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„Nuvažiavęs Europos traukinys”
Lietuvos nebaugina

Vilnius, spalio 30 d. (BNS) 
— Lietuvai kol kas nėra pa
grindo nerimauti, kad nebus 
pakviesta intensyvių derybų 
dėl narystės Europos Sąjun
goje (ES), kol nepaskelbti ofi
cialūs jos pasirengimo vertini
mai, mano Lietuvos vyriausia
sis derybininkas su ES, už
sienio reikalų viceministras 
Gediminas Šerkšnys.

Penktadienį jis „gandais” 
pavadino neoficialius prane
šimus iš Briuselio, jog Lietuva 
ir šiemet gali likti nepakviesta 
„greitų derybų” su Europos 
Sąjunga.

„Tų gandų ‘Briuselio korido
riuose’ sklando labai daug, 
ypač artėjant svarbiems spren
dimams. Mūsų užduotis — 
būti pasiruošusiems, analizuo
ti, dalyvauti teisės peržiūros 
ir asociacijos sutarties proce
suose”, sakė G. Šerkšnys.

Pasak viceministro, „daromi 
visi darbai, kad taptume na
riais — įgyvendiname Nacio
nalinės ‘Acųuis’ priėmimo pro
gramą, teisės harmonizavimo 
darbų programą”. „Tai žymiai 
rimtesni dalykai, negu komen
tuoti ar galvoti, kaip ten bus”, 
sakė G. Šerkšnys. Tačiau jis 
neatmetė galimybės, kad gali 
būti priimtas ir Lietuvai nepa
lankus sprendimas.

Komentuodamas šių gandų 
galimas priežastis, G. Šerkš
nys sakė, kad nemažai tam 
įtakos turėjo pasikeitusi poli
tinė padėtis kai kuriose val
stybėse kandidatėse — Mal
toje, Slovakijoje ir Latvijoje.

Vilnius tikisi objektyvių 
Europos Sąjungos sprendimų

Vilnius, spalio 30 d. (Elta)
— Prezidento Valdo Adam
kaus atstovai tvirtina, kad 
Lietuva neatsisako savo nuo
monės, jog kviečiant naujas 
valstybes derėtis dėl narystės 
Europos Sąjungoje (ES) turi 
būti vadovaujamasi objekty
viais politiniais ir ekonomi
niais svertais, atsisakant ne-

Premjeras
asmeninėmis

lėšomis
Vilnius, spalio 26 d. (BNS)

— Premjero Gedimino Vag
noriaus atstovai penktadienį 
įteikė vienkartinę 500 litų 
pašalpą šešis vaikus augi
nančiai 31-erių metų kaunie
tei Kristinai Danielaitienei, 
dirbančiai bendrovėje „Litua- 
nica”, kurioje vėluojama išmo
kėti atlyginimus.

Moteris sakė kol kas ne
žinanti, kur išleis premjero 
skirtus pinigus. „Tai buvo la
bai netikėta, dabar namuose 
didelė šventė”, sakė moteris.

Rugsėjo viduryje G. Vagno
rius nutarė atsisakyti pusės 
savo atlyginimo. Šios lėšos, o 
taip pat reprezentacijai skir
tas priedas dalijamas nepasi
turintiems Lietuvos gyvento
jams.

Premjeras, atskaičius mo
kesčius, „į rankas” gauna 
4,941 Lt per mėnesį. Per 
mėnesį reprezentacinėms iš
laidoms skiriami 3,075 litai.

Spalio mėnesį parama iš 
premjero lėšų jau suteikta 20- 
čiai akcinėje bendrovėje „Juo
dupės Nemunas” dirbančių 
darbininkų šeimų.

Šį pirmadienį 500 litai buvo 
įteikti III grupės invalidui Ni
kolajui Subotinui, sergančiam 
rimta skrandžio patalogija bei 
abiejų akių katarakta.
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Kaip žinoma, po rinkimų 
Maltoje naujoji vyriausybė at
naujino anksčiau įšaldytą 
prašymą priimti ją į ES. Slo
vakijoje per rinkimus į valdžią 
atėjo demokratinių jėgų ko
alicija, pakeitusi ES kriti
kuotą už demokratijos pažei
dimus vyriausybę.

Latvijoje spalio pradžioje 
įvyko referendumas, kuriame 
buvo patvirtintos ESBO reika
lavimus atitinkančios Piliety
bės įstatymo pataisos.

„Žmonėms, kurie gali priim
ti sprendimus, tai galėjo pada
ryti didelį psichologinį įspūdį. 
Tuo tarpu į tai, kad Lietuva iš 
pat pradžių buvo išsprendusi 
tautinių mažumų problemą, 
tebuvo žiūrima kaip į faktą. 
Psichologine prasme derybų 
su Latvija paspartinimas gal
būt būtų šios šalies paskatini
mas”, samprotavo viceminis
tras.

Pernai Europos Komisijos 
pranešime Latvijai buvo nuro
dyti priekaištai dėl politinių ir 
ekonominių svertų. Pasta
bos Lietuvai buvo tik ekono
minio pobūdžio.

„Matyt, po referendumo poli
tinių priekaištų Latvijai nebe
liko, ir tai pagrindinis Latvijos 
privalumas, palyginti su Lie
tuva”, sakė viceministras.

Kaip žinoma, lapkričio 4 d. 
Europos Komisija turi pa
skelbti valstybių —kandidačių 
„pažangos pranešimą”, kuris 
bus išdalintas svarstyti ES 
valstybėms-narėms.

aiškių ar nuslepiamų motyvų.
„Prezidentas, kaip pagrindi

nis užsienio politikos vykdyto
jas, mano, kad Lietuva įvykdė 
visus Europos Komisuos rei
kalavimus, atitinka ES kelia
mus kriterijus ir gali pradėti 
derybas dėl narystės”, sakė 
prezidento patarėjo pavaduo
tojas užsienio politikos klausi
mais Egidijus Meilūnas.

Taip komentuota naujienų 
agentūros Reuters išplatinta 
informacija, esą Latvija yra 
laikoma rimčiausia kandidate 
būti įtraukta į valstybių, pra
dedančių derybas dėl na
rystės, grupę, kuriai jau pri
klauso Lenkija, Čekija, Ven
grija, Slovėnija, Estija ir Kip
ras. Reuters rėmėsi neįvar
dytais šaltiniais Briuselyje. 
Lietuva, pasak šių šaltinių, 
beveik neturi galimybių šiuo 
metu patekti į pirmąją valsty- 
bių-kandidačių grupę, nors jos 
pažanga vertinama teigiamai.

E. Meilūnas priminė, kad V. 
Adamkus, ketvirtadienį lanky
damasis Danijoje, pareiškė ne
matąs, „kokiu pagrindu būtų 
galima nubrėžti takoskyrą” 
tarp Lietuvos ir Latvijos šiuo 
klausimu. Prezidentas dar 
kartą pareiškė tikįs, kad gruo
džio mėnesį Vienoje, oficialia
me višūnių susitikime, bus 
priimtas objektyvus sprendi
mas dėl ES plėtros.

* Prezidentas Valdas
Adamkus, penktadienio rytą 
informuotas apie tragediją 
Švedijos Geteborgo mieste, 
kur miesto imigrantų iš Make
donijos kultūros centre gaisro 
metu žuvo mažiausiai 60 jau
nų žmonių, iš Šiaulių išsiuntė 
užuojautos telegramą Švedijos 
karaliui Carl XVI Gustaf. 
Gaisro priežastis kol kas nėra 
žinoma, tačiau pareigūnai ne-

Nuotr.: (Iš kairės) Vilniaus rotušėje vykusiame 4-tąjame Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime dalyva
vę Seimo narys Liudvikas Sabutis, Seimo pirmininko pavaduotojas Andrius Kubilius ir Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas Bačkis. (Elta)

Miestų merai turėtų tapti 
„vilties žmonėmis”

Vilnius, spalio 30 d. (Elta)
— Būti vilties žmonėmis ir su
grąžinti viltį į mūsų miestus 
bei miestelius Lietuvos savi
valdybių asociacijos suvažiavi
mo delegatams palinkėjo Vil
niaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys Juozas Bačkis.

Grįžtančią viltį Jo Eksce
lencija sieja su grįžtančiu no
ru dorai ir sąžiningai dirbti. 
Merai, sakė arkivyskupas, tar
si gausių šeimų tėvai, girdin
tys žmonių skundus, prašy
mus, nusivylimus. Išgirsti ir 
padėti — nelengva užduotis, 
tačiau bendromis pastangomis
— įmanoma.

Bažnyčios hierarchas taip 
pat priminė, kad materialinis 
skurdas labai dažnai būna su
sijęs su dvasiniu skurdu ir 
kvietė bendrai dirbti dėl bend
ros gerovės, dėl žmogaus oru
mą atitinkančio gyvenimo ir 
pragyvenimo.

Arkivyskupo A. J. Bačkio 
sveikinimo žodžiu spalio 30 
dieną Vilniaus rotušėje prasi
dėjo Lietuvos savivaldybių 
asociacijos suvažiavimas.

Tarsi pratęsdamas arkivys
kupo mintį apie sugrįžtančią 
viltį, Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Andrius Kubilius sakė ti
kįs, kad bus priimtas konsti
tucinis įstatymas, numatan
tis, kokia konkrečiai biudžeto 
dalis (procentai) turi būti ski
riama savivaldybėms ir aso

Telekomo dirbančiųjų teises 
gins „darbuotojų atstovai”

Vilnius, spalio 30 d. (Elta) 
— „Lietuvos telekome” dirban
tys profsąjungos nariai galės 
iš bendrovės darbuotojų iš
rinkti įgaliotinius, kurie kon
troliuos, kaip vykdoma Kolek
tyvinė sutartis tarp darbdavio 
ir profsąjungos. įgaliotiniai 
atstovaus darbuotojų intere
sams ir sprendžiant kitus 
klausimus su darbdaviu.

„Lietuvos telekomo” admi
nistracija įsipareigojo įgalioti
niams mokėti atlyginimą bei 
sudaryti puikias darbo sąly
gas.

Tai numato penktadienį ak
cinės bendrovės „Lietuvos te-

atmeta galimybės, kad pasta
tas, kuriame buvo švenčiama 
,,Halloween” šventė, galėjo bū
ti padegtas. Taip pat neatme
tama galimybė, kad tai buvo 
rasistinis išpuolis. (Eitai

ciacijai teks pareiga teisingai 
tas lėšas padalinti. Pripažin
damas, kad pinigai ir savival
dybių teisės — amžinos prob
lemos, A.Kubilius palinkėjo 
jas kuo sėkmingiau spręsti, 
nepamirštant ir valstybinio 
požiūrio.

Suvažiavime buvo pažymė
ta, kad, neatsižvelgiant į aso
ciacijos pastabas, savivaldy
bėms dabar skiriama per ma
ža valstybės biudžeto dalis ir

Siūloma didinti 
Lietuvos studentų skaičių

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) 
— Švietimo ir mokslo ministe
rija pareiškė, kas reikia padi
dinti aukštųjų mokyklų stu
dentų skaičių, nes jis kol kas 
mažesis, lyginant su Europos 
Sąjungos valstybėmis.

Mokslo ir studijų departa
mento duomenimis, dabar vie
nam dėstytojui tenka viduti
niškai 8 studentai, ir šis skai
čius mažesnis ne tik už ES, 
bet ir už daugelio pokomunis
tinių valstybių.

Vyriausybei adresuotame 
rašte teigiama, kad artimiau
siu metu turi būti siekiama 
padidinti studentų skaičių 
apie 1.5 karto ir pasiekti 12 
studentų, tenkančių vienam 
dėstytojui, ribą.

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį švietimo ir mokslo 
viceministras Rimantas Sližys

lekomas” generalinio direkto
riaus Tapio Paarma ir Lietu
vos Ryšių darbuotojų pro
fesinės sąjungos pirmininkės 
Almos Smilgienės pasirašyta 
įgaliotinių veiklos sutartis. 
Tai pirmasis Lietuvoje tokio 
pobūdžio administracijos ir 
profsąjungų bendradarbiavi
mo rezultatas.

„Lietuvos telekome” šiuo 
metu dirba apie 10,000 žmo
nių, maždaug pusė jų priklau
so profsąjungos organizacijai.

Švedų „Telia AB” ir suomių 
„Sonera OY” telekomunikacijų 
bendrovių susivienijimas „Am
ber Teleholding AŠ” šių metų 
vasarą įsigijo 60 proc. akcinės 
bendrovės „Lietuvos teleko- 
mas” akcijų. Likusi dalis (40 
proc. akcijų) kol kas priklauso 
valstybei, kuri 5 procentus 
turėtų parduoti įmonės dar
buotojams.

daugeliui savivaldybių neuž
tenka lėšų būtiniausioms iš
laidoms. Nekompensuojami 
savivaldybių biudžetų nuosto
liai, patiriami įgyvendinant 
valstybės nurodytas užduo
tis. Nepatenkinti merai ir 
1999 metų biudžeto projektu, 
mano, kad jį reikia tobulinti. 
Nepagrįstai jame numatomos 
didelės savivaldybių pajamos.

Aktualiausiais klausimais 
priimti suvažiavimo dokumen
tai — nutarimai, pareiškimai, 
kreipimaisi į Lietuvos Respub
likos Seimą ir vyriausybę.

sakė, kad iškilo uždavinys nuo 
kitų metų rugsėjo 1 d. visus 
dabar už mokslą mokančius 
studentus pervesti į valstybės 
finansuojamas vietas.

Viceministras mano, kad 
užmokesčio už mokslą panai
kinimas padidintų studentų 
skaičių apie 20 procentų, o tai 
papildomai pareikalautų iš 
valstybės biudžeto apie 20 
mln. litų.

Per šiuos metus už studijas 
planuojama surinkti apie 42 
mln. litų. Tačiau, viceministro 
R. Sližio apskaičiavimais, tik
rosios aukštųjų mokyklų išlai
dos neturėtų viršyti 20 mln. li
tų. Todėl likusias lėšas galima 
būtų panaudoti atleidžiant 
studentus nuo mokesčių, ma
no ministerijos atstovas.

R. Sližio manymu, papil
domų lėšų poreikį dar labiau 
sumažintų privačių aukštųjų 
mokyklų steigimas.

Dabar Mokslo ir studijų de
partamentas rengia aukštųjų 
mokyklų steigimo nuostatų 
pakeitimo projektą, kuriuo bū
tų supaprastinta nevalstybi
nių aukštųjų mokyklų ir reg
lamentuota užsienio valstybių 
aukštųjų mokyklų filialų stei
gimo tvarka.

Ministerijos duomenimis, 
dabar valstybinėse aukštosio
se mokyklose mokosi apie 
68,000 studentų, iš jų beveik 
14,000 moka už studijas.

* Pirmą kartą Lietuvos 
kino istorijoje Amsterdamo 
tarptautinio dokumentinio ki
no festivalio forume bus atsto
vaujama ir Lietuvai. Praėjęs 
didžiulį konkursą, į šį presti
žinį renginį atrinktas studijos 
„Nominum” projektas „Žmo
gus iš Raudonojo Spalio” (kū
rybinė grupė — A. Matelis, H. 
Šablevičius, A. Stonys). „Žmo
gus iš Raudonojo Spalio” pa-
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„Baltijos valstybių” etiketė 
nenaudinga Estijai

Talinas, spalio 30 d. („City 
Paper”-BNS) — Estija pasau
liui turi prisistatyti kaip Šiau
rės valstybė ir vengti sieti 
save su kitomis dviem Baltijos 
valstybėmis, pareiškė buvęs 
Estijos užsienio reikalų minis
tras Toom Hendrik Ilves.

„Estijos ekonomikos integra
cija su Suomija bei Švedija 
rodo, kad mūsų valstybė daug 
labiau primena pokomunisti
nę Šiaurės valstybę, negu Bal
tijos valstybę”, sakė buvęs 
ministras, kalbėdamas tarp
tautiniame prekybos forume 
šią savaitę Taline.

T. H. Ilves teigė nemanąs, 
kad Estija yra Baltijos val
stybė. „Mano, kaip užsienio 
reikalų ministro, tikslas buvo 
išskirti Estiją, kaip nesančią 
Baltijos valstybe”, sakė jis.

Pasak buvusio ministro, Es
tijos įvaizdį pernelyg dažnai 
suteršdavo politinės nesėkmės 
Latvijoje arba Lietuvoje. „Aš 
mačiau, kaip Estija per šiuos 
metus kentėjo dėl klaidingos 
politikos kitose Baltijos val
stybėse”, sakė T. H. Ilves kon
ferencijos dalyviams.

Pasak jo, Vakaruose įsiga
lėjęs supratimas, kad Baltijos 
valstybės yra bendras viene
tas, yra naudingas siekiant 
NATO narystės, kadangi ši 
sąjunga tokiame požiūryje 
mato geopolitinių privalumų.

Rusijos prezidentas gali apriboti 
savo politinį vaidmenį

Londonas, spalio 30 d. (In- 
terfax-BNS) — Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin laiške Fe- 
deraliniam susirinkimui kitų 
metų pradžioje paskelbs, kad 
apriboja savo, kaip valstybės 
vadovo, politinį vaidmenį. 
Drauge jis neketina atsistaty
dinti anksčiau negu 2000 me
tų vasarą, kai baigsis prezi
dento įgaliojimai.

Tai penktadienį išspausdin
tame interviu įtakingam Di
džiosios Britanijos laikraščiui 
„Financial Times” pareiškė 
prezidento administracijos va
dovo pirmasis pavaduotojas 
Oleg Sysujev.

Pasak jo, prezidentui nėra 
reikalo kištis į kasdienius eko
nomikos reikalus, nes Rusijoje 
yra vyriausybė, kurią remia 
parlamento dauguma.

remtas sensacingu atradimu, 
jog vieno garsiausių Holivudo 
filmų „Raudonojo Spalio me
džioklė”, sukurto pagal T. 
Clancy apysaką, slaptas rašy
tojo bendraautorius ir pagrin
dinio herojaus prototipas buvo 
60-taisiais metais iš Sovietų 
Sąjungos pabėgęs povandeni
nio atominio laivo kapitonas 
— lietuvis Jonas Pleškys.

* Buvęs prezidentas Al
girdas Brazauskas yra pa
tenkintas savo dabartiniu sta
tusu ir veikla. „Esu laisvas, 
gerbiamas, populiarus, galiu 
ramiai padėti žmonėms”, tei
gia A. Brazauskas. Tokius jo 
žodžius lenkų spaudoje cituoja 
Lenkijos prezidentas Alek- 
sander Kwasniewski. Laik
raščiui „Ekspress Bydgoski” 
jis papasakojo prisiminimus iš 
pietų su A. Brazausku, į ku
riuos buvusį Lietuvos vado
vą pakvietė viešėdamas Vil
niuje rugsėjo pradžioje. „Būti 
prezidentu tai nieko tokio, o 
būti buvusiu prezidentu — tai 
jau daug”, atsakė A. Brazaus-

Jis taip pat pridūrė nelaikąs 
Baltijos valstybių gyvybinga 
bendra rinka ir siūlė pasižiū
rėti į Lietuvą, kurioje, jo teigi
mu „yra triskart daugiau gy
ventojų už Estiją, bet perka
ma triskart mažiau automo
bilių”.

Tačiau kiti forumo dalyviai 
nesutiko su T. H. Ilves, teigda
mi, kad Estijai būtų kvaila 
nuvėrtinti Baltijos vienybę ir 
„nurašyti” būsimą visos Balti
jos rinką.

Vienas bendrovių „Micro- 
Link” ir „Baltic News Service” 
vadovų Allan Martinson pa
reiškė, kad Baltijos vienybės 
ir bendros rinkos suvokimas 
yra gyvybiškai svarbus dauge
liui Estijos verslininkų. „Bal
tijos valstybės yra 8 mln. 
žmonių rinka, jų užmokesčio 
lygis apytikriai vienodas”, pa
žymėjo jis.

A. Martinson teigimu, „už
sienio investuotojai nori pri
imti Baltijos valstybes kaip 
bendrą rinką”.

„Saatchi and Saatchi” rekla
mos bendrovės regioninis di
rektorius Scott Diel pareiškė, 
kad gal ir yra pagrindo pateik
ti Estiją investuotojams kaip 
atskirą valstybę, tačiau už
sienio turistams visas tris val
stybes naudingiau siūlyti, 
„kaip paketą”.

O. Sysujev pabrėžė, kad B. 
Jelcin turi išsaugoti savo kon
stitucinius įgaliojimus tam, 
kad faktiškai jau prasidėjusi 
prezidento rinkimų kampanija 
vyktų pagal demokratines 
normas.

Anksčiau prezidentas rūpi
nosi beveik visais valstybės 
valdymo klausimais, pažymėjo 
O. Sysujev, pridurdamas, kad 
„politinė situacija valstybėje 
pasikeitė”.

Pats Rusijos prezidentas B. 
Jelcin, kuris kenčia nuo išse
kimo ir netolygaus kraujo
spūdžio, penktadienį išvyko 
atostogų į Juodosios jūros Soči 
kurortą.

Pasak prezidento atstovo 
spaudai, B. Jelcin vyriausybi
niame „Vnukov” oro uoste su
sitiko su premjeru Jevgenij 
Primakov, kuriam yra perda
vęs kasdienių valstybės reika
lų tvarkymą.

Antradienį vykusiame Vie
nos viršūnių susitikime J. Pri
makov paskutinę minutę pa
keitė B. Jelcin, kuriam gydy
tojai patarė likti namuose. 
Pastarąsias kelias dienas 67 
metų B. Jelcin ilsėjosi Pa- 
maskvyje esančioje „Barvi- 
cha” sanatorijoje.

Kremliaus atstovas spaudai 
nesakė, kiek laiko prezidentas 
praleis Soči, tačiau pasak jo, 
„atostogos neturės jokios įta
kos prezidento planams susi
tikti su užsienio vadovais”.

KALENDORIUS ~
Spalio 31 d.: Volfgangas, Benig- 

nas, Liucilė, Tanvilė, Sargė. Hallo- 
ween šventė (JAV).

Lapkričio 1 d.: Visi Šventieji; 
Licinijus, Kirenija, Gydautas, Vai
va.

Lapkričio 2 d.: Vėlines. Maura, 
Tobijas, Vinifreda, Nora.

Lapkričio 3 d.: Šv. Martynas 
Porres; Hubertas, Vidmantas, Silvi
ja, Vuida. 1383 m. Jogailos ir Skir
gailos kariuomenės užėmė Trukus, 
kuriuos valdė Vytautas. 1926 m. gi
mė dabartinis Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus.
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Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Avė.
Arlington Heights, IL 60004

DVYLIKA ŽINGSNIŲ Į TAIKĄ, 
MEILĘ, RAMYBĘ

devintasis žingsnis

2

Šv. Mato evangelijoje (5:23- 
24) skaitome: „Jei neši dovaną 
prie altoriaus ir ten prisimeni, 
jog tavo brolis turi šį tą prieš 
tave, palik savo atnašą tenai 
prie altoriaus, eik pirmiau su
sitaikinti su broliu, ir tik tada, 
sugrįžęs, aukok savo dovaną”.

Labai svarbi dalis mūsų 
dvasinio gyjimo slypi mūsų 
ryšiuose su kitais žmonėmis. 
Jei gyvenime tikrai ieškome 
susitaikymo, ramybės, tai tik 
ataskaitos keliu juos rasime. 
Jei aštuntame žingsnyje su
gebėjome pergalvoti ir surašy
ti kam ir kaip nusidėjome, ką 
ir kaip užgavome, kam ir ką 
skolingi, tai šiame devintame 
žingsnyje privalome imtis 
konkretaus veiksmo atitaisyti 
mūsų klaidas. Privalome atvi
rai prisipažinti ir atsiprašyti 
tų su kuriais nedorai, ne
gražiai pasielgėme, tų kuriuos 
kokiu būdu užgavome, tų 
prieš kuriuos nusidėjome. Jei 
kaip nors skolingi, privalome 
atsiskaityti.

Jei įmanoma, jei sąlygos lei
džia, šią dalį atliekam tiesiogi
niai su tuo asmeniu. Jei nega
lima susitikti su tuo, su ku
riuo reikia atsiskaityti, jei 
žmogus miręs ar gyvena kitur, 
galima laišką parašyti arba ta 
pačia intencija padaryti gerą 
kam kitam. Kas gali būti sun
kiausia, tai žmogui su pačiu 
savimi atsiskaityti už blogį, 
kurį pats sau padarė. O kenk
damas kitam visados užgauni 
ir save.

Atviras prisipažinimas ir at
siprašymas padeda mums iš
laikyti blaivumą, padeda „iš
valyti” mūsų sielą, padeda at

ATEITIES SAVAITGALIS ŠIANDIEN IR 
RYTOJ

Ateities savaitgalis įvyksta 
Čikagoje ir Lemont’e šį savait
galį. Jis atidarytas vakar Jau
nimo centro kavinėje literatū
ros vakaru, kuriam vadovavo 
Audrė Budrytė. Vakare daly
vavo: Vainis Aleksa, Korneli
jus Jazbutis, Daiva Karužaitė, 
Audra Kubiliūtė, Ričardas 
Spitrys.

Šiandienos programa vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. 12 vai. prof. dr. Tomas So
deika skaitys paskaitą “Lietu
vos katalikai ant XXI am
žiaus slenksčio”. 1:30 v.p.p. 
kava ir pyragai. 2:15 v.p.p. 
įvyks svarstybos “Investicija 
Lietuvos ateitin”. Svarsty- 
boms vadovauja Ramunė Ku
biliūtė. Dalyvauja: Tadas Kul- 
bis, sesuo Daiva Kuzmickaitė, 
Ritonė Rudaitienė, Indrė Ti- 
jūnėlienė, Rita Venclovienė. 
3:30 v.p.p. Arvydas Tamulis 
praneš: “Interneto galimybės 
lietuviškai kultūrinei veiklai”. 
5:30 v.p.p. Ateitininkų šalpos 
fondo pabendravimas ir vaka
rienė Ateitininkų namuose. 
Vakarienė skiriama paremti 
Ateitininkų namų Kaune at
statymą.

Sekmadienio programa vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. 10 v. r. prof. dr. Tomas So
deika susitiks su jaunų šeimų 
tėvais. 11 v.r. šv. Mišios Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
koplyčioje. 12 v. r. virtiniai, 
kava ir pyragai Ateitininkų 
namuose. 1 v.p.p. a. a. Vytau
to Vyganto prisiminimas. Sa
vo atsiminimais apie Vytautą

sipalaiduoti slegiančiu mūsų 
elgesio „užsitarnavimu”. Atvi
ras prisipažinimas ir atsipra
šymas turi būti be jokių prie
kaištų kitam, be jokių norų 
kontroliuoti ar manipuliuoti 
kitą žmogų ar jo elgesį, be jo
kio noro pataikauti. Atviras 
prisipažinimas ir atsiprašy
mas reikalauja tikros meilės 
sau ir artimui ir tik tada mū
sų gyvenimas eis linkme gyve
nimo, į kurį Kristus mus kvie
čia.

Šv. Povilas savo laiške Ro
miečiams (13:8) rašo: „Niekam 
nebūkite ką nors skolingi, iš
skyrus tarpusavio meilę, nes 
kas myli, tas vykdo įstatymą” 
ir 12:17-18) „Niekam neatmo
kėkite piktu už piktą, rūpin
kitės tuo, kas gera visu žmo
nių akyse. Kiek galima ir kiek 
nuo jūsų priklauso, gyvenkite 
taikoje su visais žmonėmis”.

Šv. Povilas laiške Filipie- 
čiams (2:3-5) teigia: „Tegul ne
lieka vietos vaidams ar tuščiai 
puikybei, bet nuolankiai kitus 
vertinkite aukščiau už save ir 
žiūrėkite kiekvienas ne savo 
naudos, bet kitų. Būkite to
kio nusistatymo, kaip Jėzus 
Kristus”.

Tik tada, kada nuoširdžiai 
jaučiam ir imam atsakomybę 
už savo elgesį ir jo pasekmes, 
galime pilnai įgyvendinti de
vintą žingsnį, tai yra kada 
visų žmonių atsiprašome 
tiesiogiai, arba atitaisome 
reikalus kur galim, išsky
rus atvejus, kuriuose tai 
daryti užgautų mus pačius 
ar kitus”.

L.Š.

Vygantą pasidalins Juozas 
Baužys, Birutė Bublienė, Sau
lius Čyvas, Audrius Polikaitis 
ir dr. Mindaugas Vygantas. 
Violončele grieš Marius Vy
gantas. 2:30 v.p.p. bus svar
stybos “Ateitininkų atskaito
mybė praeičiai ir atsakomybė 
ateičiai”. Juozas Polikaitis ir 
Laima Šalčiuvienė darys įva
dinius pranešimus, o juos ko
mentuos Danutė Bindokienė, 
sesuo Daiva Kuzmickaitė, Alė 
Lieponienė, prof. dr. Tomas 
Sodeika. Svarstyboms vado
vaus Jonas Pabedinskas.

Gamta žada padovanoti sa
vaitgaliui labai puikų lapų 
spalvų Spektaklį Ateitininkų 
namų parke. Ateities savait
galyje dalyvauti visi maloniai 
kviečiami ir laukiami.

MELSIS DETROITO 
ATEITININKAI

Š.m. lapkričio 14 d., šešta
dienį, 10 vai. rytą Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje 
kun. Aloyzas Volskis aukos šv. 
Mišias už a.a. dr. Vytautą Vy
gantą. Prieš dvejus metus per 
mūsų ateitininkų šeimos šven
tę girdėjome jį kalbantį apie 
gyvenimo prasmę, apie tikėji
mą tobulesniu pasauliu. Tas 
tikėjimas yra mūsų didysis ry
šys. Malda jungsimės su a.a. 
Vytautu, malda guoskime jo 
žmoną ir dukras, dalyvaudami 
šv. Mišių aukoje.

Detroito ateitininkų 
sendraugių valdyba.

Obelių moksleiviai ateitininkai. I eilės kairėje sėdi jų vadovė Dijana Končienė. Nuotr. Aldonos Kamantienės.

MOKSLEIVIŲ 
ŽIEMOS STOVYKLA

ATEITININKAI TOLIMAME LIETUVOS 
KAMPELYJE

Žinome iš patirties, kad atei- 
tininkiška veikla vyksta ten 
kur yra žmonių, norinčių su 
jaunimu dirbti, jiems vado
vauti jiems ateitininkų idėjas 
skiepyti. Iš tikrųjų, reikia tik 
vieno, kuris savo aplinkoje ra
tą suktų. Tokį asmenį radau 
praėjusią vasarą, keliaudama 
per Lietuvą, Obelių mieste
lyje, netoli Rokiškio. Dijana 
yra gailestingoji sesuo, dabar 
su vyru Gediminu auginanti 
keturių vaikų šeimą. Toje jau
noje moteryje matau švyturį, 
skleidžiantį šviesą į Obelius 
gaubiančią tamsumą. Anks
čiau savo laiškuose Dijana ra
šydavo, apie nykų Obelių gy
venimą, kur įsigalėję alkoho
lizmas, nesantaikos, vagystės, 
nesąžiningumas. Apie tą pačią 
Dijaną jau šiame skyriuje kar
tą rašė dr. Romualdas Kriau
čiūnas, paskaitęs jos straipsnį 
šių metų, vasario mėn. „Laiš
kų lietuviams” žurnale. Dabar 
aš pati su ja asmeniškai susi
tikau, nors laiškais susiraši
nėjome jau nuo 1994 metų. Di
jana nedidukė, smulkaus su
dėjimo, su šilta šypsena, ap
supta savų ir svetimų apylin
kės vaikų, kurie mėgsta pas
kui ją sekioti, savų mažų gy
venimų problemas jai dėstyti. 
O ji visų išklauso, paguodžia, 
nuramina. Dijana sako, kad ir 
mokykloje vaikai ją sekioja. Ji 
visiems turi laiko, nes vaikas 
jai yra svarbus Dievo kūrinys, 
vertas dėmesio.

Prieš porą metų ji įsteigė 
moksleivių ateitininkų kuope
lę. Džiaugiasi Dijana, kad 
Obelių vaikai pradėjo geres
niais keliais eiti, bet ir rūpina
si, kad jie netelpa į jokias turi
mas patalpas. Jos šešių as
menų šeima gyvena dviejuose

SPALIO MĖNESIO TEMA 
VISUOMENIŠKUMAS

Spalio 4-tos dienos Dauman- 
to-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimo tema buvo visuome
niškumas. Kai būreliai susi
skirstė, 6-tas būrelis nuėjo į 
antrą aukštą. Dalia Lietuv- 
ninkienė pradėjo mūsų susi
rinkimą diskusija, ką reiškia 
visuomeniškumas. Visos mer
gaitės pasisakė ką visuome
niškumas joms reiškia. Mes 
nutarėm, kad visuomenišku
mas kilo iš žodžio „visuome
nė”. Viena idėja buvo, kad vi
suomeniškumas yra visų me
nas ar ką visi daro.

Po diskusijos, mes susipora
vome. Kiekviena pora turėjo 
sugalvoti apie žmogų arba 
daiktą, kuris paveikė mūsų 
visuomenę. Tada mes suvaidi
nome tą žmogų ar daiktą, o ki
tos turėjo atspėti, ką mes vaiz
davome. Viena pora vaidino 
mamą, kita vaidino benzino 
stotį, o dar viena pora — dvi 
moteris,kurios dirba mokyklos 
valgykloje. Pora žmonių ar 
daiktų, kurių mes nevaidi

kambariuose. Renkasi pas ją 
jaunimas, kuris anksčiau tik 
gatvėse stumdydavosi. Dija- 
nos svajonė — įkurti jaunimo 
centrelį Obeliuose, bet... tam 
reikia nemažai lėšų. Stebisi 
parapijos klebonas, kad jauni
mas būriais į sekmadienio Mi
šias ateina. Anksčiau apie Mi
šias jie nei nepagalvodavo, nes 
tėvai tokio „papročio” patys 
neturėjo. Klebono paraginta, ji 
lanko dvimetinius teologijos 
kursus, kurie šeštadieniais 
vyksta Panevėžyje. Prieš me
tus Dijana pradėjo dėstyti ti
kybą mokykloje. Tai buvo nau
jas dalykas toje mokykloje ir 
net mokytojų šaltai ir abejin
gai priimtas. Su ateitininkais 
Dijana jau spėjo aplankyti ki
tų rajonų moksleivius, daly
vauti jų šventėse ir minėji
muose, ir pirmą kartą šią va
sarą suruošė vasaros stovyk
lėlę savo rajone.

Obeliuose būdama spėjau 
susitikti ir su būreliu jos mok
sleivių ateitininkų. Daug jau
nimo tuo metu buvo išvažinėję 
į stovyklas ar į kaimus, pas gi
mines. Buvo džiugu, kad vai
kai jau sugeba savarankiškai 
mąstyti, mintis reikšti ir atei
tininkų šūkio „Visa atnaujinti 
Kristuje” reikšmę paaiškinti. 
Jie žinojo ne tik ką jis reiškia, 
bet ir kaip jo mintis kasdie
niniame gyvenime galima pri
taikyti.

Grįžusi į Kauną mąsčiau ko
kį skirtumą pilkoje tolimo 
miestelio kasdienybėje gali 
padaryti vienas žmogus, ku
riam svarbu skleisti šviesą į 
turimą aplinką. „Reikia tik 
mylėti ir neatstumti, kaip 
Kristus myli ir neatstumia nei 
vieno”, — sako Dijana.

Aldona Kamantienė

nome buvo daktaras, žmogus, 
kuris dirba telefono bendro
vėje ir dantų gydytojas.

Baigiant susirinkimą, visos 
ant atskiro lapo popieriaus pa
rašė, kaip jos dabar paveikia 
visuomenę ir kaip jos norės 
paveikti visuomenę vėliau. 
Taip pabaigėm susirinkimą. 
Visos pavalgėme ir važiavome 
namo tikrai daug išmokusios.

Nida Misiulytė 
6 būrelis

Spalio mėnesio susirinkime, 
mes kalbėjome apie visuome
niškumą. Mūsų būrelyje pa
darėme judančias vėliavėles 
(mobile). Ant tų vėliavėlių nu- 
piešėm kam mes priklausom, 
pvz., pasauliui, mokyklai, šei
mai, organizacijoms. Paskui 
ėjom laukan ieškoti šakų, ant 
kurių pakabinom ką nupie- 
šėm. Mūsų vadovė pakabino 
jas verandoje. Tada ėjome pa
valgyti.

Regina Cyvaitė
4 būrelis

Moksleivių ateitininkų Žie
mos kursai Dainavoje vyks 
š.m. gruodžio 26-31 d. Dau
giau informacijos bus patei
kiama šiame skyriuje.

RAŠINIŲ RAŠYMO 
VAJUS

Jaunučių Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba kviečia vi
sus jaunučius įsijungti į rašy
tojų eiles. Centro valdyba ski
ria 5 dol. honorarą jaunu
čiams, kurie aprašo savo kuo
pos veiklą. Rašinėlių vajus tę
sis per ištisus mokslo metus. 
Rašinėlius galima siųsti 
„Draugui”, Ateitininkų sky
riaus ved. Laimai Šalčiuvie
nei. Lauksime daug gražių 
įdomių veiklos aprašymų!

Roma Kuprienė

DR. V.J. VASARIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA 
4817 W. 83 St., Buipank, IL 

Tel. 708-423-6114 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

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

DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v„ antr. 12:30-3v.p.p.
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos

15300 West Avė.
Oriand Park 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzia Avė.

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

Kabineto tel. 773-776-2880
Namų tel. 708-448-5545

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida

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

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

bft. viLius mikaIYIš
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

Silver Cross'Hospltal
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-257-2265

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 6C652

Kab. tel. 773471-3300

Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629TaI 77^-4AA-77OO

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709
DR. K. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
773-778-6969 arba 773-489-4441

ŪDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D.

AKIŲ DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094

Tel. (440) 944-7277

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schiller St, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Main St. 

Mattesson, IL 60443
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Avė., Suite 310

Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C

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

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Hariem, Brtdgevimr, IL 60456

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą

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

7915 W. 171 St 
Tinley Paik. IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Valandos susitarus 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

7600 W. College Dr.
Palos Heights, IL 60453 

Tel. 708-381-0010
DR. E. DECKYS?

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 

Kab. 773-735-4477
Rez. 708-248-0067 arba 708-248-6581 

6449 S. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Westchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

....
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai. pirmd. Ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p.
^Kilomis dienomis^susitarus

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

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

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

Chicago. IL 60629 
Tel. 773471-7879

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

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

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

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

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

ir Libertyville
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•JAV valdžia praneša, 
kad 1998 m. biudžete buvo 
70 milijardu dol. pertek
lius. Tačiau tai yra paprastas 
visų pajamų ir visų išlaidų 
apskaičiavimas. Sočiai Securi
ty mokesčiai nebuvo atskirti 
nuo bendrų pajamų ir buvo 
vartojami bendroms išlai
doms. Naujo biudžeto reikalu 
Kongresas susilaukė nemažai 
kritikos iš konservatorių už 
bereikalingą pinigų leidimą be 
jokio federalinių mokesčių su
mažinimo. (WSJ).

•Šen. John Glenn sugrį
žo į erdves po 36 m. per
traukos. Jis buvo pirmas 
amerikietis apskridęs Žemę ir 
buvo laikomas herojumi. Ta
čiau jo reputacija vėliau nu
kentėjo Senate, pradedant su 
„Keating Five” skandalu. Ir 
praeitais metais atstovauda
mas demokratams Govern
ment Affairs komitete tyrinėti 
Clinton kampanijos finansų 
skandalą, nepritarė ir trukdė 
išsamiems tyrinėjimams. 
(WSJ).

•Palestinos policija areš
tavo teroristų sambūrio 
Hamas steigėją Sheik Yas- 
sin po įvykusio sprogdini
mo Gaza juostos apylinkė
je. Tam įvykyje Izraelio karei
vis žuvo, savo automobiliu blo
kuodamas mašiną, vežančią 
bombą, kuri buvo taikoma į 
mokinių autobusą. Izraelio 
ministras pirmininkas Netan- 
yahu sakė, kad Yassin areštas 
yra gera pradžia, bet jis nesi
laikys sutarties perleisti dalį 
West Bank žemės palesti
niečiams kol Arafat neprista- 
tys išąamauiį fplano kovai su 
terorizTnu Izflhelyje, kaip buvo 
pažadėjęs. (Wash. Times ir 
WSJ).

•Serbai traukiasi iš Ko- 
sovo ir buvo NATO pa
reigūnų perspėti, kad įvyks 
aviacijas puolimai jeigu pasi
kartos albanų žudynės. Tuo 
tarpu daromos pastangos karo 
pabėgėlius apgyvendinti iki 
žiemos. (WSJ).

•The Earth Liberation 
Front ekologinis sambūris 
prisipažino atsakingas už 
gaisrus Vail Mountain slidinė
jimo kurorte ir aiškino, kad 
kurorto planuojamas praplė
timas sugadins paskutinę ir 
geriausią lūšių gyvenamąją 
vietą Colorado valstijoje. Gais
ras padarė maždaug 12 mln. 
dol. vertės žalos. (CSM).

•International Labor or
ganizacija ir Pakistano ga
myklų atstovai pasirašė su
tartį panaikinti kilimų au

dyklose vaikų darbą. Bus
reikalaujama, kad bent 8,000 
vaikų būtų leidžiami lankyti 
mokyklą ir, kad jų darbas au
dyklose būtų reguliuojamas. 
Tačiau, sutartis apima tik 40 
iš 450 miestų ir kaimų, kur ki
limai audžiami. Spėliojama, 
kad Pakistane per 30,000 vai
kų'dirba audyklose už $2.16 į 
dieną. ( CSM).

•Indonezijoje viešpatau
ja vargas, alkis ir isterija. 
Ekonominei krizei užklupus 
kraštą, alkani žmonės ieško 
uždarbio ir maisto, kur tik 
gali, nekreipdami dėmesio į 
valdžios saugojamus miškus ir 
gyvulius. Vis daugiau pasitai
ko įvykių tigrų užpuolimų Su
matros saloje, kur neužtenka 
maisto žmonėms ir gyvuliams, 
o tolimesnėse vietovėse siau
čia baimė. Žmonės taip bijo 
burtų ir raganių, kad kasdien 
grupės susiorganizuoja išieš
koti įtartinų „burtininkų”, ku
riuos nukankina. Jau per 150 
žmonių buvo nužudyti. (NYT).

•Sprogdinime Čečėnijoje 
žuvo valdžios vyriausias 
pareigūnas kovoje prieš didė
jantį pagrobimų skaičių. Val
džia buvo pradėjusi naują už
mojį prieš pagrobimus už pi
nigą. (WSJ).

•Sub-Sahara Afrikos da
lyje, kur siaučia pasaulio 
didžiausia AIDS epidemija,
gyvenimo trukmė sumažėjo 
septyneriais metais iki 47 m., 
rašoma Juntinių Tautų rapor- 
te.(WSJ).

•Išgulėjęs tris savaites li
goninėje Prancūzijoje, pa
saulio vienintelis pacien
tas su persodinta ranka ir. 
dilbių ruošiasi grįžti namo, po 
sėkmingos eksperimentinės 
operacijos. Australo Clint Hal- 
lam ranka buvo nupjauta ap
valiu pjūklu nelaimės metu 
New Zealand kalėjime, 1984 
m. (WSJ).

•Popiežius Jonas Pau
lius II naujai išleistoj en
ciklikoje pasmerkė moder
nių laikų atskyrimą tikėji
mo nuo samprotavimo ir 
ragino visuomenę pasirinkti 
krikščionišką pasaulėžiūrą, o 
ne šio šimtmečio dominuojan
čią rationalizmo, marksizmo ir 
„post-modernaus” nihilizmo fi
losofiją. (CSM).

•Trisdešimt metų termi
nui pasibaigus, Bulgarijoje 
liko „lietsargiu žudynių” 
byla neišspręsta. Buvo ieš
komi rašytojo ir disidento 
Georgi Markov nužudymo kal
tininkai. Markov buvo rašyto
jas ir komunizmo kritikas, ku-

št'

BALTIJOS SARGYBA — 
PRATIMAI LIETUVOJE

Neseniai Lietuvoje pasibaigė 
„Baltic Challenge 98” tarpval
stybiniai kariniai pratimai, 
apie kuriuos Amerikos didžio
joje spaudoje — nei žodžio. 
„Times”, US & World News” 
anksčiau nei žodžio nerašė 
apie Amerikos piliečio Valdo 
Adamkaus išrinkimą į Lietu
vos respublikos prezidentus. 
Šį kartą viena išimtis — avia
cijos žurnalo „Air Force” spa
lio mėn. numeris. Jo viršelyje 
— lėktuvas ir didelėmis rai
dėmis „Baltic Guard, Deploy- 
ment in Lithuania”. Aštuoni 
puslapiai su spalvotomis nuo
traukomis ir prie jų pridėtais 
ilgais paaiškinimais.

Pratimuose prie Baltijos da
lyvavo Marylanc^valstijos oro

ris pabėgo 1969 m. iš Bulgari
jos. Jis mirė 1978 m. kai, jam 
belaukiant autobuso Londone 
ant Waterloo tilto, buvo 
įšvirkštas nuodais nuo lietsar
gio galo. Markov šeima sako, 
kad jie įtarė buvusį komunistą 
diktatorių Todor Živkov, 
įsakius disidentą nužudyti. 
(Reuters).

•Anglijos vyriausias teis
mas sako, kad Pinochet 
areštas Londone nelegalus,
tačiau buvęs diktatorius bus 
sulaikytas, kol reikalas bus 
galutinai išspręstas. (WSJ).

•Beveik pusė Rusijos 
bankų yra mafijos rankose, 
praneša JAV Senatui FBI 
raportas. Rašoma, kad „550 
bankų, arba beveik pusė Rusi
jos kredito ir finansinių įstai
gų yra tvarkomi organizuotų 
kriminalistų”. (Wash. Times).

tautinės gvardijos C-130 ir 
135-tos transporto eskadrilės 
Herkules lėktuvai. Lėktuvai 
nusileido „Air Force” žurnalo 
žodžiais tariant, mažame Pa
langos oro uoste.

Tarp daugelio nuotraukų 
matosi penkių vyrų kovos kon
trolės dalinys, atsiųstas iš 
Kentucky taut. oro gvardijos. 
Aviacijos seržantas stovi prie 
lietuviško malūnsparnio, ma
tosi didžiulis Vyčio kryžius. 
Kitoje nuotraukoje — bendras 
lietuvių, latvių ir estų para
šiutininkų būrys, pasirengęs

Poilsis pratybų metu. Nuotr. kpt. A. Banionio

Nuotr. Algimanto Žižiūno

šokti iš lėktuvo. Dar kitoje 
pusėje nuotraukoje vyrai jau 
ore, parašiutai išsiskleidžia. 
Paskutinėje nuotraukoje ma
tomi du lėktuvai: vienas su 
Maryland valstijos vėliava, ki
tas su Lietuvos trispalve. 
Šalia nuotraukų rašoma, kad 
abiejų kraštų kariai ne tik 
dalyvavo svarbiuose kariniuo
se manevruose, bet ir pasinau
dojo kultūrinio pobūdžio ryšių
pasikeitimais. Amerikos avia
toriai taip pat pamatė Lietu
vos pajūrio vaizdus. Kitas 
„Baltic Challege” numatomas 
1999 metais, bet vyks jau ki
toje Pabaltijo valstybėje.

Herikas Kudreikis

Danutė Bindokienė

Susimąstykime ir 
prisiminkime

Galbūt patys vyriausieji 
mūsų tarpe prisimena „Šven
tųjų gyvenimo” knygas, ka
daise labai populiarias Lietu
voje, gūdžiais žiemos vakarais 
garsiai skaitomas susirinku
siai ir įvairiais darbais di
džiojoje troboje užsiėmusiai 
šeimynai. Visi ištempę ausis 
klausydavosi apie tolimų 
šalių karalius ir karalienes, 
skaisčiąsias mergeles, atsis
kyrėlius vienuolius, baisius 
krikščionių persekiojimus ir 
kankinius, ramiai iškentėju- 
sius didžiausias kančias už 
savo tikėjimą, už Kristaus 
meilę.

Nors tos istorijos, nepai
sant kiek kartų girdėtos, pa
likdavo klausytojams gilų 
įspūdį, vis tik tai buvo tary
tum pasakos, pritaikytos lai
ko dvasiai ir pasaulėžiūrai. Ir 
tie šventieji, ir jų gyvenamoji 
aplinka buvo taip toli nuo 
mūsų liaudies kasdienybės, 
kad apskritai šventumo sąvo
ka buvo neperprantama. Re
tas žmogus galėjo net prileisti 
galimybę, kad galėtų įsiri
kiuoti į tų, dprybėmis, tikė
jimu bei kantrybe spindinčių, 
šventųjų eiles. „Dieve, duok 
vietą tik kokiame pa
prasčiausiame dangaus kam
pelyje”, — atsidūsėdavo sena 
močiutė ar tėvukas, nuo dar
bų apsunkusia ranka kry
žiaus ženklu pažymėdamas 
raukšlėtą kaktą.

Ar dėl to kuklumo lietuvių 
tautos šventųjų sąrašas vi
suomet buvo toks trumputis, 
kai kitos šalys didžiavosi kur 
kas didesniais būriais užta
rėjų danguje? Visais amžiais 
lietuviai sirguliavo kažkokio 
menkavertiškumo ir savimi 
nepasitikėjimo negaliomis, la
biau vertindami kaimynų pa
siekimus, svetimus didvyrius, 
kitų dvasinius lobius, negu 
savo vertybes. O juk ir mes 
galėjome padėti daug daugiau 
pastangų, kad lietuvių tautos 
didžiadvasiai sūnūs ir dukros 
būtų oficialiai paskelbti šven
taisiais. Savo tarpe jų vardus 
daug kartų minėjome ir mini
mi, tikėdami, kad tai tikrai 
dvasios milžinai, bet tuo vis
kas ir baigiasi.

Ypač dabar galėtume tvir
tinti, kad Lietuva yra šven
tųjų kankinių tauta. Juk dėl 
tų pačių priežasčių, kaip se
nųjų amžių krikščionys, buvo- 
persekiojami ir mūsų tautie
čiai. Juk ir jų persekiotojai 
vartojo ne mažiau žiaurius 
kankinimo metodus (galbūt 
dar baisesnius, pasitelkiant 
dvidešimtojo amžiaus techno
logiją), kaip Romos imperijos

valdovai ar kurie kiti istori- • 
niai despotai. Tik paskaity
kime partizanų kovų ir kan 
čių knygas, tik pavartykime 
buvusių kalinių sovietiniuose 
kalėjimuose bei lageriuose at 
siminimus arba nacių koncen 
tracijos stovyklų aprašymus 
Štai neseniai (spausdinta ir r 
„Drauge”) buvo paminėtas pa 
minklas, pastatytas dviemli 
merginom, bolševikų parti 
zanų nužudytom, ginant savo 
skaistybę. Kuo skiriasi Elena 
Spirgevičiūtė nuo Marijos Go 
retti, kuri kaip tik dėl to pa 
ties drąsaus akto jau paskelbtai 
šventąja?

Kiek šventųjų kronikose yra ji 
vardų asmenų, įsteigusių vie 
nuolynus, švietusių ir auk
lėjusių jaunimą krikščioniška 
dvasia, tad dėl ko taip ilgai 
trunka Motinos Marijos Kau
paitės įrašymas į palaimin 
tųjų eiles, arba pal. Jurgio 
Matulaičio paskelbimas šven
tuoju?

Jeigu mes dėtume daugiau 
pastangų ir siųstame karš
tesnių maldų prie Visatos Kū 
rėjo, šiandien Lietuva galėtų

daug ,džiaugtis, turėdama 
daugiau šventųjų.

Mūsų tautos pasąmonėje 
Visų Šventųjų šventė neatsie
jamai surišta su Vėlinėmis. Ir > 
viena, ir kita diena kreipia i 
gyvųjų mintis į tai, kas kiek
vieno, gimusiojo laukia 
būtent, gyvenimo pabaigą. Ti
kinčiajam tai nėra jau toks 
baisus dalykas. Mirtis jam ta
rytum slenkstis, per kurį 
peržengus, laukia amžinybė. 
Netikinčiam pomirtiniu gyve
nimu, mirtis yra amžinosjį 
nebūties šešėlis, ištikimai ly
dintis visus jo žingsnius.

Žmogui būtina tikėti, kad jo 
egzistencija nepasibaigia su 
kūno mirtimi, dėl to ir pačiosį 
primityviausios kultūros koneį 
nuo pat žmonijos pradžios 
tikėjo vienokia ar kitokia po
mirtinio gyvenimo forma. Ga 
Įima tvirtinti, kad tas visai 
žmonijai būdingas tikėjimas i 
nekyla iš žmogaus, o yra 
įkvėptas iš aukštesnių šal
tinių. Tai yra paskatinimas 
silpnam žmogui siekti didės 
nių dalykų ir pažadas, kac 
galimybė juos pasiekti yra tik
ra.

Mūsų Vėlinių papročiai įdo
mūs, prasmingi ir prisiminti 
ni. Vieną dieną metuose ga 
lime susikaupti, atsisakyt 
pasilinksminimų, triukšmo, 
pakelti akis į žvaigždynus ii i 
prisiminti visus brangiuosius 
mirusiuosius, o taip pat tautoj 
kankinius, kurie neabejotina i 
yra ir mūsų tautos šventieji.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 

ROMANAS

Nr.56 (Tęsinys)

— Ne. Bet ar kalnas palauks?
— Tai jo valia, o mūsų valia mėginti. Renkis.
Kol nuėjęs į mašiną persiaviau batus, jis savo 

sunkvežimį jau ir iš garažo išstūmė.
— Tai gal su mano? — pasakiau.
— Tas geriau žino kelius. Tik pasiimk savo apara

tus.
Pasiėmiau. Dėl visa ko pasiėmiau ir vatinį. Iš pa

tyrimo žinojau, kad ir tų mažų kalniukų viršūnėse ga
lima visko patirti.

Išvažiavęs pasuko visiškai į kitą pusę. Su Aldona 
iš kiemo sukom į dešinę,o jis pasuko į kairę, į plentą ir 
vėl į kairę.

— Ar benzino? — paklausiau.
— Iš tos pusės man geriau patinka. Mažiau kars

tytis. Ir greičiau. Į vidurdienį debesys gali pakilti.
Keletą mylių palėkęs plentu vėl pasuko į kairę. 

Kalno šlaitu ėmėm kilti aukštyn. Iš dešinės pro me
džių ir krūmų tarpus pradėjo vertis toluma, padažyta 
iš vakarykščio tebešlapiom rudens spalvom. Netrukus 
staigiai pasukom atgal, kiek pavažiavę vėl atgal. Ke
lias šlaito šonu vingiavo aukštyn. Po trečio ar ketvirto

vingio pasuko vėl į kairę, į daug mažesnį kelutį. Tą ga
liuką palipęs statoku šlaitu tiesiai, vėl pasuko į kairę, 
skardžio pakraščiu apvažiavo stačiai aukštyn bėgan
čias uolas, gerą galiuką dar pabėgo aukštyn ir pasukęs 
į dešinę pro akmenis ir žemučius krūmokšnius ėmė 
smukti žemyn. Čia Jonas pasuko į šoną ir sustojo.

— Kur toliau tas kelutis smunka, nežinau. Ne
turėjau jokio reikalo mėginti. Sako, kad galima ir 
sprandą nutrūkti. O mūsų kalnas va ten, — parodė į 
pilkumu skęstančias uolas.

Vos pravėriau duris, aštrokas vėjas pervėrė kiau
rai. Nors lįsk atgal į automobilio šilumą ir prašyk Jo
ną, kad grįžtų atgal. Bet negi imsi ir taip supliukši. 
Pasisiekęs išsitraukiau vatinį, užsimečiau, ligi pat 
akių užsitraukiau gaubtuvą. Pradėjom eiti vėjo beveik 
ant šono verčiami. Iš pradžių lygiai, paskum vis sta- 
tyn -ir statyn į viršų. Netrukus sulindom į pilkumą. 
Vėjas pro pat nosies galą vertė tiesiog užčiuopiamus 
debesų glėbius. Jonas ėjo pirma, aš tik sekiau. Sekiau 
ir kilo, nors ir kvailas, bet tikras, nerimas. Tebuvo ma
tyti tik per porą trejetą žingsnių, o tarpais net nė tiek. 
Kartais atrodė, kad tyčia atsivedė čia paskandyti tame 
aklame pilkume, nes ėjo sparčiai nė karto neatsi
gręždamas — seku ar seniai nebeseku. Ir ėjo ne tie
siai, bet pasisukinėdamas tai į vieną, tai į kitą šoną. 
Kartais rodėsi, kad einame vos vos žymiu taku, o tar
pais šlaitas taip staiga pašoka į viršų, kad už vieno 
kito akmens net ranka reikia prisilaikyti. Vienoje vie
toje priėjom net geležinį turėklą. Jonas pasirėmęs į jį 
atsisuko.

— Kad tu ir leki, kaip kalnų ožys! — pasakiau ir

pajutau, kad net kiek pridusęs esu.
— Argi? — nusišypsojo. — Nepagalvojau, kad turi 

dar ir savo maišą tempti. Duok čia, — ištiesė ranką.
Turėjo galvoje krepšį su fotografijos reikmenimis. 

Jis, nors ir per petį užkabintas, man kiek maišė, kai 
reikėjo per drėgnus akmenis laipioti.

Nedaviau, bet jis pats paėmė už perpetės diržo ir 
nukabino.

— Ir sunkus! — dar pasakė.
Norėjau atsiimti atgal, bet jis nusisuko ir ėmė lipti 

aukštyn. Nusekiau. Turėklai greitai pasibaigė, bet 
šlaito statumas nesulėkštėjo. Debesys taip sutirštėjo, 
kad net Jonas tarpais lyg ir pranykdavo. Drėgname 
pilkume matydavau tik tamsų jo šešėlį. Radęs lygesnę 
vietą jis vėl sustojo.

— Ar žinai, kur mane vedi? — paklausiau.
— Turėčiau lyg ir žinoti. Va, — perbraukė ranka 

per sudrėkusią vatinio rankovę. — Apačioje turbūt vėl 
lyja.

Pažiūrėjau į savo drabužį: buvo nusėtas smulku
čiais miglos lašeliais, kuriuos vėjas rideno į didesnius 
ir rikiavo į eilutes. Tarp Jono ir manęs lėkė kuokštai 
pilkų dribsnių. Atsiminiau, kad po ramaus lietaus pie
vose rasdavom tamsių drebučių. Žmonės sakydavo, 
kad tai nukritę debesų gabalai.

- Čia ne debeys, — pamėginęs pagauti saują rūko, 
pasakiau.

— O kas?
Papasakojau, ką rasdavom pievose po lietaus ir ką 

žmonės sakydavo.
— Išsigalvojai, *— numetė mano istoriją į šoną kaip

šlapią skudurą ir nusuko kalbą kitur: — ar dar nepa
stebėjai, kad mes jau užsiropštėm, tik gal be reikalo 
Maniau, kad saulei kylant ir debesys kils, o jie net no 
simi žemę pradeda arti. Niekada negali tikėti, ką šie 
dienų mokslai sako. Rytą sakė, kad po pietų pragied 
rėš. Anom dienom mano tėvas geriau orą atspėdavo 
pagal nosį.

— Pagal nosį?
Tokio pasakymo nebuvau girdėjęs.
— Turbūt pagal nuojautą. Anų dienų žmonės nebi 

jojo savo kalbas pagražinti. Patikėjau ir apsigavau. Kž ; 
darom? Grįžtam?

Nenorėjau tuose be kvapo dūmuose stovėti, bet ne 
norėjau taip be nieko ir grįžti. Dar daug dienos būvi 
priešaky, tik kad tas vėjo šėlsmas ėmė ir per vatin 
skverbtis, bet pasakiau:

— Ar nėra kur nuo to vėjo užsiglausti? Reikėtų da 
lukterėti. Ar dar toli kraštas?

— Kraštas? — šyptelėjo. — Ant krašto stovime 
Gal penketas ar ketvertas žingsnių į tą pusę, — mos 
telėjo ranka, ir užuovėja ligi pat žemės.

Net atbulas žengtelėjau. Ranka mostelėjo pavėjc 
o aš atsiminiau, kad ten nuolaidumas buvo į kraštą

— O užuovėjos. Palauk, pasukim čia.
Prieš vėją įsiręžę paklupinėjom žemyn ir atsidc 

rėm į statų šlaitą. Čia vėjas nebesitrankė, debesys ne 
bebraukė per nosį ir drėgna pilkuma lyg praskystėję i 
Sėdėjom valandėlę tylėdami. Aš įsižiūrėjęs į skys 
tėjančią ir gūsiais vėl tirštėjančią pilkumą, o į ką Je 
nas, tik jis vienas ir tegalėtų pasakyti, bet jis tylėję 
Tylą nutraukiau aš. (Bus daugiai

i!'*
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PALAIMA VISOMS TAUTOMS
Visų Šventųjų šventėje mi

nime ne vien Bažnyčios ka
nonizuotais šventuosius, bet 
ypač tuos mirusiuosius, kurit 
šiandien jau džiaugiasi su 
Kristumi prie dangiškosios 
puotos stalo, nors gyveno labai 
paprastai — visai neherojiškai 
šventus gyvenimus. Daugelį 
jų mes patys pažinome — tai 
mūsų buvę klasės draugai, 
mokytojai, mūsų seneliai, jau
nimo vadovai, ar ne žmonės, 
kurie mokėjo mylėti ir džiaug
tis, nors patys labai mažai te
pajėgė: gal turėdami negales, 
būdami ligoniai, ar gal tik la
bai seni. Visų Šventųjų tarpe 
minime ir tuos, kurie, prieš 
mus dorai gyvendami, paliko 
mums savo gerumo palikimą 
— geresnį pasaulį, negu patys 
gyvendami rado; minime tuos, 
kurie mus pakeitė į geresnius, 
kurie mus uždegė idealais, ku
rie mumyse iššaukė talentą, 
paruošė gyvenimui ir išsiuntė 
į pasaulį, įdiegdami tautinį ar 
visuomeninį sąmoningumą, iš
mokydami drąsiai pasisakyti 
už gėrį, nenutylėti prieš blogį. 
Dauguma tų „visų šventųjų” 
buvo taip artimi mums, taip 
kasdieniškai, neišsišokančiai 
geri, kad jei ne ši šventė, gal 
net išnyktų iš mūsų atminties. 
O jų atsiminimas gal atsispin
dėtų tik naujosios kartos, gal 
net nesąmoningai perimtuose 
idealuose. Tad naujoji karta 
gyvena šių, „visų šventųjų” 
tikėjimo bei gerų darbų paliki
mu.

Kaip girdime pirmame skai
tinyje iš Apreiškimo knygos 
(Apr 7:2-4, 9-12), šventieji kilę 
iš įvairiausių vietų, jų „milži
niška minia... iš visų giminių, 
genčių, tautų ir kalbų”, kiek
vieno kakta paženklinta „Die
vo tarnų antspaudu”. Šiuos 
skaitinius komentuojantis 
kun. Carroll Stuhlmueller pa
stebi, kad iš liturginio skaiti
nio išleistose eilutėse šių iš
rinktųjų šventųjų tarpe išvar
dinamos visos dvylika Izraelio 
genčių ir kiekvienos po tūks
tantį. Čia svarbu atkreipti 
dėmesį į biblinių skaičių sim
boliką. Dvylika — tai visų 
genčių skaičiaus pilnatvė, nei 
viena neišleista; tūkstantis — 
tai daugybę, apstumą simboli
zuojantis skaičius. Istoriškai 
kai kurios giminės ar gentys, 
kaip Rubeno ar Simeono, tik 
labai trumpai gyvavo, nes bu
vo užkariautos kitataučių. Ki
tos gentys, kaip Benjamino ir 
Gado, buvo labai mažos. Levio 
buvo bežemė. Bet šiame pra
našiškame regėjime karališ
koji Judo giminė turi tą patį 
visuotinį, tobulą skaičių pa
šauktųjų į šventumą, kaip ir 
mažiausios. Visos giminės ly
giai šaukiamos į šventumą.. O 
mes žinome, kad, Kristaus au
kos dėka, per Krikštą ir mes 
esame Dievo tautos naujų gi- 
minių-genčių tarpe.

Evangelijoje (Mato 5:1-12) 
tęsiamas visuotinio pašauki
mo į šventumą gvildenimas, 
smulkiau nurodant, kaip jis 
išgyvenamas. Šis Jėzaus Pa
laiminimų pamokslas randa
mas ir Mato, ir Luko evangeli
joje. Bet, kai Lukas siekė sim
boliškai išreikšti tai, kad Jė
zus atėjo pas paprastuosius (ir 
dėl to pasirenka pamokslo ly
gumoje — kur vyksta papras
ta kasdienybė — įvaizdį), Ma
tas, perduodamas šį svarbiau
sią Jėzaus pamokslą, nutapo 
Jėzų antrojo Mozės simboliais: 
Jėzus pamokslą sako nuo kal
no (nes Mozė nuo kalno atnešė 
Dešimt Dievo įsakymų), ir at
sisėdęs, nes tai tradicinė rabi- 
no-mokytojo pozicija, duodant 
svarbų mokymą. Ir nors čia 
Jėzus šį pamokslą sako į kal
ną kartu su juo užkopusiems 
Dvylikai, jis juos netrukus iš
siunčia į lygumą, kur žmonės

laukia Jėzaus mokymo švie
sos.

Kad pašaukimas į šventumą 
yra visuotinis — dar stipriau 
išryškėja, kai pastebime, kad 
ten, kur Lukas sako „palai
minti jūs vargdieniai (netur
tingieji)”, Matas pakeičia: „Pa
laiminti beturčiai dvasioje”,
t.y., palaiminti ne tik ekono
miškai spaudžiamieji, bet ir 
tie, kurie yra dvasiškai skurs- 
tantieji, kurie jaučia savo dva
sinį skurdą ir reikalingumą 
Dievo. Tas jausmas yra palai
ma, nes įveda į teisingą ryšį 
su Dievu, kuris žmogų myli, 
atjaučia ir veda.

Kun. Stuhlmueller pastebi 
dar ir tai, kad Palaiminimai 
nieko iš žmonių nereikalauja, 
išskyrus tikrą, nemeluotą at
virumą savo tikrai padėčiai. 
Juk visi vienu ar kitu metu 
pasijuntame dvasiniais skur
džiais, visi kada nors liūdime, 
esame pažeminti, norime, kad 
būtų teisingumas, iš tyros šir
dies norime būti dori, šventi... 
ir kartais jei nesuprantan
tiems išreiškiame tokius savo 
jausmus, galime susilaukti 
pajuokos, pažeminimo ar net 
persekiojimo. Bet Jėzus vie
nok kviečia pripažinti savyje 
rusenančius tokius potrau
kius, jausmus, nes jei juos gai
vinsime, nešime į maldą, pra
šydami Jėzaus pagalbos, ir 
neužsidarysime savyje, o pri
pažinę savo ribotumą atvirai 
dalinsimės jais savo šeimoje, 
su kitais tikinčiaisiais; su pa
sitikėjimu ieškosime spren
dimų su gerų žmonių pagal
ba, tie skaudūs išgyvenimai 
taps palaimos priežastis ir 
mums ir mūsų pasauliui.

Tuomet pamatysime, kaip 
prisipažinimas, kad esame 
dvasiniai skurdžiai, mūsų gy
venime padaro erdvę Dangaus 
Karalystei. Pamatome, kad 
leidę sau liūdėti išmoksime 
kitus atjausti ir juos tinkamai 
guosti, o juos guosdami, būsi
me ir patys paguosti. Pasidarę 
jautrūs skriaudžiamiesiems, 
įgysime teisingumo alkį-troš- 
kimą, kuris neliks nepasotin
tas. Sužinoję tikros taikos kai
ną ir su Dievo pagalba jos 
siekdami, iš tiesų tapsime 
šventi Dievo vaikai, kurie net 
ir sunkiausiose gyvenimo ap
linkybėse jaučia nuolatinę 
Dievo globą, palaimą ir 
džiaugsmą.

Palaiminimuose Jėzus paro
do, kaip kartais skaudžioje 
kasdienybės realybėje glūdi 
palaimos ir šventumo daigai, 
kurie išaugs, jei bus laistomi 
tikėjimu, artimo meile ir ben
dravimu su Jėzumi. Tuomet, 
anot Jono (1 Jono 3:1-3), su
prasime „kokia meile apdova
nojo mus Tėvas..., nes esame 
Dievo vaikai”. Apaštalas Jo
nas skatina mus gyventi toje 
viltyje, tuo tikėjimu ir nepa
siduoti pasauliui, nes kas neš 
Kristaus šviesą, jei ne mes?

Aldona Zailskaitė,

Nuotr. Eltos

Motiejūnų šeima tėvams 50 metų vedybų sukaktį švenčiant. Iš k.: dukros 
ninkai Ona ir Jonas Motiejūnai ir dukra Rūta.

DARNAUS GYVENIMO 50 METU 
SUKAKTIS

Birutė, Eglė, Ramunė, sukaktuvi-

Ant stalo guli Prescott Val- 
ley, AZ, laikraščio „The Daily 
Courier” š.m. rugpjūčio 10 d. 
laida. Akis užkliūva už pirma
me puslapyje išspausdintos 
pažįstamų žmonių didelės 
nuotraukos ir aprašymo. Tai 
nuotrauka Onos (Prižgintai- 
tės) ir Jono Motiejūnų, šven
tusių š.m. liepos 11 d. vedybų 
penkiasdešimties metų sukak
tį. Straipsnio pavadinimas — 
„Love is more than a kiss” — 
meilė daugiau nei pabučiavi
mas. Laikraštyje labai gražiai 
aprašomas šių dviejų žmonių 
ilgas gyvenimo kelias.

Jonas ir Ona — abu gimę 
Lietuvoje prieš 77 metus. Kaip 
ir daugumas mūsų, jie pasi
traukė iš Lietuvos antrojo Pa
saulinio karo metu. Ona Priž- 
gintaitė dvejus metus studija
vo istoriją Kauno universitete. 
Po karo dvejus metus studija
vo Heidelbergo universitete, 
Vokietijoje. Ji įsigijo gailestin
gos sesers specialybę ir 1948 
m. sausio mėn. išvyko į Aust
raliją. Jonas Motiejūnas po 
karo baigė Technikos universi
tetą Braunschvveige, Vokieti
joje, ir 1947 m. lapkričio mėn. 
išvyko į Australiją. Australi
joje Jonas dirbo inžinieriaus 
darbą.

Onos ir Jono pažintis prasi
dėjo atsitiktinai, vieną balan
džio dieną prie Bonegilla ežero 
Victorijos valstijoje, Australi
joje. Ši atsitiktina pažintis iš
sivystė į meilę ir pagarbą vie
no kitam, ir 1948 metų liepos 
11d. jie sumainė aukso žiedus 
ir sukūrė šeimą. Po kelerių 
metų gyvenimo Australijoje, 
Jonas ir Ona Motiejūnai su 
keturiomis dukterimis iš Aus
tralijos persikėlė gyventi į Ka
liforniją. Jonas, gavęs darbą 
didelėje Hughes Aircraft bend
rovėje, dirbo kaip inžinierius 
29 metus, kol išėjo į pensiją. 
Ona augino šeimą.

Jonas ir Ona Motiejūnai 
užaugino ir į aukštuosius 
mokslus išleido keturias duk
teris: Ramunė Motiejūnaitė 
Sarup, baigusi meną Paryžiu
je, dabar yra išeiginių drabu- 

••• ■-

žiu specialistė Bloomingda- 
le’s, Beverly Hills, CA. Eglutė, 
žinoma kaip Eglė Magnum, 
dirba administratore Jefferson 
universiteto ligoninėje, Phila- 
delphijoje. Rūta Motiejūnas 
Wagner, gyvena Portlande, 
Ore, ir augina du sūnus. Bi
rutė Upchurch su vyru gyvena 
Prescott, AZ, augina sūnų ir 
dukterį. Prieš 10 metų Jonas 
ir Ona Motiejūnai iš Kaliforni
jos persikėlė gyventi į Prescot, 
AZ, norėdami būti arčiau duk
ters Birutės šeimos.

Ona ir Jonas Motiejūnai 
š.m. liepos 11 d. savo gausios 
šeimos tarpe šventė gražią 50 
metų bendro gyvenimo su
kaktį. Ona, užklausta, kas 
lėmė darnų šeimos gyvenimą 
tokius ilgus metus, atsakė: 
„reikia daug ką atleisti, daug 
ką užmiršti, susibarus reikia 
mokėti susitaikyti ir pasibu

• Ne vien dėl to, kad demokratų va
dai ir administracija deda pastangas 
praplėsti NATO, kad ir Lietuva galėtų 
būti saugi ir klestėtų.

• Lietuviai balsuoja už demokratus 
todėl, kad demokratai palaiko vertybes, 
kurias lietuviams perdavė tėvai ir pro
tėviai, tai: sąžiningas darbas, galimybė 
mokytis, pagarba vyresniesiems.

• Demokratai teikia pirmenybę „So
čiai Security” saugumui, sveikatos prie
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čiuoti”.
Auginti ir į mokslus leisti 

gausią šeimą kainuoja, bet 
Motiejūnai niekada neužmiršo 
ir lietuviškų reikalų, ir įvai
riomis progomis visada rėmė 
lietuvišką veiklą. 1995 metais, 
norėdami padėti Lietuvos nu
skriaustiems vaikams — naš
laičiams Lietuvoje, „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetui at
siuntė 10,000 dol. — tuo 
įsteigdami Onos (Prižgintai- 
tės) ir Jono Motiejūnų fondą, 
kurį 1997 metais padidino dar 
10,000 dol. Tuo būdu šiuo 
metu fonde yra 20,000 dol. 
Onos ir Jono Motiejūnų fon
das, kurio pagrindinė suma 
nejudinama, o palūkanos nau
dojamos Lietuvos našlaičių 
šalpai.

„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas ir Lietuvos vaikai 
— našlaičiai dėkoja gerada
riams ir sveikina juos gražios 
sukakties proga, linkėdami 
dar daug sukakčių švęsti!

Birutė Jasaitienė

TOMO ŽUKAUSKO
VESTUVĖS

Buvęs „Lituanicos” jaunių ir 
vyrų komandų žaidėjas Tomas 
Žukauskas rengiasi sukurti 
šeimą su Angele Vita Linar- 
taite. Jų jungtuvės vyks lapk
ričio 14 d. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje, 
Lemonte. Tos dienos vakare 
bus vestuvinės vaišės Holiday 
Inn Select, Naperville, IL.

Tomas yra sūnus Irenos ir

AMERICAN TRAVEL SERVICE

ŽEMIAUSIOS KAINOS Į VILNIŲ

Chicago $399.00 
Newark $350.00

Specialios kainos skrydžiams į Vilnių 
iš jvairių JAV miestų.

Baltimore $480.00
Cleveland $540.00
Denver $564.00
Detroit $504.00
Los Angeles $594.00
Minneapolis $504.00
Omaha $582.00
Orlando $504.00
San Francisco $594.00
Tampa $504.00

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius.
* * *

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
kreiptis į mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime.

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

Tel. 708-422-3000, 800-422-3190 
Fax 708-422-3163

žiūrai, „Medicare” pensininkams. Jie 
už „Welfare” (valdžios paramos refor
mą), kuri reikalautų dirbti ir globotų 
vaikus, už žemesnius mokesčius, sie
kiant mokslo, už didesnę policijos ap- • 
saugą, už žemesnius mokesčius pasko
loms, perkant nuosavybę, už griežtesnę 
kovą su narkotikais gatvėse ir mokyk
lose.

• Išlaikykime savo tėvų ir protėvių 
vertybes, kad jomis galėtų džiaugtis 
mūsų vaikai ir vaikaičiai!

a.a. Jono Žukauskų, ilgame
čių „Lituanicos” futbolo klubo 
narių ir darbuotojų. Angelės 
Vitos tėvas Jaunutis Linartas 
irgi yra žaidęs klubo koman
dose.

E. Š.

• Mokėjimas priimti dovaną 
šauniai ir teisingoje dvasioje, 
net neturint dovanos iŠ savęs 
dovanoti jau yra atsilyginimas 
davėjui. ,

Leigh Hunt



VĖLINIŲ VAIDUOKLIS
VANDA VAITKEVIČIENĖ

Didelė audra siautė Čika
goje. Perkūnija tratėjo, žaiba
vo, dundėjo, griaudė. Vėtra 
laužė medžių šakas, lietus sro
vėmis pylė iš tamsių debesų, 
apsemdamas gatves ir namų 
rūsius. Užgęso elektra. Tamsa 
apgaubė miesto centrą, gatvės 
ištuštėjo. Žmonės slapstėsi po 
pastogėmis ir parduotuvėse.

Automobiliai vos slinko. Vi
talija iš ligoninės vežė tėvą 
namo. Nerimavo, nes jis po 
sunkios širdies operacijos silp
nokai jautėsi, o iki namų dar 
toli. Paskubėti neįmanoma, 
nes vos tegalėjo matyti, kas 
darosi čia pat priekyje.

— Kas bus, kai pasieksiu 
namus? — susirūpinusi pagal
vojo.

Netikėtai iš šoninės gatvės 
atvažiavo policijos mašina, iš
lipo policininkas ir ėmė tvar
kyti vos slenkančius automo
bilius; po truputį jie pajudėjo 
ir pradėjo važiuoti. Netrukus 
Vitalija privažiavo greitkelį. 
Pradžiugo, nes kelias daug 
laisvesnis ir greičiau galės pa
siekti namus.

—Tėte, kaip jautiesi — pa
klausė.

— Visai gerai. Džiaugiuosi, 
kad nieko neskauda, — at
sakė.

Maža sportinė mašinėlė, ku
ri važiavo čia pat užjos, staiga 
paslydo ir stuktelėjo į jos auto
mobilį. Išsigandusi Vitalija 
pasuko į šoną ir sustabdžiusi 
variklį išlipo, tą patį padarė 
mažos mašinėlės vairuotojas.

— Atleiskit, ponia, paslydo 
mano mašina. Tuoj patikrin
siu, kiek žalos jums padariau, 
— kalbėjo vyras ir dideliu 
žiburiu šviesdamas ėmė ap
žiūrinėti jos mašinos užpaka
linę dalį.

Lytaus prąufiiama Vitalija 
stovėjo išsigandusi ir nenu
manė — verkti, o bartis staiga 
išsidrąsinusi, piktokai prabilo:

— Aš vežu namo ligonį tė
vą, o tamsta, turbūt neatsar
giai važiavai ir įvyko toji ne
tikėta nelaimė. Dabar nežinia,
kada pasieksiu namus.

— Kaltas slidus kelias ir au
dra. Atleiskit, aš labai apgai
lestauju dėl to nelaimingo įvy
kio. Jūs visa peršlapusi, lipkit 
į automobilį. Aš tuoj baigsiu 
jūsų mašinos apžiūrėjimą.

Lietus smarkiai lijo ir ji pa
sislėpė automobilyje, susierzi
nusi, nerami...

Didelių sužalojimų neradau, 
netgi nesudužo lempos. Labai 
prašau apsieikim be policijos. 
Rytoj, dienos šviesoje patikrin- 
kit savo mašiną, jei rasit 
įlinkimų ar nubrėžimų aš vi
sus pataisymus apmokėsiu. 
Pasitikėkit, aš tikrai neapgau
siu. 0 čia mano vizitinė kortelė 
su adresu ir telefonu, — 
kalbėjo paduodamas, pravėręs 
Vitalijos automobilio duris. —, 
Paskambinkit!

Visą likusią dieną ir naktį 
lijo. Kitą rytą dangus pra
giedrėjo ir pasirodė saulė. Vi
talija apžiūrėjo savo mašiną ir 
buvo patenkinta, nes mažą 
nubrėžimą ir po lempom įdu
bimą terado.

Buvo sekmadienis. Tėvas 
džiaugėsi, kad jau namuose ir 
lazda pasiramsčiuodamas vaikš
tinėjo po kambarius. Teta 
Akvilė ruošė pusryčius. Vi
same bute kvepėjo kava ir 
kepama kiaušinienė.

Perskaičiusi vizitinę kortelę, 
ji pradžiugo, nes vyras buvo 
lietuvis. Išsuko duoto telefono 
numerius ir tuoj pat atsiliepė 
vyriškas balsas:

— Klausau, kas skambina?
— Vitalija Rimšaitė. Ar tai 

jūs, kuris vakar audros metu 
atsitrenkėt į mano automo
bilį?

— Taip, tai aš Rimvydas 
Narbutas. Sakykit, ar daug

žalos padariau?
Visai nedaug, — ir papasa

kojo ką pastebėjo, ką reikia 
sutvarkyti.

— Duokit sutaisyti ir at
siųskit man sąskaitą, aš ap
mokėsiu. Dar kartą atsipra
šau už padarytus nemalonu
mus ir dėkoju, kad nepa- 
kvietėt policijos, — tai pasa
kęs padėjo telefono regelį.

Po kelių dienų Vitalijos au
tomobilis buvo sutaisytas, są
skaita apmokėta ir mažytė 
avarija užmiršta.

Ji buvo vienturtė Rimšų 
duktė, jauna daili mergina. 
Baigusi aukštuosius mokslus 
dirbo Čikagos miesto bibliote
koje. Savo darbu buvo labai 
patenkinta. Po darbo ji sku
bėjo namo, kur jos laukė tėvas 
ir teta Akvilė, o mama jau 
buvo mirusi. Vakarais Vitali
jos artimas draugas Algis 
Dambriūnas, įprastas ir savas 
Rimšų šeimoje. Vitalija kartu 
su Algiu mokėsi gimnazijoje. 
Vėliau abu lankė Čikagos uni
versitetą ir buvo neišskiriami 
draugai, netgi abiejų tėvai su
sibičiuliavo ir buvo įsitikinę, 
kad vaikų draugystė baigsis 
vestuvėmis.

Algis, nupirkęs gėlių sku
bėjo į dvidešimt penktąjį Vita
lijos gimtadienį. Jis ją labai 
mylėjo ir norėjo ta proga už
mauti sužieduotuvių žiedą, 
tačiau liūdnos mintys jį vargi
no, nes kelis kartus bandė jai 
sakyti, kaip begaliniai ją myli, 
ji neleisdavo apie meilę kal
bėti ir prašydavo:

— Dar padraugaukim, ne
skubėkim. Tebūna taip, kaip 
dabar. Esi savas ir mylimas, 
bet... ir nebaigusi kalbėti, 
pradėdavo ką nors pasakoti.

— Nejaugi ji nemyli manęs?
— nuliūdęs spėliojo.

Gimtadienio puota praėjo
smagiai savųjų tarpe, be 
triukšmo ir muzikos, nes Vita
lijos tėvas dar nebuvo visiškai 
pasveikęs.

Pasivaišinę, pabendravę tė
vai ir susitarę išėjo, Algis su 
Vitalija nuėjo į saloną, atsisėdę 
ant sofos įjungė televiziją. 
Trečiame kanale buvo simfo
ninio orkestro koncertas, ku
riame dainavo žymūs operos 
solistai.

— Atleisk, Vitalija, aš iš
jungsiu televiziją, nes noriu 
labai nuoširdžiai pasikalbėti,
— pasakė Algis. — Aš myliu 
tave. Brangioji, ištekėk už ma
nęs, būsiu tau ištikimas, geras 
ir mano meilė niekada nesu
mažės. Gerbiu tavo tėvą ir no
riu, kad jis taptų mano 
uošviu, o mano tėvai laukia 
mielos marčios ir pasirinko 
tave. Susižieduokime, štai žiū
rėk turiu jau nupirkęs tau 
žiedą. Leisk jį tau ant piršto 
užmauti.

— Ne, Algi, ne! Esi man la
bai artimas, geriausias drau
gas ir myliu tave kaip brolį, ne 
kaip būsimą vyrą. Atleisk 
man ir būkime bičiuliai, kaip 
buvę. Negaliu ištekėti už ta
vęs.

Algis ilgai tylėjo. Atsistojo 
pasižiūrėjo žvilgsniu į ją ir ty
liai tarė:

— Būk laiminga, Vitalija, 
pasitraukiu iš tavo gyvenimo.

Ryte bepusryčiaujant Vitali
ja pasisakė tėvui, kad atsisakė 
už Algio tekėti. Jis labai nu
stebo ir susijaudinęs ėmė 
kalbėti:

— Dukra; tu kada nors 
gailėsies, nes, tokio kaip jis, 
vargu sutiksi. Su juo turėtum 
laimingą, netgi turtingą gyve
nimą. Didelę klaidą padarei, 
man liūdna, nes rūpi tavo 
ateitis.

— Tėte, man turtai ir 
išsimokslinimas būsimo vyro 
nerūpi. Ištekėsiu, kad ir už fa
briko darbininko. Svarbu, kad 
jį pamilčiau karšta meile, kuri

Vėlinės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje Nuotr. Viktoro Kučo

taip liepsnotų, kad be jo ne
pajėgčiau gyventi, tokį vyrą 
noriu sutikti ir už jo ištekėti.

— Prisiskaitei romanų ir ne
bepajėgi blaiviai galvoti. Be
ieškodama išsvajoto vyro, ko 
gero senmerge liksi.

Vitalija save ramino, kad 
teisingai pasielgė, nesutikusi 
už Algio tekėti, tačiau buvo 
ilgu ir liūdna be jo. Tėvas 
buvo irzlus, piktokas, nes 
nuobodu buvo jam, netekus 
artimo bičiulio Prano Dam- 
briūno, Algio tėvo, su kuriuo 
kas vakarą lošė šachmatais ir 
dalinosi politinėmis žiniomis.

Niūrūs ir ilgi rudens vaka
rai. Dienos trumpos, miglotos, 
lietingos. Pilkas apsiniaukęs 
dangus, belapiai medžiai tūno, 
tartum negyvėliai: purvas ir 
balos gatvėse, o šiaurės vėjas 
pučia, švilpauja-rr beldžiasi į 
langus. į

Vitalija labai ilgėjosi savo 
mirusios motinos, todėl daž
nokai, grįždama iš darbo, už
važiuodavo į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines, kuriose ji 
buvo palaidota. Mintyse pasi
kalbėdavo su ja ir pasimelsda- 
vo už jos sielą. Jai patiko pa
minklų įvairumas ir kažkokia 
nežemiška ramybė, kuri skli
do nuo gėlėm apsodintų kapų.

Artėjo visų šventųjų ir Vė
linių šventės. Vitalija, kaip ir 
kasmet, nupirko žvakių, ku
rias uždegs prie mamos pa
minklo ir prie kai kurių 
apleistų kapelių, mirusiųjų 
šventėje — Vėlinių dieną.

Kartą, grįžusi iš darbo, vos 
tik pravėrė namo duris, iš
girdo tęvąją šaukiant:

— Vitalija, ateik! Labai 
įdomią žinutę perskaičiau „Drau
ge”.

Nespėjusi nė nusivilkti, ji 
atskubėjo pas tėvą.

Jis ėmėjai skaityti:
— Prie 67-tos gatvės netoli 

Michigan ežero yra labai se
nos šimtametinės kapinės, ku
riose palaidota Lietuvos kuni
gaikštytė Izabelė Radvilaitė. 
Ji ilsisi prie senoviško pilko 
paminklo. Jos kapas kairėje 
pusėje, visai netoli vartų.

— O, tėte, tai laLai įdomi 
žinutė. Aš Vėlinių dieną ją 
aplankysiu. Uždegsiu žvaku
tes ir padėsiu vainiką ant jos 
kapo, kad tik atrasčiau kuni
gaikštytės poilsio vietą, — 
kalbėjo Vitalija.

Tais metais Vėlinių šventė 
buvo švenčiama sekmadienį. 
Anksti rytą abu su tėvu ir teta 
dalyvavo mišiose Šv. Kazimie
ro kapinėse, meldėsi už visų 
ten palaidotų mirusiųjų sielas. 
Vitalija padėjo vainiką ant 
motinos kapo, o tėvas gėlių 
puokštę, uždegė žvakutes ir 
sukalbėjo amžiną atilsį už jos 
sielą. Liūdna ir graudu buvo, 
jos netekus. Jie dar aplankė 
pažįstamų kapus ir uždegę 
žvakutes pasimeldė.

Pūtė žvarbus šiaurės vėjas. 
Pilka, miglos apsupta, Vėlinių 
diena liūdesį kėlė. Vėjo judi
namos žvakių liepsnelės pri
minė mirtį. Šlamėjo po kojom 
nukritę išdžiūvę lapai krank
sėjo juodos varnos; nejauku 
buvo tą dieną kapinėse.

Po visų iškilmių jie sugrįžo 
namo. Po pietų Vitalija išva
žiavo į aprašytas „Drauge” se
nas kapinęs.

— Kad tik surasčiau kuni
gaikštytės kapą, — rūpinosi, 
statydama automobilį prie ak
meninės kapinių tvoros. Kitoje 
pusėje netoli vartų, pamatė 
stovintį juodą limuziną.

— Ak, kaip gerai, kad 
kažkas jau ten vaikščioja, jei 
nesurasiu, gal žinos ir paro
dys, — galvojo, įeidama pro 
vartus.

Neilgai -. jai teko vaikščioti 
tarp labai neįpraštų senoviškų 
paminklų, nes iš tolo pamatė 
aukštą, pilką, vaizduojantį be 
viršūnės medį. Priėjusi per
skaitė iškaltą užrašą:

— Čia ilsisi Lietuvos kuni
gaikštytė Izabelė Radvilaitė. 
Kada palaidota, metų nebeiš- 
skaitė.

Padėjo atneštąjį vainiką, už
degė žvakutę ir atsiklaupusi 
pasimeldė.

Prisiminė Lietuvos istorijoje 
skaitytus aprašymus apie gar
bingus ir narsius kunigaikš
čius. Buvo keli Radvilai, kažin 
kurio ji provaikaitė, ar tik gi
minaitė? — sunku atspėti.

Dar ilgokai ji vaikščiojo, 
apžiūrinėjo paminklus ir pri
ėjo prie tako išmūrytą pa
minklinį rūsį, kuris buvo ap
tvertas geležinę tvora, įėjimui 
varteliai, žemyn laiptukai, o 
už jų, surūdijusios durys į 
rūsį. Viršuje buvo užrašas: 
a.a. Narbutai, apačioje užrašo 
ant sienos, kelios mirusiųjų 
nuotraukos. Vitaliją labai su
domino dvi naujos: bajoriškos 
išvaizdos senyvo vyro ir labai 
gražaus veido senutės. Jos 
galva buvo apgaubta mezginių 
skarele ir atrodė, kad ji Vita
liją mato, žiūri kažkokiu neže
mišku žvilgsniu.

— Uždegsiu žvakutę ir su
kalbėsiu amžiną atilsį už jos 
sielą, — pagalvojo ir, išėmusi 
iš rankinuko žvakę, bandė 
uždegti.

Staiga sugirgždėjo geležinės 
rūsio durys atsidarė, ir išėjo 
ta pati senutė; už kurią norėjo 
melstis. Ji pamažu lipo laiptu
kais aukštyn.

— O, Dieve, vaiduoklis, — 
sušuko Vitalija, siaubo apimta 
ir pasileido bėgti kapinių 
vartų link. Atbėgusi atsirėmė 
į savo automobilį.

— Kas atsitiko, kas jus 
išgąsdino? — išgirdo vyro bal
są.

— Vaidenasi kapinėse. Vai
duoklį mačiau!

— Nėra jokių vaiduoklių, jie

yra tik pasakose, o ne tikro
vėje. Nurimkit!

— Šiandien Vėlinės — miru
siųjų šventė. Jiems Dievo leis
ta tą dieną pasirodyti ir aš 
mačiau -vaiduoklį, tikrai ma
čiau. Padėkit atrakinti auto
mobilio duris, nes rankos dre
ba, nepajėgiu, — paprašė.

— Duokit raktus.
— Jie rankinuke, o kurgi 

mano rankinukas?
— Turbūt liko ten, kur ma

tėt „vaiduoklį”.

— Tikriausiai ten, man 
nerūpėjo niekas, kai pasirodė 
iš kapo išėjusi moteris ir ar
tėjo prie manęs.

— O, kaip ji atrodė, kur ją 
matėt?

— Labai graži senutė, ku
rios nuotrauka yra ant pamin
klinio rūsio sienos, šalia seny
vo vyro. Tikrai ją mačiau ir bi
jau, ten eiti rankinuko ieškoti.

— Įdomus, gyvas vaiduoklis! 
— sušuko jis ir ėmė garsiai 
juoktis, tiesiog kvatotis iš vi
sos širdies.

Pasipiktinusi Vitalija griež
tai pasakė:

— Čia ne vieta juoktis, čia 
reikia melstis.

Tik dabar pamatė su kuo 
kalbėjo ir kas išdrįso prie 
kapų juoktis: čia pat stovėjo 
aukštas, jaunas vyras ir šyp
sojosi, į ją žiūrėdamas.

— Na, pagaliau atsipeikėjot 
ir ačiū, kad mane pabarėte. 
Netrukus sužinosit, kodėl juo
kiuosi — pasakė linksmai.

— Atleiskit už mano neman
dagumą, bet buvau išgąsčio 
paveikta.

Einam kartu rankinuko ieš
koti. Aš įrodysiu, kad mirusie
ji nepasirodo. Tik pasakykit, į 
kurią pusę eiti:

— Va, ten kairėje pusėje ta
ko tas mirusiųjų paminklinis 
rūsys su nuotraukomis, — 
aiškino Vitalija drebančiu bal
su.

— Ir vis dar bijot, tiesiog ne
tikėtina! Aš jau iš tolo matau 
jūsų vaiduoklį. Ar matot, kas 
ten ant suoliuko sėdi?

— Taip, tai ji, nejaugi gyva?
(Bus daugiau)
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SENOVIŠKIEJI VĖLINIŲ 
PAPROČIAI

DR. LIBERTAS KLIMKA
Vaitoja šiaurio vėjo lanksto

mos jau beveik belapės šakos. 
Bloškia jis į akis tai lietaus 
lašelius, tai ledo kruopų saują. 
Vėlinių metas — virsmo taš
kas ir gamtoje, ir žmogaus 
dvasioje. Kosminiu šalčiu al
suoja prasiverianti vakarais 
dangaus bedugnė. Joje ryškėja 
balzgana juosta, besidriekian
ti per visą skliautą — Paukš
čių Takas. Mūsų senoliai jį 
vaizdavosi kaip Vėlių kelią ar 
Pasaulio Medį. Medžio šaknys 
— požemio dievybių valdose, o 
jo šakose spindi dangaus švie
suliai. Ir senieji antkapiai pa
minklai — krikštai — prime
na medžio siluetą. Medžiu mi
rusiųjų vėlės iškeliaudavo į 
dausas, esančias toli vakaruo
se, už devynių vandenų.

Per Vėlines plevena atmini
mo liepsnelės ant artimųjų 
kapų. Ugnele sušildyti šaltoje 
žemelėje besiilsinčių prabočių 
šešėlius — ši tradicija yra la
bai sena. Archeologai, tyrinė
dami baltų genčių laidojimo 
papročius, visų laikų kapuose 
randa ugnies pėdsakų. Lietu
vos teritorijoje du kartus: 
1300-1200 m. prieš Kristų ir 
iki mūsų eros pradžios, taip 
pat nuo V-VI a. (rytų baltų 
žemėse, o nuo X a. — ir kur
šių) iki Lietuvos krikšto buvo 
įsigalėjęs mirusiųjų deginimo 
paprotys. Kitais laikais, jeigu 
velionies ir nedegindavo, jo 
kaulelius apibarstydavo rau
donais dažais, pelenais ar an
gliukais, sudėdavo greta iš ke
lių akmenėlių simbolinį židinį. 
Šalia kapinyno įrengdavo 
apeiginę laužavietę, turinčią 
pasaulio modelio bruožų. Tai 
tam, kad palengvintų vėlei 
persikelti iš realiojo gyvenimo 
į menamąjį, metafizinį. Gal 
buvo tikima, kad išeinant į 
anapus, ugnis turi apvalyti 
sielą nuo visokios bjauras
ties, prikibusios žmogui gy
vam esant. Dzūkrjoje kai kur 
ir šiandien dar gyvas paprotys 
per Vėlines sukurti kapinėse 
laužą. Jame sudeginami seni 
išvirtę, apipuvę kryžiai.

Įrengiant kapą senovėje di
delė reikšmė teikta ir akme
niui. Akmenų vainikais būda
vo apjuosiami žuvusių karžy
gių pilkapiai arba iš jų suk
raunamas tarsi namelis miru
siajam. Taip akmuo atskirda
vo gyvųjų pasaulį nuo miru
siųjų. Po akmeniu — vėlių val
dovo Vėlino karalystė. Laido
tuvių apeigos išreikšdavo ir 
pagarbą išėjusiam, ir tam tik
rą jo baimę: būdavo atlieka
mos ir tam, kad pasitraukęs iš 
gyvųjų netaptų vaiduokliu.

Mistiškai mąstant, kuo di
desnė baimė, tuo didesnis ak
muo ant kapo užritinamas.

Kiekvieno Lietuvos regiono 
kaimo ar miestelio kapinaitės 
iki XX a. pradžios dar būdavo 
visiškai skirtingos. Dzūkų 
kryžiai stiebėsi į aukštį, lenk
tyniaudami su variniais pušų 
kamienais, ir tik aukštybėse 
skleidėsi mediniais spindu
liais tarsi saulės šviesos 
pluoštai pro pušų šakas.

Aukštaičių laibieji akmenstul- 
piai, pražydę viršūnėse ažū
rinėmis kalvio saulutėmis, 
puikiai derėjo su supančiu 
klevų ir beržų kuplumu. O 
žemaičių kresnųjų ąžuolinių 
kryžių vingrybes galima lygin
ti tik su jų charakterio bruožu 
viską daryti savaip. Ir visur 
nuostabi dermė su aplinkiniu 
kraštovaizdžiu.

Mite apie mirusiųjų degini
mo papročio atsiradimą (pasa
kojimas apie Sovijų užrašytas 
1261 m. vadinamoje Malalos 
kronikoje) sūnus ruošia miru
siam tėvui guolį nakčiai, t.y. 
laidoja skirtingais būdais — 
žemėje, medyje, ugnyje. Iš šio 
istorinio patyrimo ir bus kilę 
tokie sudėtingi laidojimo, Vė
linių ir kitų mirusiųjų pami
nėjimo dienų, žiemos meto 
švenčių papročiai. Švelniausių 
jausmų palikusiam mus ar
timajam išraiška poetines 
aukštumas pasiekia raudose: 
,,O kad žinočia katruo keleliu 
motinėlė parkeliaus, oi, aš 
nuklostyčia vidurį kelelio mei
liais žodelius, oi, aš išbars- 
tyčia visus kraštelius gailiom 
ašarėlėm kaip baltais perle- 
liais, oi, aš paimčia savo mo
tinėlę už baltų rankelių!” (Už
rašė 1909 m. J. Basanavičius 
iš Veiverių apylinkių).

Krikščioniškai Vėlinės buvo 
pradėtos minėti lygiai prieš 
tūkstantį metų, 998 m. Kluni 
vienuolyne (Cluny, Prancū
zijoje).

Ilgės, senovinės darbų 
pabaigtuvės

Spaliui baigiantis, kaip mi
ni senovės rašytojąi, domėjęsi 
lietuvių papročiais, M. Stryj- 
kovskis, A, Gvaninis ir J. La- 
sickis (XVI a.), būdavo atliki
nėjamos derliaus nuėmimo 
apeigos. Vadintos Ilgėmis; be
je, iki šios šventės reikėdavę ir 
duokles šio pasaulio galingie
siems atiduoti. Susirinkę 
kelių kaimų žemdirbiai auko
davo dievui Žemininkui po 
porą gyvulių: telį ir telyčią, 
aviną ir avį, ožį ir ožką, paršą 
ir kiaulę, gaidį ir vištą. Iškepę 
lazdomis užmuštų gyvulių ir 
paukščių mėsą, sėsdavė už 
stalo. Kiekvieno valgio po ga
baliuką mesdavo į namų ker
tes. Pavalgę dainuoja ir „triū- 
bas ilgas pučia griausmingai 
dūduodami”. Į Ilgių šventę bū
davo kviečiami ir mirusieji, 
iškūrenus jiems pirtį ir ten 
nukrovus valgiais bei gėri
mais.

Sūduviai, kryžiuočių perkel
ti į Sambiją, pasak J. Malec- 
kio (XVI a.), derliaus puotai 
darydavosi subertinių miežių 
alų. M. Pretorijus (XVII a.) 
aprašo jo gamybos būdą, — tai 
„trejų devynerių” alus, į kurio 
salyklą įmaišoma įvairių pir
mo pjovimo javų. Vaišes pra
dėdavo namų šeimininkas 
kreipdamasis į deivę Žemynė
lę. Nugėręs iš ąsočio alaus, 
užmušdavo gaidį ir vištą, ku
rie turėdavo būti tų metų gi
mimo ir būtinai ne raudonos 
spalvos. Po tojau visi gerdavo, 
aplink stalą leidžiant tris kar
tus iš dešinės į kairę tris 
kaušelius. Minimi skaičiai ati
tinka archaiškojo Mėnulio ka
lendoriaus taisyklę. Trys — 
tai paros, per kurias fazė pas
tebimai nepasikeičia, devyni 
— tiek dienų turėjo senoji sa
vaitė, 27 — Mėnulio siderinio 
mėnesio trukmė.

Trečią dieną po Ilgių mergi
nos pagarbindavo dievą Vaiž
gantą, linų ir kanapių globėją. 
Apeigas atlikdavo aukščiausia 
kaimo mergina, dar pasili- 
pėjusi viena koja ant suolo ir 
berdama iš prijuostės paplo
tėlius.
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Ieškome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baldų sandėlyje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, tel. 312-850-0595.

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

SŪDYTOS SILKES IS KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00 
8 svarų statinaitė - $19.00 

Skambinkite 708-687-5627. 
Pristatome UPS

CHICAGO-VILNIUS 
CHICAGO 

$404 + mokesčiai

Washington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373.

CLASSIFIED GUIDE
SKELBI M A Z

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

SHOW TOWN PRISTATO

KARALIŠKA ERDVĖ
Populiariausia šokių muzikos grupė Lietuvoje — Čikagoje!

Tik vienintelį kartą i.m. lapkričio 14 d., 8 vai. vakaro 
Juos girdėsite ir matysite

WILLOWBROOK GRAND BALLROOM 
8900 S.Archer Rd., Willow Springs, IL 

Tel. 708-839-1000
Bilietus galima įsigyti:

Atlantic Exp. Co. Willowbrook
2719 W. 71 St. 8900 S.Archer Rd.

Te!. 773-434-9330 Willow Springs, IL

Informacijai skambinti: 630-632-4403

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

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

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St.

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

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

WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM

50 m. moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senus žmones, ligonius ir 
gyventi kartu. Kalba angliškai, turi 
vairuotojo leidimą ir rekomen
dacijas. Skambinti nuo 7 v.v. iki 
9 v.r., tel. 773-434-6164.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

AMT,

AMERICA7V NeROAD*INC*

MAIN OFFICE
(CLOSED ON SUNDAYS)

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

TOM KAIMCG
ten ir atgal į vieną pusę

Ryga $541 $390

Kijevas $496 $415

Lvovas $496 $415

Minskas $496 $390

Vilnius $478 $380
Maskva $478 $420

St. Peterburgas $515 $400

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

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

AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95tb Street 

Tel. (708) 424-8654
1-8654

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą.

, S.Benetls, tel. 630-241-1912.,

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

RE/MAX 
REALTORS

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

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

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

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

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

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

TEL. 773-467-0700.

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

TEL. 773-489-4999.

BELMONT/CENTRAL
5637 W. BELMONT AVĖ., 

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

BELMONT/LARAMIE
5150 W. BELMONT AVĖ., 

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

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

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

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

*98 CIVIC DX 3-DR.
BUY FOR: *11,151
*98 CIVIC DX CPE.
BUY FOR: *11,479

*98 CIVIC DX 4 DR. **
BUY FOR: *11,723

4*owar WlR4awa * Locka

per
month' 

mo. lease
‘2244 due at 
lease slgnlng

DĖMESIO! 
1-800-SPARNAI — 

tai BALTIA EXPRESS 
siuntinių bendrovės 

nemokamas telefonas, lengvai 
įstringantis į atmintį.

Jūsų patogumui dirbame: 
nuo pirm. iki šeštd. 9 v.r-4:30 v. p.p., 

o ketvd. nuo 3 v. p.p.— 10 v.v. ir 
šeštd. 9 v.r.-3 v. p.p. 

Nemokamai užpildome 
anketas žaliai kortelei;

7269 S. Harlem,

NEW ‘98 ACCORD LX 4 DR
$

NEW ‘90 ACCORD LX 4-DR
X

per
month'
36 mo. lease 
-2344 due at 
lease slgnlng

•Ak •Pow«r Locka •8tarao/Cas««lta • Fold-ia Minorą *Tllt 
•Eiactrlc Raar Balroal ■Oual Airbaga •Cruiaa • Ramota Trūnit 

Rataaaa • Raar Wln4ow Oelroatara • llluminated Vanily Minorą

Parduodu ’94 m. Pontiac
Grand AM Se Coupe V6, 

30,000 mi. Labai gerame stovyje, 
pilkos spalvos. Kaina $8,400.

Skambinti 630-323-7574.

Ašie for Richard Zizys
Used

•Low New Car Finance Ratas Available 
•150-Point Mechanical &

Appearance Inspection 
•Backed by a Honda 6Yr./72K Mi "Plūs" 

Limited Warranty

'90 Honda CIvlc EX
Coupe. Auto. Air. Cessatta ....................

‘96 Plymouth Veyager
Air. Auto.7-Pn«aenger, Extra Clean . . .

‘90 Pontlac Trann Sport

to LITHUANIA
____ $0.46 per/min

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

For Information call AOF International:

1-800-449-0445

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą ar komercinę siuntą 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

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

Tel. 773-778-1451.

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

Išnuomojami 2 atskiri kam
bariai 2 moterims. Virtuvė, 
tualetas, vonia. Kreiptis nuo 10 
vai., tel. 773-376-6051.

/■ jr > Per m*nuYe 
y Anytime

to LITHUANIA

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBE

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

Realmart & 
Realty Group Ine. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

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

21. Accent
Homeflnders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (706) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja

(vairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

‘99 IMIasArt Altlma GXE
140 Certified Milės . . . . . . .

•08 Honda CIvlc LX 4 Dr.
Air. Auto. Power Wln«Jows B. Locka

*07 Honda Paaaport 4X4
Altoys. V-0. red & reedy ..........................

*07 Honda Accord LX
5 to choose from Ak. Aujo P W/L. Stereo/Cess

*07 Honda CIvlc DX 4 Dr.
Air. Auto. Sun Roof............................................

*07 VW Jntta
Air. Auto. Stereo/ Caaa Sun Roof ............

*07 MbaacUa ProUęe
Air . Cessette 3 to choose from...............

*07 Nlaaan Sentra GXE
FuUy Loeoed. Low Milės .............................

•08 Ford Explorer XLT 4x4
Air. Auto. Full Powsr, Runnlng Boerds

*OO Acura TL2.S Premlar
2 to choose Irom. Leether. CD.....................

‘96 Honda Accord EXL
V S. Leether Int.. Sun Roof. Loaded.............

*00 Honda Odyaaey
Leether. Vary Clean........................ ....................

‘0fl Honda Accord LX

‘15,995
15.495 
•17,995
14.995
10.995
10.495 
•9,995 
‘8,995 

17,595
16.995
16.495
14.995
12.995

*09 Nlaaan Altlma GXE
Air, Auto. Leether. CO. Loaded . .

*09 Honda CIvlc DX
Auto Trans And Mueh M orei..............................

*09 Oldamublla Clera
Air. Auto. FuHy Foctory Equipped.......................

*04 Toyota Comry LE
Ak. Auto. Power W/L. Stereo/Casa ............

*04 Toyota Corolla 4-Dr.
Air. Caasette . ....................................

*03 Honda Accord LX 4 dr.
4OK mi.. Air. Auto. Pwr Wlndows/Locks . ,

*02 Ford Explorar 4x4 XLT
Loaded, Low Milaaya............................................

*02 Cadillac Eldorado
Northstar. V-8. 8un Roof ..................................

*02 Toyota Posao
Fuky Equipped

*02 Cbryelar LaBoron Convart.
Air, Auto. Powsr Wind.. Stereo/Cess

•01 Toyota Camry LE
Air, Auto.........................................

•01 Chevy Camaro Z28
Ak. Auto. Ailoy VVheels ..................................

*OO CEO Tracker Convart.
Air. Auto. Stereo/Cess .......................................

*80 Honda Accord
Rebsbie Transportation ................................

12.995
10.995 

•9,995
10,995
‘8,995
•6.995
‘9,995
•5,995
•8,995
•9,595
•5,995
•4,995
•4,495
•5,995
•5,495
•5,495
•2,995

Kerpu vyrus ir moteris. 
Galiu atvykti į namus. 

Valandos susitarus.
Tel. 630-530-9099.

Low Rates also:
Within mosi statės, IL 8.9,
CA 6.9 & Continental US

• To Other Countries
• From most countries to

ANYVVHERE
No monthly fee - Usually 

6 second billing 
Friendly Service 
VISO GERO

MARKETEL
To».Fr~ 1-888-734-1910
310-395-5578 • Fox 310-395-4449 

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

Moteris ieško gerai apmokamo 
darbo. Gali mokyti vaikus lietuvių 
k., siuvinėti ir megzti, prižiūrėti 
senelius, gaminti pietus. Skambinti 
tel. 1-708-636-0562 Angelei. Ne
skambinti lapkričio 2 d.

AI.ANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.
* CHICAGO.IL
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

VIDAS POSKUS
HOME CENTER 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą;

• „foreclosure” ir, Jiandyman-spe- 
cial” nuosavybės;

• nekilnojamo turto įvertinimas.

USED CARS AROUND THE CORNER AT 8835 VUAUKEGAN RD.

bei

6900 IV. Dempstėr
{BA7} 96S-7O7O -------

•Just add lic . Utie. tex and doc fee. Lease for 36 mos w/12.000/yr. 15ę/mile In nxcess. Option to purchase 
at lease end Civic DX-$8024; Accord LX-$13.289. tFor 36 mos, on select models to gualifted buyers.

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

Skambinti Zitai, 
tel. 708-594-1184.

Dėmesio, nagingi vyrai! 
Skubiai parduodamas 2 bt. namas 
Bridgeport apyl. Kaina $49,900. 

Namui reikia remonto.
Kreiptis: Aušra Padalino 

First Rate R.E.
Tel. 773-767-2400.

Bogan Parko rajone išnuomoja
mas kambarys. Yra garažas ma
šinai, skalbykla ir kiti patogumai 
arba galiu prižiūrėti pagyvenusią 
moterį- Skambinti 773-838-1522.

HAPPY HALLOWEEN GREETINGS 
FROM

t.AWN LANES 
7650 S. PULASKI 

CHICAGO. IL 60629 
773-582-2525

r T 11
'Ą 4

M O VIN G
Ilgametis profesionalus kraustymas 

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

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

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

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

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000
Šešiąs pokylių salės - tinka įvairioms progoms

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

SIŪLOME DARBUS!

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

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

35 iki 40 svečių

llordėaicc Rwrn

40 iki 60 svečių

Atiot 10 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

SrJMMKGdKiCM

125 iki 175 svečių

IKSJttlOfll

225 iki 550 svečių
Bake

rssr

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
CHICAGO.IL
NILES.IL
mailto:tbls%40eunet.lt
CHICAGO.IL


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

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

VYRESNIO AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Šiais laikais, gyvenant Ame

rikoje, retas žmogus nevairuo
ja automobilio. Jaunimas vai
ruoti mokomas mokyklose, ir 
tik jiems suėjus 16 metų, gau
na leidimus ir vairuoja auto
mobilius. Visur, visada ir vi
siems yra primenama apie 
saugų vairavimą, apie vaira
vimą, esant blaiviems, greičio 
neviršijimą ir t.t. Jaunesni 
žmonės yra greitos orientaci
jos, bet jie dažnai pažeidžia 
vairavimo taisykles, kaip, 
pvz., nesilaiko nustatyto grei
čio, rizikuoja pervažiuoti 
traukinio bėgius atvažiuojant 
traukiniui, važiuoja išgėrę ir 
t.t. Vyresnio amžiaus vairuo
tojai paprastai yra ar stengia
si būti atsargūs, nenori būti 
kliūtys kitoms mašinoms di
deliuose ar mažuose keliuose.

AARP biuletenis, išeinąs 
kas mėnesį, apklausinėjo 
5,000 vyresnio amžiaus vai
ruotojų, norėdami sužinoti jų 
nuomonę apie saugų automo
bilio vairavimą. Ši apklausa 
nebuvo moksliški tyrinėjimai, 
bet tų žmonių atsakymuose 
randame daug išminties, kuri 
paremta žmogiškąja patirtimi. 
Iš 5,000 apklaustų vyresniųjų, 
tik saujelė metė vairavę auto
mobilį, sulaukę garbaus am
žiaus. Daugumas jų, atsi
žvelgdami į savo amžių, pa
keitė savo vairavimo įpročius. 
Pvz., daugiau nei pusė ap
klaustųjų vengia važinėti di
delio judėjimo keliais. Beveik 
pusė apklaustųjų vairuotojų

važiuoja kitais, ne taip perpil
dytais keliais. Kiti vyresnio 
amžiaus vairuotojai sakė, kad 
jie automobiliu važinėja tik 
dienos metu. Daugiau kaip 
pusė visų apklaustųjų, dažnai 
važiuodavo su draugu ar šei
mos nariu, kad šis padėtų 
orientuotis nepažįstamuose 
keliuose.

Štai keletas tų apklaustųjų 
žmonių dažniausiai siūlomų 
patarimų:

1. Pasinaudokite AARP 55 
ALIVE/Mature Driving pamo
komis, arba suraskite kitą 
būdą, kaip išmokti geriau vai
ruoti.

2. Reguliariai tikrinkite sa
vo sveikatą ir akis. Paklaus
kite daktaro, ar jūsų sveikatos 
problemos trukdytų jums būti 
geru vairuotoju. Paklauskite, 
kaip veikia vaistai, kuriuos 
vartojate ir ar jie nekenkia 
vairavimui. Tada pvz., vairuo
kite tik dienos metu, jei turite 
bėdos su akimis. Būkite labai 
atsargūs naktį, o ypač lyjant, 
ir stenkitės tokiais atvejais 
kuo rečiau vairuoti.

3. Susikaupkite, kai vairuo
jate. Nesvajokite, jei vienas 
važiuojate, ir neįsileiskite į 
įvairias kalbas ar diskusijas 
su bendrakeleiviais. Tai blaš
ko. O budrumas — labai svar
bu, jei norite gerai vairuoti. 
Vairuotojas turi būti atsargus 
ir mokėti įžvelgti sunkumus, 
atsirandančius kelyje.

4. Išlaikykite atstumą tarp 
savo ir priekyje važiuojančio 
automobilio. Daug apklaus
tųjų vyresniųjų vairuotojų 
prisipažino, kad jų reakcija

yra sulėtėjusi. Tai reiškia, 
jiems ilgiau trunka suvokti, 
kas dedasi, ilgiau trunka sus
tabdyti automobilį pavojaus 
atveju. Važiuokite 3 sekundė
mis atsilikę nuo pirma jūsų 
važiuojančios mašinos.

5. Būkite ramus. Nepykite, 
nesijaudinkite ir nesibarkite, 
kai matote neatsargius vai
ruotojus. Piktumas ir agresy
vumas yra tiek pat pavojingas 
vyresnio amžiaus vairuoto
jams, kaip ir jaunesniems. Jei 
esate provokuojamas blogo ar 
pikto kito vairuotojo, nelenk
tyniaukite su juo. Leiskite 
karštuoliams jus pralenkti, o 
jūs ramiai važiuokite toliau, 
ir nekreipkite dėmesio.

6. Būkite ir fiziškai, ir pro
tiškai aktyvus. Tiek dvasiš
kai, tiek fiziškai budrus žmo
gus yra geresnis vairuotojas. 
Nepasiduokite ir nesustokite 
vairavę, pataria daug ap
klaustųjų, nes nebevairuoda
mas, prarasite vairavimo pa
tirtį.

Daugelis AARP biuletenio 
apklaustųjų išreiškė susirūpi
nimą, kaip priversti vyresnį 
žmogų, nebegalintį vairuoti, 
kad jis daugiau nevairuotų. 
Čia keletas patarimų: būkite 
ramus, draugiškas tokiam 
žmogui, nekalbinkite jo. Blo
giausiu atveju, praneškite 
apie tokį pavojingą vairuotoją 
tam tikroms įstaigoms.

Ekspertai, kurie peržiūrėjo 
tuos 5,000 atsakymų apie vai
ravimą, sakė, kad daugiausia 
žmonių yra saugūs vairuoto
jai, nes žinodami savo vyres
nio amžiaus silpnybes, sten
giasi keisti savo vairavimo 
įpročius. Mes visi sulaukę vy
resnio amžiaus turime būti at
sargesni, to reikalauja mūsų 
draudimai, o taip pat ir pa
prastas žmoniškumas.

WESTERN
UNION
RASITE
ŠIUOSE
LIETUVOS
MIESTUOSE

Akmenėje
Alytuje
Anykščiuose
Biriuose
Druskininkuose
Gargžduose
Ignalinoje
Jonavoje
Joniškyje
Jurbarke
Kaišiadoryse
Kalvarijoje
Kaune

Kazlų Rūdoje
Kėdainiuose
Kelmėje
Klaipėdoje
Krekenavoje
Kretingoje
Kupiškyje
Lazdijuose
Marijampolėje
Mažeikiuose
Molėtuose
Nidoje
Pabradėje

Šilutėje
Pakruojyje Širvintose 
Palangoje Skuode 
Panevėžyje Švenčionėliuose 
Pasvalyje Švenčionyse 
Plungėje Tauragėje 
Prienuose Telšiuose 
Radviliškyje Trakuose 
Raseiniuose Ukmergėje 
Rokiškyje Utenoje 
Saikuose Varėnoje 
Šalčininkuose Vilkaviškyje 
Šiauliuose Vilniuje 
Šilalėje Zarasuose

MIESTERN
UNION

MONEV
TRANSFER

The fastest way to send money worldwiden'

jai. Jei norite sužinoti, kurį 
AARP 55 ALIVE kursą užsi
rašyti savo apylinkėje, susi
siekite su AARP skyriumi: 
rašykite AARP 55 ALIVE/ 
Mature Driving Program, 601 
E. St., N.W. Washington D.C. 
20049.

Naudotasi 1998 m. spalio 
mėn. AARP biuletenio me
džiaga.

„PEOPLE GAS” 
BENDROVĖ ĮSPĖJA

„Peoples Gas” bendrovė įspė
ja savo vartotojus būti atsar
giais su apsimetėliais, kurie 
sakosi esą dujų bendrovės tar
nautojai — tikrintojai.

Niekada neįsileiskite į savo 
namus nei vieno žmogaus, ku
rio nepažįstate ir kuris sakosi, 
kad yra vienos ar kitos įmonės 
tarnautojas. Visi dujų ir kitų 
įmonių tarnautojai turi spe
cialią I.D. kortelę, kurią jie 
atėję parodo. Jei kas ateina 
pas jus ir sakosi, kad jie iš 
dujų bendrovės, prašykite pa
rodyti I.D. kortelę. Yra suktų 
žmonių, kurie pasidaro I.D. 
korteles panašias į tos ben
drovės. Jei kyla įtarimas, 
prieš įleisdami tą žmogų, 
skambinkit įstaigai ir pasitei
raukite, ar jis buvo jų siųstas.

Dujų ar kitos bendrovės tar
nautojai, niekada neima pi
nigų iš vartotojų, nepaisant,

kokios būtų aplinkybės. Rei
kalinga už patarnavimą sv 
mokėti suma bus pridėta prie 
jūsų sąskaitos. Visada įtarkite 
tą asmenį, kuris iš jūsų prašo 
pinigų už patarnavimą. Ap
simetėliai dažnai dirba dviese, 
o tik labai retais atvejais dujų 
ar kita įmonė siunčia daugiau 
negu vieną tarnautoją į na
mus. Jei norite pasitikrinti, ar 
asmuo tikrai yra iš „Peoples 
Gas” ar kitos įmonės, skam
binkite — telefono numeriai 
yra ant jūsų sąskaitų. Neįsi
leiskite į namus, nei vieno, ku
ris tuose namuose neturėtų 
būti.

Prieš žiemą patikrinkite 
šildymo krosnį. Krosnį tikri
nant yra svarbu: 1. kad nuo
latiniai filtrai būtų išvalyti, o 
keičiami filtrai pakeisti nau
jais. 2. Reikalinga patepti 
„blower” ir variklį, jei reikia. 
3. Reikia patikrinti „Fan” 
dirželius, jei sutrūkę — pa
keisti 4. Reikia patikrinti, kad 
„burners, heat exchangers ir 
combustion chambers” netu
rėtų sutrūkimų ar susigulė
jusių suodžių. 5. Išvalykite ar 
pakeiskite filtrus drėkintu
vams (humidifiers), kurie yra 
sujungti su šildymo krosnimi.

Padarykite visai tai prieš 
žiemos šalčius.

Naudotasi medžiaga iš 
„Peoples Gas” lapelio, 1998 m. 
spalis.

PAMOKOS 
VYRESNIESIEMS 
VAIRUOTOJAMS,£

AARP biuletenio apklaustie
ji sakė, kad, norėdami būti 
saugiu vairuotoju, turėtumėte 
kartas nuo karto savo vairavi
mo žinias įvertinti ir jas page
rinti. Jie pataria visiems vy
resniesiems, nesvarbu kokie 
geri vairuotojai jie būtų, lan
kyti vairavimo tobulėjimo 
kursus, bet tai nėra taip leng
va padaryti. Labai mažai vai
ravimo mokyklų turi instruk
torius, kurie galėtų įvertinti 
vyresnių žmonių vairavimo 
įgūdžius. O jei turite sunku
mų su regėjimu, ar kitų pa
našių problemų, specialių 
daktarų ir terapeutų patarna
vimai gali būti neprieinami 
vyresniam žmogui, gyvenan
čiam iš nedidelės pensijos. 
Vienas vairavimo įgūdžių pa
tikrinimo būdų yra AARP 55 
ALIVE/Mature Driving kur
sas, kurį galima lankyti visoje 
Amerikoje. Pusė AARP biule
tenyje apklaustųjų buvo juo 
pasinaudoję.

Vyresnio amžiaus gyventojų 
skaičius JAV-ose smarkiai au
ga, todėl yra labai svarbu, kad 
vyresnieji galėtų ne tik auto
mobilį vairuoti, bet ir būti at
sargūs ir atsakingi vairuoto

A.fA.
PRANAS ŠAPALAS

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje.

Mirė 1998 m. spalio 30 d. 12:07 vai. ryto, sulaukęs 
94 metų.

Gimė Lietuvoje, Žemaitijoje, Gorainių kaime. Ame
rikoje išgyveno 50 m.

Nuliūdę liko: žmona Hortenzija Dumbrytė; dukros: 
Aldona Šoliūnienė, žentas Vytautas, Nijolė Motiejū
nienė, Milda Tallat-Kelpšienė, žentas Algis, Apolonija 
Falduto, žentas Antanas; anūkai: Rasa Poskočimienė, 
vyraa.J’Cemigijus, Linas Šoliūnas, žmona Teresė, Aud
ronė Norušienė, vyras Linas, Vida Severance, vyras 
Robert, Zita Kušeliauskienė, vyras Antanas, Saulius 
Šoliūnas, žmona Lidija, Kastytis Šoliūnas, Rūta Mo
tiejūnas, Daina Stull, vyras Wayne, Gytis Motiejūnas, 
žmona Nicole, Gailė Key-Work, Mark Shreckengost, 
žmona Lenore, Janė Schreckengost, Juozas Morabito, 
žmona Liesa, Jonas Morabito, žmona Laurie, Pranas 
Morabito, žmona Tammy, Antanas Falduto; 26 pro
anūkai; svainiai: Jurgis Dumbrys, Eleonora Mazoliaus- 
kienė, Algis Dumbrys su šeimomis; brolių vaikai Lietu
voje, taip pat daug giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionis buvo uošvis a.a. Gyčio Motiejūno, brolis 
a.a. Juozo, a.a. Kazimiero ir a.a. Izidoriaus, svainis a.a. 
Apolonijos Jurkevičienės.

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, BALF’ui, Lietu
vių Fondui, buvo Pasaulio Lietuvių centro narys.

Velionis pašarvotas sekmadienį, lapkričio 1 d. nuo 2 
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12041 S. 
Archer Avė. (arti Derby Rd.).

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 2 d. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių ve
lionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Saulutei”, Lietuvos 
vaikų globos būreliui, arba Lietuvos Kunigų seminari
jai.

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

Nuliūdę: žmona, dukros, žentai, anūkai, pro
anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių dir. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- 
7600.

BALTIJA EXPRESS CO LTD
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

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

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

72 69 S.HARLEM AVĖ ,BRIDGEVIEW ,IL 60455
TEL: 1-800-SPARNAI / 1-800-772-7624
1554 CARMEN DRIVE ,ELK GROVE VILLAGE ,IL 60007

TEL: 1-800-AMBER XP / 1-800-262-3797
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Ateitininkų Federacijos Garbės Pirmininkui ir 
įtakingam jaunimo vadui

A.fA.
Dr. VYTAUTUI VYGANTUI

mirus, jo žmoną MARĄ, dukteris MONIKĄ ir KRIS
TINĄ, brolį dr. MINDAUGĄ ir jo šeimą giliai užjau
čiame.

Algis ir Teresė Kazlauskai su šeima

A.fA.
Dr. VYTAUTUI VYGANTUI

mirus, jo žmoną MARĄ, šeimą ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia

Adomas ir Lina Mickevičiai

Mūsų ilgų metų Draugui

A.fA.
ZDISLOVUI KORIUI4

mirus, jo žmonai STASEI, jos dukrai DAIVAI ir 
sūnui GYČIUI bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Leonardas ir Emilija Kutkai 
Algis ir Dalia Augūnai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

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

ALL PHONES 
1-773-523-0440

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES

1-708-652-5245
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Vyresniųjų lietuvių centre, „Seklyčioje”, lapkričio 4 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., Ire
na Šerelienė kalbės apie gra
žiąsias lietuviškų Vėlinių tra
dicijas. Bus rodoma vaizda
juostė „Sibire mirusiųjų gimi
nių palaikai - pervežti į Lietu
vą”. Po programos pietūs ir 
pabendravimas. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Atvyki
te !

Mara Vygantienė atskren
da iš Texas į jos a.a. vyro dr. 
Vytauto Vyganto prisiminimą, 
kuris ruošiamas Ateitininkų 
namuose, Lemonte, lapkr. 1 
d., po 11:00 v.r., Mišių. Visi 
kviečiami dalyvauti.

„Draugo” redaktorė Da
nutė Bindokienė dalyvaus 
svarsty bose „Ateitininkų at
skaitomybė praeičiai ir atsa
komybė ateičiai” Ateities sa
vaitgalyje lapkr. 1 d., 2:30 v. 
p.p., Ateitininkų namuose Le
monte.

Vėlinių iškilmės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
vyks sekmadienį, lapkričio 1 
d., 12 vai. prie Steigėjų pa
minklo. Iškilmes praves Kapų 
sklypų savininkų draugija. 
Religinę dalį praves šių kapi
nių direktorius kun. Jonas 
Kuzinskas. Trumpą žodį tars 
Algis Regis. Mirusieji bus pa
gerbti vainiko padėjimu,Vėli
nių žvakės uždegimu ir visų 
dalyvių giedama giesme. Iš
kilmes organizuoja Kapų skly
pų savininkų draugija ir Ben
druomenės Pasauliečių komi
tetas, garbės sargyboje daly
vaujant šauliams ir ramovė- 
nams. Visi kviečiami dalyvau
ti šiame visuomeniškame mū
sų tautos mirusių pagerbime 
ir po to aplankyti šiose ka
pinėse palaidotus draugus ir 
artimuosius.

PASITINKANT LIETUVOS VYČIŲ RUDENS POBŪVĮ
Lietuvos Vyčių organizaciją 

sudaro lietuvių kilmės katali
kai amerikiečiai, kurie jau 85 
metus gyvuoja ir rūpinasi pa
laikyti dėmesį savo protėvių 
kalbai, papročiams ir lietu
viškai kultūrai. Įsteigti 1913 
m. Lawrence, Massachusetts. 
Jų šūkis „For God and Coun- 
try”. Šiuo metu organizacijai 
priklauso arti keturių tūks
tančių aktyvių narių, išsi
sklaidžiusių su savo kuopomis 
po visas JAV-bes. Lietuvai dar 
buvus sovietų okupacijoj, Lie
tuvos Vyčiai pasižymėjo laiškų 
rašymu amerikiečių spaudai 
ir valdžios pareigūnams. Tai 
buVo kun. Jutt (Jutkevičiaus) 
įsteigta „Lithuanian Affairs” 
programa. Šiuo metu Lietuvos 
Vyčiai remia net keturias ofi
cialias programas: Aid to Lit
huania (Bob Boris), St. Casi- 
mir Guild — parama Šv. Kazi S.R.

Maironio lituanistinės mokyklos penktas skyrius klasėje skaito „Draugą”. Pirmoje eilėje: Viktorija Šileikytė ir 
Paulius Ambutas. Antroje eilėje iš kairės: Adomas Daugirdas, Kristė Annarino, Kristina Burokaitė, Krista 
Weir, Jokūbas Vodicka.

miero lietuvių kunigų kolegi
jai Romoje (Anna Wargo), 
Scholarship Fund ir Lithua
nian Foundation (abi Loretta 
Stukas). Neoficialiai remia 
Lithuanian Children’s Relief 
(Sės. Helen Ivanauskas). Tik
riausiai neklysiu teigdamas, 
kad tai yra vienintelė lietuvių 
organizacija, turinti pastoviai 
nuo 1916 m. savo chorą. Mano 
didelė garbė būti jo vadovu.

Atsilankykime šį sekmadie
nį, lapkričio 1 d., 12 v. Lietu
vių pasaulio centro didžiojoj 
salėje. 14911-127th St., Le
mont, IL, į jų Rudeninį pobū
vį. Programoje Lietuvos Vyčių 
choro dainos, bendras pasidai
navimas, Prano Zapolio jau 
daugelį metų vadovaujamų 
Lietuvos Vyčių šokėjų atlieka
mi tautiniai šokiai. Įėjimas 
nemokamas. Pietūs ir gėrimai 
prieinama kaina — prie Povilo 
Strolios šokių muzikos. Kvie
čiame naujus narius įstoti į 
šią organizaciją.

Praleiskime popietę su Lie
tuvos Vyčiais, tuomi paremda
mi jų lietuvišką veiklą!Faustas Strolia

MAIRONIO MOKYKLA SKAITO „DRAUGĄ”
Šiais mokslo metais „Drau

go” redakcija sutiko kas šeš
tadienį duoti mokyklai 25 
„Draugo” numerius. Vadinasi 
kiekvieną savaitę viena klasė 
(nuo 4-to sk.) gali susipažinti 
su dienraščiu, o, su mokytojo 
pagalba, paskaito intensyviau 
vieną, ar du straipsnius, kurie 
daugiau patinka tai klasei. 
Pvz., mok. Ž. Šilgalienės lite
ratūros klasė sūsidomėjo sta-. 
tomu filmu „Sophies letters” 
apie Čiurlionio laiškus ra
šytus savo žmonai Sofijai, šio 
filmo direktorius dalį šio filmo 
filmuoja Lietuvoje, naudojant 
lietuvius aktorius ir aktores.

Mokiniai gauna parsinešti 
laikraštį į namus ir perduoti jį 
tėveliams, kad ir jie (jeigu 
nėra užsiprenumeravę) susi
pažintų su „Draugu”.

Tai yra pirmas toks bandy
mas ir tikimės, kad tai bus 
naudingas pratimas mūsų jau
nimui — paskaityti apie da
bartinius įvykius Lietuvoje, 
domėtis prezidento Valdo 
Adamkaus darbu, susipažinti 
su menu, kultūra ir su vie
tinėm žiniom. Mokytojos ska
tina pačius mokinius rašyti 
žinutes „Draugui”. Koks tai 
atpildas jaunuoliui, kai jis pa
matys savo pavardę laik
raštyje.

Dėkojame „Draugo” redakci
jai ir administracijai, ir Viole
tai Karalienei už dienraščių 
pristatymą į mokyklą kas 
šeštadienį. Viliamės, kad tai 
padės jaunimui išmokti įver
tinti lietuvišką žodį savo gyve
nime.

DRAUGO FONDAS
4545 W. O3rd Street
Chicago, IL 00029 
Tel. 773-585-9500

DF DIREKTORIŲ TARYBOS PIRM. 
PRANEŠIMAS

Penktam metiniam DF narių suvažiavimui Čikagoje 
1998.10.17

Malonu sveikinti visus 
Draugo fondo narius, daly
vaujančius asmeniškai, ar per 
įgaliojimus, penktajame meti
niame Draugo fondo narių su
važiavime. Sveikinu ir tuos, 
kurie dėl atstumų į suvažia
vimą negalėjo atvykti. Sveiki
nu ir visus naujus Draugo 
fondo garbės narius. Juos su
važiavimo proga pagerbiame 
DF Garbės nario diplomų įtei
kimu.

Visus sveikina DF direkto
rių taryba, kurią sudaro: pir
mininkas Bronius Juodelis, 
einantis iždininko ir reikalų 
vedėjo pareigas; sekretorė Bi
rutė Jasaitienė; direktoriai — 
Kostas Dočkus, dr. Petras Ki
sielius, Gražina Liautaud, Va
clovas Momkus, Marija Re
inienė, kun. Viktoras Rimšelis 
ir Jonas Vaznelis.

Visų direktorių kadencija 
yra dveji metai. Du iš jų yra 
deleguojami Lietuvių katalikų 
spaudos draugijos. Septyni 
yra renkami po keturis ir tris 
pamečiui, kiekviename meti
niame DF narių suvažiavime. 
Šiais metais renkami 4 direk
toriai.

DF valdybos neturi. Jos fun- 
cijas atlieka taryba. Visi tary
bos nariai ir kontrolės komisi
ja, kurią sudaro pirm. dr. Ka
zys Ambrozaitis, sekretorė Vi
da Sakevičiūtė ir narys Anta
nas Valavičius, bei teisinis pa
tarėjas adv. Rimas Domans- 
kis, dirba be atlyginimo.

DF investavimus sėkmingai 
tvarko investavimo komisija 
be atlyginimo. Ją sudaro: pir
mininkas Jonas Vaznelis, Al
gis Strikas ir dr. Antanas 
Razma. Investavimų biržos 
transakcijas tvarko First Al- 
bany Corp. vyr. vicepreziden
tas Albinas Kurkulis. Šiuo su
važiavimu investavimo komi
sija baigia per penkerius me
tus atliktą tarnybą. Investavi
mo komisijos pareigas perima 
DF direktorių taryba. Iš in
vestuotų 700,000 dolerių, jau 
70% akcijų sėkmingai parduo
tos ir lėšos laikomos 4.5% Mo- 
ney Market, ieškant geresnių 
ir saugių investavimo sąlygų. 
Per 4-5 metus investavimo ko
misija uždirbo apie pusę mili
jono dolerių. Iš jų 285,400 do
lerių jau išmokėti „Draugo” 
leidybai. Nerealizuotas inves
tavimų uždarbis 1998.10.16 
buvo 211,616 doleriai. Norint 
sėkmingai sutvarkyti likusius 
30% investavimų biržoje, in
vestavimo komisijos pirm. Jo
nas Vaznelis sutiko pareigose 
pasilikti iki 1999.01.01. Inves
tavimo komisijai, ypač jos pir
mininkui Jonui Vazneliui,

Draugo fondo vardu reiškiu 
labai didelę padėką už sėk
mingai atliktas pareigas.

Draugo fondas šiuo metu 
turi 1,200 narių, jų tarpe 226 
garbės narius. Turi ir 650 rė
mėjų. Visi nariai šiuo metu 
turi 3,938 balsus.

Darbai Draugo fondo direk
torių taryboje vyksta sklan
džiai. Nuo 1997 m. suvažiavi
mo iki dabar turėjome 5 DF 
direktorių tarybos posėdžius. 
Per 5 metus sutelktas 789,680 
dolerių kapitalas. Mums daug 
padėjo „Draugo” vyr. redakto
rės Danutės Bindokienės kas 
šeštadienį skelbiama Draugo 
fondo skiltis bei trumpos ži
nutės. Jai nuoširdžiai dėkoju. 
Dėkoju „Draugo” administra
toriui Valentinui Krumpliui, 
Jonui Kupriui, Juozui Paškui, 
visiems DF vajų laiškų siunti
mo talkininkams, ypač Anta
nui Valavičiui ir Marijonų 
namų viršininkui kun. Vikto
rui Rimšeliui, MIC, už svetin
gą pastogę.

Dėkoju visiems DF nariams 
ir rėmėjams, neabejojant, kad 
su visų parama pasieksime 
milijono dolerių Draugo fondo 
kapitalą artimu metu.Bronius Juodelis 

Draugo fondo direktorių 
tarybos pirmininkas

DRAUGO FONDO 
KONTROLĖSKOMISIJOS AKTAS

Komisija 1998 m. spalio 12 
dieną Čikagoje, „Draugo” pa
talpose, patikrino Draugo fon
do iždininko vedamas atskai
tomybės knygas ir aukotojų 
registracijos knygas nuo 1998 
m. sausio 1 dienos iki liepos 1 
d. ir rado:

1. Pajamų ir išlaidų knygos 
vedamos tvarkingai, jose įra
šytos sumos yra tikslios.

2. TCF National Bank kny
gutės ir to banko mėnesinių 
pranešimų įrašai sutinka. 
Iždininko šių metų pirmo pus
mečio banko balansas, pateik
tas suvažiavimui, suma — 
2,993 dol. yra tikslus. Banko 
knygutės įrašai patikrinti iki 
čekio nr. 290 ir klaidų neras
ta.

3. Visi išlaidų pateisinamie
ji dokumentai rasti ir tvarkin
gai prijungti prie banko mė
nesinių pranešimų.

4. Fondo narių ir rėmėjų 
atsiųsti čekiai ir atitinkama 
korespondencija numeruoja
ma ir saugojama.

Draugo fondo narių bei rė
mėjų sąrašas sudaromas ir 
laikomas „Draugo” dienraščio 
administracijos kompiuteryje, 
pagal iždininko pateikiamus 
depozicijų lapelius. To sąrašo 
kopija daroma 2-3 kartus per 
metus, kuri vėl patikrinama 
pagal depozicijų lapelius, ku
rie iždininko tvarkingai sau
gojami.

6. Iždininko pateiktoje šių 
metų pirmojo pusmečio apys
kaitoje įrašytos sumos (pąja- 
mų 63,230.00 dol., išlaidų 
2,906.00 ir investavimo komi
sijai duotų 50,000 dol.) yra 
tikslios.

Kontrolės komisija suvažia
vimui rekomenduoja pareikšti 
padėką iždininkui Broniui 
Juodeliui už jo tvarkingai ve
damą sąskaitybos darbą.

Kotrolės komisija: Kazys Ambrozaitis — pirm., Vida Sakevičiūtė — sekr., Antanas Valavičius — narys.

Čikagos lituanistinės mokyklos tautinių šokių mokytojos Eglė Paulikienė 
(kairėje), Nijolė Pupienė ir svečias iš Lietuvos Danguolis Jakštas.

ALMOS FONDAS
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marųuette Parke 

spalio 18 d., sekmadienį
įvykusioje rinkliavoje Almos 
fondui suaukota 2,200 dol. Au
kos per kleboną kun. Mykolą 
Yakaitį įteiktos Almai Adam
kienei.Mylimiems Tėveliams — a.a. dipl. teis. Antanui ir Sofijai Ragauskams prisi
minti, jų dėkingi vaikai Aldo
na Lipskienė, Leonidas Ragas 
ir Irena Rasienė Almos fondui 
paaukojo 1,000 dol.A.a. brolio Valerijono 
penkerių metų mirties su
kakčiai paminėti, Danutė ir 
Vacys Jakovickai, Palos Hills, 
IL, aukojo 500 dol.

• „Gintaro” klubas rengia kaukių balių spalio 31 d., 9 vai. vakaro. Pirmasis kape
los „Chicago Boys”, broliai 
klaipėdiečiai, pasirodymas Či
kagoje. Įėjimas be kaukių $2. Tel. 773-476-0400.

(sk.)• „Draugo” administratorius ieško asmens, kuris 
moka paruošti grafiką su kom
piuteriu. Skambinti Valentinui, tel. 773-585-9500.

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

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

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

(sk.)• DĖMESIO! VIDEO APARATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 SArcher Avė., Chicago, IL 60609. Tel. 773-927-9091. Sav. Petras Bernotas.

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

(sk.)• Legaliai galiu išrūpinti 
„Sočiai Security” iki spalio 30

Aa. Kazį Jankauską, mi
rusį 1998 m. spalio 19 d., pa
gerbdami, artimieji: Bronius 
ir žmona Latožai, dr. Kastytis 
ir žmona Latožai, Julija Lun- 
gienė, Gražina Ragelevičienė, 
Ona Venclovienė ir Edmundas 
Stukas paaukojo Almos fondui 
200 dol.P. Pickus, Chicago, IL, au
kojo 200 dol.

Po 100 dol. aukojo: Viktorija 
ir Antanas Valavičiai, Chica
go, IL; Algirdas ir Aldona Bra
ziai, Palos Heights, IL; Renius 
Dičius, Chicago, IL; a.a. Ele
nos Zinienės, mirusios Lietu
voje 1997 m. spalio 27 d., at
minimą pagerbdama, Jadvyga 
Kvečienė, Santą Monica, Ca; 
a.a. Zdislovo Koriaus atmi
nimą pagerbdama, Jadvyga

d. E.Šumanas, tel. 1-708-720- 2651.
(sk.)• Dėmesio! Legaliai išrūpi

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

(sk.)• Lietuvių Fondui vąjaus proga aukojo: po $200 Vincas 
ir Dana Baziai, dr. Meilutė 
Indreika-Biskis, Izabelė Ston- 
čienė; $150 Juozas ir Giedrė 
Končiai; po $100 Algirdas T An- 
tanaitis, Van, ir dr. Alina 
Domanskiai, Rimantas Garba- 
liauskas, Birutė Jasaitienė, 
JAV LB Daytona Beach apy
linkė, Romas ir Baniutė Kronai, 
„X”, dr. Rimas ir dr. Elona 
Vaišniai. Visiems nuoširdižiai 
dėkojame. Prašome aukas siųs
ti ir įsigyti bilietus lapkričio 7 d. pokyliui LF būstinėje, 14911-127th St., Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616.

(sk.)• A.a. Antano Gaškos,
penkioliktų mirties metinių 
atminimui, Emilija Gaškienė, 
aukoja Socialinių reikalų ta
rybai $150. Dėkojame!

(sk.)• Karaliaučiaus srities lietuviškų mokyklų paramai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $200 - Vytas Miceika, 
a.a. futbolininko Viliaus J. 
Trumpjono atminimui. Po $100
- Vladas Walter Juzėnas; Apo
linaras Varnelis; Vinco Žemaičio 
šeima, a.a. Vinco Žemaičio 
atminimui. $ 75 - Aleksandras 
Jasčemskas, žmonos a.a. Anta
ninos atminimui. Po $50 - Algis 
Regis; Povilas Mažeika. $25 - 
Henry ir Gilma Eleksis; Jonas 
Jurkūnas; Juozas Mikulis; Bro
nius ir Aurelįja Polikaičiai; Sally 
Undraitis; Po $20 - Vladas 
Adomavičius; Aldona Juozevi- 
čienė; Jonas Kirvaitis; Jonas 
Kučinskas; Valteris ir Jadvyga 
Lendraitis; Balys Raugas; Os
valdas ir Elytė Šneideris; Vy
tautas Vizgirda. Po $10 - A. ir 
V. Brazdžiūnas; Juozas Petuš- 
ka; Eugenijus ir Irena Slavins
kai; Aleksandras Verikas. Po $5
- Juozas Paliulis; Elena Radzevi
čiūtė. Dėkodami visiems rėmė
jams, kviečiame visuomenę 
remti lietuvišką švietimą Maž. 
Lietuvoje aukas siunčiant: „Ka

Kvečienė, Santa Monica, CA; 
Vincas Jonikas, Hot Springs, 
AR.Julija Gylienė, Lemont, 
IL, aukojo 40 dol.Aa. Romanui Vadopalui
prisiminti, Irena Vebrienė, 
Chicago, IL, aukojo 25 dol.

Po 20 dol. aukojo: a.a. Filo
menos Tarulienės atminimą 
pagerbdami, Danutė ir Vadlo- 
vas Jakovickai, Palos Hills, 
IL; Marija Graužinis, Chicago,
IL; Elena Galėnas, Chicago, 
IL.

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame!

Aukos nurašomos nuo mo
kesčių, Tax. I.D. 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa”, pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siųsti: 
2711 West 71st Str., Chicago, 
IL 60629. Birutė Jasaitienė

Vyresniųjų lietuvių centras Čikagoje organizuoja 
dienos išvyką į United Center 
pamatyti cirke vykstančią 
naujausią ir įdomiausią šiais 
metais programą. Išvyka ruo
šiama lapkričio 19 d., ketvir
tadienį. Išvyksime nuo „Se
klyčios” autobusu 9:30 vai. ry
te, sugrįšime 1:30 vai. p.p. No
rinčius vykti su grupe kviečia
me registruotis iš anksto as
meniškai ar telefonu 773 - 476 
- 2655.

raliaučiaus krašto lietuvybei”, 1394 Middleburg Ct., Naperville, IL. 60540-7011.
(sk.)• L.Skurdenis, Bronxville, 

NY, Vaida Trimakas, West- 
lake, OH, Kostas ir Nijolė Žalneraičiai, Claredon Hills, 
IL, JAV LB Waterbury apylinkė, Waterbury, CT, Lietuvos Vyčių Brooklyn C-41 kuopa per Veroniką Kaz- lauskis, visi globoja po našlaitį 
Lietuvoje. Pratęsdami jų pa
ramą kitiems metams atsiuntė 
po $150. Stasys Žilevičius, 
Palos Hills, IL globoja du Lie
tuvos našlaičius. Pratęsdamas 
jiems globą, atsiuntė kitiems 
metams $300. Nauji Lietuvos 
našlaičių globėjai atsiuntė po $150: Ona Strimaitienė, Put- 
nam, CT, Daina Kapochus, 
Milmay, NJ, Julie Kowrak, 
Philadelphia, PA, Leonard Kapochus, Milmay, NJ, Christopher ir Tracy Dorr, Carbon- 
dale, PA. Jonas ir Ona Motiejūnai, Prescott, AZ atsiuntė $100 - tai šv. Kalėdų dovana jų 
globojamiems našlaičiams Lie
tuvoje. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame visiems geradariams 
už aukas ir vaikų vargo supra
timą. „Lietuvos Našlaičių globos” komitetas, 2711W. 71 St., Chicago IL 60629. (ak.

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

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 6247 S .Kedzie Avenue Chicago, IL 60629 Tel. 773-776-8700 Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 
Šeštad. 9 vj. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo“) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAILRane & LFeyman
40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse.
6213 SArcher Avė., Chicago, IL60632. 
Tel. 847-361-7636 (kalbame lietu- 
vilkai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaitę.




