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Sportas

* Ketvirtadienį Kauno 
Sporto halėje įvykusiose
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
čempionato rungtynėse Kauno 
„Žalgiris” po atkaklios kovos 
nugalėjo Vilniaus „Lietuvos ry
tą” 77:73 ir iškovojo devintąją 
pergalę iš eilės, tapęs pirmojo 
rato nugalėtoju. Rungtynėse 
dalyvavo ir geriausias visų lai
kų Lietuvos krepšininkas Ar
vydas Sabonis (nuotr.), soli
džiai prisidėjęs prie kauniečių 
pergalės. „Kol kas matau dau
giau minusų nei pliusų”, po 
rungtynių sakė „Žalgirio” vyr. 
treneris Antanas Sireika ir ap
gailestavo, jog komanda vis dar 
nėra susižaidusi.

* Antrąją pergalę mote
rų krepšinio klubų Euroly- 
gos varžybų B grupėje šventė 
Lietuvos čempionės Vilniaus 
„Lietuvos telekomo” krepšinin
kės, II rate svečiuose nugalėju
sios Parmos „Lavezzini Bas- 
ket” (Italija) komandą 93:61.

Naujausios
žinios

* UNESCO žinovai Lie
tuvoje ir Rusijoje tirs naftos 
telkinio „D-6” galimybes.

* Pradedamas tvirtinti 
kopagūbris Palangoje.

* Areštas daliai „Jukos” 
akcijų nuimtas.

J Valstybės gynimo tarybos posėdį Prezidentūroje atvyko susirūpinę Lietuvos pareigūnai — (iš kairės) kariuome
nės vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis, prezidentas Rolandas Paksas, premjeras Algirdas Brazauskas, 
už jo nugaros — Valstybės saugumo departamento vadovas Mečys Laurinkus, Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas ir krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius. Tomo Bauro (Elta) nuotr.

Rolandas Paksas atmeta 
kaltinimus

Vilnius, spalio 30 d. (BNS) 
— Prezidentas Rolandas Paksas 
per Lietuvos valstybinę televizi
ją ketvirtadienio vakarą panei
gė informaciją, esą jis ir jo ap
linka turi ryšių su tarptauti
niais nusikaltėliais.

Prezidentas, perskaitęs pa

Konservatoriai: nusikaltėliai ir 
mafija daro įtaką Prezidentūrai

Vilnius, spalio 31 d. (BNS) 
— Prezidentūrai įtaką daro nu
sikaltėliai ir tarptautinė mafija, 
todėl turi būti apriboti prezi
dento įgaliojimai skirti parei
gūnus, o slapta Saugumo me
džiaga apie tokius ryšius — pa
viešinta.

Tai penktadienį Seime 
spaudos konferencijoje pareiškė 
opozicinės Tėvynės sąjungos va
dovas Andrius Kubilius.

„Tai Lietuvos ‘Water- 
geit’as’. Amerikos pavyzdys sa
ko, kad tik maksimalus viešu

Po įvykių Rusijoje ir Lietuvoje — 
kainų griūtis akcijų biržoje

Vilnius, spalio 31 d. (BNS) 
— Rusijos naftos milžino „Ju
kos” akcijų areštas ir Lietuvos 
saugumo departamento kaltini
mai prezidentui ir jo patarėjui 
lėmė „Mažeikių naftos”, valsty
binės „Klaipėdos naftos” bei ki
tų įmonių akcijų kainų smu

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

JAV

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush pasiekė 
svarbią politinę pergalę, Ats
tovų rūmams penktadienio 
naktį dauguma balsų galutinai 
patvirtinus įstatymo projektą, 
numatantį karinėms operaci
joms Irake ir šios valstybės at
statymui skirti 87.5 mlrd. dol. 
Netrukus po vidurnakčio Atsto
vų rūmai priėmė įstatymo pro
jektą, remiantis kuriuo kari
nėms operacijoms Irake bei Af
ganistane vykdyti bus skirta 
beveik 65 mlrd. dolerių ir dar 
18.6 mlrd. dolerių bus suteikti 
Irako atstatymui. Įstatymo pro
jekte numatyta, kad visi pini
gai Irako atstatymui bus skirti 
finansinės paramos forma, kaip 
to pageidavo prezidentas, nors 
nemažai Kongreso narių reika
lavo dalį sumos perkvalifikuoti 
į paskolą.

Prezidentas kaltinamas ryšiais su 
tarptautiniais nusikaltėliais

reiškimą žinių laidoje „Panora
ma”, teigė esąs „apstulbintas ir 
šokiruotas, kad siekiant apginti 
kai kurias interesų grupes ir bi
jantis bet kokių permainų, ant 
politinio lošimo stalo klojamas 
valstybės autoritetas, žmonių 
saugumas ir visų jūsų ateitis”.

„Kategoriškai neigiu ir 
atmetu prasimanymus. Neabe

mas gali padėti apsivalyti nuo 
purvo, kuriuo apaugo aukščiau
sioji Lietuvos valdžia”, pareiškė 
A. Kubilius.

Dėl ,,Watergeit” skandalo ir 
gresiančios apkaltos iš savo pos
to 1974 metais turėjo atsistaty
dinti JAV prezidentas Richard 
Nixon.

„Turime kalbėti ne apie są
mokslą prieš prezidentą, o tam 
tikra prasme apie sąmokslą 
prieš Lietuvą, kuriame daly
vauja nusikaltėliai ir Preziden
tūra”, teigė A. Kubilius.

kimą.
Maklerių teigimu, įvykiai 

Rusijoje užgožė Lietuvos prezi
dentūroje kilusį politinį skan
dalą, kurio įtaka akcijų kai
noms buvo nedidelė.

„Dėl įvykių Rusijoje smar
kiai, Nukelta į 7 psl.

Vašingtonas. JAV atidžiai 
stebi, kaip Rusijoje rutuliojasi 
įvykiai po naftos bendrovės 
„Jukos” vadovo Michail Cho- 
dorkovskij suėmimo, pareiškė 
JAV Valstybės departamento 
oficialus atstovas Richard Bou- 
cher. Atsakydamas į klausimą, 
kokios pirmosios išvados iš to, 
kas vyksta, daromos JAV, dip
lomatas sakė: „Daug kas kalba, 
kad šis atvejis yra atrankinio 
persekiojimo apraiška. Reikės 
pažiūrėti, ar tai pasitvirtins per 
diskusijas, ar tai patvirtins fak
tai”.

Vašingtonas. Dvi darbuo
tojos, atsinešūsios Halloween 
kostiumus ir žaislinį ginklą, vi
sai to nenorėdamos ketvirta
dienį įvarė nemažai baimės 
JAV Kapitolijuje, be to, kai kas 
skundėsi, jog po 2001 m. rug
sėjo 11-osios sustiprinta apsau
ga buvo neveiksminga. JAV 
Kongreso pastatas buvo užda-

joju, kad atsakingi mūsų valsty
bės pareigūnai sūgebės nusta
tyti, kas yra tiesa, o kas — tik 
bet kokias padorumo ir sveiko 
proto ribas peržengę politiniai 
žaidimai”, sakė prezidentas.

Jis pranešė, kad susipaži
nęs su ketvirtadienį vakare 
gauta Valstybės saugumo de
partamento pažyma, sustabdė

JAV sudegė prieš 
111 metų įkurtas 
lietuvių klubas
Vilnius, spalio 31 d. (BNS) 

— Praėjusią savaitę kilęs gais
ras sunaikino 111 metų senu
mo Lietuvių klubą Waterbury, 
esantį JAV Connecticut valsti
joje.

Kaip dienraščiui „Lietuvos 
rytas” pranešė Nijolė Tarvai- 
naitė ir Laurynas Misevičius, 
supleškėjo svarbūs klube lai
kyti dokumentai, istorinės nuo
traukos, kuriose atsispindėjo 
visa JAV Lietuvių Bendruome
nės Brooklyn rajone istorija.

Gretimų namų gyventojai 
bei bendrovių darbuotojai buvo 
evakuoti, nes jiems grėsė pavo
jus. Aukų išvengta. Nestipriai 
nukentėjo tik du ugniagesiai.

Klubo pastatą ugnis su
naikino per kelias minutes. 
Tarp degėsių buvo galima at
pažinti tik pagrindines klubo 
duris, skelbimų lentą, nudažy
tą trispalvės Lietuvos vėliavos 
spalvomis. Nukelta į 7 psl.

rytas daugiau kaip valandą, kol 
moterys suprato, kad didelio 
masto paieškos objektas yra 
būtent jos ir sugebėjo įtikinti 
pareigūnus neturinčios jokių 
nusikalstamų kėslų. Policija 
sukruto tada, kai rentgeno apa
rato ekrane pasirodė atvaizdas, 
panašus į šaunamąjį ginklą. 
Atrodo, kad apsaugininkės dė
mesį kelioms akimirkoms nu
kreipė vienas lankytojas, pasi
teiravęs, kur jam reikėtų eiti, o 
moterys tuo metu spėjo pasiim
ti savo kuprinę ir dingti.

Vašingtonas. Žemę ketvir
tadienį pradėjo veikti antrasis 
per tris dienas galingas Saulės 
žybsnis, nors mūsų planeta dar 
nespėjo atsigauti nuo panašios 
ankstesnės geomagnetinės 
audros, kuri trikdė ryšius ir su
darė sąlygas Šiaurės pašvais
tėms. „Yra taip, lyg Žemė žiū
rėtų tiesiai į milžiniško ginklo, 
kurį į mus nukreipusi Saulė, 
vamzdį, iš kurio į mus smarkiai 
iššauta jau du kartus”, vaiz
džiai pasakojo Harvard-Smith- 
son astrofizikos centro Cam
bridge astrofizikas John Kohl.

savo patarėjo valstybinio sau
gumo klausimais Remigijaus 
Ačo įgaliojimus ir jis įstatymo 
nustatyta tvarka kreipsis į tei
sėsaugos institucijas kaltinimų 
jam.

Televizijos kanalas LNK 
ketvirtadienį pranešė, kad Lie
tuvos specialiosios tarnybos pa
teikė Seimo vadovybei bei frak
cijų seniūnams informaciją apie 
prezidento R. Pakso bei jo pata
rėjo valstybinio saugumo klau
simais R. Ačo ryšius su tarptau
tiniais nusikaltėliais.

LNK tarp tokių nusikaltėlių 
minėjo Rusijos nusikalstamo 
pasaulio autoritetą Anzor Ak- 
sentjev Kikališvili.

R. Paksas per valstybinę te
leviziją pareiškė, kad VSD pa
teiktos pažymos paviešinimas, 
nepateikus jos prezidentui, „ga
li būti įvardyta kaip sąmoks
las”.

„Šitokių veiksmų imamasi 
vizitų į Europos Parlamentą, 
Berlyną, Vašingtoną ir Briuselį 
išvakarėse. Tai rodo, jog tai gali 
būti iš anksto gerai suplanuoti 
veiksmai, siekiant sumenkinti 
prezidento autoritetą, net ne
galvojant apie pasekmes valsty
bei ir jos piliečiams”, sakė R. 
Paksas. „Dar kartą atsiriboju 
nuo visų šiandien mestų ban

NATO komitetas pagyrė Lietuvos pažangą
Briuselis-Vilnius, spalio 

30 d. (BNS) — NATO atstovai 
pagyrė Lietuvą už pažangą ruo
šiantis narystei sąjungoje poli
tinėje ir karinėje srityje, tačiau 
uždavė Lietuvos delegacijai 
„nepatogių” klausimų.

„Tai buvo trumpas, pro
duktyvus ir geranoriškas susi
tikimas, kuriame sąjungininkai 
teigiamai įvertino mūsų 
pasirengimą narystei ir paste
bėjo pažangą”, ketvirtadienį 
sakė Lietuvos delegacijos va
dovas, URM sekretorius Darius 
Jurgelevičius.

Jis kalbėjo po Briuselyje 
įvykusio NATO Vyriausiojo 
sustiprinto politikos komiteto 
posėdžio, kuriame buvo prista
tyta penktoji, paskutinė prieš 
Lietuvai tampant visaverte na
re, metinė Lietuvos pasirengi
mo narystei sąjungoje progra
ma 2003-2004 metams.

Pasak D. Jurgelevičiaus, 
NATO ambasadoriai, labai ge
rai įvertinę daugumą pasiruoši-

„Per visą savo, kaip Saulės fizi
ko, karjerą, nemačiau nieko pa
našaus”, pridūrė jis.

IRAKAS
Bagdadas. JAV pareigū

nai, dėl smurto krečiamame 
Bagdade sklandančių gandų 
apie naujus kruvinus išpuolius, 
įspėjo Irako sostinėje esančius 
JAV piliečius. Šią savaitę Bag
dade nesiliovė išpuoliai. Vien 
pirmadienį, kai nugriaudėjo ke
letas sprogimų, žuvo 43, su
žeista daugiau nei 200 žmonių.

Abu Gharib. Per neramu
mus Bagdado vakarinio prie
miesčio Abu Gharib turgavietė
je penktadienį žuvo keturi ira
kiečiai, įskaitant policininką, 
bei buvo sužeisti du JAV kariai.

Bagdadas. Per bombos 
sprogimą netoli Irako Chaldijos 
miesto penktadienį žuvo JAV 
karys iš 82-sios Oro desanto di
vizijos, pranešė JAV kariuome
nės atstovė. Tai jau 118-tas 
JAV karys, žuvęs kovos veiks
muose nuo gegužės 1 dienos, 
kai JAV paskelbė apie pagrin
dinių karinių operacijų Irake

dymų susieti mane su nusikals
tamu pasauliu”, sakė jis. „Esu 
tikras, kad netrukus visi šios is
torijos užsakovai bus įvardyti”, 
sakė prezidentas.

Dėl prezidentą kompromi
tuojančios informacijos sustab
dyta ligšiolinio Valstybės sau
gumo departamento generalinio 
direktoriaus Mečio Laurinkaus 
atšaukimo iš pareigų procedū
ra. M. Laurinkus ruošėsi vykti 
dirbti ambasadoriumi Ispanijo
je.

Artūrui Paulauskui ir 
Seimo frakcijų vadovams ši in
formacija buvo pateikta ketvir
tadienį popiet, per susitikimą su 
specialiųjų tarnybų vadovais.

BNS žiniomis, susitikime 
buvo pateikti R. Ačo pokalbių 
su R. Pakso finansiniu rėmėju 
verslininku Jurijum Borisovu ir 
pastarojo su — A. Aksentjev 
Kikališvili bei kitais asmenimis 
Maskvoje įrašai. Įrašuose, pa
sak vieno BNS šaltinio, esą gir
dėti reikalavimai, kad R. Pak
sas „vykdytų prieš rinkimus 
duotus įsipareigojimus”. Pasak 
kito šaltinio, įrašuose girdėti 
grasinimai M. Laurinkaus ad
resu, todėl ketinama skirti jam 
apsaugą.

Saratovo teisės instituto ir 
Rusijos URM Diplomatinės

mo narystei aspektų, domėjosi, 
ar Lietuvos politinės partijos 
pasiryžusios išsaugoti įsiparei
gojimą krašto apsaugai skirti 
ne mažiau 2 procentų bendrojo 
vidaus produkto. Šiemet šios iš
laidos viršija milijardą litų, ki
tąmet biudžete gynybos išlai
doms numatyta skirti 1 mlrd. 
140 mln. litų.

„Mes užtikrinome, kad 
saugumo interesai nebus auko
jami vardan vidaus partinių 
interesų, ir politinės partijos

Žymiam JAV politologui įteiktas 
Vilniaus garbės piliečio apdovanojimas

Vilnius, spalio 31 d. (BNS) 
— Vašingtone viešintis Vilniaus 
meras Artūras Zuokas akty
viam Lietuvos transatlantinių 
siekių rėmėjui politologui Zbig
nievv Brzezinski įteikė Vilniaus 
miesto garbės piliečio apdova
nojimą.

Ketvirtadienį Lietuvos am
basadoje vykusios ceremonijos 
metu A. Zuokas padėkojo polito

pabaigą. Per patį karą, Penta
gono duomenimis, nuo kovo iki 
balandžio mėnesio žuvo 114 
JAV karių.

Z RUSIJA
Maskva. Rusijos preziden

tas Vladimir Putin priėmė 
Kremliaus administracijos va
dovo Aleksandr Vološin atsi
statydinimą ir į jo vietą pasky
rė Dmitrij Medvedev, taip siek
damas sušvelninti įtampą, at
siradusią iš savo posto pasi
traukus vienam svarbiausių 
pareigūnų. Apie būsimą A. Vo
lošin, kuris administracijai va
dovavo nuo 1999 metų, atsista
tydinimą buvo kalbama nuo 
šios savaitės pradžios. Apžval
gininkai teigė, kad šis atsista
tydinimas reikš Kremliaus poli
tikos griežtinimą ir administra
cijos „kietosios rankos” šali
ninkų, dauguma kurių čia atėjo 
iš saugumo organų, pergalę. A. 
Vološin buvo laikomas Krem
liaus frakcijos, kuri jautė pa
lankumą suimtam „Jukos” va
dovui Michail Chodorkovskij, 
vadovu.

akademijos absolventas, 55 me
tų verslininkas A. Kikališvili 
yra siejamas su prieštaringai 
vertinama Rusijos bendrove 
„Asociacija XXI vek”. 1997 me
tais jis įkūrė visuomeninę orga
nizaciją „Visos Rusijos liaudies 
politinė partija”.

Anot Rusijos žiniasklaidos, 
A. Kikališvili, prieš kelerius 
metus pakeitęs pavardę į Ak
sentjev, yra artimai susijęs su 
„Rusijos mafijos krikštatėviu" 
vadinamu dainininku Josif 
Kobzon ir 1994 nužudytu kri
minaliniu autoritetu Otar 
Kvantrišvili.

Šią savaitę Seimo visuoti
niame posėdyje VSD vadovas
M. Laurinkus pareiškė, kad 
Lietuvoje aktyviai veikia tiesio
giai su Rusijos ir tarptautiniais 
nusikaltėliais susijusi „Asocia
cija XXI vek”.

Nukelta į 7 psl.

Remigijus Ačas

svarsto galimybę pratęsti šį įsi
pareigojimą”, sakė D. Jurgelevi
čius.

Pasak Lietuvos diplomatų, 
NATO ambasadoriai išsamiai 
domėjosi Lietuvos kariuomenės 
reformos planais, kova su ko
rupcija, gerai įvertino Lietuvos 
santykius su Rusija ir Karaliau
čiaus tranzito schemą. NATO 
atstovai taip pat teiravosi Lie
tuvos požiūrio į Rusijos ketini
mus Baltijos jūroje netoli Kur
šių nerijos išgauti naftą.

logui, akademikui ir filantropui 
Z. Brzezinski už jo paramą Lie
tuvos siekiui tapti NATO nare.

„Jūsų vardas ir simpatijos 
Lietuvai mums atvėrė ne vienas 
duris Vašingtone. Todėl norime 
patikinti jus, kad Vilniaus 
miesto durys jums visuomet yra 
ir liks atviros. Esu tikras, kad 
Lietuvai tapus NATO nare,

Nukelta į 7 psl.

Maskva. Rusijos spauda 
vienareikšmiškai įvertino įvy
kius dėl „Jukos” — valstybė 
rengiasi atimti verslą iš Mi
chail Chodorkovskij — kol kas 
dar turtingiausio Rusijos pi
liečio. „Įvyko tai, kuo niekas 
nenorėjč tikėti. Jėgos struktūrų 
atstovai pradėjo nuosavybės 
perdalijimą”, rašo „Vedomosti” 
penktadienį. M. Chodorkovskij 
suimtas pagal kaltinimą nemo
kėjus mokesčių, o 44 proc. ben
drovės akcijų areštuotos. Ru
sijos prezidentas Vladimir Pu
tin sąmoningai atsiribojo nuo 
šių įvykių, bet Rusijos ir užsie
nio spauda vienbalsiai teigia, 
kad tolesnis Rusijos kelias pa
sirenkamas būtent dabar. „Na
cionalizacijos grėsmė iškilo vi
sam Rusijos verslui”, rašo „Ve
domosti”. „Prezidentas, galbūt 
jau pateko į istorijos puslapius 
kaip stiprus, bet būtinas prieš
nuodis Boris Jelcin epochos 
chaosui, pasukęs pavojingu ke
liu į autoritarinį valdymą. Kol 
ne vėlu, jis turi sustoti”, rašo 
britų dienraštis „Financial Ti
mes”.
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org

SENDRAUGIAI 
ABIPUS ATLANTO

Lietuvoje, išeivijoje ir ypač Čikagoje 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Pirmajame šių mokslo metų Čikagos moksleivių ateitininkų susirinkime jaunimas vaišinasi Čyvų sode. Iš k: 
Marius Poskočimas, Tomas Quinn, Algis Grybauskas, Julius Kasniūnas, Paulius Riškus, Nerijus Aleksa, Simas 
Miestininkas. Nuotrauka Dainos Čyvienės
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G
yvenime būna įdomių 
sutapimų. Spalio mėn. 
20-24 d. savaitės metu, 
ateitininkų veiklos juroje ban

gavo sendraugiai ateitininkai 
abipus Atlanto...
LIETUVOS SENDRAUGIAI

Ateitininkų elektroninėje 
konferencijoje spalio 20 d. 
naujasis Ateitininkų sendrau
gių sąjungos pirmininkas, 
Vaidotas Vaičaitis, rašė apie 
susitikimus su ateitininkais 
sendraugiais Lietuvoje. Nefor
malus žemaičių sendraugių ir 
ASS CV atstovų susitikimas 
įvyko Telšių vietovės ateitinin
kų konferencijos metu. Vaido
tas rašė: „Tai jau antras tokio 
pobūdžio sendraugių susitiki
mas, kurio tikslas yra išsiaiš
kinti sendraugių, gyvenančių 
skirtingose vietovėse, poreikius 
ir sužinoti apie galimybes 
įsteigti sendraugių skyrius ar 
klubus. Pirmasis toks susitiki
mas jau įvyko Berčiūnuose su 
Panevėžio sendraugiais, o su 
Vilniaus krašto sendraugiais 
planuojama susitikti lapkričio 
mėn. Aušros Vartų Marijos 
akademinio savaitgalio metu”. 
Jis toliau rašė: „Telšių vysku
po Vincento Borisevičiaus mo
kykloje, dalyvaujant daugiau
sia Žemaitijos kuopų globė
joms iš Telšių, Gargždų, Ma
žeikių, Plungės, Ilakių, Papi
lės ir vienam globėjui—Pau
liui Aurylai iš Viekšnių bei AF 
pirmininkui Liutaurui Serapi

Vilniaus jaunučiai ateitininkai šią vasarą Berčiūnų stovykloje.

Kas ta elektroninė konferencija?
Salimais spausdintame straipsnyje apie sendraugių veiklą Ramu

nė Kubiliūtė užsimena, kad apie Lietuvos ateitininkus skaičiusi „elek
troninėje konferencijoje". Kas per tai? Čia reikalas sukas apie elektro
ninį paštą. Norintys priklausyti konferencijai pateikia savo ei.adresą i 
ateitininkų konferencijos bendrąjį sąrašą. Tas sąrašas turi savo adresą. 
Parašius laišką sąrašo adresu, specialus konferencijų robotas (serveris) 
išsiuntinėja gautą laišką visiems konferencijos dalyviams.

Šiuo atveju ateitininkai sukūrė savo ei. konferenciją, į kurią gali 
įsijungti kiekvienas ateitininkų veikla domintis. Per pastaruosius kelis 
mėnesius yra vykę įdomių diskusijų, kaip antai — kongreso aptarimai, 
kataliko požiūris į homoseksualumą, ar žemaičiams atsiskirti nuo Lie
tuvos, kas yra „ateitininkiška" veikla ir pan. Taip pat būna įvairūs veik
los skelbimai, sveikinimai, pasiteiravimai.

KAIP PRISIJUNGTI

Norėdami nuolat gauti naujausią informaciją apie ateitininkus, 
(ypač Lietuvoje veikiančius) ir padiskutuoti su jais rūpimomis temo
mis, registruokitės ateitininkų elektroninėje konferencijoje Prisijun
gus prie interneto, užsukite į Lietuvos ateitininkų svetainę: 
www.ateitis.lt Spragtelkite „Diskusija", po to spragtelkite nuorodą 
„http://www.konferencijos.lt/prenumerata.php". Pasirodys langelis, 
kuriame jūs būsite paprašyti pasirinkti konferenciją. Parinkite „ateiti
ninkų". Po to sekite nuorodas įrašyti savo ei.adresą ir kitus reikiamus 
duomenis. Iš karto jūsų ei.pašto dėžutė pradės pildytis laiškų laiške
liais.

nui, JAS pirm. Rozvitai Varei
kienei, ASS pirm. Vaidotui 
Vaičaičiui ir ASS sekr. Auksei 
Marmienei, buvo išsakytos 
mintys apie Žemaitijos sen
draugių veiklą...”

Kas buvo aptarta per tą 
Žemaitijos sendraugių ateiti
ninkų susitikimą su naująja 
centro valdyba? Čia ištraukos 
iš to elektroninio aprašymo: 
„Sendraugių skyriai galėtų 
veikti parapijoje arba dekana
te, bet ne visoje vietovėje, nes 
sunku būtų dažnai susisiekti. 
Dalis Telšių sendraugių lanko 
maldos grupę, kurioje daly
vauja ne tik ateitininkai, ta
čiau galima kurti ir savo— 
ateitininkų maldos grupę, kuri 
melstųsi ateitininkų intenci
jomis ir būtų artimesnė mūsų 
organizacijos dvasiai. Būtų la
bai šaunu, jei bent kartą per 
metus sendraugiams (visų pir
ma globėjams) būtų suorgani
zuojamos bendros piligriminės 
kelionės Lietuvoje ar užsieny
je. Sendraugiai galėtų daly
vauti gyvajame rožinyje ir pvz. 
kas tris mėnesius susirinkti ir 
pasidalinti savo išgyvenimais. 
Visi sendraugiai pritarė, kad 
mūsų veiklos formos dar ne
išsemtos ir reikia ieškoti nau
jų veiklos įprasminimų. 
VAKARONĖ ČIKAGOJE

Tai ir prieiname prie to su
tapimo... Tą pačią savaitę, 
penktadienį, spalio 24 d. Atei

tininkų namuose Lemonte, Či
kagos ir apylinkių sendraugiai 
ateitininkai susirinko vakaro
nei. Vakaronės tikslas nebuvo 
aptarti tolimesnę veiklą, nors 
buvo užuominų nepasitenkinti 
retkartiniais sendraugių su
siėjimais. Šioje vakaronėje bu
vo žvelgiama į Lietuvą, ypač į 
liepos mėn. Kaune įvykusį 
Ateitininkų kongresą, kuria
me buvo išrinktas naujas Atei
tininkų federacijos vadas, Liu
tauras Serapinas, buvęs ASS 
pirmininkas. Lemonto vaka
ronėje kalbėjo Ateitininkų 
kongrese dalyvavusieji sen
draugiai ateitininkai—Laima 
Šalčiuvienė, Juozas Polikaitis 
ir Ramunė Kubiliūtė. Salėje 
sėdėjo dar du, kongrese daly
vavę — Jaunųjų ateitininkų 
sąjungos pirm. Ona Daugirdie
nė ir Jonas Šalčius, kurie savo 
klausimais ir pastabomis pa
gyvino pirmųjų trijų prane
šimus. Buvo labai atvirai kal
bama apie kongresą—aptarta 
jo eiga, pasidžiaugta gražiais 
momentais, apgailestauta tam 
tikrais organizaciniais trūku
mais. Susirinkimo pabaigoje 
buvo rodoma sutrauktinė vaiz
dajuostė iš kongreso, kad va
karonės dalyviai pajustų lyg 
kongrese „apsilankė”, ir kad 
galėtų susipažinti su Lietuvos 
ateitininkų veikėjais.

Vakaronės pradžioje Juo
zas Baužys aptarė kongrese 
naujai pasirodžiusią dr. Vinco 
Rastenio knygą „Ateitinin
kai”, kurią buvo galima tą 
vakarą įsigyti. Čia vėl įdomus 
sutapimas—Šiaurės Amerikos 
ateitininkų interneto svetainė
je (http://ateitis.org/ass/nieko- 
nenuveike.html) pasirodė Ro
mualdo Kriaučiūno knygos 
recenzija „Ar teisybė, kad per 
10 metų po atsikūrimo atei
tininkai nieko nenuveikė?” 
Nors Juozas Baužys nebuvo 
dar paskaitęs dr. Kriaučiūno 
straipsnio, kai kurios jų išva
dos ir pastabos labai sutapo.

Knygos pagrindinis dėme
sys skirtas Lietuvos ateiti
ninkijos ankstyvajai istorijai 
ir šiuometinei veiklai. Nedaug 
vietos skirta išeivijos ateiti
ninkų veiklos aprašymui, ir 
tame, kas parašyta, dar buvo 
spragų ir netikslumų. Juozas 
Baužys iškėlė kelis pavyz
džius: nepaminėta Ateities lei
dykla, išleidusi 45 knygas; 
nepaminėtos mirties datos, jau 
senokai į amžinybę išėjusiųjų 
išeivijos ateitininkų veikėjų, o 
duomenys apie juos paimti iš 
senstelėjusių šaltinių; surašyti 
Federacijos valdybų sąrašai 
bet nepaminėti svarbesni val
dybos asmenys, kaip, pvz., kai 
kurie generaliniai sekretoriai. 
Vakaronės dalyviai sutiko, 
kad knygą apie ateitininkų is
toriją reikalinga Lietuvoje, 
kur dar ir dabar įstoja ar yra 
pakviesti nauji moksleivių 
ateitininkų globėjai, nepažįs
tantys ateitininkijos pagrindų 
ir istorijos. Iš vakaronės daly
vių taip pat buvo pasisakymų, 
kad ši knyga yra mums išeivi
jos ateitininkams lyg iššūkis

patiems aprašyti savo veiklos 
istoriją, ypač nuo 1945 m. Ne
galima tikėtis ar laukti, kad 
Lietuvoje gyvenantys moksli
ninkai ateitininkai automatiš
kai tai už mus padarytų, nors 
gal jie ir galėtų prieiti prie me
džiagos Išeivijos studijų centre 
Kaune ar kur kitur. Nuo 1945 
m. ateitininkiją aprašančių 
knygų ir straipsnių yra, bet 
dauguma nėra apžvalginiai. 
Reikėtų kam nors visą medžia
gą, faktus, įvykius moksliškai 
ir dėmesingai sutraukti.

SKIRTUMAI IR PANAŠUMAI

Kuo skiriasi Lietuvos ir 
išeivijos sendraugiai ateitinin
kai? Deja, išeivijoje neveikia 
sendraugių ateitininkų centro 
valdyba, o Lietuvoje, naujoji 
valdyba su dideliu pasiryžimu, 
stengiasi užmegzti ryšius su 
įvairių vietovių sendraugiais 
ateitininkais, jų veikla, rūpes
čiais bei planais. Iš anksčiau 
minėtų Vaidoto Vaičaičio pasi
dalintų pasisakymų, atrodo, 
kad Lietuvos sendraugiai atei
tininkai savo veikloje daugiau 
paženklina ateitininkijos ka
talikiškumo principą, o gal 
mes išeivijos ateitininkai la
biau ryškiname kitus princi
pus savo vakaronėse ir veiklo
je, nors ir pradedam susirinki-

ATEITININKU 
ŠALPOS FONDUI 

SKIRIAMAS 
ŠEŠTADIENIS

NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

Trečiasis Ateitininkų šal
pos fondo metinis suvažiavi
mas įvyks š.m. lapkričio 22 d. 
šeštadienį Ateitininkų na
muose, Lemonte.

Susirinkimas prasidės 
2:30 vai. registracija, 3:00 vai. 
Šv. Mišios už mirusius Šalpos 
fondo narius, 4:00 vai. suvaži
avimo atidarymas. Kviečiame 
pasiklausyti tarybos, valdy
bos, revizijos komisijos pra
nešimų, išrinkti tris AŠF 
tarybos narius ir revizijos 
komisiją. Taip pat, susirin
kime išgirsime naujojo Atei
tininkų federacijos vado Liu
tauro Serapino sveikinimą. 
Suvažiavimas baigsis 6:00 
vai., kuomet visi rinksis 
pokyliui.

POKYLIS FONDĄ PAREMTI
Kviečiami fondo nariai, 

rėmėjai ir bičiuliai dalyvauti 
metiniame Ateitininkų šalpos 
fondo pokylyje Ateitininkų 
namų viršutinėje salėje. 6:00 
vai. pabendravimas, o 6:30 
vai. vakarienė. Vakaro pro
gramą atliks Dariaus Po
likaičio vadovaujamas Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos 
vaikų choras. Vakarienei gali
ma užsisakyti vietas, skam
bindami Ramintai ir 
Raimundui Lapšiams, 847- 
459-3787. Bilieto kaina 50 
dol. asmeniui.

mus malda, ir kartą ar kitą į 
metus pravedame formalias 
rekolekcijas. Gal panašumų 
turime, kad ne vienas sen
draugis ateitininkas abipus 
Atlanto, turi ir kitas pareigas 
ateitininkų veikloje, kaip, pvz. 
būti kuopos globėju. Reikia 
pripažinti, kad Lietuvos ir už
sienio ateitininkų sendraugių 
poreikiai bei dabartinė veikla 
pritaikoma prie aplinkybių ir 
sąlygų. Tačiau, reikia manyti, 
kad būtų galima vieniems iš 
kitų ką nors pasimokyti, vie
niems iš kitų pasisemti energi
jos bei išminties. Dabar reikia 
tik rasti būdų kaip tą padary
ti. Elektroniniai ryšiai šiek 
tiek nutiesia ryšių palaikymo 
kelią, bet asmeniniai ryšiai 
dar svarbesni. Norisi toliau 
veikti. Galima tik vėl pakar
toti mūsų kolegų Lietuvoje 
išvadą, kad „mūsų veiklos for
mos dar neišsemtos ir reikia 
ieškoti naujų veiklos įpras
minimų”.

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGĖ — ŠIRDIES LIGOS 

Midwest Heart Specialists 
3825 Highland Avė., Tower 2, Suite 400 

Dovvners Grove, IL 60515 
630-719-4799.

Priklauso Good Samaritan, Central 
DuPage, Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Dr.RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
VUABUBLYS, M.D.

Vaikų gydytojos
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 

Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.oentertoisurgeryarKbrea8thealth.corn

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas

Family medical clinic

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Dr. LINA POSKUS

Dantų gydytoja
4635 W. 63 SŲChicago

Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingety Hwy, Wfcwbrook

Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD
Illinois Pain Treatment Institute

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Bk Grove: 847-718-1212 

ir Ubertyvilte. www.illlnoi8paln.com

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL

Tel. 708-422-8260.

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 

—m CNropracUc & Rehab 
Clinic

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai.
1000 S. State Street,

Suite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą
Dr. ELIGIJUS LELIS

Akių ligos ir chirurgija 
1192 VValter St., Lemont, IL 

60439
1051 Essington Rd. #200, 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Dr. RIMAS NOVICKIS

CHIROPRACTIC PHYSICIAN
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA,
nugaros, kaklo, gatvoe skausmų 

(ir migrenos), sportinių traumų apecaliastas 

6645 W. Stanley Avė., 
Berwyn, IL 60402.

Tel. 708-484-1111. 
Dirbame kasdien, savaitgaliais — 

susitarus. Kalbame lietuviškai.

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. TOMAS ZUBINAS
DANTŲ GYDYTOJAS

4560 W. 103rd. St.,
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 708-423-5155.

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 ETRidgeland Avė. 

Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622

4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St.

Oak Lawn, IL 60453
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIJĄ KERELYTEAmber Heaitn Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 

chiropraktika,manualine 
terapija, akupunktūra.

7271 S. Harlem, Bndgevievv, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.

Kalbame lietuviškai Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142

(262) 948-6990

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija.

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja

10745 VVinterset Dr. 
Oriand Park, IL 60467 

708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highvvay 
VVillovvbrooK, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė

Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-735-4477
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MES IR PASAULIS
Paruošia Bronius Nainys

KAPITALIZMAS SU STALINO VEIDU

Šia stambia antrašte apie 
Michail Chodorkovskij suėmi
mą savo skaitytojams skelbė 
labiausiai skaitomas Mask
vos dienraštis „Nezavisimaja 
gazeta”. „Generalinė proku
ratūra Rusiją padarė labai 
svarbių asmenų kalėjimu”, — 
nemažiau įspūdingai žinią 
pranešė ir verslininkų dien
raštis „Kommersant”. Nuo 
Rusijos spaudos neatsiliko nė 
Vakarų pasaulio žiniasklaida, 
ir apie šio Rusijos turtingiau
sio piliečio areštą žinia 
nuskriejo per visą pasaulį. 
Garsiai ir triukšmingai, lyg 
būtų prasidėjęs pasaulinis 
karas. Jau liepos pradžioje į 
Rusijos saugumo akiratį 
patekęs, šis milijardierius, 
Rusijos dabar jau didžiausios 
„Jukos-Sibneft” naftos vers
lovės, taigi — ir „Mažeikių 
naftos”, stambiausias akci
ninkas, buvo sulaikytas 
praėjusį savaitgalį, porai 
mėnesių uždarytas į kalėjimą 
tardymui. Jau pakankamai 
didelę nuostabą pasaulyje 
sukėlė tokios stambios verslo 
žuvies Rusijoje pagavimas, bet 
dar daugiau trenkė ži
niasklaidos paskelbtas Cho
dorkovskij arešto būdas. 
Kaukėti, neperšaunamomis 
liemenėmis apsišarvavę, iki 
dantų ginkluoti, lyg kokį pa
vojingiausią ai Queda tero
ristą gaudydami, sovietinio ti
po saugumiečiai, iš anksto 
užblokavę lėktuvo kilimo ta
ką, įsiveržė į Novosibirsko 
oro uoste kuro pasiimti 
nusileidusį' „Jukos” bendrovės 
lėktuvą, išlaužė privataus 
Chodorkovskij kambario 
duris ir jėga, stumdydami bei 
daužydami, išsitempė jį su 
savimi. Slėpdamiesi nuo 
žmonių akių, suėmėjai savo 
auką skubotai įsodino į kitą 
lėktuvą, nuskraidino į Maskvą 
ir įgrūdo į kriminalistams 
laikyti skirto kalėjimo nusi
kaltėliais perpildytą kamerą.

„Rusijos demokratijai rim
tas pavojus”, — apie tai suži
noję viešai pareiškė trijų libe
ralių partijų vadovai ir sku
biai bendru raštu kreipėsi į 
Rusijos prezidentą Vladimir 
Putin, reikalaudami tokį pro
kuratūros pareigūnų elgesį 
griežtai tramdyti. Verslinin
kų sąjungos vadovai reikalavo 
skubaus pasimatymo. Nei
giamai apie suėmimo būdą 
atsiliepė ir Vakarų pasaulio 
politikai, įskaičiuojant ir JAV 
Valstybės departamento at
stovą Richard Boucher, nors 
apie teisinę šio vyksmo pusę

kalbėti jis atsisakė.
Tačiau Rusijos vadovybė, 

atrodo, laikosi kitos nuomo
nės. Su verslininkais nesu
tikęs kalbėtis ir lyg „nenu
girdęs” piktų pareiškimų apie 
suėmimo būdą, Chodorkovs
kij sulaikymą Rusijos vado
vas teisina: visi piliečiai prieš 
įstatymą lygūs, ir milijar
dinės sąskaitos banke čia 
nieko nereiškia. O įstatymų 
saugotojų duomenimis, jų 
sulaikytas milijardierius su 
įstatymu prasilenkė stambiu 
mastu sukčiaudamas bei grob
damas valstybės turtą, klasto
damas dokumentus ir nemo
kėdamas mokesčių, kurie 
sudaro apie vieną milijardą 
dolerių. Chodorkovskij sulai
kymui pritarė ir Lietuvoje tuo 
laiku lankęsis Dūmos pir
mininkas Genadij Selezniov. 
Specialių kalėjimų išskirti
niams asmenims Rusijoje 
nėra, atsakė jis į spaudos 
atstovų klausimus, kodėl šis 
pasaulyje žinomas ir gerbia
mas verslininkas uždarytas 
kartu su gatvės kriminalis
tais. Atrodo, kad mažai Ru
sijos vadovus jaudina ir gali
mos neigiamos ekonominės 
pasekmės, kurių žymės jau 
pradėjo ryškėti. Staigus akci
jų kainų kritimas, ypač 
„Jukos” bendrovės, sujudino 
užsienio verslininkus ir kelia 
abejonių dėl naujų investicijų 
į Rusijos rinką. Juos baugina 
ir galimos kitos panašios 
Rusijos vadovų užmačios vers
lo srityje. Kas bus, jeigu Putin 
sumanys patikrinti ir priva- 
tinimo laikotarpiu milžiniškų 
verslovių, gamybos įmonių, 
naftos laukų, kasyklų, bankų 
įsigijimo teisėtumą, klausia 
jie? Koks likimas pradėtų 
„Jukos” derybų dėl susijungi
mo su Amerikos milžinais 
Exxon — Mobile — ar Chev
ron — Texaco. O toks žvilgs
nis turtuolių pusėn Rusijoje 
gali būti patrauklus. Žmonės 
badauja, o Michail Chodor
kovskij, liaudies turtą į savo 
kišenes susikimšęs, lėbauja, 
plačiai kalba rusai.

Šio apytikriai prieš de
šimtmetį buvusio plikio kon
trolėje dabar esanti „Jukos — 
Sibneft” naftos verslovė verta 
apie 45 milijardų dolerių. Jo 
asmeniškas turtas, pagal 
„Forbes” duomenis — 8 mili
jardai dolerių. Kaip jis tuos 
turtus įsigijo? Jeigu darbu ar, 
pagal vakariečių standartus, 
doru verslu ir sąžiningai mo
kėdamas mokesčius, tarkim

— įstatyminius 35 nuo
šimčius, tai kasdien jis turėjo 
gauti apie 4.5 mln. dol. 
pajamų 365 dienas per me
tus. Ar tai įmanoma žmogui, 
pradėjusiam iš nieko? O kas 
Vakarų pasaulyje dar nežino, 
kaip Rusijoje valstybės turto 
privatinimas ir rinkos eko
nomikos kūrimas vyko? To 
vyksmo eigą aprašantis Da
vid Satter knygoje „Dark- 
ness at Down” (Yale Univer
sity Press, 2003) Rusiją ri
kiuoja tarp kriminalinių vals
tybių. Nėra verslininkams 
naujiena nė Michail Cho
dorkovskij vingiuoti keliai bei 
jo gyvenimas 50 km1 nuo 
Maskvos įsiruoštoje tvirtovė
je, aptvertoje aukšta, įelek
trinta tvora, kurią nuolat 
saugo kulkosvaidžiais ginklu
oti sargai. Tad ir jo suėmi
mas gal ne be pagrindo? Tai 
Vakarų verslo pasaulis irgi 
žino, kaip žino ir jo ketinimus 
visą savo verslą parduoti, 
pasiimti pinigus ir kaip gali
ma greičiau iš Rusijos dumti, 
kaip iš jos jau išdūmė pa
našūs milijardieriai Boris 
Berezovskij ir Vladimir Gu- 
sinskij ir dabar nuo Rusijos 
įstatymų slapstosi. Taigi 
apie savo suėmimą Chodor
kovskij nujautė, prieš porą 
savaičių išskrido į Ameriką, ir 
žiniasklaida viešai abejojo, ar 
milijardierius iš Amerikos 
grįš, tik turbūt jis nelaukė 
tokio staigaus užpuolimo 
kelionėje ir tokių brutalių 
priemonių. Aišku, šis Rusijos 
saugumiečių sovietinio tipo 
elgesys negali būti pateisina
mas, ir visuomenės susi
rūpinimas dėl jo supranta
mas. Tačiau vakariečių at
siliepimas pirštu duria dar ir į 
kitas šio vyksmo priežastis. 
Juk panašiai praturtėjusių 
oligarchų Rusijoje ne tik jis ir 
kiti du, anksčiau pabėgę. Keli, 
kaip, pvz., Grigorij Kutovoj, 
Roman Abramovič, Aleksandr 
Mamut, Oleg Deripaska, var- 
taliojasi net Kremliuje, Putin 
pašonėje. Kodėl jie saugūs? 
Saugus būtų buvęs ir Mi
chail Chodorkovskij, jeigu jis 
būtų į Putin dūdą pūtęs, skel
bia dabartinės Kremliaus 
politikos žinovai, tačiau, 
pagal juos, jis padarė likiminę 
klaidą: pradėjo viešai kalbėti 
apie politiką, kurios kelrodis 
buvo gal net ir prezidentūra, 
ir pinigais parėmė Putin opo
nentus, o Dūmos rinkimai jau 
tik už mėnesio.

Tačiau ryšium su šiuo 
areštu staiga paplito kalbos 
ir apie iki šiol lyg ir nežinomą 
naują apraišką. Lietuviams 
gerai pažįstamas JAV poli
tikas Bruce Jackson, nepri
klausomo Amerikos NATO 
komiteto pirmininkas, kartu 
su prezidentu Bush lankęsis 
Lietuvoje, „Washington Post” 
spalio 28-tą rašo: „Po Putin

„Dievo Motina su šventaisiais”. XIX a. Visų Šventųjų bažnyčios didžiojo 
altoriaus paveikslas Švenčionyse.

VĖLINĖS

Amžinybėn išeisime visi 
Paskutinio atodūsio keliu,
Palikę džiaugsmą ir turtus, 
Užsiklosime žemės sluoksniu.

Gal kas nors mumis prisimins,
Gal stabtelės ir maldą sukalbės, 
Gal ir pravirks, ir gėlę čia padės, 
Uždegs žvakelę, pasėdės.

O gal atskris vėlė 
Sušilti žvakės šviesoje,
Ar lauks, kada galės pakilti 
Paskutinio Teismo dienoje.

Ona Žalūdienė

išrinkimo Rusijos prezidentu 
kiekvienas iš Rusijos išvytas 
arba areštuotas už piniginius 
nusikaltimus asmuo buvo 
žydas. Chodorkovskij yra va
dinamas oligarchu. Jeigu pa
miršote terminologiją — oli
garchas Rusijoje reiškia tur
tingą žydą... Tokio žydų turto 
nusavinimo Europoje nebuvo 
nuo 1930 metų, kai siautė 
naciai. Taigi tradiciškai anti
semitinėje Rusijoje būti tur
tingu žydu — negerai. Rusija 
tampa Putin nauju caristiniu 
pasauliu”. Manyčiau, kad šis 
JAV politikas kalba ne tuš
čiai.

Michail Chodorkovskij su
ėmimui viešai nepritarė ir 
Lietuvos ministras pirm. Al
girdas Brazauskas. „Suėmi
mas klaidingas Rusijos žings

nis. Jeigu yra nusikaltimo su
dėtis, yra daug kitų priemo
nių — namų areštas, pasi
žadėjimas neišvykti ir pana
šūs dalykai, galų gale užsta
tas”, — kalbėjo Lietuvos prem
jeras. Tačiau paklaustas apie 
„Jukos” vadovo suėmimo 
įtaką „Mažeikų naftai”, Bra
zauskas baimintis nebuvo 
linkęs. Jo galvojimu, Mažei
kių verslovė turi veikti ir su 
vadovo areštu jos susieti ne
reikia. Žinoma, į paniką šok
ti gal ir nereikia, bet kažin 
ar išmintinga būtų tik sėdėti 
ir laukti, kol kas nors pasi
darys? O pasidaryti gali daug 
kas. Kas atsitiks Mažeikiuo
se, jeigu Chodorkovskij pa
grobtą turtą Maskva užsi
geis susigrąžinti ir „Jukos” 
žlugs?
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L &es- Mikailaitė

Per daug šventųjų?

T
ikriausiai daug kas ste
bėjome Motinos Teresės 
iš Kalkutos beatifikaci
jos iškilmes, transliuojamas iš 

Romos š.m. spalio 19 d. Iškil
mės buvo ryškiai nuspalvintos 
tarptautiniu atspalviu: įvairių 
rasių ir tautų dalyvių veidais, 
jų tautine apranga. Žmonės 
buvo atvykę iš tolimiausių 
pasaulio kraštų pagerbti šią 
mažutę, bet didžios dvasios 
vienuolę. Tiesiog retenybė, 
kad asmuo būtų pakeliamas į 
Katalikų Bažnyčios altorių 
garbę, vos 6 metams pra
slinkus po mirties. Dar gyva 
būdama, Motina Teresė, 
vargšų globėja, buvo vadina
ma šventąja. Tačiau ji pati 
save laikė Dievo meilės misi- 
joniere, pačių vargingiausiųjų 
tarnaite. Jos įkurta vienuolija 
yra išplitusi po 120 pasaulio 
kraštų.

Gal mažiau dėmesio at
kreipėme, kad spalio 5 d. 
popiežius Jonas Paulius II 
kanonizavo tris kunigus misi- 
jonierius, gyvenusius ir dirbu
sius XIX a.: Daniel Comboni, 
Arnold Janssen ir Joseph 
Fernandez. Šiuos, Kristų skel
busius tolimų šalių gyvento
jams, dvasininkus popiežius 
pagyrė, sakydamas, jog Kris
taus nešimas žmonėms viršija 
visokius gerus darbus.

Kai kas dabartinį popiežių 
kritikuoja, kad per dvidešimt 
penkerius metus paskelbė be
veik 500 naujų šventųjų. Ar 
toks didelis skaičius nenupigi
na šventumo? Kam reikia tiek 
daug šventųjų?

Visų Šventųjų šventė lap
kričio 1 d. švenčiama nuo 835 
m. po Kristaus gimimo. Tai 
viena populiariausių švenčių 
Katalikų Bažnyčios kalendo
riuje. Popiežius Grigalius III 
Romoje įkūrė šventovę šv. 
Petro relikvijoms pagerbti ir 
drauge atiduoti pagarbą vi
siems apaštalams, kankiniams, 
išpažinėjams bei kitiems šven
tiems žmonėms, palaidotiems 
įvairiose pasaulio vietovėse. 
Ši šventė tapusi išskirtinai 
katalikiška. Ji mini kanoni
zuotus ir nekanonizuotus 
šventuosius, kurių yra tūks
tančiai. Reformacijos pradžio
je liuteronai ir anglikonai dar 
ją švęsdavo, tačiau ilgainiui 
Visų Šventųjų šventė buvo 
užmiršta. Kurį laiką po 
Vatikano II Susirinkimo ir 
katalikai mažiau dėmesio 
kreipė į šventuosius, bet dabar 
vėl šventieji sugrįžo į pir
mykštę garbę, galbūt kaip tik 
dabartinio popiežiaus Jono 
Pauliaus II dėka.

Šventieji visada yra buvę

Katalikų Bažnyčios pažiba, 
įrodymas, kad ji tikrai veda 
žmones tobulybėn. Mums jie 
yra skiriami globėjais ir 
užtarėjais, švyturiais sunkiose 
gyvenimo kelionėse. Gilios 
maldos ir dvasingumo žmo
nės, jie taip pat gyvenime yra 
pasižymėję milžiniškais arti
mo meilės darbais.

Eidami Kristaus pėdomis 
įvairiose šalyse ir įvairiais 
istorijos laikotarpiais, šven
tieji tapo tikėjimo didvyriais. 
Ankstyvesnės hagiografijos 
(šventųjų gyvenimo aprašy
mai) labiau pabrėždavo šven
tų žmonių nepaprastumą ir 
stebuklingą veiklą. Šiuolaiki
nės biografijos kur kas rea
lesnės: įsodina jų gyvenimą į 
konkretų istorinį laikotarpį, 
apibūdina jų žmogišką tem
peramentą ir dvasines kovas 
taip, kad kiekvienas galime 
įsijausti į jų išgyvenimus ir 
suvokti jų kelią į Dievą.

Šventųjų yra buvę įvairių 
luomų, rasių, įvairių tempera
mentų, sugebėjimų, ir tokių, 
kurie buvo laikomi negabiais
— ar net kvailais — jų ben
draamžių akyse.

Pirmasis lietuvis hagio- 
grafas buvo Žemaičių vysku
pas Motiejus Valančius. No
rėdamas padrąsinti ir paguos
ti savo ganomuosius, jis pa
rašė ir išleido keturias ha
giografines knygas: Kristaus 
ir Marijos gyvenimo aprašy
mus (1853 ir 1874 m.) bei du 
šventųjų gyvenimo rinkinius 
(1858 ir 1868 m.). Pirmasis 
rinkinys perspausdintas net 
devynis kartus!

1908 metais „Žvaigždės” 
spaustuvė Philadelphijoje iš
spausdino knygą „Skaitymai 
iš Šventųjų gyvenimų”, skirtą 
Amerikos lietuviams kata
likams. Leidėjo įvade taip ra
šoma: „Daug yra gražių ir 
naudingų skaitymų, bet šven
tųjų gyvenimuose išties gra
žiausius aprašymus atran
dame ir skaisčiausius pavyz
džius išvystame, kurie traukte 
mus traukia, kad ir savąjį 
gyvenimą taikintumėme prie 
tųjų jau dabar aukšto Dan
gaus gyventojų, kurie vienok 
savame laike buvo mums 
panašūs, silpni šio pasaulio 
keleiviai, ne kartą net dideli, 
bet pasitaisę, nusidėjėliai”.

Šventieji mums gali įkvėp
ti stiprybės ir paguodos gyve
nimo kelyje, ypač kai nuliūs
tame dėl savo idealų suduži
mo, kai pavargstame, gera da
rydami, kai dvasinę kovą tęsti 
atrodo neįmanoma. Šventieji
— tai dvasinio Everesto nugalėto
jai. Ar gali jų būti per daug?

KRAŽIŲ 750 METŲ JUBILIEJUS

Krikščionybės kelias į Žemaitiją 

KUN. ALIONIDAS BUDRIUS

Kražių vardas žinomas nuo 1253 met

Kražių parapija

Kražiai — viena seniausių 
parapijų Žemaitijoje. Nuo 
XIII a. vidurio, remiantis 
rašytiniais istorijos šaltiniais, 
Kražių žemė ir Kražiai, be 
abejo, laikytini vienu svar
biausių Žemaitijos kultūrinių, 
dvasinių bei administracinių 
centrų. Pagal kronikininką 
Motiejų Strijkovskį pirmoji 
bažnyčia Kražiuose statyta 
LDK Vytauto įsakymu, pra
dėjus paskutinio Europos pa
goniškojo regiono krikštą.

1413 m. buvo krikštijami 
Kražių krašto žmonės, o baž
nyčios statyba rūpinosi Že
maičių seniūnas Mykolas 
Kęsgailą Valimantaitis, visiš
kai neatsitiktinai Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Vy
tauto paskirtas Žemaičių se
niūnu. Jo rezidencija buvo 
Kražiuose. Mykolas Kęsgailą,

LDK Vytauto liepiamas, 1416 
m. pastatė pirmą parapinę 
bažnyčią ant kalniuko tarp 
Kražantės upės, Dausino 
ežero ir Medžiokalnio.

Kyla klausimas, kodėl ant 
šio kalnelio Vytautas liepė 
statyti bažnyčią? Galime leng
vai įtarti, kad būtent ant šio 
kalnelio yra buvusi kražiečių 
pagoniškoji šventykla (alka- 
vietė) dar prieš įvedant krikš
čionybę.

Kaip sako padavimai, juk 
ir Vilniaus katedra buvo pa
statyta senojoje lietuvių reli
ginėje šventvietėje, Šventara
gio slėnyje, Neries ir Vilnios 
santakoje, prie pilies kalno. 
Dargi katedros altorius esąs 
pastatytas vietoje to dukuro, 
ant kurio senovės pagonys 
lietuviai degindavę aukas Per
kūnui. Jei taip buvusi pastaty
ta Katedra ant senosios švent
vietės, tai galima manyti, kad 
ir žymiausios Žemaitijos vie
tovės — Kražių — pirmoji 
bažnyčia buvo pastatyta ant 
kalnelio, kur jau anksčiau 
buvo Kražių šventa vieta. Kiek

žinoma, jog čia turėjo būti 
garbinama derlingumo ir vai
singumo deivė Medeinė, kuri 
pirma buvo garbinama kaip 
miškų ir medžioklės deivė, o 
vėliau tapo laimės ir vaisingu
mo deive. Pirmoji parapijos 
bažnyčia — Šv. Mykolo Ar- 
kangelo — 1416 m. Kražiuose 
jau stovėjo ant kalnelio, kurį 
derėtų gerbti ir branginti. Tai 
didelio dėmesio vertas pamin
klas. Parenkant bažnyčiai glo
bėją, drąsiems ir karingiems 
Kražių apylinkių gyventojams 
kaip tik tiko labiausiai šv. 
Mykolas —- karių ir riterių 
dangaus galybių kunigaikščio, 
kovojančio už tiesą, teisę ir 
teisingumą, titulas. Kai nau
jąją Medininkų vyskupiją 
Konstancos visuotiniame Baž
nyčios susirinkime popiežius 
Martynas V patvirtino 1421 
m. spalio 23 d., tada buvo 
patvirtinta ir viena pirmųjų 
parapijų Žemaitijoje — Kra
žiai. 1429 m. Kražių delegatai 
Petras Senkus, Gedgaudas ir 
Šedebaras, Žemaičių seniūno 
Kęsgailos brolis, vyksta į Ro

mą parvežti popiežiaus skirto
sios karališkosios karūnos 
Vytautui.

Buvę Žemaičių bajorų cen
tru, vėliau tapę Žemaičių se
niūno sostine — Kražiai augo 
ir gražėjo. 1512 m. Kražiams 
buvo suteiktas grafystės titu
las, jie tapo didikų rezidencija. 
1529 m. karalius Žygimantas 
Senasis Kražiuose įsteigia Že
maičių seniūno vadovaujamą 
karališkąjį teismą, kuris su
sirinkdavo 4 kartus metuose. 
Būdami administraciniu cen
tru, kur rinkosi Žemaitijos 
bajorų seimai, Kražiai tampa 
ir religiniu Žemaičių židiniu. 
Nuo 1416 iki 1941 metų ant 
vadinamojo Vytauto kalno 525 
metus išstovėjo viena už kitą 
gražesnės ir turtingesnės pen
kios parapinės bažnyčios, tar
navusios Dievo garbei, žmonių 
sielų naudai ir Kražių šlovei. 
1416 m. statytoji bažnyčia 
sudegė, tad 1475 m. buvo pa
statyta nauja. Ją toje pačioje 
vietoje pastatė klebonas kuni
gaikštis Jokūbas Giedraitis, o 
pašventino vyskupas Baltra

miejus II (Svirenkovičius apie 
1472—1475 m.). Pagal 1579 
m. apaštališkojo vizitatoriaus 
Tarkvinijaus Pekulo (italo) 
vizitacijų aktus matome, jog ši 
bažnyčia buvo gan puošni, 
turėjo daug meno. Joje buvo 7 
altoriai, visi išpuošti pjaustyto 
medžio statulomis, gražiai 
įrėmintais drobėje tapytais 
paveikslais. Bažnyčioje stovėjo 
didelis marmuro altorius, ant 
grindų stovėjo daugybė puoš
nių varinių, liūtų kojomis 
žvakidžių. Bažnyčioje buvo 
puošnūs meniški drožinėti 
suolai, statulos buvo paauk
suotos. Toje bažnyčioje buvo 
labai dideli ir labai gražūs 
vargonai, o bokšte kabojo 
didelis laikrodis. Varpinėje 
buvo šeši varpai. Ši bažnyčia 
su visais papuošalais sudegė, 
ištarnavusi parapijai 163 
metus. Jai sudegus, Kražių 
klebonas ir dekanas kanau
ninkas Mykolas Mazulevičius- 
Barkauskas toje pačioje vieto
je pastatė naują, dar gražesnę 
bažnyčią 1638 m. Nuliedino 
didžiausius varpus visoje

Žemaitijoje. Varpus 1639 m. 
rugpjūčio 10 d. pašventino 
Jonas Višemirskis, Žemaičių 
pavyskupis. Ši, trečioji, Kražių 
parapijos bažnyčia buvo labai 
gausiai išpuošta, turėjo daug 
bažnytinio turto: kryžių, vė
liavų, baldakimų, liturginių 
rūbų ir kt. 1710 metų maras 
sunaikino Kražių apylinkių 
gyventojus. Ši, trečioji, baž
nyčia ištarnavo Kražiams 71 
metus, o švedų-rusų karo me
tais taip pat sudegė. 1745 m. 
Kražių klebonas kanauninkas 
Tomas Uvainis pastatė naują 
— ketvirtąją bažnyčią. Jis 
buvo uolus, Kražių parapijai 
samdė septynis kunigus. Vos 
62 metus ištarnavo kanau
ninko Tomo Uvainio statytoji 
bažnyčia. XIX a. pradžia 
Kražiams buvo labai sunki. 
1807 m. didelis gaisras su
naikino beveik visus Kražius. 
Po trejų metų veiklus kle
bonas Ciprijonas Odinacas 
pastatė naują — penktąją 
Kražių parapijos bažnyčią, nu
liedino varpus.

Bus daugiau
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NESUSKAIČIUOJAMŲ 
IŠSIILGTŲJŲ DŽIAUGSMAS

L
apų kritimu baigiasi 
ruduo, apdovanojęs žmo
gų paskutiniu šiemečiu, 
jo augintu, Dievo brandintu 

sodų ir laukų derliumi. Ką 
vieno pastangos ir kito palai
minimas sukūrė saulėtu vasa
ros metu - tuo teks verstis iki 
kito atšilimo. O iki tol geras 
laiko tarpas, kuriuo reikia per
eiti artėjančią gamtos žvarbią 
prieblandą ir žmogaus dvasios 
santūrumą. Gerai, jei turime 
ir galime semtis iš dvasinės 
vasaros aruodo. Prie jo lyg 
nesuskaičiuojami rudens lapai 
po kojomis mus artina žemės 
ir dangaus šventieji.

Lapkričio 1-sios kalendo
rius atverčia nekilnojamą Vi
sų Šventųjų šventę. Bažny
čioje ją švenčiame aukščiausia 
baltos spalvos liturgine iškil
me. Tai mūsų tikėjimo diena, 
savo svarba artima Velykoms, 
Kalėdoms, Švč. Trejybei, di
diesiems Šventosios šeimos ir 
apaštalų gyvenimo įvykiams 
žmonijos istorijoje. Šventieji - 
ypatingu Dievo artumu pa
liesti ir žmogų giliausiu atidu
mu lietę, Aukščiausiojo ant
spaudu paženklintieji. Šių 
dvasios nugalėtojų nerasime 
oficialiuose sąrašuose, jie ne
žinomi kanonizacijos knygose, 
neregistruoti ir „neišsidavę” 
Dievo žmonės. Tik ženklai ant 
jų kaktų ir ant gerais darbais 
paliestųjų gyvenimų yra amži
nasis liudijimas Jėzaus, Dievo 
Avinėlio, savo krauju išgryni
nusio jų sąžines. Tai asme
niškas gyvenimo ir tikėjimo 
pačiu savimi liudijimas. Pa
saulio tautų, rasių bei kalbų 
moterys ir vyrai nelaiko savęs 
vertais šlovingos šventumo 
pergatėS'ir Dievo artumos. Gal

Sibiro kankinės Adelės Dirsytės minėjimo paskaitininkai. Iš kairės: kun. dr. A. Jagelavičius, D. Akstinas ir kun. 
dr. K. Trimakas.

ADELĖ DIRSYTĖ VĖL MINIMA KAUNE
Š.m. rugsėjo 28 d., sekma

dienį, Kaune buvo surengtas 
Sibiro kankinės, mokytojos, 
Dievo tarnaitės Adelės Dir
sytės minėjimas. Jį rengė Lie
tuvių katalikų mokslo aka
demija, Vytauto Didžiojo uni
versiteto Katalikų teologijos 
fakultetas ir Lietuvos politinių 
kalinių bendrija „Kolyma”. 
Buvo minima dviguba sukak
tis: 50 metų nuo to laiko, kai ji 
savo ranka Sibire parašė 
„Marija, gelbėki mus” mal
daknygę, kuri, išversta į dau
gelį kalbų, paplito po visą pa
saulį; ir 48 metai nuo jos mir
ties tolimajame Chaba^ovske.

Adelės Dirsytės mirties 
sukakčiai paminėti kun. dr. 
Kęstutis Trimakas atnašavo 
šv. Mišių auką 10:30 vai. ryto 
Kauno arkikatedroje. Jo pa
mokslo tema: A. Dirsytė su di
deliu pasišventimu buvo mo
kytoja ir jaunimo auklėtoja 
Lietuvoje, o vėliau ir Sibire, 
bet paties Dievo pašaukimu ji 
yra mokytoja ir dabar lietuvių 
tautai ir žmonijai šių laikų 
pasaulyje, kaip gyvenimo ir 
kančios įprasmintoja.

todėl jie mums ir bevardžiai, 
danguje jau regėdami Dievą 
tokį, koks Jis yra. Jie žino, 
kad išganymas - Dievo dova
na žmogui. Galutinai susi
jungti su dieviškumu ir Jį 
regėti leidžia tik pasitikėjimas 
ir Dievo pažadų laikymasis, 
stiprinąs priimti ir ištverti 
kasdienius sunkumus, perse
kiojimus ir gundymus. Juos, 
ką tik palaimintąja paskelbta 
didžioji šiandienio šventumo 
mokytoja Teresė iš Kalkutos ir 
jos seserys vadina kasdie
nėmis Dievo dovanomis, ku
rios leidžia save įprasminti 
kiekvieną gyvenimo akimir
ką. Ji sako: „Būkite laimingi 
šią akimirką, to užtenka. 
Kiekviena akimirka yra tai, 
ko mums reikia, ne daugiau. 
Būkite laimingi dabar. Ir jei 
savo darbais mylite kitus ir 
tuos, kurie yra neturtingesni 
už jus, padarote juos laimin
gus. Reikia visai nedaug, gal 
tik šypsenos. Pasaulis būtų 
daug geresnis, jeigu kiekvien
as daugiau šypsotųsi. Tad šyp
sokitės ir džiaukitės, kad 
Dievas jus myli”.

Yra daugiau nei daug 
šventųjų. Tai rodo šventumo 
kokybės ir kiekybės visuoti
numą. Apaštalas Jonas Ap
reiškime šį skaičių įvardija 
kaip 144 tūkstančius paženk
lintųjų iš visų Izraelio vaikų 
giminių. Pagal Šv. Augustiną, 
tai simbolinis šventųjų skai
čius: 12 Izraelio giminių, 12 
Kristaus apaštalų (12 x 12 = 
144) ir 1,000 - tobulumo sim
bolis, taip pat 12 reiškia ti
kėjimą Švč. Trejybe ir jo pli
timą visame pasaulyje. Dievo 
šventieji ateina ir neša šį 
tikėjimą keturiuose pasaulio

Minėjimas įvyko Kauno 
arkivyskupijos salėje. Jį ati
darė ir jam vadovavo kun. dr. 
Artūras Jagelavičius. Jis trum
pai apibūdino A. Dirsytės gy
venimą, pabrėždamas, kad jos 
gyvenimas buvo krikščioniško 
tikėjimo ir krikščioniškos gal
vosenos liudijimas, užantspau
duotas kankinystės vainiku.

Kun. dr. Kęstutis Tri
makas, kalbėdamas apie A. 
Dirsytę „už Lietuvos ribų”, 
nurodė, kad, kaip prieš pus
šimtį metų taip plačiai po pa
saulį paplito Sibire jos sukurta 
maldaknygė, taip dabar 
siekiama plačiai supažindinti 
su ja pačia. Ateitininkų inicia
tyva buvo išsiuntinėta infor
macija su vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM, laišku, skati
nančiu visas JAV ir Kanados 
lietuvių kilmės parapijas (jų 
yra apie 100) pamoksluose 
kalbėti apie ją. Taipogi jau yra 
išspausdinta ir pradedama 
platinti tarp amerikiečių pir
moji kun. K. Trimako parašy
ta trumpa A. Dirsytės bio
grafija anglų kalba.

Kun. Robertas Grigas nu

kraštuose (3 x 4). Tai daugy
bės, „nesuskaičiuojamų” šven
tųjų visuma. Jų tikėjimas ir 
darbai žinomi tik Dievui ir 
keliems artimiausiems žmo
nėms. Tai yra jų gyvenimo tur
tas, kuriuo šią dieną, ypatin
gai dalindamiesi, prabyla ir 
nori „užkrėsti” mus.

Šiandien jie bevardžiai ir 
neišskirti, lyg drauge visa 
žmonija. Aš ir tu joje esame 
kviečiami būti kitokiais, būti 
šventais, savo gyvenime no
riai ir ištvermingai laikytis 
tiesos, gailestingumo, Dievo 
paveikslo ir panašumo. Die
vas mus sukūrė pagal savo ge
rumo paveikslą ir yra išsiilgęs 
jo atspindžio. „Viską Dievas 
duoda ir pasiima. Tai dalyki- 
tės viskuo, kad jums duota, - 
savimi”, sako pal. Motina Te
resė. Tai kasdienis mūsų ap
sisprendimas, kuo pasitikėsi
me, kokio autoriteto klausysi
me, į ką liks atsigręžusi mūsų 
širdis šiandien ir tuomet, kai 
žengsime į amžinybę. Artinsi- 
mės tiesiai prie Viešpaties, jei 
ir apie mus psalmės žodžiais 
bus galima sakyti: „Šitokie 
žmonės yra išsiilgę tavo, 
Viešpatie, veido”. (Ps. 23, 6)

Visų šventųjų šventė. Šie 
nežinomi Dievo ir žmonių tar
nai mus įtikina, kad šventu
mas priklauso ne tik keliems 
išrinktiems. Juk Dievui ir 
mums, Jo laiminamiems, vis
kas įmanoma. Likę ištikimi 
savo pašaukimui, maitinda
miesi Dievo žodžiu ir Eu
charistija, jau šiame gyveni
me iš nuodėmingos žemės 
žengiame į džiugią visų šven
tųjų bendriją. „Palaiminti jūs, 
kai dėl manęs jus niekina ir 
persekioja bei meluodami 
visaip šmeižia. Būkite links
mi ir džiūgaukite, nes jūsų 
laukia gausus atlygis danguje” 
(Mt 5,12).

Nerijus Smerauskas

švietė didelę A. Dirsytės mal
daknygės reikšmę lietuvių 
tautai išsilaisvinant iš sovietų 
okupacijos. Jos maldaknygės 
maldos yra persunktos laisvės 
troškimu ir prašymu, bet taip 
pat pats lietuvių tautos laisvės 
troškimas buvo atpažintas ir 
skelbiamas pasaulyje kartu su 
jos verčiama ir spausdinama 
maldaknyge.

Sibiro maldaknygės leidė
jas Domas Akstinas pabrėžė, 
kiek mažai dar žinoma apie A. 
Dirsytę pačioje Lietuvoje, ir 
kiek dar daug reikia dirbti, 
•kad pačioje tėvynėje apie ją 
būtų daug daugiau žinoma.

Akademinė dalis buvo 
užbaigta, pateikiant informa
ciją apie A. Dirsytės beati
fikacijos bylos procesą ir 
pažangą. Minėjimo dalyviai 
gausiai pasirašinėjo po petici
ja, prašant, kad A. Dirsytės 
palaikai būtų ieškomi ir 
atgabenti į Lietuvą.

Meninėje programos daly
je klausytojai buvo gaivinami 
Elenos, Jonės, Gabrielės ir 
Eimanto Dambrauskų muzi
kinių garsų deriniais. K.A.T.

DIDYSIS VALDOVŲ RŪMŲ STATYTOJAS
Valdovų rūmų paramos 

JAV komitetas, neseniai pra
dėjęs kviesti per spaudą Ame
rikos lietuvius į talką Valdovų 
rūmų statybai Vilniuje, jau 
susilaukė eilės stambesnių 
aukotojų, po 1,000 litų, ar 
daugiau, kurie vadinami Val
dovų rūmų statytojais. Jiems 
išduodami Valdovų rūmų pa
ramos fondo Vilniuje rūmų 
statytojo diplomai ir jų vardai 
bus įrašyti garbingoje rūmų 
menėje.

Neseniai rūmų statytoju 
tapo Vytautas Černius, gyve
nantis Glendale, CA, atsiun
tęs 350 dolerių, ir Lithuanians 
of America, Ine. iš Kansas 
City, KS, su 330 dolerių.

Maloniai nustebino gautas 
laiškas su 10,000 dolerių, ku
riuos Valdovų rūmams atsiuntė 
Bruno Matelis, gyvenantis 
Lemont, IL., Pasaulio lietuvių 
centre. Jį aplankius, buvo 
malonu susipažinti su di
džiuoju Valdovų rūmų statyto
ju Vilniuje, kuris gyvena vie
name kukliame kambarėlyje 
kairiajame centro sparne.

- Esu gimęs Čikagoje 1910 
metais, - apie save pasakojo.

- Su tėvais grįžau į Lietu
vą 1912 metais, būdamas 2 
metų amžiaus. Kelionė laivu 
buvo sunki. Jos neatlaikė vie
nų metų amžiaus mano sesuo.

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia:
Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

KRAUSTYMASIS
Kraustytis iš vienos gyve

namosios vietos į kitą niekada 
nėra lengva, ar tai būtų 
kraustymasis iš vieno buto į 
kitą, ar iš vieno namo į kitą, 
bet sunkiau yra besikraus- 
tantiems į naujai pirktus na
mus, nes per metų eilę 
prisirenka daug reikalingo ir 
ne taip reikalingo turto.

Kraustantis į naują gyven
vietę yra naudinga žinoti kai 
kuriuos paprastus, bet gyveni
me pagelbstinčius dalykus, 
tokius kaip šiukšlių išvežimo 
dienos ir taisyklės, kaip nusi
kratyti senų šaldytuvų ir pa
našių daiktų, kokie reikalavi
mai dėl automobilių lipinukų 
(stickers), kokie naminių gy
vuliukų registravimo reika
lavimai (pvz., vienur galima

Rugsėjo 12-14 d. Omahoje 
vykusi JAV LB XVII Tarybos 
pirmoji sesija buvo reta proga 
susipažinti su iš visos Ameri
kos atvykusiais Lietuvių Ben
druomenės veikėjais. Prieš 
pokylį „Double Tree” viešbučio 
pokylių salėje teko paben
drauti su Palm Beach apy
linkės, Florida, pirmininku 
Kęstučiu Miklu, kuris yra 
žinomas ir kaip Tautos fondo 
veikėjas. O pokalbio autorę, 
žurnalistę Audronę V. Škiu- 
daitę, jis domino kaip Lietuvių 
žurnalistų sąjungos pirmininkas.

- Malonėkite pristatyti 
Lietuvių žurnalistų sąjungą.

- Hanau stovykloje Vokie
tijoje buvo atkurta Lietuvoje 
veikusi Žurnalistų sąjunga. O 
1953 m. atkurta Amerikoje 
yra tęsinys Lietuvių žurna
listų sąjungos Vokietijoje. Šiuo 
metu mūsų organizacijoje liko 
249 nariai (buvo daugiau kaip 
300). Išmirštame. Mano ka
dencijos (penkti metai) metu 
jau numirė per 30. 10 narių 
yra iš Lietuvos, įskaitant ir 
jus. Mat kai kurie mūsų žur
nalistai persikėlė gyventi į

Šiauliuose tėvai nusipirko di
delį namą, kuriame buvo žydų 
krautuvės. Iš nuomų gyve
nom. Teko man gyventi ir 
Kaune, kur baigiau gimnazi
jos keturias klases.

- O kada vėl grįžot į Ame
riką? Ir kodėl?

- Grįžau 1929 metais tėvo 
patariamas, kad Amerikoje 
daugiau galimybių, negu Lie
tuvoje.

- Kokias galimybes radote 
sugrįžęs į JAV?

- Labai prastas. Ameri
koje buvo tėvo brolis, apsisto
jau pas dėdę. Buvo depresija. 
Negalėjau gauti darbo. Ėjau į 
Stockyardus. Priėmė. Darbas 
buvo bjaurus. Šalta, smarvė. 
Išdirbau 8 metus. Prasidėjus 
antram pasauliniam karui 
mane pašaukė į armiją. Pa
skyrė į Pacifiką, prieš japonus. 
Dalyvavau kovose salas uži
mant. Grįžęs iš kariuomenės 
gavau darbą Western Electric 
Co. ant Cicero gatvės. Ten 
išdirbau 20 metų.

- Va, turiu kompanijos 
amžino nario diplomą su titu
lu: „Telephone Pioneers of 
America”, - Bruno rodė diplomą.

- O tuos tūkstančius do- 
leriukų ar darbu pelnėte? - 
klausiau.

- Kur ten darbu! „Štokais” 
pelniau. Kaip tarnautojas ga

laikyti ne daugiau kaip ke
turias kates, kitur ne daugiau 
2 ar 3 šunis ir t.t.). Taip pat 
žinotina automobilio pastaty
mo taisyklės gatvėse. Kokios 
atliekų rinkimo taisyklės — 
„recycling” (rūšiuojant atski
rai popierių, stiklą, metalą ir 
pan.). Ar yra lapų išvežimo 
dienos, kokios yra nuorodos 
dėl vejos laistymo. Jei planuo
jate naują gyvenvietę aptverti 
tvora, kieme pastatyti medinį 
„deck”, cementinį ar plytų 
„patio”, reikia sužinoti, ką 
galite ir ko negalite daryti.

Maždaug 2 mėnesius prieš 
kraustydamiesi į naują vietą, 
praneškite dujų, elektros, van
dens kompanijoms apie jūsų 
turimų elektrinių/dujinių vi
ryklių, šaldytuvų, indų plovi

OMAHOS SVEČIAI
Kęstutis Miklas

Lietuvą (pvz., Vilius Bražė
nas), bet yra ir nuolatinių 
Lietuvos gyventojų, pvz., šią 
vasarą, man lankantis Lie
tuvoje, į LŽS pareiškė norą 
stoti „Draugo” koresponden
tas Algimantas Naujokaitis. 
Turime narių visame pasauly
je - Venecueloje, Argentinoje, 
Australijoje, Kanadoje, D. 
Britanijoje, Lenkijoje, Belgijo
je, Prancūzijoje,- tai yra visos 
išeivijos Lietuvių žurnalistų 
sąjunga. Devyni nariai yra iš 
vadinamosios trečiosios lietu
vių bangos Amerikoje. Mūsų 
sąjungai priklauso tokie na
riai kaip Bronius Juodelis, 
Edvardas Šulaitis, Vytautas 
Kasniūnas iš Čikagos ir apy
linkių, Kęstutis Čerkeliūnas, 
Paulius Jurkus iš Niujorko ir 
apylinkių, Balys Raugas, Algi
mantas Gečys iš Philadelphi
jos ir kt. Pirmininkais iki ma
nęs yra buvę Karolis Mil- 
kovaitis, kuris daug metų lei
do „Pensininko” žurnalą, Rū
ta Klevą Vidžiūnienė (ji 
mirusi), Jurgis Janušaitis.

- „Draugas” vasarą rašė 
apie LŽS stipendijų fondus.

lėjau pirkti telefonų bendro
vės „stokus”. O jie vis augo ir 
augo. Jei ne tie teroristai, jei 
ne dangoraižių griūtis New 
Yorke, šiandien kitaip sto
vėčiau.

- O kas jus paragino ap
dovanoti Valdovų rūmus?

- Taigi tamsta prašei 
„Drauge” ir .Amerikos lietu
vyje”. Skaitau visus laikraš
čius. Pakankamai daviau 
savo dukroms. Abi žmonos jau 
mirę. Daviau 10,000 dolerių 
Pasaulio lietuvių centrui. Sa
kau, tiek reikia duoti ir Val
dovų rūmams. Dar liko ir 
man. Gal užteks, kol būsiu gy
vas.

- Ar seniai jūs gyvenat 
centre?

- Trečias mėnuo. Parda
viau namus Brighton Parke ir 
atsikėliau čia, - šypsojosi 
Bruno.

- Ar centru patenkintas? 
Kaip su maistu?

- Neblogai. Mus maitina. 
Tik „byfo” mažai duoda.

- Ar galėčiau gauti jūsų 
nuotrauką? - paprašiau.

- Nedaug jų turiu. Dau
guma iš anksčiau, - parodė 
albumą.

Viena nuotraukų rodė Bru
no tvirtą ir gražų, jau besiruo
šiantį eiti į pensiją, švenčiantį 
1974 m. Kalėdas.

mo, skalbimo/džiovinimo ma
šinų išjungimą sename name 
ir įjungimą naujajame.

Taip pat pradėkite daryti 
sąrašą tų, kuriems reikia pra
nešti apie jūsų kraustymąsi. 
Pašto įstaigoje užpildykite 
kortelę su nauju adresu paštui 
(mail forvvarding form). Jei 
keičiate bankus, uždarykite ar 
perveskite į naują savo sąs
kaitas (accounts).

Surinkime dokumebtus mo
kyklai, medicinines ir finan
sines žinias ir kitus svarbius 
dokumentus ir laikykite juos 
saugioje, bet lengvai pasie
kiamoje vietoje.

Sėkmingo kraustymosi ge
ra pradžia — pasiryžti at
sikratyti daiktų, kurie jums 
nereikalingi. (Dažnai besi- 
kraustantys asmenys viską 
sudeda į dėžes, o persikraustę 
jų neatidaro keletą metų).

Pasirinkite, ar nuomosite 
persikraustymui mašiną, ar 
kviesite profesionalius kraus- 
tytojus.

Jei nuomosite, apgalvoki
te, kokio didumo sunkvežimio 
(„troko”) jums reikėtų ir ko
kiomis sąlygomis jis nuomoja
mas, pvz., ar reikėtų pri

Malonėkite plačiau papasa
koti apie sąjungos veiklą.

- Lietuvių žurnalistų są
junga užsienyje globoja du 
žurnalistikos stipendijų fon
dus: žurn. Henriko Blazo, 
sudarytą Ingos (Blazaitės) ir 
Alfonso Tumų bei žurn. Sa
lomėjos Narkėliūnaitės, suda
rytą jos artimųjų. Kasmet, 
Lietuvos žurnalistikos institu
to vadovybei rekomendavus, 
yra skiriamos vienkartinės 
300 dol. stipendijos pažan
giausiems (paprastai duodame
3-4 kurso) studentams žurna
listams. Šie fondai veikia prie 
Tautos fondo. Kviestume 
paremti gabiausius jaunus 
Lietuvos žurnalistus (čekius 
rašyti Lithuanian National 
Foundation vardu ir siųsti 
LŽS valdybai adresu: Lithua
nian Journalists Association, 
4200 No. Ocean Drive, Suite 2- 
206, Singer Island, FL 33404). 
Taip pat mes leidžiame 
biuletenį „Lietuvių žurnalis
tas”. Ruošiame 18-ąjį numerį. 
Deja, jam dar trokštame 
straipsnių. Mes jį skiriame 
spaudos darbuotojams ir ne-

Bruno Matelis, didysis Valdovų 
rūmų statytojas.

- Būdamas 93 metų Jūs 
gerai atrodote. Kaip sveikata?

- Pusėtina. Tik astma 
vargina. Dar pats susitvar
kau, - atsisveikino didysis 
Valdovų rūmų statytojas.

Bronius Juodelis

* * *

Pastaba
Amerikos lietuviai kviečiami būti 
Valdovų rūmų statytojais ir 
įamžinti savo vardus ir pavardes 
iškilmingoje rūmų menėje. Čekius 
rašyti: Lith, Amer. Comm. VAL
DOVŲ RŪMAI ir siųsti Valdovų 
Rūmai, 5600 So. Claremont Avė. 
Chicago, IL 60636.

mokėti už pravažiuotas mylias.
Nepatartina ieškoti paka

vimo dėžių krautuvių kiemuo
se, nes nežinia kokie gyvūnė
liai ten landžiojo ar kokie 
vabzdžiai padėjo kiaušinėlius. 
Geriausia dėžes nusipirkti ir 
susitarti dėl nepanaudotų 
dėžių grąžinimo.

Jei samdysite kraustyto- 
jus, svarbu, kad jie pamatytų 
jūsų namą ir perkraustomus 
dalykus ir pasakytų kainą. 
Svarbu perkraustytojams pra
nešti apie naująją gyvenvietę. 
Pvz., ar butas trečiame aukš
te, ar namas aptvertas tvora, 
koks privažiavimas dideliam 
perkraustymo sunkvežimiui 
(„trokui”) prie namo. Nuo viso 
to priklauso kaina. Vietiniai 
kraustytojai paprastai nori 
būti apmokami pagal valan
das. Dėl persikraustymo prie
monių, ar pats kraustytumė- 
tės, ar samdytumėte profe
sionalus, reikia susitarti iš 
anksto. Kraustantis į naują 
namą pirmą kartą, reikia 
įvairių kiemo priežiūros reik
menų. Jei juos nusipirktumėt 
iš anksto, kraustytojai juos 
pervežtų.

Naudotasi amerikiečių spauda.

Kęstutis Miklas.

rašome apie bet ką, tik apie 
pačios žurnalistikos proble
mas, kalbotyrą, spaudos eti
ką, dabartinio žurnalizmo 
metodus ir kt. Man tenka pa
laikyti ryšius su sąjungos na
riais. Gaunu daug laiškų, 
tenka į juos atsakinėti. Žmo
nės, perlipę tam tikrą am
žiaus ribą, mėgsta mokinti. 
Pvz., gaunu griežtų rekomen
dacijų bausti už barbarizmus 
kalboje. Bet mūsų sąjunga 
neturi įpareigojimų bausti.

Mūsų valdyboje dirba gra
ži grupė žmonių.

Nukelta į 5 psl.



VILNIAUS GYNYBINEI SIENAI 
- 500 METŲ
LIBERTAS KLIMKA

Š
ių metų rugsėjo 6 dieną 
(naujuoju stiliumi — 16 
d.) sukako 500 metų, kai 
buvo pradėta statyti Lietuvos 

sostinės gynybinė siena. Tą
dien miesto vaivada Mikalojus 
Radvila, pramintas Senuoju, 
su savo svita apjojęs Vilnių, 
nužymėjo sienos perimetrą bei 
vartų vietas. Tikėtina, kad tai 
kartu buvo ir tam tikras ritu
alas, simbolinis aktas. Kaip 
antikos laikais; štai ką pasa
koja legenda apie Kartagenos 
įkūrimą. Finikiečių karalaitė 
Elisa nupirko Afrikos pakran
tėje iš vietinio valdovo žemės 
palapinei pasistatyti, — tiek, 
kiek gali užimti jaučio oda. 
Gudruolė suraižė tą odą plo
nyčiais rėželiais ir apjuosė vi
są kalvą, - užteko žemės ir 
uostui, ir tvirtovei. Viduram
žių tradicijose įprasta sureikš
minti tiek darbų pradžią, tiek 
ir architektūros ypatumus. 
Šiuo požiūriu atkreiptinas dė
mesys į Vilniaus vartų skai
čių: iš pradžių jų būta penke
rių, tarsi šalį valdančios ran
kos pirštų, vėliau jų skaičius 
padidintas iki devynių — ma
ginės reikšmės skaičiaus, ki
lusio iš archaiškojo kalendo
riaus. Žinoma, vartų vietas 
nulėmė nuo seno susiforma
vusi kelių, vedančių iš miesto, 
topografija. Iki XVI a. pra
džios valstybei nebuvo iškilusi 
būtinybė apsaugoti sostinę 
siena: Vilnius turėjo giliai 
ešelonuotą gynybinę sistemą 
ir unikalaus dydžio pilių kom
pleksą. Tikrai kitos taip origi
naliai įtvirtintos sostinės 
Europoje nebūta. Tačiau kai 
miesto ribos smarkiai išsiplė
tė, kilo grėsmė, kad prie
miesčius gali nusiaubti totorių 
raitelių būriai. Antra vertus,

vis sunkėjo kovos su stiprė
jančia Maskvos valstybe. Lie
tuvos didysis kunigaikštis 
Aleksandras atleido miestą 
nuo karo prievolių, paliepda
mas pasistatydinti gynybinę 
sieną, apvestą grioviais, su 
vartais ir bokštais. Vartai tu
rėjo ne vien fortifikacinę pa
skirtį; jų buvimas padėjo 
mieste palaikyti vidinę tvarką 
ir surinkti mokesčius. Kas tik 
važiuotų į miesto turgus: ar 
parduoti, ar pirkti, mokėda
vo vartų sargybiniams arba 
bent akmenų miesto staty
boms ir grindiniui privalėjo 
atvežti.

Vilniaus gynybinės sienos, 
istorija pagal esamus istorio
grafinius šaltinius bei archi
tektūrinius tyrinėjimus gana 
tiksliai aprašyta mūsų isto
rikų Vytauto Merkio, Irenos 
Jučienės ir kitų darbuose. 
Mažiau siena tyrinėta karinės 
inžinerijos požiūriu, nors tai ir 
labai įdomus objektas, pasi
žymintis kaip reta didele šau
dymo angų įvairove. Be to, 
restauravimo darbai senamies
tyje nuolat pateikia staig
menų, atidengdami iki tol 
nežinotus sienos fragmentus.

Pagrindiniai sienos techni
niai duomenys yra tokie: ilgis
— apie 3 km, vidutinis aukštis
— 6,5 m, storis ties pamatais
— 0,9 - 1,4 m. Siena juosia 
apie 100 ha plotą, kurį reikėtų 
laikyti tikruoju Vilniaus se
namiesčiu. Plytų rišimo būdas
— gotikinis, kai vienas ilgai- 
nis ir vienas trumpainis karto
jasi kiekvienoje mūro eilutėje. 
Pirmasis sienos statybos eta
pas buvo baigtas 1509 m.; ta
čiau vietomis ji buvo užtverta 
viso labo stačiai įkastais rąs
tais. Mūru miestas baigtas

Aušros Vartai Vilniuje — dalis buvusios Vilniaus miesto gynybinės sienos.
Jono Tamulaičio nuotrauka.

apjuosti 1522 m., įrengus ir 5 
vartus: Medininkų (Aušros), 
Trakų, Vilijos (Vilniaus), Pi
lies ir Spaso. Tie pastarieji 
pavadinti pagal rusų cerkvės 
vardą. XVI a. viduryje įrengti 
dar dveji vartai — Subačiaus 
ir Rūdininkų. O XVII a. pir
moje pusėje siena jau turėjo 9 
išorinius vartus, — prisidėjo 
Bernardinų, Totorių, šv. Ma
rijos Magdalenos (Slapieji). 
Sieną sustiprino ir du bokštai 
— Spaso ir Apvalusis. Vilnios 
slėnį saugojo galingas artileri
jos bastionas, — labai įdomus 
ir savitas inžinerinis įrengi
nys. Taigi iš viso būta dvylikos 
gynybinių statinių.

Miesto gynybai siena pra
vertė 1655 m. kovose su Mask
va. 1702, m. — su švedais. 
Likutinį "kartą siena gynė 
Vilnių 1794 m. rugpjūčio 19-

20 d. ir rugsėjo 12-13 d. sukili
mo metu; ypač aršiai su rusų 
pulkais buvo kaunamasi ties 
Medininkų, Trakų ir Rūdi
ninkų vartais. 1785-1786 m. 
apleistą, apgriuvusią sieną ir 
5 vartus bei bokštą nupiešė 
Pranciškus Smuglevičius, pa
likdamas ateities kartoms ne
įkainojamą istoriografinį do
kumentą.

1799 m. rugsėjo 10 d. (ir 
vėl rugsėjį!) Rusijos imperato
rius Pavlas I įsakė nugriauti 
sieną. Juokingu pretekstu, 
kad esą ji trukdanti vėjui išvė
dinti miestą. 1805 m. Vilniaus 
gynybinės sistemos likvidavi
mas buvo užbaigtas, palikus 
tik Aušros Vartdš, garsėjan
čius stebuklinguoju Madonos 
paveikslu, bei tasidalis, kurios 
įaugo į pastatus°fr aptvarus.1 
Neatsitiktinai tai’ sutapti •Šu

Valdovų rūmų išardymu, — 
okupacinė valdžia pradėjo sis
temingą Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istorinio pa
veldo naikinimą.

Vilniaus miesto gynybinė 
siena yra labai savita, 
atspindinti skirtingų karybos 
taktikų priešpriešą; iš esmės 
ji yra skirta atremti fron
talines atakas ir gerai gina tik 
nuo lengvųjų ginklų. Šaudy
mo angų įvairovė byloja apie 
sparčią tuometinės ginkluotės 
kaitą — nuo lanko ir arbaleto 
iki parakinio šaunamojo gink
lo. Vienas pirmųjų buvo vadi
namasis hakenbiuksas, — tas 
šautuvas turėjo tokią didelę 
atatranką, kad galėjo šaulį po 
šūvio nublokšti nuo sienos. 
Tekdavo prie jo vamzdžio pri
taisyti kablį — hakeną, už
kabinamą už į šaudymo angą 
įtvirtintos lentelės. Šaulių 
nišos sienoje yra uždaros, „sky
dinio” tipo, gerai apsaugan
čios gynėją. Tačiau šaudymo 
angos gana siauros, todėl jas 
teko mūryti arti viena kitos. 
Visa tai tikriausiai sąlygota 
karių neprofesionalumo ir 
prastos šarvuotės, nes pagrin
diniai miesto gynėjai buvo 
cechų amatininkai.

Tenka apgailestauti, kad 
toks įdomus ir svarbus eu
ropiniame kontekste gynybi
nis įrenginys vis tik nėra de
ramai sutvarkytas. Fragmen
tiška sienos restauracija buvo 
pradėta 1959-1961 metais, 
tačiau vyko be aiškesnės moks
linės koncepcijos. Prieš kele
tą metų Vilniaus mylėtojai iš
kėlė idėją atstatyti gražiuo
sius Subačiaus vartus. Toje 
vietoje išlikusi ir ilgiausia sie
nos atkarpa; tad kartu su uni
kaliuoju bastionu matytume 
visą gynybinį kompleksą. 
Deja, graži iniciatyva nerado 
platesnio pritarimo. Nesulau
kė didesnio dėmesio ir gyny
binė siena savo 500 metų 
sukakties proga.
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OMAHOS SVEČIAI
Atkelta iš 4 psl.
Sekretoriauja Vacys Šal- 

čiūnas, jis yra mėnesinio biu
letenio redaktorius, labai nau
dingas žmogus. Valdybai pri
klauso Julius Vėblaitis, Ro
mas Kezys, radijo specialis
tas, ir Paulius Jurkus, buvęs 
„Darbininko” redaktorius. Gru
pė labai darbšti, todėl nėra 
bėdos, kai reikia ką nuveikti.

- Malonėkite papasakoti 
apie save. „Drauge” buvo 
spausdinti Jūsų rengti in
terviu su Lietuvos konsulu 
Niujorke, Lietuvos atstovu 
Jungtinėse Tautose ir kt.

- Pradėjau rašinėti „Auš
ros” gimnazijoje Kaune. 1938 
m. leidau ten pogrindinį laik
raštėlį (tai buvo bulvarinis 
laikraštėlis, kuris rinkdavo 
gandus apie mokytojus, apie 
gražias jaunų mokytojų fi
gūras ir t.t.). Pirmą honorarą 
gavau 1938 m. iš žurnalo 
„Lurdas”. Tada buvau 16 me
tų ir gavau 10 litų perlaidą. 
Tais pačiais metais sugavau 
Nemune 7 kg. ūsorių, para
šiau apie tai žinutę ir nune
šiau į laikraštį, - ėjo toks 
laikraštėlis „10 centų” (gavau 
3 litus). Paskui pradėjau 
dirbti „Savaitės” žurnale, lei
džiamame 5,000 egz. tiražu, 
kur dariau „nesenstančių ži
nių” vertimus iš vokiečių kal
bos (apie piramides, povande
ninius laivus ir t.t.). Dary
davau vinjetes, kurias vadin
davom „fintikliuškom” (jeigu 
likdavo po tekstu keletas ei
lučių, tomis „fintikliuškomis” 
užbaigdavome straipsnį). Čia, 
Amerikoje, daugiausia rašiau 
„Darbininkui”, kartais vie
name numeryje būdavo 2-3 
mano straipsniai. Parašyda
vau ir vedamųjų.

Iš profesijos esu mechani
kos inžinierius, teko būti vie-

„Tautos fondas” knygą V. Adamkui 
įteikia redaktorius K. Miklas.

nos stambios korporacijos vi- 
cegeneraliniu direktoriumi ir 
viceprezidentu. Mano specia
lybė - mikrografija - viskas, 
kas daroma sumažintai. Ypač 
sumažintu formatu eina daug 
dokumentų. Man teko susi
durti su visos Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos doku
mentais, senaisiais Amerikos 
laikraščiais, leistais nuo 1600 
metų. Išleidome „microprint” 
būdu, pvz., „Russkaja stari- 
na” (Rusų senovė), kurios pati 
Maskva neturi. Visą laiką, 
atvykęs iš Vokietijos, gyvenau 
Niujorke, dabar keli metai 
gyvenu Floridoje. J Niujorką 
važinėju labai dažnai, kadan
gi esu ELTOS atstovas Jung
tinėse Tautose, esu Kauno 
miesto atstovas Niujorko mieste. 
Kasmet po 2 kartus važiuoju į 
Lietuvą - Tautos fondo reika
lais, Kauno miesto reikalais, 
nes esu Kauno technologijos 
universiteto Technologijos 
valdymo centro vienas iš 
direktorių.

Dėkojame už pokalbį ir 
linkime kūrybinės sėkmės.

Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė

LIETUVOS VERSLININKAI IŠ TOLIAU...
Dažnokai mūsų klausia, kaip 

sekasi prekiauti su Lietuva, 
kaip klostosi verslo ryšiai. At
sakyti vienareikšmiškai sunku, o 
kartais beveik neįmanoma.

Šių metų spalio mėnesio 
pradžioje Vokietijoje vyko vie
na didžiausių pasaulyje mais
to produktų paroda. Joje daly
vavo daugiau kaip dešimt maisto 
produktų kompanijų iš Lietu
vos. Palyginimui galime pam
inėti, kad panašus skaičius 
atvyko iš Estijos, o iš Latvijos 
atvyko vos du atstovai. Praėju
siais metais panašioje parodo
je Paryžiuje dalyvavo tik viena 
Lietuvos, kompanija — Mari
jampolės pieno konservai. 
Lietuvių stendai Vokietijoje 
buvo gerai paruošti, atvykę at
stovai gerai pasiruošė atsakyti 
į pateiktus klausimus, vesti 
derybas, pilni gerų norų plėsti 
savo atstovaujamų įmonių 
verslo ryšius.

Kiekvienais metais vis 
daugiau lietuvių maisto kom
panijų užmezga verslo ryšius, 
vis daugiau produktų ekspor
tuojama į užsienį, kas yra tei
giamas rodiklis tiek gaminto
jams, tiek ir krašto ekono
mikai. Kada prieš pusketvirtų 
metų mūsų kompanija pradėjo 
į Ameriką įvežti maisto pro
duktus, „Lietuvos ryto” laik
raštyje buvo išspausdintas 
džiaugsmingas straipsnis, 
kaip lietuviški produktai 
užkariauja Ameriką. Mums 
buvo suprantamos teigiamos 
emocijos, deja, iki tikro užka
riavimo kelias dar labai toli
mas. Visų pirma todėl, kad 
daugelis lietuviškų produktų 
yra pritaikyti lietuviškam 
pirkėjui — tiek Lietuvoje, tiek 
Amerikoje. Amerikiečiams tai 
nauji ir nežinomi produktai, ir 
kad jie būtų geriau žinomi, 
reikalinga nemaža pastangų bei 
lėšų, ko paprastai trūksta tiek 
vienoje, tiek kitoje pusėje. Yra

produktų, kurie yra būdingi tik 
juos vartojančiai tautai. Vargu 
ar mes kada įtikinsime ame
rikiečius pradėti virti mūsų 
cepelinus...

Dažnokai lietuvių versli
ninkai patys sudaro kliūtis 
sėkmingesniam produktų par
davimui Amerikoje. Tai pri
klauso ne tik nuo produkto ko
kybės, bet ir nuo verslo etikos. 
Kalbant su Vakarų gaminto
jais, iškyla pirmas klausimas, 
ar jie jau parduoda kam nors 
Amerikoje, jei taip — kokioms 
valstijoms. Jei vokiečių, pran
cūzų, Kipro ar turkų firma turi 
vieną importuoją Čikagoje, jie 
jokiu būdu neparduos antram. 
Kiek kitaip reikalai klostosi su 
Lietuvos gamintojais, kurių 
nuomone — kuo daugiau pir
kėjų, tuo geriau. Kaip pavyzdį 
galime pateikti kukurūzų 
lazdelių gamintojus „Palasėja” 
Kaune. Pardavė kukurūzų laz
deles mūsų kompanijai Food 
Depot International, netrukus 
jie jas pardavė ir kitam impor
tuotojui, nors mums buvo pa
rašyta, kad niekam kitam Či
kagoje jie produkcijos nepar
duoda. Lietuviškųjų lazdelių 
pirkėjus galima rankų pirštais 
suskaičiuoti — nedidelis skai
čius lietuviškų parduotuvių, 
šiek tiek daugiau — rusų, bei 
keli „supermarketai”, kur lan
kosi lietuviai ar išeiviai iš bu
vusios Sovietų sąjungos. Po trum
po kainų karo mūsų kompani
ja atsikratė lazdelėmis, par
duodama jas žemiau savikai
nos, antrasis importuotojas jų 
taip ir nepajėgė parduoti. Iš 
kitos pusės „Palasėja” neteko 
abiejų pirkėjų, nes importuoto
jams nebeverta pardavinėti 
prekes žemiau savikainos, o 
parduotuvės aukštesnėmis 
kainomis nebepirks, bent jau 
gana ilgą laiką. Taigi nuken
tėjo visi.

Teko girdėti nuomonių iš Lie

tuvos pusės, kad atiduodami 
„išimtines teises” vienam pir
kėjui, gamintojai gali „nudegti 
nagus”, nes nebegali parduoti 
kitam. Tokiu atveju mano at
sakymas būna vienas — prieš 
susitardami ar pasirašydami 
sutartis, nepagailėkite darbo 
bei laiko, pasidomėkite, su kuo 
dirbsite, ar rimti yra jūsų už
sienio partneriai, ar stabilūs 
finansiniu atžvilgiu, kaip vyk
do savo įsipareigojimus. Čia 
padėti gali Lietuvos ambasada 
Vašingtone, Lietuvos konsula
tai bei įvairios verslo vystymo 
agentūros Lietuvoje. Taip pat 
dėl produktų eksporto su im
portuotojais galima susitarti 
trumpesniam laikui ar ribotai 
vietovei, kas sumažins gamin
tojo riziką. Parduodamas vi
siems į kairę ir į dešinę, gamin
tojas užkerta kelius sėkmin
gam verslui tiek sau, tiek savo 
klientams, kas laikoma neetiš
ka verslo praktika Vakarų šal
yse. Kitas kliuvinys — kainų 
politika. Daugelis lietuvių ga
mintojų, gavę užklausimą verslo 
pasiūlymui, savo kainas iš 
karto pakelia mažiausia treč
daliu. Keletą kartų per klaidą 
esame gavę kainų pasiūlymus, 
siųstus rusų ar Rytų Europos 
importuotojams, kur buvo pa
teiktos daug žemesnės kainos. 
Ar skiriasi produktas? Niekuo 
— ta pati žaliava bei gamybos 
procesas. Lietuvių nuomone, 
amerikiečiai yra turtingesni ir 
gali užmokėti. Deja užmiršta
mas gana svarbus faktorius — 
į Ameriką savo produkciją siun
čia kone visos pasaulio šalys. 
Konkurencija didžiulė. Laimi 
tie, kurių prekių kokybė aukš
tesnė bei kainos žemesnės. 
Nepagrįstai parduodami aukš
tesnėmis kainomis, lietuviai 
praranda amerikietiškąją rinką.

Neįtikėtinai sunku įkalbė
ti lietuvius paruošti produkci
ją pagal Amerikos Food and

Drug Administration reikalavi
mus. Atsakymai kartais skam
ba tiesiog absurdiškai — „Mes 
dirbame pagal Liėtuvos reika
lavimus”. Nuo senovės žinoma 
taisyklė, kad į svetimą baž
nyčią nevaikštoma su savo tai
syklėmis, dažnai nebegalioja.

Po Naujųjų metų Ameri
koje įsigalios taisyklė, kad visi 
užsienio eksportuotojai turi 
užsiregistruoti savo įmonę 
Food and Drug Administration 
(FDA). Manau, kad bus tikrai 
nelengva įtikinti kai kuriuos 
Lietuvos maisto produktų ga
mintojus, kad šis reikalavimas 
yra taikomas be išimčių vi
siems. Tai tik keletas pastabų 
dėl kliuvinių, kurie trukdo 
dirbti ne tik importuotojams, 
bet dažniausia ir patiems ga
mintojams. Yra Lietuvoje la
bai daug kompanijų, kurios 
dirba nei kiek ne blogiau, negu 
bet kuri gerai ir seniai su už
sieniu prekiaujanti vakarų 
kompanija. Tarp jų pirmiausia 
norėtume paminėti „Javinę”, 
„Guberniją”, „Rūtą” ir „Malse
ną”. Įveždami jų produkciją, 
mes žinome, kad produktas 
bus sutvarkytas pagal visus 
reikalavimus — užklijuotos 
etiketės ar lipdukai, laikymo 
datos nebus pasibaigusios, o 
jei kils kokių problemų, jos bus 
išspręstos teisingai ir garbin
gai. Džiugu, kad tokių kom
panijų Lietuvoje vis daugėja. 
Kažkada aš paklausiau Lit
huanian Plaza Deli and Ba
kery savininko Algio Morkūno, 
kodėl jis įveža „Rūtos” sal
dainius, bet neveža „Vilniaus 
pergalės”?

— Kada aš paskambinau 
„Vilniaus pergalei”, jie man iš
kėlė daugybę reikalavimų, — 
atsakė Morkūnas, — lyg ne aš 
jiems, o jie man gera darytų. 
Tuo tarpu pokalbis su „Rūtos” 
šeimininkais buvo visai kitas 
— noras parduoti, tinkamai

sutvarkyti produkciją. Tada ir 
nutariau dirbti tik su „Rūta”.

Mes taip pat dirbame su 
„Rūta”. Ne vienerius metus. 
„Rūtos” produkcija yra gražiai 
paruošta, saldainių kokybė — 
nepriekaištinga. Vienintelis 
kliuvinys plačiau įeiti į rinką, 
kad „Rūta”, būdama nedidelė 
įmonė, negali kainų atžvilgiu 
konkuruoti su daug stambes
niais rusų bei kai kuriais eu
ropiečių gamintojais. Visada 
malonu bendrauti su „Rūtos” 
valdytoju Antanu Gluodu bei 
kitais įmonės darbuotojais.

Juokinga paminėti, bet 
dažnai verslo ryšiai nukenčia 
vien todėl, kad Lietuvos vers
lininkai neatsako į pasiųstus 
laiškus. Sena tema. Apie tai ne 
kartą jau yra kalbėta ar rašy
ta. Ne visi Amerikoje tuo nori 
tikėti. Kaip neseniai mums pa
rašė Lietuvos žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkos regulia
vimo agentūros vadybininkas 
Sigitas Adomaitis, „E-paštas 
nuolatinė problema su didžiai
siais gamintojais. Su tuo ir 
mes susiduriam, nelabai noriai 
atsakinėjama į e-laiškus (kaž
kodėl)”. Ir ne tik e-paštas. Vie
nintelė susisiekimo priemonė 
dažniausia lieka telefono skam
butis, į kurį nori nenori gamin
tojams tenka dažniausia atsi
liepti. Atrodytų, kad turėtų 
būti atvirkščiai. Jei iš „Rūtos” 
atsakymą dažniausia gauni 
kitą dieną, tai iš „Vilniaus 
pergalės” jo, sulaukti neįma
noma. „Vilniaus pergalė” buvo 
vienintelė įmonė, kuri per visą 
mūsų gyvavimo istoriją, atsiuntė 
saldainių su pasibaigusiais 
terminais. Mūsų kompanija 
neturi nė vienos laiku nesu
mokėtos sąskaitos, tačiau už 
pasenusią produkciją mokėti 
mes atsisakėme. Gal todėl už 
kitą siuntą „Vilniaus pergalė” 
paprašė atsiskaityti iš anksto. 
Amerikoje daugelis kompanijų

brangina gerą vardą ir laikosi 
duoto žodžio. Dirbant su Lie
tuva mes dažnai to pasigenda
me. Paprastai mes nereikalau
jame iš Lietuvos kompanijų 
sutarčių, nes, mūsų nuomone, 
duotas žodis ar susitarimas 
yra tiek pat svarbus, kaip ir 
pasirašyta sutartis. Jei nėra 
abipusio pasitikėjimo, nebėra 
pagrindo tvirtiems verslo ry
šiams. Paprastai visos lietuvių 
kompanijos reikalauja sutar
čių. Ir kas laužo sutartis? Pa
tys lietuviai. Kaip pavyzdį ga
lime paminėti arbatas pakuo
jančią kompaniją „Laikas”, 
įsikūrusią Jonavoje. Po daugy
bės laiškų, derinimų, speci
fikacijų, sąskaitų bei sutarčių, 
taip pat po galutinio susitari
mo, kad prekės bus krau
namos kitą dieną, mes gavome 
žinią, kad Rusijos pirkėjai 
paprašė „Laiko” išsiųsti jiems 
didelę partiją arbatos, todėl jie 
nebegali mums pakrauti pro
dukcijos. Verslo pasaulyje lai
kas yra pinigai. Kam gaišinti 
kito laiką, jau nekalbant apie 
sulaužytus susitarimus bei įsi
pareigojimus? Dirbant su Va
karų Europos partneriais 
tokia situacija yra beveik ne
įmanoma.

Kartas nuo karto į Ame
riką atvyksta verslininkų misi
jos. Vieni atstovai rimtai pasi
ruošę dirbti, kiti — tik kaip 
turistai, kaip kažkada pasakė 
neseniai iš Čikagos išvykęs 
gerbiamas konsulas ir mūsų 
nuoširdus pagalbininkas Gied
rius Apuokas. Kada praėjusiais 
metais į Čikagą atvykęs „Vil
niaus pergalės” atstovas mūsų 
paprašė surengti susitikimus 
su didžiaisiais miesto parduo
tuvių valdytojais, mes jo pra
šymą įvykdėme, nors tai ir ne
buvo lengva. Buvome susitarę, 
kad „Pergalės” atstovą iš ryto 
paimsime ir nuvešime į su
rengtus susitikimus. Sutartą

valandą atstovas nepasirodė. 
Paskambinę į viešbutį, jį vos 
pakėlėme iš lovos. Atstovas 
mums paaiškino, kad susi
tikimus reikia atšaukti, nes jis 
visą naktį praleido su kažkuo 
šnekėdamas, todėl nepajėgus 
iš ryto atsikelti. Parduotuvių 
valdytojams mes paskambi
nome ir susitikimus atšau
kėme. Koks buvo šios verslo 
vystymo misijos tikslas?

Šio straipsnio tikslas — ne 
pasiguosti ar pasmerkti mais
to produktų gamintojus. Nėra 
lengva parduoti maisto pro
duktus Amerikos rinkoje. Daž
nai tam kliudo rimtos priežas
tys, o kartais apmaudžios 
smulkmenos. Deja, mažas ak
menukas — didelį vežimą ver
čia. Norėtųsi, kad tų nedidelių 
akmenukų būtų kuo mažiau. 
Kalbant su verslininkais Ame
rikoje, jie dažnai nusiskun
džia, kad dirbti su Lietuva yra 
sunku. Ir kalba dažniausia ei
na ne apie produkcijos kokybę, 
bet apie nesiklostančius verslo 
etikos klausimus. Daugelis 
Amerikos verslininkų yra la
bai nusivylę ir nebenori atnau
jinti savo ryšių, dažnai kreip
damiesi į kitas pasaulio šalis, 
kas nėra teigiamas dalykas 
Lietuvai. Mes visada nuošir
džiai ir noriai padedame Lie
tuvos kompanijoms, tačiau, 
kaip sako sena kiniečių patar
lė, arklį prie vandens privesti 
gali ir vienas žmogus, bet gerti 
neprivers nė trisdešimt. Jei 
kas nori dirbti su Amerika, 
mes visada pagelbėsime, ta
čiau tas noras turi būti abipu
sis ir ryšiai pagrįsti abipuse 
pagarba bei supratimu. No
rėtųsi, kad tai būtų ne tik tušti 
žodžiai.

Angelė Kavakienė
Food Depot International 

atstovė, Lietuvių verslo 
tarybos Direktorių tarybos 

narė
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Siūlo darbą

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency

Tel. 773-736-7900.

Reikalingi mūrininkai ir 

pagalbiniai darbininkai.

Tel. 630-305-0022,

fax 630-637-9557.

***FITNESS***
Need 5 motivated & energetic 

individuals to help run new 
Chicago co. Flexible hours.

Will train. High income. 
773-631-2279.

CNAs, HHAs, Companions: 
we are looking for experienced 
and enthusiastic caregivers who 

are interested in working on live- 
in cases. Driver's license and car 
preferred. Benefits offered. Mušt 

speak English and have work 
authorization papers. Please call 

Beth at 312-739-9144.

Femail caregiver needed for elderly 
vvoman in private home in Glenvievv. 
Come-go or live in. Muši be fluent in 

English. Have medical eduealion, expe- 
rience, vvork permit and driver's license. 

Comfort Keepers 847-215-8103.

Caregiver job for live in 
position in Wisconsin. Good 

pay; mušt have valid vvork per
mit; S.S.; D.L. and experience.

Call 262-657-8044.

Caregivers-Homemakers
To provide in-home care to the 

elderly. P/T. F/T, come-go, live-in. 
Mušt speak English, have work 
permit, drivers license and car.

Comfort keepers (847) 215-8103.
BIRUTĖS ĮDARBINIMO

AGENTŪRA

Siūlo darbus vaikų ir žmonių 

priežiūroje, gyventi kartu arba ne.

Tel. 773-960-5962.

Seamstrees (sevving). Little 
English. Draperies& 

Valances.Full & Part time. 
Paid Vacation & Holidays. 

Vertidrapes Mfg 773-478-9272.

Siūlo išnuomoti
VVoodridge išnuomojami

1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $607;

2 mieg. — $682.
Tel. 630-910-0644, Jana.

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

Oak Lawn išnuomojamas
4 mieg. namas.
Arti mokyklos.

Tel. 708-289-8577; 
708-423-4761.

Summit rajone išnuomojami 1 
ir 2 mieg. butai ir atskiri 

kambariai.
Tel. 708-476-1155 ar 

708-476-1184.

Išnuomojamas 2 mieg. butas 73 St. ir 
Kedzie Avė. Kaina $550. + 1 mėn. „securi

ty deposit" (šiluma, vanduo, dujos įeina į 
kainą). Yra skalbimo mašina.

Išnuomojamas 1 mieg. butas (įskaitant 
visus patarnavimus). Kaina $550.

Tel. 773-254-4322.

Išnuomojamas 2 mieg. butas
Bridgeporte. Kaina $500 + 

„security deposit” už 1 mėn.

Tel. 773-254-4322.

• ••••••••Įvairus*” ••••••

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

•» <£ Šildymas 
^8?^ Šaldymas

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629
Prekyba, instaiavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured

Parduodamas šviežias šių metų 
grynas bičių medus. Galima 
gauti ir po pamaldų Lemonte.

Tel. 630-323-5326,
Kazys Laukaitis.

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas.. 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos
ŽILVINAS _
VENCIUS įj

contractor CONSTRUCT

312-388-8088; 
773-581-5920

Bartkus Co.
•vandens Šildytuvai • boileriai, vamzdžių 
keitimas •Šildymo, šaldymo ir drėkinimo sis
temų elektrinis valdymas ir pilnas aptarnavi
mas • santechnikos darbai.

Sertifikuotas ARI (Air Conditioning & 
Kefrigeration Institute) meistras 
Mob.: 630-546-8175, Valdis.

7 dienos 
per savaite

773-7784007
773-531-1833

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding”, atliekami cemento, 
„plumbing” bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

SIŪLAU PASLAUGAS 
Vidaus apdailos darbai, 

santechnika, virtuvės Įrengimai.

Tel. 708-466-6130.

Lietuvoje, Šakių rajone, parduoda
mi du, 56 ha ir 41 ha, dirbamos 
žemės sklypai. Pasiūlymus siųsti

adresu: Ravmond Gotautas, PO Box 
100754, Fort Worth, TX, 76185. 
Voko kampe rašykite „žemė”.

Audrius Mikulis
Tel.: 630-205-9262 -^?2>

Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas:
‘ Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

Įvairios paslaugos

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. 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

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

PERSIUNČIAME I LIETUVĄ

PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE 
TEL: 7ŪB-599-96Ba, 630-774-1 192

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

Parduodu dail.Antano 
Petrikonio ir dail. Magdalenos 

Stankūnienės paveikslus. 
Tel. 630-257-7118.

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir j kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Paslaugos fotografams

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS. Ine. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonavicius@home.com

Gmtuifc-. Accent
—^TrZI Homefinders
9201 S. Cicero

Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

GREIT PARDUODA
rira - Landmark 
I™"*?! properties

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

ta Egunl Housing Opportunity

Drake
Did

lt Againl

* Vyras, turintis patyrimo ligo
nių slaugymo darbuose, ieško 
darbo.Susikalba angliškai, turi 
automobilį ir legalius dokumen
tus. Tel. 708-403-0793, Romas.
* Moteris, turinti žalią kortą, 
vairuojanti automobilį, reko
mendacijas, perka darbą su grį
žimu į namus. Gali pakeisti kas 
antrą savaitgalį. Tel. 708-227- 
7798, 708-227-7810.
* Moteris ieško bet kokio darbo. 
Turi žalią kortą, kalba ang
liškai, vairuoja. Tfel. 708-422-3004.
* Vyras, turintis 20 m. patirtį 
automobilių remonte, ieško ge
rai apmokamo darbo. Žalia kor
ta, automobilis, anglų kalba. 
Tel. 708-422-3004.
* Mergina, turinti darbo patir
ties su vaikais ir geras reko
mendacijas, gali prižiūrėt vai
kus savo namuose Darien. Tel. 
773-392-9186.
* 3 žmonių šeima nebrangiai iš

sinuomotų butą Brighton Park 
rajone. Tel. 773-927-8299, 
skambinti po 8 v.v.
* Manikiūristė-pedikiūristė, tu
rinti 20 metų darbo stažą, ieško 
darbo. Kalba lietuviškai, rusiš
kai, lenkiškai, angliškai (ma
žai). Tel. 773-927-8299, skam
binti po 8 v. vakaro.
* Reikalingas CDL vairuotojas. 
Jeigu Jūs turite daugiau nei 
vienerių metų darbo patirtį 
Amerikoje, turite gerus vairavi
mo " rekordus", prašau skam
binti tel. 630-514-9659.
* Vyras, sugebantis atlikti sta
liaus, elektriko ir kitus darbus, 
ieško darbo. Turi legalius doku
mentus ir automobilį. Tel. 708- 
403-0793.
*Vyras, turintis patyrimo ligo
nių slaugymo darbuose, ieško 
darbo.Susikalba angliškai, turi 
automobilį ir legalius dokumen
tus. Tel. 708-403-0793, Romas.

VVEDDING BELLS
DESIGN STUDIO

KO • • •
GĖLĖS VESTUVĖMS

ssrav ji
708-307-3488; 847-414-8057

O"
www.weddingbellsds.com

^■zepte
^SSl_____ I INTERNATIONAL

adresas internete

Tel. 847-945-0656 
(palikti žinutę) 

708-917-9330 (mob.) 

www.zepter.com

Įvairios paslaugos

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM

BIC1NT INOTBANCB AGENCY
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI

Nemokamai demonstruojame profesionalų maisto paruošimą 
aukščiausios kokybės Šveicarijos kompanijos induose. Supažin
diname su mediciniškai patvirtintu ir patentuotu gydomosios 

šviesos aparatu BIOPTRON COMPACT. Gydant daugelį 
negalavimų, ši šviesa naudojama daugiau nei 15 metų visame 

pasaulyje. Namų sąlygomis sveikatai sustiprinti užtenka S 
minučių per dieną. Taip pat plačiai naudojama fizioterapijai ir 

reabilitacijai, profilaktikai ir gydymui, sporto medicinoje, 
kosmetologijoje.

Prezentacijos šeimininkės laukia nuostabus prizas.
Kvieskite kompanijos atstovus ALDONA ir GINTAUTĄ.
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Kirpėjų paslaugos

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina

SLAUGOS PASLAUGOS

BRIDGEVIEVV HEALTH CARE 
CENTER, LTD.

8100 South. Harlem Avė., 
Bridqeview, IL 60455 

708 594 5440
• Home likę atmosfere
• 24-hour skilled nursing care
• Short. long lemi ;uid respite care
• Physical, occupational and 
speech therapy
• Special dementia unit
• Medicare and mcdicaid certified

Call Susan Peppa to tour or to 
assist with admission

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

RITKYIHNYS lUIlKdčAIYYlS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus.

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai.

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

Pro-Team

Bus.: 708-361-0800 
Vore Mai: 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail:
d.i.mayer@worldnet.att.net
DANA ŠČERBAITĖ MAYER

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Draudimo paslaugos

• STATE FARM INSURANCE ■ 
l DRAUDIMAI i
I Automobilio, namų, I
I gyvybės ir sveikatos I
I Agentė Barbara Murray I
I Prašykite Rasos — kalba lietuviškai I 
I 5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL I 
I 708-423-5900 I

STATE FARM INSURANCE
AUI GM( )BII k X NAMU SVEIKATOS

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

TURGUS
HALINA

1-708-453-5853 — kalba lenkiškai, 
angliškai 

(vairūs darbai

1-773 838 1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL

LEONID
2881 N Milvvaukee 

1-773-395 8820
kalba rusiškai, angliškai 

(vairūs darbai

IVA
1-708 499 9861

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

TERESA
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

1-773 804 0500
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai

5 S.Prospect, Clarendon 
Hillš, Illinois 60514

ĮrM&JBteta
Office
630-325-2800
Mobile
630-745-7593
Fax
630-325-7010

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės j 

Drake Realtor

Lolita Rasimavičiutė
REALTOR

4705 S. Gllbert Avė. 
LaGrange, IL 60525

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus.
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę, 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę.
Tel. 708 612 8573 mob.

p E-.mail: lolita.Tasima@century21.com

Peter Paulius ir Casmera 
Staszak

(buvęs savininkas Paulius 
Hardvvare)

IN&EPSN&BNT 

REALTORS

W ILUMOlt lite.
praneša, jog atidarė naują nekilnojamojo turto

agentūrą
9901 S. VVestern Avė., Suite 204, Chicago, IL 60643 

Tel. 773-239-9600
Kviečiame visus kaimynus apsilankyti mūsų naujose patalpose.

*

fl

Marųuett Parko namų savininkams patarnaujame jau 50 metų.

Loan Consultant
• Namų finansavimas visoje Amerikoje
• Labai prieinamos sąlygos
• Greitas ir tobulas patarnavimas

• Skambinkite man šiandien:

Nemokamai: (888)-733-9070
vytas .keblys@citigroup. com

mindaugasbubliauskas.cendantmidwest.com — 46 valstijose 
PASKOLOS NAMAMS, BANKROTAMS, KREDITO PROBLEMOS

Nemokamas tel. 888-844-9888, CENDANT
mobilus 651-343-0286 Mortgage

TURGUS
MARINA 

1 847-329-0202
kalba rusiškai, angliškai 

namų, viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratęsimas • "aid 

to tak payer" informacija dėl taksų 
mokėjimo • vaikai ir seneliai

CAROLINA JANITORIAL, Ine. 
1-708 837-8904
Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai

viešbučiu kambarių tvarkymas 
ir padavėjos

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine 

1 847 803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee, 
Chicago, IL 60631. 1 847-647- 
0433. Kalbame ir rusiškai. Klausti 
Jurijaus arba Leonido.

Valentinas Krumplis

DRAUGO biuletenis
TURGUS

Tel. 773-585-9500

Va r d as___________________
Pavardė_______ __________
Adresas__________________

Tel.________________•

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS

Siuskite paštu arba faksu: 
DRAUGAS 

4545 W. 63 St.

mailto:amikulis%40usa.com
mailto:jonavicius%40home.com
http://www.weddingbellsds.com
http://www.zepter.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:d.i.mayer%40worldnet.att.net
mailto:lolita.Tasima%40century21.com
mindaugasbubliauskas.cendantmidwest.com


Prezidentas kaltinamas ryšiais su tarptautiniais 
nusikaltėliais

Atkelta iš 1 psl.
„Jos vadovas A. Aksentjev 

palaiko kontaktus su Lietuvos 
nusikalstamų grupuočių vado
vais, kurie pretenduoja ir pre
tenduos dalyvauti privatizuoti 
strateginius objektus”, pareiškė 
M. Laurinkus.

Prezidento patarėjas 
neigia kaltinimus

R. Pakso patarėjas valsty
binio saugumo klausimais Re
migijus Ačas provokacija pava
dino saugumo surinktą medžia
gą apie galimus jo ryšius su 
tarptautiniu nusikalstamumu.

„Paskutinius jvykius aš 
vertinu kaip provokaciją prieš 
mane, siekiant pakenkti prezi
dentui ir bet kokia kaina 
sustabdyti naujojo Valstybės 
saugumo departamento vadovo 
skyrimą”, penktadienį ryte sakė 
R. Ačas.

Patarėjas, kurio įgaliojimus 
prezidentas oficialiai sustabdė 
penktadienį ryte, tvirtino esąs 
„įsitikinęs savo veiksmų teisė
tumu”.

„Galiu atsakingai pareikšti, 
kad aš jokio Kikališvili’o nepa
žįstu, niekados nesu su juo ben
dravęs nei telefonu, nei žodžiu, 
nei per kitus asmenis, nei apie 
šią pavarde esu su kažkuo kal
bėjęs”, teigė R. Ačas.

Jis teigė penktadienį krei
pęsis į generalinį prokurorą 
Antaną Klimavičių su prašymu 
kuo greičiau ištirti paskelbtus 
faktus bei „objektyviai ir išsa
miai išaiškinus asmenis, įvyk
džius šį sąmokslą, patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn”.

Saugumo vadovas kol kas 
atsisako apsaugos

Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) generalinis di
rektorius Mečys Laurinkus, Sei
mo pirmininkui Artūrui Pau
lauskui pateikęs informaciją 
apie galimus prezidento Rolan
do Pakso aplinkos ryšius su 
tarptautiniais nusikaltėliais, 
atsisako jam siūlomos apsau
gos.

Pasak vidaus reikalų mi
nistro Virgilijaus Bulovo, jeigu 
M. Laurinkus apsigalvos ir ap
saugos paprašys, ji bus skirta. 
„Mes taip ir susitarėme, kad jis 
duos žinią”, teigė V.Bulovas.

Vadovybės apsaugos depar
tamento vadovas Raimundas 
Kairys informavo, kad pasta
ruoju metu yra saugomi tik esa
mi bei buvę valstybės vadovai 
prezidentai R. Paksas, Valdas 
Adamkus, Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas ir premje
ras Algirdas Brazauskas bei 
Atkuriamojo Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis.

Generalinė prokuratūra 
spręs dėl ikiteisminio tyrimo

Generalinėje prokuratūroje 
Vilniuje penktadienį susirinkę 
policijos, saugumo ir prokura
tūros vadovai aptarė susidariu
sią situaciją, kai spectarnybos 
apkaltino aukščiausiąją Lietu
vos valdžią numanomais ryšiais 
su tarptautiniu nusikalstamu
mu.

Pasitarime dalyvavo gene
ralinis prokuroras Antanas Kli
mavičius, Valstybės saugumo 
departamento direktoriaus pa
vaduotojas Arvydas Pocius ir 
policijos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius.

„Aptarėme visa tai, kas bu
vo surinkta per tam tikrą laiko
tarpį ir buvo priimtas sprendi
mas, kaip reikalauja Baudžia
mojo proceso kodeksas ir Ope
ratyvinės veiklos įstatymas, for
maliai gauti visą medžiagą iš 
Valstybės saugumo departa
mento kitą savaitę”, sakė gene
ralinio prokuroro pavaduotojas 
Gintaras Jasaitis.

Jo teigimu, gavę medžiagą, 
prokurorai spręs, ar yra pag
rindo pradėti ikiteisminį tyri
mą.

Paklaustas, ar dabar turi
ma neoficiali informacija leidžia 
manyti apie kilusią grėsmę val
stybei, G. Jasaitis atsakė nega
lįs to komentuoti.

A. Brazauskas: Saugumo 
medžiaga prezidento 

nekompromituoja
Su VSD pateikta medžiaga 

apie galimą prezidento aplinkos 
ryšį su nusikalstamu pasauliu 
susipažinęs premjeras Algirdas 
Brazauskas teigia, kad prezi
dentą Rolandą Paksą kompro
mituojančių faktų ten nėra.

„Apie prezidentą Rolandą 
Paksą ten nėra nė vieno žodžio. 
Detalių pasakoti aš negaliu, nes 
tai yra "slapta medžiaga”, po su
sitikimo su prezidentu sakė A. 
Brazauskas.

Premjeras patikino, kad 
medžiagoje „nėra ko nors tokio, 
kas galėtų kompromituoti prezi
dentą”, ir pažymėjo, kad yra 
„keletas pavardžių ir keletas 
faktų”, kurie turėtų būti ištirti 
teisėsaugos institucijų.

„Atskirų pareigūnų daly
vavimas atskiruose veiksmuose 
turėtų būti įvertintas teisiniu 
požiūriu. Jeigu iš tikrųjų jų vei
ka gali būti įvertinta mūsų įsta
tymais, Baudžiamuoju ar kitais 
kodeksais, tai turi padaryti tei
sėsaugos institucijos”, teigė 
premjeras.

Tačiau A. Brazauskas pažy
mėjo negalintis atskleisti pavar
džių.

Perskaitęs slaptą pažymą, 
premjeras teigė nemanąs, kad

Po įvykių Rusijoje ir Lietuvoje — kainų griūtis akcijų biržoje
Atkelta iš 1 psl.
beveik maksimaliai buvo smu- 
kusios ‘Mažeikių naftos’ ir ‘Klai
pėdos naftos’ akcijų kainos, o 
investuotojams pradėjus pani
kuoti atpigo ir kitų bendrovių 
akcijos”, sakė finansų maklerio 
įmonės (FMJ) „Finasta” makle
ris Vaidotas Jonutis.

„Mažeikių naftos” ir „Klai
pėdos naftos” akcijos prekybos 
pradžioje atpigo beveik po 15 
proc., tačiau vėliau normaliza
vosi.

Pingančios akcijos paskati
no ir privatizuojamų „Lietuvos 
dujų” akcijų pigimą. Šios bend
rovės akcijų kaina buvo suma
žėjusi beveik 10 proc., tačiau vė

liau kiek pakilo į viršų ir, 
prekybai baigiantis, buvo 2.9 
lito — 5.54 proc. mažesnė nei 
ketvirtadienį.

„Sunku pasakyti, kiek tęsis 
investuotojų emocijos. Rinka la
bai likvidi, sudaroma rekordiš
kai daug sandorių, todėl šis pro
cesas gali būti tik trumpalai
kis”, sakė FMJ „Suprema” mak
leris Arvydas Jacikevičius. Pa
sak jo, skandalas Prezidentūro
je įtakos akcijų rinkai turėjo ne
daug.

„Jei skandalas prezidentū
roje vyktų nepaskelbus svarbių 
naujienų Rusijoje, jis būtų turė
jęs įtakos akcijų kainoms, ta
čiau ‘Jukos’ akcijų areštas jį už

JAV sudegė prieš 111 metų įkurtas lietuvių klubas
Ilgametis Lietuvių klubo 

narys Richardas Gilys teigė, jog 
tarp narių esama nesutarimų. 
Todėl neatmestina, jog tai buvo

įteiktas Vilniaus garbės
yra aktyvus Lietuvos narystės 
NATO rėmėjas, pradėjęs kalbėti 
apie Lietuvos priėmimą į sąjun
gą dar iki NATO viršūnių susi
tikimo Madride 1997 metais.

Atkelta iš 1 psl.
Pareigūnai tiria griuvėsius 

ir bando išsiaiškinti gaisro prie
žastį.

Žymiam JAV politologui

Atkelta iš 1 psl.
jūs ir toliau išliksite mūsų ša
lies draugu ir jos interesų gynė
ju JAV”, sakė A. Zuokas.

Lenkų kilmės politologas

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
yra pakankamai pagrindo va
dinti šią istoriją sąmokslu, kaip 
ją ketvirtadienį įvardijo prezi
dentas.

Seimo pirmininkas vos 
išvengė automobilio 

nelaimės
Iš Palangos į Vilnių automo

biliu penktadienį grįžtantis Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas vos nepateko į avariją.

Kaip pranešė Seimo pirmi
ninko atstovas spaudai Arvydas 
Žilinskas, greitkelyje „Kaunas- 
Vilnius” prie Kariotiškių sunk
vežimis staiga užkirto kelią 
Seimo vadovą vežusiam ir jį ly
dėjusiam apsaugos automobi
liams Abu automobiliai važiavo 
įsijungę švyturėlius.

Seimo pirmininko automo
bilis išvengė susidūrimo, o ap
saugos automobilis, siekdamas 
išvengti susidūrimo, atsitrenkė 
į apsauginę greitkelio užtvarą.

Avarijoje žmonės nenuken
tėjo.

Po įvykio apsaugos automo
bilis liko įvykio vietoje, o Seimo 
pirmininkas saugiai grįžo į Vil
nių.

Tačiau kelią užkirtęs sunk
vežimis, A. Žilinsko teigimu, iš 
įvykio vietos nuvažiavo ir iki 
šiol nežinoma, kur jis yra.

Vadovybės apsaugos depar
tamento vadovas Raimundas 
Kairys negalėjo pasakyti, ar 
apsaugai pavyko užsirašyti 
sunkvežimio valstybinius nu
merius.

Įvykį tiria policija, savo ty
rimą, pasak R. Kairio, atliks ir 
Vadovybės apsaugos departa
mentas.

Valstybės gynimo taryba 
įpareigojo teisėsaugą ištirti 

VSD medžiagą
Prezidentūroje penktadienį 

posėdžiavusi Valstybės gynimo 
taryba (VGT) paprašė teisėsau
gos pareigūnų nuodugniai ištir
ti Valstybės saugumo departa
mento (VSD) surinktą medžiagą 
apie galimus prezidento aplin
kos ryšius su tarptautiniais nu
sikaltėliais.

Be prezidento ir Seimo 
pirmininko, VGT posėdyje daly
vavo premjeras Algirdas Bra
zauskas, krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius, ka
riuomenės vadas generolas ma
joras Jonas Kronkaitis ir Vals
tybės saugumo departamento 
vadovas Mečys Laurinkus, pri
statęs medžiagą.

Tuo tarpu prezidento atsto
vas spaudai Rosvaldas Gor
bačiovas teigė, kad posėdyje 
prezidentas paklausęs M. Lau
rinkaus, ar šis turintis medžia
gos prieš jo asmenį ir saugumo 
vadovas atsakė neigiamai.

At A
ANTANAS
RAUCHAS

Prieš metus, 2002 m. lapkričio mėn. 3 d., staigi mir
tis išskyrė a.a. Antaną iš mūsų tarpo. Vienerių metų 
mirties prisiminimui, šv. Mišios už mūsų brangų a.a. 
Antaną, bus aukojamos lapkričio mėn. 9 d., Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio misijoje.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Antaną savo maldose.

Liūdinti žmona Aldona ir duktė Lina

MIRTIES METINĖS
At A

JUOZAS CIBAS
Vienerių metų mirties prisiminimui šv. Mišios už 

mūsų brangų a.a. Juozą, bus atnašaujamos lapkričio 8 
d., šeštadienį, 11 val.r. Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemonte. Po šv. Mišių bus pašventintas pa
minklas, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ir kartu pasimelsti už a.a. Juozo sielą.

Kiekvieną dieną prisimename ir pasigendame bran
gaus vyro, tėvo ir senelio.

Nuliūdusi šeima

--------,—.-------------------- .----------
Lietuvos gen. a. a. St. Raštikio broliui

At A
LIUDUI RAŠTIKIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai STA
SEI, seseriai ADAI, giminėms ir artimiesiems 
Lietuvoje ir JAV.

Vida, Dalia, Algirdas 
Raimondas Maskoliūnai

gožė”, sakė FMJ „Jūsų tarpi
ninkas” makleris Aurimas Lau- 
nikonis.

Kaip jau buvo skelbta, Ru
sijos generalinė prokuratūra 
ketvirtadienį areštavo visas 
bendrovėms „Yukos Universal 
Limited” ir „Hulley Enterpri
ses” priklausančias „Jukos” pa
prastąsias akcijas, kurios suda
ro 44.1 proc. „Jukos” įstatinio 
kapitalo.

„Jukos” vadovas bei pagrin
dinis akcininkas Michail Cho- 
dorkovskij suimtas, o Maskvos 
teismas, patenkindamas gene
ralinės prokuratūros prašymą, 
skyrė jam kardomąjį kalinimą.

AfA
ALGIRDUI TITUI 

ANTANAIČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną 
AUKSĘ, dukras GUODĄ, DAINĄ, GAILĘ, IND
RĘ, JURĄ, gimines ir artimuosius.

Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba

AfA
VYTENIUI STATKUI

mirus, reškiame gilią užuojautą žmonai, dukrai, 
sūnui ir jų šeimoms.

Pranas ir Ona Michelevičiai

tyčinis padegimas.
Waterbury mieste (Connec

ticut valstija) yra įsikūrę apie 
2,500 lietuvių kilmės gyventojų.

piliečio apdovanojimas
Z. Brzezinski yra apdovano

tas Gedimino 1-ojo laipsnio 
ordinu, jam suteiktas Vilniaus 
universiteto garbės daktaro var
das.

L.s.s. Akademinio Skautų sąjūdžio buv. 
pirmininkui

AtA
fil. VYTENIUI STATKUI

mirus, skaudžios netekties paliestus — jo 
žmoną SOFIJĄ, dukrą GIEDRĘ, sūnų NARI
MANTĄ, jų šeimas ir artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučiame.

Akademinio Skautų sąjūdžio vadija
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Norite dalyvauti
Žalios Kortos DV-2005 loterijoje?

Kreipkitės į

Atlantic
ESpr&sCorp.

8801 S. 78th Avė.,
Bridgeview, IL 60455.

Tel. 1-708-599-9680 
Užpildysime anketą, jeigu reiks - 

nufotografuosime!

Always With Flowers
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• Vestuvines ir proginės puokštės 

(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 

progoms su 20% nuolaida
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p.
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Avė, Chicago, IL 60632

1 -773-523-0440; 1 -708-873-0500

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARŲUETTE 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 

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

www.petkusfuneralhomes.com

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

AfA
fil. ALGIUI KARALIUI

iškeliavus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai VILIJAI, motinai ONAI KARALIENEI 
ir giminėms.

Los Angeles Akademikų Skautų Filisterių 
skyrius

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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A ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
ČIURLIONIO MENO 

GALERIJA TAMPA STILINGA
MENO ERDVE

Lithuanian Mercy Lift 
2003 m. Didžiosios loterijos 
laimėtojai: Kazys Barūnas, 
Ormond Beach, FL - SAS bi
lietai į Vilnių dviems žmo
nėms; Helen Kopack, Scran- 
ton, PA - 1,000 dol.; Ernest 
Raskauskas, Potomac, MD - 
500 dol.; David Petraitis - 250 
dol.; Gražutė Sirutis - 250 
dol. LML nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie aukojo 2003 m. 
loterijai.

„Drauge” veikiančioje 
įdarbinimo agentūroje užsire
gistravo daug žmonių, kurie 
gali, moka ir turi gerų reko
mendacijų prižiūrėti pagyve
nusius žmones bei ligonius. 
Yra žmonių, kurie turi medi- 
cinį išsilavinimą. Visus, ku
riems reikia pagalbos, prašo
me kreiptis tel. 773-585-9500 
į Valentiną.

„Seklyčioje” lapkričio 5 d.,
trečiadienį, 2 v. p.p., popietės 
programoje dalyvaus kun. 
Vytautas Memenąs, kuris 
daugel metų darbavosi ame
rikiečių visuomenėje ir para
pijiečiams pasakojo ir garsino 
Lietuvos vardą. Kun. V. Me
menąs kurį laiką buvo Joliet 
policijos kapelionas. Dabar, 
turėdamas daugiau laisva
laikio (kaip ir kiti pensinin
kai), dažniau gali lankyti lie
tuviškas parapijas. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami at
vykti susipažinti su svečiu.

Cicero „Sekmadienio ka
vinėje” šį sekmadienį, lap
kričio 2 d., po 9 v. r. šv. Mišių, 
kalbės inž. Bronius Nainys te
ma „Rusijos milijardieriaus, 
‘Jukos’-'Mažeikių naftos’ ben
drovių savininko Michail 
Chodorkovskij, arešto povei
kis Rusijos-Lietuvos santy
kiams”.

ALRK Moterų sąjunga 
kviečia apygardos kuopas da
lyvauti šv. Mišiose Vėlinių 
proga už mirusias nares, ku
rios bus aukojamos Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parke, 
lapkričio 8 d., 11:30 v. r. Kvie
čiame mirusiųjų šeimas, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti ir kartu pasimelsti.

Čikagos lietuvių suval
kiečių draugijos metinis-rin- 
kiminis susirinkimas vyks 
lapkričio 6 d., ketvirtadienį, 1
v. p.p., Šaulių namuose: 2417 
W. 43 gatvė. Kviečiame visus 
narius gausiai dalyvauti.

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas vyks lap
kričio 7-8 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Visuome
nė kviečiama dalyvauti. No
rintys daugiau informacijos 
gali kreiptis į ALTo būstinę 
tel. 773-735-6677.

JAV LB Lemonto apylinkė
lapkričio 9 d., sekmadienį, 12 
v. p.p., PLC didžiojoje salėje 
rengia „Rudens linksmybių” 
pietus. Kviečiame visus daly
vauti šioje linksmoje sekma
dienio popietėje, savo gausiu 
dalyvavimu paremti Lemonto 
LB. Dalyvaukime visi - su

Mieli lietuviai ir lietuvių draugai

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvių fondo meti
niame pokylyje, kuris įvyks š.m. lapkričio 8 d. 6:30 v. 
v. Pasaulio Lietuvių centro (Lemonte) Didžiojoje salėje. 
Pokylio metu bus įteikiama 2003 m. Lietuvių Fondo dr. 
Antano Razmos vardo mokslinės medicinos premija, 
bus įteikiamos stipendijos studentams.

Studentams bilietas tekainuoja 25 dol., kitiems — 
40 dol. Vakaro metu Jums skambės smagi muzika, Jus 
lydės gera nuotaika.

Dėl rezervacijų skambinkite į LF raštinę tel. 630- 
257-1616.

vaikais ir be vaikų, su drau
gais ar be draugų. Visi vieno
dai laukiami. Vietas galima 
užsisakyti tel. 708-301-5881 
arba sekmadienį prieš Mišias 
PLC, Lemonte, vestibiulyje.

Lietuvių rašytojų draugi
jos literatūros vakaras „Pa
vasaris rudenį” vyks lapkričio 
29 d., šeštadienį, 5 v.v., Jau
nimo centro kavinėje. Čika- 
giškiai prašomi tą šeštadienį 
paskirti literatūrai.

Pasaulio lietuvių centro 
Kalėdinė mugė 2003 m. 
gruodžio 6-7 d. Lemonte 9 
v.r.-3v.p.p. Stalus prekiavi
mui užsisakyti kreipiantis į 
Aldoną Palekienę tel. 708- 
448-7436. Maloniai kviečia 
PLC Renginių komitetas.

J. Budrio foto archyvo 
vadovybėje įvyko permainų - 
archyvo iždininku tapo dr. R. 
Vitas.

Skautai akademikai ir 
Vydūno fondas ruošiasi 
pagerbti dr. Mildą Budrienę 
už nuopelnus lietuvių išeivijos 
medicinos istorijai.

„JAV LB penki dešimt
mečiai” - Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės istorijos kny
gos - sutiktuvės lapkričio 30 
d., sekmadienį, 3 v.p.p.,
Jaunimo centro kavinėje. 
Rengia JAV LB Kultūros 
taryba.

VĖLINĖS
ŠV. KAZIMIERO KAPINĖSE

Kapinių direktorius kun. 
Jonas Kuzinskas ves Vėlinių 
susikaupimo religinę dalį prie 
Steigėjų paminklo sekmadie
nį, 12 vai., kapinių 100 metų 
steigimo sukakties proga. Šei
mų ir tautos mirusieji bus 
prisiminti malda ir žodžiu, vai
niko padėjimu, visų dalyvių 
giesme ir Tautos himnu. Iškil
mes rengia Bendruomenės 
komitetas ir Kapų draugija, 
dalyvaujant uniformuotiems 
šauliams ir ramovėnams gar
bės sargyboje. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti šioje gyvųjų 
ir mirusiųjų bendravimo su- 
telktyje Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse Vėlinių dieną. 
Nėra kilnesnio amžinai iške
liavusių pagerbimo kaip su
telktinis jų gyvenimo vertinimas 
draugėje, jungiantis prie gi
liuose amžiuose kilusių Vėlinių.

KRETINGOS
KREPŠININKAI ČIKAGOJE

Spalio 30 d. į Čikagą at
vyko 13 narių Kretingos spor
to mokyklos krepšinio koman
da, kuri čia praleis 10 dienų. 
Šeštadienio rytą ji kartu su 40 
kitų įvairaus amžiaus koman
dų iš Kanados, Detroito ir 
kitur dalyvaus Lyons Town- 
ship H. S. patalpose (100 
Brainard Avė. LaGrange, IL) 
vyksiančiose žaidynėse, kurių 
atidarymas 8 v. r., o žaidimai 
prasidės 9 vai. r. ir tęsis iki 4 
v. p.p. Programa baigsis links
mu pobūviu PLC, Lemonte. 
Sekmadienį bus varžomasi 
nuo 9 v.r.; po pietų vyks baig
miniai susitikimai. E.Šulaitis

Panašu, kad Čiurlionio 
meno galerija, esanti Jaunimo 
centre, atsivėrė naujiems, 
nežinomiems autoriams - 
menininkams, poetams, mu
zikantams, dizaineriams. Ga
lerijos direktorius Algis Ja- 
nušas tvirtai pasakė savo 
nuomonę apie kuriančius 
žmones: „Jiems reikalinga 
erdvė save parodyti, o mes 
esame kaip tik ta erdvė”.

Po moters aktų parodos 
„Amžinoji moteris”, sukėlu- 
sios kontroversiškas nuomo
nes ir pasisakymus, galerijos 
direktorius sutiko su kitu pro
jektu - madų paroda „Sti
lius”. Paroda įvyks lapkričio 7 
d., penktadienį, 7:30 v.v.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500

DRAUGO FONDO
DIREKTORIŲ TARYBOS PIRMININKO 

PRANEŠIMAS
Jubiliejiniam - 10 m. - 

metiniam DF narių suvažiavimui 2003.10.18.

Sveikinu visus DF narius 
ir svečius, dalyvaujančius de
šimtame metiniame DF narių 
suvažiavime. Iš visų 1,400 DF 
narių, su 5,400 balsų, suvažia
vime dalyvauja daugiau kaip 
10 proc. reikalingas balsų kvo
rumas su 1,139 balsais.

Draugo fondas buvo įkur
tas 1993 m. dienraščio „Drau
go” leidybai paremti. Draugo 
fondas yra savarankiška Il
linois valstijoje registruota, ne 
pelno, finansinė korporacija. 
Jos vieninteliai savininkai ir 
šemininkai yra Draugo fondo 
nariai. Draugo fondo augini
mą ar likvidavimą nuspren
džia DF narių suvažiavimas.

Draugo fondo administra
vimas, lėšos, jų investavimas

Komisįja, susidedanti iš 
Liudo Ramanausko, Antano 
Paužuolio ir Kazio Ambro- 
zaičio, susirinko posėdžiui 
2003.09.23 „Draugo” spaustu
vės patalpose. Liudas Ra
manauskas posėdyje negalėjo 
dalyvauti. Iždininkas Bronius 
Juodelis komisijai patiekė jo 
vedamas atskaitomybės, na
rių sąrašo, banko ir kitas kny
gas bei reikiamus pajamų ir 
išlaidų pateisinamus doku
mentus.

Komisįja patikrino iždi
ninko paruoštą 2002 metų 
apyskaitą laikotarpiui nuo

Pirmą kartą savo sukurtus 
modelius demonstruos Lai
mutė Gaudinskas. Kas ji?

- Laimute, ar seniai siu
vate drabužius?

- Siuvimu susidomėjau 
rimtai dar jaunystėje, mano 
mama siuvo. Ardžiau siūles ir 
galvojau, kaip nuobodu. Da
bar tai mano mėgstamiausias 
darbas.

- Ką mėgstate siūti?
- Labai įvairius modelius, 

naudoju įvairias medžiagas, 
tačiau labiausiai mėgstu dirb
ti su kailiais. Gal tiksliau pa
sakius - mėgau. Lietuvoje 
siuvau kailinius, kailines 
kepures. Amerikoje tai ne taip 
populiaru. Mėgstu eksperi
mentuoti. Pamatau modelį 
senoje kino juostoje ir tuoj 
bandau jį įgyvendinti.

- Sekate madų pasaulio 
naujienas, kokie stiliai dabar 
populiarūs, kokios medžiagos 
ar spalvos vyrauja?

- Sunku pasakyti. Ten
dencijos labai įvairios. Tačiau 
aš už tai, kad žmogus nešiotų 
tai, kas jam tinka. Kiekvie
nam individualūs rūbai ir 
spalvos suteikia žavesio, iš
ryškina akis, plaukus, ar fi
gūrą. Drabužiai gali žmogų pa
daryti labai subtilų ar stilin
gą, jaunatvišką ar menišką.

- Ar galite pasiūti bet ko
kį modelį, kokio norės klien
tas?

- Taip. Praktiškai taip, 
tačiau visada kalbuosi su 
žmogumi apie tai, kas jam 
tiktų ir, aišku, patiktų. Man 
svarbu, kad žmogus atrodytų 
madingai ne sekdamas aklai 
madą, o dėvėdamas jam pri
tinkančius drabužius.

- Laimute, tai pirmoji 
Jūsų paroda. Kas paskatino ją 
surengti?

ir panaudojimas yra tvarkomi 
DF direktorių tarybos, kuri 
yra DF renkama metiniuose 
suvažiavimuose dvejų metų 
kadencijai. Dabartinę DF di
rektorių tarybą sudaro: Bro
nius Juodelis, pirm., ir nariai 
- dr. Ona Daugirdienė, dr. Pe
tras Kisielius, Julius Lin- 
takas, Vytenis Lietuvninkas, 
Vaclovas Momkus, Marija Re
mienė, kun. Viktoras Rimšelis 
ir Antanas Valavičius. Šian
dien kadenciją baigia: Vaclo
vas Momkus, Marija Remienė 
ir Julius Lintakas. 2003.09.09. 
mirė sekr. Birutė Jasaitienė. 
Kontrolės komisiją sudaro: dr. 
Kazys Ambrozaitis, pirm.; 
Liudas Ramanauskas ir An
tanas Paužuolis. Teisiniu pa

DRAUGO FONDO
KONTROLĖS KOMISIJOS AKTAS 2003

sausio mėn. 2 dienos iki 
gruodžio 31 dienos ir šių, 2003 
metų, pirmųjų šešių mėnesių 
(2003.01.-03.06).

Bendra informacįja:

a) Iždininkas vadovaujasi 
Draugo fondo tarybos priimta 
metine sąmata ir tarybos pro
tokolais. Komisija tų proto
kolų netikrino.

b) Fondo pagrindinio kapi
talo investavimui naudoja 
Salmon Smith Barney, Ine., o 
einamajai sąskaitai First Pri
vate Bank, to banko knygutės

Laimutės Gaudinskas sukurti 
modeliai.

- Mano draugai. Rimtai 
pagalvojus, supratau, kad tai 
puiki galimybė pradėti verslą. 
Turiu savo klienčių, bet ne 
visada turiu laiko. Noriu užsi
imti tuo, ką mėgstu daryti 
gyvenime - siuvimu.

- Kaip susidomėję gali 
Jus rasti?

- Mano internetinis pus
lapis: www.Laimute.com. Iš 
ten galima bus išsiųsti elek
troninį laišką su užsakymu, 
sužinoti mano telefono nu
merį, pasižiūrėti esamus mo
delius ir išsirinkti sau patin
kantį.

Linkiu Laimutei sėkmės 
ir tikiuosi, kad verslas 
klestės. O visus susidomėju
sius kviečiu į Laimutės Gau
dinskas asmeninę madų pa
rodą „Stilius”. Autorė sakė, 
kad kai kuriuos modelius gali
ma bus įsigyti tiesiog parodo
je. Pasisemkite naujų įspū
džių iš madų pasaulio ir 
pamatysite - neliksite nepa
stebėtos!

Vitalįja Pulokienė

tarėju yra adv. Rimas Do- 
manskis. Fondo valdybos dar
bus (iždininko, sekretoriaus, 
reikalų ir spaudos vedėjo) at
lieka Bronius Juodelis. Inves
tavimus sprendžia direktorių 
taryba. Ryšius su brokeriu 
Gyčiu Kavaliausku (Salomon, 
Smith, Barney Co.) palaiko 
tarybos pirmininkas. Lėšų 
telkimas atliekamas pavasa
rio ir rudens vajais, siekiant 
sutelkti antrą milijoną.

DF direktorių taryba per 
metus surengia 3—4 posė
džius. Lėšų telkimui daug pa
deda DF skiltis ir skelbimai 
„Draugo” paskutiniame pus
lapyje šeštadieniais. Už tai 
reiškiu didelę padėką „Drau
go” vyr. redaktorei D. Bindo
kienei. Dėkoju Tėvams Mari
jonams už leidimą pasinau
doti jų patalpomis DF vajų 
laiškų siuntimui. Dėkoju ir 
laiškų siuntimo talkininkams bei 
koordinatoriui A. Valavičiui.

Jubiliejinis rudens vajus 
dar tik įpusėjo. Labai kviečiu 
visus jame dalyvauti, remiant 
„Draugą” per Draugo fondą.

Bronius Juodelis 
Draugo fondo tarybos 

pirmininkas

nr. 4267. Šios ein. sąskaitos 
išrašyti čekiai patikrinti nuo 
nr. 722 iki 777. Čekiai pasi
rašomi dviejų asmenų. Banko 
mėnesiniai pranešimai saugo
mi.

c) Draugo fondo narių 
knyga vedama tvarkingai. 
Atsarginis narių sąrašas yra 
„Draugo” kompiuteryje, kur 
įrašomi nauji nariai. Pagal 
2003 m. birželio 30 d. da
vinius, fondas turi 1,349 na
rius, jų tarpe 346 garbės na
riai. Be to, dar yra 788 na- 
riai-rėmėjai, kurie suvažiavi
me balso neturi. Fondo narių

SKELBIMAI
Advokatas

Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

IMIGRACINĖS TEISĖS 

ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

• Baltic monumente, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas KazėnaiPagei- 
daujant atvykstame į namus.

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

• Prieš užsisakydami pa
minklą aplankykite St. Ca
simir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilįja ir Vilimas Nel
sonai. Tel. 773-233-6335.

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI!
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Avė., Chicago, BL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik
15,9 cento skambinant į Lie
tuvą, 4,9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
DIAL NOW atstovą su 9 me
tų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Naudodami DIAL N0W pas
laugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu!

įnašų pakvitavimai saugomi.
d) Illinois valstybės regis

tracija ir IRS metinis praneši
mas 990 atliekami Paškaus 
PA firmos laiku.

e) Fondo raštinės pa
talpomis ir telefonu iždinin
kas naudojasi veltui „Draugo” 
spaustuvės būstinėje.

Komisįja tvirtina:

1) Draugo fondo iždininko 
vedamos atskaitomybės kny
gos vedamos pagal jo tradicinį 
metodą, netikslumų nerasta. 
Visi išlaidų ir pajamų pateisi

• Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų paramai
per Mažosios Lietuvos lietu
vių draugiją Čikagoje aukojo: 
$150 Adelė Sakalienė; $100 
Petras Pagojus, Victoria Ka- 
raitis; $50 Juozas ir Reda 
Adys, Algirdas ir Regina Dap
kus, Kleofa Gaižauskas, Ma
ria Kapacinskas, Ona Karta- 
nas, Matilda Kurapka, Halina 
Milaknis; $35 Albinas ir Gra
žina Reškevičius; $25 Rimas 
Domanskis, Albert Gasis, Al
dona Jesmantas, Edvardas 
Počius, Jonas ir Aldona Rau- 
galiai, Vanda Tervydis; $20 
Vytautas Bildušas, Raymond 
Graudis, Jonas Gudėnas, Jur
gis ir Gerda Leskauskas, Ge
orge Sved; $15 Ona Baraus
kas; $10 Ramūnas Brakas, 
Charles Karbočius, Balys ir 
Elena Kondratas, Valerija 
Vaičjurgis, Vytautas Zdanys; 
$5 Vaclovas Kiukys, Vytautas 
ir Marija Oniunas. Dėkojame 
visiems rėmėjams. „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei”, 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL 60540-7011.

• „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas yra dėkingas 
už atsiųstą metinę paramą 
vaikui ir aukas. Maksiminas 
Karaška atsiuntė $375 dviejų 
našlaičių globai; $300 aukojo 
Philomene Vilutis, Frankfort, 
IL irgi dviem našlaičiams glo
boti; Elise Lavidor, Charlotte, 
NC atsiuntė $250 Po $150 me
tinės paramos vaikui atsiuntė 
Susan Quinn, Onalaska, WI; 
Paul Raymunt, Washington 
Depot, CT, Vytautas ir Wanda 
Jankus, Delran, N.J.; Jad
vyga Kuncaitis-Giedraitis, St. 
Pete Bch. FL; William Lina- 
kis, Morton, IL; Diana ir Ar
vydas Algminas, Riverside, 
IL; Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija, 
Chicago, IL; Mary ir Aloyzas 
Aidis, Bethesda, MD. $100 
auką atsiuntė Albert ir He- 
nrietta Mikutis, Philadelphia, 
PA ir $25 — Helen Jankus, 
Drexel Hill, PA. Visiems 
aukotojams nuoširdus ačiū! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 West 7 Įst 
Street, Chicago, IL 60629.

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Irena ir dr. Arū
nas Draugelis $250 tęsiant 
mergaitės metinę paramą, 
Algė ir dr. Adolfas Šležas $50 
a.a. dr. Teodoros Žadeikytės- 
Tamulis atminimą pager
biant, Algis Vosylius $100, 
Dainius Žukauskas $50, Jū
ratė Pauliukonytė Gentlesk 
$500, dr. Rasa McCarthy 
$250, dr. Aras Tijūnėlis $500. 
Labai ačiū, „Saulutė”, („Sim- 
light Orphan Aid”), 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089, TAX ID #36- 
3003339.

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAI

namieji dokumentai rasti ir 
yra saugomi.

2) Iždininko paruošta 
2002 metų ir 2003 metų pirmo 
pusmečio apyskaita atitinka 
patikrintus dokumentus ir 
netikslumų nepastebėta.

3) Iždininko raštvedyba 
vedama tvarkingai ir taupiai.

Kontrolės komisįja:
Kazys Ambrozaitis, pirm.
Antanas Paužuolis
Liudas Ramanauskas
Priedas: Iždininko 2002 

m. ir 2003 pirmo pusmečio 
apyskaita, du (2) puslapiai.

http://www.Laimute.com
mailto:Gibaitis%40aol.com



