susi
junkime visi ir padėkime gy
dyti tuberkulioze sergančius 
vaikus bei suaugusius Lietu
voje. Tuberkuliozė — pavojin
ga ir labai užkrečiama liga. 
Kai padėsime ją apstabdyti, 
patys jausimės saugiau, besi
lankydami tėvynėje.

B.TA.

DRAUGO FONDAS
4545 W. 03rd Stroot
Chicago, IL 00020 
Tol. 773-505-0500

GERA DERLIAUS PRADŽIA
Kai šį rudenį Lietuvos ūki

ninkai per lietų negali nuimti 
derliaus, kai daržovės ir bul
vės skęsta vandenyje, Draugo 
fondo rudens vajaus derliaus 
pradžia galima tik pasidžiaug
ti.

Ir ne dėl to, kad Čikagoje 
daug saulėtų dienų, bet todėl, 
kad daug saulėtos nuotaikos 
turime „Draugo” skaitytojų 
tarpe. Jie deda pastangas su
telkti Draugo fondo milijoninį 
kapitalą.

Gerą pradžią seka ir gera 
pabaiga. Milijoną Draugo fon
de mes pasieksime. Pradėjus 
rudens vajų, jau atsiliepė ilga
laikiai Draugo fondo nariai ir 
rėmėjai su papildomais įna
šais. Jau sulaukėme naujų 
narių ir rėmėjų. Jų laukiame 
žymiai daugiau.

Rudens vajaus proga lau
kiame įnašų iš daugelio mūsų 
organizacijų ir jų veikėjų, ku
riems „Draugas” labai daug 
padeda. Draugo fondą remti, 
jo nariais būti yra verta, nes 
jo parama „Draugo” dienraščio 
išlaikymui, pąlaiko lietuvybę 
išeivijoje.

Rudens vajaus įnašai
Su 500 dolerių:
Prel. dr. Juozas Prunskis, 

garbės narys, iš viso 34,500 
dol., Lemont, IL.

Dr. V. Dubinskas, garbės 
narys, iš viso 8,500 dol., Chi
cago, IL

Su 300 dolerių:
Kun. Algirdas Olšauskas, 

garbės narys, iš viso 1,400 
dol., Los Angeles, C A.

Su 200 dolerių:
Bronė Cizikaitė, garbės na

rė, iš viso 2,300 dol., Chicago, 
IL.

Gerardas ir Nellie Juškėnai, 
garbės nariai, iš viso 1,800 
dol., Cleveland Hts, OH.

Muz. Algimantas Barniškis ir dr. Vilija Kerelytė dainuoja Lietuvių fronto 
bičiulių studijų savaitėje Dainavoje. Jiedu atliks programą ir „Draugo” 
pokylyje rytoj, rugsėjo 20 d., Martiniųue salėje.

i
ši

JAV LB Kultūros tarybos 
1990 m. žurnalizmo premi
jai skirti sudaryta komisija iš 
pirm. Juozo Žygo, Juozo Bau
žio ir Aldonos Šmulkštienės, 
vertins lietuviškos spaudos 
bendradarbius, kurių kandi
datūras pristatys mūsų visuo
menė. Pasiūlymus siųsti iki 
spalio 1 d. (pagal pašto an- 
spaudą) šiuo adresu: Juozas 
Žygas, 9604 S. Karlov Avė, 
Oak Lawn, IL 60453. Premijų 
mecenatas — Lietuvių fondas.

LFK „Lituanica” — „Cra- 
covia” futbolo pirmenybių 
rungtynės, numatytos šį sek- 
madiedienį, rugsėjo 20 dięną 
Lemonte — neįvyks. „Craco- 
via” klubo vadovybė ketvirta
dienio vakare pranešė, kad 
klubas turi sunkumų su žai
dėjais ir komanda iš pirmeny
bių pasitraukia.

Antanas Bumbulis, iš viso 
600 dol., Toronto, Canada.

Eugenijus ir Irena Vilkai, iš 
viso 700 dol., Valencia, CA.

W. V. Beleckas, iš viso 400 
dol., Sunny Hills, FL.

Vytautas ir Stefa Prialgaus- 
kai, Palos Hills, IL.

Jonas ir Lucy Kilčiauskai, 
Rochester, N.Y.

Su 100 dolerių:
Henrikas Paškevičius, gar

bės narys, iš viso 1,200 dol., 
Thunder Bay, Ont. Canada.

Drs. Albinas ir Ona Garū- 
nai, garbės nariai, iš viso
1.100 dol., Willowbrook, IL.

M. M. garbės narys, iš viso
1,400 dol., Illinois.

Dr. Thomas ir Dainė Quinn, 
garbės nariai, iš viso 1,100 
dol., Orland Park, IL.

Antanas ir Viktorija Vala
vičiai, garbės nariai, iš viso
2.100 dol., Chicago, IL.

Sofija Plenienė, iš viso 750
dol., Oak Lawn, IL/

Zuzana Juškevičienė, iš viso 
300 dol., Oak Lawn, IL.

Elena Rožėnienė, iš viso 200 
dol., Chicago, IL.

Algimantas ir Danutė Uo
gintai, iš viso 505 dol., Water- 
bury, CT.

Vytautas ir Vilija Marcher- 
tai, iš viso 400 dol., Dovvners 
Grove, IL.

Žibutė Zaparackas, M.D., iš 
viso 450 dol., Chicago, IL.

Aurelija Balašaitienė, iš viso 
200 dol., Richmond Hts., OH.

Stanislava Cibas, iš viso 125 
dol., Milton, MA.

Saulė’ Corp., a.a. Juzefos 
Paulauskienės prisiminimui, 
iš viso 500 dol. Chicago, IL.

Su 50 dolerių:
Alfonsas Alkas, garbės na

rys, iš viso 1,125 dol., Tampa, 
FL.

Apolinaras Varnelis, garbės 
narys, iš viso 1,900 dol., Do-

Šakiečių klubas Čikagoje
ruošia linksmą gegužinę - 
„Derliaus šventę” spalio 11 d., 
sekmadienį, Šaulių namuose. 
Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti, pasisvečiuoti ir links
mai praleisti laiką. Valdyba 
rūpinasi, kad šis renginys pa
sisektų.

Kviečiami savanoriai tal
kos savaitgaliui Dainavoje.
Spalio 4-5 d. užsimota per
dažyti kai kuriuos stovyklos 
pastatus, atgaivinti gamtos 
takelį, paruošti stovyklavietę 
žiemai ir kt. Kviečiami visi 
prisidėti prie talkos ir kartu 
pasidžiaugti Dainavos spal
vinga rudens gamta. Talkinin
kai prašomi apie dalyvavimą 
pranešti Audriui Polikaičiui, 
tel. 630-257-2022, Mariui La- 
niauskui — 216-731-7464,
arba Vitui Underiui — 734- 
261-4069.

wagiac, MI.
Vytenis ir Sofija Statkai, iš 

viso 650 dol., N. Riverside, IL.
Kazys Kielius, iš viso 500 

dol., Chicago, IL.
• J. Radas, iš viso 500 dol., Li- 
vonia, MI.

Henrikas Laucius, iš viso 
250 dol., Paterson, NJf.

Sofija Vėbrienė, iš viso 550 
dol., Oak Lawn, IL.

Algimantas ir Teresė Gečiai, 
iš viso 500 dol., Huntington 
Valley, PA.

Vincė Udrienė, iš viso 300 
dol., Northville, MI. *

Ateitininkų Sendraugių są
junga, per A. Norvilą Ph.D., 
Oak Lawn, IL.

Albertas Naudžiūnas, So. 
Boston, MA.

Joseph Dūda, So. Boston, 
MA.

Irena Lukšytė-Goddard (40 
dol.), iš viso 380 dol., Arcadia, 
CA.

Su 25 doleriais:
Kazys Razauskas, iš viso 

525 dol., Dearborn Hts., MI.
Mykolas Naujokaitis, San 

Diego, C A.
Jurgis ir Dana Švedai, St. 

Petersburg, FL.
Antanas Masaitis (20 dol.), 

Delran, NJ.
A. T. Antanaitis (21 dol.), iš 

viso 45 dol., Lemont, IL.
Su 10 dolerių:
Antanina Darbutas, iš viso 

20 dol., Kenosha, WI.
Su 5 doleriais:
Petras Bernotavičius, iš viso 

25 dol., Lockport, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja-

Birutė Jasaitienė

• Baritono Lietuvos ope
ros ir baleto teatro solisto, 
Vytauto Juozapaičio kon
certas bus sekmadienį, rug
sėjo 27 d., 3:00 vai. p.p. Jau
nimo centre. Jam akompa
nuos Nijolė Ralytė, Lietuvos 
muzikos akademijos vyriausia 
asistentė. Visus maloniai 
kviečia „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje” ir Pa
saulio lietuvių centro krau
tuvėlėje.

(sk)
• Namams pirkti pasko

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

(sk.)
• Automobilio, namų ir 

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

(sk.)
• Prieš užsisakydami 

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

(sk.)
• DĖMESIO! Legaliai išrū

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

(sk)

A. KEZIO FOTOGRAFIJŲ 
KNYGŲ SUTIKTUVĖS

Šios sutiktuvės vyks rugsėjo 
25 d., penktadienį, nuo 7 iki 8 
vai. vak., „Borders Books” 
knygų parduotuvėje, Orland 
Park (1560 S. LaGrange Rd.). 
„Borders Books” platina Algi
manto Kezio fotografijų kny
gas, rengia visuomenės susi
tikimus su autoriumi. Šioje 
vakaronėje Kezys kalbės apie 
savo meną, rodys skaidres, at
sakinės į klausimus, autogra
fuos knygas, kurių jis yra iš
leidęs net 19. Bus pristatyta ir 
pati naujausioji, dvidešimtoji, 
Būties fragmentai. Foto menu 
besidominti visuomenė kvie
čiama į šią vakaronę atsilan
kyti. Įėjimas nemokamas.

ALMOS FONDAS

Ada E. Sutkus, Bervely 
Shores, IN, Almos fondui au
kojo 100 dol.

Aa. Onos Briedienės at
minimą pagerbdami, almos 
fondui aukojo: Juozas Briedis 
ir duktė Dalia Stonys — 50 
dol.; Mr. ir Mrs Bernardas 
Brizgys, Mr. ir Mrs. R. K. Ra
zauskas — po 20 dol.; Mr. ir 
Mirs Alfredas Brazys — 10 
dol.

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu tariame ačiū. 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių, Tax I.D. 36-4124191. Če
kius rašyti: „Lietuvos Naš
laičių globa”, pažymint, kad 
skirta Almos fondui, siųsti 
2711 W. 71st Str., Chicago, IL 
60629.

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

(sk.)
• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams ir daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: Marčia Bubelienė Blys- 
tad $25, a.a. Gedimino Bube- 
lio atm.; dr. Indrė Rudaitytė ir 
Dean Jeske $50; Linas ir Re- 
becca Kulikauskas $25; Pau
lius Marchertas $25; Viktoras 
Šatas $25; Stasė Maurukienė 
$50; a.a. Dalios Maurukienės 
ir Halinos Tilindienės atm.; 
Ona Rušėnienė $25, a.a. Zuza
nos Petrauskienės atm.; ano
niminiai $75. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. (847) 537-7949. 
TAX ID# 36-3003339.

(sk)
• Dėmesio buvusieji pa- 

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

(sk)
• A a. Zuzanos Petraus

kienės atminimui Vena ir 
Aleksas Lauraičiai paaukojo 
$25 Lithuanian Mercy. Nuo
širdžiai dėkojame už auką. 
Reiškiame gilią užuojautą šei
mai.

(sk)

ATIDĖTA ATSTOVO
SHIMKAUS KELIONĖ l 

LIETUVĄ

Angelė Nelsienė praneša, 
kad Kongreso nario John 
Shimkau8 numatyta kelionė į 
Lietuvą, ir jo kalba LR Seimo 
rudens sesįjos atidaryme rug
sėjo 8 d. atidėta, nes to reika
lavo JAV Valstybės departa
mentas. Jų sprendimas kilo 
dėl, jų manymu, galimo pavo
jaus Kongreso nario Shimkaus 
gyvybei po Afrikoje įvykusių 
Amerikos Ambasadų susprog
dinimų ir galimų teroristinių 
veiksmų, nukreiptų prieš 
Amerikos piliečius, ypač val
džios pareigūnus. Valstybės 
departamentas sakėsi šiuo 
metu negalįs suteikti kongre
so nariui Shimkui pakanka
mos apsaugos ir patarė į Lie
tuvą vykti vėliau, galbūt 
lapkričio mėnesį. Kongreso 
narys John Shimkus, esantis 
lietuvių kilmės, yra Amerikos 
Atstovų rūmuose įsteigto 
„Baltic Caucus” (Baltų komi
teto) pirmininkas (kitas pirmi
ninkas yra Kongreso narys 
Dennis Kucinich).

A.K. Šmulkštienė, Chica
go, IL, grąžindama laimėjimo 
bilietėlių šakneles, atsiuntė 
dar 100 dol. auką. Su gilia 
padėka dovaną įvertiname.

Stasys Žilevičius, Palos 
Hills, IL, dosnia ranka pa
rėmė „Draugo” leidybą, at
siųsdamas 100 dol. auką, kar
tu su prenumeratos mokesčiu 
ir bilietėlių šaknelėmis.

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

(A)
• Tik 46 centai už minu

tę, skambinant į Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSIVCYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556.

(sk.)
• DĖMESIO! VIDEO APA

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

(sk.)

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

(1/2 bL (ilaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 706-301-4866

Valandos pagal susitarimą
.............................- ■

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8.Kedaie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

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

Sefttad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 
=================

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas

4636 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-264-0100 

Valandos pagal susitarimą 
........... .........

ADVOKATAI
LJRane A LFeyman

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse.
6213 SArcher Avė., Chicago, II.60632. 
Tel. 847-381-7636 (kalbame lietu- 
viikai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaitę.




