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Premjero pažadai Rusijai dėl 
tranzito sukėlė nerimą Lietuvoje

Vilnius, rugsėjo 21 d. 
(BNS) — Premjero Algirdo 
Brazausko pareiškimas, kad 
jis sutinka su Rusijos pageida
vimu ilgalaikėmis sutartimis 
garantuoti tranzitą į Kara
liaučių mainais j Rusijos įsi
pareigojimą dėl dujų ir naftos 
tiekimo Lietuvai sukėlė Vil
niuje susirūpinimą, kad, tai 
gali būti suprasta ir kaip gali
ma Lietuvos nuolaida Rusijai 
dėl karinio tranzito.

„Jeigu premjeras iš tikrųjų 
turėjo galvoje garantijas kari
niam tranzitui, tai, švelniai 
tariant, jis užbėgo už akių 
rimtiems procesams”, sakė 
Vilniaus universiteto Tarptau
tinių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktorius 
Raimundas Lopata. Pasak jo, 
karinio tranzito klausimas, 
Lietuvai paskelbus pasiryži
mą tapti NATO ir ES nare, 
yra jau ne Lietuvos ir Rusijos 
dvišalis reikalas, o Lietuvos ir 
NATO bei ES tarpusavio kon
sultacijų objektas.

„Užbėgti už akių tokiems 
reikalams užsienio politikoje 
yra kelias į aklavietę”, teigia 
politologas.

Atsargiai apie premjero pa
žadus atsiliepė ir Seimo opozi
cijos politikai. „Civilinis tran
zitas įmanomas ir galimas, ta
čiau ekonomiškai turi duoti 
abipusę naudą”, sakė Tėvynės 
sąjungos - konservatorių frak
cijos Seime narė Rasa Jukne
vičienė. Tačiau, anot jos, .jo
kiu būdu negali būti švelni
namos karinio tranzito taisyk
lės, nes tai gali tįgsiogiai atsi
liepti mūsų šalies narystei 
NATO”, sakė ji.

Liberalas Alvydas Medalins- 
kas taip pat sakė esąs už abi
pusiškai ekonomiškai naudin
gą civilinį tranzitą, bet kartu 
pabrėžė, jog apie karinio tran
zito reikalus reikėtų kalbėti 
labai atsargiai. „Dar neaišku, 
kas Maskvoje buvo susitarta”, 
sakė jis.

Prezidentas Valdas Adam
kus, pasak jo atstovės spau
dai, dar neturi išsamios infor
macijos apie premjero vizito 
Maskvoje rezultatus, todėl kol

* Prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį priėmė 
žemės ūkio ministro Kęstučio 
Kristinaičio atsistatydinimą. 
K. Kristinaičio pareiškimą 
premjeras Algirdas Brazaus
kas V. Adamkui įteikė per pa
siuntinį penktadienį ryte. 
Premjeras taip pat pasiūlė 
naujuoju ministru teikti Sei
mo Kaimo reikalų komiteto 
pirmininką, Socialliberalų 
frakcijos narį Jeronimą Krau
jelį. Kaip pranešė prezidento 
spaudos tarnyba, atsižvelgda
mas į premjero teikimą, laiki
nai žemės ūkio ministro pa
reigas iki bus paskirtas nauja
sis žemės ūkio ministras pre
zidentas pavedė eiti aplinkos 
ministrui Arūnui Kundrotui. 
Ministrus premjero teikimu 
skiria ir atleidžia prezidentas.

* Kandidatas į žemės 
ūkio ministrus, sociallibera
las, Seimo Kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas Jeroni
mas Kraujelis teigia, kad 
žemdirbių problemas vėlu 
spręsti tada, kai jie užtveria 
greitkelius. Interviu Lietuvos 
televizijai ketvirtadienį J. 
Kraujelis pareiškė, jog yra su
sipažinęs su problemomis, 
kurių vilkinimu ar ignoravi
mu buvo kaltinamas jo pirm
takas Kęstutis Kristinaitis.

1BNS1

kas susilaiko nuo komentarų 
dėl minėtojo jo pareiškimo.

Premjeras, be to, pareiškė 
sutinkąs su Rusijos pageidavi
mu naujomis ilgalaikėmis su
tartimis garantuoti tranzitą į 
Karaliaučiaus sritį, tačiau 
mainais nori vyriausybinių 
Rusijos pusės įsipareigojimų 
dėl dujų ir naftos tiekimo, 
geležinkelių transporto įkai
nių.

„Tai abipusis interesas, kad 
politiniai pokyčiai neįtakotų 
ekonomikos”, penktadienį sa
kė jis.

A. Brazauskas sakė suži
nojęs, kad Rusijos vyriausybė 
dabar ypač susirūpinusi, kad 
Karaliaučiaus sritis atsigautų 
ekonomiškai. „Tai reikalauja 
ir didelių investicijų ir ener
getinio aprūpinimo, o tas ap
rūpinimas eina per Lietuvą. 
Todėl Rusijos vyriausybė ir 
nori garantijų, kad nebus 
trukdžių pasikeitus politinei 
situacijai Lietuvoje”, — sakė 
premjeras. Anot jo, toks Rusi
jos pageidavimas „yra teisė
tas”, bet savo ruožtu ir Lietu
va sieks garantijų energeti
koje ir transporte.

Kaip žinoma, Rusija neri
mauja, kad Lietuvai ateityje 
tapus Europos Sąjungos nare, 
gali sutrikti susisiekimas su 
nuo likusios Rusijos atskirta 
Karaliaučiaus sritimi ir šis ra
jonas taps izoliuotas.

Premjerų pokalbyje taip pat 
buvo aptartas ir elektros ener
gijos eksportas į Baltarusiją ir 
į Vakarus.

* Rusįjos eksporto siste
mos pokyčiai neturės įtakos 
„Jukos” planams Lietuvoje — 
viena didžiausių Rusijos naf
tos verslovių planuoja kasmet 
į „Mažeikių naftą” patiekti 4.8 
mln. tonų naftos, pareiškė naf
tos verslovės „Jukos” Tarp
tautinės informacijos depar
tamento direktorius Hugo 
Erikssen. „Jukos” Lietuvai 
tieks tiek naftos, kiek buvo 
numatyta sutartyse su „Wil- 
liams” pažymėjo jis. Įsi
galiojus „Jukos” sutarčiai su 
„Williams”, „Jukos” priklau
sys 26.85 proc. „Mažeikių naf
tos” akcijų. (Elta)

* Edinburge šią savaitę
paslapčia palaidotas Anta
nas Gecevičius (Gečas), kuris 
buvo kaltinamas karo nusikal
timais per nacių okupaciją 
Lietuvoje. Kaip pranešė Ško
tijos dienraštis „The Edin- 
burgh Evening News”, pusva
landį trukusi atsisveikinimo 
ceremonija įvyko viename iš 
miesto krematoriumų, daly
vaujant maždaug 40-čiai žmo
nių — velionio žmonai, advo
katui ir šeimos draugams. Bi
jant žydų ir antinacistinių or
ganizacijų protestų, A. Gece
vičius buvo laidojamas prama
nyta pavarde — viešai pa
skelbta, kad vyksta bevardžio 
„Smito” laidotuvės. Nacius 
persekiojančio Simon Wie- 
senthal centro Izraelio sky
riaus direktorius tai pavadino 
„nedideliu teisingumo aktu” 
A. Gecevičiaus (Gečo) aukų, 
kurios guli bevardžiuose ka
puose, atžvilgiu. (BNS)

* Ištuštėjusiame kurorte 
jau ruošiamasi ateinančiam 
sezonui — prasideda lošimo 
namų statyba. Į juos ketinama 
investuoti 3 mln. litų. Lošimų 
namus pajūryje steigia UAB 
„Palangos vėtra” ir šioje sri
tyje besispecializuojanti Len
kijos įmonė. (KD, Elta)

Trijų Baltijos valstybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos — olimpinių komi
tetų tarptautinio pripažinimo 10-metis buvo paminėtas penktadienį Vil
niaus Rotušėje surengtose iškilmėse, dalyvaujant Lietuvoj prezidentui 
Valdui Adamkui, Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) atstovams ir kai
myninių valstybių olimpinių komitetų vadovams IOC narys, Europos 
olimpinių komitetų viceprezidentas Patrick Hickey įteikė aukščiausius 
IOC apdovanojimus — Olimpinius ordinus — legendiniam Lietuvos krep
šininkui Alvydui Saboniui (dešinėje) ir Lietuvos rankinio patriarchui Ja
niui Grinbergui. Šie apdovanojimai paskirti įvertinant, A. Sabonio ir J. 
Grinbergo indėlį į pasaulio olimpinį judėjimų. „Ačiū jums už darbą, kurį 
padarėte per 10 metų, olimpinio judėjimo vadovams padėkojo iškilmėse 
dalyvavęs prezidentas V. Adamkus. — Komiteto įkūrimas parodė, kad 
Lietuvos ir lietuvių netenkina dalinė ar simbolinė nepriklausomybė”.

Kęstučio Vanago i Eltai nuotr.

Suktybių „Mažeikių naftoje” 
pėdsakai veda į užsienį

Vilnius, rugsėjo 21 d. 
(BNS) — 1997-2000 metais 
dingusių bendrovės „Mažeikių 
nafta” 100 milijonų litų 
pėdsakų ieškoma ne tik Lietu
voje, bet ir užsienyje.

Penktadienį dienraštis „Lie
tuvos rytas,, rašo, kad Ma
žeikių prokuratūra kaip įta
riamąjį apklausė „Mažeikių 
naftos” marketingo direktorių, 
47 metų prancūzą Patrick 
Viossat. Kaip toliau klostysis 
šio darbuotojo likimas, pri
klausys nuo Latvijos teisė
saugininkų atsakymo į Ma
žeikių prokuratūros paklau-

* Atlikus inventorizaciją 
labdaros sandėliuose, pa
aiškėjo, kad ten sukaupta apie 
50 tonų medikamentų, kurių 
galiojimo terminas seniai pasi
baigęs. Praėjusiais metais 
gautos 45 siuntos, kurių vertė 
— apie 57 mln. litų. Šiemet 
gautos 22 siuntos, kurių vertė 
sudaro 25 mln. litų. Labdara 
gaunama nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo, ta
čiau tik 1998 m. priimti tei
sės aktai, draudžiantys įvežti 
nekokybišką ir pasibaigusio 
vartojimo labdarą. Iki šiol nė 
vienas ministras nesiryžo pa
judinti pavojingomis atlieko
mis tapusių medikamentų. 
Taip ir sėdėjo ministrai ant 
pilnėjančios parako statinės, 
tikėdamiesi, kad ji nesprogs.

* Ukmergės rajono Ly
duokių seniūnijoje, Valtūnų 
kaime, pradėjo veikti pirmoji 
rajone bei Vilniaus apskrityje 
mažoji hidrojėgainė. Buvusio 
kaimo malūno vietoje virš Sie- 
sarties upės iškilusi jėgainė 
tapo 39-ąja Lietuvoje. (LR, Elta)

simą.
Tirdama šią bylą, Mažeikių 

rajono apylinkės prokuratūra 
kaltinimus turto iššvaistymu 
pateikė 39 metų buvusiam 
bendrovės marketingo direk
toriaus pavaduotojui Viliui 
Gutaravičiui ir buvusiam mar
ketingo skyriaus vadybinin
kui, 40 metų Girvydui Liut
kui. Jiems paskirtos kardo
mosios priemonės — rašyti
niai pasižadėjimai neišvykti.-

Anot „Lietuvos ryto”, neat
metama, kad iššvaistant turtą, 
dalyvavo, ir daugiau buvusių 
bei dabartinių „Mažeikių naf
tos” administracijos darbuo
tojų. Įtariama, kad į ben
drovės „Mažeikių nafta” pini
gų pasisavinimo aferą buvo 
įtraukta apie pusantro šimto 
įvairių firmų, kurios daugiau
sia buvo pagalbinės bei regis
truotos nedideliuose Vakarų 
Europos valstybių miestuose. 
Su daugeliu šių bendrovių 
buvo sudaromi „Mažeikių naf
tai” nenaudingi sandoriai. 
Naftos produktai dažnai buvo 
parduodami be išankstinio ap- 
mokėjijno. Vėliau dalis pinigų 
įmonės nepasiekdavo.

„Lietuvos ryto” žiniomis, pa
čioje „Mažeikių naftoje” kalba
ma, kad kai kuriuos sandorius 
ir bendrininkus bendrovės ad
ministracijai nurodydavo Sei
mo nariai ar Ūkio ministerijos 
valdininkai.

Mažeikių apylinkės proku
ratūra nustatinėja ir tikrina 
bendrovės „Mažeikių nafta” 
buvusių ir dabartinių vadovų 
asmenines banko sąskaitas 
bei kredito unijas, ieškoma 
sąsajų su įtarimą keliančiomis 
pagalbinėmis bendrovėmis.

Lietuvoje,,,
* Arkivyskupas Sigitas 

Tamkevičius penktadienį 
išvyko į Kazachstaną, kur at
stovaus Lietuvos tikintiesiems 
per popiežiaus Jono Pauliaus 
II apaštalinę kelionę. (Elta)

* Dėl pasaulyje susidariu
sios įtemptos padėties po 
teroristinių išpuolių JAV Lie
tuvos gyventojams rekomen
duojama susilaikyti nuo nebū
tinų kelionių į „karštus taš
kus”. „Jei ypatingo reikalo 
nėra, tai geriau nevykti į val
stybes, kuriose galimi kariniai 
konfliktai”, siūlo Užsienio rei
kalų ministerijos Informacijos 
ir kultūros departamento di
rektorius Petras Zapolskas. 
Pasak jo, informacįją apie to
kias valstybes gali suteikti ir 
Užsienio reikalų ministerija.

* Seimo valdančiosios 
daugumos atstovų balsais 
parlamente buvo pritarta so
cialliberalo Algimanto In
driūno siūlomai nuostatai, jog 
po paskelbtais naujai priim-* 
tais įstatymais „Valstybės 
žiniose” būtų spausdinama ir 
lentelė, parodanti kaip už tą 
įstatymą balsavo kiekvienas 
Seimo narys. „Galėsim page
rinti visuomenės informavimą 
apie mūsų darbą”, teigė A. In
driūnas. Pataisoms priešta
ravęs liberalas Raimondas 
Šukys klausė, ar skelbiant 
vien tik balsavimo rezultatus, 
bet neskelbiant motyvų, kodėl 
taip balsuota, „nebus įteisinta 
nauja spaudimo forma”. (BNS)

* Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas sociąjliberalas Al
vydas Sadeckas siūlo griež
čiau bausti nacionalinės, ra
sinės ar religinės nesantaikos 
kurstytojus. Pagal jo pasiūlytą 
įstatymo pataisą, asmenys už 
šiuos veiksmus pirmą kartą 
galėtų būti baudžiami nuo 
1,000 iki 10,000 litų bauda, 
antrą ir vėlesnius kartus — 
nuo 10,000 iki 20,000 litų bau
da. Kartu būtų atimama ne
santaiką kurstanti produkcija, 
būtų galima atimti ir jai paga
minti skirtą įrangą. (BNS)

* Specialiųjų tyrimų tar
nybos (STT) agentai sulai
kė keturis Pravieniškių 2- 
osios sustiprinto režimo patai
sos darbų kolonijos pareigū
nus ir iškėlė jiems baudžia
mąsias bylas. Įtariamieji buvo 
sulaikyti įtarus, kad eidami 
savo tarnybines pareigas, jie 
perduodavo kaliniams drau
džiamų daiktų ir už tai gauda
vo piniginį atlygį. STT agentai 
gavo nemažai duomenų, kad 
kolonijoje bausmę atliekan
tiems asmenims už piniginį, 
nuo kelių dešimčių litų, atlygį, 
buvo įnešamos ryšio priemo
nės, pinigai, alkoholis, narko
tikai bei kiti daiktai, kartais 
kaliniai užsisakydavo ir kolo
nijos valgiaraštyje nepasitai
kančių patiekalų, pvz., šašly
ko. (BNS)

* Trakų rąjone prie Pa
luknio sportinio aerodro
mo penktadienį nukritus ir 
sudužus sportiniam lėktuvui, 
žuvo du juo skridę lakūnai 
mėgėjai. Per skraidymo var-’ 
žybas nukrito ir sudužo sporti
nis lėktuvas „Wilga 35 A”, 
priklausantis Šiaulių aeroklu
bui. Žuvo aeroklubo nariai — 
Vidimantas Punis ir Genadi
jus Kapcovas. Abu į pėnktą 
dešimtį metų įkopę vyrai 
turėjo lakūnų mėgėjų leidi
mus. Įvykio liudytoju vurtini- 
mu gali būti, kad lakūnai 
mėgėjai žuvo dėl pilotavimo 
klaidos. (BNS)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS,

BNS žinių agentūrų pranešimais»

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush ketvirtadienį, 
kalbėdamas Kongrese, paskelbė Afganistaną valdančiam Taliba- 
nui ultimatumą nedelsiant išduoti Osama bin Laden, kuris yra 
pagrindinis įtariamasis dėl praėjusią savaitę įvykdytų teroro iš
puolių, arba sulaukti Vašingtono rūstybės. G. W. Bush kreipėsi į 
Talibaną su kategorišku reikalavimu: „Nedelsiant ir visiems lai
kams uždarykite visas teroristų treniravimo stovyklas bei perduo
kite atitinkamai valdžiai visus iki vieno teroristus ir visus iki vie
no jų paramos struktūrų asmenis”. JAV prezidentas paragino pa
saulį burtis apie Ameriką, besirengiančią ilgam karui su teroriz
mu, ir užtikrino gedinčius amerikiečius, kad teroro aktų New Yor- 
ke bei Vašingtone kaltininkai neliks nenubausti ir „teisingumas 
bus įvykdytas”. Ryžtingai ir rūsčiai nusiteikęs jis kreipėsi į visą 
pasaulį su kategorišku ultimatumu: „Arba jūs su mumis, arba su 
teroristais”. G. W. Bush sakė, kad talibų vadovai turi perduoti 
JAV visus O.bin Laden teroristinio „Al-Qaeda” tinklo vadus. Jis 
taip pat kreipėsi į JAV oro, jūros ir sausumos pajėgas, šiuo metu 
dislokuojamas regionuose, iš kur Amerika galėtų smogti baudžia
mąjį smūgį Afganistanui, ir be užuolankų pareiškė: „Būkit pasi
rengę. Aš paskelbiau ginkluotosioms pąjėgoms kovinę parengtį, li
tai padariau sąmoningai. Artėja valanda, kai Amerika ims veikti”.

Islamabadas. Afganistaną valdantis Talibano judėjimas nieka
da neperduos ieškomo teroristo Osama bin Laden JAV, penktadie
nį naujienų agentūrai „Afghan Islamic Press” sakė režimo amba
sadorius Abdul Salam Zaeef Pakistane. „Tai neįmanoma. Mūsų 
nuostata dėl Osama nepasikeitė. Jo perdavimas Amerikai arba iš
varymas iš valstybės yra islamo ir šariato įžeidimas”, sakė jis. 
Aukščiausių Afganistano teologų ketvirtadienio pasiūlymas pa
prašyti O. bin Laden išvykti iš valstybės vyriausybės neįpareigoja, 
sakė mula A. S. Zaeef. Teologų ketvirtadienio rekomendacija buvo 
„pasiūlymas, o ne teisėjo sprendimas”, pridūrė jis. Pasak jo, Tali- 
banas niekada nepasiduos, jei Amerika puls jo valdomą Afganis
taną. „Tai būtų galios demonstravimas. Mes niekada nepasiduo
sime blogiui ir galiai", sakė ambasadorius. Jis taip pat paragino 
JAV pademonstruoti savitvardą ir perspėjo, kad Amerikai 
užpuolus Afganistaną, bus paskelbtas Jihad’as (šventasis karas).

Vašingtonas. Penktadienį Baltieji rūmai atmetė Afganistaną 
valdančio Talibano reikalavimą pateikti įrodymų, kad Osama bin 
Laden kaltas dėl praėjusios savaitės kruvinų teroro išpuolių, ir 
pridūrė, kad derybų šiuo klausimu nebus. Baltųjų rūmų atstovas 
spaudai Ari Fleischer sakė: „Praėjusią naktį prezidentas aiškiai 
nurodė keturias sąlygas ir sakė, kad nebus jokių diskusijų ar de
rybų”.

Vašingtonas. Britanijos ministras pirmininkas Tony Blair pa
žadėjo „be svyravimo” paremti JAV kampaniją visiškai sunaikinti 
tarptautinį terorizmą. „Mes stovime petis į petį su jumis.be jokio 
svyravimo", sakė T. Blair po derybų su JAV prezidentu George W. 
Bush. Kalbėdamas su žurnalistais, Britanijos premjeras, neslėp
damas susijaudinimo, sakė, kad kova su terorizmu yra viso de
mokratiško ir civilizuoto pasaulio reikalas. Jis pabrėžė esąs įsiti
kinęs, kad JAV, Britanija ir kitos NATO sąjungininkės bendromis 
jėgomis stengsis sunaikinti terorizmo veiklą pasaulyje.

Jeruzalė. Izraelio ministras pirmininkas Ariel Sharon penkta
dienį pareiškė, kad kitą savaitę gali įvykti seniai planuotos Izrae
lio užsienio reikalų ministro Shimon Pėrės ir palestiniečių vado 
Yasser Arafat derybos. Po beveik metus trukusio smurto, per kurį 
žuvo mažiausiai 800 žmonių, antradienį Izraelio premjeras ir pa
lestiniečių vadas nurodė savo pajėgoms laikytis visiško ugnies nu
traukimo. Derybose tikimasi susitarti dėl ilgalaikio ugnies nu
traukimo ir pasitikėjimą skatinančių priemonių, kurios leistų at
naujinti į aklavietę patekusį taikos procesą.

Maskva. Rusijos generalinis prokuroras Vladimir Ustinov pa
reiškė, jog jo žinyba „turi įrodymų, kad čečėnų teroristai tiesiogiai 
susiję su tais užsakovais, kurie gyvena Afganistano teritorijoje ir 
pirmiausia su Osama bin Laden”, kuris yra pagrindinis įtariama
sis. „Net kai kurios valstybės suteikia prieglobstį čečėnų kovoto
jams; jie ten gydosi, atvyksta pailsėti ir net priimami nuolat gy
venti. Tai — Afganistanas, Saudi Arabija, Turkija, Azerbaidžanas, 
Gruzija, Latvija. Net Didžiojoje Britanijoje prisidengus visuomeni
nėmis organizacijomis veikė slaptos kovotojų rengimo bazės. Ir ne 
tik Čečėnijai”, pabrėžė prokuroras.

Talinas. Estijoje Rinkikų kolegija penktadienio pavakare per 
prezidento rinkimų II ratą naujuoju prezidentu išrinko opozicinės 
Liaudies sąjungos atstovą Arnold Ruutel. Už jį balsavo 184 Rinki
kų kolegijos dalyviai. Iš viso kolegijoje yra 367 žmonės: 101 parla
mento deputatas ir 266 vietos savivaldybių atstovai.

Los Angeles. Amerikos kino gamybos centre — Holyvvood’e — 
įsivyravo nervinga įtampa, kurią sukėlė FBI įspėjimas. Kaip pra
nešė vietos laikraštis „The Daily variety”, šios žinybos darbuotojai 
įspėjo, kad Holywood’as gali būti kitas teroristų taikinys. Todėl 
uždaryti įėjimai į daugumą studijų,,atšauktos ekskursijos, kai kur 
net pastatytos užtvaros. Šešiose kino studijose jan imtasi griežtų 
saugumo priemonių.

New Yorko meras Rudolf Giuliani pranešė, kad, naujausiais 
duomenimis, per sprogimus mieste be žinios dingo 6,333 žmonės. 
Meras taip pat patvirtino, kad žuvo 241 žmogus. Galimų nuken
tėjusiųjų sąi šas padidėjo, gavus informacijos apie dingusius už
sieniečius. Per šį katastrofišką teroro aktą buvo sužeistas 6,291 
žmogus.

Minskas. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenka pri-

KALENDORIUSėmė vyriausybės, kuriai vado
vauja Vladimir Jermošin, atsis
tatydinimą. Ministrų taryba at
sistatydino pradėjus eiti parei
gas A. Lukašenkai, išrinktam 
prezidentu antrajai kadencijai.

Rugsėjo 22 d.: Digna, Kintautas, 
Mauricijus, Tarvina9, Tomas, Vir- 
mantė (Virma).

Rugsėjo 23 d.: Galintas, Galintė, 
Lina, Linas, Taga, Teklė.

mailto:DRAUGAS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
jumis.be


DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 22 d., žeštadienis

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660

KUOMI MES SAVE VADINAME 
IR KODĖL

DAINĖ NARUTYTĖ-QUINN

Santrauka ASS simpoziume Dainavoje (2001 liepos 28 d.) 
pasakytos kalbos

2 DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays, legal HolidayB, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing oflices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata

(Pabaiga)
Amerikos kultūra

Pasauliui „mažėjant” pana
šėjame. Vieno miesto parduo
tuvės ir restoranai nesiskiria 
nuo kito. Visa tai vyksta, nes 
keliavimo po pasaulį gali
mybės plečiasi. Lėktuvų skry
džiai padvigubėję ir dar labiau 
plėsis. Puiku susipažinti su 
kitomis kultūromis, kalbomis, 
papročiais. Malonu užmegzti 
naujas pažintis ir draugystes. 
Bet tuo pačiu pasaulyje pra
randama daug kalbų ir kalbos 
tolydžio nyks. Anglų ir ispanų 
kalbos užima didžiausią sferą. 
Laipsniškai nyksta skirtumai. 
Viskas tartum liejasi. Su tuo 
žmonių judėjimu JAV-se didė
ja nauja imigrantų įplauka. 
Spėjama, kad už 5 metų ispa
niškai kalbantieji čia bus di
džiausia mažuma. Baltieji 
„europiečiai” bus antroji, pas
kui juodoji ir azijatų rasės. 
Jau dabar įvairūs valdžios ir 
komerciniai pranešimai JAV- 
se spausdinami dviem kal
bomis — anglų ir ispanų. Rei
kalaujama dvikalbių balsavi
mo kortelių, radijo ir televi
zijos programų. Mokyklose 
pirmutinė dėstoma svetima 
kalba yra ispanų. JAV kultūra 
pradeda lietis su nauja kul
tūra — ispanų.

Religija
Amerikoje susiduriama su 

įvairiomis religijomis. JAV 
konstitucijai leidžiant, be kliū
čių galima praktikuoti bet 
kokią religiją. Mes dar turime 
pasirinkimą — priklausyti lie
tuvių misijai/parapijai, ar mū
sų gyvenvietės vietinei parapi
jai. Mūsų šeima priklauso abe
joms. Mūsų vietinė parapija 
labai aktyvi su daugiau negu 
40 įvairių veikiančių progra
mų. Kas savaitgalį aukojamos 
9 šv. Mišios, kuriose dalyvauja 
įvairaus amžiaus parapįjie- 
čiai, ne vien vyresnio amžiaus, 
bet šeimos. Vienos Mišios ski
riamos vaikams. Mūsų vaikai 
mokosi parapijos mokykloje. 
Katalikybė yra stipri ir svarbi 
mūsų gyvenimo dalis. Šiuo 
metu JAV-se religinė laisvė 
yra mūsų gyvenimo integrali 
dalis.

Išsisklaidymas

Mūsų organizacijai ir lietu
vybei labiausiai kenkia išsi
sklaidymas. Prieš 40 metų lie
tuviai (bent Čikagoje) gyveno 
arti vieni kitų. Turėjome sa
vas parapijas, lankėme tas pa
čias mokyklas. Viskas buvo 
pakankamai arti. Šiandien dėl 
įvairiausių priežasčių esame 
gerokai išsisklaidę. Atstumai 
tarp lietuvių šeimų, parapijų 
ir lietuviškų centrų padidėję. 
Kai anksčiau susieidavome 
apie atstumą net nepagalvoję, 
dabar jau reikia ypatingų pa
stangų susieiti. Pvz., JAV ry
tiniame pakraštyje į susirin
kimą keliaujama net 3 valan
das. Jaunimo suėjimas pri
klauso nuo tėvų noro vaikus 
vežioti. Anksčiau universite
tus lankėme netoli namų. Da
bar — kiek studentų, tiek ir jų 
pasirinktų universitetų. Uni
versitetų kalendoriai nesideri
na vieni su kitais. Kiekvienas

turi savo atostogų datas, egza
minų laikus ir kt. Tai labai 
ardo tarpusavio pabendravimo 
laiką.

Visos šios įtakos mūsų ir 
mūsų organizacijos gyvenime 
yra nesikeičianti tikrovė. Per
žvelgusi visas įtakas nuste
bau, kad lietuvybė ir ateitinin- 
kija Amerikoje dar gyvuoja ir 
dar gan stipriai.

MŪSŲ PAREIGOS, 
SIEKIAI IR KELIAI

ĮJUOS

Pradėsiu atpasakojimu Jack 
Riemer ir Itzhak „Houston 
Chronicle” išspausdintos isto- 
rijėlės.

1995 lapkričio 18 d. Itzhak 
Perlman, žymus smuikinin
kas, koncertavo Avery Fisher 
Hali, Lincoln Center, New 
Yorke.

Lankantiems jo koncertus, 
suprantama, kad jam eiti į 
sceną yra didelis pasiekimas. 
Vaiku būdamas, sirgęs polio, 
dabar ant abiejų kojų dėvi 
ramsčius ir vaikšto su dviem 
ramentais.

Stebint jį einantį į sceną, 
skausmingai, pamažu — ne
užmirštamas reginys. Eina su 
skausmu, bet išdidžiai kol pa
siekia savo kėdę. Pamažu at
sisėda, padeda ramentus ant 
grindų, atsega ramsčius, pa
kiša vieną koją atgal, o kitą 
pastumia į priekį. Tada nusi
lenkia, pakelia smuiką, pakiša 
po smakru, linkteli galva diri
gentui, kad pasiruošęs smui
kuoti. Publika pripratusi prie 
šio ritualo sėdi ramiai kol visa 
tai vyksta.

Bet šį kartą, kažkas atsiti
ko. Pagrojus keletą gaidų, vie
na smuiko stygų trūko — gar
sas buvo lyg šautuvo šūvis. 
Publika pradėjo galvoti: „Jis 
turės atsikelti, užsisegti rams
čius, paimti ramentus, nulipti 
nuo scenos — surasti kitą 
smuiką arba naują stygą.

Bet taip neįvyko. Perlman 
palaukė minutę, užmerkė akis 
ir pamojavo dirigentui, kad 
tęstų programą. Orkestras 
pradėjo groti nuo kur buvo 
sustojęs. O Perlman grojo su 
tokia aistra, galybe, tyrumu, 
kokio niekas anksčiau nebuvo 
girdėjęs.

Žinome, kad neįmanoma 
groti simfoninį kūrinį su tri
mis stygomis, bet tą vakarą 
Itzhak Perlman atsisakė tai 
pripažinti. Galėjai matyti kaip 
jis moduliavo, keitė, kūrė sim
foniją galvoje. Jis su likusio
mis stygomis sukūrė garsus, 
kurie niekad nebuvo girdėti. 
Kai jis baigė, buvo nuostabi 
tyla salėje. Publika atsistojo. 
Iš kiekvieno salės kampo plito 
nepaprastas plojimas ir 
džiaugsmas. Visi atsistojome, 
šaukdami, plodami, darydami 
viską kas įmanoma parodyti 
kiek vertinome jo pastangas.

Ateitininkų organizacija yra 
išgyvenusi daug laikotarpių, 
generacijų, įvairiausių aplin
kybių, sudėtingumų, kliūčių ir 
dar gyvuoja. Jei tikime, kad 
šis sąjūdis yra svarbus mūsų 
gyvenimui, tai yra mūsų di
džiausia pareiga būti ateiti-

20001 melų JAS stovyklos Dainavoje-jaunuCių būrelių vadovės ir vadovai. Iš k.: I eil. Teresė Paškonytė, Indrė 
Bielskutė, Lina Šeštokaitė, Sigita Newsom, Rita Bradūnaitė, Daina Ringutė, Vija Sidrytė ir Gaja Sidrytė. II eil. 
—Kazys Razgaitis, Kęstutis Kalvaitis, Simas Laniauskas. Justinas Riškus, Kęstutis Aukštuolis, Saulius Klio- 
rys, Lukas Laniauskas, Gintas Civiliškas, Kęstutis Daugirdas ir Lidija Ringienė.

ninkais. Tai mūsų gyvenimo 
kelias, kuriuo galime siekti to, 
kas gyvenime aukščiausia. Tą 
galime atlikti siekdami, su
prasdami ir vykdydami ateiti
ninkų organizacijos 5 princi
pus.

Tautiškumas
Lietuvių kalba yra mūsų or

ganizacijos ir tautos pagrin
das. Skatinkime lietuvių kal
bos naudojimą, skatindami sa
ve, kitus ir jaunimą skaityti, 
rašyti ir kalbėti lietuviškai. 
Naudokime vėliausias tech
nologijos galimybes tobulinti 
kalbą, susisiekdami su Lietu
vos internetu ir susisiekdami 
e-paštu su giminėmis ir drau
gais. Susiporuokime su kuopo
mis Lietuvoje. Skatinkime 
jaunimą dalyvauti jų stovyk
lose. Kvieskime juos pas mus. 
Aplankykime Lietuvą kai ga
lime.

Inteligentiškumas
Naudokimės internetu orga

nizuoti, supažindinti ir per
teikti mūsų žinias sau ir ki
tiems. Turime tinklalapį 
www.ateitis.org. Patys atvers
kime jo lapus ir skatinkime 
jaunimą ten pažvelgti. Moks
leiviai jau dvejus metus iš ei
lės gavo savo stovyklines an
ketas per internetą. Išspaus
dinta jaunučių veikla Dau
manto kuopoje ir jų išleistas 
laikraštėlis. JAS ir MAS Cent
ro valdybų skelbimas metinių 
temų sudaro rėmus veiklai 
ateinantiems metams. Svarbu 
nebijoti įtraukti ideologiją, fi
losofiją, katalikybės temas.

Visuomeniškumas
Lengviausiai, įrašykime sa

vo jaunimą ir jų draugus, į 
ateitininkų organizaciją nuo 
mažų dienų ir skatinkime jų 
dalyvavimą brendimo metuo
se. Paaugus, nepalikime jų 
„kabančių”. Esame jų tėvai ir 
jie žino, kad duosime jiems 
patarimų. Gal jau ne visuomet 
klausosi, bet ar Jėzus liovėsi 
mokyti savo mokinius? Pri
minkime jiems ateitininkijos 
reikšmę. Skatinkime stovyk
loje susidariusias draugystes, 
skatinkime veikti. Geriausias 
skatinimas — mūsų pačių pa
vyzdys.

Remkime organizaciją įsi
jungdami į jos veiklą. Veikla 
bus tokia, kiek darbo patys 
įdėsime. Susirinkimas tik tiek 
įdomus, kiek apgalvotas. Dar
bas milžiniškas tik kai kiti ne
prisideda. Pasidalinkime dar
bais ir kiek galime sutikime 
atlikti jei prašomi. Jei jaučia
me, kad ateitininkija nepa
prasta organizacija šalia dau
gybės kitų, atiduokime jai tą 
laiką, kad galėtų toliau gyvuo
ti.

Šeimyniškumas
Svarbiausiai vystykime stip

rias lietuviškai nusiteikusias 
šeimas. Remkime šeimas, ku
rios stengiasi ir randa svarbos 
toliau veikti ateitininkijos 
dvasioje. Skatinkime tarpusa

vio draugystes. Nežeminkime 
viens kito ir neužsidarykime 
savųjų tarpe. Priimkime ki
tus.

Katalikiškumas
Esame katalikai ir Dievas 

yra mūsų visata. Neužmirš
kime Jėzaus mokymų ir 10 
Dievo įsakymų. Praktikuokim 
savo tikybą ne vien privačiai, 
bet ir viešai. Išmokime nuo
lankumo. Prisipažinkime, kad 
ne viską galime atlikti ir ne 
viską suprantame. Todėl mes 
visi lankėme mokyklą, o 
mokslas su ja nesibaigia. Mes, 
tėvai, vis mokomės iš jaunes
nių, o jie iš mūsų. Didžiuo- 
kimės savo organizacija ir kad 
ji toliau gyvuoja. Padėkokime 
tiems, kurie dirba. Maža do
vanėlė, maža kortelė, malonus 
žodis pąlengvina darbą.

Baigdama noriu pasidalinti 
istorijėle... Filosofijos profeso
rius, pradėdamas paskaitą, 
be žodžio, pakėlė tuščią stik
lainį ir pradėjo jį pildyti dviejų 
colių didumo akmenukais iki 
tie pasiekė stiklainio viršų. 
Tada jis paklausė studentų ar 
stiklainis pripildytas. Studen
tai sutiko, kad taip. Profeso
rius paėmė dėžutę žvyro ir 
įbėrė į stiklainį. Stiklainį tru
putį pakratė ir žvyras nu
byrėjo į tarpus tarp akmenų. 
Studentai nusijuokė. Jis vėl 
klausė ar stiklainis pripildy
tas. Jie sutiko, kad taip. Profe
sorius tada paėmė dėžę smėlio 
ir supylė į stiklainį. Žinoma, 
smėlis užpildė visas tuštumas 
tarp žvyro ir akmenų. Profe
sorius tada tarė: „Noriu, kad 
pažvelgtumėte į šitą stiklainį 
ir atpažintumėte, kad tai jūsų 
gyvenimas. Akmenys yra 
svarbiausi dalykai/įvykiai jū
sų gyvenime ir jūsų tikėjimas, 
šeima, draugystės, sveikata. 
Žvyras yra mažesnio svarbu
mo, kaip darbas, namai, auto
mobilis. Smėlis — visa kita — 
smulkmenos. Jei įpilsi smėlį 
ar žvyrą į stiklainį pirma, ne
liks vietos akmenims. Tas 
pats yra su gyvenimu. Jei pra
leisime visą savo energiją ir 
laiką smulkmenoms, tai nie
kad neliks vietos dalykams/ 
įvykiams, kurie iš tikrųjų 
svarbiausi”.

Įstatykime ateitininkų orga
nizaciją, jos siekius, jos princi
pus, kad jie būtų akmenys, o 
ne dalis žvyro ir smėlio.

Garbė Kristui!

JAS KUOPŲ GLOBĖJŲ 
SĄSKRYDIS

Jaunųjų ateitininkų kuopų 
globėjų sąskrydis š.m. rugsėjo 
22-23 d. vyks Čikagoje. Jau
nučių kuopų globėjos ir globė
jai Šiaurės Amerikoje, kartu 
su JAS Centro valdyba, tą sa
vaitgalį susirinkę aptars toli
mesnę veiklą.

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto.

JAV
Metams
$100.00

1/2 metų 
$60.00

3 mėn. 
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00

Vyriausia redaktorė — Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

,ATEITIES” AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

21-asis „Ateities” akademi
nis savaitgalis Ateitininkų na
muose, Lemonte, vyks šešta
dienį, spalio 27 ir sekmadienį, 
spalio 28 d. Visi ateitininkai ir 
Čikagos bei apylinkių lietuviš
koji visuomenė kviečiama da
lyvauti. Bendra savaitgalio te
ma — „Tikėjimas”. Bus proga 
išklausyti pranešimus, daly
vauti pašnekesiuose apie ti
kėjimą ir religinių žinių per
davimą vaikams, apie jauni
mo tikėjimo padėtį Lietuvoje 
praeityje ir dabar. Prisimin
sime žymų šveicarą a.a. prof. 
Juozą Eretą, daug pasidarba
vusį Lietuvos labui. Lauksime 
visų atsilankymo.

Rengėjai

ATEITININKŲ RENGINIAI 

Čikagoje

Rugsėjo 22 d.( — Ateiti
ninkų namų vajaus pobūvis 
Ateitininkų namuose, Lemon
te

Spalio 26-28 d. — Ateities 
akademinis savaitgalis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.

Spalio 27 d. — Ateitininkų 
šalpos fondo metinė vakarienė 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. .

MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 615-744-8230 
www.centertorsurgeryandbreasthealth.com

Asta M. Astrauske
Vaikų gydyto

Palos Pediatr
708-923-630 

Chicago Pedia
773-582-850
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DR. RUSSELL MILER, MD
Šeimos gydytojas ir 

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką

Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd., 

Berwyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

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

7915 W. 171 St.
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
, Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887.

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA 
15543W. 127a, Str.

Suite 101
Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway 
Hinsdale, IL

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Aurora Medical Center

10400 75 St. Kenosha, Wl 53142 
(262) 697 6990

Ramona C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus.
DR. ELIGIJUS LELIS Kalbame iietuviškai.

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
1192 Walter St., Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Avė., Suite 113,

Joliet, IL 60432
Tel. 815-723-1854

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 ‘

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą
DR. VILIUS MIKAITIS

Šeimos daktaras ir chirurgas
FAMILY MEDICAL CLINIC

10811W. 143 St. Orland Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital

Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-460-2500

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

7722 S. Kedzie Avė.

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.

Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Oak Lawn, IL 60453
TaI 77<U4aA-770n

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Hartem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA

4635 W. 63 St.;Chlcago
Tel. 773-735-7730

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale 
Tel. 630-323-5050

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

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovieteje 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. 
www.illinoispain.com

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441

ARASŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-735-4477

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL. M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTŲ, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

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

Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 et Avė. (21 B) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-8236

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. VILIJA KEBLYTĖ
Amber Health Center

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualinė tęrapija, 

akupunktūra.
7271 S. Harlem, Bridgeview, IL 

60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus.

http://www.ateitis.org
http://www.centertorsurgeryandbreasthealth.com
http://www.illinoispain.com


Mes ir pasaulis
Paruošė Bronius Nainys

AMERIKOS TRAGEDIJA IR LIETUVOS 
PADĖTIS

„Jūs negalite nubombarduo- 
ti mūsų į akmens amžių, nes 
mes jau ten esame, bet Jūs 
galite sukelti pasaulinį karą ir 
taip padėti Osama bin Laden 
pasiekti tai, ko jis nori”, — tei
gia Tamin Ansari, jau 35 me
tai Amerikoje gyvenantis afga
nas, atsiliepdamas į preziden
to George W. Bush ketinimus 
skelbti Afganistanui karą, jei
gu šį kraštą valdanti Taliban 
musulmonų sekta atsisakys 
išduoti teroristų vadovą.

Nors Lietuva dar nepriklau
so NATO, tačiau mes, pritar
dami JAV politikai, savanoriš
kai vykdysime jos įstatų penk
tąją nuostatą ir padėsim Ame
rikai ginti kraštą nuo užpuo
liko, apytikriai taip kalbėjo 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus praėjusią savaitę.

Tad jeigu toji Tamin Ansari 
pranašystė pasitvirtins, o jam 
pritariančių vis gausėja, Lie
tuva dalyvaus Trečiajame pa
sauliniame kare kaip didžiau
sios ir galingiausios pasaulyje 
valstybės sąjungininkė. Ar 
tikrai Lietuvos piliečiai to nori 
ir ko iš to karo jie gali tikėtis? 
Bet ar Lietuva gali kitaip pa
sielgti? Kol kas turbūt ne, jei
gu ji nori tapti NATO nare, 
nors prezidento pasisiūlymas 
got kiek ir per ankstyvas.

Juk pirmas Lietuvos karių 
batalionas, atitinkantis NATO 
reikalavimus, bus paruoštas 
tik ateinančiais metais. Bet 
atrodo, kad taip«pat elgiasi ir 
kitos kandidatės, todėl ir Lie- 
tuwai reikia eiti tuo pačiu ke- 
■fiu? Ir jeigu pasisiūlymas bus 
priimtas, Lietuva taps tuo, 
kuo ji niekada nesitikėjo. Į 
NATO ji veržiasi, tikėdamasi 
būti Amerikos apginta, jeigu 
kas nors grasins, o dabar ji sa
vanoriškai siūlosi ginti tero
ristų užpultą Ameriką, rizi
kuodama atsidurti pasauli
niame kare ir nežinia kokių 
pasekmių po jo susilaukti. Ar 
buvo galima tikėtis tokio liki
mo pokšto? Pasiūlymą pri
ėmus, Lietuvos kariuomenė 
gaus uždavinį, o jo vykdymui 
— ir priemones, taigi ir gink
lus, apmokymui :— instrukto
rius, karininkus, kitokius spe
cialistus. Ir praktiškai Lietu
va taps neįrašyta NATO narė. 
Kokią įtaką tai turės į aplin
ką, į artimuosius kaimynus 
rytuose? Koks bus ir ką reikš 
Lietuvos narystei į NATO at
kakliai besipriešinančios Rusi* 
jos vaidmuo, kuri jau spėjo 
pasigarsinti kaip Amerikos ša
lininkė.

O kad Putin čia bus veiklus,

LR SEIMO IR JAV LB ATSTOVŲ 
KOMISIJOS POSĖDŽIAI

LIUDA RUGIENIENĖ
Nr.lS

Nuostata dėl vaikų ir 
vaikaičių, kurių tėvai buvo pi
liečiai iki 1940 m., nėra taiko
ma tiems asmenims, kurie lai
komi repatrijavusiais iš Lietu
vos. Sprendimas dėl dvigubos 
pilietybės yra keblus, turi būti 
apsvarstyti visi aspektai. Ma
žosios Europos valstybės netu
ri dvigubos pilietybės, dviguba 
pilietybė daugiausia yra įtei
sinta didžiosiose valstybėse. 
Pilietybės reikalų komisija 
ruošia įstatymo pakeitimo 
projektą, kuris dar ir yra tobu
linimo stadijoje, nepateiktas 
Seimui. A. Abromavičius pra
šė komisijos pastabų ir pasiū
lymų.

Gabrielius Žemkalnis pasi
sakė, kad jam apskritai nepa
tinka šią problemą vadinti 
dvigubos pilietybės problema.

nė kiek neabejoja „New York 
Times” bendradarbis Michael 
Wines (2001.09.16) išryškin
damas net kelis jo siekius. 
Tik, aišku, daugiau Rusijos 
negu Amerikos naudai. Pir
miausia — jam irgi rūpi su
naikinti terorizmą, nes prieš 
dvejus metus Rusijoje tero
ristų susprogdintuose pasta
tuose žuvo 300 žmonių. Taip 
pat jis nori atsikratyti ir bin 
Laden, nes šis teroristas re
mia čečėnus sukilėlius ir taip, 
naudojantis proga, baigti su
sidoroti su šiuo, nepriklauso
mybės siekiančiu, kraštu. Pu
tin nori pagerinti santykius su 
Izraeliu, kuris visada buvo * 
nepatenkintas dėl Rusijos tei
kiamos pagalbos žydams prie
šiškiems arabų kraštams. Dėl 
to Rusijos prezidentas ir rug
sėjo pradžioje Maskvoje lankę
sis Izraelio premjeras Ariel 
Sharon vienas kitam išreiškė 
susirūpinimą besiplečiančiu 
Islamo terorizmu. Tačiau nei 
Sharon apsilankymas, nei šis 
pareiškimas Rusijos vadovui 
nebuvo malonus, nes dėl to į 
Maskvą vykti atsisakė Irano 
gynybos ministras Ali Shamk- 
hani. Iranas Rusijai naudin
gas kaimynas, nes perka daug 
ginklų ir užsakęs pastatyti 
branduolinę jėgainę prie Per
sijos įlankos Busheir mieste. 
Vašingtonas bijo, kad Rusija 
nepadėtų Iranui pasigaminti 
branduolinių ginklų. Bet Iz
raelyje gyvena apie milijonas - 
rusų emigrantų, kurių Mask
vai irgi labai reikia, ypač vers
lui su Vakarų pasauliu vysty
ti.

Rusija turi greitai apsispręs
ti, teigia Vakarų politikai, nes 
čia vidurio kelio nėra. Todėl 
jos gynybos ministras Sergei 
Ivanov, pažadėjęs remti 
NATO karą prieš komunizmą, 
tuojau pat pareiškė, kad Rusi
ja ir visos buvusios sovietinės 
respublikos šiai organizacijai 
neleis naudotis savomis terito
rijomis, kaip atramos taškais 
karui prieš arabų valstybes. 
Ar šis pareiškimas taikomas 
ir Lietuvai? Ką Maskva darys, 
jeigu Vilnius sutiks NATO pa
jėgoms perleisti karinį oro 
uostą Zokniuose?

Kitų reikšmingesnių poky
čių Lietuvoje kol kas nenu
matoma. Tauta džiaugiasi dėl 
iki šiol trijų žinomų lietuvių 
išsigelbėjusių iš griūvančių 
dangoraižių New Yorke, liūdi 
dviejų žuvusių ir meldžiasi, 
kad daugiau jų nebūtų. Nors 
ekonominė padėtis kol kas ne
sikeičia, bet vis dėlto baimina-

„Aš iš karto pagalvoju, kad 
mes susiduriame su jau egzis
tuojančia dviguba pilietybe 
daugeliu atvejų, kaip A. Abra- 
mavičius pastebėjo... Aš mie
liau vadinčiau Lietuvos pilie
tybės išlaikymo principu, ku
ris turėtų būti įgyvendintas”.

Įdomiai pasakojo Žilvinas 
Beliauskas apie lietuvius, gy
venančius Rusijoje: „Man jie 
paliko daug, prašymų, daug 
laiškų. Jie nusivylę bandė 
spręsti šiuos klausimus, bet 
tam kartui nurimo, matyt, jų 
padėtis nėra labai optimistiš
ka. Jie pakliuvo į tokias sąly
gas labai nejučiomis, tiesiog 
dėl kažkokių priežasčių gyven
dami Rusijoje tuo metu ir te
turėdami piliečio apsisprendi
mo pažymėjimą ir seną sovie
tinį pasą. Jiems beveik nepa-

masi Rusijos nuosmukio įta
kos pasikartojimo. Amerika 
savo reikšmės nenustojo. Spa
lio pradžioje vyksiančiai „Ža
lių kortelių” loterijai kandi
datų nestinga. Spaudoje kar
tojami per Vakarų žiniasklai
dą gauti pranešimai, bet ma
žai nagrinėjamos tragedijos 
priežastys. Žinoma, stebisi 
žmonės, kodėl tokia galinga ir 
turtinga valstybė, kaip Ameri
ka, negali apsaugoti savo pi
liečių gyvybių bei turto. „Kau
no dienoje” (2001.09.14) filoso
fas Arvydas Juozaitis į tą 
klausimą taip atsako: „Jei keli 
teroristai kirto per šaknis, tai 
tos šaknys papuvusiose Gali 
vadinti save pasaulio vainiku, 
bet turi pridurti ir Hamleto 
žodžius — ’kas man ši dulkių 
kvintestencija?’ Reikia kaltin
ti save — tai būtų krikščio
niška... Dabar vardijamas vie
nas pranašas, jam kuriamas 
mitas. Osama bin Laden Va
karų civilizacijai kerta visuose 
pasaulio kampuose...” Bet 
bendras įsitikinimas Lietuvoje 
— Amerika kariaus.

Jis dar sustiprėjo rugsėjo 20 
d., kai JAV prezidentas Geor
ge W. Bush, Kongreso rūmuo
se kalbėdamas į tautą, iš Af
ganistaną valdančios Taliban 
sektos viešai pareikalavo iš
duoti Osama bin Laden bei vi
sus kitus teroristus, arba skai
tytis su pasekmėm. O tos pa
sekmės — karas. Bet prieš ką? 
Nubombarduoti Afganistaną į 
akmens amžių, kai kraštas 
jau ten yra? Ar čia yra bent 
vienas „padorus” taikinys, 
klausia JAV Gynybos sekre
torius Donald Rumsfeld? Koks 
tikslas dviejų milijonų vertėj 
sproginį trenkti į 10 dol. vertą 
palapinę ir dar tada, kai ji 
tuščia, prieš keletą dienų 
klausė ir pats prezidentas 
George W. Bush? Mat, visi te
roristai iš mokomųjų stovyklų 
jau išbėgiojo ir išsislapstė. 
Kur? Jų paieškai reikia orga
nizuoti pėstininkų būrius, juos 
atitinkamai apmokyti, apgink
luoti ir paleisti į labai pavojin
gas gaudynes, nes nei pati 
moderniausia technika Afga
nistano kalnuose, jų olose, tar
pekliuose, akmenų landynėse 
nieko nereiškia. Vicepreziden
to Diek Cheney patarėjai siūlo 
karą kreipti kitur — smogti 
Lebanonui, Irakui ir tuojau 
pat sunaikinti Sadam Hussein 
diktatūrą. Tai JAV lengvai ga
li padaryti, bet kas paskui? Ar 
tokie veiksmai nesukels ant 
kojų visų musulmonų? O jų 
juk milijardas, ir jie — kraš
tutiniai.

Ir vėl tas pats klausimas. 
Dar nežinant nei prieš ką, nei 
kaip kariauti, ar neverta pa
galvoti ir apie politiką? Naują 
politiką Viduriniuose Rytuose, 
naują diplomatiją? Tai atsar
giai siūlo ir JAV Vąlstybės 
sekretorius Colin Povvėll. Pa-

Šių išsamių straipsnių autorė Liu
da Rugienienė.

stebint tame pase atsirado Ru
sijos pilietybės spaudas. Jeigu 
jie būtų kaip nors ėmęsi žygių 
ir drastiškai protestavę prieš 
tą spaudą, jiems būtų suteik
tas užsieniečių statusas, ir 
jiems visiškai nepakeliama, 
kai esant tokiai ekonominei 
padėčiai, reikėtų labai daug 
mokėti už vaikų mokslą, už

Lietuvoje žmonės užjaučia amerikiečius, teroristų išpuolio metu prara
dusius savo artimuosius. Pagerbdami teroristų išpuolio aukas prie JAV 
ambasados Vilniuje pavieniai asmenys ir organizacijos padeda gėlių, 
uždega žvakeles... Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

TERORO PASEKMIŲ AIDAI
Š.m. rugsėjo 11 dienos žiau

rus teroristų užpuolimas New 
Yorke ir. Vašingtone sukrėtė 
visą pasaulį. New Yorko Pre
kybos rūmuose ir Pentagone 
žuvusių dalį sudaro, į pagalbą 
atskubėjusių ugniagesių, poli
cijos pareigūnų ir medicinos 
personalo. Visų religijų tikin
tieji perpildė savo maldos na
mus, buvo nutrauktos visos 
pramogos,, sporto rungtynės, 
atidėti Amerikos gražuolės 
rinkimai ir dar daugybė nu
matytų programų, taip pat te
levizijoje buvo nutrauktos pra
moginės programos, jų vietoje 
transliuojant nelaimės žinias.

Visi Amerikos piliečiai sken
do gedule ir ieškojo galimybių 
kokiu nors geru darbu prisi
dėti prie pagalbos — nuo 
kraujo dąvimo iki piniginių 
aukų. Tačiau sakoma, kad nė
ra to blogos, kas neišeitų į ge
rą. Stebint žiniasklaidą, pra
deda aiškėti, kad Amerikoje 
nepaprastai sustiprėjo patrio
tiniai ir lojalumo jausmai, tiek 
senųjų amerikiečių, tiek atei
vių širdyse. Prisimenu, kai po 
Antrojo pasaulinio karo di
džiosios demokratijos pabėgė
liams atidarė duris, nes na
mus praradę asmenys ieškojo 
prieglaudos laisvajame pasau
lyje. Australija pirmenybę da
vė žemės ūkio darbininkams, 
Kanada pageidavo miškakir
čių, o Anglija norėjo rasti tar
naičių ir vaikams auklių, bet

lestiniečiai ginkluotus veiks
mus sustabdė. Izraelis — taip 
pat ir pasitraukė iš kai kurių 
užimtų palestiniečių žemių, 
skelbiasi būsiąs neutralus. 
Tad kažin, ar ne nuo čia reik
tų pradėti?

polikliniką ir panašiai, ir jie 
negalvojo, kad iš jų atims Lie
tuvos pilietybę. Tada, kai tos 
žinios juos pasiekė, kai ku
riems prasidėjo, kaip sako pa
tys, didelė depresija, bandė 
kažką daryti, nes jie ten arba 
mokėsi, arba turėjo darbą, 
arba vedybinė padėtis buvo 
tokia. Jų yra lygiai tokia pati 
padėtis, daugi lis jų visiškai 
negalvoja likti ir galbūt net 
artimiausiu metu planuoja 
grįžti”.

Iš Daivos Vėžikaųskaitės pa
sisakymo sužinojome, kad iki 
šiol yra 3,000 LR piliečių, ne
tekusių LR pilietybės. „Iš tie
sų pagalvojus, tai nėra labai 
daug, bet vis dėlto nemažas 
skaičius. Aišku, už kiekvieno 
pilietybės netekimo slypi žmo
gaus likimas”.

Jau ir vieno lietuvio neteki
mas Lietuvos valstybei yra 
per didelis. Reikia atsižvelgti į 
tai, kad dėl sunkios ekono
minės būklės iš Lietuvos iš
vyksta vis daugiau ir daugiau 
gyventojų. Daugelis jų svajoja

Amerika nestatė jokių reikala
vimų, išskyrus tą, kad busi
mieji imigrantai gautų notarų 
patvirtintus dokumentus, pa
gal kuriuos Amerikos piliečiai 
ateiviams garantuotų darbą, 
butą ar visą išlaikymą.

To siaubingo teroro rezulta
tas: visoje Amerikoje nepa
prastai sustiprėjo patriotizmo 
ir vienybės jausmai, kurie pa
lietė ir Amerikos lietuvių šir
dis. Buvo graudu ir iškilminga 
Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos šventovėje dalyvauti 
rugsėjo 16 dienos sekmadieni
nių pamaldų eigoje. Maldinin
kams sustojus, įnešta Ameri
kos vėliava, o ilgametis pa
maldų giesmių pravedėjas 
Vladas Plečkaitis protarpiais 
giedojo amerikietiškas gies
mes ir pabaigoje Amerikos 
himną. Parapijos klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas pa
sakė labai jautrų ir tragiškam 
įvykiui pritaikytą pamokslą. 
Amerikos lietuviai išgyvena 
stiprius lojalumo jausmus juos 
priėmusiam svetingam kraš
tui.

Iš žiniasklaidos žinome, kad 
Amerikos prezidentas žada at
siteisti piktadariams, tik dar 
nėra aiškus to atsiteisimo me
todas.

Džiaukimės savo gyvenimu 
Amerikoje, naudokimės jos 
laisvėmis, neišsižadėdami sa
vo kilmės, nei saitų su gimtuo
ju kraštu, mūsų numylėta Lie
tuva, nes tai mūsų gyvenimo 
Amerikoje pagrindas ir net 
privilegija. Tačiau taip pat 
smerkime tuos, kurie stengia
si pažeisti Amerikos žmones ir 
juose įkvėpti baimės jausmus. 
Telaimina Aukščiausias Ame
riką!

Aurelija M. Balašaitienė

sugrįžti ir tikriausiai sugrįš, 
nes integracija svetimame 
krašte nėra jau toks paprastas 
gyvenime procesas. Pirmai ge
neracijai emigrantų yra ypač 
sunku prisitaikyti, antrai 
lengviau, o tik trečioji visiškai 
asimiliuojasi į gyvenamąjį 
kraštą, ypač kai miršta sene
liai. Taip bent aiškina žinovai 
JAV. Vierf šiame krašte, gal
vojama, yra atvykusių per 
100,000 žmonių iš Lietuvos. 
Legalieji pradės įsigyti JAV 
pilietybę, taigi tų trijų tūks
tančių skaičius, netekusių LR 
pilietybės, greitai padidės. Ga
lima svarstyti politines, eko
nomines ir socialines proble
mas, tačiau nykstanti ir taip 
maža tauta yra pati pagrin
dinė mūsų visų problema.

Komisija pritarė A. Abrama- 
vičiaus prašymui pateikti pa
siūlymus ruošiamam įstatymo 
projektui. Priėmė rezoliuciją 
„Dėl ryšių su užsienio lietu
viais”, kurioje vienu punktų 
yra kreipiamasi į Lietuvos 
Respublikos vyriausybę, pra
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Danutė Binefokienė

' o» ■» X

Rytas po vakaro priėš
Kažkada Čikagoje veikęs 

„Antras kaimas” tokiu pavadi
nimu atlikdavo humoristinį 
vaizdelį, todėl, nepaisant lie
tuvių kalbos žinovams nuo
taiką gadinančių žodžių „su
rikiavimo”, antraštė geriau
siai nusako JAV gyventojų bū
seną, ketvirtadienio (09. 20 d.) 
vakare išklausius prezidento 
George W. Bush kalbos At
stovų rūmuose, Vašingtone.

Jeigu teigiama, kad rugsėjo 
11-osios teroristiniai išpuoliai 
sukrėtė amerikiečių (gal net 
viso civilizuoto pasaulio) sau
gumo jausmą, tai prezidento 
kalba jį įstatė į visiems su
prantamus rėmus, tarytum at
sakė į daugumą žmones vargi
nančių, klausimų. Visų pir
ma: kas daroma, kad panašios 
tragedijos būtų išvengta atei
tyje; kiek pastangų dedama, 
kad būtų surasti išpuolių kal
tininkai ir jiems „atseikėta, 
ką užsitarnavo”; kaip tie iš
puoliai paveiks krašto kasdie
ninį gyvenimą? .»

Atsistoti prieš Atstovų rū
mų narius, tautą ir jausti viso 
pasaulio dėmesį, skiriamą 
kiekvienam žodžiui, neleng
vas uždavinys. Juo labiau ne
užgrūdintam prezidentui, sa
vo pareigose neišbuvusiam 
nei metų. Visgi net, opozicija 
pripažįsta, kad- George W. 
Bush tą užduotį atliko paten
kinamai, gal net visąi gerai.

Tiesa, jis nieko nenustebino 
savo kalba, nepasakė nieko, 
ko jau anksčiau nebuvome 
girdėję, tiek iš Baltųjų rūmų, 
tiek iš įvairių, aukštas, parei
gas valstybėje užimančių, pą-i 
reigūnų. Tačiau daug svar
biau už prezidento žodžius 
buvo, kaip jie ištarti, kaip 
kalbą priėmė klausytojai At
stovų rūmų posėdžių salėje (o 
jų tikrai buvo gausu; galima 
įsivaizduoti, kiek pasidarbavo 
apsauga, kol, prieš įleidžiant į 
salę, visus patikrino).

JAV prezidentai į tautą toje 
pačioje salėje kalba kelis kar
tus per metus — atlikdami 
savo veiklos „ataskaitą”, arba 
įvairiom ypatingom progom, 
svarbiems įvykiams besivys-’ 
tant. Į akis visuomet krisdavo 
labai ryškus partiškumas: 
nors Amęrikoje yra tik dvi pa
grindinės politinės partijos —■ 
demokratų ir respublikonų, ir 
tik jų atstovai (su labai ma-, 
žomis išimtimis) sudaro JAV 
Kongresą bei Senatą, nesun
ku pastebėti aiškiai nubrėžtą 
tarpe tų partijų liniją. Tik re
tais atvejais toji ežia peržen
giama, o paprastai demokra
tai stipriai ploja (net pašok-

šant stiprinti paramą užsie
nyje gyvenantiems lietuviams, 
pastaruoju metu išvykusiems 
iš Lietuvos, atkreipiant dėme
sį į specifines jų problemas. 
Dėl pilietybės netekimo komi
sija nėra pakeitusi nuomonės 
ir laikosi aukščiau išvardintų 
priimtų rezoliucijų.

Liepos mėn. komisija gavo iš 
A. Abramavičiaus atsakymą: 
„Komisija intensyviai dirba 
šia kryptimi, yra svarstomi 
įvairūs šio klausimo sprendi^ 
mo variantai. Kai bus priimti 
konkretūs sprendimai mes 
Jus informuosime papildo
mai”.

Spalio 9 d. 10 vai. ryte Pa
saulio lietuvių centre LR Sei
mo ir JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovų komisija toliau 
svarstys Lietuvos Respublikos 
pilietybės išlaikymo klausimą. 
Posėdžiai yra atviri visuome
nei, kuri kviečiama dalyvauti 
stebėtojo teisėmis. Posėdžiuo
se dalyvaus visi LR Seimo at
stovai Komisijoje, taį pirm. 
Vaclovas Karbauskis, Armi

jli
darni nuo kėdžių), ų? 'demok
ratų partijai priklarįšantį pre
zidentą; respublikonai kur 
kas daugiau entuziazmo paro
do, kai kalbėtojas "yra’ respu
blikonus. Tai visausųpranta- 
ma ir niekas po^^aug dėl 
tokio „partinio” elgesio nesiel
vartauja.

Praėjusį ketvirtadienį visgi 
buvo kitaip. Prezidento kalbą, 
kaip paprastai,rrrOnhft per
traukdavo plojimai, atsistoji
mai, net pritaęimų. šūktelė
jimai. Tik šį lęartą vienodai 
šiltai plojo ir deAiokratai, ir 
respublikųnai. Nebuvo jokios 
abejonės, kąd reikalo svarbu
mas yisiškai ištrynė partijas 
skiriančias „linijas”, kad visa 
tauta — juk Kongresas ir Se
natas yra demo|$rajįį^Jjų būdu 
išrinktas jai ątstdYūHtt —vie
ningai galvoja, vieningai pri
taria savo vyrįauayhės pla
nams, net ir tuo atveju, jeigu 
reikės patirti s uh kulnų, pa
vojų, pasiaukojimų,,

Tą tvirtai savo kalboje pa
brėžė ir prezidentas’. Vis tik jo * 
žodžiai buvo skirti jie vien sa
vo krašto gyvęntąjąins, bet 
visam pasauliui, —n jįf Ameri
kos draugams, ir, priešams. •

, „Kas nėra mūsų draugas, kas 
globos, šelps, įvąįrią.i rems 
teroristus, susilauks ,0 paties 
likimo, kaip jie”, —“pabrėžė 
George W. Buslr^efiko abe
jonės, kad terorisHai’pagaliau 
peržengė amerikietiškos tole
rancijos liniją ir jokio kelio at
gal negali būti — jis veda į 
visišką asmenų, organizacijų

tefonstipiais \ąrip^sippis ar 
juos. palaikančių, sunaikini
mą. Nepaisant, kiek ir ką tai 
kainuos, kaip ilgai truks.

Svarbiausia, kad Amerika 
sutinka ir pritaria savo prezi
dento žodžiams. Galbūt prieš 
porą savaičių, prieš mėnesį, 
prieš metus nebūtų,pritarusi, 
bet po rugsėjo 11-osius įvykių 
jau neliko abejonės;, kad bū
tina šią didelę žųionijos opą 
gydyti pačiomia-veikmingiau,- 
stomis priemonėmis::-*--opera
cijos būdu. Staiga Amerika 
parodė savo tikrąjį yeidą: vie
ningumą, meilę shVūKkraštui 
ir pasitikėjimą Diev.u„Tai vis
gi-šios tautos „piu’ituhiškosios 
šaknys”,,. kuriasūkūrtais nu
stelbia paviršutiniškos.kasdie
nybės, piktžolės įr^i atrodo, kad 
jos tarytuąi apmipšt^.-Bėt, te
reikia tinkamų ąplįftĮjybių, ir 
jos išleidžia labai tvjrĮus dai
gus. • ■

Prezidentas SAVA;., kalboje 
nusmaigstė gaires,
Dieve, padek išt^sgU,!,,,-

nės Lydeka, Aloyzas"Sakalas 
ir Jurgis Razina,’ Bet visi JAV 
LB atstovai. Kartu atvyksta 
Seime? pirmininko pavaduoto
jas Artūrą^ Skacdžįuą.

■' ' 1 ‘"/Pabaiga)

Socialinės apsaugos’iv Onl'bo vice
ministre. R. Melntkienė> kalba apie 
jaunimo problę/nas...LR. .Seimo ir 
JAV LB»atstovų koąūsūos posėdyje 
birželio 6 ii.
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Esmė

Kazickai "gyvena Amerikoje, 
bet jie norėjo savo vedybų 60 
m. sukaktį- atšvęsti Vilniuje, 
kur buvo jų gražaus gyvenimo 
pradžia. Dr. Juozas Kazickas, 
plačių užmojų ekonomistas — 
verslininkas, jau turįs daug 
investięijų, .Lietuvoje, prieš 2 
metus .nupirko Vilniaus sena
miestyje namą, kurį atgaivino, 
išdailino^ sutvarkė jo aplinką; 
namas tapo ir modernus, ir 
meniškas, panašus į Europos 
ir Lietuvos senuosius dvarus 
(vidaus dailininkė —Claudia, 
niujorkię|ė, aplinkos — Rasa, 
dailininkė iš Santa Monica).

Veęlybų, ,sųkakties proga dr. 
J. Kazickas padovanojo šį 
namą, žmonai Aleksandrai.

Į 60 m. vedybų sukakties 
šventę į Vilnių atvyko visa 
Kazickų šeima: duktė Jūratė, 
sūnūs Juozas, Mykolas ir Jo
nas —- su antrosiom pusėmis, 
ir vienuolika Kazickų anūkų. 
Taip pat, dr. J. Kazicko sesutė 
Viktoriją, jos trys sūnūs su 
šeimomis, kiti giminės, drau
gai, bendradarbiai, kaimy
nai... Atvyko ir Lietuvos 
valdžios atstovai, ir užsienio 
diplomatai. Buvo per 300 
svečių iš, trijų kontinentų; Ame
rikos, Australijos, Europos, iš 
daugiau kaip dešimties valsty
bių. Tokia Šventė!

»
Kazickų jaunystė

Juozas 
pat jo tė\ 
neliai iš Rytų Aukštaitijos 
buvo rusų caro ištremti. Gyve

įJai Ir seneliai? Prosė-

Piiei 60 metų buvusi Kazickų jungtuvių liudininkė Alė Nakaitė (Alė Rūta) sveikina .jaunuosius" po atnau
jintų jungtuvių apeigų.

awi
Gausi Juozo ir Aleksandros Kazickų šeima Baltijos pajūryje.

no lietuviai tremtinių kaimely 
„Čiornaja Podina”, ūkinin
kavo, vedėsi tarp savų, vaikus 
mokė lietuvių kalbos ir pa
pročių.

Iš Sibiro Juozas su tėvais ir 
sesute grįžo į Lietuvą 1922 m., 
į Pasvalio apylinkę, kur Lietu
vos valdžia davė jiems 8 ha
žemės.

Sibire jie kalbėjo tarmiškai 
-— „žųsis, untis, lungas...” Vik
torijai buvo sunku mokykloj 
išmokt tarti „žąsis, antis, lan
gas...” O ketverių metų Juozu
kui sekėsi visur. Vėliau Pas
valio gimnazijoj visi jį mėgo, 
ypač jį vertino ir pamilo litua
nistas Vladas Kulbokas, vė
liau buvęs Juozo vedybų liudi
ninku (kartu su Ale Nakaite), 
kūmu, šeimos bičiuliu.

Juozas pasirinko ekonomi
kos studijas, nors buvo lyriško 
charakterio, mėgstąs knygas, 
meną, muziką.

Aleksandra Kalvėnaitė, tar
nautojų Panevėžy duktė (sene- 
liai-ūkininkai), baigė Mer
gaičių gimnaziją Panevėžy; 
ateitininkė, sportininkė, links
ma ii’ veikli. Stiprios valios, 
savito charakterio, stiprių mo
ralinių principų, pozityvi. Kad 
ir anksti tapus našlaite, teko 
gerokai pavargti, visur išei
davo tiesi ir tyra, nenukrypusi 
nuo mergaitės idealų.

Daili kepuraitė... O kaip 
pati mergaitė?

Juozas Kazickas, gimnazis
tinę į§ Pąąvąlio, vėliau studen
tas, tarpais matė juodom ka
sytėm ir garbanėlėm vikrią 
sportininkę rungtynėse — Pa-

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, su dr. Juozu ir Aleksandra Kazickais Šv. Mikalojaus bažnyčioje Vilniuje.

nevėžy, Kaune, Vilniuje... 
Kartą per rungtynių pertrau
ką vėl su draugais susitiko tą 
žvalių akių brunetę — megz
tine balta kepure.

Neiškentė: „Panele, graži ke
puraitė...”

Drąsuolė atšovė „Kepuraitė? 
O kaip pati mergaitė?”

„O, žinoma, daili ir mer
gaitė”...

Taip susipažino. Ir prasidėjo 
draugystė. Buvo abu ekono
mistai — Aleksandra dirbo 
Vilniaus u-to raštinėj. Kiek 
vyresnis už ją Juozas jau prie 
studijų pabaigos, svajoja apie 
daktoratą... Neramūs laikai. 
Okupacijos. Juozas — pogrin
džio veikėjas — prieš okupan
tus. Aleksandra (Alė) ima 
rūpintis ir jo likimu... Bet ji 
žavi, linksma mergaitė, apie 
ją sukasi daug gerbėjų. Juozas 
irgi žavus lieknas jaunuolis; 
ne viena ir į jį žvalgosi... Alek
sandra (Alė) išdidi: sužinojusi 
apie kažkurią jo buvusią mer
gaitę, telegrama atšaukia jų

pasimatymą...
„Kokia telegrama?” —
Juozas tvirtai apsisprendęs. 

Jis vis tiek nueina į atšauktą 
pasimatymą ir susitikęs gat
vėj, kai ji paklausė — „ar ga
vai mano telegramą?” , jis ne
kaltu veidu atšovė: „kokią te
legramą?” — lyg jos negavęs.
— „Leitenantas palauks...” 
Nes Alė buvo paskyrusi pa
simatymą su gražiu leitenan
tu.

Juozas ją užkalbino, išaiški
no apie aną mergaitę, paskui 
jie pasivažinėjo Juozo įstaigos 
užprašytu automobiliu ir my
linti širdis atpažino kitą my
linčią širdį. Svarbiausia, jie 
pažino vienas antro tvirtus 
idealus, skaisčias sielas ir su
tarė susijungti visam gyveni-* 
mui.

1941 m. rugpj. 15 d. — per 
Žolinę šv. Mikalojaus baž
nyčioj įvyko kuklios jung
tuvės.

Vestuvinius pietus patiekė
— Viktutė ir Juozas Gruo
džiai. Buvo graži ir tada, nors 
kukli, dviejų besimylinčių jau
nuolių šventė. Dabar, po 60 
metų, ta šventė daug daug di
desnė. O Juozas kartojo: 
„Paruošiau tą namą — dvarą 
maždaug toj vietoj, kur lai
mėjau jos širdį ir ranką... Ir 
jai dovanoju”.

Dabartinė šventė

Tik šventos Mišios buvo ly
giai po 60-ties metų rugpjūčio 
15 d. — Žolinėj, ir toje pat 
bažnytėlėj (dar teberemon
tuojamoj) Šv. Mikalojaus.

Mišias su lietuvišku pa
mokslu aukojo išeivijos vysku
pas Paulius Baltakis, po Mišių
— kardinolo Audrio J. Bačkio 
pasveikinimas ir perskaity
tas švento Tėvo palaiminimo 
raštas.

Iš tikro, visa dvasinė ir 
džiaugsminga šVentė tęsėsi 
visą savaitę — nuo sekmad., 
rugpjūčio 12 d. iki sekmad, — 
rugpj. 19 d.

Tą pirmą sekmadienį dr. J. 
Kazickas pagerbė savo ata 
tėvus, Pasvalio rajone — su 
pamaldomis atidengdamas 
ant jų kapo paminklą (trem
tiniams iš „Čiornaja Podi
na”).

— Tada —jau Juozo ir Alek
sandros (Alės) prisiminimų ir 
džiaugsmo šventė.

Visos šeimos ir Kazickų gi
minių bei tik pačių artimiau
sių draugų suėjimas — pas 
Gediminą ir Aušrą Gruo
džius, jų puikioje viloje pu
šyne, prie ežero. Puikus 
šeimyninis susitikimas paeže
rėj vakarienės metu tylų va
karą.

Rytojaus dieną — restorane 
vaišės: tai lyg susipažinimas 
su šeimos svečiais, jiems ba
riais atvykus į Vilnių. Čia 
buvo linksmi pokalbiai, susiti
kimų, atsipažinimų džiaugs
mas. O antradienį, rugpjūčio 
14 d., — Kazickų ir svečių ke
lionė į Trakus, kur oficialiai

atidarytas dr, J. Kazic 
„muziejinis kambarys”, su 2 
eksponatų iš jo medžioklių po 
Indiją, Aliaską, Afriką... Kur 
jis gavęs net premijų, nušovus 
didžiausią pavojingą Afrikos 
liūtą, koks jau nebuvo nu
šautas per 50 metų... Istorinio 
muziejaus Trakų pily direk
torius dėkojo dr. Kazickui už 
jo didingus eksponatus ir jų is
torijas.

Kita dr. J. Kazicko gausi 
muziejinė medžiaga — jo 
įrengtame name Vilniaus se
namiesty. Po oficialaus dr. Ka
zicko „medžioklinio kambario” 
atidarymo buvo visiems pietūs 
Trakų „Viduramžių salėj” 
pietūs be peilių ir šakučių... 
Meninė programa: viduramžių 
juokdarys, šokiai, žaidimai 
ir... drauge tų laikų istorija...

Tą pačią dieną grįžus, ir 
kiek pailsėjus, Šv. Kazimiero 
bažnyčioj — Koncertas, su 
puikia programa, atlikta ge
riausių muzikos menininkų: 
solistų I. Milkevičiūtės, V. No
reikos, smuiku — V. Če
pinskio, vargonų — Leopoldo 
Digrio, Berniukų choro... Tik
ra muzikinė puota ir atgaiva 
dr. J. Kazicko dėka.

Po 60 m. —jungtuvės

Žolinės šventė Vilniuje buvo 
nepaprasta. Šv. Mikalojaus 
bažnytėlė, tarp remonto „pa
stolių” išpuošta baltomis 
gėlėmis ir baltais kaspinais, 
pilnutėlė Kazickų šeimos na
rių ir draugų.

Jaunieji žengė oriai: jauna
sis — juoda eilute, jaunoji — 
baltu trumpu kostiumėliu ir 
balta skrybėlaite. Susikaupę, 
bet laimingais veidais, nes 
darniai išgyvenę drauge 60 
metų. Jų ir vaikų šeimos tvir
tos — nė vienų skyrybų.

Tuoj po pamaldų — visi 
skubėjo į Bočių svetainę — 
vestuvinius pietus. Dalyvavo 
315 svečių, išskirstytų po 3 
kambarius, bet su garsiakal
biais visi kalbėtojai buvo gir
dimi. Programą lietuvių ir 
anglų kalba pravedė Jūratė 
Kazickaitė, vienintelė gimusi 
dar Lietuvoje. Visi sūnūs jau 
gimę Amerikoj kur Yale uni
versiteto stipendiatas jų 
tėvelis gavo tame U-te dokto
ratą iš Ekonomijos mokslų. 
Pradžioj būta ir vargelių, bet 
tvirtos dvasios Aleksandra ir 
pati dirbdama, ir sumaniai 
šeimą tvarkydama, sugebėjo 
išlaikyti visokiausią pusiaus
vyrą. Kaip ir kitos motinos, ir 
Aleksandra šaukdavo savo 
vaikams: „kalbėkite lietuviš
kai!” Užtat ir dabar Vilniuje 
Jonas, vienas iš sūnų, tvirtai 
pasakė: „Esu šimtu procentų 
lietuvis!”

Puotos metu kalbėjo vyriau
sio sūnaus — Juozo žmona 
Lucy, keturių vaikų motina. Ji 
labai šiltai minėjo ir sveikino 
„tėvelį” ir „mamytę” — visi 
sūnūs ir marčios tuos žodžius 
— tėvų vardus — ištaria gar
biai, su meile.

Kalbėjo ir vidurinysis sūnus 
Mykolas (angliškai); jis šiltai 
minėjo tėvus, jų šeimą ir Lie
tuvą. Ir pratarė: „Su šiuo 
namų Vilniuje įrengimu, ne 
vien tėvai, o lyg mes visi 
grįžtame į Vilnių ir Lietuvą, 
nes čia bus bet kada mums 
prieglobstis”...

Juozo Kazicko kalba

Po A. Brazausko, V. Lands
bergio, Almos Adamkienės ir 
visų kitų kalbų (prezidentas 
V. Adamkus buvo išvykęs į 
Švediją) solenizanto — Jau-, 
nojo” Juozo Kazicko kalba 
buvo prasminga, kiek lyriška.

Labiausiai atsiminti jo žo
džiai: „Žmogus vertas, ne kiek 
jis turi, o Įtiek jis duoda ki
tiems”. Ir tai ne vien grynai 
materialine prasme.

Po iškilmingų pietų Bočių 
svetainėj J. Kazickas pakvie
tė visus pokylį tęsti jų naujai 
įrengtuose namuose. Ten buvo 
ko pažiūrėti ir kuo pasivai
šinti. Buvo ir muzika, šokiai. 
Viso pokylio metu, nors vaka
riniais puošniais drabužiais, 
buvo pastebima ir paprastu
mas, kuklumas: nesitituluota 
„ekscelencįjomis, daktarais, 
ministeriais” ir t.t. Jautėsi 
kultūringas santūrumas.

Kitos pramogos

Po „vedybų pakartojimo” 
iškilmingų pietų, rytojaus 
dieną buvo dar rinktiniams 
svečiams „Stiklių” restorane 
pusryčiai ir priešpiečiai, o po 
to laukė specialus autobusas 
su ekskursijos į Baltiją va
dove. „Baltic tours” užsisakė 
50 keleivių, daugiausia svečių 
— amerikiečių. Čia vis dar 
buvo dr. J. Kazicko „vestu
vinė” programa, tik už trijų 
naktų Palangoj viešbučio 
kambarius reikėjo patiems 
užsimokėti.

Kelionė ketvirtadienį — sek
madienį buvo labai intensyvi, 
turtinga vaizdais, žiniomis, 
maloni. Važiuojant vadovė 
angliškai kalbėjo apie pra
važiuojamas Lietuvos vietas, 
miestus ir miestelius, jų isto
riją.

Svečiai — keleiviai buvo 
supažindinti su svarbiausiais 
Lietuvos istorijos įvykiais.

Pravažiavom Šiaulius, su
stojom Kryžių kalne... Religin
gieji ir mažiau religingi 
žavėjosi vaizdu ir istorįją, rin
kosi suvenyrų, fotografavo. 
Tris naktis nakvodami Palan
gos viešbučiuose, aplankėm 
Klaipėdą, Juodkrantę, Nidą, 
Kuršių Neriją, smėlio kopas, 
Saulės laikrodį. Vadovė apie 
viską pasakojo.. „Raganų 
kalne”, kur buvo legendinė 
statula apie šv. Jono naktį,

' „Paparčio žiedą”, J. Kazickas, 
apkabinęs žmoną pasakė:
„Mes tą žiedą atradom”...

Palangoj Kazickų viešbuty- 
viloj suruošta gintaro paroda. 
Amerikietės ir kitos gausiai

Dr. Juozas ir Aleksandra Kazickai

pirko gintaro papuošalus. Tai 
buvo „gintaro pramonei” geras 
pelnas.

Kiek Lietuvai kaštavo ši 
Šventė?

Jei Lietuvos ambasadoriai ir 
kiti pareigūnai užsieniuose 
išleidžia telefonams, pragyve
nimui, informacijai daug Lie
tuvos iždo pinigų, tai J. Ka
zickas — ne tik savo gausio
mis investicijomis Lietuvoje, 
bet ir šia vienkartine savo 
šeimos švente nė cento ne
kaštavo Lietuvai. Priešingai, 
jis atnešė pelno per svečius. 
Kiek per tą savaitę, ar porų 
savaičių, uždirbo viešbučiai, 
automobilistai, suvenyrų (ypač 
gintaro) pramonė — kas gali 
apskaičiuot? Be to, dvejus me
tus prie dr. Kazicko remontuo
jamų namų turėjo darbo ke
liasdešimt žmonių: meninin
kų, statybininkų darbininkų, 
gėlininkų...

Lietuvos spauda gausiai 
rašė apie Kazickų šventę 
(ypač „Lietuvos rytas”). Bet 
kartais buvo nereikalingo 
turtų skaičiavimo, pabrėžiant 
išeivių turtingumą. Mažai 
apie pačius „naujavedžius”, 
taurų gyvenimą, idealus, 
tvirtą būdą, talentus ir suma
numą, jų šeimos narius, lai
kančius save lietuviais — su 
pasididžiavimu...

POPIEŽIUS APIE RYTO 
MALDĄ

Per rugpjūčio 22 d. bendrąją 
audienciją popiežius Jonas 
Paulius II tęsė apmąstymų 
apie psalmes ciklą, kalbėda
mas apie kasdienį kiekvieno 
žmogaus rinkimąsi tarp gėrio 
ir blogio ir akcentuodamas 
maldos vertę kasdieniame gy
venime. Išklausęs 36 psalmę 
apie žmogaus nedorumą ir 
dieviškąją Apvaizdą, popiežius 
sakė, kad, supriešindamas 
nusidėjėlio blogį su Dievo ge
rumu, psalmininkas išraiš
kingai parodė abi šias tik
rovės. Nusidėjėlis planuoja 
pikta iš pat ryto, dar net ne
pakilęs iš lovos, o Dievas pa
rodomas kaip trokštantis 
žmogaus su begaline meile, 
dovanomis, gyvenimu ir švie
sa.

„Dievo meilė ištikima, švel
ni, teisinga, jai būdinga rū
pintis savo kūriniais. Psalmi
ninkas panaudojo valgio, gė
rimo ir šviesos įvaizdžius kaip 
dieviškąjį gyvenimą lydinčių 
Dievo dovanų mums ženklus. 
Šios psalmės žodžiai padeda 
mums priimti kasdienio gyve
nimo iššūkius pasitikint Dievo 
mylinčia globa ir apsauga”, — 
teigė Šventasis Tėvas. Jis 
sakė, kad ryto malda yra ge
ras būdas nuteikti save dva
siškai prieš išeinant į „ne vi
suomet tiesias šiandienio gy
venimo gatves”.
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Nemažai mano amžiaus 
žmonių arba patys save įtaria, 
ar gal ir artimųjų yra įtariami 
turį Alzheimer ligą, ar bent 
jos ankstyvą pradžią. Kai 
mano žmona pastebėjo, kad 
pradėjau neatsiminti mūsų 
draugų ir pažįstamų pavar
džių, kai atostogų metu aš 
kartais lyg ir pasimetu, kai ne 
tik namuose, bet ir viešose 
vietose dąžnai pradėdavau ini
cijuoti nepriimtiną elgesį, 
pvz., garsiai šūkauti ir pykti, 
tai ir aš pats rimtai pradėjau 
abejoti savo galvos smegenų 
abiejų didžiųjų temporalinių 
pusrutulių būsena. O jau se
niai žinoma, kad tie pusrutu
liai yra aukščiausias žmogaus 
organizmo integracijos orga
nas.

Nejaugi ir aš darausi, o tai 
neatvangiai tvirtina žmona, 
vis panašesnis į buvusį prezi
dentą Reagan? „Ar tu nepaste
bi, kad tavo kūne jau kuris 
laikas rodosi susidėvėjimo 
ženklai?”, — sako mano gyve
nimo draugė, ir toliau porina. 
— „Juk vis daugiau kalbi apie 
senus laikus, esi prisirišęs 
prie senų atgyventų formų, be 
ginčo nepriimi nieko naujo 
(ak, tai jos tos dažnos iškylos į 
krautuves!), nes manai, kad 
mums jau nieko naujo nebe
reikia. Ar tai ne įrodymas, 
kad tau jau egzistuoja proble
ma?"

Pagalvojau, bet ar Reagan 
tikrai nebuvo 40-sis Amerikos 
vadas, Vbldgš Ameriką nuo 
1981 iki 1989 metų? Jei atsi
menu teisingai, tai gal mano 
atminties sugebėjimai vis dar 
šiaip taip veikia ar bent vege
tuoja? Gal tai ir nėra tokia 
rimta dilema. Bet, kaip sako, 
atsarga gėdos nedaro. Reikės 
turbūt pasitikrinti.

Ką daryti? Nors ir bijau bet 
kokio negatyvaus išgyvenimo, 
kuris gali sukelti įtampą, nu
tariau nueiti pas šeimos dak-, 
tarą, su juo pasitarti, prašyti 
sąžiningos ir atviros diag
nozės. Tikriausiai jis nusiųs 
pas patyrusį, tikrai su „aukš
tuoju”, neurologą, kuris arba 
tuojau atras ligą, arba man 
taip susuks galvą savo aukšto 
lygio neurologijos mokslo ži
niomis, kad nežinosi nei kur 
dėtis. Mano laimei, neseniai ir 
visai nelauktai radau straips
nį, kuriame apie tą man na
muose beveik įkalbėtą Alzhei
mer ligą sužinojau daugiau, 
negu bet kada tikėjausi su
žinoti. Kaip tas atsitiko? Nagi 
vieną dieną atsiverčiu užsie
nio lietuvių, kitaip sakant, 
išeivių dienraščio „Draugas” 
numerį, kurio pačiame pir
mame puslapyje, kaip ir visa
da, mirgėjo Lietuvos kone vi
sos ekonominės, nusikaltimų 
ir politinės (ar tai ne tas 
pats?) problemos, — tačiau nei 
žodžio apie išeivius. Bet štai 
sustojau prie antro puslapio, 
ir kur, jei ne „Sveikatos klau
simais” skili yja—-randu danę 
niekur man nematytos infor
macijos apie tą nelemtą ligą.

Ne, šį kartą tai nebuvo ger
biamo dr. Jono Adomavičiaus 
plačiai žinoma gražbylystė. 
Rašė, matyt, labai gudri gal
va, iš kalbos ir angliškai- 
lotyniškų jo žodžių spren
džiant — specialistas iš Lietu
vos su nenuginčijamu pasauli
nio masto įvaizdžiu. Tai ne 
šiaip sau koks eilinis „obsku- 
rantas”. Jis tą šios ligos visą 
esenciją taip iš pagrindų iš
guldė, kad su tomis naujomis 
žiniomis panorėjau mielašir- 
dingai pasidalinti ir su visais, 
tą straipsnį gal pražiopso
jusiais, „Draugo” skaitytojais. 
Tos minties vedamas ir pa
siryžau parašyti šią esę. Pa
skaitykite. Jei kokių žodžių ir 
nesuprasite, nebėkite ieškoti 
žodyno. Ir aš jų daug turiu, 
bet ir man jie šiame reikale

nedaug galėjo padėti.
Ten rašoma, kad praėjo jau 

beveik šimtas metų, kai kaž
koks vokiečių kaizerio laikų 
gydytojas, vardu Alzheimer, 
publikavo tokią istoriją. Pasi
rodė, kad jis suradęs vieną 
keistoką, kilusį iš kažkokios 
Vokietijos užkampio fermos, 
pacientą. Apžiūrėjęs ir visaip 
jį iškvesčijonavęs, daktaras, 
griečiausiai habilituotas, jam 
iškilmingai šitaip deklaravo: 
„Jūs turite demencijos sindro
mą”. Kai žmogelis suglumęs 
pasiteiravo, ką tai turėtų 
reikšti, garbusis vokietis pa
aiškino: „Pas jus yra morfolo
ginių smegenų pakitimų, susi
jusių su nematinėmis plokš
telėmis ir neurofibriliniais 
tinkleliais”.

Subaręs pacientą, kad jis 
greičiausiai neadekvačiai elg
davosi ir todėl gal ir gavęs tą 
ligą, daktaras, norėdamas 
tiksliau nustatyti diagnozę ir 
evalvuoti patogenetinės tiki
mybės faktorius, ryžtingai 
klausinėjo toliau: „Kokia yra 
jūsų šeimos anamnezė? Ar ne
turėjai kada mažo infarkto ar 
net ir insulto? Gal esi sirgęs 
kokia somatine liga? Ar daž
nai esi depresijoje? Buvai 
kada represuotas?” Minutei 
nutilo, bet, lyg kažką prisimi
nęs, daktaras prisimerkė ir 
lyg perkūnu sugriaudė: „Tu 
makale, ar kartais nevalgyda- 
vai iš metalinių indų?” „Švino 
tai ne, bet aliumihijaus tikrai 
teko”, — atsakė pacientas. Tai 
išgirdęs, daktaras, vis dar įbe
dęs akis į lubas, lyg laukda
mas įkvėpimo, sekundei sus
tingo ir tarė: „Jei taip, varg
šeli, tai be demencijos, konfū
zuos, iritabilumo ir dezorien
tacijos efektų tave greičiausiai 
prispaudė dar ir egzogeninė 
intoksikacija”.

Išgirdęs tuos ilgaskiemenius 
žodžius, žmogelis sudribo į čia 
pat stovinčią komfortabilią 
kėdę, kuri visa net subraškėjo. 
Daktaras nuleido akis nuo 
lubų, apsisuko ir tik dabar 
pastebėjo, kad jo pacientas yra 
moteris! Jį tas netikėtas atra
dimas šiek tiek lyg ir šokiravo. 
”Ak, tu Dieve, — nustebo ir 
kartu nusiminė jis, — tai jūs 
moteriškos lyties! O ta lytis 
yra žinoma kaip šių ligų 
nešėja. Jūs turite neištirtus 
hormonų poveikius, kurių re
zultate jūsų chromosomose ir 
ektoplazmoje gali būti su
sigūžę didžiulės krūvos apoli- 
poproteino, kuris dauginasi be 
jokio limito.”

Tai išgirdusi, moteriškė čia 
visai sutriko ir prarado bet 
kokį vizualinį ar erdvinį su
pratimą. Ji ėmė kažką neaiš
kiai švarkšti apie manikiūrą, 
pedikiūrą, makiažą, net krau
tuves ir panašius moteriškus 
malonumus. Tuomet pastabu
sis daktaras tuojau pastebėjo, 
kad jo pacientės kognityvinė 
simptomatika tapo beveik ne
besuvaldoma. Ji neberado žo
džių spontaninei kalbai, perė
jo į visišką dezorientaciją ir 
tik išplėstomis akimis žiūrėjo į 
ją lyg ir smerkiantį gydytoją, 
kurio jos ligos koncepcijos ji 
visiškai nesuvokė. O daktaras 
mąstė apie savo buvusio profe
soriaus Hegel filosofųą, kad 
intelektas tikrovę neteisingai 
interpretuoja, atomistiškai, 
griežtomis distinkcijomis su- 
skaldydamas tapsmą ir toly- 
dumą. Ak, ta Hegel dialekti
ka!

Grįžęs į dabartį, daktaras 
dar paklausęs, ar ji nepatyru
si destruktyvinių vizualinių 
defektų, ar neturėjusi agno- 
zijų ir apraksijų, ir, nesulau
kęs iš jos jokio atsakymo, atsi
duso ir rūsčiai ištarė: „Sunku 
bus man tave gydyti. Iš eilės, 
pagal mano prioritetus, 
užsakysiu eilę paraklinikinių 
tyrimų, naudojant elektroen-

Išleidžiant Dalią Sruogaitę į tėvynę, „Seklyčioje” susirinko būrelis „Margučio II” radijo darbuotojų, rėmėjų bei 
anksčiau su D. Sruogaitę „Margutyje” dirbusiųjų. Sėdi iš kairės: Birutė Jasaitienė, Dalia Sruogaitė; stovi: Leo
nas Narbutis, Juozas Polikaitis, Matilda Marcinkienė, Emilija Andrulytė, Vaclovas Momkus, Bronius Siliūnas,
Dalia Sokienė, Rytis Januška.

cefalogramą, lumbalinę punk- 
ciją ir smegenų kompiuterinę 
tomografiją”. Atsikosėjęs, lyg 
ir sau pačiam sakydamas, su
niurnėjo: „Jei sergi taip rim
tai, kaip aš manau, ir kaip tie 
tyrimai turbūt patvirtins, gy
dysiu tave ir tavo smegenų at
rofiją neskaniais acetilcholi- 
nesterazės inhibitoriais”. Nie
ko nelaukdamas, jis tuojau 
stvėrėsi čia pat gulinčio mobi
laus telefono, ir netrukus atsi
liepusiam to mikrorajono 4 na
cionalinės laboratorijos kler
kui, nors ir vengdamas berei
kalingo dubliavimo, užsakė 
beveik visus reikiamus testus. 
Tuo ir baigėsi pirmoji konsul
tacija.

Suglumusiai pacientei išei
nant iš kabineto, daktaras dar 
dėl visa ko sušuko: „O ar kar
tais nepiktnaudžiavai alkoho
liu?” Į ką moteriškė nieko ne
atsakė. Ji tik smarkiai trink
telėjo durimis. Buvo demons
tratyviai aišku, kad daktaras 
ir pacientė neįstengė tarp sa
vęs inauguruoti veiksmingai 
tinkamo komunikabilumo.

Nežinau, ar anais laikais 
tam vokiečiui pavyko išgydyti 
tą moteriškutę, bet aš iš to 
straipsnio tikrai daug ko iš
mokau. Mano nelaimei, tą 
straipsnį perskaitė ir mano 
žmona. O perskaičiusi štai ką 
man dėstė: „Ar nebus tai ir 
tavo liga!” Kai norėjau paabe
joti, ji, įbedusi pirštą į tą laik
raščio lapą, skaitė: „Tos ligos 
apniktam žmogui pasireiškia 
apatija, apima tinginystė, 
blėsta iniciatyva, jis visuomet 
blogos nuotaikos, dirglus, įta
rus, nerimastingas, tingi dirb
ti ir dar net visaip neigia turįs 
bet kokias tikrai egzistuojan
čias problemas”. Metusi į ma
ne pergalingą žvilgsnį, baigė 
šia diagnoze: „Jeigu tai ir dar 
ne visai tavo liga, tai tikrai į 
tave labai panašu”. Ačiū bent, 
kad nepaliejo srauto žodžių, 
prasidedančių skiemenimis 
„neuro-”. Pasirodo, kad be rei
kalo bijojau, nes ji savo kalbą 
baigė paprastai, senoviškai, 
bet suprantamai — drūtai lie
tuviškai: „Tu tikras dykūnas, 
ar — dilba”.

Negalėjau atsistebėti, kaip 
mano žmona sugebėjo taip ap
sieiti be tų ilgaskiemenių, pu
siau angliškų, Lietuvoje taip 
mėgstamų žodžių aptarti 
mano „ligai”. Šiai pagundai 
parodyti savo tikrą ar netikrą 
erudiciją dažnai pasiduoda ne 
tik Lietuvos politikai ir žurna
listai, bet ir kai kurie mūsų 
gimtosios kalbos žinovai — 
kalbininkai. Pavyzdys patrau
kia, ir tų bereikalingų kalbos 
teršalų galima pastebėti jau ir 
išeivįjos spaudoje. Keista, tų’ 
žodžių prasmę lietuviškai ne
mokantis, bent šiek tiek pra- 
prusęs amerikietis supras, tuo 
tarpu kai paprastas žemaitis, 
dzūkas ar suvalkietis grei
čiausiai pakratys galvą ir

NEEILINIS POSĖDIS
BALYS AUGINĄS

Humoreska
Kurį čia šeštadienį prisi

prašė mus pirmininkas posė
džio. Nuoširdžiai pažadėjo, 
kad tai būsiąs neeilinis, o de
gantis ir svarbus.

— Vyručiai, — sako, — tik 
jau būkite geručiai — ateikit. 
Malonėkit savo rausvus 
skruostelius parodyti. Kiek
vieno dalyvavimas jau labai 
būtinas. Mat, oficialiai yra de
gančių reikalų. Reikia ir šį, ir 
tą apšnekėti. Būsimo pobūvio 
programą apsvarstyti. O neofi
cialiai — tai bus dar viena 
proga kasdienybės dulkes nu
plauti tauriais skysčiais. Beje, 
išduosiu paslaptį; — čia kiek
vienam asmeniškai į. ausį kuž- 
telėjo: — vieno valdybos nario 
gimtuvės ta pat proga iš
puola...

O gale tėviškai ir švelniai 
pridėjo:

— Tik jau, svarbiausia, žal
čiai, nesivėluokit!

Ši neoficiali proga posėdžiui 
mums visiems labiausiai ir 
įstrigo širdin. Ir ūpą pakėlė. Ir 
dalyvavimo būtinumą įpras
mino. Kažkaip savaime svar
bumas išryškėjo. Visi paju
tome to posėdžio reikalingu
mą, ir kokias atsakingas ne
šiojame savo užanty. Tad pa- 
siryžome atlikti tą visuomeni
nio gyvenimo gyvybinę pa
reigą.

Šiaip, būdavo, šliauži valdy
bos posėdin sunkių, atsakingų 
veikimo naštų slegiamas. Jau
ties, lyg skruzdė darbščioji, 
ant kurios nugaros užkėlė 
nepaprasto svorio tanką. Ir tą 
tanką turi vilkti, arba jo ne
gailestingi vikšrai tave su
triuškins. Dabar gi atrodė, lyg 
jie savom kojom, o dviem 
straigtasparniais lakioji! Ir 
keista — nė vienas šį kartą 
neatsisakinėjo. Visi buvo nie
kur neužimti. Ir visi sulaužė 
nelemtą lietuviško punktualu
mo tradiciją: atvyko netgi vi
som penkiom minutėm anks
čiau. O juk, būdavo, lauki ku
rio nors tipelio ištisom valan
dom. Negali pradėti posėdžio. 
Stuburkauliu ima plaukuoti 
vorai ropinėti tiesiai per nervų 
sistemą! O anas, zuikio lūpa, 
atbėgs uždusęs ir šlapias, kaip 
vilnonė kojinė, į posėdžio pa
baigą tik alaus išgerti. Ir dar 
aiškinasi. Ir vis svarbiais, di
delio masto įvykiais! Teisina
si, o mes jam pavydim. Atseit 
— prakaitavom be jo visuo
menės labui. O jis, kombina
torius, sau visokias laisves 
leidžia! Atsitikdavo, kad iš nu-

griebsis, jei turi, gero žodyno 
ar, ieškodamas pagalbos, gal 
skambins „Gimtosios kalbos” 
žurnalo redakcijai.

sivylimo ir demokratiją pa- 
keikdavom!

Šiandien — viskas kitaip. 
Nekasdieniškai. Visų akys 
žvalios. Lūpos tik šypsos. Ir 
idėjų kupini. ALTui galėtume 
paskolinti. Ir jėgos, ir ryžto 
iki valiai — imtum, rodos, 
visą Lietuvių Bendruomenę 
stačiai ant šiaurės ašigalio 
pasodintum. Tegu valdo visą 
žemės rutulį tautiečiai! Ga
bumų, rodos, nestokotų. Juk 
jei Vytautas Didysis sugebėjo 
po Juodąją jūrą pabraidžioti, 
kodėl gir jo palikuoniai ne
galėtų nuo šiaurės ašigalio 
kad ir, sakysim, internetais ar 
kompiuteriais pasaulį valdy
ti? Juk laikai progresuoja! 
Kaip romėnai sakydavo: Tem- 
pora mutantur et nos muta- 
mur in illis”.

Tokių kilnių minčių vedini, 
sugužėjom pirmininko sa- 
lionėlin. O pro praviras duris 
akimis užkliuvom už valgoma
jame bežydinčio vaišių stalo. 
Ten moja kuproti ir pilvoti bu
teliai. Ir spindi kviesdamos 
lėkštės. Tačiau vaizduojam, 
kad tai mus nejaudina. Ir 
visiškai nesvarbu. Kažkodėl 
visi nepaprastai rimtai nusi
teikę.

Sparnelis net akademiškai 
suraukia kaktą — taip visos 
raukšlės ima protingai ban
guoti! Visas jo veidas — tars 
pernykštis obuolys. Regis, va 
tas obuolys tuoj sprogs ir pa 
birs brandžios, protingos sėk
los. Bet jis visai paprastai pra
sižioja:

— Taigi, susirinkome visi... 
Net gražu...

Mašalas, matyt, užsižiop
sojęs į pūpsinčius butelius val
gomajame, netaikliai prašau
na pro šalį:

— Gražu, tik vakare, sako, 
turi lyti...

Ligi šiol barbenęs į sofos 
atlošą, savo storais, bukais, 
praktiškais pirštais, Miknė- 
nas randa reikalą parodyti 
savo susidomėjimą degančiais 
įvykiais:

— Aš manau, — sako jis, — 
šį klausimą reikia išnagrinėti 
išsamiai ir papunkčiui.

— Kokį klausimą? — nu
sigąsta, lyg iš sunkaus slo
gučio nubudęs, pirmininkas. 
Ir nustoja brazdinęs popie
riais. Jis nervingai ieško dar
botvarkės.

— Na, čia turėjo būti... Atsi
menu, įsidėjau į bylą...

— Apie kokį klausimą dai’ 
čia eina kalba? Rodos, viską 
surašiau...

Staiga visi pabunda. Ir visi 
ima labai garsiai vienas per 
kitą svaidyti protingas, gilias, 
gražias mintis.

— Na, tai, ponai, gal pradė
sim, — pagaliau nudžiunga 
pirmininkas, atradęs sulam

dytą, subraukytą lapelį. Taigi, 
šios dienos darbotvarkė yra 
tokia.

Ir skaitomi nuobodūs, ži
nomi, trafaretiški dalykai, nie
ko bendra neturintys su paki
lia, iškilminga nuotaika.

— Gal kas nori išsitarti dėl 
darbotvarkės? — klausia pir
mininkas.

— Aš siūlau perskaityti pe
reito posėdžio protokolą, — 
lyg kažką nepaprasta sugalvo
jęs, bosu sudūzgia Sparnelis.

Lyg tyčia sekretorius neran
da pereito posėdžio protokolo.

— Aš jį turbūt būsiu per 
skubėjimą palikęs virtuvėje 
ant stalo, — pasiteisina.

— Kodėl būtinai virtuvėje 
ant stalo? — pastato stulpu 
akis Mašalas.

— Juk virtuvėj, prieteliau, 
niekas protokolų nerašo.

Sekretorius jautriai reaguo
ja:

— Aš visada rašau tik ant 
virtuvės stalo.

— Tai koks pats sekretorius, 
jei rašomojo stalo dar neįsi
gijai? — kandžiai lyg vapsva 
įgelia Miknėnas.

— Kitur triukšmas. Vaikai 
salonėlyje siautėja. Žmona te
leviziją žiūri. Nenori, kad 
brazdinčiau popieriais ir truk
dyčiau.., Na, tai aš virtuvėj 
paprastai susikaupiu, — nuo
laidžiai šypsodamasis, parau
dęs aiškinasi sekretorius.

— Tikras nuosmukis, — 
burbteli Mašalas, kultūringas 
žmogus, visuomenės veikėjas, 
o — pamanykit — virtuvėje 
rašo. Virtuvėje tik lėkštės 
mazgojamos, o ne protokolas 
rašomas!

— Žinoma, išplovus lėkštes 
ir įkvėpimas atsiranda, — 
kažkuris nusižvengia.

— Ponai, prie tvarkos, — su
draudžia pirmininkas — Lai
ko turime nedaug, o tiek svar
bių darbų dar reikia atlikti. 
Svarbiausia aptarti ir nu
smaigstyti gaires mūsų pobū
vio programai. Numatyti daly
vius, menininkus ir geriausias 
mūsų telkinio jėgas suburti.

— Tai nuo to svarbiausio 
punkto ir pradėkime. Aš 
siūlau svarstyti pobūvio klau
simą, — oriai prasižioju, paga
liau manydamas, kad jau ir 
mano eilė bus atėjusi ką nors 
pasakyti.

— Aš palaikau siūlymą, — 
bėgdamas akimis į valgomąjį 
pas šeimininkę, skambinančią
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SKRISKITE ŠĮ RUDENĮ AR ŽIEMĄ Į 
LIETUVĄ PER SKANDINAVŲ ŠALIS

Siūlome pačias žemiausias kainas 
ir patogiausius skrydžius į Vilnių iš Čikagos, 
Detroito, Cleveland, New York, Washington,

Seattle ir kitų Amerikos miestų.

Turime dideles nuolaidas bilietams į vieną pusę.
Jeigu šiais metais negalite patys aplankyti 

giminių Lietuvoje, pasikvieskite juos į Ameriką.
i

Profesionaliai sutvarkysime visus Jūsų 
ar giminių kelionės reikalus.

Daugiau informacijos gausite skambindami 
į mūsų raštinę.

Maloniai Jums patarnausime.

American Travel Service 
6500 S. PULASKI, CHICAGO, IL 60629 

Tel. 773-581-1200; 800-422-3190 
Fax. 773-581-1873 
ATSVL@ATT.NET

WWW,AMERICANTRAVELSERVICE.COM

stikliukais, skubiai paremia 
mane Sparnelis.

— Kas mano kitaip? — 
užklausia pirmininkas, ir pats 
nervingai žvilgteri ten, kur 
ausį, lyg arfos garsai, kutena 
dangiškoji stikliukų muzika.

— Kodėl? Aš nieko prieš.
— Ir aš.
— Na, matot, kaip lengvai šį 

klausimą sutarėm, — pa
sidžiaugia pirmininkas — nė 
balsavimui nereikėjo statyti.

Prasideda nuodugnus ir 
kruopštus pobūvio gvilde
nimas. Renkama komisija. 
Skirstomas! pareigomis, pagal 
įvairius gabumus ir su
gebėjimus. Kas daugiau pake
lia išgerti — bufetą tvarkys. 
Kieno silpna širdis menui — 
gali programa pasirūpinti. 
Visą finansinę pusę užkrau
nant ant Miknėno pečių. Jis 
turi du apartamentus, banke 
riebią einamąją sąkaitą, ir 
šiaip moka su pinigu apsieiti.

Aptariamos detalės. Užsi
mezga būtini ginčai. Ir svar
bios diskusijos. Jaučiamės 
sprendžią svarbius lietuviškos 
kultūros reikalus.

Pokalbis linksta į visuome
ninius asmeniškumus. Blaivi 
nuomonė — sakoma tokiais 
atvejais. Leidžiamos žodžių 
strėlės į visas šalis. Plakame 
liežuviais, kaip gerai iš
pustytais dalgiais. Kalbame 
apie viską. Tik kažkodėl nė 
apie patį degantį reikalą, dėl 
kurio buvome pakviesti.

O gal jau ir tie reikalai da
bar ne tokie degantys atrodo. 
Gal ir jau perdegė dar neuž-uii 
sidegę? *■'

Kambaryje nuotaika įkaista. 
Visi turi savo nuomonę. Ir vis 
kiekvienas, žinoma, skirtingą. 
Pasiklystama tarp lietuviško 
gyvenimo smulkmenų.

Ir tuo palaimintu ekstazės ... 
metų įlinguoja, lyg gulbė 
raliaus pati, pirmininkienė.
Ir, kaip maloni šeimininkė, 
praneša, kad po tokių sunkių 
kultūros svarstymų mūsų štai 
laukia gimtadienio vaišės. 
Sparnelis bando sušukti „va
lio”, bet pirmininkas, atstū
męs kėdę, veda visus į tą ap*- 
krautą vaišėmis valgomąjį, 
kuris per visą posėdį mums 
nedavė ramybės.

• Apsiavęs naujais batais, 
žvilgterėk atgal, kad žinotum, 
kokius pėdsakus palieki.

b y
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Parduoda Ieško darbo

Parduodamas venas GMC 
SAFARY ’ 98 m. Skambinti 

Laimai tel. 773-718-1991, 
iki 3 vai. p.p.

ct* „Tl 

JOSU

X JAMES
HE«TING 

tr COOL1NG

55 m. moteris gali prižiūrėti 
senus žmones ir gyventi kartu. 
Turi patirties, kalba angliškai. 

Tel. 630-455-4041, Dana. 
Skambinti po 6 vai. vakaro.

38 m. moteris perka darbą 
prižiūrėti senelius ir gyventi 

kartu. Turi patirti, kalba 
angliškai. Tel. 630-964-5898, 

Dana.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
poitation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashii 
Tel. 800-820-6155.

ing.

8128 S. VVestem Avė. 
Chicago, IL 60652 
24 HRS, 7 DAYS

773-778-6050

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais i 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 708-652-2110.

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
• 773-617-6768 (mob.)

FREE ESTIMATE
Visapusiškas aptarnavimas ir instaliacija

yitnv6mo£

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

Veikto nuo 
1921 m.

8900 South ARCHER ROao. Wilixw Springs, lu»oi$ TEh 708.839.1000

,Z'z’ pokyliu galės - tinka įvairioms prozoms

< Puikus maistas,
geriausi gėrimai,

Į/ *M*
malonus

’ irių:;-•, .

100 iki 135 svečių35 iki 40 svečių

Bonfattectoom

40 iki 60 svečių

uionooM
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

125 iki 175 svečių

1» ttltf SIIM
225 iki 550 svečių

©041 TRAININQ, ING.
Programos ir dėstytojai yra patvirtinti IL valstijos 

švietimo tarybos
«

4728 W. Oakton, Skokie, IL 60076 
Galimas nemokamas mokslas

Tel. 847-568-1560 
’ Fax. 847-568-1563

Mokymo centras GOAL TRAINING siūlo naują 
patvirtintą 

kursą!
MEDICININIU IR DRAUDIMO 
SĄSKAITŲ SPECIALISTAS

Tiems, kurie prarado darbą ar turi mažas pajamas — 
mokslas nemokamas. Mes padedame susirasti darbą. 

Raštinė dirba: 10 v.r. — 7 v.v. (I-V)
9 v.r. — 12 v.p.p. (VI ir VII)
E-mail: www.yourgoal.com

Chicago

How easy is it to 
As easy as SAS. L

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

MARŲUETTE
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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1Z2 West 95th Street 

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

Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits”, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

tel. 630-241-1912. ,

S K E
Nekilnojamasis turtas

Audrius Mikulis
Tel.: 630-205-9262 
Pager: 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
‘ Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

GREIT PARDUODA

*** RE/MAX 
REALTORS 

OfFC.1773] 229 - 8781
HOME (7081 425 - 7180 
MOBIL (7731 590-0205

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkalnoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

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

Reikalingi žmonės 
parduotuvių valymui IL ir IN 

valstijose. Skambinti 
tel. 708-790-3136 arba 

765-532-6428.

Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and ivrite 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

Reikalingi žmonės viešbučių 
valymui Joliet ir Mondelein 
priemiesčiuose. Skambinti

tel. 630-357-8110 arba
708-218-7521.

...... .........

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Skambinti t 
tel. 630-816-7114.

Car Audio/Auto Alarm/ 
Tinter wanted. Experience a 
mušt! Top pay/Benefits. Call 
Povilas at 708-201-1200 or 

fax resume to 708-201-1222.

CARPENTER HELPER
Permanent growth opportu- 

nity, ENGLISH speaking only, 
Westem suburbs.

Tel. 630-852-1444.

Reikalingi patyrę eifs 
(dryvit) darbininkai.

Skambinti 
tel. 630-816-7114.

A STAR ALLIANCe MEMBER V, "T

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen ba 
to Chicago.

Find out Just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ frequent flyer program.

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

ick

It’s Scandinavian
J/fJ

SfjndllUVlMI Akli'**

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

O’FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS. Ine. 

Kompanija pagal Jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
JonavlclusOhome.com

-21

Nebrangiai montuoju
automobilines apsaugos bei 

stereo sistemas.
Tel. 773-502-1570.

MOVING
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vore Mat 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės j 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI

Bus. 773-767-6655 Pg. 773-258-0496 
Fax 773-767-9618

MEDICAL
BILLING/PHLEBOTOMY

• 10 weeks Sunday Classes
• Billing, insurance, medical 
terminology
• Computer billing
• ICD-9, CPT coding
• Top phlebotomy training using all 
modern techniųues
• Hands on experience in a 
medical office settings
• Help with Resume
• Work with teachers with 12 years 
of American experience and
• Degrees from US Universities
• Testimoąials from our graduates

For more details call: 
847-392-8080

MilDun Training Center of 
Iliinois-MTCI 

Susikalbėsite rusiškai.

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

* Salone „Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus Š 
vyrams ir moterims. Susitarus, »

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas” tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9526.

Kirpėja kerpa vyrus ir moteris,
atlieka cheminį sušukavimą, 

dažo plaukus, antakius, 
blakstienas. Susitarus, atvyksta į 

namus. Tel. 773-918-0851; 
773-456-6410, Regina.

įvairus

Krautuvėlės „LIETUVĖLĖ”
(Jaunimo centre) darbo valandos:
V - 3:30 v.p.p. iki 8:30 v.v.;
VI - 8:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.;
VII - 10:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 
NAUJIENA! Pigiai parduodamos

bulvių tarkavimo mašinos. 
Tel. 847-845-3972.

Padedu surasti darbą prie 
ligonių slaugymo bei 
prižiūrėti vaikus ar 

pagyvenusius žmones. 
Tel. 708-296-9265.

Qrrtui)c > Accent 
Homefinders

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

a ’ i iB, fžT j

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

f Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas ir 

malonu? patarnavimas.
Skambinti Vandai, 
tel. 708-233-6081.

E5SCbrn| 1S,SĮ/
LIETUVA 25C, VOKIETIJA B«, KANADA 8C, USA S< 

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA IR UŽSAKYMAI

Tel:1-888-615-2148,1-708-599-9680 KVIESTI ERIKA 
PARDUODAME TELEFONINES KORTELES 

8801 S. 78 TH AVĖ., BRIDGEVIEW, IL 60455

LIETUVA 2001
Pigiausios Kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV 

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis..

* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

RF.AL ESTATE agentūra 
Vilniuje teikia paslaugas perkant 

ar parduodant namus, butus ir 
žemės sklypus. Veltui įkainuoja 
nekilnojamą turtą, konsultuoja,

pataria ir teisiškai sutvarko 
pirkimo-pardavimo dokumentus. 
Tel. Vilniuje: (370-2) 22-39-37. 

Ęl. paštas: info.estąte.w3@takas.lt 
Informacija Čikagoje: 

630-243-8000, nuo antr. iki šešt., 
nuo 10 v.r. iki 5 v.v.

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
V<ice.MsA7734»E78a)
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER -----
norite parduoti ar pirkti 

ste ar prierruesčiiųųid kreipkitės į 
DANUTĘ M AYERProfesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

namusJei 
mieste ar j

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas Čikagoje, nuosavame 

name. Skambinti darbo 
dienomis nuo 5 v.v. 
tel. 773-776-8818.

Išnuomojamas 2 kamb.. 60 m2 
butas su baldais Vilniaus 

senamiesčio centre (Didžioji g.). 
Yra visi patogumai, satelitinė 

televizija. Tel. Paryžiuje, 
Prancūzijoje: 331-45-74-03-43;

»x. 331-Fax. -45-74-64-61.

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas suaugusiems, esantis 

tarp 63 St. ir Tripp Avė. 
Tel. 773-582-5366.

Parduoda

Romainiuose, šalia Kauno 
parduodamas pusiau įrengtas 

namas. Yra 17 arų žemės. 
Kaina $65,000.

Tel. 011-370-7-251445, Zita.

Labai pigiai parduodamas 
naujo planavimo 65 m2, trijų 

kambarių butas I aukšte, ramioje 
Panevėžio miesto vietoje. 

Tinka gyventi ir komercinei 
veikiai. Kreiptis tel. Lietuvoje 

011-370-5-527-448; 
mob. 011-370-828-615981.

Išnuomojami 3 butai. 
First Rate Real Estąte, 

Aušra Padalino. 
Tel. 773-767-2400.

Oak Lawn rajone, dviejų aukštų 
namo antrame aukšte, ramioje 

vietoje (netoli prekybinis centras, 
greitkelis, parkas) išnuomojamas 

3 miegamųjų butas.
Tel. 708-430-3979.

Išnuomojamas vieno 
miegamojo butas su baldais 
pusrūsyje (basement). Kaina

$500. Tel. 708-594-’ l84.

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
suremontuotas butas 

Bridgeporte, patogioje vietoje 
tam, kam reikia naudotis 

visuomeniniu transportu. $600. 
Tel. 708-288-4531, Vytas.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

1 mieg. butas 67 & VVhipple apyl. 
$415 į mėn. + „security”
Tel. 773-434-4543

Išnuomoju 3 miegamųjų butą 
(6 kambariai). Butas tarp 

Westem Avė irCalifomia St. 
Skambinti tel. 773-376-2397.

. MlifeEEA, inKAVIEaL,

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM
*******************************************************

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI

http://www.yourgoal.com
mailto:amikulis%40usa.com
http://www.scandinavian.net
JonavlclusOhome.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
mailto:te.w3%40takas.lt
http://WWW.MAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

APIE KREDITO PRANEŠIMUS IR 
ĮSTAIGAS, KURIOS SIŪLOSI TAISYTI 

JŪSŲ KREDITĄ
Kas yra kredito prane

šimas (credit report)?
Tai yra dokumentas, ku

riame parodoma kaip jūs sko- 
linatės ir atmokate skolas. 
Kredito davėjai paprastai žiū
ri į šiuos duomenis ir spren
džia, ar esate patikimas skoli
ninkas ir ar jie gali duoti jums 
kreditą-paskolą, nerizikuoda
mi prarasti pinigų.

Kokia informacija gali 
būti įrašyta į kredito pra*> 
nešimą?

Dažniausiai ten įrašyta:
1. jūsų ID — identitetas ir 

darbo duomenys;
2. skolų mokėjimo istorija;
3. sąrašas visų kreditorių, 

kurie neseniai prašė jūsų kre
dito pranešimo;

4. vieša dokumentinė infor
macija, kaip bankrotas, „fore- 
closures”, teismo sprendimai.

Kas gali matyti jūsų kre
dito pranešimą?

Tiktai tam tikriems asme
nims yra leista peržiūrėti jūsų 
kredito pranešimą. Tai:
X. kreditoriai, iš kurių pra

šote kredito ar paskolos;
2. darbdaviai, bet tik tai tam 

tikromis aplinkybėmis ir tik
tai gavę jūsų raštišką su
tikimą;

3. valdžios įstaigos ir tos 
įstaigos, kurios bando iš jūsų 
išrinkti, pvz., vaiko pragyveni
mo paramą (child suport).

Kiekvienas turėtų sekti 
savo 1 kredito istoriją pa
prašant savo kredito pra
nešimo.

Yra trys pagrindinės kredito 
pranešimus teikiančios įstai
gos ir daug mažų. Pagrindinės 
trys didžiausios įstaigos, tei
kiančios kredito prenešimus 
yra: EQUIFAX, ESPERIAN, 
(ankščiau TRW) ir TRANS 
UNION.

Šios įstaigos gali iš jūsų už 
kiekvieną kredito reportą pa
prašyti po 8 dol. Nemokamai 
gaunate pranešimą, jei jums 
buvo atsisakyta suteikti kre
ditą per paskutinias 60 die
nų. Jūs taip pat galite gauti 
vieną nemokamą kredito pra
nešimą bet kuriam 12 mė
nesių laikotarpiui, jei: 1. esate 
bedarbis ir ieškote darbo per 
60 dienų , 2. jei esate valdžios 
įstaigų remiamas teikiama 
pragyvenimui pagalba (Wel- 
fare), arba 3. jei galvojate, kad 
jūsų kredito pranešime yra ne
tikslios informacijos ryšium 
su kokia nors suktybe (fraud).

Kaip paprašyti kredito 
pranešimo?

Reikia siųsti raštišką pra
šymą vienai tų didžiųjų įstai
gų — įrašykite savo visą pa
vardę, vardą, gimimo datą, 
„Soc. Sec.” numerį ir gyve
namąją vietų paskutinių pen- 
kerių metų laikotarpyje adre
sus. Kiekviena įstaiga turi 
nemokamą telefoną, kuriuo 
galite paskambinti ir pa
prašyti daugiau informacįjos. 
įstaigų adresai ir telefono nu
meriai:

EQUIFAX — P. O. Box 
105873, Atlanta, GA 30348, 
800-685-1111;

EXPERIAN — Attn. NCAC,
P.O. Box 949} Allen, TX 
75013-2104, 800-682-7654;

TRANS UNION CORPORA
TION — P. O. Box 390, 
Springfield, PA 19064-0390, 
800-916-8800.

Jeigu jūsų kreditas yra pras
tas, ar turėtumėte kreiptis į 
kredito taisytojų (credit re- 
pairs) įstaigą, ieškodami pa
galbos?

Saugokitės tų įstaigų. Yra 
daug dalykų, kuriuos pats ga
lite padaryti nemokamai, kad 
sutvarkytumėte savo kreditą.

Saugokitės kredito taisymo 
(credit repair) įstaigų, kurios 
vilioja jus tokiais pažadais:

1. „mes išbrauksime blogo 
kredito pranešimą”! Tiesa yra 
ta, kad niekas negali išbraukti 
blogo kredito informacijos iš 
jūsų kredito dokumentų, jei ta 
informacija yra tiksli;

2. „Tiktai mes galime 
pašalinti blogą ar netikslią in- 
formacįją!” Tiesa yra ta, jei 
padarytos klaidos jūsų kredito 
dokumente arba ten yra sena 
informacįja, jūs pats nemoka
mai galite tą klaidą atitaisyti.

„Legitimate errors” reiškia, 
kad informacija yra netiksli, o 
ne informacija, kuri jums ne
patinka.

„Old Information” reiškia, 
kad kredito informacija yra 
senesnė, negu 7 metai, arba 
bankroto informacija senesnė, 
negu 10 metų.

3. „Bloga informacija jūsų 
kredito dokumente yra teisin
ga, bet mes ją vis tiek galime 
panaikinti”. Tiesa yra ta, kad 
meluoti kredito pranešimų 
įstaigai yra nelegalu.

Ko turėčiau ieškoti savo 
kredito pranešime?

1. Ar yra klaidų?
Jei galvojate, kad kredito 

pranešime yra klaidų, užpil

Jūs siųskite pinigus namo, 
o VVestern Union 

išsiųs Jums

Pasidalink ypatingais gyvenimo 
momentais su savo mylimaisiais užjūryje.

ACways VVitH T(owers
• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604•J
Pasiųsk dvi pinigines siuntas per VVestern 
Union Money Transfer iš JAV į Lietuvą ar 
kitas Centrinės ar Rytų Europos šalis nuo 
2001 m. rugpjūčio 24 d. iki rugsėjo 30 d. ir

nemokamai gausi kompaktinį foto aparatą. 
Geri momentai ilgai nesitęsia, todėl 
paskubėkite. Nepraleiskite galimybės.

Siųskite pinigus šiandien!

Smulkesnė, informacija

1-800-325-6000
www.westernunion.conn

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".

dykite formą — „dispute form” 
arba parašykite laišką, ku
riame paaiškintumėte prob
lemą.

Laiške rašykite: savo adre
są, datą, adresą kredito pra
nešimų įstaigai (consumer re- 
porting agency), tada rašykite: 
Dear Agency, (savo pavardę, 
adresą, soc. sec. nr.) ir I am 
writing to dispute the follow- 
ing item in my credit report: 
(čia aiškiai įrašykite prie
žastį). I dispute this Informa
tion because (čia aiškiai įra
šykite priežąstį). Pav. I am 
writing to dispute item // 1 in 
my credit report. This is Infor
mation an account at Big City 
Department Store. I dispute 
this Information because this 
account does not belong to me. 
I reųuest that you delete or if 
appropriate correct this in- 
correct Information. Please 
send a copy of the correct cre
dit report. I have enclosed In
formation tu support this 
claim. Sincerely, (Pasirašykite 
ir pridėkite kopijas doku
mentų, jei turite paremiančių 
jūsų disputą).

Gavusi jūsų laišką, kredito 
pranešimų įstaiga turi peržiū
rėti jūsų kredito pranešimą ir 
pranešti jums rezultatus, pa
prastai per 30 dienų. Kredito 
pranešimų įstaiga gali atsisa
kyti išpildyti jūsų prašymą — 
patikrinti tik tuo atveju, jei jie 
nusprendžia, kad prašymas 
nerimtas ir nepagrįstas. Bet 
apie šį nuosprendį jie jums 
turi pranešti. Kredito pra
nešimų įstaiga per 5 dienas, 
baigus patikrinimą, turi jums 
atsiųsti kredito pranešimo ko
piją, jei kredito pranešimas 
buvo pataisytas. Jei problema 
nėra išspręsta, galite parašyti 
maždaug 100 žodžių ilgumo 
raštą, aiškinant jūsų reikalą.

Kas yra sena informacįja 
jūsų kredito pranešime?

VVESTERN
UNION

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje*
VVestern Umon išsiųs 35 mm fotoaparatą kiekvienam vartotojui, kuris pasiųs dvi ar kelias pinigines siuntas per Westem Union Money Transfer iš JAV t Rylų ar Centrinę Europą, siuntėjui 
užrašius galiojanti adresą JAV ant 'Send Money’ formos Fotoaparatas bu •»siųstas 4-6 savaičių laikotarpyje po šio pasiūlymo pasibaigimo datos Foto juostą nebus pridėta Vienas 
fotoaparatas šeimai, kol jų užteks Pasiūlymas negalioja telefoniniams ar kreditinių kortelių piniginiams persiuntimams ©2001 VVesfern Union Holdings. Ine Visos teisės priklauso autoriui.

Great rates to the ręst of the world - any day, any

e- For infomuition call Long Distance Post: 
aLL

WWW.LPPOST.COM 4-800=449=0445

Ieškokite: 1. kredito infor
macijos, senesnės negu 7 
metų; 2. bankroto informacija, 
senesnė negu 10 metų. Tai yra 
laikoma sena informacija ir ji 
neturėtų būti jūsų kredito 
pranešime.

Ar tai išspręs visas jūsų 
kredito problemas? Ne. 
Kartais žmonės patenka į 
bėdą dėl kreditų. Ir tos proble
mos pasirodo paprastai jūsų 
kredito pranešime. Geriausia, 
ką jūs galite tuo atveju daryti, 
yra pradėti atstatyti savo 
kreditą. Kai prašote naujo 
kredito, darykite tai labai at
sargiai. Gaukite jį kiek galima ge
riausiomis sąlygomis.

Jei jūs sutvarkėte viską 
ir vis tiek negaunate pra
šomo kredito? Yra galimybė, 
kad esate nelegaliai diskrimi
nuojamas. Yra prieš įstaty
mus, kreditoriams duodant 
kreditą ar jį atmetant, remtis 
asmens lytimi, amžiumi, rase, 
spalva, religija, tautine kilme, 
šeimos padėtimi, ar gaunama 
valdžios parama. Jūs turėtu
mėte tuojau pakalbėti su ad
vokatu, jei galvojate, kad prieš 
jus buvo įvykdyta diskrimina
cija, prašant kredito.

Kur reikia kreiptis ieš
kant pagalbos?

Jūsų vietinėn teisinių patar
navimų įstaigon — Local legal 
Services Office, volunteer law- 
yers project arba Local depart- 
ment of Consumer Affairs.

Naudotasi medžiaga iš „Na
tional Consumer Law Center, 
Ine.” pranešimo.

PATIKRINKITE SAVO
TURTO PAVELDĖTOJUS

Jei turite gyvybės apdraudą 
ar gaunate pensiją iš privačios 
įmonės, pasitikrinkite, kad 
jūsų paveldėtojąi (beneficia- 
ries) būtų tie ėBmenys, ku-

MONEY
TRANSFER

riems norėtumėte palikti tą 
savo turto dalį. Į tai nori at
kreipti jūsų dėmesį AARF 
Foundation Litigation, atsi
žvelgiant į paskutinį Aukš
čiausio teismo sprendimą. 
Kaip pavyzdį, duoda vieną as
menį, kuris buvo viską užra
šęs žmonai, vėliau išsiskyrė, 
vedė kitą, pamiršo viską 
perrašyti, ir, jo staigios mir
ties atveju, pretenzijas į gy
vybės apdraudą bei pensiją 
reiškė buvusi žmona. Žemes
nis teismas priteisė tai buvu
siai žmonai, valstijos aukš
čiausias teismas tai panaikino 
ir priteisė viską vaikams, o
JAV Aukščiausias teismas nu
sprendė, kad paveldėtoja (be- 
neficiary) yra buvusi žmona.

Todėl visiems reikėtų pasi
tikrinti, kas yra paveldėtojai 
ir, jei reikia, padaryti rei
kiamus pakeitimus, ypač jei 
neseniai išsiskyrėte, ar vedėte 
iš naujo,' ar vyro/žmonos mir
ties atveju, ar jei gimė vaikas, 
ar vaikaitis. Jūsų palikimo pa
veldėtojų dokumentus reikėtų 
pasitikrinti kasmet; kada pil
dote pajamų mokesčius, kad 
žinotumėte, jog užrašytas pa
veldėtojas yra tas pats asmuo, 
kuris turėtų paveldėti jūsų 
turtą, ar dalį jo po jūsų mir
ties.

Naudotasi įvairia spauda.
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.t A.
VLADAS VISMANTAS

Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, 2001 m. rugsėjo 
30 d., 10:30 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marųuette Parke.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Vladą savo maldose.

Vlado šeima

♦ Seimas įpareigojo Vals
tybės saugumo departa
mentą dar iki šių metų pabai
gos parengti programą prieš 
terorizmą. Pataiką, kuria VSD 
buvo įpareigotas parengti ko
vos su terorizmu programą, 
pasiūlė Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto pirminin
kas Alvydas Sadeckas. Tero
rizmo užkardymu parlamenta
rai susirūpino po teroristinių 
išpuolių JAV. , (BNS)

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 10727 S. Pulaski Rd.

5948 S. Archer Avė.
5200 W. 95 St. ' 9900 W. 143 St.
Oak Lawn, IL Orland Park, IL

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALLPHONES 
1-773-523-0440

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

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

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES 

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
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 
www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

CICERO, 5645 W. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES
1-708-652-5245

Sus to LITHUANIA
from2O.9 t/ffljn
ld - any day, any timeL

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.westernunion.conn
http://WWW.LPPOST.COM
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Sigutė Žemaitienė praneša, kad Havąjuose mirė jos te
ta Bronė Jameikienė. Laido
tuvės vyks Čikagoje. Platesnis 
pranešimas bus paskelbtas vė
liau.Apie įstojimą į NATO,
apie Lietuvos kariuomenės 
reikalus, apie, paskutiniuosius 
įvykius pasaulyje - iš padės 
Lietuvos kariuomenės vado 
generolo mąjoro Jono Kron- 
kaičio lūpų. Tokią progą jums 
siūlo „Draugas”, kviesdamas 
atvykti į rudens pokylį rugsėjo 
30 d., sekmadienį, kuriame J. 
Kronkaitis pakviestas tarti žo
dį. Vakaras prasidės 5 val.v. 
(pabendravimas), po to - karš
ta vakarienė ir šokiai. Taip 
pąt ruošiama ir meninė pro
grama - siurprizas. Kviečiame 
visus! Tie, kurie jau užsisakė 
vietas, prašomi atsilyginti, o 
tie, kurie tik ruošiasi tai pada
ryti, raginami paskubėti. Taip 
pat laukiame ir jūsų užpildytų 
laimėjimų šaknelių. Bilietus 
įsigykite „Draugo” adminis
tracijoje.

JAV LB Vidurio vakarų apygardos valdyba ir JAV 
LB XVI Tarybos prezidiumas 
maloniai kviečia lietuvių vi
suomenę dalyvauti iškilmingo
je sukaktuvinėje vakarienėje 
spalio 12 d., penktadienį, 7 
val.v. Radisson viešbutyje, 
5000 W. 127 Str. (1/2 bloko į 
vakarus nuo Cicero). Bilietus 
galima užsisakyti kreipiantis į 
B. A. Vindašienę tel. 708-974- 
2464, pasiunčiant čekį „LAC - 
Taryba” vardu 11129 North- 
west Rd., Palos Hills, IL 
60465 su vokeliu bilietams ir 
M«ifcUl. Švenčiame 50-ties me
tų jubiliejų nuo LB įsikūrimo 
Amerikoje. Kviečiame visas 
organizacijas, LB apylinkes, 
Lietuvių fondo tarybą ir val
dybą, LB apylinkių valdybas, 
Draugo fondo tarybą ir val
dybą, ALTo tarybą ir valdybą 
ir visus lietuvius dalyvauti 
šioje sukaktuvinėje vakarienė
je.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

DIREKTORIŲ TARYBOS POSĖDIS
Pradedant Draugo fondo 

2001 m. rudens vajų, 2001 m. 
rugsėjo 12 d. įvyko Draugo 
fondo direktorių tarybos posė
dis, kuriame dalyvavo visi di
rektoriai išskyrus sekretorę 
Birutę Jasaitienę, negalėjusią 
dalyvauti dėl sveikatos tikri
nimo.

Posėdyje buvo priimta 2001 
metų pirmojo pusmečio finan
sinė apyskaita su 19,466.00 
dol. įnašų ir 22,902.00 dol. 
gautų dividendų ir palūkanų. 
2001 metų pavasario vajus at
nešė tik penktadalį 2000 m. 
pavasario vajuje surinktų lė
šų. Dividendai ir palūkanos 
2001 m. pirmame pusmetyje 
truputį paaugo, tačiau rugsėjo 
11 dieną teroristų susprogdin
ti abu World Trade Center 
dangoraižiai New Yorke aiš
kiai rodė smūgį Amerikos eko
nomikai bei investavimų už
darbiui ir jų vertei.

Posėdžio svečias „Salomon 
Smith Bamey" investavimų 
bendrovės atstovas ir Draugo 
fondo investavimų tvarkytojas 
— „broker” Gytis Kavaliaus
kas pateikė 2001 m. rugsėjo 
10 dienos DF investavimų 
duomenis, kurie rodė paskuti
niu metu šiek tiek sumažėjusį 
pelną (Unrealized Capital 
Gain). Šių metų birželio-liepos 
mėnesiais pertvarkyti DF in
vestavimai laikosi pastoviai,

Šiandien Čikagos meno institute (The Art Institute of 
Chicago, 111 S. Michigan 
Avė.) atidaroma dviejų žymių 
dailininkų V. van Gogh ir P. 
Gauguin darbų paroda „Van 
Gogh and Gauguin: Studio of 
the South”, kuri tęsis iki 2002 
m. sausio 13 d. Bilietus galite 
įsigyti skambinant tel. 312- 
930-4040; internete
www.artic.edu/aic arba „Tic- 
ket Master” (čia, beje, priside
da specialus mokestis, kurio 
bilietus perkant muziejuje, nė
ra, taip pat muziejuje Čikagos 
gyventojams suteikiama 20 proc. 
nuolaida). Norėdami daugiau 
sužinoti apie tapytojus, muzie
juje galite gauti juostelėje įra
šytą pasakojimą apie parodą 
arba Fullerton auditorįjoje pa
sižiūrėti 15 minučių vaizda
juostę. Čikagos meno institu
tas veikia: pirmadieniais- 
penktadieniais nuo 10:30 vai. 
r. iki 4:30 val.p.p., antradie
niais - iki 8 val.v.v., šešta
dieniais-sekmadieniais - nuo 
10 val.r. iki 5 val.p.p. („Van 
Gogh and Gauguin” paroda 
penktadieniais - pirmadieniais 
atsidaro jau 9 val.r.).Du filmai apie dailininką V. van Gogh spalio mėnesį 
bus demonstruojami the Gene 
Siskel Film Center (164 N. 
State Street, Chicago). Pirma
sis filmas „Vincent: the Life 
and Death of Vincent van 
Gogh” (1987 m., rež. Paul Cox) 
bus rodomas spalio 12 d., 
penktadienį, 6 val.v. ir spalio 
13 d., šeštadienį, 3:30 val.p.p. 
Filmą „Lust for Life” (1956 
m., rež. Vincente. Minnelli) 
matysime spalio 19 d., penkta
dienį, 6 val.p.p. ir spalio 20 d., 
šeštadienį, 3 val.p.p.Dainų popietė su muziku 
Faustu Strolia „Seklyčioje” 
vyks rugsėjo 26 d., trečiadienį, 
2 val.p.p. Maloniai kviečiami 
dainos mėgėjai atvykti, pa
draugauti ir išmėginti laimę 
įvairių gėrybių „šulinyje”. 
Kaip jau įprasta, bus bendri 
pietūs. Atvykite!

viršijant daugiau kaip mili
joną investuoto kapitalo Drau
go fonde. Susirūpinimą kėlė 
sumažėjusios pajamos — di
videndai ir palūkanos, kurių 
metams reikia apie 70,000 dol. 
„Draugo” leidybai ir DF rašti
nės išlaidoms. Tam reikalin
gas DF kapitalo padidinimas, 
tikintis, kad padidėjimą at
neš Draugo fondo rudens va
jus. Todėl DF direktorių tary
ba labai prašo visus „Draugo” 
skaitytojus atsiliepti į rudens 
vajaus laiškus su didesniais 
ar mažesniais įnašais.

Nuspręsta šių metų DF na
rių suvažiavimą šaukti 2001 
m. spalio 20 dieną, šeštadienį, 
9 vai. Jaunimo centre, Čiur
lionio galerijoje, Čikagoje. 
Kvietimai, nario įgaliojimai 
(Proxies) ir finansinės apy
skaitos visiems Draugo fondo 
nariams bus išsiuntinėtos ar
timu metu. Metiniame DF na
rių suvažiavime spalio 20 d. 
bus renkami trys direktoriai 
ateinančių dvejų metų kaden
cijai. Kandidatus (iš narių tar
po) prašome siūlyti prieš suva
žiavimą, jų pavardes, adresus 
ir jų sutikimą kandidatuoti 
(raštu) atsiunčiant į Draugo 
fondo raštinę.

Draugo fondo metiniame su
važiavime dalyvauti pakviesti: 
„Draugo” vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė ir administ

„Turgų” - nemokamą skelbimų 
žurnalą, leidžiamą „Drauge”, Cle
velande su malonumu skaito Daina 
Butkus. Lino Johansono nuotr.

Jūratė ir Jonas Variakojai „Draugo” dienraštį parėmė 
100 dol. auka. Dėkojame už 
dėmesį lietuviškai spaudai ir 
dosnumą!

Rašytojai Nijolei Janku- tei-Užubalienei 1999 m. lite
ratūrinės premijos įteikimo 
vakaras vyks spalio 5 d., 
penktadienį, 7 val.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
prašomi tą vakarą paskirti 
mūsų mielai rašytojai Nijolei 
Jankutei, kuri premįją gavo 
už knygą „Atvirukai”. Premi
jos mecenatas - Lietuvių fon
das. Vakarą rengia Lietuvių 
rašytojų draugija.

Ramojus Mozoliauskas, 
grąžino „Draugo” pokylio lai
mėjimų šakneles ir mūsų laik
raštį parėmė 40 dol. auka. 
Esame nuoširdžiai dėkingi!

„Draugo” administracija praneša, kad metiniai „Drau
go” vajaus pokyliai jau dau
giau kaip 20 metų vyksta rug
sėjo mėnesio paskutinį sekma
dienį. Organizacijos prašomos 
atkreipti dėmesį ir tą sekma
dienį neorganizuoti savo ren
ginių. „Draugas” ypač reika
lingas visiems, ypač organiza
cijoms, jų gyvavimui, tad ir 
paremkite dienraštį kartą per 
metus. 2002 m. „Draugo” va
jaus pokylis bus rugsėjo 29 d.

ratorius Valentinas Krumplis, 
kurie skaitys pranešimus.

Rudens vajaus įnašai
Su 200 dolerių: Gerardas 

ir dr. Nellie Juškėnai, garbės nariai, iš viso 3,600 dol., Cle
veland, OH.

Antanas Bumbulis, garbės narys, iš viso 1,000 dol., To
ronto, Canada.Su 100 dolerių: Nemira 
Šumskienė, garbės narė, iš 
viso 1,800 dol., Chicago, IL.

Aušra ir Algirdas Sauliai, garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Clarendon Hills, IL.

Dr. Thomas ir Dainė Quinn, garbės nariai, iš viso 1,300 
dol., Orland Park, IL.

Albinas Kurkulis, garbės narys, iš viso 4,500 dol., Chi
cago, IL.

Sigita ir Gediminas Dama- 
šius, iš viso 575 dol., Liberty- 
ville, IL.

Vladislava Shurkus, iš viso 
100 dol., Redford, MI.

Dr. Kastytis Jučas, iš viso 
100 dol., Chicago, IL.

Ona ir Jonas Daugirdai, iš 
viso 600 dol., Hinsdale, IL.

Janina Cukurienė, garbės narė, iš viso 1,400 dol., Chica
go, IL.

Vaclovas ir Margarita Moni
kai, garbės nariai, iš viso 
1,100 dol., Chicago, IL.

Natalija ir Vytautas Aukš
tuoliai, iš viso 400 dol., West- 
mont, IL.

Irena Jolita Mazurkiewicz, garbės narė, iš viso 1,400 
dol., North Riverside, IL.

Vytautas ir Genovaitė Muso- 
niai, iš viso 900 dol., Oak 
Lawn, IL.Su 50 dolerių:

,ĄŽUOLIUKAS” 
ATVYKSTA!

Garsusis berniukų choras 
„Ąžuoliukas”, vadovaujamas 
Vytauto Miškinio, ątvyksta į 
JAV ir surengs koncertus: 
spalio 5 d. - Vašingtone, spa
lio 6 d. - New Yorke, spalio 12 
d. - Clevelande, spalio 14 d. 
Čikagoje. Po to choristai vyks 
į Salt Lake City ir Kanadą.

Bilietus į koncertą Čikagoje, 
vyksiantį spalio 14 d. 3 val.p. 
p. Maria mokyklos auditorįjo- 
je, galite įsigyti iš anksto 
„Seklyčioje”, 2711 W. 71st 
Str.; tel. 773-476-2655.

Kviečiama talka - šešta
dienį, rugsėjo 29 d., 9 val.r. vėl 
bus kraunami „Saulutės” 
siuntiniai į Lietuvą. Galintys 
padėti sunešti dėžes į sunkve
žimius prašomi rinktis žemu
tinėje mašinų aikštelėje Pa
saulio lietuvių centre Lemonte 
8:45 val.r. Informacija skam
binant Ramintai Marchertie- 
nei tel. 630-243-9488. Mielai 
laukiama tėvelių, atvežusių 
vaikučius į lituanistinę mo
kyklą, talka. „Saulutė” dėkoja 
geriesiems savanoriams.

Vytauto Kernagio labdaros koncertas, neįvykęs dėl 
tragiškų įvykių Amerikoje, bu
vo atidėtas kitam kartui. Pini
gus už iš anksto pirktus bilie
tus galima atsiimti ten, kur 
bilietai buvo pirkti - „Sekly
čioje”, iš Vilmos, PLC po 11 
val.r. šv. Mišių ar rašant Ind
rei Tijūnėlienei, Dieviško Kry
žiaus Lietuvos benamių para
mos fondas, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089.

Šv. Kazimiero seselių rė
mėjos rengia rudeninį pokylį 
seselėms pa'remti. Kviečiamė 
visus sesefių kazimieriečių 
rėmėjus, draugus ir pažįsta
mus sekmadienį, spalio 21 d., 
1:30 val.p.p. atvykti į Oak 
Lawn Hiltoh viešbutį prie Ci
cero ir 94 gatvių. Bus skanių 
valgių, programa ir laimėjimų 
žaidimai. Vietas užsisakykite 
iki spalio 15 d., skambindami 
seselei Genovaitei tel. 773- 
776-1324.

Eugenija ir Juozas Pažerū- 
nai, iš viso 455 dol., Melrose 
Park, IL.

Vytautas Senda, iš viso 50 
dol., Chicago, IL.

Algimantas Vaičiulis, iš viso 
120 dol., Chicago, IL.

Viktoria Pikelis, iš viso 500 
dol., Chicago, IL.

Irena ir Eugenijus Vilkai, garbės nariai, iš viso 1,100 
dol., Valencia, CA.

Raimundas Grigaliūnas, garbės narys, iš viso 1,650 
dol., Forest Park, IL.

Genovaitė Ankus, iš viso 
700 dol., Oak Lawn, IL.

Kun. Rapolas Krašauskas, 
iš viso 410 dol., Putnam, CT.

Emelia Gaška, iš viso 650 
dol., Chicago, IL.

Ona Rušėnas, iš viso 315 
dol., Palos Hills, IL.Su 25 doleriais:

Aleksas Smilga (30 dol.), iš 
viso 520 dol, Chicago, IL.

Valerija ir Jonas Pleirys, iš 
viso 360 dol., Chicago, IL.

IMIGRACINĖS TEI8ĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILASTel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 

Galimo* konaultacijoa feitadieniaia

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SJPulaald Rd., Chkago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4636 W. 63 Street .
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
TeL 773-884-0100.

TeL 830-867-0800, Lemont, IL

Lithuanian Business Council ruošia rudens pietus 
ir visuotinį susirinkimą spalio 
11 d. 7 val.v. Bus svarstomi 
veiklos reikalai, verslo galimy
bės. Iš Vašingtono atvykęs 
ambasadorius Vygaudas 
Ušackas informuos mus apie 
ekonomikos būklę Lietuvoje, 
apie prekybos ir verslo sąly
gas. Susirinkimas vyks netoli 
nuo Pasaulio lietuvių centro, 
Willowbrook Ballroom resto
rane, Willow Springs, 8900 S. 
Archer Avė., IL. Visi susido
mėję yra kviečiami skubiai už
sisakyti vietą čekį adresuojant 
Lithuanian Business Council 
ir siunčiant: Lithuanian Busi
ness Council, c/o Lithuanian 
Consulate, Suite 1500, 211 
East Ontario Str., Chicago, IL 
60611. Informacija tel. 847- 
541-3702.Lietuvos Vyčių choro Čikagoje rengiamas pokylis 
vyks spalio 7 d., sekmadienį, 
šv. Kazimiero seselių vienuoli
joje, 2601 W. Marąuette Rd. 
Pokylis vyks nuo 1 val.p.p. iki 
4 val.p.p. Bilietus užsisakyki
te skambindami Stasei Rudo
kienei tel. 773-471-2239 ir se
selei Joanai tel. 773-778-8211.Dieviško Kryžiaus Lietuvos benamių paramos fondas dėkoja už pagalbą ruo
šiant labdaros koncertą padėti 
Lietuvoje vargingiausiai gyve
nantiems. Nors Vytauto Ker
nagio koncertas atidėtas dėl 
sustabdytų skrydžių į Ameri
ką, koncerto programos leidi
nys su aukomis ir skelbimais 
buvo išspausdintas ir bus nau
dojamas kitam kartui. Dieviš
ko Kryžiaus fondas nuošir
džiai dėkoja „Draugui”, „Ame
rikos Lietuviui”, ALTV (Arvy
dui Reneckiui), „Margučiui II” 
už skelbimus bei „Seklyčiai” 
(Birutei Jasaitienei ir Birutei 
Podienei) už bilietų pardavi
mą. Ačiū Jonui Kupriui, dr. 
Jonui Račkauskui, Skirmantei 
Miglinienei ir Jaunimo cent
rui Čikagoje už nuoširdžią tal
ką. Ačiū paaukojusiems pini
gus už iš anksto nupirktus bi
lietus padėti padengti koncer
to ruošimo išlaidas. Dieviško 
Kryžiaus fondas atsiprašo už 
sudarytus nepatogumus.

Stasė Laniauskienė, garbės 
narė, iš viso 1,025 dol., Euc
lid, OH.

Linda ir Algis Rugienius, 
Jr., iš viso 50 dob, Downers 
Grove, IL.

Dr. Joseph Kalvaitis, iš viso 
205 dol., Chicago, IL.

Vita Zigmantienė, iš viso 25 
dol., Hinsdale, IL.

Sistera of St. Casimir, garbės narės, iš viso 1,225 dol., 
Chicago, IL.Su 20 dolerių:

Marija Arštikienė, iš viso 35 
dol., N. Riverside, IL.

Vincas Šalčiūnas, iš viso 820 
dol., Port St. Lucie, FL.

Stasys Erlingis, iš viso 20 
dol., Dearbom Hts, MI.

Vytautas Kasniūnas, iš viso 
220 dol., Beverly Shores, IN.

Danguolė Mackevičienė, iš 
viso 20 dol., Chicago Ridge, 
IL. *

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. Fondo iždininkas

NKMURA GDEDRIU8 PKNCTLA 
Attomey at Law 

Member federal Trial Bar 
Formar Aaat. Statai Attornay, 

DuPage Countv
Criminal, Family and Civil Law 

Houra by Appoitment 
• South Vau Buren 

Batavia, Ulinoia 80610 
Aasodata offieea in Clarendon Hilla, 

Kailini Meadowa and Chicago 
(Old Town Area)

TeL <W4WW0 Faz. 4XM0448W

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinėa bylos

6847 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

E-mail: Gibadtia@aol.com 
Tofl free 34 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeitad. 8 v .r. iki 1 v.p.p.

B & DA
B & DA — vienintelė mokykla, 

kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
* Dantistų asistentus, turinčius 
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas

šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-568-1560
4728 Oakton, Skolde

• „Dieviško Kryžiaus”
Lietuvos benamių paramos 
fondas dėkoja už aukas padėti 
Lietuvoje vargingiausiai gy
venantiems. Aukojo: Gražina ir 
Jim Liautaud $1,000; dr. Re
nata ir dr. Vincas Staniškiai $100; Evelina ir Adomas Mic
kevičiai $50; Giedrė ir Jonas 
Stankūnai $50; Teresė ir dr. 
Algis Lesniauskai $30. Nuo
širdžiai dėkojame. „Dieviško 
Kryžiaus” fondas („Divine 
Cross” fund for the Home- 
less ) 419 Weidner Rd., Buf
falo Grove, IL 60089. Tel. 847- 
537-7949. E-mail:
DONATAST@AOL.COM Tax ID# 36-3097269.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

„Lietuvos Vaikų vilties” 
komitetui aukojo: Antanas 
Bagdžiūnas, Hillcrest, NY; 
Paulius ir Birutė Bagdžiūnai, 
Hillcrest, NY; Algimantas ir 
Teresė bei sūnus Liudas Lands
bergiai, Upper Marlboro, MD; 
Andrius ir Sharon Lands
bergiai, Nevv York, NY; Jadvyga 
Matulaitienė, Hillcrest, NY; 
Dalia ir Rimas Šileikiai, Hil
lcrest, NY. Iš viso suaukota 
$430.• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus.

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60629. Tel. 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

• 2001 m. liepos pabai
goje dvi poros — Gražina 
Landsbergytė ir Mamertas 
Erčiai bei Algirdas ir Joan 
Landsbergiai šventė 50 
metų vedybų sukaktį. Ta 
proga svečiai sveikindami juos 
aukojo „Lietuvos Našlaičių 
globos”, „Lietuvos vaikų vilties” 
komitetui ir Almos fondui.

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. 11 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, bei 
vaikams su negalia, daugia
vaikėms šeimoms ir studen
tams Lietuvoje. Aukojo: Euge
nija Bernotienė ir šeima $100 a.a. Mary Rimaitienės atmi
nimui; anoniminiai $35. Labai 
ačiū! „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 419 Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
Tel. 847-537-7949. Tel. su atsa
kovu arba faksu 847-541-3702 E-
mail: DONATAST@AOL:COM 
Tax ID# 36-3003339.

„Lietuvos Našlaičių globos” komitetui aukojo: Julįja 
Kay, Okland, CA; Antanas Bag
džiūnas, Hillcrest, NY; Giedrius 
ir Birutė Bagdžiūnai, Hunt- 
ngton, NY; Ritonė Ivaška, New 
York; Algimantas ir Teresė bei 
sūnus Liudas Landsbergiai, 
Upper Marlboro, MD; Jadvyga 
Matulaitienė, Hillcrest, NY; 
Olev Olesk, Riverside, NY; 
Kęstutis Vasiliauskas ir Sonata 
Petravičiūtė, Nevv; York; Gin
tarė Banaitytė Ivaškienė, Mon- 
roe, CT. Iš viso Lietuvos našlai
čiams ta proga suaukota $370.Almos fondui aukojo Julia 
Kay, Oakland, CA, $20.

Visų komitetų vardu, nors ir 
labai' pavėluotai, sveikiname 
sukaktuvininkus, linkėdami 
viso geriausio, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globa” „Lietuvos 
Vaikų viltis” ir Almos fon
das. 2711 West 71 Str., Chi
cago, IL 60629.

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030.• 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, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 233-6335.• 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.

http://www.artic.edu/aic
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