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Lietuva prisijungs prie galimų 
NATO veiksmų Jugoslavijoje 

kiai suderino paskutinius 
klausimus, planuodami oro 
pajėgų ir sausumos kariuo
menės veiksmus Kosovo pro
vincijoje, ku r nuo metų pra
džios vyksta nuožmūs etninių 
albanų sukilėlių ir Serbijos 
saugumo pajėgų susirėmimai. 

Ketvirtadienį Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba (ST) 
griežtai pasmerkė pastaruo
sius Serbijos pajėgų žiauru
mus Kosove, kai buvo nužudy
ta dešimtys civilių gyventojų, 
tarp jų — keli vaikai. 

ST pareikalavo, kad Jugos
lavijos valdžia nedelsdama iš
tirtų maždaug 40 kaimo gy
ventojų albanų nužudymą ir 
nubaustų kalt ininkus. 

Ankstesniame J T ST nuta
rime reikalaujama, kad Jugos
lavijos prezidentas Slobodan 
Miloševič įsakytų nutraukti 
visas kovas, išvestų iš Kosovo 
kariuomenę ir ginkluote, su
darytų galimybe sugrįžti į na
mus tūkstančiams albanų pa
bėgėlių, atvertų kelius huma
nitarinės pagalbos tiekimui ir 
surengtų derybas dėl konflik
to sureguliavimo. 

Pasak Vakarų diplomatų, 
NATO jau artimiausiu metu 
galėtų surengti oro antskry
džius ne tik prieš Serbijos ka
rinius objektus Kosovo provin
cijoje, bet ir visoje valstybėje. 

Karinės jėgos panaudojimui 
Kosove kategoriškai priešta
rauja dvi J T ST narės — Rusi
ja ir Kinija. Tačiau NATO dip
lomatai teigia, kad ši operaci-

ais". ja gali būti vykdoma ir be 
Kaip žinoma, NATO kariš- Saugumo Tarybos pritarimo. 

Valdžia kaltinama prievarta 
„lietuvinanti" lenkus 

Varšuva, spalio 2 d. (BNS) Vilniaus ribų išplėtimas ne tik 

Vilnius , spalio 2 d. (BNS) 
— Lietuvos Užsienio reikalų ir 
Krašto apsaugos ministerijos 
pradėjo „sąlyginį planavimą", 
kaip Lietuva galėtų prakt iškai 
prisidėti prie galimos ~N*\0 
operacijos Jugoslavijos AOSOVO 
provincijoje, penktadienį BNS 
sakė aukštas Lietuvos URM 
pareigūnas. 

Pasak jo, „Lietuva remia 
tarptaut inės bendruomenės, 
taip pat ir NATO pas tangas 
diplomatinėmis priemonėmis 
užkirsti kelią konfliktui ir jė
gos panaudojimui Kosove". 

„Lietuva taip pat seka ir re
mia aljanso pasiruošimus gali
miems kar iniams veiksmams 
Kosove, jei toliau nebus įgy
vendinami Jungt in ių Tautų 
Saugumo Tarybos ir NATO rei
kalavimai", sakė pare igūnas . 

„NATO pakvietus ir Seimui 
pr i tarus , Lietuva, ka ip viena 
aktyviausių NATO partner ių , 
prisidės prie NATO vadovau
jamos operacijos, jeigu tokia 
įvyktų. Dabar KAM svarsto, 
kokiomis priemonėmis ir pa
jėgomis Lietuva galėtų ta i pa
daryti", sakė Lietuvos diplo
matas . 

BNS žiniomis, vienas sąly
ginio planavimo var ian tų yra 
iki 40-ties Lietuvos kar ių bū
rio pasiunt imas į krizės regio
ną. 

Diplomatas, pak laus tas , a r 
Lietuva jau gavo NATO pak
vietimą, sakė, kad „diploma
tiniais kanalais vyksta kon
sultacijos su NATO valstybė-

Lietuva per savaitę 

Spalio 2-ąją, kuri Lietuvoje minima, kaip Angelų diena, savo profesinę šventę švente per 18,000 policijos parei
gūnų. Šiemet minimas ir Lietuvos policijos 80-metis. Ta proga respublikoje vyko gausybė renginių, kurių metu 
buvo pagerbti ir nusikaltėlius persekiojantys kriminalistai, ir gatvėse ar keliuose budintys pareigūnai, ir pasie
niečiai, ir naujosios Mokesčių inspekcijos pareigūnai bei pareigūnes, nes Lietuvos policijoje dabar dirba apie 
3,700 moterų. Sveikinimus policininkams šventes proga nusiuntė prezidentas Valdas Adamkus ir premjeras Ge
diminas Vagnorius. Vilniuje, Vidaus reikalų ministerijos kultūros ir sporto rūmų sodelyje, ta proga buvo paso
dintas jau aštuntasis (nuo 1991 metų) simbolinis ąžuoliusas ir pagerbti žuvę policininkai. 

Nuotr.: Vilniaus Arkikatedros aikštėje policijos pareigūnų šventinę rikiuote, priėmė Seimo nacionalinio 
saugumo komiteto pirmininkas Algirdas Katkus (prie mikrofono) ir generalinis policijos komisaras Edvardas 
Grušas (kairėje). (Elta) 

Maskva ragina Vilnių 
nevaržyti karo veteranų teisių 

— „Atrodo, kad nepaisant ofi
cialių pareiškimų, Lietuvos 
valdžia neats isakė ket inimo 
galutinai išspręsti lenkų pro
blemą ir daro viską, kad būtų 

^sulietuvinti Vilnijoje gyvenan
tys lenkai", Varšuvos savait
raščiui „Czas" teigė Lietuvos 
Seimo narys, Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos p i rmininkas 
J a n a s Senkevičius. 

Pasak jo, lietuviai savo 
tikslo siekia „geležiniu nuo
seklumu", tačiau tai daro su 
„baltomis pirštinėmis", nes 
bijo ta rp taut inės krit ikos. 

J . Senkevičius tokios politi
kos pavyzdžiu nurodo Vil
niaus miesto ribų išplėtimą, ir 
taip, anot politiko, priemies
tyje gyvenantys lenkai prara
do galimybę a tgaut i daugiau 
kaip 10,000 hek ta rų žemių. 

Lietuvos par lamentaras Len
kijos skaitytojams teigia, jog 

sumažino lenkų nuosavybę, 
bet ir sumažino ir taip skur
džios Vilniaus rajono savival
dybės finansines galimybes. 

J. Senkevičiaus nuomone, 
Lietuvos valdžia skubino šį 
darbą, nes norėjo susilpninti 
Vilniaus rajoną ir suskaldyti 
lenkų visuomenę. 

J is įsitikinęs, kad šiuo tikslu 
vykdoma ir naujoji Lietuvos 
teritorinė reforma. 

Lietuvos lenkų rinkimų ak
cijos pirmininkas tikisi val
stybės prezidento Valdo Adam
kaus paramos, sprendžiant 
vietos lenkų problemas, ir kar
tu reiškia viltį, jog „Lietuva ir 
Lenkija susi tars dėl to, kad 
būtų laikomasi tarpvalsty
binės sutarties nuostatų, ir 
pradės reguliarias konsultaci
jas , siekdamos užkirsti jų lau
žymą". 

Maskva-Vilnius, spalio 2 
d. (BNS) — Rusijos Valstybės 
Dūma paragino Lietuvos par
lamentą „užkirsti kelią radi
kalioms nacionalistinėms nuo
taikoms ir neleisti apriboti 
visų gyvenančių Lietuvoje 
Antrojo pasaulinio karo vete
ranų, kariavusių antihitleri
nės koalicijos valstybių pusė
je , teisių". 

Tai pabrėžiama penktadienį 
Valstybės Dūmos vienbalsiai 
290 balsų priimtame kreipi
mesi į Lietuvos Seimo narius. 

Kreipimąsi parengė depu
t a t ų grupės „Liaudies valdžia" 
kontroliuojamas Rusijos par
lamento Nepriklausomų val
stybių sandraugos (NVS) rei
kalų ir ryšių su tėvynainiais 
komitetas. 

Dokumente teigiama, kad 
Lietuvoje diskriminuojami tie 
II pasaulinio karo dalyviai, 

kurie kariavo antihitlerinės 
koalicijos valstybių pusėje. 

Vilniuje manoma, kad 
Dūmos kreipimasis greičiau
siai susijęs su dalies sovietų 
armijos veteranų nepasitenki
nimu, neteku? nukentėjusiųjų 
asmenų valstybinės pensijos. 
Lietuvoje neseniai įsigaliojo 
vyriausybės nutarimas, pagal 
kurį tokios pensijos neteko 
buvę sovietų represinių struk
tūrų — KGB. NKVD ir kitų. 
kovojusių su lietuvių rezisten
cija — darbuotojai. 

Kai kurie takių kategorijų 
veteranai siur.tė skundus Lie
tuvos socialinio, reikalų ir dar
bo ministerija ir, kaip mano
ma ministerioje, greičiausiai 
pasiskundė Maskvai. 

Antihitlerines koalicijos da
lyviai, kaip ir rezistentai ar 
buvę politinia kaliniai, greta 
socialinio draidimo pensijos 

Amerikiečių žurnalistams — 
Lietuvos valstybės medaliai 

Iškelta pirmoji baudžiamoji byla 
nelegaliems imigrantams 

Lazdįjai, spalio 2 d. (Elta) 
— Pietvakarių pasienio polici
jos rinktinės kvotos tarnybos 
pareigūnai iškėlė pirmąją Lie
tuvoje baudžiamąją bylą ne
legaliems migran tams iš to
limųjų valstybių-. 

Pabradės užsieniečių regis
travimo centro direktorius 
Evaldas Tuinyla sako svei
kinąs šį žingsnį, nes „nemato
mu telefonu" po trečiojo pa
saulio valstybes pasklidusi in
formacija apie tai gerokai pri
stabdytų į Vakarus besiver
žiančių ekonominių bėglių 
brovimąsi per Lietuvos sienas. 

Baudžiamąją bylą už ne
teisėtą valstybės sienos pe
rėjimą nuspręsta iškelti \x:n-

kiems Bangladešo ir t r ims 
Somalio piliečiams, kuriuos 
spalio 1 d. Pietvakarių pasie
nio policijos rinktinei perdavė 
Lenkijos pasieniečiai. Tarp su
laikytųjų — dvi moterys ir 
vaikas. 

J Vokietiją keliavę nelegalai 
buvo sulaikyti rugsėjo 30 d. 
kaimyninės Lenkijos Suval
kų vaivadijoje, netoli Kuklės 
miestelio ir grąžinti į Lietuvą, 
išaiškinus, kad tos pačios die
nos rytą jie nelegaliai pateko į 
Lenkiją per Pazapsių pasienio 
ruožą. 

Iki šiol Lietuvoje nebuvo 
keliamos baudžiamosios bylos 
valstybės sieną neteisėtai pe
rėjusiems tolimųjų valstybių 

Vilnius, spalio 2 d. (Elta) 
— Grupė Jungtinių Amerikos 
Valstijų žurnalistų, padėjusių 
garsinti Lietuvos vardą, prezi
dento Valdo Adamkaus pasi
rašytu dekretu, apdovanoti 
Lietuvos medaliais. 

Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ordino I 
laipsnio medaliai skirti televi
zijos bendrovės „Fox News 

piliečiams. Jei pavykdavo su
laikyti ar vėliau išaiškinti ne
legalų vedlius, tai prieš teis
mą stodavo vedliai. 

Tačiau Pasienio policijos de
partamento Operatyvinės tar
nybos viršininkas Vytas Gra
žys teigė esąs pasiryžęs įvesti 
naujas tradicijas. „Kuo bloges
nė močiutė iš Baltarusijos, 
kurią sulaikome ir baudžiame 
už tai, kad bandė Lietuvoje 
parduoti nelegaliai per sieną 
pervestą karvę, nuo sieną pa
žeidusių svetimšalių?"", klausė 
V Gražys. Jis įsitikinęs, kad 
prieš Lietuvos įstatymus visi 
turi būti lygūs. 

Channel" konspondentui, bu
vusiam ABC televizijos kores
pondentui Baltuosiuose Rū
muose Brit iume , politikos 
apžvalgininku Cord Myer, 
laikraščio „The New York Ti
mes" apžvalgninkui VVilliam 
Safire, žurnab „The New Yor-
ker" žurnalisui David Rem-
nick. 

Sausio ĮSosios atminimo 
medaliais a "dovanoti laik
raščio „The Niw York Times" 
žurnalistai Aison Mitchell ir 
Frank X. C!nes. Pastarasis 
yra buvęs .Tie New York 
Times" Mask'os įstaigos ko
respondentas 

Prezidento lekrete nurodo
ma, kad apdovanojimai Šiems 
amerikiečių žurnalistams skir
ti „už paranu Lietuvai, 1990-
1991 metais įtvirtinant val
stybės neprik^usomybe ir sie
kiant t a rp ta t in io diplomati
nio pr ipaž in to , bei palankų 
Lietuvos įva.džio formavimą 
JAV spaudo° ir pastangas 
garsinant Liruvos vardą pa
saulyje". 

gauna 138 litų pagrindinę 
nukentėjusiųjų asmenų val
stybinę pensiją arba pusantro 
karto didesnę, jei dėl karo 
tapo I ar II grupės invalidais. 

Netekusieji šios pensijos, 
buvę represinių struktūrų 
darbuotojai tebegauna sociali
nio draudimo pensiją ir, pasak 
ministerijos darbuotojų, „tik
rai nebadauja". 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija dar nėra suskai
čiavusi, kiek asmenų neteko 
valstybinės pensijos, bet jos 
darbuotojai sako gavę „apie 
porą šimtų" skundų. 

Dūma ta ip pat teigia, kad 
„nepaisant istorijos faktų... su
lyginama Vokietijos nacių 
okupacija Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungos išvaduojamoji misija 
per Antrąjį pasaulinį karą". 

Dūma pareiškia didelį su
sirūpinimą, kad „Lietuvos val
džia mėgina iš naujo įvertinti 
Antrojo pasaulinio karo rezul
tatus". Tai, deputatų nuomo
ne, gali būti įvertinta kaip 
„tiesioginis iššūkis pasaulio 
viešajai nuomonei ir pasi
tyčiojimas iš žuvusiųjų kovoje 
su fašizmu atminimo". 

* Prezidentas Valdas 
A d a m k u s nusiuntė telegra
mą kandidatui į Vokietijos 
federalinio kanclerio postą 
Gerhard Schroeder ir pasvei
kino jį bei Vokietijos socialde
mokratų partiją, jai laimėjus 
daugumą naujojo parlamento 
rinkimuose, palinkėdamas sėk
mės ateities darbuose. 

* Se imo Socialdemokratų 
frakcijos nario Arvydo Aksti
navičiaus nuomone, Mažeikių 
profsąjungos tam tikra pras
me pasiekė istorinę pergalę, 
išsikovodamos socialines ga
rantijas reorganizuojamų naf
tos įmonių darbuotojams. Jis 
pasidžiaugė, kad šis laimėji
mas pasiektas ne kažkokiais 
mitingais, demonstracijomis, 
o konstruktyviomis derybo
mis. Seimo narys sakė, kad 

. priimtame nutarime, kuriame 
strateginiu investuotoju pri
pažįstama „Williams" ben
drovė, atsirado nuostata įgy
vendinti darbuotojų socialines 
garantijas. .BNSI 

* Europos Komisija (EK) 
palankiai vertina Lietuvos 
ekonomikos rodiklius ir fi
nansų valdymą. „Šioje srityje 
mes galime tikėtis palankios 
EK nuomonės apie Lietuvos 
pasirengimą deryboms dėl sto
jimo į Europos Sąjungą", 
penktadienį pareiškė finansų 
ministras Algirdas Šemeta, 
sugrįžęs iš Briuselio, kur susi
tiko su EK antrojo generalinio 
direktorato generaliniu direk
toriumi Giovanni Ravasio ir 
EK nariu Yves Traibault de 
Silguy, atsakingu už finansus 
ir ekonomiką. ES yra suteiku
si Lietuvai 75 mln. ekiu (apie 
355 mln. litų) paskolų, iš jų 
apie 15 mln. ekiu (71 mln. li
tų) įmonės jau grąžino. A. Še
meta sakė, kad Briuselyje kal
bėta apie galimybes šiuos pini
gus panaudoti investicijoms. 

t Elta) 

* Lietuvos ir Rusijos sie
nos pažymėjimo delegacijos, 
vadovaujamos vyriausiųjų sie
nos derybininkų — URM Kon
sulinio departamento direk
toriaus Rimanto Šidlausko ir 
ambasadoriaus Aleksėj Obu-
chov — ketvirtadienį Maskvo
je apsvarstė pluoštą juridinių 
aktų ir norminių dokumentų, 
susijusių su sienos pažymė
jimu. Susitikimas įvyko Rusi
jos siūlymu. R. Šidlauskas sa
kė, jog tai teikia vilties, kad 
aplinka sienos sutarties pat
virtinimui Rusijoje nebėra ne
palanki, ir tolesni veiksmai 
nebus vilkinami. 

* S e i m o narė, buvusi Eu
ropos reikalų minis t rė Lai
ma Andrikienė kreipėsi į ge
neralinį prokurorą, prašyda
ma kuo greičiau teismui per
duoti baudžiamąją bylą dėl in
cidento Kaune, per kurį žuvo 
žmogus. „Nors puikiai sup
rantu, kiek daug kitų darbų ir 
bylų turi Generalinė prokura
tūra , manau, kad daugiau nei 
pusė metų, praėjusių nuo by
los iškėlimo, galėtų būti pa
kankamas laiko tarpas, kad 
išvados jau būtų žinomos vi
suomenei, o kai kurie asme
nys patraukti atsakomybėn", 
rašo L. Andrikienė penkta
dienį išplatintame kreipimesi 
į generalinį prokurorą Kazį 
Pėdnyčią. <BNS> 

* Dėl Rusija sukrėtusios 
f inansų krizės pašto pinigi
nių perlaidų siuntimas iš Lie
tuvos nėra ribojamas. Šiemet 
sausio-rugsėjo mėnesiais iš 
Lietuvos į Rusiją iškeliavo 
7,664 pašto pinigines perlai
dos. Pašto perlaidos iš Rusijos 
Lietuvos nepasiekia nuo jau 
rugpjūčio 8 d. (buvo siųstos 
8,789 perlaidos). Rusijos paš
tas aiškina, kad perlaidų siun
timą į užsienį sustabdė laiki
nai, jis bus atnaujintas nusis
tovėjus rublio ir JAV dolerio 
santykiui. Kada tai įvyks, nie
kas negali pasakyti. „Lietuvos 
pašte" svarstoma, ar nesu
stabdyti pašto piniginių per
laidų siuntimo į Rusiją, kad 
neiškiltų tarpusavio atsiskai
tymų už šią paslaugą nesusi
pratimų. .Elta. 

* Soc ia l inės apsaugos i r 
darbo ministerija pasiūlė šį 
šildymo sezoną patvirtinti 
naują kompensavimo už šil
dymą ir karštą vandenį tvar
ką. Siūloma nustatyti mažes
nes bendrojo ploto normas. 
kad būtų remiamos tik tos ne
turtingos šeimos, kurios netu
ri didelio gyvenamojo ploto, o 
ne šeimos, turinčios didelius 
butus. BNS 

* Skanda l a i s i š g a r s ė j ę s 
Rusijos l iberal iųjų d e m o k 
ra tų partijos vadas Vladimir 
Žinnovskij pareiškė žinąs, 
kaip sujungti Karaliaučiaus 
sritį su Rusija. Penktadienį 
Karaliaučiaus radijo stoties 
„Baltik plius" laidoje jis • pa
siūlė nurėžti nuo Lietuvos ar
ba Lenkijos „100 ar 200 kilo
metrų" teritorijos ir mainais 
joms už tai pasiūlyti plotus 
Rusijos Smolensko srityje. V. 
Žirinovskij pareiškė neįeisiąs, 
kad Lietuva prieitų prie euro
pinio geležinkelio vėžių, nes 
tai nutrauktų Rusijos tranzitą 
per Lietuvą ir pagrasino Lie
tuvai „Leningrado blokada", 
jeigu ji apsunkins Rusijos 
tranzitą. „Tuomet Lietuva ne 
necyptels", pareiškė V. Žiri
novskij. 

* K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s 
g u b e r n a t o r i u s p a d ė k o j o 
Lietuvai, kuri „įrodė esanti 
gera kaimynė, pasirengusi 
sunkią minutę ateiti į pagal
bą". Padėka reiškiama guber
natoriaus Leomd Gorbenko 
laiške, kurį penktadienį gave 
Lietuvos Seimo vicepirminin
kas Romualdas Ozolas. Laiške 
prašoma perduoti nuoširdžią 
padėką Lietuvos žinybų, orga
nizacijų bei savivaldybių vado
vams už konkrečią pagalba 
srities medicinos bei kitoms 
socialinėms įstaigoms. ;BNS> 

* Ats i l i epdamas \ L i e t u 
vos ž m o g a u s te is iu asociaci
jos ir Centro sąjungos vadovo 
Romualdo Ozolo kvietimą, šią 
savaitę Lietuvoje viešėjo Balti
jos jūros valstybių žmogaus 
teisių tarybos komisaras Ole 
Espersen, kuris susitiko su 
aukštais pareigūnais, atsakin
gais už žmogaus teisų padėtį, 
domėjosi piliečių kalinimo są
lygomis, kitataučių padėtimi, 
vaikų teisių apsauga. Svečias 
nuodugniai susipažino ir su 
Seimo nario Audriaus Butke
vičiaus kalinimo aplinkybė
mis. Pasak R. Ozolo, O. Esper
sen pažymėjo, kad nuo pra
ėjusių metų be teismo sprendi
mo kalinamo Seimo nario 
žmogaus ir piliečio teisės buvo 
pažeistos, o tolesnis kardoma
sis kalinimas kelia daug klau
simų. Todėl O. Espersen neat
meta galimybės pats imtis A. 
Butkevičiaus bylos. <EIU> 

* Vilniuje š iuo m e t u ke 
leiviu pe rvež imu užsiima 
apie 100 firmų. Kai kurioms 
jų keleivių vežimo leidimų ga
liojimo laikas baigėsi rugsėjo 
mėnesį. Tačiau kai kurių fir
mų, turinčių mikroautobusus, 
vadovai su savivaldybe nenori 
pasirašyti atitinkamų sutar
čių, nes jose yra reikalaujama 
laikytis eismo tvarkaraščių, 
išduoti keleiviams bilietus pa
gal nustatytą kainą. Ketvirta
dienį į darbą neišvažiavo pen
kių firmų autobusiukai. Vai
ruotojai protestuodami suren
gė streiką. Trukdydami eis
mui, neimdami keleivių, Vil
niaus gatvėmis važiavo apie 
100 mikroautobusų. .BNS. 

KALENDORIUS ~ 
Spal io 3 d Evaldas. Kris

tina, Rimtas, Eitvilas, Atlan
ta. 

Spal io 4 d. Pranciškus. Au
ra. Eivyde. Gailius. 

Spalio 5 d : Placidas, Edvi
nas, Gale. Lpine, Gildą. Kari-
tina. 

Spalio 6 d : Brunonas. 
Adalbertas. Filadelija. Budvy-
das. 

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

DVYLIKA ŽINGSNIŲ Į TAIKĄ, 
MEILĘ, RAMYBĘ 

p e n k t a s i s ž ingsnis 

Turbūt mes visi esame karts sų kaltes 
nuo karto girdėję prieštaravi
mus'katalikų išpažinties (susi
taikymo) sakramentui, lyg šis 
sakramentas mums, katali
kams, būtų nereikalingas! Tuo 
tarpu, šioje 12-likos žingsnių 
programoje reikalaujama ne 
tik ketvirto žingsnio sąžinės 
sąskaitos, bet ir išpažinties iš 
kiekvieno asmens, kuris nori 
dvasiškai „gyti", dvasiškai 
augti. 

Kartą atliekame ketvirto 
žingsnio sąžinės sąskaitą, kar
tą sau prisipažįstame, kad šir
dyje nešiojame piktumą, kar
tumą, pavydą, neapykantą, 
kartą prisipažįstame, kad ne
gerbiame save, savo kūną, sa
vo protą, savo sielą, kar tą pri
sipažįstame, kad nepasitikim 
nieku, netoleruojam to, kas 
skiriasi nuo mūsų, teisdami 
kitus, kartą prisipažįstame, 
kad jaučiame atsakomybę už 
visus ir viską, kad jaučiam, 
jog mes vieni galime visus iš
gelbėti, mes vieni tu r ime vi
siems ir viskam atsakymus, 
t i k t a d a galime išpažinti mū-

Sąžinės sąskaitos 
keliu pripažinę visas neigia
mybes mūsų gyvenime, galime 
jas išpažinti, galime jas balsu 
išpažinti kitam. Su išpažintim 
randama tikra tiesa. Kaip šv. 
Jonas (1:8) rašo savo pirma
jame laiške: „Jei sakytume, 
jog neturime nuodėmės, klai
dintume patys save, ir nebūtų 
mumyse tiesos". 

Rašydamas romėnams, šv. 
Povilas (14:12) teigė: „Taigi, 
kiekvienas iš mūsų duos Die
vui apyskaitą už save". Šv. 
Jokūbas (5:16) savo laiške žy
dų kilmės krikščionims, gyve
nantiems už Palestinos ribų, 
rašė: „Tad išpažinkite vieni ki
tiems nuodėmes ir melskitės 
vieni už kitus, kad atgau-
tumėte sveikatą". Kaip ir vi
siems žingsniams šioje 12-kos 
žingsnių programoje, Šventa
sis Raštas laiko pagrindą ir 
penktajam žingsniui, kuris 
yra: P r i s ipaž į s t am Dievui , 
sau , i r k i t a m a s m e n i u i sa
vo n u s i k a l t i m u s i r savąs ias 
ydas . 

L.Š. 

Studijų dienų Dainavoje rengėjai Nijolė Balčiūnienė (kairėje) ir dr. Algis 
Norvilas (dešinėje) su Laima Braune džiaugiasi gražia stovyklavietės 
gamta. Visi trys yra ateitininkų sendraugių valdybos nariai. 

STUDIJŲ SAVAITGALIS 
DAINAVOJE 

Vasara baigiasi, stovyklos 
smagiai ir sėkmingai praėjo; 
tačiau darbo dienos savaitgalį 
ateitininkai (ir susidomėję 
Ateitininkija) iš įvairių Šiau
rės Amerikos bei Lietuvos 
miestų traukė Dainavon. Atei
tininkų Studijų savaitgalyje 

ypatingą asmenį yra rašęs, 
tačiau negalėjo Studijų savait
galyje dalyvauti. Dr. Kriau
čiūno paruoštą tekstą skaitė 
Taura Zarankaitė Undęrienė. 
Po dailaus Tauros skaitymo 
buvo rodoma dokumentinė 
vaizdajuostė iš Lietuvos. Ku-

pradės ruoštis rudens sezono nigui Zdebskiui nė vienas dar-

BENDROMIS PASTANGOMIS 
i r b r o l i a i Mielos seses 

Kris tuje , 
Sveikiname Jus susirinku

sius į tradicines ateitininkų 
Studijų dienas Darbo dienos 
savaitgalį. Tikime, kad šis sa
vaitgalis duos naujų impulsų 
ateitininkijos veiklai ir padės 
nubrėžti naujas ateitininkijos 
veiklos abipus Atlanto gaires. 
Šiandien, kaip ir 1911 metais, 
tebėra aktualūs Pr. Dovydai
čio iškelti trys pamatiniai 
klausimai: kuo mes save vadi
name, ką aplink save matome, 
kokie mūsų tikslai. Šiuos 
klausimus kasdien tur ime sau 
užduoti, žvelgdami į mus su
pantį pasaulį ir skaitydami 
laiko ženklus. Jau daugiau 
kaip 50 metų esame pasaulinė 
organizacija geografine pras
me. Tai neišvengiamai tiek 
kraštų valdyboms, tiek atski
riems vienetams kelia skirtin
gus uždavinius, priklausan
čius nuo kiekvieno krašto po
reikių ir savitumo, ir skatina 
rinktis skirtingus veiklos me
todus bei kryptis. Nepaisant 
šių esamų ir aplinkybių dik
tuojamų skirtumų esame vie
nas sąjūdis, viena organizaci
ja, viena šeima, siekianti 
bendro tikslo, besivadovaujan
ti ta pačia idėja. Naujasis 
Ateitininkų federacijos statu
tas leidžia kiekvienam kraštui 
pasirinkti statutą ir veiklos 
struktūrą geriausiai atitin
kančią krašto sąlygas ir vie
tinius ateitininkų poreikius. 
Svarbiausia, kad organizacinė 
struktūra sudarytų kuo geres
nes sąlygas sąjūdžio plėtrai, 
veikimui.ir kiekvieno vieneto, 
kiekvieno ateitininko kūrybiš
kos iniciatyvos pasireiškimui. 
Po Nepaprastosios Palangos 
konferencijos, Ateitininkų fe
deracijos centras grįžo į Lie
tuvą. Tačiau, nors Čikagą ir 
pakeitė Kaunas, nepasikeitė 
mūsų veiklos laukas ir uždavi
niai. Mūsų šūkis ir principai 
įpareigoja kiekvieną ateitinin
ką, kur jis bebūtų, aktyviai 
dalyvauti visuomones. Bažny
čios, tautos gyvenime. Esame 
ateitininkai no todėl, kad tokį 
pavad in imą p a v e l d ė j o m Esa 

me ateitininkai, nes stengia
mės dalyvauti kuriant mūsų 
tautos ateitį. Ateitininkija 
išeivijoje suvaidino lemiamą 
vaidmenį ateitininkijos išsau
gojimui ir tęstinumui. Nors ir 
veiklos aplinkybės, ir su tuo 
susiję veiklos uždaviniai da
bartinėje Lietuvoje skiriasi 
nuo kitų kraštų, atsikūrę Lie
tuvos ateitininkai sėkmingai 
pasinaudojo turtinga išeivijos 
patirtimi. Ši patirtis tebėra 
aktuali ir šiandien. Todėl 
glaudesnis abipus Atlanto 
gyvenančių ateitininkų bend
radarbiavimas tebėra mums 
visiems siektinas uždavinys. 
Šiandien, kai Ateitininkų fe
deracijos būstinė vėl yra Atei
tininkų rūmuose, atsiveria 

veiklai, ir „gaudys" paskuti
nius šiltus saulės spindulėlius 
mėlyno Spyglio pakrantėje. 

Rugsėjo 4 dienos popietę, 
automobiliai,- vieni po kitų 
pradėjo riedėti pro Dainavos 
vartus. Iki vakaro, j au gausus 
būrys dalyvių klausėsi Da
riaus Polikaičio įspūdžių iš 
1998 metų Dainų šventės Lie
tuvoje.' Dirigento vaidmenyje 
Darius matė ir patyrė daug, 
ko šventės žiūrovams neteko 
išvysti, tai buvo smalsu pa
klausinėti jį ir išgirsti jo nuo
taikingus pasakojimus. 

Šeštadienio rytą susirinko
me pamaldoms. Po skanių 
Norvilienės paruoštų pusry
čių, dvasiškai ir kūniškai pasi
sotinę, klausėmės paskaitų. 
Kunigas Rimas Gudelis kalbė
jo tema-„Pastoracinė dinami
ka Lietuvos ir išeivijos parapi
jose". Iškilo svarbių klausimų, 
pavyzdžiui, kodėl lietuvių para 

bas nebuvo per prastas, nė 
vieno žmogaus jis neatstūmė, 
ieškojo progų savo artimui, 
kad ir paprasčiausiu būdu, 
tarnauti. Anot kun. Zdebskio 
pažįstamų, taip tarnavo jis 
Viešpačiui ir laikė savo gyve
nimo tikslu aukotis Dievo 
šlovei. 

Po pertraukos dr. Just inas 
Pikūnas žadėjo supažindinti 
su savo knyga „Meilės psicho
logija". Tačiau, Lietuvoje leidi
mo eigoje pasitaikius nenu
matytoms kliūtims, pačios 
knygos savo rankose dar ne- m 
turėjo. Dr. Pikūnas gerai visą 
medžiagą įsisąmoninęs patei
kė keletą teorįrų apie meilę, 
įsimylėjimą, romantiką bei su
brendusią meilę. Žinoma, po 
paskaitos buvo daug klausimų 
ir drauge su dr. Pikūnu daly
viai nekantriai laukia minėtos 
knygos pasirodymo. 

Po pietų vyko simpoziumas 

ATEITIES SAVAITGALIS 

Spalio mėnesio gale Čikago
je ir Lemonte įvyksta tradici
nis Ateities savaitgalis. 

Penktadienį, spalio 30 d. 
Jaunimo centro kavinėje 7:30 
v.v. Ateities savaitgalis atida
romas tradicija tapusiu litera
tūros vakaru. 

Šeštadienio ir sekmadienio 
programa įvyks Ateitininkų 
namuose Lemonte. Iš Lietuvos 
Ateities savaitgalyje dalyvauti 
atskrenda profesorius Tomas 
Sodeika. Jis skaitys paskaitą 
"Lietuvos katalikai ant XXI 
amžiaus slenksčio". 

Visi Čikagos ir apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami da
lyvauti Ateities savaitgalyje. 
Pasižymėkime savo kalendo
riuose spalio 30, 31 ir lapkri
čio 1 dienas Ateities savaitga
liui! 

rius laikotarpius ir kultūras. 
Tame tarpe nuskambėjo ir lie
tuviška muzika. Po koncerto 
visus išjudino linksmavakaris. 
Ligija Tautkuvienė pašoko lie
tuviškus ratelius su entuziaz
mo pilnais šokėjais. Rateliams 
pasibaigus, liko tik rimti šo
kėjai, kuriems Ligija dėstė 
valso ir tango pradmenis. 

Pirmadienį dalyviai išklausė 
paskutines 1998 metų Studijų 
savaitgalio Mišias. Dr. Algis 
Norvilas padėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie savaitgalio 
ruošos ir vykdymo. Daugiau
siai reikėtų padėkoti pačiam 
dr. Algiui, kuris jau daugelį 
metų rengia šias Studijų die
nas, kuriose visi, nuo studen
tų iki sendraugių, kasmet su
sirenka ir kartu pasidžiaugia 
jau besibaigiančios vasaros 
paskutiniuose saulės spindu
liuose, sutinka senus draugus 
ir naujas idėjas Viešpaties 
malonėje ir Jo gamtoje su vie
ni kitais, ir svarbiausiai, su 
Juo pabendraujame. Iki atei
nančių metų! AJJ. 

pijose, atrodo, vis mažėjantis „Tarp dviejų pasaulių — dialo-
būrys jaunuolių klauso šv. gas tarp anksčiau ir naujai at-
Mišių ir dalyvauja parapiji- vykusių, kuriam vadovavo dr. 
niame gyvenime. Vėjas Liulevičius. Trys atsto-

Vinco Kolyčiaus tema „Šv. vės iš Šeimos klubo, įsikūrusio 
Dvasios metai (1998): siekiant Čikagos priemiestyje, iš Lietu-
atsinaujinti bažnyčioje ir pa- v o s - atvykusios paskutinį de-
saulyje trečiajam tūkstantme
čiui". J is kalbėjo apie savo 
darbą su Lietuvoje įsikūrusiu 
charizmatiniu sąjūdžiu „Gy
vieji akmenys" ir dalinosi savo 

šimtmetį, papasakojo keletą 
savo patyrimų Amerikos lietu
vių visuomenėje. Buvo įdomu 
pasiklausyti Dalios Baderie-
nės, Gražinos Jonavičienės ir 

naujos galimybės bendrauti ir mintimis apie Šventąją Dva- Šeimos klubo įkūrėjos Ligijos 
bendradarbiauti, tiek kraš
tams, tiek sąjungoms, tiek 
kiekvienam iš mūsų. Organi
zacijos struktūra turi tam pa
dėti, o ne kliudyti. Ateitininkų 
federacijos statutas numato 
bendros AF tarybos sukūrimą, 
kaip vienijančią viso pasaulio . 
ateitininkus grandį. Dėka ci
vilizacijos pažangos, pasaulis 
daros vis „mažesnis". Svarbu, 
kad šiame „ankštėjančiame" 
pasaulyje ateitininkija išliktų 
atvira dabarties gyvenimo rū
pesčiams. Svarbu, kad ateiti
ninkija Lietuvoje taptų žino
ma ir pasiekiama kuo dides
niam jaunuomenės skaičiui. 
Lygiai taip pat svarbu, kad 
dėl įvairiausių priežasčių išei
vijoje atsidūrę jaunuoliai iš 
Lietuvos turėtų galimybę tapti 
ateitininkų šeimos nariais. 
Viliamės ir tikime, kad mūsų 
visų bendromis pastangomis 
ateitininkija bus mūsų tautos 
ateitį lemianti jėga. 

Garbe Kris tui ! 
Idėjos, maldos, ir darbų vie

nybėje, 
Ateitininkų Federacijos val

dybos vardu, 
Arkivysk. Sigi tas 

Tamkev ič ius 
Ateitininkų federacijos 

Dvasios vadas 
Vygan tas Ma l inauskas 

Ateitininku federacijos 
pirmininkas 

sią. Žmonėms dažnai atrodo, 
kad švenčiausioje Trejybėje 
Šventoji Dvasia yra mažiau
siai suprantamas Dievo reiški
nys, tačiau paskaitininkas aiš
kino, kad Šventosios Dvasios 
dovanos yra nuostabios, ir vi
siems prieinamos. Jo užsidegi
mas šia tema buvo ryškus. 

Po pietų vyko organizacinis 
susirinkimas naujų įstatų ir 
Šiaurės Amerikos Ateitininki
jos veiklos klausimais. Vakare 
vyko dr. Romualdo Povilaičio 
liaudies meno gintarinių pa
puošalų ir dirbinių paroda. 
Lietuviams gintaras —>• tai la
bai gerai žinomas ir dažnai 
matytas daiktas, tačiau dr. 
Povilaičio mintys atnaujino 
mūsų susižavėjimą šiuo mūsų 
šalies turtu. Dr. Povilaitis 
savo meilę gintarui paaiškino 
šitaip: „Nors deimantai laiko
mi vertingiausiais brangak
meniais, visi deimantai atrodo 
vienodai, o kiekvienas gintaro 
gabalėlis visiškai skiriasi vie
nas nuo kito. Be to. gintaras 
formuojasi tūkstantmečių 

slinktyje. Šie bruožai, — teigė 
dr Povilaitis. - ir yra gintaro 
poezija". 

Sekmadienio rytą vyko Lie
tuvos kankinio kun. Juozo 
Zdebskio pagerbimas. Dr. Ro
mualdas Kriaučiūnas, susido
mėjęs kun Zdebskio gyveni
mu bei palikimu, daug apie sį 

Tautkuvienės minčių, rūpes
čių, džiaugsmų, nusivylimų ir 
malonių staigmenų besiku-
riant šioje emigrantų šalyje. 
Dr. Liulevičius pabrėžė, kad 
tiltas tarp Lietuvos ir pasaulio 
seniai egzistavo, ir tai, kad jis 
buvo uždaras per paskutiniuo
sius penkiasdešimt metų, ne
turėtų būti laikoma tipiška, 
tai buvo išimtis. Mūsų tikrovė 
yra tai, kad lietuviai gyvena ir 
Lietuvoje, ir kiltose šalyse, ir 
įvairiais būdais gali gerinti 
Lietuvos likimą, kartais būda
mi naudingesni Lietuvai gy
vendami išeivijoje. Studijų sa
vaitgalio dalyviai taip pat tu
rėjo progą pasidalinti savo 
nuomonėmis, nusiskundimais, 
ir viltimis lietuviškos visuo
menės ateitimi Šiaurės Ameri
koje. Visų nuomonės ir patyri
mai skirtingi. Tačiau,, reikia 
tikėtis, kad klausydamiesi vie
ni kitų atvira širdimi ir nuo
širdžiu noru suprasti, užjaus
ti, vieni kitiems padėti, kar
tais gal ir pamatysime, kad 
nereikia tilto, juk esame toje 
pačioje upes pusėje 

Vakare gražios melodijos, 
sudėtingos ir paprastos, liūd
nos ir Mnksmos, žavėjo klausy
tojus. Muzikas Manigirdas 
Motekaitis parinko ir paskam
bino įvairių kompozitorių kū
rinius, suteikdamas klausyto
jams progą paklajoti po rvai-

DfL V J. VASAJT1ENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 S t , Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S 

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 
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DR. LEčNAŠ Š&BVTIŠ 
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•CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132S. KadzJaAv*. 
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Family PracUce 
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DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberto Road 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. VIUUS MIKAP1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEOtCAL CUMC 
15606-127 St. Lamom. IL 60439 
Priklauso Pato* Communrly Hoapttal 

SKver Cross Mcapttal 
Valandos pagal susitarimą 

Tet70aV267-22SB „ 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽNAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

. Tel. 773-566-7756 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.. Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Norttivvestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnimami absoliučiai punktualiai. 

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

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

Cardmc Dimgnoši*, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
ChJcago.IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

T e l . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 6 2 2 
4149VV. 63rd. S t 

Tel. 773-735-7709 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
6132 S. Kedzie Ave., CNcago 

773-778*869 arba 773-489-4441 

UDUA BALČIŪNAITE, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Cenfler Rood 
VVilloughby Hilte, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

UH. HtIHAS V.KJSIEUUS 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal im**rtraą 

DR ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OrlandPark 

706-349-8100 
Valandos kasdien išskyrus savaitgalius 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA 
1020 E Ogden Ava , Suit* 310 

Naparvina, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Hkjhtand Ava.. 
Tower 1. Suits 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630) 436-0120 

DR. VIUJA KERELYTĖ 
Chiropr aktims gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Hadam, Drtdg*vttw, IL 60465 

T*L 706464-0406 
Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 St 
TWeyPafk.IL 60477 

708614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Hkjhtond Ave., Ste. 201 . 
(skersai gatvei nuo Good Samarttn Igonines) 

Dovmers Grove, IL 60515 
TeL 630-960-3113 

sustena 

DR EUGUUSLEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Vvater St. LemonL IL 60439 
Tel. 815-323-1854 

7600W.CofleaeDr. 
PeJoeHekjhto.IL 60453 

Tel. 708-361-0010 

DR. E DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Raz. 706-246-0067 arba 70B-246-6581 
6448 S. Putotu Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weetchaater.IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50B1 Ava. Cicero 

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

b-R-.p-ĖlRAŠZLIOŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tot 773-586-3166 
Namų tol. 847-381-3772 
6745 VVeet 63rd Street 

Vai. pirmd. ir katvd. 3 v.p.p - 6 v.p.p. 
Kitomis drenomis • susrtarus 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, MD. 
Board Certtied, Intemal Medicina 

Valandos jOsų patogumui 
faafĮ Croea Profeeatdnal PaviBon 

311. South 
Lnhuanton Ptoza Ct atCafJomto Ava. 

CNcago, IL 60629 
TeL 773-471-7879 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberto Rd, Hickory Hite. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Te l . (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9526 S.79th Ave., Hickory Hato. IL 
Te l . (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS. MD • 
TERRI DALIAS PP.UNSKIS, MD 

GREGORYSUELZLE. MD 
IMnofci Pahi Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vežk), 
sužeidimų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo pyoyrospeaatstai 
Chicago: 312-7264600 

Ea«t D u n d a * 847-551 -1212 
McHenry: 815-363-9595 

. Eik Grove. 847-718-1212 
ir Ubertyville 

http://ChJcago.IL
http://TWeyPafk.IL
http://PeJoeHekjhto.IL
http://Weetchaater.IL


MARŠALŲ GROBIS 
E. RINGUS 

Dar karui nesibaigus, 1945 
m. vasario 25 d., Stalinas 
įsteigė komitetą, kurio tikslas 
buvo apskaičiuoti nuostolius, 
patirtus karo metu ir atitin
kamas reparacijas. Ir taip 
prasidėjo tur tų vežimas iš 
Rytprūsių bei rytinės Vokieti
jos. Per pusę metų 1945-tais 
iš Vokietijos j Sov. Sąjungą 
išvežta: 21,834 vagonų įvairių 
karinių reikmenų, 73,493 sta
tybinių medžiagų, 6,870 vago
nų popieriaus, 588 vagonų 
įvairių indų, 3,338,648 įvai
rių civilinių batų, 1,203,168 
vagonų paltų, 4,618,631 vie
netų baltinių, 1,053,503 ke
purių, 154 vagonų kailių, 
18,789 vagonų ūkio įrankių ir 
t.t. 

1946 m. pradžioje pradėta 
vežti mašinerija, ištuštinus 
4,389 fabrikus. Prie tų kas
dieninių reikmenų reikia 
pridėti nesudaužytų muziejų 
tuštinimą. Pagal Stalino pot
varkį, visi šie reikmenys 
turėjo būti sovietinio aparato 
išdalinti nukentėjusiems pi
liečiams. Tai buvo oficiali gro
bio dalis. 

Tačiau nedaug mažesnė bu
vo neoficiali. Kiekvienas karo 
dalyvis negrįžo namo su tuš
čia kuprine, o jeigu karinin
kas, su pilnu lagaminu, maši
nom, vagonais ar lėktuvais, 
kiekvienas pagal jo laipsnį. 
Apstulbę ir apkerėti sovieti
niai piliečiai grobė viską, ant 
rankų dėvėjo po kelis laik
rodžius, nesvarbu, ar jie ėjo, 
ar ne. Ne visiems pavyko 
įsigytus daiktus atsivežti. 
Nuo jų plėšė pareigūnai, tik
rinę gimtinių stotyse, apkal
tindami, ypač eilinius, netary-
biškomis tendencijomis, užsi
krėtusius kapitalistinėmis li
gomis. « 'H 

O vis tik atsispirti pagundai 
buvo sunku, ne vien eili
niams. Daugiau galimybių ir 
dar daugiau pagundų apniko 
generolus ir maršalus. Po
kariniai metai buvo vienin
telė proga staiga pabūti savi
ninkais, iki šiol nematytų 
daiktų ir pagerinti savo būk
lę. Visi jie žinojo, kas laukia, 
grįžus į nualintas gimtines, 
kad atvežtus daiktus bus ga
lima iškeisti į kasdieninę 
duoną, įsigyti gyvenamas pa
talpas, išpuošti žmonas ar 
drauges vakarietiškais pa
puošalais. 

Viskas tas buvo žinoma 
saugumo organams. Tokio 
„ištvirkimo" sovietiniai orga
nai negalėjo toleruoti, ypač 
užfrontės saugumo daliniai, 
kurie atvykdavo „pavėluo
tai". Geriausias grobis pak
liuvo į rankas priekiniams 
daliniams ir, svarbiausia, 
visiškoje suirutėje. Aukšti 
karininkai į ištuštintus vo

kiečių sandėlius pradėjo ga
benti naujai nusavintus daik
tus. Geriausias sąlygas turėjo 
generolai. Neatsiliko ir mar
šalai, net pats didžiausias 
maršalas , vyriausias karo va
das G. Žukov. Dėl vokiško 
turto pasidalinimo prasidėjo 
vidinė kova tarp generolų: 
žemesnis norėjo įtikti vyres
niam, reikėjo papirkti saugu
mo pareigūnus, pasikeisti 
daiktais, rasti priemones per
gabenti juos iš Vokietijos į 
Sov. Sąjungą. 

Konkurencija tarp generolų 
tylomis praeiti negalėjo. Jų 
pėdas sekė SMERSH dali
niai, Stalino ausys ir akys. 
Pirmas pakliuvo Berlyno sek
toriaus vadas, generolas Sid-
nev. Jo bute Leningrade ras
ta šimtai auksinių ir sidab
rinių papuošalų, kristalinių 
vazų, 18-to šimtmečio paveik
slų, gobelenų, deimantų ir 
t.t. Atrišto maišo užrišti jau 
nebuvo galimybės ANKVD 
daliniai pradėjo darbą il
giems metams. Vokiški gro
biai nu t raukė gyvenimą dau
geliui generolų, kurių skai
čius nebus žinomas. Tai gru
pei priklauso mums žinomas 
generolas Serov (vadovavęs 
NKVD 1941 m. ir planavęs 
Baltijos kraštų gyventojų 
trėmimus). 

O vis t ik stambiausia žuvis 
buvo maršalas Žukov, vyriau
sias karo vadas. Jį esame ma
tę TV, kai jis ant arabiško žir
go Raudonojoje aikštėje Mask
voje priima pergalės paradą. 
Skir tumas tik tas , kad marša
lo net Stalinas nedrįso pa
siųsti į gulagą. Maršalas buvo 
išsiųstas į Sverdlovską eiti 
vietinio vado pareigas. Taip 
Stal inas atsikratė tuo metu 
pavojingiausio jam konkuren
to. 

KODĖL DAR VIS TEBETĘSIAME 
MAŽOSIOS LIETUVOS GENOCIDĄ? 

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio tarptautinio su
važiavimo Lietuvių namuose 
Toronte, Kanadoje dalyviai 
sveikina toli nuo krašto nu
blokštus tėvvnainius ir visa 

Maskvoje ilgą laiką sklandė 
gandai apie maršalo atsi
vežtus tur tus . Kratos metu 
maršalo bute ir „dačoje" laga
mino su brangenybėmis jau 
nebebuvo, bet rasti keli kam
bariai, pilni prikrauti tokių 
gėrybių: seife — 24 auksiniai 
laikrodžiai su deimantais, 
auksinės grandinės su bran
gakmeniais, 4,000 metrų viso
kių audinių, kailių — 323, go
belenų, paveikslų, kelios dė
žės sidabrinių įrankių, dvi 
dėžės puošnių akordeonų, se
noviškų žemėlapių, senoviškų 
kardų ir t.t. 

Sunku buvo maršalui ir jo 
žmonai su tomis grožybėmis. 
Nieko, pasirodo, maršalui ir 
daugybei generolų nepadėjo 
sovietinė indoktrinacija. 

Klaipėdos uosto vaizdas. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

tautą tėvynėje ir pasaulyje da
lindamiesi didžiu skausmu ir 
giliu rūpesčiu dėl Mažosios 
Lietuvos tragiško likimo. 

Nuo pat šios milenįjos p ra 
džios Prūsų Lietuvos žmonės 
nesibaigiančių kovų keliu ir 
kultūriniu veržlumu ištvėrė 
Baltijos žemėje. Net p ra radę 
savitą santvarką, okupuoti, 
kolonizuojami ir ekonomiškai 
skurdinami jie savo darbo 
dvasinėmis galiomis kūrė sa
vitą raštiją, periodinę spaudą, 
klasikinę literatūrą aktyviai 
reikšdamiesi tautos laisvės 
siekiuose iki pat šių laikų. 
Kaip dabar galima susiderinti 
su siaubinga tikrove, kad tas 
kraštas ir tūkstančius metų 
jame gyvenusi tauta staiga 
turi būti dingusi tarsi n iekada 
nebuvusi! Tokio kataklistinio 
Mažosios Lietuvos likimo ne
pateisina tarptautinė teisė, 
krikščioniška moralė ir bend
rų laisvės kovų dalininkė lie
tuvių tauta, "r 

Mažoji Lietuva negali būti 
atskirta nuo gyvo&ios tautos 
švenčiančios 80-ties metų Va
sario 16-tosios Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį 
Vilniuje, kai ji taipgi mini 
Lapkričio 30-tosios grįžimo 
prie bendros Lietuvos valsty
bės Tilžės Akto paskelbimo 
sukaktį tais pačiais metais. To 
krašto kovų dėl laisvės krono-
logija atsišaukia iš daug giles
nių amžių, minint prūsų vado 
Herkaus Manto žūties 725 
metų sukaktį, atremiant Kry
žiuočių ordino tautžudišką in
vaziją Didžiojo sukilimo me
tais. 

Šimtmečius tvėręs Mažosios 
Lietuvos grėslus gyvenimo ke
lias mūsų bendraamžių lai
kais buvo nusiaubtas Rytprū
sių nacių gauleiterio E. Kocho 
egzekucine politika ,48 šaknų 
išrauti visa kai lietuviška" ta
po pilnai išbaigta sovietinio 
komunizmo genocidine tąsa. 

Šių klaikių istorinių faktų aki
vaizdoje esame be galo įskau
dinti dabar j a u prisikėlusios 
tautos ir valstybės abuojumu 
to krašto žmonių didžiai gyve
nimo aukai ir da r vis iš įsibė
gėjimo tebetęsiant dvasinį ge
nocido vykdymą. Šių dienų 
Nepriklausomos Lietuvos gy
venimo tėkmėje j au nebegir-
dime vartojant per šimtmečius 
įprastų Mažosios Lietuvos lie
tuviškų vietovardžių, bylojan
čių apie to krašto patrimoniją, 
bet bevelijant įteisinti be jokių 
kalbinių šaknų įspraustus ko
lonistinius geografinius barba
rizmus. Šiandieninė jaunoji 
Lietuvos kar ta „išraunama" iš 
viso, kas dar bylotų apie to 
krašto žmonių tūkstančio me
tų didžią gyvenimo auką dėl 
bendros tėvynės. Ar mūsų tau
tos senoliai amžių glūdumoje 
būtų galėję tikėti, kad jų išsi
laisvinę ainiai pasirinks tokį 
tautinio nuosmukio kelią 
tūkstantmečio baigmėje? 

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio dalyviai kreipia
si į tautą, intelektualinę vi
suomenę, spaudą ir vyriausy
bę neapleisti Mažosios Lietu
vos jos gyvenimo tragiškiau
sioje lemtyje. 

Algis A. Reg i s 
MLR Sąjūdžio pirmininkas 

Ieva J a n k u t ė 
MLRS suvažiavimo 

pirmininkė 
Irena Š e r n a i t ė 

Me ik le john 
Suvažiavimo sekretorė 

Mažosios L ie tuvos Rezis
t e n c i n i s sąjūdis kas treji me
tai rengia po pasaulį išgainio
tų mažlietuvių suvažiavimus. 

Šiemet jis įvyko rūgs. 26-27 
dienomis Toronte, Kanadoje. 
Genocido sunaikintos Mažo
sios Lietuvos problemų neiš
semsi, bet to kraš to kilmės 
žmonės trokšta dalintis su 
gyvąja tauta savo skausmais 
ir žvilgsniu į apsunkintą atei
tį. 

Danutė Bindokienė 

Kaip grįžtančius namo 
paukščius... 

Per rudenišką nakties dan
gų j au nusidriekė balzgana 
Paukščių kelio juosta, lietu
vių liaudies įsitikinimu, iš
t iesta dangumi vien dėl to, 
kad sparnuotieji vasaros sve
čiai nepaklystų, skrisdami į 
šiltuosius pietus. Spalio mė
nesio rytai dangstosi paže-
minio rūko patalais. Netru
kus stogai ir žolė pasipuoš 
spindinčiais šalnos kristalais. 
Pradžioje dar nekenksmin
gais, bet kaskart vis labiau 
spustelėjančiais, kol pagaliau 
paskut inės gėlės nuleis gal
vas, kol visi lapai nusidažys 
ryškiausiomis spalvomis. 

Sakydami sudiev vasarai ir 
išskrendantiems paukščiams, 
prisimename, kiek kartų su 
atodūsiu esame klausęsi ar 
patys giedoję populiarią gies
mę „Kaip grįžtančius namo 
paukščius, parveski, Viešpa
tie, ir mus..." Tai buvo lyg 
visų svajonių išsipildymo kul
minacinis taškas, kurį dauge
lis lietuvių, karo siaubo bei 
okupantų baimės išvytų iš 
tėvynės, nešiojosi širdyje kaip 
gimtųjų namų židinio ki
birkštėlę, prie kurios galėjo 
pasišildyti, kai svetimų kraš
tų vejai per žvarbiai papūs-
davo. 

Kiek kartų girdėjome mūsų 
vyresniosios kartos lietuvius 
sakant , kad čia jie gyvena tik 
laikinai, kad bematant grįžtų 
į tėvynę, jeigu ji būtų laisva. 
Atrodė, kad tai nebuvo tušti 
žodžiai, kad jais mūsų tėvai ir 
seneliai tikrai tikėjo. 

Tad dėl ko nevykdo tai, apie 
ką svajojo kone pusšimtį me
tų? Lietuva laisva. Grįžimui 
durys atviros, bėt nei oro, nei 
laivų uostuose nesirikiuoja ei
lės mūsų tautiečių, apsikrovu
sių ryšuliais, bevirpančių 
džiaugsmingo lūkesčio šiur
puliu, nes netrukus — kaip 
tie paukščiai — iškeliaus į 
gimtąją žemę. 

Priežastis ir pasiteisinimus 
jau esame ne sykį girdėję, tad 
kartoti nėra prasmės. Tiesa, 
grįžusių į tėvynę gyventi jau 
tur ime, nors jie kol kas iš
imtis, ne taisyklė. Galbūt po* 
to, kai įsisiūbuos Grįžimo į 
tėvynę informacijos centro, 
įkurto Vilniuje JAV LB 
Krašto valdybos ir Lietuvos 
vyriausybės pastangomis, 
veikla, kai žmonės apie jį dau
giau žinos ir pasitikės jo tei
k iama pagalba, grįžtančiųjų 
skaičius pagausės. 

Centro įkūrimas yra labai 
pozityvus reiškinys, vis tik 
stebina, kad jis įkurtas Lietu
voje, o ne užsienio kraštuose, 
kur gyvena daug lietuvių, ku

riems reikia informacijos apie 
grįžimą. Nejaugi žmogus, be
siteiraujantis apie galimybes 
įsikurti Lietuvoje, turi visų 
pirma nuvykti į Vilnių, kad 
būtų atsakyti rūpimi klausi
mai9 Kodėl bent to informaci
jos centro skyriai neplanuoja
mi įsteigti didesniuose 
lietuvių telkiniuose JAV, 
Kanadoje ar kitame krašte? 
Tai nebūtų sunku ar išlaidu 
padaryti, o žmonėms patar
navimas būtų naudingas. 

Bet ne visi gali — ar nori — 
vėl iš naujo kurtis. Sakoma: 
lengva persodinti jauną me
delį, bet kone neįmanoma tai 
padaryti su senu... Galbūt ir 
gerai, kad ne visi užsienio lie
tuviai ruošiasi persikelti tė
vynėn, nes, gyvendami sve
tur, jie gali padaryti daug 
gero savo kilmes kraštui ir 
humanitarinės paramos, ir 
politinės pagalbos prasme. 
Lietuvai tokios pagalbos vi
suomet reikėjo, o užsienio lie
tuviai visuomet ją dosniai 
teikė. 

Šiuo metu tur ime gausybę 
labdaros organizacijų, fondų 
ir fondelių (jau nekalbant 
apie pavienius žmones, kurie 
šelpia savo artimuosius), su
kurtų kaip tik tuo tikslu — 
padėti lietuviams tėvynėje 
įsitvirtinti demokratijos sant
varkoje, išbristi iš sovietinės 
imperijos paliktų negerovių 
— dvasinių ir medžiaginių — 
sukurti šviesesnį rytojų. Ge
ra, kad visos tos kilnios orga
nizacijos ir prasminga fondų 
veikla turi pakankamai rė
mėjų, bet jų gausybėje kartais 
pamirštama viena seniausių 
ir veiksmingiausių šalpos or
ganizacijų, jau daug dešimt
mečių gelbstinčių vargstantį 
lietuvį, kur jis begyventų. Tai 
BALFas, kuris šelpė mūsų 
tautiečius jau tuomet, kai 
apie daugelį dabartinių labda
ros organizacijų niekas net 
sapnuote nesapnavo. 

Spalio mėnuo visuomet buvo 
skirtas BALFui. Aukos, su
rinktos spalio mėnesio vajaus 
metu, nušluostė ne vieną 
ašarą, ne nuo vienų durų nu
vijo nevilties ir alkio šmėklą. 
Kai kas mano, kad BALFas 
jau savo atliko, laikas supa
kuoti jo archyvus, padėkoti 
darbuotojams ir dėmesį nu
kreipti į „modernesnius" pa
ramos metodus. Tačiau tai 
būtų didele klaida, nes BAL-
Fo veikla, ištobulinta per dau
gybę dešimtmečių, nėra nei 
atgyvenusi, nei pasenusi. Tą 
prisiminkime ir, ypač spalio 
mėnesį, remkime BALFą, kad 
jis ir toliau galėtų mažinti lie
tuvio vargą. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.36 

JURGIS JANKUS 

ROMANAS 
(Tęsinys) 

Ėmiau rūpintis, kad Leonas taip ilgai nea
teina, bet ji ramino. Sakė, kad jis turbūt su kareiviais 
šnekasi. Gal ko gera mato net Berlyno daužyti skren
dančius lėktuvus. Jie kartais kaip tik pro čia ir prask
renda. Kai kas net tyčia į slėptuvę neina, kad lėktuvus 
pamatytų. Ir ji ėmė pasakoti, ką iš kitų girdėjusi. Atsi
rado viena ir pati mačiusi. Buvusi toli lauke. Nebuvę 
kur dingti, tai susigūžusi patvory, o lėktuvų buvę tiek 
daug ir taip aukštai, kad net suskaityti nebuvę gali
ma. Bet ne suskaitymas jai rūpėję. Kai bombos pra
dėjo sprogti, jutusi kaip žemė virpa. Bešnekant tik su 
sykiu suūžė, sušniokštė, sutrenkė, visas rūsys tik 
susiūbavo, viršuje subraškėjo, subildėjo ir nuščiuvo. 
Nuščiuvo taip, kad rodos girdėjai savo širdies plakimą. 
Trudė stipriai apsikabino mane ir vis kartojo: „O 
Jėzau, o Jėzau, o Jėzau". Jėzaus vardą kartojo ir kitas. 
„Tai tas prakeiktas traukinys!" pasakė vyriškas balsas 
ir vėl viskas nutilo. Toks tirštas išgąstis pripildė slėp
tuvę, kad rodėsi galėtum jį peiliu raikyti. Po valan
dėlės visiškos tylos vienas senių pakilo ir pasuko į 
laiptus, bet kiti sulaikė. Laukėm, kol pavojų atšauks. 

Išėję nustebom. Prie laiptų buvo šiukšlynas. Stotelės 
langų nebuvo likę nė vieno. Lubų ir sienų tinkas pabi
ręs, durys su visom staktom iščiulptos į lauką. Trauki
nio keli vagonai tebuvo likę, o ten kur buvo garvežys 
visokio laužo ir žemių krūvos. Radom tik vieną ka
reivį, tą, kur ant paskutinio vagono laiptelių sėdėjo. Iš 
arti jis nebeatrodė toks senas, bet atrodė suglumęs. Iš 
jo sužinojau kas atsitiko. Jis sėdėjęs ir žiūrėjęs į Ber
lyną skrendančius amerikiečių lėktuvus. Daug lėktu
vų. Skridę labai aukštai, vos galima buvę įžiūrėti. 
Girdėjęs ir vokiečių sprausminio naikintuvo garsą, bet 
bombonešiai skridę ramiai, išsirikiavę kaip paradui. 
J ie visada taip skrenda. Kaip parade. Staiga išgirdęs 
kitą garsą, pasukęs galvą į šoną ir pamatęs tiesiai 
geležinkeliu atskrendantį vieną iš tų didžiųjų. Matęs 
ir kaip bombos pradėjo kristi. Nežinojo kiek. Nebuvę 
kada suskaityti. Bet buvusios ne viena ir ne dvi. Ma
nęs, kad kris tiesiai. Pabėgęs į šoną, kritęs į patvorį ir 
užsidengęs galvą. Tada buvęs trenksmas, kad net į 
viršų išmetę. Trenksmas buvęs dar didesnis, nes trau
kinys buvęs pilnas sprogmenų, skirtų frontui. Atsi
peikėjęs tepamatęs tik debesį dūmų ir dulkių. Vienas 
vagonas išlėkęs į viršų net kai jis jau buvo atsikėlęs. 
Kas žino. Gali sprogti dar ir daugiau. Jis galvojąs, kad 
lėktuvas buvo pašautas ir bombas išmetęs, kad leng 
viau būtų skristi, bet vis tiek kur nors toliau nukritęs. 
Iš tikrųjų — kažin kur už miško kilo dūmai ir driekėsi 
dangaus mėlynumu, lyg pavasarinis dangus būtų pa
siilgęs rudeninių debesų. 

Apstulbimui atbėgus, kai kurie pašoko bėgti žiū

rėti, bet kareivis sulaikė. Ėmė šaukti , kad dar gali ir 
visas traukinys sprogti. J is esąs pilnas sprogmenų ir 
nežinia, kas kuriam vagone vyksta. Gal dar kur guli ir 
pavėlinto sprogimo bomba. Amerikiečiai ir tokių pri
mėtą. Matyti labiau atsipeikėjęs, pradėjo visus varyti 
iš perono. Išėjom. Vieni pasilikom stoty, kiti išėjo į gat
vę. 18 miestelio jau lėkė gaisrininkai. Berlyno pusėje 
irgi kilo milžiniškas debesis. Vienu sparnu jau lietė 
saulę, ir ji ėmė trauktis vis tamsėjančiu rausvu rudu
mu. Staiga pasijutau lyg kokioj kryžkelėje: norėjau 
bėgti prie suversto traukinio ir kilo toks smaugiantis 
rūpestis, kas atsitiko Kaziui. Raminaus, kad Berlynas 
labai didelis ir jau sukau žingsnius į traukinio pusę, 
kai Trudė sulaikė už rankos. J i kvietė pirma užeiti pas 
ją. Sakė padėsianti krepšį, pažiūrėsianti, kas jų name 
atsitiko, o paskui nueisime abi. Valandėlę pasvyravau 
ir leidausi jos vedama. Nuėjau ir pasilikau. Dviejų 
langų stiklai buvo išbirę į vidų, o vienas su visu rėmu 
iščiulptas į lauką. To stiklai buvo sveiki. Tą, kaip 
mokėdamos įspraudėm atgal. Lauke buvo šilta, tai ki
tus palikom kiaurus. Sakė, kad onkel' Švarc gal dar 
stiklo k u r sugraibys. Kai gaisrininkai leido, nuėjom 
kur buvo traukinio stovėta. Giliai ruseno viltis, kad 
gal surasiu ir Kazio dviratį. Buvo daug visokio laužo, 
bet nieko nors kiek panašaus į dviratį nebuvo matyti . 
Vyrų taip pat. Tik duobės ir žemių krūvos. Išmanan
tieji aiškino, kad amerikietis visas savo bombas į vie
ną vietą ir sudėjęs. Dairiausi Leono, bet jokio ženklo. 
Besidairydama susigriebiau, kad nežinau nė ko ieš
koti. Nė kaip negalėjau atsiminti kaip jis buvo apsi

rengęs. Ir šiandien nežinau. O. rodosi, juk buvau jau 
beveik įsižiūrėjusi, nedaug bebuvo likę, kad būčiau se
kusi ir ligi pasaulio galo. Matyti žiūrėjau į jį esantį 
anapus drabužių, į tokį, kokį buvau pasidariusi iš jo 
paties šnekų. Dabar iš kažin kur atvežtos bombos jį 
nupūtė, kaip nebuvusį. Ir ne jį vieną. Ir kodėl? Ir 
kam? Kad kas nors paliktų atskirtas. Ne taip sau ats
kirtas, bet atskirtas, atskirtas, atskirtas... 

Su tais žodžiais nutilo ir įsižiūrėjo į tolyn nuvin
giuojančius ir tolumos melsvume paskęstančius kal
nus. Mano akys irgi nubėgo į tą pusę. bet nemačiau jo
kio taško, už kurio būtų galėjusios užsikabinti jos 
akys. Per galvą nulėkė: „Kalnai ant kalnų, ant jų dar 
maži kalneliai", bet garsiai nepasakiau. Norėjau pasa
kyti ką labai prasmingą, gal net būsimas dienas le
miantį, bet nieko galvoje neradau. 

— Ar tik taip sau, kad kas nusprendė žudyti kitus, 
ar tam žudyme yra ir kokia kita prasme. Juk jeigu ne, 
jeigu ne. jeigu ne. aš tikrai nebūčiau užsimetusi toje 
karčiamoje. ir pats vargu ar maklinetum po tuos kal
nus. — nutraukė mano ieškojimą ką išmintingą pasa
kyti. — Kitą dieną sužinojau, kad visą Špandau ir su
daužė ir dar sudegino. Ten paliko ir Kazys, su kuriuo 
nuo Rytprūsių ligi Berlyno vienu dviračiu atsi-
krapštėm ir visi kiti, su kuriais buvau apsipratusi. 
Buvo belgų, olandų, prancūzų. Jie atvaryti dirbti, o 
mudu su Kaziu priimti. Gal todėl vokiečiai ir laikė 
mus taip, lyg vokiečiai būtumėm buvę. o gal ir todėl, 
kad Kazys buvo Vokietijoj mokslus baigęs ir kalbėjo 
kaip tikras vokietis. (B.d.) 
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SUSTIPRINK MŪSŲ TIKĖJIMĄ 
Nors kasdien bendraujame 

su Jėzumi maldoje, nuolat pa
matome savo žmogiškus apri
bojimus bei trūkumus ir tuo
met mums atrodo, kad mūsų 
tikėjimas labai silpnas. Ma
nome, kad, jei mūsų tikėjimas 
būtų stiprus, nepasiduotume 
rūpesčiams, galėtume lengvai 
paveikti kitus, iš karto nuga
lėtume visas savo ydas. Tuo
met, kaip apaštalai šio sekma
dienio Evangelijoje (Luko 
17:5-10), prašome Jėzaus „Su
stiprink mūsų tikėjimą". Ir Jė
zus, lyg palaikydamas tokį ti
kėjimo supratimą, atsako: ^Jei 
turėtumėte tikėjimą kaip 
garstyčios grūdeli ir įsakytu
mėte šitam šilkmedžiui: 
išsirauk ir pasisodink jūroje, 
— tai jis jūsų paklausytų". 

Bet, norint suprasti, ką Jė
zus nori pasakyti, visuomet 
svarbu atkreipti dėmesį į iš
traukos vietą ir prasmę ilges
niame pasakojime, iš kurio ji 
paimta. Šį sekmadienį, kaip ir 
praėjusius kelis, girdime Jė
zaus pamokymus mokiniams, 
kartu su juo einantiems į Je
ruzalę, kur jis aiškina, ką reiš
kia būti jo mokiniu. Girdėjome 
Jėzaus pamokymus apie tei
singą turto panaudojimą, kad 
Jėzaus sekėjas turi visa šir
dimi pasišvęsti tik Jėzaus se
kimui — Dievo valios vykdy
mui: neįmanoma tarnauti 
dviem šeimininkams. 

Šį sekmadienį girdime Jė
zaus pamokymą, kaip elgtis, 
kai tikinčiųjų bendruomenės 
šeimoje pasirodo nuodėmė. 
Pirmame iš tų pamokymų 
(Luko 17:1-4) Jėzus pripažįs
ta: „Papiktinimai neišvengia
mi, bet vargas žmogui, per ku
rį jie ateina", ir tuomet Jėzus 
moko savo mokinius kiekvieną 
kartą atleisti mums nusikal
tusiems, jei tik jie gailisi ir 
prašo atleidimo. Mokiniams 
toks atlaidumas atrodo per 
sunkus, ir jie pamano, kad 
turbūt jie stokoja tikėjimo, jei 
jie pritrūksta kantrybės. 

Bet Jėzus, patvirtinęs jų pa
čių įsitikinimą apie tikėjimo 
galingumą, duoda palyginimą, 
kuriuo parodo, kad tokio tikė
jimo įgyvendinimas — labai 
paprastas: tereikia tik ištiki
mai, kasdien, kuo geriausiai 
vykdyti savo pareigas, nors 
kartais jos ir vargina, ir no
rėtume, kad būtume stebuk
lingai nuo jų atleisti pailsėti. 
Jėzus savo pasakojimu paro
do, kad tokie norai — nerea
lūs: „Kas iš jūsų, turėdamas 
samdinį, ... jam grįžus iš lau
ko, sako: tuojau sėsk prie sta
lo? Argi nesako: prirenk man 
vakarienę. Susijuosk ir patar
nauk, kolei aš valgysiu ir ger
siu, o paskui tu pavalgysi ir, 
atsigersi Taipogi jūs, atlikę 
visa. kas jums buvo pavesta, 
sakykite: esame nenaudingi 
tarnai. Padarėme, ką turėjo
me padaryti". 

Kaip ir ankstyvesniuose sa
vo pamokymuose, Jėzus ne
leidžia apaštalams romanti-
zuoti jo sekimo. Sekdami Jėzų 
į Jeruzalę, mokiniai negalėjo 
įsivaizduoti, kad tas, kurį jie 
mato kaip galingą. Dievo siųs
tą mesiją, gali sutikti tikrų 
sunkumų, net žiaurią mirtį. 
Todėl Jėzus jiems nuolat kar
toja, kad sekimas juo yra ne
dėkingas darbas, jį atlikdami 

neturime laukti nei įvertini
mo, nei padėkos iš tų, kuriems 
tarnaujame. (Svarbu pabrėžti, 
kad šis palyginimas jokiu bū
du nėra pamokymas darbda
viams; Jėzus paima savo laikų 
žmonėms įprastą pavyzdį, no
rėdamas pamokyti, kad, dir
bant Dievo darbą, nereikia 
laukti atlyginimo iš žmonių. 
Reikia neužmiršti, kad moky
damas apie krikščionių san
tykius tarp savęs ir su kitais, 
Jėzus visuomet pabrėžia mei
lę, pagarbą ir atsakomybę ki
tam žmogui; dažnai bara iš
naudotojus.) 

Kad stiprus tikėjimas neiš
vaduoja iš sunkių gyvenimo 
aplinkybių, itin ryškiai išgirs
tame pirmame skaitinyje, pra
našo Habakuko žodžiuose 
(Hab 1:2-3), 2:2-4). Būdamas 
pranašu karališkųjų rūmų 
šventykloje 7-me šimtmetyje 
prieš Kristų, jis matė intrigas, 
smurtą, apgaules ir jautėsi 
bejėgis prieš visa tai, lyg Die
vas jo maldų neišklausytų. 
„Lig kolei, Viešpatie, reiks 
man dar šaukti, ir tu manęs 
neišgirsi?" Bet Dievas jį užtik
rina, kad regėjimai, kuriuose 
jis matė nedorėlių pražūtį, 
„paskirtu laiku išsipildys"... 
„Nors ir uždelstų, vis tiek 
lauk. ...Nedorėlis ima štai 
nykti, o teisusis liks gyvas", 
nes jis yra ištikimas Dievui. Iš 
mūsų tėra reikalaujama išti
kimybės Dievui, vykdant jo 
valią, nors ir nematome savo 
triūso vaisių. Nors mes ir ne
matome, bet Dievas ištikimas 
ir veiksmingas. 

O šv. Paulius Timotiejui pri
mena, kad neužtenka tik pa
sikliauti Dievo duota malone. 
Jis rašo, kad tą Šventosios 
Dvasios dovaną, kurią gavome 
per Krikštą ir kuri buvo at
naujinta per Sutvirtinimą 
„rankų uždėjimu", turime nuo
lat savyje gaivinti. Kadangi 
gavome „ne baimės dvasią, bet 
galybės, meilės ir protingumo 
Dvasią", turime nesigėdyti bū
ti jos liudininkais, nors kar
tais, labai sunkiose sąlygose, 
ir atrodytų, kad jos nesame 
gavę. Čia Paulius save stato 
pavyzdžiu, kai kentėjo kalėji
me. Paulius Timotiejų skatina 

"neužmiršti pamokymų apie 
„tikėjimą ir meilę Kristui Jė
zui". Ir mes sunkiose valan
dose turime neužmiršti, kad 
Jėzus apie sunkumus mus 
įspėjo, kad jie neišvengiami, ir 
tai sustiprins mūsų tikėjimą. 

Aldona Zailskaitė 

NAKTIS PASIVEJA DIENĄ 
DR. LIBERTAS KLIMKA 

Ruduo Vilniuje. Eltos nuotr. 

PADĖKIME LIETUVOS VAIKUI: 
NUŠLUOSTYIME NAŠLAIČIUI AŠARAS 
Lietuvoje gyvenimas šian

dien yra labai sunkus. O 
kaip sunku turi būti tiems 
vaikams — našlaičiams, kurie 
neturi tėvų, arba kurių tėvai 
jais nesirūpina! 

Sena močiutė, dėdė, teta ar 
visai svetimi žmonės, patys 
daug neturėdami priglaudžia 
apleistą vaiką ir juo rūpinasi. 
Ar mes, gyvendami turtin-
giausiame pasaulio krašte, ne
galėtumėm tiems vaikams 
šiek tiek padėti? Amerikos lie
tuviai per „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetą šiuo metu 
globoja 743 našlaičius, bet jų 
Lietuvoje yra labai daug. 
Kviečiame visus prisidėti ir 
padėti — mes prašome tik 150 
dol. metams. Tai nedaug, bet 
pagalba nieko neturinčiam 
vaikui yra didelė. „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas 
siunčia pinigus Lietuvon tris 
kartus per metus vienuolikai 
patikėtinių, kurie tuos pinigus 
išdalina globojamiems vai
kams. Prisidėkite! 

Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Išrašykite čekius „Lie
tuvos Našlaičių globos" komi
tetas ir siųskite 2711 West 
71st St., Cbicago, IL 60629. 
Kiekvienas rėmėjas-globėjas 
gauna vaiko asmenišką an
ketą su visomis žiniomis apie 
jį- Birutė Jasa i t ienė 

Jolanta, 11 m., iš Varėnos 

Česlovas. 14 m., iš Klaipėdos 

Margarita, 6 m , iš Šaulių Sandra, 7 m., iš Zapyškio 

KAPITALO (AKCIJŲ) RINKA TAI: 
1. {monei — finansų šaltinis, 
2. Šalies ekonomikai — varomoji jėga, 
3. Investuotojai — galimybe uždirbti. 
Mes dirbame Lietuvos akcijų rinkoje ir kviečiame Jus prisijungti! 
Nemokamos konsultacijos ir analitiniai tyrimai bei rekomendacijos: 
FMJ „Baltijos vertybiniai popieriai" 
Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos licenzija Nr. B027 
Adresas: Gedimino pr. 60, 2600 Vilnius, Lietuva 
Tel. 4370 2 31 38 38; • 370 2 31 38 35 
Mob. tel. -t- 370 87 45373; • 370 87 96105 ' 
Fax+370 2 31 38 40 
K-mail tbla9eunet.lt 

Eisvina, 5 m., iš Panevėžio 

* Lietuvos žemės ūkio 
produktų rinkos reguliavimo 
agentūra ir Maskvos valsty
binė įmonė „Mostprodkon-
trakt" antradieni pradėjo de
rybas dėl lietuviškos mėsos ir 
pieno pertekliaus pardavimo. 
Agentūros komercijos direk
torius Vidmantas Lapė teigė, 
kad „Mostprodkontrakt" keti
na pirkti jautienos, sviesto, 
pieno miltų bei mėsos kon
servų. Pasak jo, netrukus 
paaiškės, kiek maisto iš Lietu
vos pirks Uzbekistanas, Ka
zachstanas ir Kirgizija. Jei pa
vyks susitarti dėl kainų, per 
Olandijos tarpininkus ketina
ma parduoti produktų ir Euro
pos valstybėms. 

Rugsėjis — mėnuo, senovėje 
turbūt daugiausia iš visų tu
rėjęs skirtingų lietuviškų var
dų: rudens, viržių, rujos, da
gos, rudugys, paukštlėkis, šili
nis, semenės. Visi jie atliepia 
svarbius pokyčius gamtoje, 
(vykstančius šį mėnesį. Koks 
tas Lietuvos ruduo? Margos 
lapų spalvos, sodų ir laukų 
derliaus gėrybės, nakties dan
gaus grožis. Tik rudenį būna 
toks juodas dangus ir tokios 
ryškios beveik nemirksinčios 
žvaigždės. Miške keistoji ru
dens tyla: nuščiūva visa gam
toje, tarsi įsiklauso į save, su
sikaupia... Net girdėti kaip 
šnara krisdamas šalnos pa
kąstas lapelis... Iš žvaigždėto 
dangaus gelmių ataidi ilgesin
gi gervių ir žąsų balsai: skuba 
jos ten, į kur driekiasi vakaro 
sutemose ryškėjanti balzgana 
juosta — Paukščių Takas. Pa
tekėjus pilnam Mėnuliui, Ta
kas tirpsta; palieka matomi 
tik amžinai juos skrendantys 
Gulbės, Erelio ir kiti ryškūs 
žvaigždynai. Pilnatis kopia į 
savo žiemos taką, tad kaskart 
pakyla vis aukščiau. 

Astronomai sako, kad ruduo 
prasideda, kai Žemė, sukdama 
kasmetinį ratą apie Saulę, pa
siekia tam tikrą savo orbitos 
tašką, vadinamą rudens ekvi
nokcija. Tądien Saulės laik
rodžio rodyklės, vadinamos 
gnomonu, šešėlis nubrėžia per 
skalę tiesių tiesiausią liniją. 
Taip būna tik du kartus per 
metus — lygiadieniais, kovo 
21-ąją ir rugsėjo 23-ąją. Ru
dens taškas žymimas Svars
tyklių žvaigždyno ženklu, svir
tele. Šiemet ruduo prasidėjo 
rugsėjo 23 d. 7 vai. 37 min. 
Jeigu tądien buvo giedras ryt
metis, matėme Saulę pate
kant Mergelės žvaigždyne. Ry
to žaroje pamažu išblės ir 
ryškiausioji jo žvaigždė Spika, 
— lotyniškai jos vardas reiš
kia javų varpą. Senoviniuose 
žvaigždėlapiuose Mergelė pie
šiama su javų pėdeliu ran
kose, besidžiaugianti derliaus 
dosnumu. Tad Svarstyklės ar 
gretimas Mergelės žvaigždy
nas žymi rudens pradžią? Šį 
neatitikimą lėmė Žemės ašies 
polinkio nuolatinis kitimas, 
vadinamoji precesija. Nuo ta
da, kai buvo įvardyti paskuti
nieji iš dvylikos Zodiako 
žvaigždynų, jau prabėgo apie 
2000 metų. Per tą laiką Saulė 
pasislinko į gretimą žvaigž
dėto dangaus sklypelį. Kas be
liko daryti astronomams, — 
tik savo traktatuose išlaikyti 
buvusiojo žvaigždyno simbolį 
— Svarstyklių svirtelę. Todėl 
ir sakoma, kad ruduo praside
da Saulei įžengus ne į Svars
tyklių žvaigždyną, bet į jo 
ženklą. Rudens pradžia pažy
mėta šiuo ženklu tikriausiai 
norint pabrėžti tai, kad tam
susis paros laikas jau prilygs
ta šviesiajam. Pavadinimas 
sietinas ir su prekyba seno
vėje. Pirmojo tūkstantmečio 
po Kristaus gimimo pradžioje 
jau formavosi globaliniai pre
kybiniai keliai, susieję tolimas 
Europos šalis. Žmonija pripa
žino prekybos svarbą, nors ke
liauti su prekėmis ar žaliavo
mis buvo ir sunku, ir pavojin
ga. Archeologai pirklių kapus 
atpažįsta iš ten randamų ke
lioninių svarstyklėlių. Pagal 
kapus galima atsekti ir gar
siuosius gintaro, šilko, vikingų 
kelius. Pastarųjų metų Zodia
ko kilmės tyrimai įrodė, kad 
šis įvaizdis sietinas būtent su 
indoeuropietiškosios kilmės 
tautų dvasiniu paveldu. Gal 
tiesos yra ir Rotundo kroni
koje, kur aprašyti Zodiako 
ženklai Šventaragio šventovė
je, stovėjusioje XIII a. dabar
tinės Vilniaus arkikatedros 
vietoje. 

Lygiadienio pavadinimas 
perša mintį, kad tai diena, kai 
šviesusis paros laikas prilygs

ta tamsiajam. Tačiau atsiver
tę kalendorių rasime, kad rug
sėjo 23-ji diena yra ilgesnė už 
naktį net dvylika minučių. O 
naktis įveikė dieną rugsėjo 26-
ąją. Ar neklysta kalendorių 
sudarytojai? Lygiadienį seno
vės dangaus stebėtojai nusta
tydavo ne laikrodžiu — tiks
laus nė neturėjo, — o pagal 
Saulės tekėjimo ir laidos hori
zonte kryptis, vadinamas azi
mutais. Per lygiadienį dan
gaus dieninis šviesulys pakyla 
tiksliai rytuose, o nusileidžia 
tiksliai vakaruose. Azimutais 
ir laikrodžiu nustatomos datos 
nesutampa dėl šviesos refrak-
cijos — spindulių užlinkimo, 
jiems skverbiantis pro Žemės 
atmosferos sluoksnį. Dėl šio fi
zikinio reiškinio Saulė grei
čiau apšviečia kokią nors Že
mės paviršiaus vietovę, drau
ge apskritai keletu dienų pra
ilgina šviesųjį pusmetį. 

Lygiadienių datas nesunku 
nustatyti net ir labai primity
viomis priemonėmis. Įvairiose 
Lietuvos vietose yra didelių 
akmenų, išdėstytų išilgai rytų 
— vakarų krypties taip, kad. 
Saulė virš jų pateka būtent 
šiomis svarbiomis dienomis. 
Galima manyti, kad tai prose-
noviškų astronominių stebėji
mų įrenginiai. Pavyzdžiui, net 
dvidešimt šešių apsamanoju
sių akmenų virtinė stūkso 
paslaptingoje Stabinės kalvoje 
Tauragės rajone. Lygiadienių 
kryptį nurodo ir akmenų gru
pės ant Vyžuonų kalvos 
Utenos rajone. Dar viena mū
sų žilos praeities mįslė — šal
tiniai, žmonių laikomi šven
tais ar gydomaisiais, — jie 
dažniausiai teka rytų ar va
karų kryptimi. Visa tai byloja, 
kad seniesiems mūsų krašto 
gyventojams buvo svarbu nus
tatyti lygiadienių datas. 

Per lygiadienį gnomono še
šėlis Saulės laikrodžio skalę 
dalija pusiau. Drauge ir metus 
į šiltesniąją bei šaltesniąją pu
ses. Lygiadienių datos mūsų 
krašto klimato juostoje atitin
ka svarbius virsmus gyvojoje 
gamtoje. Rugsėjui baigiantis, 
paros vidutinė temperatūra 
nukrenta žemiau 10°C; prasi
deda šalnos, nuauksinančios 
klevus ir beržus. Į pietvaka
rius nusidriekia iškeliaujančių 
paukščių virtinės. Liaudiškųjų 
kalendorių pagrindą sudaro 
astronominių reiškinių derini
mas su fenologija bei žemės 

ūkio darbų terminais. Akivaiz
du, kad lietuvių kalendori
niuose papročiuose turėtų būti 
rudens lygiadienio šventės 
atšvaitų. Artimiausia lygiadie
niui išskirtinė tradicinio ka
lendoriaus šventė yra rugsėjo 
21-ji. Pagal katalikų kalendo
rių tai apaštalo Mato varda
dienis. Kokie požymiai gam
toje siejami su šia diena? Sa
koma: „Po švento Mataušo — 
kepeliušas už krosnies", — 
žmogui tenka vasarinę šiaudi
nę skrybėlę slėpti ir pasiieš
koti galvai kokio šiltesnio ap
dangalo. „Nuo Mataušo ir van
duo ataušo", — Jau nebegali
ma maudytis upėje ar ežere. 
Draudžiama ir vėžius gaudyti 
— nebe laikas. Dar yra žino
mas toks liaudiškas pastebė
jimas: „Saulei ant žiemos su
kantis, yra diena, o joje va
landėlė, kai dumblas pasijudi
na ir susimaišo su grynu van
deniu". Ir išties, naktimis iš
tinkant šalnoms, ežeruose 
smarkiai maišosi vandens 
sluoksniai. Todėl, kad 4°C 
temperatūros vandens tankis 
yra pats didžiausias. Ši savy
bė labai svarbi ežerų gyvūni
jai; tik dėl jos žiemą vandens 
telkiniai neužšąla iki pat dug
no. O šis pastebėjimas dar 
kartą patvirtina, kad men
kiausi gamtos „nuotaikų" pasi
keitimai būdavo kuo atidžiau
siai stebimi, virto patarlėmis, 
priežodžiais, įėjo į papročius. 
Apskritai, būdingiausias lietu
vių etninės kultūros bruožas 
yra jos glaudus ryšys su Tė
viškės gamta. 

XD£ amžiuje dar buvo gyvas 
kaimo paprotys šv. Mato die
nai pasigaminti pirmojo iš tų 
metų miežių derliaus alaus. 
Todėl šventę, atokvėpį nuo ne
lengvų rudens darbų, vadinda
vo Alutiniu, Koštuvėmis> Ra-
gautuvėmis. Etnografas L. Ju
cevičius savo raštuose pažy
mėjo, kad tai įtėra paprastos 
kaimynų ar giminių vaišes. 
Prieš jas atliekamos apeigos 
namų dievybėms pagerbti: 
alumi apšlakstomos iš vidaus 
trobos durys, langai. Putas 
nukreciama ir į visas keturias 
kertes. Nuo šios šventės pa
grindiniai ūkio darbai jau 
vyks po stogu, tad tegu blogiui 
nebūna kelio į vidų. 

Lygiadienio šventės reliktų 
beieškant, galima žengti dar 
giliau į amžių glūdumą. Rug
sėjo pabaigoje miške vyksta 
elnių vestuvės. Iš čia ir mė
nesio vadinimas rujos vardu. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PRALEISKITE 

ŠV. KALĖDAS LIETUVOJE! 
Special ios ka inos skrydžiams i š įvairių mies tų 

Baltimore 
Chicago 
Cleveland.. 
Denver.. 
Detroit 
Los Angeles 
Minneapolis ... 
Ne w York 
Omaha... 
Orlando .••••••««•• 
San Francisco 
Tampa 
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$480.00 
$479.00 
$618.00 
$564.00 
$604.00 
$594.00 
$604.00 
$415.00 
$582.00 
$504.00 
$594.00 
$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 ii Lietuvos į įvairius JAV miestus. 
* * * 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis į 
mūsų rastinę. 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 

http://tbla9eunet.lt


MŪSŲ ŠEIMOSE 
LIETUVOS DUKTERŲ 

DRAUGIJOS PAGALBI RANKA 
perkėlimui į jo gimtinę Lietu
voje paskirta 200 dol. 

Tuos darbus atlikti didele 
dalimi įgalina ir dosnių rėmė
jų aukos, palikimai, štai pas
taruoju metu gauta jau antroji 
išmoka (5,000 dol.) iš a.a. Vin
co ir Emilijos Rastenių paliki
mo, taip pat Juozo Skomanto 
(4,237 dol.) ir Petro Žibūno 
(7,000 dol.) palikimai. Didelė 
padėka jiems! 

Džiugina aktyvi skyrių veik
la. Pvz., Los Angeles skyrius 
savo vietovėje gerai žinomas 
plačia veikla, gerai organizuo
jamais renginiais. Turi ir dos
nių rėmėjų, paaukojusių net 
keliasdešimt tūkstančių dole
rių. Praėjusiais metais šalpai 
buvo paskirta 15,000 dol. 

Seattle, WA, skyriaus narės 
jaunatvišku entuziazmu vyk
do savo įdomius projektus: 
kalėdinių šiaudinukų varsty
mo, margučių marginimo kur
sus — renginius su vaišėmis, į 
kuriuos atsilanko daug lietu
vių ir amerikiečių. 

Detroito skyrius, be įprasti
nių labdaros darbų, išsiskiria 
savo iniciatyva pagelbėti su
dėtingų operacijų reikalin
giems Lietuvos vaikams bei 
jaunuoliams. Bendradarbiau
jant su „Healing the Children 
— Michigan — Ohio" organi
zacija, siunčiant vaistus, pro
tezų dalis po to, kai ameri
kiečių, gydytojų jie čia buvo 
operuoti, ligoniams grąžinama 
sveikata. Taip pat jau aštuo
neri metai koordinuojama 
„American-Lithuanian Dissabi-
lity and Rehabilitation Ex-
change Program", įsteigta Mi-
chigano universiteto. Tai žy
mūs nuopelnai Lietuvos vai
kučių sveikatos reikalams at-
sidavusio dr. W. Waring. Šių 
sudėtingų projektų koordina
vimu rūpinasi šio skyriaus 
valdybos narė J. Pečiūrienė. 

St. Petersburg, FL, skyrius, 
turįs 133 nares, yra išsiuntęs į 
Lietuvą arti 4,000 sv. drabu
žių, lovos skalbinių ir kt. Ren
giniai (pokyliai, madų paro
dos) sutraukia iki 250 asme
nų. Vis daugiau įvairiopai 
gelbstima gyvenantiems vie
toje. 

Nors Melrose Park, IL, ir 
Juno Beach, FL, skyriai ne to
kie gausūs narėmis, jos gana 
aktyviai veikia, kartu burda-
mos vietos lietuvius. 

Toks dabartinis vaizdas Lie
tuvos Dukterų draugijos, įžen
giančios į savo veiklos 40-ties 
metų jubiliejų, kuris bus iš
kilmingai paminėtas 1999 m. 
gegužės mėn. Per visus tuos 

metus daug draugijos narių 
ištvermingai darbavosi, auko
jo savo laiką, sumanumą. Ne 
vienai ši veikla, šalia šeimos 
rūpesčių, buvo antra savo 
svarbumu. Atpildui užtenka 
beglobių vaikučių padėkos 
laiškelių, išmargintų gėlytė
mis, drugeliais, skiriamų „ge
rosioms tetoms iš Amerikos". 

Darbščios rankos niekada 
nepailsta — jau taip Kūrėjo 
sutvarkyta. Artimui pagelbėti 
reikia ir rankų, ir širdies. Vis 
daugiau dabar tenka kreipti 
dėmesį į nemaža atvejų čia 
pat, savo gyvenamoje aplin
koje: vienišų senesniųjų susi
klosčiusios keblios gyvenimo 
kryžkelės, prašymai patari
mų, nuraminimo ar tik pabu-
vimo šalia. Tuo tikslu buvo su
kurtas slaugos namuose esan
čiųjų senelių lankytojų būre
lis. 

Visiems šiems darbams at
likti būtų gera turėti jaunes
nio amžiaus narių; iki šiol 20-
30 metų veikloje dalyvaujan
čias jau turėtų pakeisti nauja 
„pamaina". 

Pagalbos prašymai tebe-

Joana Krutulienė jau treti metai 
pirmininkauja Lietuvos Dukterų 
draugijai Čikagoje. 

Sprendžiant iš gausybės 
įvairių renginių, apie kuriuos 
skaitome spaudoj, lietuviai 
Amerikoje, dar labai veiklūs. 
Nes juk reikia „vieko" ir noro 
bent jau didžiąją dalį tų rengi
nių „apibėgti", nekalbant apie 
sunkų rengėjų darbą. Lengva 
ranka nenumosi į jų kvietimą, 
kai minimi mūsų tautiečių 
vargai ir nepritekliai, kai iš 
nuotraukų žvelgia liūdnos vai
kučių akys, kai matai vargšes 
senutes, prisiglaudusias prie 
bažnyčios sienos išmaldai iš
tiesta, sugrubusia ranka... 
Nieko nauja — dažnas pasa
kys: jau daug metų tie pagal
bos prašymai netyla. Bet neat
likti ar atidėliojami gerieji 
darbai neatlaidžiai dundena į 
mūsų sąžinę... Pokyliai, puo
tos, gegužinės, dažniausi turi 
vieną tikslą — sutelkti lėšų, 
kad tų gerųjų darbų srautas 
nenutrūktų. Ir suminkštėja 
širdys, ir noras savųjų tarpe 
pabendrauti ajtsiranda. Taip, 
lankydamiesi „tradiciniuose" , 
„sezoniniuose" ar vienkarti
niuose renginiuose remiame 
pagalbos reikalinguosius, per 
metų metus sutelkiant didžiu
lės pinigų sumas. 

Čia tenka aminėti tik vieną 
iš daugelio šalpos organizacijų 
— Lietuvos Dukterų draugiją 
Čikagoje su šešiais jos sky
riais skaičiuojančią arti 1,000 
narių. Neseniai išleistame 
draugijos biuletenyje rašoma, 
kad nuo praėjusių metų rug
sėjo iki dabar centro valdyba 
parėmė: kun. R. Ramašausko 
vaikų globos namus Krakėse 
— 2,000 dol.; kun. J. Vara-
necko beglobių vaikų ir vie
nišų senelių maitinimui — 
1,000 dol.; Vilniaus krašto se
nelius (80-90 metų) per dr. St. 
Trepšį — 500 dol. JAV-se sun
kiai sužeisto A. Norvilo gydy
mui ir šeimos paramai paskir
ta 5,000 dol. Po tiek pat pri
sidėta ir prie Almos fondo vyk
domų šalpos darbų bei „Li-
thuanian Mercy Lift" kovos su 
džiova Lietuvoje. 600 dol. pas
kirta Šilutės „Caritui"; 1,050 
dol. — Ukmergės „Caritui"; 
500 dol. (papildomai) — 
„Kaimo vaiko fondui". 

Artimai bendradarbiaujama 
su „Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetu bei „Lietuvos Vaikų 
vilties" organizacija. 

Lietuvoje ir JAV-se gyve
nančios šeimos, paliestos 
skaudžių nelaimių, atitinka
mai paremtos keliais šimtais 
ar daugiau dolerių kiekviena. 
300 dol. paremtas neturtin
gas, gabus studentas Vilniuje. 
Nuolatinė pagalba teikiama 
keliolikai šeimų čia, pasiun-
čiant joms mėnesinius čekius 
ir dar šventinius priedus. 

Pasirūpinama ir mūsų vie
nišais mirusiais: pagarbiai pa
laidoti Raimundas Jonušas ir 
Anastazija Balsetovic; anks
čiau Čikagoje mirusio Vaclovo 
Sevruko palaikai, šeimai pra
šant, persiųsti į Lietuvą. Lon
done mirusio, draugijos globo
to poeto Vlado Šlaito palaikų 

Felicija ir Lionginas Pliūrai savo vedybų 50 metų sukaktuvių šventėje 

VESTUVIŲ SUKAKTIS 
Pasibaigus antrajam Pašau- prieš keletą dienų parvežusi 

liniam karui tūkstančiai lietu- iš Lietuvos. Kaip įprasta, bū
vių atsirado Vokietijoje, išvie-
tintųjų stovyklose. Jų tarpe 
buvo daug jaunimo. Jauni 
žmonės, kad ir sunkiose są
lygose, nepamiršo poeto My
kolaičio-Putino eilėraščio žo
džius: 

„Jaunieji, rikiuokitės čia 
poromis, jums tokį suktinį su
drošiu, kad iki rudens miego 
neduos ir baigsis vestuvių 
kermošium!" 

Kassel stovykloje gyvenusi 
Felicija (Felė) Vilipaitė ir 
Lionginas Pliūra, gal suktinio 
muzikos garsuose susidrauga
vo ir 1948 m. liepos mėn. su
mainė žiedus stovyklos bažny
čioje. 

S.m. liepos mėn. Pliūrų na
muose, Racine, WI, buvo 
švenčiama 50-ties metų jų ve
dybų sukaktis. Namai skendo 
gėlėse. Susirinko atžalos su 
šeimomis ir būrys draugų. 

Tėvelius jautriais žodžiais 
sveikino dukra Bronytė Milas, 
apjuosė juostomis ir įteikė 
„Seimininko" lazdą, visa tai 

vo sudainuota „Ilgiausių me
tų" ir išgerta šampano taurės 
į Jų sveikatą. 

Felė ir Lionginas į Racine, 
WI, atvyko 1949 m. Būdami 
darbštūs gražiai įsikūrė. 
Dukrą ir sūnų užaugino susi
pratusiais lietuviais. Abu bai
gę aukštąjį mokslą ir aktyviai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje. 
Sukaktuvininkai nuo pirmųjų 
dienų Racine įsijungė į vi
suomeninį ir šalpos darbą Lie
tuvos naudai. Felė ilgus me
tus buvo Racine Moterų klubo 
pirmininkė ir klubo siela. Ga
bi ir išradinga šeimininkė. 
Lionginą matėme LB-nės, 
šaulių ALTo, valdybose ir 
darbuose. Mėgdamas muziką, 
grojo orkestruose Lietuvoje, 
Vokietijoje ir net garsiajame 
Wisconsin „Johnson Wax" or
kestre. Džiaugiamės šia 
gražia sukaktimi ir linkime 
ateityje geriausios sveikatos ir 
laimės visuose darbuose. 

Z. Lukauskas 

Jaunavedžiai Zita Terese ir Darius Albertas Udriai. ju pamergės ir pa
broliai. 

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA 

NAUJAS DANTŲ 
GYDYTOJAS 

TOMAS ZUBINAS 
Šįmet University of Illinois 

College of Dentistry Čikagoje 
baigusiam Tomui Zubinui bu
vo suteiktas dantų gydytojo — 
daktaro laipsnis. 

Tomas, Jolantos Grigalaus-
kaitės ir Jono Zubinų sūnus, 
gimė Čikagoje ir augo Dow-
ners Grove, IL. 

Baigė Benet Academy Lisle, 
IL, kurioje visus ketverius me
tus buvo garbės sąrašuose ir 
Illinois State Scholar. Apra
šytas „VVho's Who American 
High School Students". Gim
nazijoje pasižymėjo matemati
kos moksluose. Paskutinius 
metus gimnazijoje būdamas 
lankė ir DuPage kolegiją. 

Baigė Maironio lituanistinę 
mokyklą Lemonte. Priklausė 
moksleivių ateitininkų Prez. 
A. Stulginskio kuopai ir daug 
metų stovyklavo Dainavoje. 
Tautinius šokius šoko „Spin
dulio" šokėjų grupėje. 
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Zita Teresė Kalesinskaitė ir 
Darius Albertas Udrys susi
tuokė š.m. birželio 27 d. Šven
to Lauryno bažnyčioje Hems-
bach, Vokietijoje. Po kun. Jono 
Dėdino aukotų santuokos Mi
šių, puota vyko Maritime vieš
butyje, Mannheime. 

Jaunoji yra a.a. Juozo Kale-

plaukia; bent iš dalies juos pa
tenkinti reikia lėšų — jos atei
na iš renginių. Vienas (vienin
telis metuose) — jau čia pat, 
spalio 10 d., 6 v.v. Jaunimo 
centre. Šiame Rudens poky
lyje dalyvaudami, svečiai ma
loniai pabendraus ir, savo da
lele prisidėję, pradžiugins 
tuos, kuriems tenka patirti 
šiurkštų gyvenimo delną. Pa
būkite tą vakarą su Lietuvos 
Dukterimis! 

Sofija Jelionienė 

sinsko ir Stasės Schulz dukra. 
Ji mokėsi Mainco universiteto 
Kultūros ir Taikomosios ling
vistikos institute Germer-
sheine ir yra vertėja. 

Jaunasis yra adv. Arūno T. 
Udrio ir Virginijos Rūtos Ruz-
gaitės-Udrienes vyriausias sū
nus. Darius yra baigęs politi
nius mokslus Hillsdale kolegi
joje ir paskutinius trejus me
tus dirbo Laisvos Europos ra
dijuje, Prahoje 

šiuo metu aunieji gyvena 
Claremont, Kalifornijoje, kur 
Darius ruošiasi politinių 
mokslų daktaro laipsniui, o 
Zita jau mokytojauja Los An
geles lituanistinėje Šeštadieni
nėje mokykloje 

Vestuvėse dalyvavo gausus 
būrys giminių, draugų bei sve
čių, kurie link. Zitai ir Dariui 
laimingos ateities. 

A.B. 

Jaunavedžiai Rimas ir Bridget Biliūnai po sutuoktuvių Šv. Mykolo Ar-
kangelo bažnyčioje, Independence. Ohio. 

Į NAUJĄ GYVENIMO KELIĄ 

Dr. Tomas Zubinas 
Baigęs gimnaziją įstojo į 

University of Illinois, Urbaną, 
kurį po ketverių metų baigė 
chemijos bakalauro laipsniu. 
Urbanoje studijuodamas prik
lausė „Vėjo" tautinių šokių šo
kėjų grupei. Būdamas skautu, 
įsijungė į Akademinį Skautų 
sąjūdį. 

Prieš baigdamas studijas 
universitete, Tomas 1993 m. 
baigė Vilniaus universiteto va
saros kursus Lietuvoje. 

Tomas priklauso lietuvių te
niso klubui ir „Lituanika" 
krepšinio komandai su kuria 
dalyvavo šią vasarą Lietuvoje 
vykusioje VI Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse. 

Tomo pasiekimais didžiuoja
si jo tėveliai, močiutės — dr. 
Valentina Zubinienė (dantų 
gydytoja), Liucija Grigalaus-
kienė ir brolis Andrius, linki 
naujajam daktarui sėkmės jo 
pasirinktoje profesijoje. Gaila, 
kad kartu džiaugtis netenka 
neseniai amžinybėn išėju
siems jo seneliams a.a. dr. Fe
liksui Zubinui ir a.a. vaistinin
kui Jurgiui Grigalauskui. 

Šią vasarą Tomas Palangoje 
susižiedavo su visuomeninin
ke Jūrate Jankauskaite, gyve
nančia Hinsdale, IL. Tomo šei
ma jam ir Jūratei linki daug 
sėkmės ir džiaugsmingų gyve
nimo dienų. 

Sėkmingai išlaikęs North 
East Regionai Boards egzami
nus, Tomas pradėjo dirbti 
Fairview Dental Care, West-
mont, IL. Y.Z. 

* Seimas po svarstymo 
pritarė Kultūros ir sporto 
rėmimo fondo, kurio lėšas nu
matyta skirti profesionaliam 
ir liaudies menui bei kūno 
kultūrai ir sportui remti, 
įstatymo projektui. Priėmus šį 
įstatymą, planuojant kiek
vienų metų valstybes biudžeto 
išlaidas, Fondui numatoma 
skirti 2 proc. nuo surinkto ak
cizo mokesčio už alkoholinius 
gėrimus ir tabako gaminius. 
Tokiu būdu Fondas visada 
turės pinigų, kuriuos laikys 
savo specialioje Kūno kultūros 
ir sporto departamento są
skaitoje. 'Ell*> 

Rugpjūčio 1-ji Rimui Biliū
nui ir Bridget Budzinski liks 
nepamirštama diena. Kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ, Die
vo Motinos lietuvių parapijos 
klebonas, Šv. Mykolo Arkan-
gelo bažnyčioje, Independence, 
Ohio, Moterystės sakramentu 
sujungė juos laimingam vedy
biniam gyvenimui. 

Pilnutėlė bažnyčia giminių, 
artimųjų ir draugų dalyvavo 
šv. Mišiose ir Moterystės sak
ramento gražiose apeigose. 
Giedojo Dievo Motinos para
pijos „Exultate" choras, diri
guojamas jo vadovės muz. Ri
tos Čyvaitės Kliorienės ir so
listė sopranas Virginija Bruo-
žytė Muliolienė. Vestuviniame 
pokylyje St. Paul Hellenic po
kylių salėje dalyvavo trys 
šimtai svečių. 

Inž. Rimas Biliūnas — Juo
zo ir Janinos Biliūnų sūnus, 
gimęs New Yorko valstijoje, 
po dviejų metų su tėvais per
sikėlė į Clevelandą — Mentor, 
Ohio. Baigęs St. Mary's kata
likų pradžios mokyklą ir Lake 
Catholic gimnaziją, bakalauro 
laipsnį su „Cum Laude" me
daliu įsigijo Clevelando val
stybiniame universitete ir 
mokslus kompiuterių srityje 
tęsė toliau. Dabar dirba IBM 
korporacijoje, kaip kompiute
rių specialistas. 

Per visą mokymosi laiko
tarpį Rimas buvo veiklus lie
tuviškojo telkinio narys, lankė 
Šv. Kazimiero lituanistine mo
kyklą, baigė 12-kos metų kur
są, skautų organizacijoje nuo 
1980 metų, ateitininkų mok

sleivių Dainavoje (1987-1989) 
stovykloje vadovas. Nuo šeše
rių metų pradėjo mokytis gro
ti akordeonu, mokėsi pas ži
nomą akordeonistą A. Costą. 
Daug metų „Grandinėlės" an
samblio narys, tautinių šokių 
akordeonistas, suorganizavo 
ir vadovavo pramoginės — 
šokių muzikos ansambliui, 
kuris ilgus metus buvo mėgs
tama ir populiari muzikinė 
kapela įvairiems lietuviš
kiems renginiams bei pramo
goms. Keletą metų mokytoja
vo Šv. Kazimiero lit. mokyk
loje dabar dar tebeveikian
čioje Dievo Motinos parapijos 
patalpose. Rimo brolis Linas, 
vedęs Iną Šilgalytę, augina 
Andriuką, kuris nekantriai 
laukia naujo broliuko ar se
sutės. ; 

Rimo pasirinktoji gyvenimo 
palydovė Bridget iš penkių 
vaikų šeimos, 1990-1995 me
tais įsigijo pradžios mokyklos 
mokytojos bakalaurą. Gavusi 
diplomą ir vėliau žymenį už 
puikų ir pavyzdingą mokymą, 
toliau tęsia pedagogikos stu
dijas Clevelendo valstybi
niame universitete, lanko ir 
moko baleto studijoje, dirba 
su skautėmis. 

Ši daili, jauna ir išsimoksli
nusi jaunavedžių pora įžengė 
į naujas vedybinio gyvenimo 
dienas. Linkint viso geriausio 
naujai Biliūnų šeimai, būtų 
gera juos matyti ir lietuviš
kojo gyvenimo sūkuryje, kur 
Rimas taip talentingai reiš
kėsi. 

V. Rociūnas 

T a i s a l< i* i i>« l . i i - l i i v i v : n i > k J /<:r.u<>K''* M » ; u 

tos smilgos stiebelio ir pamestos lauktuvių.. 
įvertos ant šviežiai nuskin-

» I 
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I E s t a t e S a l e 
6 0 4 8 S. K e n n e t h Ave. 

O c t . 3 , S a t . 9 a m — i pm. 
O c t . 4, S u n . 10 a m — 3 pm. 

5 0 * year accumulation 
furniture. k i tchen ware. tools, 
books. ant iąues & colectibles. 

Something for everyone. 
P r i c e d t o g o . 

Ieškomi darb in inka i v a l y m o 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
tel. 708-652-2110. 

Moter i s i e ško n e d i d e l i o 
ir n e b r a n g a u s b u t o . 

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

48 m. moteris turinti žalią kortelę 
ieško darbo. Gali prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmogų arba ligonį ir gyventi 
su ramia 12 m. dukra kartu. Turi ge
ras rekomendacijas, vairuoja savo au
tomobili, kalba angliškai. Tel. 773-
778-8144, . 

Ligoniui prižiūrėti gyve-
nant prie šeimos, ieškau mo
ters ar vyro. Vilnis, Inc., 291 
Mercury Road, Juno 
Beach, Florida 33408, tel. 
1-516-626-3841. 

AMERICA7V rįįr^y, S*ROAD*1NO 

MAIN OFFICE 
(C1.0SED ON SUNDAYS) 

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

VA3AJŠOS KAUMDS 
ten ir atgal 

Ryga $541 
Kijevas $496 
Lvovas $496 
Minskas $496 
Vilnius $478 
Maskva $478 
Sf- Peterburgas $515 

į vieną puse 
$390 
$415 
$415 
$390 
$380 
$420 
$400 

Keliaujant 1998.11.1 -19993.17 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

TEL. 773-467-0700. 

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

TEL. 773-489-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

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

BELMONT/LARAMBE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

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

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

NILES 
9509NMILWAUKEE 

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

Postai*** 
L A S T '98 BloiAi-Out! 

No sarte offer will be refused on all remaining (98's! 

New 1998 Civic DX 

' per morali* 
r 3 6 mo . i ease 

*2244 due a t Iease s ign ing 

N E W 1998 ACCORD LX 

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

per m o n t h * 
' 3 6 m o Iease 

^2344 due at Iease s ign ing 

p e r m o n t h * 
" 3 6 m o Iease 

;2598 d u e at Iease s ign ing 

•Air «Auto. »Front disc brgkes «2 2 Ker foel mįected engine 
•Body side molding «Duel avbags •Stereo/ca«s. 
• Remote trunk release «Power W>ndows & Locks 

N E W 1998 PASSPORT LX 4 x 4 
•Stereo/Cass «Air •Povver Mirrors 'A l l oy VVheels 
•Sec tnc Rear Oefrost *ABS Brakes •Duol Airbags 
•Cru.se «Power Locks T i r t 

or 

• 1 5 0 - P o i n t M a c h o n i c a l A A p p a a r a n c a I rupact ion 
• B o c k a d b y a Honda 6 / 7 3 " p l u i " L immxl W o r r a n t y . „ j a i g n , n . 

Auto- . A»r Con<Mi 

OUR USED CAR LOT IS JUST 
AROUND THE CORNER AT 
„ 8833 WAUKEGAN RD. 

*13,e©5 

Woo- =oo*. HeM-d. Liw:>wr '.-M *K Virfes Chromu Wheel». Bose 

Orijjo»l U t J39.5J5 . . . M.w*33.995 
' • • Henda Accard IX * < • • * jtrmmt 
Auto . LOKV-1 1 7|W3 
M H««U Chrte LX 4 Oc 

A u t o A K - u " ^Cr+tv 
8 7 Chovy C r a m Cwt>8f t . 

A u t o An- C « M n e *c*«e< W#*dowTt/Locha . 

A*- C«sw*t* ' l O ^ B S 
' • • Acara I L . 2.S Pramtum , *%*%m 
AT \_*8t^i* b t w Sun Roo.' Loed*d . 1 #,W3 
• a" Hanoa accr tn i cXL - — ̂ ~ g%t\^ 

v-6 Leet*>-. int San 4oo» Lo»rf-xi . . 1 * * t a W J w 
,. O o r „ «.... . . . v > , , , , . . „ . M 3 . 5 9 5 
' • • HandaCcvk , _ - . _ 
A* C<xw1,t-o*">g C«s«ette . . l * , W w 
• • Mani la Crvie IX , _ , « - » • * 

A u t o Trans LowMi>"s 6 ' . o ci>oope * -om . . • * i ^ " w 
* • • Oadga I r r t ru i i d , - _ *%£%wz 
A.. Auto P o v i e t V i n n m / i j U s « j į > V . | k e r t | U , T I W 3 
• 5 Kanalą ( M y t r o v V a n f X ,_ _ — •£ 

Ajr AutO S ^ SoO* » 0 « > V . " * » ! / » « . . 1 3 , W V 3 
• 5 Hanrfa Accord % « » * » e t 

3 t o f . h o o « '-on-> st^ning .v " 1 v W O 
Miata Cenvart&la «..*» M ^ _ . 

* 10.995 
Stereo/C««» Pu»> catfory Eou<ioert. /Uny VVNaels *8.993 

• 9 . 9 9 5 
' 1 3 , 9 9 3 

*5 ,493 
•10,095 

•0.99S 
•7.209 

Aw. S«er«o/C«S4#-«e S U " ^ * T « 

i-^*t<ontng 

*M Hanaa Pršhala ¥-fcdi 
i.eatrter i n t v o r . Sun Roof Loeded 

' 13 laryeto I m e l 
A K . Au to Traną . 
• 2 §mš Ijpteref 4K4 XU 

L o « * e d . Low Mi»i»«ge 
M U n c e i n k w n Car 

S»m Corr^n. Top. AJ Pow«r 
•tž •—fa Į — l IX 
Air. Au to . cji Pov,«r 

A;r . Auto Fu« Pow«r *9.405 
•4.009 
•3.009 
•2,009 
••4,009 
•3.009 
•3,409 
•2,009 
•2,009 
•3,409 
•2.409 

A r . Stenso CaaaMaj 
•n f*4 T h w t * a r t 
Aw.. A u t o Fu> Powwr 
' •1 
V e i y Clean 

Air. Au to . Po»wr W«y jows /Doo r Lock» 
• • • Haarfa Hocarrf LX 
Auto . Load«d. Low Mite* 

V-6. Ax Uoodod 

^T, Auto Stereo 
-M Uteaan tantra Wa 
A u t o "^ '^ is^-ssKjn L.ke N » 

A u t o T'-arKfr»i»8»on A-r Cood tao^ng . C*e«n 
• • • r 
r L i » y . 
'M I 

W E W I L L G E T Y O U A P P R O V E D ! | f -
?4 n.-, / I),!,-, 888 750 AUTO (2886) Fully Factt^y Egu^jpea tWSo»e»»le So«o«*) •409. 

•Ado i»-»»i9e. ttie •»« . »nd aoc fee I i m i (r . 36 -no» »•/ 12.000/yr t s c /m i l e m excef>s Option to porc-ha-* ot leasa end Piwt«xxt 
LX $ 1 4 837 C~>c D'XS78i8 Acccyd LX S '3 Jttt t U p to 36 mos on aatact na» modai , , to OiuiUfied buyars 

6 9 O 0 IV. Dompstor 
(347) 96S-7070 

Just east of 
Hariem Ave. 

M f 9 a m 9 p m • Sat 9 a m 8 p m 

WESTERN 
UNION 
RASITE 
SOFOSE 
LEETUVOS 
MIESTUOSE 

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

Kazlų RuuW 
Kėdainiuose 
Kelmėje 
Klaipėdoje 
Krekenavoje 
Kretingoje 
Kupiškyje 
Lazdijuose 

Pakruojyje 
Palangoje 
Panevėžyje 
Pasvalyje 
Plungėje 
Prienuose 
Radviliškyje 
Raseiniuose 

Marijampolėje Rokiškyje 
Mažeikiuose 
Molėtuose 
Nidoje 
Pabradėje 

Saikuose 

Šilutėje 
Širvintose 
Skuode 
Švenčionėliuose 
Švenčionyse 
Tauragėje 
Telšiuose 
Trakuose 
Ukmergėje 
Utenoje 
Varėnoje 

Šalčininkuose Vilkaviškyje 
Šiauliuose 
Šilalėje 

Vilniuje 
Zarasuose 

VVESTERN MOIMEY 
U N I O N TRANSFER 

Thefastest way to sendmoney worldwider 

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

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insarcd, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

RIVERDALE AUTOMOTTVE 
r»iHiliiii pardooti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti *utamot>U| mūsų aikštelėje 
arba auto-vartytinėae Padėsime persiizsti 
automobili, mctocutlą ar komercine siuntą 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

Tel.7X-lal.a38a. 

MOVI N G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

ABSOLUTE HOME 
ĮMPROVEMENT Co. 

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

S k a m b i n a n t i e m s į L i e t u v ą ir 
kitam tolis $0.39 už minute!!! 

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

GLOBAL KEY telefono kor
telės $5, $10, $20 , ir $50 vertės. 
Perkant už $ 1 0 0 — viena ($10) 
nemokamai! ! ! 

{Te irauki tės te l . (773) 419-3595; 
| (773) 230-0138- (773) 251-5822. 

•i per minute 
Anytime 

to LiTHUANIA 
Low Rotos also: 
Wrriiin most statės, IL 8.9, 
CA 6.9 & Continental US 

• To Other Countries 
• From most countries to 

A N Y W H E R E 

No monthfy fee - Usuaffy 
6 seeond bifling 
Friend/y service 

VISO GERO 

MARKETEL 
Toll-Fr^ 1 -888 -734-1910 

3IM» 5-5571 • Fn3!0-3»5444« 
8 2 8 - n t h S t . , * 3 

Santa Monica, CA 90403 
marketel©ix.n«tcom,corn 

VeUanuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, IUJNOIS TEL 708.839.1000 

Šeiigs pokylių aalėa - tinka įvairioms progom* 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

ftiMWamrft.Lj«ij IMMUŪUtt lWn T 
40 iki 60 svečių 

A R I O K 1 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

«1 
M*(4 JKCM 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO. NAMU SVBKATD6. 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapois k Off. Mgr. Auksė 
S. Kana kaba lietuviškai 

PRANKZAPOUS 
3208 1/2 West95th Street 

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

,*#&»% 1B*5 
Realty Group Inc. 

Realmart 
6 6 0 2 S . P u l a s k i R d . 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja {vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997 

OMfc 23. 
Acoent 

Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Bustam (708) 423-9111 
Votoe Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ra*. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 

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

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
j - REALTORS 

(773)586-5959 
(708)475-7160 

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

STASYS' CONS TRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings". 

"soffits", *decks*. *c/utters', plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą 
L S.Seoete, te/. 630-241-1912., 

KMIEOK REALTORS 

2 1 . 4365 S-Archer Ave. 
7922 S Piiaski Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

C^=> 
ROŽINIS RADUO 

BANGOMIS 
•.VNDZ»AM75t 

SrbArlH-ninis 9:32 v.r. 
„Kalbėkite rožini kasdieną už taiką 

pasaulyje" 
Pievo Motina Marija Faunoje 

C Ė M E S I O ! 
1 -800-SPARNAI— 

t a i BALTLA E X P R E S S 
siuntinių bendrovės 

n e m o k a m a s telefonas, lengvai 
įstringantis į atmintį. 

Jūsų patogumui dirbame: 
k e t v d . 3 v .p .p . - 10 v.v„ 

š e s t d . 9 vJT. • 3 v.p.p. 
Nemokamai užpildome 
anketas žaliai kortelei; 

7269 S. H a r i e m , 
B r i d g e v i e w , IL 60455 

Home Health Care Infl. Agency 
ic5ko 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. 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
VirS 75 metų 

patikimas patarnavimas 

TYPEVVRITERS • COPIERS 
FAX • CALCULATORS 

5610 S. Pulaslri Rd. 
T e l . (773) 581-4111 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių ,Jay-away" planą At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
ieštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd, 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite l ietuviikai. 

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

nei 

alls to LITHUANIA 
$0.46 P"'""1" 

• p o conent pnoae eemveny, atiy tfty, 
itoth»reatofthtwond 

For vnformation call AOF International: 
1-800-449-OM5 

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

ALL CARE 
Employment Agency 
TeL 773-736-7900 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 j mėn.+„security". 

Tel. 773-778-1451 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A v e . , C h i c a g o , IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguol iai 
• Vestuvinia i ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• S iunč iame m ū s ų p r o d u k t u s UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

* " ^ ! , 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-444-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

^•aaa 

http://?Cru.se
http://Tel.7X-lal.a38a


8 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona SmulkStienė 
2711 VVest 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

Tesinvs 
LIETUVOS PARTIZANŲ 

GLOBOS FONDAS 
L.P.G. FUND 

Lietuvos Partizanų globos 
fondas (LPGF) įsteigtas 
1995.LX.25 d. Čikagoje, ir yra 
dalis Lithuanian H'.man Ser
vices Council of 'hv. USA Inc., 
a non-profit Corporation, Fed. 
TaxID #36-3163350. 

LPG fondo valdybos nariai 
už savo darbą atlyginimo nei
ma. Visa veikla eina visuome
ninės aukos dvasioje. Keliau
dami j Lietuvą, ar kitur, fondo 
nariai išlaidas padengia pa
tys. Fondo pirm. yra Leonas 
Maskaliūnas. 

Lietuvos Partizanų globos 
fondo tikslai yra šie: rinkti au
kas buvusių Lietuvos parti
zanų šalpai; remti buvusius 
partizanus, ypač sergančius, 
sužeistus, invalidus; remti bu
vusių partizanų šeimas; remti 
žuvusių partizanų vaikus, sie
kiančius aukštojo mokslo Lie
tuvoje; prisidėti prie „Lietuvos 
Partizanų dainos" išleidimo; 
skirti 200 dol. partizano laido
tuvių išlaidoms padengti. 

Surinktas aukas LPG fon
das persiunčia į Lietuvą ir per 
(LLKS) Lietuvos Laisvės ko

vos sąjūdį paskirsto Lietuvoje 
pagalbos reikalingiems LLKS 
nariams. Kasmet per 30 bu
vusių Lietuvos partizanų iške
liauja į Anapilį. 

LPG fondas kaupia aukas 
korespondencijos būdu, ren
giant minėjimus, koncertus, 
laidojamųjų atminimui pa
gerbti ir per savo aplinkraštį 
„LPGF rySininkas", kurio iš
leisti 3 numeriai. Reikia pažy
mėti, kad išleidimas visų 3 nu
merių kreidiniame popieriuje 
ir su spalvotomis nuotrauko
mis LPG fondui nieko nekai
navo. Padėka Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Los Angeles 
skyriui. Jis surado „nežino
mą" geradarį, kuris išspaus
dino ir atsiuntė į Čikagą 3 x 
4,500 „LPGF ryšininko" eg
zempliorių. 1996 metų rudenį 
partizanų koncertas „Girių ai
das" sėkmingai gastroliavo 8 
JAV vietovėse ir Kanadoje, ir 
susilaukė didelio entuziazmo. 

Šių metų vasarą išsiuntinė
ta 4,500* egzempliorių „LPGF 
ryšininko", Nr. 3. Visuomenės 
atsiliepimas aukomis yra ge
ras. Rudeniop vėl ruošiame 
koncertą „Girių aidas H" su 
nauju repertuaru. Šį kartą nu
matyta koncertuoti net 11 
JAV vietovių. 

MES LAUKIAME JŪSŲ 
Siekiant glaudesnio užsie

nio lietuvių bendradarbiavimo 
su. Lietuva, jų integracijos į 
kultūrinį mokslinį ir ekono
minį šalies gyvenimą, JAV lie
tuvių bendruomenės, LR Sei
mo ir Vyriausybės pastango
mis įsteigtas Lietuvių grįžimo 
į tėvynę informacijos centras. 
Jis numato teikti įvairiapuses 
informacines - koordinacines 
paslaugas visiems užsienio lie
tuviams. 

Nusprendusius persikelti 
nuolatiniam gyvenimui į tėvy
nę, centras, bendradarbiauda-" 
mas su atitinkamomis Lietu
vos Respublikos institucijo-
misv konsultuoja pilietybės at
gavimo, sveikatos apsaugos ir 
jos draudimo, draudimo bend
rovių mokesčių, transporto, 
muitų, būsto įsigijimo ir kitais 
adaptacijos klausimais. 

Visus besidominčius Lietu
vos gyvenimu centras infor
muoja apie galimybes daly
vauti profesinėje, mokslinėje, 
kultūrinėje, turistinėje veik
loje, renka ir publikuoja me
džiagą apie aktualius rengi
nius, konferencijas, mokymo 
kursus, stovyklas. 

Lietuvos institucijų atžvil
giu centras supažindina jas su 
užsienio lietuvių bendradar
biavimo iniciatyvomis ir idė
jomis, jų pageidavimais. Savo 
patirties pagrindu centras tei
kia pasiūlymus įstatymų ir 
poįstatyminių aktų pakeiti

mams bei papildymams, kurie 
palengvintų ir skatintų užsie
nio lietuvių integraciją į Lietu
vos gyvenimą. 
- Konsultuojame pilietybės at
gavimo, mokesčių, sveikatos 
draudimo ir apsaugos, muitų, 
būsto reikalais. Mūsų puslapis 
bus toliau pildomas ir tobuli
namas, įvedant konkrečią in
formaciją visais suminėtais 
klausimais. Taip pat dėsime 
nuorodas į kitus naudineus 
Interneto puslapius. Lauk
sime pastabų ir pageidavimų 
tiek dėl puslapio konstravimo, 
tiek dėl reikiamos informaci
jos. Tad rašykite mums: Lietu
vių grįžimo į tėvynę informaci
jos centras, Gedimino pr. 24 
Vilnius 2600. Tel.: (370) 313-
623. Faksas: (370 2) 313-624 
EI. paštas: info@lgitic.lt 

Užklausų analizė 

Į informacijos centrą nuo lie
pos 10 iki rugsėjo 23 d. įvai
riais klausimais kreipėsi 72 
interesantai.' Liepos mėnesį — 
30, rugpjūčio — 21, rugsėjo 
(iki 23 d.) 21 interesantai. 
Daugiausia besikreipiančių 
buvo iš JAV — 31. Antroje vie
toje buvo asmenys iš buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikų, 
tremtiniai ir politiniai kali
niai, iš viso — 17. Iš Australi
jos į centrą kreipėsi — . 5 , iš 
Kanados — 4, iš Vokietijos — 
3, iš Anglijos — 2, Kolumbijos 

Lietuvių grįžimo į tėvynę Informacijos centre. Iš kairės: PLB atstovas Vilniuje Gabrielius Žemkalnis, Lietuvos 
Sveikatos ministerijos atstovė V. Gečėnienė, centro direktorius Žilvinas Beliauskas, specialistas Rimgaudas 
Bubelis, JAV LB atstovas Edmundas Kulikauskas ir Australijos LB atstovas Vincas Augustinavieius. 
— 2, ir po vieną iš Šveicarijos, 
Pietų Afrikos, Izraelio, Naujo
sios Zelandijos, Lenkijos, Lat
vijos, Estijos (Lietuvos amba
sada). 

Pagrindiniai klausimai pa
gal dažnumą: 

1. Pensijos (pensijų persi-
vedimas, pensininko pažy
mėjimas, jų apmokestinimas). 

2. Lietuvos Respublikos pi
lietybė arba teisės į LR piliety-
LR pilietybę. 

3. Nuosavybės susigrąžini
mas. 

4. Apsigyvenimo galimybės 
(butas, namas, pensionatas). 

5. Sveikatos draudimas ir 
gydymasis. 

6. Muitų taikymas persi-
kraustant. 

7. Bankų darbas ir paslau
gos. 

8. Įsidarbinimo galimybės. 
9. Tremtinio statuso gavi

mas (tremtiniai iš buvusios 
SSSR). 

10. Vizos ir lietuvių kalbos 
kursai.- - - —• 

A.tA. 
JONAS VIDAS RUTKA 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. spalio 1 d., sulaukęs 58 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakiuose. Amerikoje išgyveno 49 

metus. 
Nuliūdę liko: motina Jadvyga, seserys: Daiva ir vy

ras Alfredas Orentai su šeima, Adelė ir vyras Petras 
Striupaičiai; brolis Justinas Rutka su šeima; artima 
draugė Wanda Gardner; teta Jane ir vyrąs Balys 
Kėkštai su šeima; giminės Alfonsas ir Ona Gudauskai; 
draugai ir giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, spalio 4 d. nuo 3 
iki 8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. 
California Ave. 

Pirmadienį, spalio 5 d., iš laidojimo namų 9:30 vai. 
ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jo sielą. 

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

Nuliūdę: motina, seserys, brolis ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-

0440. 

11. Biznio galimybės ir jo 
atidarymo formalumai (licen
zijos, mokesčiai). 

12. Įvairios draudimo for
mos. 

Daugelis interesantų domė
josi ne vienu, bet keliais su
minėtų klausimų, domėjosi 
centro veikla apskritai. Ati
darius puslapį Internete, atsi
rado daugiau paklausimų apie 
mokymosi, prekiavimo, kelia
vimo sąlygas, biržų darbą, 
paslaugų kainas. 

Paklausimai buvo teikiami 
betarpiškai lankantis, telefo
nu, faksu, per paštą ir elektro
ninį paštą. Kai kurių intere
santų reikalai neapsiriboja 
vienu susitikimu ar pokalbiu, 
bei numatomas ir tolimesnis 
bendravimas, sprendžiant 
jiems iškylančias problemas. 

Centrą pastebėjo kai kurie 
studentų pasikeitimo fondai, 
su kuriais vyksta susirašinėji
mas apie tokių projektų įgy
vendinimo galimybes. 

Atskirą lankytojų grupę su
daro Lietuvos gyventojai, ku
rie kreipiasi su nekilnojamo 
turto įsigijimo pasiūlymais ir 
investiciniais projektais at
vykstantiems iš užsienio. 

Žilvinas Beliauskas 
Direktorius 

Telegroup-
4 5 c e n t a i 
už m i n u t e 
s k a m b i n t i 
i L i e t u v a 

UZ KALĖDINI SIUNTINI I LIETUVA 
KAI PASIJUNGIATE PRIE TELEGROUP 

IR SIUNČIATE PER ATLANTIC EXPRESS CORP. 
ATLANTIC 1-773-434-79191-800-775-7363 

1-630-257-6822 1-888-615-2148 

llETIMIĮUlflmįTtimĘ 

IMAM 

KRINTA KAINOS! 
Į VILNIŲ 

$375 + mokesčiai 
Finnair linija 

New York - Vilnius - New York 
• bilietus reikia nupirkti iki rugsėjo 30 d.; 
• išvykti ketvirtadieniais, grįžti trečiadieniais; 
• skrydžių pradžia spalio 29 d.; 
• paskutinė grįžimo data kovo 31 d.; 
• kaina negalioja kalėdiniam laikotarpiui; 
• bilieto nepanaudojus, pinigai negrąžinami. 

VYTIS TKAVEL 
40-24 - 235 St. 

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

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

WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

DRAUGAS, 1.998 m. spalio 3 d., šeštadienis 

A.tA. 
ANTHONY ANTANAS 

ADOMĖNAS 
Gyveno Santa Monica. CA. anksčiau Čikagoje. 
Mirė 1998 m. spalio 1 d. Christ ligoninėje, Oak 

Lawn, IL, sulaukęs 83 metų. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje. Naujasodės 

kaime. 
Nuliūdę liko: sūnus dr. Antanas, marti Lilija, anūkė 

Audra; brolis Steponas Adomėnas su žmona Ada ir 
daug kitų giminių Lietuvoje; taip pat dukterėčia Nijole 
Banienė, jos vyras "Rimas ir pusseserės Sofija Veberienė 
ir Stefanija Galesienė bei jų šeimos. 

Velionis buvo vyras a.a. Aldonos Cinikas. 
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų ir buvo 

jų rėmėjas. Buvo automobilių taisymo „Bon Voyage" 
įmonės savininkas. 

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, spalio 5 d. nuo 
3 iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose. 11028 S. 
Southvvest Hwy. 

Antradienį, spalio 6 d., iš laidojimų namų 9:15 vai. 
ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti Mišiose. 

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkė, brolis ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direkt. Palos-Gaidas Funeral Home. Tel. 
708-974-4410. 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

INŽ. RAIMUNDAS A. SLĖNYS 
Minint mūsų Vyro, Tėvo, Brolio ir Svainio, kurio 

netekome 1996 m. rugsėjo 27 d., mirties sukaktį, šv. 
Mišios už jo sielą bus atnašaujamos sekmadienį, spalio 
12 d., 11 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje, Lemont, IL; rugsėjo 27 d., Lietuvoje, Šiluvoje ir 
Šv. Petro tėvų Pranciškonų bažnyčioje Čikagoje. 

Draugus ir artimuosius prašome prisiminti a.a. Rai
mundą. 

Liūdinti šeima. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

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

ALLPHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLEAT 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 AVE. 

ALL PHONES 

1-708-43O-570O 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK. 16600 S OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONVV1DE 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 
ALLPHONES 

1 708 652 5245 

http://1995.LX.25
mailto:info@lgitic.lt
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKESE\ 

Vien in t e l ė vė l iava išlikusi 
po 50 metų Lietuvos partiza
nų bunkeryje, bus ,.Girių ai
do" dainų vieneto atvežta į 
JAV ir Kanadą. Vėliavą, kaip 
relikviją, bus galima pamatyti 
koncertų salėse, kar tu su ki
tais eksponatais iš partizana
vimo dienų. „Girių aido" kon
certas įvyks spalio 9 d., penk
tadienį, 7:00 v.v., PLC Lemon-
te, Lietuvių dailės muziejuje 
ir spalio 11d., sekmadienį, 
3:00 vai. p.p.. Jaunimo centre. 
Bilietai gaunami „Seklyčioje". 

P a k v i e t i m u s \ v a k a r i e n ę 
su Lietuvos Respublikos prezi
dentu Valdu Adamkum ir p. 
Alma bus galima įsigyti prieš ' 
Mišias ir po Mišių .spalio 4 ir 
11d. , Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 

Vyresn ių jų l i e tuv ių cen
t r e , „Seklyčioje", spalio 7d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, atsi
lankys visų taip laukiama 
viešnia - Lietuvos Respubli
kos prezidento žmona - Alma 
Adamkienė. Pietausime ir pa
bendrausime. Numatyta svei
katingumo paskaita nukelia
ma į lapkričio 11 d. Visi malo
niai kviečiami, kviečiami ir 
laukiami. Atvykite! 

JAV Lietuvių Bendruo
m e n ė s (LB) XV Tarybos sesi
j a įvyks spalio 10-11 d., Cle-
veland South Hilton, 6200 
Quarry Lane, Independence, 
OH. Tarybos sesijos darbo
tvarkėje: JAV LB Krašto val
dybos veiklos pranešimai bei 
Garbės teismo, Kontrolės ko
misijos, PLB valdybos pirmi
ninko, LR seimo ir JAV LB at
stovų komisijos pranešimai; 
atskirų Tarybos komisijų (eko
nominių reikalų, finansų, jau
nimo, kultūros, organizacinių 
reikalų, socialinių reikalų, 
švietimo, visuomeninių reika
lų) posėdžiai; svarstomi įvai
rūs organizaciniai klausimai. 

D a u m a n t o — Dielinin-
k a i č i o k u o p o s sus i r inki 
m a s šaukiamas sekmadienį, 
spalio 4 d. Uniformuoti ren
kamės 8:45 vai. ryto Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje. Visi 
organizuotai, su vėliavomis ei
sime į bažnyčią. Mišių metu 
visi sėdės su savo būreliais. 
Tuoj po Mišių vaikams sku
bėsime į susirinkimą Ateiti
ninkų namuose. Tėveliams 
bus proga kuopon įregistruoti 
savo vaikus. Dr. Arvydas ly
gas sutiko susirinkimo laiku 
tėvelius supažindinti su atei-
tininkija. 

V y t a u t o Didžiojo šaul ių 
r i n k t i n ė r u o š i a smagią ge
gužine spalio 4 d., 12 vai.. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
Str. Bus gero skanaus maisto, 
kavute, šokiams gros Kosto 
Ramanausko orkestras, dai
nuos Liucija Kvietkauskienė, 
veiks ..laimės šulinys". Rink
tinės valdyba visus maloniai 
kviečia atsilankyti. 

JAV LB Ku l tū ros t a rybos 
r a d i j o premi ja i skirti komi
sija, susidedanti iš pirm. Leo
no Narbučio. Jūratės Jan
kauskaitės, Eglės Juodvalkės, 
Edvardo Tuskenio ir Danutės 
Bindokienės, pasiruošusi ver
tinti JAV veikiančių lietu
viškų radijo valandėlių pro
gramas, išrinkti geriausią ir ją 
premijuoti. Premija bus įteik
ta lapkričio mėn. Clevelande, 
Kultūros tarybos ruošiamoje 
Premijų šventėje. Konkurse 
gali dalyvauti tik aktyviai vei
kiančios radijo valandėlės, at
siuntusios bent du radijo 
laidų, transliuotų pastarųjų 3 
men. laikotarpyje, įrašus. Jie 
tori pirmininką pasiekti iki 
spalio 20 d. Siųsti šiuo adresu: 
Leonas Narbutis. Lion Frame 
GaUery, 216 Main Str., Le-
ŪBOnt II. 60439. 

Šv. P r a n c i š k a u s sese l ių 
v i enuo lyno m e t i n i s r ė m ė j ų 
se imas įvyks spalio 4 d., sek
madienį, Tėvų Marijonų vie
nuolyne (prie „Draugo" patal
pų), 6336 S. Kilbourn, Chica-
go. Seimo programa: 11:00 v.r. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
Šv. Pranciškaus vienuolyno 
remėjus/jas, 12:00 vai. pietūs, 
1:30 vai. p.p registracija ir po
sėdis. "Kviečiame visus daly
vauti. 

Dr . J o n a s Adomavič ius 
visada plačiai atveria savo 
namų duris tiems, kurie į jas 
beldžiasi, prašydami j iems rei
kalingos pagalbos. I r šiais 
metais, prasidėjus BALFo va
jui Čikagoje, jis vėl atidavė 
savo dosnią 1,000 dol. auką 
BALFui per Gage Parko BAL
Fo skyriaus pirmininkę. Pa
garba ir nuoširdus ačiū dr. Jo
nui Adomavičiui visų BALFo 
šelpiamųjų vardu. 

J Pedagog in į l i t uan i s t i 
kos institutą galima įstoti bet 
kokiu laiku. Negalintieji at
vykti į šeštadienių paskaitas 
Jaunimo centre Čikagoje, jgali 
studijuoti neakivaizdiniu bū
du. Svarbu žinoti ir tėvams ir 
jaunimui, kad daugelis uni
versitetų duoda užskaitus už 
PLI dėstytus dalykus. Infor
macijai skambinti tel. (773) 
847 -1693. 

Dr . A n t a n o L ipsk io dailės 
paroda atidaryta iki spalio 18 
d. Ją galima aplankyti Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte 
(Pasaulio lietuvių centre). 
Visuomenė kviečiama parodos 
pratęsimu pasinaudoti ir ją 
pamatyti. 

Vi ln ie tės d a i l i n i n k ė s Liu
cijos Kryžev ič i enės m o n o 
tipijų p a r o d o s a t i d a r y m a s 
Balzeko l i e tuv ių k u l t ū r o s 
muzie ju je vyks š.m. spalio 30 
d. 7 vai. vak. (ne spalio 9 d., 
kaip anksčiau buvo numaty
ta). Visi kviečiami parodos 
atidaryme dalyvauti. 

J o n a s Vari akoj is, pats 
prieš kelis metus baigęs Pe
dagoginį lituanistikos insti
tutą Lietuvos istorijos specia
lybe, šiais mokslo metais vėl 
sugrįžo dėstyti PLI Lietuvos 
istoriją. PLI vadovybė ir stu
dentai tuo labai džiaugiasi. 

ALMOS FONDAS 

A.a. Vio le tos Ka ra ly t ė s -
Donovan atminimą pagerb
dami, po 100 dol. aukojo Hali
na Bagdonienė. Oak Lawn, 
IL, ir Balys bei Aldona Slons-
kiai, Oak Lawn, IL. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame. 
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių: Tax. ID 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa" ir siųsti 2711 
West 71st Str.. Chicago. IL 
60629. B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

ŠVENTĘ UŽBAIGUS 

Rugsėjo 26 d., šeštadienį, 
Pasaulio lietuvių centras 
šventė savo dešimties metų 
gyvavimo sukaktį. Tą aiškiai 
skelbė ir prie įvažiavimo esan
čios lentos sakinys: „Mums jau 
dešimt metų". O sekmadienį 
PLC didžiojoje salėje, tuoj po 
šv. Mišių misijos bažnyčioje, 
įvyko „Šypsenų popietė". Pasi
sotinę virt inukais, atsigaivinę 
kava su pyragėliais, laukėme 
tų šypsenų. 

Programoje girdėjome že
maičių t a rme pasakojimą, taip 
pat pokalbį apie ilgai trun
kantį nusirengimą daktaro 
kabinete . Šiai popietei sukur
tais kupletais buvo „apdainuo
ti" centro lankytojai ir darbuo
tojai, vyko daug visokių links
mybių. Programos atlikėjai 
mus privertė ne tik šypsotis, 
bet ir garsiai nusijuokti. Buvo 
ir viena naujovė: į varžytines 
rengėjai paleido Stasės Jag-
minienes dukters Daivos su
kur tą paveikslą. Paveikslas iš 
abiejų pusių buvo uždengtas, 
reikėjo varžytis ir pirkti , kaip 
sakoma „katę maiše". Paveiks
lą nupirko dr. Meilutė Bis-
kienė ir jį padovanojo centrui. 
Sur ink tus už paveikslą pini
gus „Šypsenų" programos at
likėjai taip pat padovanojo 
centrui . J ie ir už programos 
atlikimą neėmė atlyginimo, 
viską aukojo, kad centras aug
tų ir gyvuotų. Taip pamažu 
t iesėme bendravimo, draugiš
kumo ti l tus tarp seniai ir nau
jai atvykusių, tarp jaunesnių
jų ir vyresniųjų. 

Programą atliko: I rena Ša
tienė, Danguolė Dunčienė, 
Gin ta ras Juknys ir Stasė Jag-
minienė (vadovė). Tariame 
nuoširdų ačiū programos at
likėjams. Lauksime jų kitą 
kar tą , nes šypsena ir juokas 
padeda užmiršti kasdienybę. 

S tasė Jagminienė ir Rita 
Mart iš iūnienė visada labai ar
t imai bendrauja su PLC rengi
nių komitetu. Jos mums daug 
padeda savo darbu ir gerais, 
naudingais patarimais. Ačiū 
joms. 

Sekmadienį virtuvėje šeimi
ninkavo Rita Martišiūnienė, 
Bi ru tė Navickienė ir Agutė 
Tiškuvienė, o jų pagamintą 
mais tą išdalino Elenutė Jasi-
nevičienė, Irena Barzdukienė, 
Zina Pocienė, Valė Kliknienė, 
mais tą iš virtuvės joms pris
ta tė Alfredas Mikučiauskas. 
Kava ir pyragėliais rūpinosi 
Marcelė Jonušienė ir Irena 
Garunkšt ienė. Bilietukus pie
tums pardavinėjo Aldona Pa-
lekienė, o visus dalyvius ir 
programos atlikėjus nuotrau
kose įamžino Vytautas Jasine-
vičius. Ačiū visiems. Centro 
dešimtmečio paminėjimą links
mai užbaigėme daina „Ąžuolai 
žaliuos". 

PLC renginių komitetas dė
koja „Šypsenų popietės" pro
gramos atlikėjoms, „Draugo" 
vyr. red. Danutei Bindokienei, 
kuri mūsų pranešimams visa
da suranda vietos laikraščio 
puslapiuose. Dėkojame ir vi

siems, atėjusiems į šią smagią 
popietę. Šypsena, juokas ne 
tik papuošia mūsų veidus, bet 
ir padeda užmiršti kasdienybę 
bei su j a susijusius rūpesčius. 
Dėkoju, kviečiu ir toliau lan
kyti Pasaulio lietuvių centrą, 
bei §o renginius. 

Bronė Nainienė 

SAULĖTA LIETUVIU 
FONDO GOLFO DIENA 

Tradicine tapo Lietuvių fon
do metinė golfo žaidynių išvy
ka į Lieponių šeimos Old Oak 
Country Club Orland parke, 
IL. Šiais metais turnyras vyko 
sekmadienį, rugsėjo 27 dieną. 

Kągi, iš ryto dangus lyg ir 
murksojo, neaišku buvo, ko 
galima tikėtis tą dieną. Net, 
kaip sakoma, tikram golfinin-
kui oras ne tiek ir svarbu, jei 
tik perkūnas su žaibais nesi
svaido, ir vėjas, kaip patrakęs 
neneša kamuoliuko į šoną, į 
medžių viršūnes ar kūdras, 
tai jau ir gerai. Šį sykį buvo 
dar geriau: priešpiet išsigied-
rino, šypsojos saulutė, o vėliau 
net gerokai ir pašildė. Vyres
niesiems teko ir prakaitą nuo 
kaktos nubraukti . Kad jiems 
kvapo nepritrūktų ir jėgos ne
išsektų, specialiai golfininkų 
vežiojimui pritaikintu vežimė
liu, skubėdami lakstė po golfo 
laukus Ramoną Steponavičiū
tė ir Alexis Žemaitis, su šaltų 
gėrimų atgaiva, o prie jų pri
sidėjo ir dr. Antanas Razma, 
norėdamas užsitikrinti, ar ne
prireiks kuriam ir sveikatos 
patarimo. Deja, apskriejęs ra
tą aplink golfo laukus, dr. An
tanas įsitikino, kad jo pata
rimų bei paslaugos niekas ne
pageidauja, — jie tik prašė, 
kad Ramoną ir Alexis dažniau 
su šalta atgaiva pasirodytų. 
Daktaras Antanas nutarė pa
sipraktikuoti, kaip toliau ir 
tiksliau numušti kamuoliuką. 

Po žaidynių ir šilto dušo, 
rinkosi žaidėjai į svetainę va
karienei. Prie daugumos iš jų 
čia prisijungę atvykę ir kiti 
šeimos nariai. Žaidėjai bese-
kiodami po laukus baltą ka
muoliuką buvo jau gerokai 
praalkę: valgė sočią vakarienę 
taip, kad Alei Razmienei, LF 
golfavimo reikalų tvarkytojai, 
valgančių labai raginti nerei
kėjo. Pabuvojus grynam ore — 
apeti tas kuo geriausias ir vis
kas labai gardu. Žaidėjams, 
žinoma, dar rūpėjo ir turnyro 
rezultatai, valgydami jie dau
giausiai apie tai ir kalbėjo. LF 
golfo žaidynių iniciatoriui bei 
šio turnyro tvarkytojui Stasiui 
Barui teko gerokai paplušėti, 
kad spėtų laiku skaičius su
vesti ir nustatyti laimėtojus. 

LF golfo žaidynių laimėtojus 
paskelbė ir pasveikino LF val
dybos pirm. Povilas Kilius, o 
jam talkino ir laimėjimus įtei
kė Ramoną Steponavičiūtė. 
Toliausiai vyrų grupėje ka
muoliuką nuskraidino L. Če-
pelė. Arčiausiai prie lazdeles 
vienu smūgiu sviedinuką nu
mušė Arvydas Karas, o dviem 
smūgiais Linas Gilys. 

Nenusileido jiems ir mote
rys. Toliausiai kamuoliuką 

Smagiai nusiteikusios dalyvės Lietuvių fondo ruoštoje Golfo dienoje. Iš kairės: Aldona Urbienė, Daiva Bakšienė, 
Nijolė Samokaitienė ir Irena Valaitienė. 

numušė Rita Rušėnienė. Ar
čiausiai lazdelės pririedėjo 
Daivos Bakšienės kamuoliu
kas, o dviem smūgiais tą pat 
padarė Aldona Vaitkienė. 

Pirma vieta ketveriukių žai
dėjams atiteko Irenai, Rytui 
Kleizams ir Audriui, Ritai 
Rušėnams. Antrą vietą pasi
dalino dvi ketveriukių poros: 
Jonas Cinkus, A. Urba, Rimas 
Izokaitis ir Leonas Jurai t is , o 
kita ketveriukė buvo Genė, 
Rimvydas Rimkai ir Dan Staf-
ford, Greg Surdyk. Žaidynės, 
atrodo, buvo kietos, kadangi 
trečia vieta turėjo dalintis net 
trys ketveriukės: Arvydas, Ri
ta Karai; Aldona, Vytas Vait-

kai. Tokiu pat rezultatu sužai
dė Aleksas, Linas Gyliai; Dai
na, Julius Ringai. Nuo šių 
neatsiliko ir Irena, Rimas Va
laičiai; Faustas, Onutė Anta
naičiai. 

Buvo ir daugiau laimėtojų. 
Iš ryto ir vėliau atvykusiems 
dalyviams, buvo išdalinti lai
mėjimų bilietėliai. Šiuos iš
traukus, laimėtojams, po golfi
ninkų apdovanojimo, irgi buvo 
įteiktos dovanėlės. Dovanėles 
golfo turnyrui parūpino Elena 
ir Stasys Barai, Rūta ir Povi
las Kiliai ir TCF bankas. Ačiū 
jiems už triūsą ir dosnumą. 

Baigiant reikėtų pabrėžti 
tai, kad kiekvienos golfo žai

dynės pritraukia vis daugiau 
žaidėjų. Šiemet jų buvo 54, o 
Lietuvių fondui buvo suauko
ta 3,500 dol. Lieponių šeima 
suteikia ne tik geras žaidy
nėms sąlygas, bet jau kelinti 
metai, o taip pat ir šiemet 
savo įnašus padidino 500 dole
rių. Ačiū Lieponių šeimai. Be 
to, į Lietuvių fondą per šias 
žaidynes įstojo 5 nauji nariai . 
Lietuvių fondas atsijaunina. 
Lietuvių fondas džiaugiasi 
žaidynių pasiekimais, sveiki
na laimėtojus bei naujus LF 
narius ir dėkoja visiems įsi
jungusiems ir pradėjusiems 
rudeninį Lietuvių fondo vajų. 
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• Puota jūros dugne — 
maskaradas!! (Kaukių ba
lius) spalio 31 d. 7:00 v.v. 
Willowbrook Ballroom, Willow 
Springs, IL. Visi kviečiami ir 
labai laukiami! Rezervacijos 
būtinos. Rengia jūrų skautų-
čių „Grandis*. Premijos už ge
riausius ir įdomiausius kostiu
mus. Rezervacijoms skambinti 
D. Mikužienei — tel. 815-725-

(sk) 
• Solistų Virgilijaus No

re ikos ir Audronės Gaižiū-
n i e n ė s koncertas bus sekma
dienį, spalio 25 d., 3:00 vai. 
p . p . Jaunimo centre. Visus 
kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

(sk) 
• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 

p a m i n k l ą ap l ankyk i t e S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j is padarytas, ka ip j a u buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vil imas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

(sk.) 
• Philadelphia, PA artu

moje gyveną Valdo Mame-
n i šk io draugai, jo garbingos 
70 metų sukakties proga, nu
sprendė per „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetą paremti 
tris Lietuvos našlaičius. Pras
mingos jubiliatui pagerbti 
minties iniciatoriai, sudėję 
$450 sumą yra: Danutė ir Vy
tautas Bartašiai, Julija Dan-
tiene, Lydija ir Eric Gaveliai, 
Teresė ir Algimantas Gečiai, 
Dalia ir Rimas Jakai , Anilora 
ir Putinas Mašalaičiai, Onutė 
ir Kęstutis Pliuškoniai, Da
nute Surdėnienė, Baiba ir Al
gis Vašiai, Maria ir Jonas 
Zerr. Lietuvos vaikų vardu 
sveikiname Jubiliatą Valdą 
Mamenidkį, o aukotojams dė
kojame! „Lietuvos Našlai
č iu globos" komitetas. 

"(sk) 
• A.a. Janinos Žygienės 

atminimą pagerbdama, Rita 
Likanderytė aukoja Lietuvos 
našlaičiams $25. „Lietuvos 
Našlaičių globos" komite
tas . 

(sk) 

• Natalija Vizgirdaitė 
Mažeikienė ieško antros ei
lės pusbrolių, pusseserių gyv. 
Čikagos apylinkėse. Šie gimi
naičiai kilę iš Natalijos močiu
tės Kotrynos Jucevičienės Gu-
dauskaitės arba jos brolių Gu
dauskų — Petro, Andriaus, 
Motiejaus ir Tamošiaus. Jei 
esate šių asmenų vaikai ar 
anūkai parašykite Natalijai 
Mažeikienei , adresas: 216 
Westport Dr., Joliet, IL 
60435. 

(sk) 
• Matt ir Philomene Vilu-

tis, Frankfort, EL, remia 4 Lie
tuvos našlaičius, pratęsdami 
globą kitiems metams, atsiun
tė $600. Gediminas ir Dari
ja Dragūnai, Philadelphia, 
PA ir Ponia, kuri nenori skelb
ti pavardės, globoja po našlaitį 
Lietuvoje. Pratęsdami našlai
čiams pagalbą kitiems me
tams, atsiuntė po $150. Dė
kojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas. 

(sk) 

• Kęstutis ir Joana Lapi
nai, Rochester NY Lietuvos 
našlaičiui aukoja $20. Dėkoja
me visiems rėmėjams ir au
kotojams už aukas! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komite
tas, 2711 W. 71 Sk, Chicago, 
IL 60629. 

(sk) 

• Ieškoma Ema Kielienė 
su sūnumi Arvydu, gyv. Wil-
low Springs, IL. Labai prašau 
atsiliepkite, rašykite arba 
skambinkite Juzefai: 11160 
Second St. E. Apt. 3, l i es of 
Paims, Treasure Islands, 
FL 33708, tel. 727-367-3660. 

(sk) 
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų k r a š tų . 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės \ 
Mutual Feders l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 

• DĖMESIO! Legaliai išrū
pinu vairavimo teises (Dri-
vers Lic.) Illinois I.D., vizų 
pratesimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą, at idarau ban
kų sąskaitas. Ed Š u m a n a s 
1-708-720-2651. 

(sk) 
• Legaliai gal iu i šrūpint i 

•„Sočiai Security" iki spa l io 30 
d. E. Šumanas, teL 1-708-720-
2651. 

(sk) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėna i . Visų r ū š i ų 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi t ikrai kokybiškai išverst i 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
S-Archer Ave., Chicago , IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaaki Rd. 
Chicago, IL 60629 -
T«L 773-562-4500 

_^Valando8pa£a^u«itarinTą, 

Advokates Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6S47 SJKedsie Avenue 
Chicago, DL 60629 
TeL 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 000-7 766742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

ŠeMad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skėriai gatvei nuo .Draugo*) 
T«L 773-284-0100 

Valandos pagal luiitarimą 

ADVOKATAI 
LJtane * LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5213 SAncher Are, Chicago, IL 60632. 
Tel. 847-361-7636 (kalbamo lietu
viukai) Mea jūau paslaugoms 24 vai 
per parą. 7 d per savaitę 


