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„V/illiams" or „Mažeikių nafta" 
kartu ieškos tiekėjų 

Viln ius , spalio 1 d. (BNS) tvarkaraš t į , pagal kurį Lietu-
— JAV bendrovė „Williams In-
te rna t ionar ir „Mažeikių naf
tos" atstovai s tengsis kar tu 
ieškoti naftos tiekėjų Mažei
kių naftos perdirbimo gamy
klai, buvo p raneš t a po prezi
dento Valdo Adamkaus , 
„Mažeikių naftos" ir „Wil-
liams" atstovų susi t ikimo ke
tvirtadienį. 

„Mažeikių naftos" genera
linis direktorius Vidmantas 
Macevičius žurna l i s tams sakė, 
jog buvo ta r iamas i , kaip 
sumažinti t r int į t a rp gamy
klos, vyr iausybės ir „Wil-
liams". P a s a k jo, galbūt bus . 
sukurta bendra darbo grupė, 
kuri spręs problemas bei kei
sis informacija. 

Prezidentas pasikvietė „Wil-
liams" ir „Mažeikių naftos" at
stovus, kai spaudoje pasirodė 
'informacija, jog Rusija netieks 
Lietuvai naftos, nes susivieni
jimui „LUKoir nebus parduo
ta 33 proc. „Mažeikių naftos" 
akcijų ir j is nekviečiamas da
lyvauti valdyme. 

„Spaudos sukel ta į tampa pa- • 
siekė apogėjų", teigė V. Mace
vičius. J i s pr iminė Rusijos 
kuro ir energet ikos ministeri-

vai ketvirtąjį šių metų ketvir
tį numatoma patiekti tik 
691,000 tonų naftos, iš jų 
420,000 -tonų — eksportuoti 
per Būtingės naftos termi
nalą. 260,000 tonų žaliavos 
ka r tu su dar turimu kiekiu 
įmonei užteks tik mėnesiui. 

„'Williams' neturi jokių naf
tos t iekimo garantijų. J ie žada 
sėsti prie derybų stalo ir su 
'LUKoil', ir su 'Jukos' — su vi
sais , kas galėtų pasirašyti il
galaikes, kad ir 12-kos 
mėnesių sutartis", sakė V. 
Macevičius. 

„Mažeikių naftos" vadovas 
pripažino, kad įmonės finan
sinė padėtis yra sunki — apy
vartos lėšoms jai reikia apie 
50-70 mln. JAV dolerių. 

Antroje spalio pusėje V. Ma
cevičius ketina vykti į Maskvą 
derėt is dėl papildomo naftos 
tiekimo gamyklai. Dabar, pa
sak jo. jau deramasi su 
dešimtimi Rusijos bendrovių. 
Tačiau „Mažeikių naftos" va
dovas neatmetė galimybės, 
kad po lapkričio 1 dienos ga
mykla gali sustoti. „Jei naftos 
nebus, oro neperdirbsime", 

jos patvir t intą pagrindinį sakė V. Macevičius. 

Rusai domisi Lietuvos naftos 
ūk io „pyrago raikymu" 

Vi ln ius , spalio 1 d. (BNS) 
— Dramatiškoje Lietuvos ko
voje dėl naftos žaliavos ištek
lių sąjungininke gali tapti Ru
sijos naftos bendrovė „Jukos". 

Seimo konservatorių bei 
krikščionių demokratų atsto
vai penktadienį susit iko su 
„Jukos* verslo plėtros direkto
riumi Jur i j Golubev. 

Pasak J . Golubev, naftos 
tiekimas — „tai dalis šios pro
blemos, nes (Mažeikių naftos 
perdirbimo) gamykla turi dir
bti, ir vamzdynas turi dirbti, 
tam ir reikalingi mes". 

J. Golubev patvirt ino, kad 
„Jukos" svars to Lietuvos pa
siūlymą tapt i „Mažeikių naf
tos" susivienijimo akcininke, o 
su tuo susijęs sprendimas 
„priklauso nuo (Lietuvos) vy
riausybės". 

Anot J . Golubev, tiekiamos 
naftos kiekis priklauso nuo 
gamyklos pajėgumo ir vamz
dyno darbo. „Mes negalime 
parūpinti viso kiekio, bet sva
rią dalį pat ieksime", sakė „Ju
kos" a ts tovas . J i s užtikrino. 

kad bendrovė „gali ir visada 
vykdė savo įsipareigojimus". 

Kaip žinoma, Seimo spren
dimu, naftos tiekėjams gali 
būti siūloma iki 10 proc. „Ma
žeikių naftos" akcijų. 

Pasak Seimo pirmininko 
pirmojo pavaduotojo Andriaus 
Kubiliaus, „Jukos" pasiūlymai 
y ra „gana solidūs". Ši bendro
vė pirmoji savo nafta pripildė 
kelis tanklaivius per Būtingės 
terminalą ir ją tenkina bend
radarbiavimas su „Williams 
International". Be to, anot A. 
Kubiliaus, „Jukos" yra naftos 
tiekėjas, kuris „nekelia jokių 
išankstinių sąlygų, kuris ne
gąsdina ir negrasina". 

Ketvirtadienį Rusijos naftos 
ir dujų pramoninkų atstovas 
Lietuvoje Michail Maškov pa
grasino, jog Rusijos naftos su
sivienijimo „LUKoil" netenki
n a mažiau nei 33 proc. akcijų 
pasiūlymas, ir bendrovė keti
na pasi t raukt i iš Lietuvos rin
kos, ta ip paversdama „Mažei
kių naftą" „metalo laužo krū
va". 

Seimo vadovas ryžtingai gina 
„Williamsw 

Popiežius Europos globėjomis 
paskelbė tris šventąsias 

Nuotr.: (Iš kaires i Už tarnyboje žuvusius policininkus buvo p.;: 
departamento generalinis komisaras Visvaldas Račkausku SL. 
mi, Raimundu Budgmu ir Vytautu Grigoraviciuiin 

<xiintas atminino a2uoliuka*. Stovi Policijos 
avo pavaduotojais, komisarais Enku Kaliačiu-

(Elta i 

Angelų dieną — sveikinimai 
policininkams 

Vilnius , spalio 1 d. (Elta) tuvos žmonių teises, vykdant 
— Spalio 2-ąją, kuri Lietuvoje teisingumą ir įtvirtinant de-
minima kaip Angelų sargų 
diena, savo profesinę šventę 
švenčia per 18,000 visų polici
jos rūšių pareigūnų. Lietuvos 
policija gyvuoja jau 81-erius 
metus. 

Prezidentas Valdas Adam
kus ta proga policijos darbuo-

mokratinės visuomenes princi
pus. 

Už pavyzdingą tarnybą ir 
gerą darbą tiriant nusikalti
mus profesinės šventes proga 
ministro pirmininko Rolando 
Pakso potvarkiu keli policinin
kai buvo apdovanoti vardi-

tojams linkėjo „sąžiningos ir niais ginklais, VRM atminimo 
pasiaukojamos tarnybos, atvi- ženklais. 
rūmo ir pasitikėjimu grįsto 
bendravimo su visuomene". 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino 5-ojo laipsnio or
diną jis įteikė dviem policijos 
pareigūnams. 

Šventinę dieną prezidentas 
nepamiršo ir dalykų, kurie ne
puošia teisėsaugininkų tarny
bos. „Politinės gyvenimo per
mainos, besikurianti pati ir 
kurianti savąją tvarką valsty
bė nevisada pajėgia deramai 
pasirūpinti piliečiais, deramai 
užtikrinti jų ramybę ir saugu
mą", sakė Lietuvos vadovas. 
Jo žodžiais, „šių problemų fo
ne suprantami piliečių reika
lavimai policijos pareigūnams 
ir tarnautojams, pasitaikantys 
priekaištai ir noras greičiau 
pajusti realias teigiamas per
mainas". 

Vidaus reikalų ministras 
Česlovas Blažys visiems savo 
kolegoms nuoširdžiai palinkė
jo sėkmės kasdieniniame dar
be, sergstint pagrindines Lie-

Penktadienj Vilniuje bei ki
tuose miestuose >..«.o Šventi

niai renginiai, skirti Policijos 
dienai. 

Vidaus reikalų ministerijos 
kultūros ir sporto rūmų parke
lyje buvo surengtos iškilmės, 
kurių metu pasodintas tradici
nis atminimo ąžuoliukas vi
siems policijos pareigūnams, 
žuvusiems nuo praėjusio ru
dens. 

Vėliau arkikatedroje bazili
koje buvo aukojamos šv. Mi
šios. Vidurdienį Sereikiškių 
parke vyki Policijos ir visuo
menės šventė, kurią vainikavo 
spavotos ugnies salvės. 

V a t i k a n a s , spalio 1 d. 'Reu-
ters-BNS) — Popiežius Jonas 
Paulius II, įvertindamas mo
terų nuopelnus Katalikų Baž
nyčiai, penktadienį tris šven
tąsias paskelbė dvasinėmis 
..Europos globėjomis". 

Apie tokį sprendimą 79 me
tų popiežius netikėtai pa
skelbė sakydamas homiliją 
per šv. Mišias, kuriomis pra
sidėjo tris savaites truksiantis 
Europos vyskupų sinodas. Si
node bus aptariama Katalikų 
Bažnyčios reikšmė Europoje, 
praėjus 10 metų po komuniz
mo žlugimo. 

Nuo šiol Europa turės 6 glo
bėjus — 3 vyrus ir 3 moteris. 

Viena Europos globėja iš
rinktų šventųjų yra Edith 
Stein, į katalikybę atsivertusi 
Vokietijos žyde. kuri tapo kar
melitų vienuole ir 1942 m. žu
vo nacių mirties stovykloje Os
vencime. Savo pamoksle po
piežius sakė E. Stein pasirin
kęs dėl to, kad jos gyvenimas 
simbolizuoja „Europos dramą 
šiame šimtmetyje". 

Kita Europos globėja tapo 
šv. Kotryna Sienietė, 1380 m. 
mirusi italų mistike. Ji įtikino 
popiežių Grigalių XI Bažny
čios labui iš tremties Avinjone 

grįžti ; Romą. 
Trečioji globėja yra XIV am

žiuje gyvenusi švedų didikė 
šv. Brigita, po savo vyro mir
ties iškeliavusi į Romą ir įkū
rusi vienuolių ordiną, kuris 
rūpinosi vargšais ir ligoniais. 

..Norėjau paskirti tiek pat 
šventųjų moterų -Europos glo
bėjomis . kad parodyčiau svar
bų moterų vaidmenį bažnyti
nėje ir pasaulietinėje žemyno 
istorijoje'', sake popiežius. 

Europos globėjais yra šv. 
Benediktas bei šventieji bro
liai Kirilas ir Metodijus. Šv. 
Benediktas yra VI amžiuje gy
venęs benediktinų ordino įkū
rėjas. Šv. Metodijus ir šv. Kiri
las diege krikščionių tikėjimą 
Rytų Europoje. Be to, šv. Kiri
las sukūrė slavų abėcėlę — 
vadinamąją kirilicą. 

Šv. Petro bazilikoje Vatika
ne sakydamas homiliją, popie
žius atrodė pavargęs. Savo pa
moksle jis sakė. kad praėjus 
10 metų po Berlyno sienos 
griuvimo. Europos ateitis nėra 
užtikrinta. „Dėl politinio ir 
ekonominio egoizmo po 1989-
ųjų taikių revoliucijų kilęs en
tuziazmas, regis, greit nuslo-
po", sakė Šventasis Tėvas. 

Rusijos-Baltarusijos karinė 
grupė atsvers NATO Pabaltijyje 

licijos", mano pranešimo auto-

Konservatoriai nori susigrąžinti 
išvarytus partijos narius 

Vilnius, spalio 1 d. (BNS) jau surinkta maždaug 15 pa-
— Konservatorių grupė renka rašų, kitą savaitę bus įteikti 
parašus, kad į partiją būtų 
grąžinti pernai iš jos pašalinti 
Seimo nariai Laima Andri
kienė Žiemelienė ir Vidman
tas Žiemelis. 

Konservatorių frakcijos Sei
me narys Rytas Kupčinskas 
penktadienį patvirtino, kad 
renkami parašai, reikalau
jant , kad konservatorių vado
vybė iš naujo išnagrinėtų L. 
Andrikienės ir V. Žiemelio na
rystės partijoje klausimus. 

„Jie nebuvo net pakviesti, 
neišklausyti, mes — nesupa
žindinti su jų motyvais", sakė 
R. Kupčinskas. 

Pasak kito Seimo konserva
toriaus Algimanto Sėjūno, mi
nėtieji reikalavimai, dėl kurių 

Grūto parko stabai bus aptverti 
spygliuota viela 

Vi ln ius , spalio 1 d. (BNS) 
— Seimo pi rmininkas Vytau
tas Landsbergis primygtinai 
paragino visuomenę ir opozici
jos politikus nesibaiminti 
„Mažeikių naftos" pardavimo 
amerikiečiams ir netrukdyti 
taip išgelbėti tą „skęstantį 
laivą". 

V. Landsbergis per valstybi
nę televiziją ketvirtadienio 
vakarą „Mažeikių naftą" ne
gailestingai apibūdino, kaip 
„nuo seno praskolintą, nemo
kią, dažniausia i nuostolingą" 
ir gaminančią „prastus dega
lus, ne t inkamus parduoti Va
karuose". 

„Tai skęs tan t i s prakiuręs 
laivas, kurį ne vienas politi
kas Lietuvoje vis dar skelbia 
esant dideliu tau tos turtu", 
pliekė V. Landsbergis . 

Pasak Seimo pirmininko, 
bendrovė Lietuvai kasdien pa
daro milžiniškų nuostolių, ir 

tik užsienio investijos gali 
išgelbėti ją nuo visiško su-
žlugimo. V. Landsbergis krei
pėsi į opozicines partijas, 
prašydamas netrukdyti baigti 
derybas su JAV bendrove 
„Williams" dėl dalies „Mažei
kių naftos" akcijų pardavimo. 

„O ką galvoja mūsiškiai par
tijų politikos darytojai, jau pa
rengto įmonės privatizavimo 
krit ikai? Skęstančiame laive 
jie nekamšo skylių, bet išdi
džiai postringauja — štai ko
kiame dideliame strateginia
me valstybės turte sėdime!", 
sakė V. Landsbergis. 

Anot V. Landsbergio, „poli
tikos darytojai Rytuose (...) 
džiūgaus, jei pavyks išstumti 
amerikiečius iš Lietuvos", ir 
Lietuva toliau „bus valdoma 
per energetiką kaip žaisliu
kas". „Aš kviečiu visus įsi
jau tus ius Lietuvos politikus 
paremti prezidentą, kuris taip 

Vi ln ius -Drusk in inka i , spa
lio 1 d. (Elta) — Nuo tiesiogi
nio kontakto su sovietinėmis 
skulptūromis Grūto parke 
(Varėnos r.) žiūrovus saugos 
spygliuotų vielų tvoros. Tokią 
šių paminklų rodymo sąlygą 
premjero potvarkiu sudaryta 
darbo grupė nurodė parengta
me parodos plane. 

Darbo grupės narių nuomo
ne, planas privalės būti suda
romas laikantis kiekvieno pa-

pat dirba, kad kontraktai būtų 
užbaigti ir pasirašyti. Kviečiu 
atsakingai pagalvoti apie savo 
valstybę tarp 'Williams'o' ir 
'LUKoil'o' geografijos — ar 
mes norime valstybę vairuoti į 
Rytus, ar į Vakarus, ar iš-
drįstume sugriauti jau beveik 
užbaigtas derybas?", klausė V. 
Landsbergis. 

O dėl premjero Rolando Pak
so. tai, pasak V. Landsbergio, 
„žadėjau remti Rolandą Paksą 
ir remsiu drąsų, nuoseklų Ro
landą Paksą". 

minklo prototipo veikimo lai
kotarpio sekos principo, gru
puojant atskiromis teminėmis 
grupėmis ir šiuo komponavi
mu nuvainikuojant komunis
tines idėjas bei atskleidžiant 
vaizduojamų veikėjų nusikals
tamą veiklą. Tam turės pasi
tarnauti lageriu ir kalėjimų 
elementai: lageri) vartai, sar
gybos bokštelia i. spygliuotų 
vielų tvoros, prožektoriai. 

Lietuvos istorijos parko 
steigėjas Grūto miške, versli
ninkas Viliumas Malinauskas 
teigė, kad skulptūrų rodymo 
planas mažai kuo skiriasi nuo 
panašaus jų par.ų prieš kele
rius metus parengto dokumen
to. „Ta pati mergelė, tik kita 
suknelė", ironizavo jis. 

Grūto miške numatoma ro
dyti daugiau negu 50 sovieti
nio laikotarpio stabų. 

Parengtą sovietinių skulp
tūrų rodymo planą artimiau
siu metu numatoma paskelbti 
spaudoje ir laukti gyventojų 
nuomonės bei pasiūlymų. 

partijos Priežiūros komitetui. 
A. Sėjūno teigimu, buvusios 
konservatorių valdybos spren
dimas už akių pašalinti L. 
Andrikienę ir V. Žiemelį 
pažeidžia partijos įstatus. Par
lamentarai nekomentavo, kas 
yra parašų rinkimo idėjos au
torius. 

Buvusioji Europos reikalų 
ministrė Laima Andrikienė, 
paklausta, ar sutiktų grįžti „į 
konservatorių šeimą", atsakė, 
jog „komentarų nebus". Jos 
vyras, buvęs vidaus reikalų 
ministras V. Žiemelis, teigė 
„pats sau turįs atsakymą, bet 
gyvenimas pateikia vis naujų 
korektyvų". Pasak V. Žieme
lio, šį klausimą turi kelti par
tijos vadovybė, tačiau „viską 
reikia daryti tinkamu laiku". 
Paklaustas, ar tai reiškia, kad 
siūlymas grįžti būtų jau pa
vėluotas, V. Žiemelis atsakė: 
„Ko gero, taip". 

Buvęs konservatorius padėtį 
partijoje pastaraisiais mėne
siais apibūdino kaip „štilį" ir 
teigė, jog partijoje „nepaste
bima pozityvių žingsnių, yra 
didelis susiskaldymas". 

V. Žiemelis buvo vienas ka
tegoriškiausių G. Vagnoriaus 
kritikų, siūlė partijai apriboti 
valdybos įgaliojimus ir veiks
mus, ragino suteikti skyriams 
daugiau savarankiškumo. Ne
praėjus nė metams, panašūs 
siūlymai buvo priimti konser
vatorių neeiliniame suvažia
vime. 

M a s k v a , spalio 1 d. (BNS) 
— l\evynausyoinej> Užsienio 
ir gynybos politikos tarybos 
(UGPT) manymu, galimą NA
TO buvimą Baltijos valstybėse 
turėtų atsverti jungtinė Rusi
jos ir Baltarusijos karinė gru
puotė, sukurta remiantis abie
jų valstybių sąjunga. 

„Jungtinės Rusijos ir Bal
tarusijos grupuotės suformavi
mas žymiai sumažins karines 
grėsmes, kurios kyla iš NATO 
infrastruktūros sukūrimo Bal
tijos valstybėse ir sąjungos pa
jėgų dislokavimo ten tikimy
bės", teigiama UGPT praneši
me „Dėl Rusijos ir Baltarusi
jos integracijos". 

„Būtina ir svarbia regiono 
saugumo ir pastovumo užtik
rinimo sąlyga turi tapti Lenki
jos ir Baitijos valstybių gali
mybių sulyginimas su Rusijos 
ar Rusijos ir Baltarusijos koa-

nai. 
Pasak jų, Rusija ir Balta

rusija turi kurti savo gynybą, 
atsižvelgdamos į NATO plė
trą. 

„Integracija su Baltarusija 
Rusijai suteiks keletą negin
čijamų geopolitinių laimėjimų, 
įskaitant vadinamosios Balti
jos ir Juodosios jūros juostos 
Rusijai keliamą atskyrimo 
grėsmę ir Kaliningrado ypa
tingo gynybinio rajono atsky
rimo panaikinimą", pažymi 
UGPT. 

Kartu pranešime pripažįs
tama, jog „rezultatyvus galėtų 
būti tiek ekonominio, tiek po
litinio regioninio bendradar
biavimo plėtojimas netradici
nėmis diplomatijos formomis. 
dalyvaujant Ukrainai. Latvi
jai ir Lietuvai". 

Rusija Dagestane „atranda" 
šaules iš Baltijos valstybių 

Machačka la , rugsėjo 30 d. jos nartai turėjo 14-16 tokių 

* Vokieti jos kanc l e r i s 
G e r h a r d S c h r o e d e r dėl stai
ga pasikeitusios darbotvarkės 
neribotam laikui atidėjo plan
uotą vizitą į visas tris Baltijos 
valstybes, patvirtino šaltiniai 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijoje. Neoficialiomis ži
niomis, G. Schroeder galėjo 
nuspręsti likti Berlyne dėl vi-

(Interfax-BN'S) — „Karo veiks
muose prieš Rusijos kariškius, 
rugsėjo viduryje puolusius is-
lamistų pozicijas Karamachio 
kaime Dagestano Buinaksko 
rajone, dalyvavo snaiperės iš 
Baltijos vaistybių, Ukrainos ir 
Azerbaidžano", tvirtina Rusi
jos Vidaus reikalą ministerija. 

„Vienos -r.aiperės. atvyku
sios iš Ukrainos, sąskaitoje 
nemaža rusų kareivių gyvy
bių. Ta moteris, apsiginklavu
si 12.5 kalibro snaiperio auto
matu 'SV-94 . slėpėsi kopūstų 
lauke neto!; kaimo", ketvirta
dienį interviu ..Interfax" sake 
Rusijos Vidaus reikalų mini
sterijos laikinom spaudos cen
tro Dagestano vadovas Igor 
Korotkov. 

Pasak jo. aut matas „SV-94" 
pramuša tanko šarvus ir pa
taiko j taikin; pflf 2.5 km at
stumą. „Ne kiekviena specia
lioji žinyba turi tokių ginklų. 
Kai kuriais duomenimis, gau-

daus problemų socialdemokra
te partijoje, kuriai jis vado
vauja. 'BNS' 

automatų", pabrėžė I. Korot
kov 

Anot spaudos centro vadovo, 
dar vieną šauię iš Baltijos val
stybių „atpažino iš braižo dar 
Čečėnijoje kariavę omoninin-
kai". Ji ir kita šaule iš Ukrai
nos buvo nušautos per mūšj 
Karamachyje. 

Spaudos centro vadovas ne
nurodė nei tariamai nukautos 
šaules pavardes, nei iš kurios 
Baltijos valstybes ji buvo. 

Rusija skleidžia gandus apie 
vadinamąsias „baltąsias pėd
kelnes" nuo Čečėnijos kom
panijos pradžios 1994-aisiais. 
bet ne karto nepateikė įrody
mų, jog ten iš tiesų kovėsi 
šaules iš Baltijos valstybių. 

KALENDORIUS 
Spalio 2 d.: Angelai sargai. Eid-

rilas, Gorvydas. ( ie ta#e. Girdutis. 
Liza. Modestas. Pavandė 

Spalio 3 d.: Alanta. Eitvilas. 
Evaldas. Kristina. Milgintas, Rini
tas 

Spalio 4 d.: Šv Pranciškus Asy
žieti.-. Aura. Eivyde. Gailius. Mas-
tautas. Pranas 
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Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood A ve. 
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„UŽBURTI METAI DAINAVOJE" 
Pabaiga 

Gamtos užsiėmimo būrelyje, 
kurį pravedė Pranas Prancke-
vičius, stovyklautojai susipa
žino su priešistorine Dainava 
— jos medžiais ir miškais, 
Spyglio ežero susiformavimu, 
bei jo gyventojais ir šuliniais. 

„Kas ta Dainava" būrelyje. 
Lionė Kazlauskienė pristatė 
Dainavos istorijos smulkme
nas. Stovyklautojai sužinojo 
kas surado Dainavą, kiek ji 
kainavo, kas statė pastatus ir 
kelius ir t.t. Stovyklautojai 
irgi labai kruopščiai sukūrė 3 
dimensijų Dainavos žemėlapį. 

Ona Daugirdienė ir Živilė 
Vaitkienė mokė senovišką kai
šytinį siuvinėjimą — tai siu
vinėjimas, kuris mėgdžioja 
juostų audimą. Nuostabu, kad 
net ir berniukai kantriai sė
dėjo ir siuvinėjo įdomius raš
tus. 

Laikraštėliui vis reikėjo tal
kos, o užsiėmimo būrelis, va
dovaujamas Grasildos Petku-
vienės ir Romos Kuprienės, la
bai padėjo užpildyti laikraš
tėlyje spragas rašiniais, pa
veikslėliais ar išdėstymu. 

Rūta Saliklienė perdavė sa
vo meilę tekstilei meno už
siėmimo būrelyje. Mergaitės 
verpė siūlus, dažė juos natū
raliais dažais, padare skritu
lius iš kompaktinių diskų ir 
prisirišusios juos prie medžių, 
audė dirželius. 

Jolitos Narutienės šokių už
siėmime, stovyklautojai toliau 
specializavosi pramoginiuose 
šokiuose. 

Neatsiliko ir sporto mėgėjai. 
Matas Laniauskas mokė krep
šinį, Saulius Kliorys tinklinį, o 
Kęstutis Aukštuolis plaukimą. 

Rytinių pamokų bei popieti
nių užsiėmimų metu vyko vai
kų darželis (mokytojų prieš
mokyklinio amžiaus vaikai), 
kuriuos labai gražiai ir švel
niai užėmė Žibutė Prancke-
vičienė bei jos padėjėjos Rita 
Bradūnaitė ir Lina Šeštokaitė. 

Po užsiėmimų, vakarieniau-
davom. nuleisdavom vėliavas 
ir dalyvaudavom vakarinėse 
programose. 

Taip ir grįžtam prie Daina
vos mero inauguracijos poky
lio, kuriame, šalia stovyklau
tojų, dalyvavo ir žymūs Lie
tuvos istorijos svečiai — Min
daugas, Kęstutis. Birutė, Vy
tautas ir Barbora. Belaukda
mi mero rinkimo rezultatų, 
stebėjom būrelių vaidinimus 
apie istorinius Lietuvos įvy
kius. Ir, štai. lauktasis mo
mentas — išryškėjo, kad Vai
va Laniauskaitė išrinkta Dai
navos mere. Ji tuoj paskyrė 
Algį Aukštuolį merės pava
duotoju. Linkėdami sėkmės 
naujai valdybai grįžom į bara
kus išsimiegoti. 

Kovo mėnesį (trečiadienį) 
šventėme Užgavėnes. Vėliavų 
pakėlimo metu. atbėgusi per-
sirengėlė 'Silvija Radvilienė) 
paaiškino Užgavėnių papro
čius ir pamodeliavo Užgavė
nių rūbų madas. Tą dieną ma
tėsi daug išvirkščiai dėvimų 
drabužių. Šeimininkės mus 
sočiai primaitino blynais, o va
kare keliavom per stotis, ku
riose gaminom sau kaukes, 
klausėmės pasakų, žaidėme 
žaidimus ir pranašavom bur
tus. Prie laužo sudeginom 
didelę Morės iškamšą (simbo
lizuojančią žiemą) ir stebėjom 
įtemptą kovą tarp Lašininio 
(Sauliaus Kliono) ir Kanapi
nio (kun. Algio). 

O, štai, jau ir Gavėnia (ket
virtadienis). Su^ikaupėm ir 
kartu su dvylikto būrelio 
nuostabiu-Kryžiaus kelių pra-
vedimu prisiminėm Jėzų Kris
tų. i r jo gyvenimą žemėje. 
Aplankėm Kryžių kalną ir 
išklausėm šventas Mišias. Ra
mus, tykus vakaras atnešė 
saldžius sapnus. 

Prašokom gegužes mėnesį ir 
atsiradom birželyje, Joninių 
šventėje (penktadienis). Šį va
karą vyko net du laužai. Prie 
pirmojo vadovės metė per petį 
vainikus an t medžių šakų. 
Kiek kartų truko kol pataikė, 
tiek metų t ruks kol ištekės. 
Auste Kuolaitė tuoj pat užka
bino, o visiems pagailo Linos 
Sirgėdaitės, nors ji patvirtino, 
kad tikrai nepasiruošusi tuoj 
tuoktis. Vadovai ir vadovės, 
poromis susikabinę šoko per 
ugnį. Nuėjus prie antrojo lau
žo, reikėjo nubaidyti įvairias 
piktas dvasias ir baidykles, 
kurios šūkavo miške. Parinkti 
būreliai vaidino įvairius Joni
nių papročius, o tada, prisiar
tinę prie Spyglio kranto, žiū
rėjom kurių berniukų ir mer
gaičių išmesti vainikai susi
jungs. Atrodo, kad vestuvių 
dar greit nebus. 

Liepos mėnuo (šeštadienis) 
pasižymėjo visų žinoma Dainų 
ir šokių švente. Tą vakarą, 
gražiai pasipuošę stovyklauto
jai susirinko Baltųjų rūmų 
salėn išklausyti „Dainavos ai
dų" puikaus koncerto. Nudžiu
gome, kad mus aplankė net 
prezidentas Adamkus (Pranas 
Pranckevičius) pakeliui į Bal
tuosius rūmus Vašingtone. Vi
si stovyklautojai turėjo progos 
grupėmis padainuoti savo pa
čias mėgstamiausias dainas. 
Įspūdingai lingavo stovyklau
tojų iškeltos rankos kartu dai
nuojant „Žemėj Lietuvos". 
Smagiai šokdami „Suk, suk 
ratelį" nukeliavom susikabinę 
grandine į valgyklą tolimes
niems šokiams. Vyko pramogi
nių šokių konkursas, praves
tas Jolitos Narutienės. Sunu
meruotos poros varžėsi laimėti 
įvairius kaspinėlius — o tų 
kaspinėlių užteko daugumai. 
Greitai vakaras prabėgo ir ne
norom keliavom į barakus. 

Rugpjūčio mėnesį (sekma
dienį) šventėm Žolinę — tai 
Marijos dangun ėmimo šven
tę. Skynėm puokštes gėlių ir 
nešėm jas prie Marijos pa
veikslo, prašydami, kad pa
šventintos gėles apsaugotų 
nuo nelaimių. Popietėje, vyko 
metinis jaunučių ateitininkų 
suvažiavimas, kuriam pirmi
ninkavo Vytas Bradūnas, o 
Laura Sirgėdaitė sekretoriavo. 
Po vėliavų įnešimo, klausėmės 
Baltimorės/Fiiadelfijos, Va
šingtono. Bostono, Čikagos, 
Detroito. Hamiltono ir Cleve-
lando kuopų pranešimų. Sma
gu buvo išgirsti kitų kuopų 
mintis ir užsiėmimus. Prele
gentas dr. Linas Vaitkus pa
teikė mindų apie ateitininkų 
tęstinumą išeivijoje. Jisai ti
ki, kad ir šių stovyklautojų 
vaikai stovyklaus Dainavoje. 
Suvažiavimas užbaigtas Atei
tininkų himnu. Talentų vaka
ras atskleidė vaikų muziki
nius, šokio ir vaidybos talen
tus. Programos pranešėjai — 
Aras Jonikas ir Viktutė Su-
šinskaite su dideliu įsijautimu 
ir humoristiškais įtarpiais pri
statė talentus. Kas užmirš 
Vaivos Aglinskaitės ir draugių 
grakštų hula Šokį, Nerijaus 

TARYBOS RINKIMAI 
PVanešame, kad šį rudenį maciją visiem-- balsuojantiems 

ateitininkams. suskaičiuoja 
balsus ir paskelbia rezultatus. 

Rinkiminės ta isyklės 
ŠAA Tarybos rinkimuose ga

li dalyvauti visi Šiaurės Ame
rikoje gyvenantieji Ateitinin
kų Sendrauge sąjungos (ASS) 
nariai, Studentų Ateitininkų 
sąjungos (SAS i ir Moksleivių 
Ateitininkų sąjungos (MAS) 
įžodį davusieji nariai. 

šAA Tarybos nariu gali būti 
renkamas kiekvienas ateiti
ninkas, sulaukęs 18 metų am
žiaus ir išbuvęs ateitininku ne 
mažiau kaip penkerius metus 
be pertraukos.Tarybos narys 
gali eiti ir kitas pareigas atei
tininkų organizacijoje, išsky
rus ŠAA valdybos pirmininko 
pareigas. ŠAA tarybos nario 
kadencija — treji metai. 

Kandidatus į ŠAA Tarybą 
gali siūlyti kiekvienas ateiti
ninkas, atsiųsdamas laišką 
Rinkiminei komisijai ir pridė
damas siūlomo kandidato raš
tišką sutikimą Siūlomas raš
tas turi trumpai apibūdinti 
siūlomo kandidato veiklą atei-
tininkijoje, profesiją, amžių, 
gyvenvietės adresą bei telefo
no numerį ir nuo kada yra 
ateitininkas. Jeigu kandidatų 
skaičius trigubai viršytų ren
kamų narių skaičių, kandida
tų sąrašas uždaromas. 

Rinkiminė komisija paruo
šia balsavimo lapus, surašyda
ma kandidatus alfabetine 

vyks Šiaurės Amerikos Ateiti
ninkų (ŠAA) Tarybos rinki
mai. Iš viso į Tarybą bus ren
kama 12 asmenų. 

R i n k i m i n ė komisi ja 

Šiaurės Amerikos Ateitinin
kų tarybos rinkimus praves 
Sąjungų valdybų sudarytoji 
Rinkiminė komisija, suside
dant i iš Prano Razgaičio (pir
mininko), Stasės Kazlauskie
nės ir Rimanto Laniausko. 
Rinkiminės komisijos adresas 
yra: 6755 Parkgate Ovai, Se-
ven Hills, OH 44131. Rinki
minė komisija padeda surasti 
kandidatus , siunčia balsavimo 
lapelius bei balsavimo infor-

Aleksos meistriškai atliktą 
smuiko kūrirų, virtuvės štabo 
kepimo pamoką ar kun. Algio 
bobutę saugumietę? 

Rugsėjo mėnesį (pirmadienį) 
paminėjome Vytauto Didžiojo 
šventę prisimindami jo gar
bingą gyvenimą ir nuopelnus 
mūsų istorijoje. Šiandien taip 
pat pradėjome dviejų dienų 
Olimpiadą. Tai dienos per ku
rias mūsų kas kelias dienas 
pasikeisiančios slaugės/medi
cinos seselės (Vita Annarino, 
Rita Giedraitienė ir Dalia 
Harp) labai daug rūpinosi ir 
meldėsi. Apsivilkę stovyklos 
ruošos komiteto parūpintais 
įvairiaspalviais marškinėliais, 
komandos būrėsi Olimpiados 
at idarymui. Naudodamiesi 
erdvės tema, stovyklautojai 
pasivadino „Mėlynas dangus", 
„Baltos žvaigždės", „Geltonos 
saulės", „Oranžinės Marso 
morkos", „Raudoni marsiečiai" 
ir „Smėlis". Atbėgo baltu ap
siaustu apsigaubęs graikas 
(kun. Algis), nešinąs Olimpia
dos fakelą ir oficialiai atidarė 
žaidynes. Sporto aif&tėje vyko 
tinklinio, kvadrato ir futbolo 
žaidimai. Komandos taip pat 
sparčiai rankiojo taškus sugal-
vodamos originalius šūkius. 
Po stiprių pietų, vyko plauki
mo (povandeninio ir laisvo sti
liaus) rungtynės, vandens ba
lionų mėtymai ir smėlio skulp
tūrų konkursas. „Geltona" ko
manda savo vadovą užkasė, o 
„Smėlio" komanda sugalvojo 
gyvą smėlio skulptūrą — pa
tys sudarė „smėlio" piramidę! 
Vakare žaidėme knygnešių 
žaidimą. Bandėme pernešti 
„knygų" į „Lietuvą" per viso
kiausias kliūtis, įskaitant blo
gus ūkininkus, kurie siūlė sū
dyto Kool-Aid atsigaivinti. La
bai, labai išvargę kritom į lo
vas. 

Spalio mėnesį (antradienį), 
sužinoję truputį apie įvairius 
rudeninius ūkininkų darbus 
lenktynėse su bėgimo lenkty
nėmis tęsėme olimpiadą. Da
lyvavom maratone, estafetėje, 
50 metrų, 100 metrų ir 200 
metrų. Komandose lošėme 
skrendančių lėkščių žaidimą, 
vėliavėles ir krepšinį. Popiet 
grįžom prie kasdieniškos die
notvarkės. Vakare vyko įvai
rūs komandų pasirodymai su 
šūkiais, dainomis, plakatais ir 
vaidinimais. Visų pasirodymai 
buvo išskirtini ir originalūs, 
tačiau, galų gale, susumavus 
dviejų dienų taškus išryškėjo, 
kad „Mėlynas dangus" laimėjo 
pirmą vietą, antroje vietoje at
sirado „Raudoni marsiečiai", o 
trečioj „Oranžinės Marso mor
kos". 

Kitą dieną (trečiadienį) per 
Vėlines, prisiminėm visus mi
rusiuosius šventų Mišių metu. 
Įspūdingai skambėjo mokytojų 
chorelio lotyniškos giesmės. 
Kryžių kalne susmeigėm žva
kutes į supiltą kapą — atsto
vaujantį visus pažįstamus iš
keliavusius amžinybėn. 

Ketvirtadienį — gruodžio 
mėnuo išaušo šiltas ir gražus. 
Ruošėmės Kūčioms. Vieni bū
reliai kepė šližikus su Čikagos 
Racine Bakery savininke Da
na Kapačinskiene, kiti maišė 

mišraines. Atsirado ir silkių, 
ir plotkelių. Staltiesės rangėsi 
ant storai pakloto šieno, val
gykla buvo papuošta Betlie
jaus vaizdais ir snaigėmis. 
Stovyklautojai sėdėjo prie sta
lų suskirstyti šeimomis", su 
tėvu, motina, senele, seneliu, 
vaikais ir kartais net šuniu
kais, ir katytėmis. Kiekvienas 
stalas išsilaiko pavardę ir lai
kydamiesi Kūčių papročių 
Šventė Jėzaus gimimą. Vakare 
vyko kalėdinis laužas į kurį 
atsilankė labai tamsiai saule 
įdegęs Kalėdų senis (Marijus 
Gudinskasi. Stebėjome 
JSpragtuko" šokėjas, Mariją 
nešančio asiliuko nuotykius, 
Kūčias Lietuvoje ir t.t. Smagu 
buvo pagalvoti apie šaltą žie
mą besidairant į laužą, Šv. 
Jono vabalėlius ir vasaros 
•draugų veidus. 

Ir, štai, jau Naujieji Metai 
(penktadienis). Užbaigę visus 
darbelius ir projektus susirin
kome iškilmingajai vakarie
nei, kurioje vadovai mums la
bai gražiai patarnavo. Išklau
sę antrojo „Dainavos aidų" 
koncerto ir šiltai priėmę „Mar
siečiai. saulė ir krikščionys" 
spektaklio premjerą su dideliu 
smalsumu nuvykom į valgyk
los salę. Vadovai buvo puikiai 
išpuošę Naujųjų Metų sutiki
mui, o kai skaičiavome: 10, 9, 
8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, — Valio!" 
pasileido r.ao lubose ištiesto 
tinklo šimtas balionų! Ilgai 
dar šokome — nenorėdami už
baigti paskutinio stovyklos va
karo. 

šeštadieni, jau nuo pat ryto 
ruošėmės kelionei namo. Pa
sikeitėm adresais — namų bei 
elektroniniais, apsimainėm 
vieno kito lagaminuose atras-
taia rūbais. Paskutinį kartą 
pakėlėme vėliavas, išklausėm 
būrelių raportus, atsisveiki
nom su ; moksleivius iške
liaujančiais jaunučiais. Asta 
Razmiene išdalino Olimpiados 
kaspinėlius, o Dainė Quinn 
apdovanojo kiekvieno būrelio 
pavyzdingiausius stovyklau
tojus. 

Rinkosi tėveliai, išsižiojo 
tuščios mašinų krovininės 
laukdamos stovyklautojų 
daiktų. Šį kartą, keliaudami 
„tuo baltuoju stovyklos take
liu" jau pasukom prie kryžke
lės į dešinę vartų link, žino
dami, kad „vėl sugrįšim, kur 
Spyglys ir Dainava". 

Lionė Kaz lausk ienė 

tvarka. 
R i n k i m u p r a v e d i m a s 

Rinkiminė komisįja praveda 
rinkimus korespondenciniu 
būdu. Balsavimo lapus su 
bendralatškiu ir balsavimo 
taisyklėmis rinkiminė komisi
ja išsiunčia kiekvienam Šiau
rės Amerikoje gyvenančiam 
ASS nariui ir kiekvienam 
SAS, įžodį davusiam, nar iu i . 
MAS nariams balsavimo la
pai, bendralaiškis ir rinkimi
nės taisyklės bus siunčiamos 
per MAS kuopų valdybas. 
Narių ir kuopų sąrašus r inki
minei komisijai pristato ASS 
ir SAS Centro valdybos ir 
MAS kuopų valdybos. 

Nariai, gyvenantieji toliau 
nuo lietuviškų telkinių yra 
prašomi kreiptis į ASS ir SAS 
Centro valdybas bei į arčiau
siai esančią moksleivių kuopą, 
kad būtų įtraukti į balsuo
jančių sąrašą. 

Ba l sav imo e iga bus t o k i a : 
Balsuojančiųjų sąrašai pri

statomi Rinkiminei komisijai 
iki 1999 m. spalio mėn. 3 1 d . 

Kandidatai Rinkiminei ko
misijai pasiūlomi iki 1999 m 
lapkričio 15 d. 

Netrukus po kandidatų są
rašo uždarymo, Rinkiminė ko
misija išsiunčia balsavimo la
pus ir nurodo iki kada balsavi
mo lapai turi būti grąžinti (pa
gal pašto antspaudą). 

Balsavimo rezultatai paskel
biami dvi savaites po balsavi
mo termino. 

Balsavimo rezultatus Rinki
minė komisija praneša Są
jungų centro valdyboms, iš
rinktiesiems Šiaurės Ameri
kos Ateitininkų tarybos na
riams ir paskelbia spaudoje. 

Algis N o r v i l a s 
ASS pirmininkas 

M a r i u s P o l i k a i t i s 
SAS pirmininkas 

O n u t ė D a u g i r d i e n ė 
JAS pirmininkė 
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gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
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L/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 
$85.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OrtandPaik 

708-349-8100 
Valandos kasdton. išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter S t . Lemont, IL 60439 
1301 Copperfietd Ave., Suite 113, 

JoftX.IL 60432 
Te4.815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTU GYDYTOJA 

9366 S. Robertą Road 
Hickory HTfts 

Tel. 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR.VILUA KERELYJE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų 
gydymas, chiropraktika.manualinc 

terapija, akupunktūra. 
7271 S. Harlem, Bridgerievs, IL 

60455. Tel. 70S-594-0400. Kalbame 
lietuviškai Valandos susitarus. 

DR. VIUUS MIKAJT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDtCAL CUNIC 
15505-127 St. Lament, IL 60439 
Priklauso PUos Commumty Hosprtal 

Silvar Cross HosplUl 
Valandos paoal susitarimą 

Tai. 630-257-2265 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLODKA, PA-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

6222 S.PUaskj Rd, Chicago, 
IL 60629 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

CartMac Dtognoeh. LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60629 
TeL 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių figos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Makt St 
Mattmon.iL 60443 
Tel. 706-748-0033 

Valandos pagal susitarimą. 

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

7915 W. 171 St 
THayPark.IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU W EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Raz. 708-2480067 arba 706-246-6561 
6449 8. PuteeM Road 

Vlendot pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEV1CIUS 
JOKSA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab 773-562-0221 
Valandos susitarus 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 Highland Ava., St*. 201 
(skersai gatve* nuo Good Semertlan Igonlrrts) 

Dommara Greva. IL 60515 
Tat 630460-3113 

DR. K. JUČAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava., CNcago 

773-778-6989 arba 773-480-4441 

DR. U NA POŠKUS 
DANTLJ GYDYTOJA 

8434 A S. Kedzie. CHICAGO, IL 60652 
Tai. 773-284-1645 aitą 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
IIKnois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarį, 

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

H vietų skausmo gydymo speciaistai 
Chicago: 312-726-0600 

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

Ir Ubsttyvlfle 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestcheetar, IL 60154 

Tel. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics S. Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

638-852-9409 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VJ. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t , Burbanlc, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dar «VĮ gydytojai 
Pensini r Kams nuolaida 

4007 W. 59 St. CNcago, IL 
Tel. 773-736-5556 

4707 S. GJbart, La Granga, IL 
Tai 706-362-4467 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

Kab. tat- 773-666-3166 
Namų tai. 847-361-3772 
6745 Waat83rd Street 

Vai. pirmd ir katvd 3 v p.p. • 6 v p p 
Kitomis dienon «s • susitarus 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel . 708422-8260 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką. Vai. susitarus, arba ne: 
pirmd. 11-7, antrd. 9-5, trecd. 
10-6, penktd. 10-4, kas antrą 
šefttd. 10-2.1443 S. 50 Ave., 
Cicero, IL Tai. 706-652-4159. 

DR. JOVTTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave: 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 myiia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5 9 8 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., SC. 
Specialybė - Vidaus Hgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 ir 6 

CNcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
Aurora Medical Center 

10400 75 St Kenoaha, Wl 53142 
(414)697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

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

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

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706436-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 
DR. PETRAS KISIELIUS 

INKSTU GYDYTOJAS 
Center forheip. 

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

Valandos susitarus. 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 * Ave. 
Hobart. IN 46342 Fax £3 •47-5279 

•47-6236 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croec ProfeaaJonal PavHion 

3 1 South 
Uthuanlan Ptaza Ct at CaMomia Ave. 

CNcago. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

> 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Žurna l i s t a s nebebus 
d a u g i a u kv i eč i amas į Bal
t uos iu s r ū m u s , nes pa
k l a u s ė p r e z i d e n t o apie 
s k a n d a l u s . Per praėjusios 
savaitės Baltųjų rūmų suruoš
tas metiner vaišes spaudai 
..Investor Business Daily" žur
nalistas Paul Sperry užklausė 
prez. Clinton — kada vėl 
sušauks formalią spaudos 
konferenciją. Sperry aiškino, 
kad po šios savaitės FBI agen
tų liudijimo Senate apie maty
tus sudraskytus dokumentus, 
įtariamai tvirtinančius užsie
niečių finansinį prezidento 
rėmimą, yra daug neatsakytų 
klausimų. Šį susitikimą matę, 
kiti žurnalistai aiškina, kad 
perpykęs prezidentas pradėjo 
barti Sperry, jog nieko neį
rodyta, ir pan. 

Rytojaus dieną Baltieji rū
mai patvirtino prezidento tei
gimus, o žurnalistui Sperry 
buvo asmeniškai pasakyta, 
kad daugiau nebus kviečia
mas į Baltuosius rūmus. 
(VVSJ) 

•Brooklyne v y k o demon
straci jos , remdamos muzie
j aus sprendimą eksponuoti 
Dievo Motinos dramblio mėšlu 
apdrabstytą paveikslą. Meras 
Guiliani toliau tvirtino sulai
kysiąs miesto 7 milijonų dol. 
paramą muziejui, nes muzie
jus turi teisę rodyti ką nori, 
bet neturi teisės iš visuo
menes reikalauti pinigų. Hil-
lary Clinton, kuri žada kandi
datuoti į JAV Senatą prieš 
Guiliani palaikė muziejaus 
pusę. (Fox news) 
! •Sovietų laikais žmonės 
bijodavo, kad naktį saugu-
mas pasibels į duris. Kali
fornijoje praeitą mėnesį ypa
tinga policijos antiterorizmo 
SWAT komanda, klaidingai 
įtarus gyventojus narkomani
ja, vidurnaktį puolė 64 m. 
amžiaus sulaukusio Mario 
Paz namus. Nebuvo pasibeldi
mo į duris, nebuvo duota laiko 
pasiaiškinti. Paz dviem kul
kom į nugarą buvo nušautas. 
Tai nebe pirmas toks įvykis. 
FBI jį tyrinėja. (Nat. Review) 

•Ištirta, kad New Yorke 
plitanti „encephalitis" liga 
kitokios rūšies, negu anksčiau 
buvo manoma. Įtariama, kad 
paukščiai apkrečia uodus, ku
rie tuomet apkrečia žmones. 
Yra rūpestis, kad paukščiai 
gali toliau ligą plėsti, ypač pie
tuose, kur potvyniai padeda 
uodų plėtrai. (WSJ) 

•„Miss America" progra
mos viršininkas atsistaty
dino iš pareigų po kontro

versinių pasiūlymų. Robert 
Beck buvo aiškinęs, kad reikia 
sumoderninti programą, 
į traukiant ir išsiskyrusias ir 
abortus turėjusias moteris. 
(Chgo Sun-Times) 

•Nors sovietai pralaimė
j o šaltąjį karą, Didžiojoje 
Britanijoje at le idžiama ko
munis tams, bet ne k i t iems . 
Pastaruoju metu atskleisti so
vietų archyvai rodo KGB pas
tangas užverbuoti JAV ir Eu
ropos politinius veikėjus, dez
informacija apšmeižti priešus, 
ir pan., tad nenuostabu, kad 
Anglijoje beveik kasdien spau
da praneša apie neseniai de
maskuotus sovietų agentus. 
Tačiau tie šnipai lieka neap
kaltinti, o buvę naciai kalina
mi. 1992 m. ištirta, kad britų 
tyrinėjimo įstaigos darbuotoja 
Melita Norwood buvo sovietų 
agentė Stalino teroro metu ir 
sovietams perdavė atominės 
bombos išvystymo informaciją. 
(Panašiai nusikaltusiai Rosen-
berg porai JAV-ose įvykdyta 
mirties bausmė). Norwood 
žurnalistams aiškina, kad 
„myli Leniną", nesigaili šnipi-
nėjusi ir vėl taip padarytų. 
Tačiau jos niekas nesulaiko, 
neapkaltina. 

Šiuo metu britų teismas 
svarsto, ar išduoti Ispanijai 
buvusį Čilės diktatorių Pino-
chet. Prieš metus Pinochet at
vyko į Londoną gydytis, beda
mas britų Apsaugos ministeri
jos svečias. 1973 m. Pinochet 
pravedė pučą prieš Čilės 
diktatorių, marksistą Allende, 
taip pat jėga perėmusį val
džią. Vėliau Pinochet a ts ta tė 
Čilės ekonomiją, įvedė demok
ratiją bei laisvus rinkimus ir 
pasitraukė iš pareigų. Tačiau 
Pinochet esant Londone, Al
lende rėmėjai Ispanijoje matė 
progą j am atsilyginti už kru
viną 1993 m. perversmą — jį 
apkaltino karo nusikaltimais 
bei pareikalavo britus jį 
išduoti teismui. Britai sutiko. 
J au metus Pinochet yra sulai
kytas, o buvusi sovietų agentė 
Norwood toliau laisvai kalbasi 
su žurnalistais apie komuniz
mo gėrį- (Nat. Review, AP) 

•Nobel io l i teratūros pre
mija vė l skirta komunis tų 
rėmėjui. Praėjusiais metais 
minėtą premiją laimėjo portu
galų rašytojas Jose Saramago, 
o užpernai — italas Dario Fo. 
Abu stalinizmo užtarėjai. Šį
met premija skirta vokiečiui 
Gunter Grass, kuris savo kal
bose ir knygose peikė Hitlerio 
Vokietiją i r JAV už žmonių 

„Draugo" sukaktuvinio pokylio ^.ve. 
raščiui dar ligai ir nfiiniinjii gyvu •'. 

teisių pažeidimus, o tylų: J 
apie Stalino žiaurumus; lygino 
Nicaragua Sandanistas komu
nistus su Lenkijos „Solidari-
ty" organizacija, idealizavo 
Rytų Vokietiją ir pan. (WSJ) 

•Belgrade to l iau vyksta 
demons t r ac i j o s p r i e š Milo
še vič, o Miloše vič rėmėja i 
įvest i į „sąrašą". Serbų poli
cija lazdomis išsklaido demon
struojančius, bet rytojaus 
dieną susirinka dar daugiau ir 
vėl susikerta su policija. Tuo 
tarpu Miloševič rėmėjus vargi
na ne tiek bombų padaryta 
žala, kiek nemalonumai, susi
ję su pakliuvimu į vakarinių 
kraštų sudarytą „sąrašą." Pa
tekusiems į „sąrašą" asme
nims neišduodamos vizos ke
liauti į kitus kraštus ar juose 
vykdyti komercinę veiklą. To
kiu būdu serbų elitas negali 
aplankyti giminių užsienyje, 
atostogauti Londone, ar prieiti 
prie savo pinigų užsienio ban
kuose. Taigi jie stengiasi kiek 
tik gali kad būtų ištraukti iš 
„sąrašo" — samdo advokatus, 
kreipiasi į užsienio diploma
tus, o kai kurie net siūlo pa-
skųsti savo draugus, kad „są

r a š e " draugų pavardės būtų 
apmainytos su jų. (VVSJ) 

•JAV ir Pietų Korėja iš
t irs kaltinimus apie JAV 
kareivių žiaurumą Korėjos 
karo pradžioje. JAV vyriau
sybė aiškina, kad tie įvykiai 
j au buvo išsamiai ištirti. 
(VVSJ) 

•Komunist inės Kinijos 50 
m. sukakties proga, šimtai 
dis identų buvo sulaikyti. 
Iškilmėse susirinkę JAV For
tune 500 įstaigų viršininkai, 
atsistoję plojo įėjusiam Kinijos 
prez. Zemin. Tačiau Zemin 
kalba visus nustebino. Jis kal
bėjo ne apie JAV įstaigų nu
matytą pelną ar geresnių įsta
tymų įvedimą, bet teisino Ki
nijos nepateisinamus nuola
tinius žmogaus teisių pažei
dimus ir pakartojo grasinimus 
Taivanui. (WSJ) 

. M:in .-...;.:(• .-ait-.i- r'.^Srj 
N :.'/.:• Bernare! Kordcll 

sustoję daina „Ilgiausių metų" linki dien-

,.Draugo" sukaktaviniame pokylyje rugsėjo 26 d. viešnia Irena Kazlaus
kienė padeda dienraščio administratoriui Valentinui Krumpliui ištraukti 
laimingą bilietėlį Nuotr. Bernard Kordell 

00 T>. tukakti hitrfu p««u«o 
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Yra išleisti „Draugo" 90 metų sukaktuviniai vokai, kuriuos bus galima 
įsigyti įvairiuose lietuviškuose renginiuose ir pas filatelistą Juozapą 
Žadeikį. 

•Meksikoje įvyko 7.5 
R ich te r s t i p rumo ž e m ė s 
drebėj imas 280 mylių į pie
tus nuo Mexico City. Tai žy
miai galingesnes už 7.3 Rich
ter drebėjimą Turkijoje. (WSJ) 

* N u o spal io 1 d. įs igal i 
valstybinis soc ia l in i s moti
nų (tėvų), auginančių vaikus 
iki 3 metų. dvasininku bei tik 
vienuolyne :irbančių vienuo

lių, taip pat asmenų, slaugan
čių visiškos negalios invalidą, 
draudimas. Valstybė dar mo
kės slaugos pašalpas '138 Lt) 
ir visiškos negalios invali
dams. Valstybes lėšomis ap
draustų motinų šiais metais 
buvo 76,000, nedirbančių — 
39.000. Lietuvoje pripažintų 
tradicinių religinių bendruo
menių ir bendrijų^dvasininkų 
yra apie 900. BNS> 

Raudonasis 
Geltonosios 
Rusijoje komunizmas, at

plaukęs revoliucijos audrų su
keltomis kraujo bangomis, 
kone tyliai išblėso po maždaug 

: 70 metų. Tačiau per savo gy-
! vavimą pasaulyje, ypač Euro-
I poje. padarė tiek žalos, kiek 
: galbūt nei vienas kitas politi-
j nis režimas žmonijos istori
joje. Jo siautėjimo pasekmės 
bus jaučiamos ne tik šiame, 
bet ir kitame šimtmetyje. 

Vis tik tie septyni dešimt-
I mečiai nepraėjo, nepalikdami 
savo pėdsakų-pakeitimų ir 

i pačiame raudonojo komuniz-
i mo lizde, Rusijoje, ir kituose, į 
!jo pinkles savanoriškai, ar 
okupacinio smurto keliu, pa-

| kliuvusiuose kraštuose. Gor
bačiovo komunizmas jau labai 
skyrėsi nuo Lenino, Stalino 
komunizmo. J i s jau buvo 
užkrėstas ..vakarietiško bur
žuazinio kapitalizmo bakteri
jomis", nuo kurių taip atkak
liai gynėsi sovietų imperija, 

; atitiverdama savo valdas net 
geležine uždanga, žaisdama 

[pavojingą „šaltojo karo" žai-
;dimą su Amerika. 

Deja, apsisaugoti nepavyko 
ir visi žinome, koks buvo 
„nenugalimosios, amžinosios 
proletarinės santvarkos*' ga
las. Kad. t am raudonajam po
tvyniui nuslūgus, nei Rusija, 
nei kitos, jo užlietos valstybės 
net po beveik dešimtmečio ne
gali veiksmingai įsijungti į 
Vakarų laisvosios demokrati
jos sistemą, tai jau kita kalba. 
Nėra abejones, kad ilgainiui 
netvirti demokratiniai žings
niai sustiprės ir didžioji dalis 
duobių, žengiant tuo neįpras
tu keliu, bus užlyginta 

Spalio 1 d. vienintelė pasili-
įkusi pavojinga komunizmo 
tvirtovė, Kinija, šventė savo 
nuosavos „raudonosios revo
liucijos" šventę — 50 metų 
nuo komunizmo įsigalėjimo. 
Ta proga, kaip ir buvo galima 
tikėtis, pasakyta daug ugnin
gų kalbų, saviems, o ypač va
kariečiams, stengtasi pade-

jmonstruoti ir valstybes karinį 
j pajėgumą, ir visas gėrybes, 
kurias padėjo sukurti tik ko
munistinė sistema. Geltono
sios upės šalis savo šventei su
telkė daugiau ištaigingumo ir 
prabangos, negu, pavyzdžiui. 
JAV. prieš porą dešimtmečių 
švęsdamos 200 metų nepri
klausomybės sukaktį. 

Pasirūpinta, kad Kinijos 
iškilmių nesudrumstų joks še
šėlis — nepaisant , ar saviš
kių, ar užsieniečių įtaigotas. 
Jau gerokai prieš spalio 1 d. 
sostinėje buvo intensyviai 
ruošiamasi, prisodinant mede
lių, geiynų (kaip toli pažengta 

Danutė Bindokiene 

gimtadienis 
upės šalyje 

nuo Mao laikų, kai buvo sten
giamasi visais tais bereikalin
gais ..priedais'' a ts ikratyt i , 
juos sunaikinti, kad miestas 
tarnautų tik darbo žmonėms, 
juos neišblaškydama.s „tuš
čiais malonumais bei .pramo
gomis".), naujai išgrįstus gat
ves, perdažyti, sutvarkyti iš
tisi Beidžingo kvartalai. Die
nų dienomis vyko repeticijos 
— paradui, tautiniams šo
kiams, dainoms, kad kiekvie
nas dalyvis tiksliai žinotu 
savo vietą ir pareigas. Svar
biausia — kad niekas nenu
kryptų nuo nustatytos eigos! 

Bet kuris pilietis, praeityje 
pasireiškęs ..disidentiškomis 
pažiūromis" buvo arba areš
tuotas, arba ištremtas iš mies
to, bent kol praeis visi šventės 
renginiai. Ypač izoliuota nuo 
tokių „neprašytų svečių" buvo 
Tiananmen aikšte, kurioje 
maždaug prieš dešimtmetį Ki
nijos kariuomenei įsakytą bet 
kokiomis priemonėmis iš
sklaidyti studentų demonstra
cijas. O tos priemonės buvo 
žiaurios — po tankais ir nuo 
kareivių kulkų žuvo nepalygi
namai daugiau jauri'uolių. 
negu Lietuvoje aną lemtingąją 
Sausio 13-osios naktį... 

Raudonosios sukakties pro
ga Kinijai buvo svarbu pade
monstruoti savo karinę jėgą. 
ypač branduolinius ginklus, 
kurie nemažai kontroversijos 
pastaraisiais mėnesiais yra 
sukėlę Amerikoje, apkalt inant 
tyrimo laboratorijų darbuoto
jus valstybes saugumui jaut
rios informacijos perdavimu 
Kinijos agentams. Kai kurie 
JAV laikraščiai — galbūt save 
ramindami — pažymėjo, kad 
vis tik Kinijos atomri^tCĮ/Tnklų 
kiekis sudarytų apie 'dešim
tadalį Amerikos turimų gink
lų. Tačiau 500 branduolinių 
raketų, jau turinčių galimybę 
pasiekti ir toli esančias terito
rijas, nedaug paguodos teikia 
Taivanui. nedaug 'jos'.," gali 
tikėtis ir JAV gyventojai'!" 

Kiek Kinijoje komunizmas 
tvirtas, ar jis išliko nepakeis
t a s vis gausėjančio bendravi
mo su užsieniu, kai kapitalis
t ine sistema veržte veržiasi į 
dešimtmečiais socialinės san
tvarkos sukurtą tuštumą? 
Kaip toli yra dabartinio prezi
dento Zemin politika (įc gal
būt pažiūros; nuo Mao, gele
žine — ir kruvina — ranka 
formavusio Kinijos gyvenimą 
po revoliucijos? 

Tai vis klausimai, į kuriuos 
atsakymus ras būsimasis 
šimtmetis, o tuo tarpu reikia 
pasitenkinti Kinijos konjuniz-
mo vadų retorika. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Tęsinys ZIGMAS ZINKEVIČIUS 
Nr.31 
Pateikiu nepilną autorių (ir pasirašiusių po pa

reiškimais1, tarp kurių buvo daug mokytojų, sąrašą. 
Aidukoniene A.. Alekna V.. Aleksonienė E., Ališaus
kienė J., Ambrazas J.. V. Andriušaitis, A. Andriuške-
vičiūtė, D. Antanaitis, V. Antanavičius, Anušauskienė 
B., Ardišauskienė L, Ažubalis A., Bagdanavičienė A., 
Bagdonas-Pleškys D., Baležentienė L, Baltrušis R., 
Banaitis V, Batūra R.. Binkauskas G., Blaževičius K., 
Blynienė K, Bruzgienė D., Bukauskas G., Burokas J., 
Buškevičius S., Butenkienė J., Čepėnas J., Čeponis J., 
Darnusis A., Daunorienė B., Davinelienė E., Dimbelis 
L.. Dringelis J., Dudaitienė L., Dumčius A., Dutaitis 
M., Dvoreckienė A., Dzedulionis V., Garšva K., Gaučas 
P., Gedvilaitė M., Gerasimovič L., Griganavičius V., 
Grigaravičienė J.. Grigelionis B., Guoga V., Gušcia S., 
Intas A., Jackus J., Jakučionis P., Jankauskas G., Ja 
saitis J.. Juodelis B., Jurkutė A., Juškus H., Kalesins
kas, Kalvelienė V.. Karčevska O., Katinienė B., 
Kaziškis J.. Keina A., Kojelis J., Konkulevičius S., Kri-
nickienė A., Kučienė R.. Kuzavinienė L., Lamanaus-
kas V., Latovina N.. Laužadis Š., Lesys A , Liegutė R., 
Liutvinas P.. Makovskienė J., Masaitis A., Masko-
liūnaitė A.. Matulevičienė B., Mažeikaitė E., Meilus 
P . Milbutienė E., Mikalauskaitė D., Milašius A., 
Milašius I., Miliauskas V. Minderis V., Misiukevič L., 
Misiukevičius V„ Mitkus D., Mockienė J., Narutis P., 

Niūniavaitė J., Onusaitytė S., Orlauskienė D.. Osis J.. • 
Paliokienė G., Paliuškevičienė A., Patriubavičius J. A.. 
Pečeliūnas S., Piličiauskas A., Piročkinas A , Pupk-
A., Pužiškis K., Račaitis J., Račkaitytė E., Ragaišiene 
A., Razmantas J., Reklaitytė Ž., Remeikis A.. 
Rogožienė L., Sabulis K., Sadovskienė V.. Seder. -
vičiūtė A., Serapinas V., Simaška E., Simonaitiene N . 
Skrinskas R., Srėbalienė A., Stanelytė D., Staniulis 
G., Stankevičienė D., Stankevičius P., Survila J., Sut
kus K., Svarinskas A , Šaknys B., Šapalas V., Šap•-
kienė O., Šarkelienė J., Šldienė I., Šedys G. J., Šil< -
kienė J., Šyvokaitė L., Šumskis J.. Tamakauskas Z., 
Tomkus J., Truskauskienė J., Turčinskas A., Urbona
vičienė H., Vaičiulionis L., Vaičius A. (vysk.). Vaitk -
vičius J., Varnagirienė T.. Vaščenko A., Vaznelis A., 
Vilimas D., Vilutis K , Virbalas J., Vitkus G., Vitkau-
kas V., Voverienė O., Voveris V., Zubrius J.. Zuz>-
vičius V., Želvytė Z., Žemaitytė A., Žygas J., Žvalgu'ė 
J . Tai anaiptol ne visas-mane palaikiusiųjų sąraš;•-, 
nes įtraukti tik spaudoje pasirodžiusių ir man į ran
kas patekusių straipsnių ar pareiškimų autoriai. D>r 
102 asmenys (daugiausia mokytojai) yra pasirašę m s-
pausdintus aukštiems valdžios pareigūnams skirt:s 
pareiškimus, kurių kopijos man buvo atsiųstos •'•• .e 
abejo, ne visos). 

Turinį rodo straipsnių antraštės, pvz., „Iki ko nusi
rito mokyklos reforma...", „Įstrigusi mokyklos refor
ma", „Reforma ne tik įstrigo, bet ir ne tuo keliu ejo", 
„Įstrigo? Dar neprasidėjo...". „Ir depolitizuota. ir nu
tautinta", ^Išpuolis prieš tautinę mokyklą". ..Mokykla 

depolitizuota, kryžiui neliko vietos", „Kas griovė tau
tinės mokyklos pagrindus0". ..Ką gina Dialogas"0, 
„Nepagrįstai puolamas mimsteris. Išpūsti priekaištai 
Lietuvos švietimo ministeriui Zigmui Zinkevičiui" 
(JAV). „Žaidimas į vienus vartus". „Dėl akad. Z. Zin
kevičiaus puolimo". „Netrukdykime dirbti ministrui 
Zigmui Zinkevičiui", „Paremkime Z. Zinkevičių". „Puo
lamas ministras, nuveikęs daugiau nei ankstesnieji". 
„Su autonomininkais prieš ministrą", „Sveikatos ir 
kantrybes švietimo ministrui'' ir pan. Pateikiama tik 
viena kita įdomesnė tų straipsniu ir pareiškimų min
tis: 

..Mokyklose tebetvyro raudonoji dvasia, mokiniai ir 
šiandien nepažįsta Lietuvos istorijos ir — drįstu teigti 
— mokykloje ugdomas ne laisvas Lietuvos pilietis, o 
mankurtiškas kosmopolitas... neseniai matėme situa
ciją, panašią į tą, kai pasirodė A. Juozaičio „Istorine 
klaida". Tik dabar pseudoautoritetai puolė kitą gar
bingą žmogų — prof. Z. Zinkevičių. Puolė ne del to. 
kad jis pasakė teisybę; kad nori gero savo tautai ir 
žino, kaip tą gėrį priartinti... Pavyzdys mums galėtų 
būti estų švietimo reforma. Estijoje nugalėjo ne rėks
niai, o mąstantys ir dirbantys žmonės... blogiausia 
vyksta, kai nugali netikri pranašai.. . turime prof. Z. 
Zinke\ioių. tai naudokimės jo patirtimi, gerbkime jo 
žinias, kaip jos yra gerbiamos pasaulyje"' Halina Ur
bonavičiene. „Dienovidis". 1997. Nr. 11). 

.,Ne vienas švietimo darbuotojas yra pasipiktinęs 
jūsų laikraščio 'E. Tervidytės ..Dialogas". — Z.Z.) pus
lapiuose vedama kampanija prieš gerb. ministrą akad 

Z. Zinkevičių... E. Tervidyte. kaip žinome, yra baigusi 
Leningrado spec. ideologinę mokyklą, ir užs&rėžto 
tikslo siekia profesionaliai... ..Dialogas" ne tik pamiršo 
žurnalistines etikos normas, bet ir visai ne dialogas, o 
redaktorės ir jos bendraminčių apgailėtinas monolo
gas" (V. Antanaitis. „Dialogas". 1997 m.. Nr. 36). 

„Keisčiausia, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos laikraštis .Dialogas" kovoja prieš 
savo naująjį ministrą. Įdomu, kieno nuopelnai Lietu
vai didesni: žurnalistės Elenos Tervidytės ar akademi
ko Zigmo Zinkevičiaus?" Juozapas Tomkus. „Dieno
vidis". 1997. Nr. 4). 

„D. Kuolys net drįsta teigti, jog švietimo reforma 
i-trigo tik 1997 metais. Nejuokaukit, ji strigo nuo pir
mųjų dienų — tai buvo iš įvairiausių valstybių par
vežti ir valdininkų suklijuoti gabaliukai nesusimąs
tant , a r Švedijos. Danuos, ar Amerikos švietimo siste
mos mums tinka, ar jos įgyvendinamos mūsų saly-
_" mis ir kas atsitiks dirbant pagal jas., užmiršdami. 
tą iš tarpukario laikų turime vertingo savo... Vargas 
I.etuvos mokyklai, jei dar dirba mokytojai, kurir ne
kalba apie nepriklausomybe, tautinę vėliava, apie par-
tizanų (ypač savo rajono) aukas, apie Sausio 18»aja. . 
Vargas ir mokiniams, kuriuos moko tokie mokytojai" 
• Bronė Anušauskienė. „Lietuvos aidas". 1997 06.11 >. 

(ialbūt tik keletas kartų mus teskyrė nuo visiško 
tautiškumo praradimo... ko neįstengė padaryti sovieti
ni- režimas, stengiamės atlikti savo pačiu rankomis" 
(Pranciškus Stomkevičius. ..Dialogas". 1997.02 14>. 

(Bus dauginu i 
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Alma Adamkiene. 

LAUKIAME VIEŠNIOS 
Netrūku? Čikagoje susitik

sime su laukiama viešnia iš 
Lietuvos — Alma Adamkiene, 
kuriai Čikagos Lietuvių mo
terų klubas įteiks Lietuvos 
..Iškiliosios moters"' žymenį 
„Gintaro" pokyly, spalio 10 d. 
Kodėl šis pasirinkimas? Atsa
kymą nesunku surasti. 

Per 76 lietuviškos veiklos 
metus klubo narės rūpinosi 
įvykiais Lietuvoje ir. kur tik 
buvo reikalinga, rėme finan
siškai, peticijomis, laiškais 
įtakingom institucijom ir as
menims, keliant Lietuvos 
klausimą. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, parama dar 
padidėjo: siunčiant drabužius, 
avalynę, žaislus, nedūžtan
čius puodukus ir dubenėlius 
(finansuota drauge su Balzeko 
muziejaus Moterų gildijai 
našlaičių namams. 1998 m., 
prezidentui ir Almai Adam-
kams išvykstant į Lietuvą, 
ČLMK įteikė 500 doi. dovaną 
Almos Adamkienės pasirink
tai veiklai paremti ir tuo pa
čiu kvietė kitas organizacijas 
bei visus lietuvius prisijungti 
prie šios paramos. Atsiliepi
mas buvo stebėtinai puikus. 
Almos fondas ruga. stiprėja. 
Lietuvoje Almos fondas įre
gistruotas 1999 m. kovo 17 d.; 
JAV Almos fondas yra JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
Našlaičių globos fondo žinioje 
ir atskaitomybėje. 

Alma Adamkienė susipaži
nusi su skurdžia padėtimi kai
mo mokyklose, ieškojo būdų 
užtikrinti bent pagrindines 
vaikų teises ir palengvinti 
kartais esančią beveik bevil

tišką vaikų padėtį. Pagrindi
nis užsimojimas — įruošti po-
pamokinio ugdymo klases, kur 
mokiniai turi galimybe pa
ruošti pamokas, skaityti, už
siiminėti kitais, juos domi
nančiais, projektais, gai net 
kompiuteriais pasinaudoti — 
jei jis yra ten — ir pavalgyti 
pietus. Dalis, ar galima saky
ti, pradžia šio plano jau įvyk
dyta: atidaryti popamokiniai 
centrai Sidabravo. Žeimelio. 
Skirsnemunės Jurgio Baltru
šaičio vid. mokyklose. Tytu
vėnų vienuolyne. Planai pa
ruošti ar prasidėjęs jų vykdy
mas Dauglaukio, Paliepių, Še-
petos, Adutiškio, Medeikiu, 
Endriejavo. Judrėnų viduri
nėse mokyklose. Senųjų Tra
kų Kęstučio ir Ruklos vid. mo
kyklose bei Priekulės specia
liosios internatines mokyklos 
patalpose. 

Almos darbotvarkėje randa
me Kalėdų. Atvelykio ir Bir
želio 1 d. vaikų gynimo šven
tės renginius. Praėjusių Kalė
dų proga išsiųsta 901 > sveiki
nimų daugiavaikių -eimų ir 
šeimose auginamiems našlai
čiams — vaikams. Kalėdinė 
eglutė su programa preziden
tūros Baltojoj salėj, skir ta Že
maitijos, t.y. Šiaulių. Kuršė
nų. Telšių. Plungės. Saugų ir 
Pagėgių vaikų globos namų 
vaikučiams. Suruoštas vaikų 
piešinių konkursas, tema 
..Mano pasaulis 2000 metai"*. 
Sudarytos sąlygos Panevėžio 
vaikų globos našlaičiams pa
buvoti ..Šilelio" stovykloje. 

Almos Adamkų-iės globo
jamų vienetų sąraše r a n d a m e 

Agne Milevičiūte š.m. rug
sėjo 10 d. Oro pajėgų (Air 
Forcej Lackland bazėje. Texas 
valstijoje, sėkmingai užbaigė 
šešių savaičių paruošiamąjį 
treniravimą (Basic Training). 
Tą dieną per iškilmes buvo 
priimti į Oro pajėgas apie 700 
vyrų ir merginų. Iš jų Agnė 
buvo vienintelė europietė-lie-
tuvė. 

Kitas tarpsnis — 6 savaičių 
profesinis apmokymas. Agne 
paskirta prie bazių aprūpini
mo departamento (Air Force 
supply department) . Po to pas
kirta į Ellsworth bazę. S. Da-
kota valstijoje. 

Agnė gimė, augo ir mokėsi 
Vilniuje. Atvyko į Ameriką 
1996 metais su tėvu, laimėjusi 
žalią kortelę. Apsigyveno pas 
tetą Čikagos priemiestyje. Ta
da ji turėjo 17 metų, Lietuvoje 
buvo baigusi mokyklą ir svajo
jo stoti į advokatūrą. Labai 
nusivylė, kai sužinojo, kiek 
Amerikoje kainuoja aukštasis 
mokslas. Bandė stoti į Čikagos 
miesto Morton kolegiją. Nors 
Lietuvoje mokėsi anglų kal
bą, neišlaikė stojamąjį egza
miną. Susirado darbą kepyk
loj. Po to dirbo maisto krau
tuvėj, ir taip pamažu Ameri
kos svajonės pradėjo nutolti 
nuo realybės. Tetos paraginta, 
susipažino su Amerikos ka-

Agnė Milevičiūte. 

Vilniaus baleto mokyklą, vai
kų sergančių plaučių ligomis, 
organizaciją, Osteoporozės 
centrą, Paraplegikų sąjungą, 
Kauno Medicinos universiteto 
vaikų ligų kliniką bei Vaikų 
meno „Child Art" tarptautinį 
fondą. Reikia nepamiršti, kad 
A. Adamkienė eina Lietuvos 
prezidento žmonos ir prezi
dentūros šeimininkės pareigas 
tiek namie, tiek ir keliaujant į 
kitus kraštus. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubo narės sveikina Almą 
Adamkienę jos viešnagės Či
kagoje proga, dėkoja už jos 
ryžtą ištiesti nuoširdžią para
mos ranką Lietuvos atžaly
nui, džiugiai stebi jos ištver
mę, linki sulaukti visų^geros 
valios, lietuvių paramos, sie
kiant pasirinkto tikslo. 

M . K 

Čikagos Lietuvių moterų klubo stipendijų skyrimo K...r:itetas Iš kaires L. Dargiene. Marija Krauchunienė, So
fija Žukaitė ir Irena N'orbutienė Stipendijos bus įteiktos „Gintaro" pokylyje, kuriame dalyvaus ir LR prezidento 
žmona Alma Adamkienė, ir Čikagos arkidiecezijos galva kardinolas Francis George Pokylis ruošiamas spalio 10 
d sekmadieni 

riuomenės mokslo programa. 
Pradėjo domėtis stojimu į ka
riuomenę. Iš vis'4 žakų pasi
rinko Oro pajėga.- nes Lietu
voje priklausė oro skautėms ir 
mėgo parašiutizmo sportą. Iš
laikė egzaminus ir praėjo fi
zinį tikrinimą. Daugiausia ją 
baugino tai, kau turi pasi
rašyti kontraktą ketveriems 
metams. 

Prieš įstojimą aar sugalvojo 
aplankyti Lietuvą Nuvažia
vus kariuomenės pianai suby
rėjo. Bandė stoti į teisę — ne
pavyko. Pradėjo lankyti dvejų 
metų Vilniaus technikos uni
versiteto kursą, pritaikytą 
stiuardesių karjerai. Po se
mestro ši pasirinkta šaka ne
daug tedžiugino. Liko viena 
galimybė — grįžti į Čikagą ir 
eiti kariuomenėn Taip ir pa
darė. 

Agnei dabar jau 20 metų. Ji 
turi nusibrėžusi savo gyveni
mo kryptį. Sąlygos kariuome
nėje tęsti mokslus iabai geros. 
Po trejų metų gaus pilietybę, 
pasibaigus sutarčiai, nenorė
dama toliau tarnauti, už toli
mesnius mokslus valdžia pa
dengs 75 proc. išlaidų. Kita 
didelė lengvata — nuo įstoji
mo gauna visą sveikatos drau
dimą ikr*senatvės per Ameri
kos Veteranų ligoninių tinklą. 
Jos alga nuo pirmos dienos — 
per 900 doi. mėnesiui, nerei
kia mokėti už butą. maistą ir 
drabužius. 

Šios korespondencijos pag
rindinė užduotis nėra aprašyti 
Agnės Milevičiūtės pasieki
mus ar pergyvenimus, bet 
svarbiausia — noras supa
žindinti visuomenę, ypač da
bar atvykstančius tėvus ir jau
nuolius/jaunuoles apie dar 
vieną Amerikos galimybę imi
grantams mokytis. Supranta
ma, ne visiems narinis gyveni
mas yra tinkamas ar priimti
nas. Visų pirma būtinas stip
rus fizinis ir moralinis pasi
rengimas. Kartais susikerta 
politinė ir tautinė mąstysena, 
o kartais žmogus nenori pra
rasti civilinio gyvenimo lais
vės. Taip pat kariuomenė ne 
visus priima ir ne visi išlaiko 
sunkų paruošiamąjį periodą. 
Normaliai iškrinta apie 25-30 
proc. priimtųjų. 

Keli nuotykiai, kuriuos Ag
nė parašė po trijų savaičių tre
niravimo. 

„Žinojau, kad bus sunku, bet 
dar sunkiau pasidarė, kai ma
ne padarė grupės vadove, vos 
negavau infarkto. Su mano 
anglų kalba? Ką daryti, kito 
kelio nebuvo Mano žinion 
paskyrė 12 merginų. Esu atsa
kinga už jų elgesį ir tvarką. 
Einu gulti paskutinė ir pirma 
keliuosi, o miego labai trūks
ta... Kas antrą dieną bėgam 
dvi mylias, aš fiziškai stipri, 
visada atlekiu pirma. Kartą 
pasišaukė instruktorius ir 
klausė: 'ar tu nebūsi išrinkta 
iš ten ir atsiųsta mus šnipinė
ti?' Nežinojau, ar jis rimtai 
manęs to klausė. Atsakiau, 
kad noriu praeiti egzaminus ir 
už tai labai stengiuosi... Turė
jau vargo su savo pavarde, 
amerikiečiams sunku ją ištar
ti. Kompromisi: mane pradėjo 
vadinti 'Mile Užgirdęs inst
ruktorius klausė: "Kaip čia 
yra, visus vadiname pavardė
mis, o tavęs ne? Kokia tavo 
pavardė?' Atsakiau M-i-1-e-v-i-
č-i-ū-t-ė. — Pakartok! — Mile
vičiūte. Palingavo galvą ir 
nuėjo... Daugelis klausia ma
nęs, kaip aš čia atsiradau, 
apie Lietuva r lietuvius, ame
rikiečių jaunimas mažai teži
no. Bandau supažindinti su 
mūsų kraštu ir kultūra... Jau
dindavausi del savo akcento, 
pagaliau supratau, kad jis 
man padeda išsiskirti iš kitų. 
Manau, kad garbingai atsto
vauju savo t a u t a i - " Kas no
rėtų su Agne susirašinėti, jos 

Jonas ir Aldona Valukoniai š m. liepos l~ 
nio 60 metų sukaktį 

švente ^avo vedybinio gyveni-

60 METŲ BENDRO GYVENIMO 
KELIONĖS 

Nedaugeliui lemta džiaugtis 
vedybinio gyvenimo 60-ja su
kaktimi. Tokia lemtim Aukš
čiausiojo laiminami, Jonas ir 
Aldona Valukoniai š.m. liepos 
15 d. Kalifornijoje, šeimos ir 
artimųjų tarpe, paminėjo savo 
bendros gyvenimo kelionės 60-
ją sukaktį. 

Karo audrų iš Tėvynės iš
blokšti, Jonas ir Aldona Valu
koniai saugų prieglobstį savo 
šeimai rado Amerikoje. Ilgus 
metus gyvenę ir dirbę Det
roite, auksinio amžiaus die
noms artėjant, ilgėdamiesi 
dukters Ramunės ir žento 

Romo Žemaitaičių šeimos, per
sikėlė į Kaliforniją. Čia jiems 
ypač daug džiaugsmo teikia 
mylimi vaikaičiai Vytas ir Vi
lija, malonus klimatas ir graži 
gamtos aplinka, įvairus lietu
viško telkinio gyvenimas, lie
tuviška spauda, o ypač dien
raštis „Draugas", kurį be per
traukos -kaito jau 48-nerius 
metus. 

Sveikiname mielus Aldoną 
ir Joną Valukonius ir linkime 
daug laimingų dienų kartu 
keliaujant į bendro gyvenimo 
septintą dešimtmetį. 

IR 

„DAGILĖLIUI" — AUKSO 
MEDALIS IR I P R E M I J A 

Šiaulių berniukų choras 
„Dagilėlis" (vadovas Remigijus 
Adomaitis), kurio repertuarą 
sudaro daugiausia sakralinė 
muzika, rugpjūčio 26-29 d 
dalyvavo 47-ajame Guido 
d'Arezzo tarptautiniame cho
rinės muzikos konkurse. Kon
kurso organizatoriai šiuos me
tus paskyrė sakralinei muzi
kai. Šiame konkurse dalyvavo 
28 įvairių kategorijų kolekty
vai iš Baltarusijos, Danijos, 
Taivano, Japonijos ir kt. JDa-
gilėlis" (trisdešimt septyni 7-
15 metų berniukai) už meist
riškumą vaikų chorų kategori
joje (vertinant buvo atsižvel
giama į interpretaciją, išbaig
tumą, intonaciją) pelnė dip
lomą, aukso medalį ir pirmąją 
premiją (2 mln. lirų). Choras 
atliko C. Delibes'o „Gloria". F. 
Poulenco „Ave verum corpus", 
G. B. Pergoiezio 8 dalį iš ,,Sta-
bat Mater" ir kitus kūrinius. 
Anot jau devinti metai šiam 
kolektyvui vadovaujančio 
maestro R. Adomaičio. ..Dagi
lėlio" giesmes paliete klausy
tojų širdis. 1997 ir 1998 me
tais choras dalyvavo pasauli
niuose vaikų ir jaunimo kon
kursuose Vokietijoje. 1997 m. 
Vilniuje vykusioje dainų šven
tėje, vaikų chorų konkurse 
pelnė laureato vardą. Berniu
kai dažnai koncertuoja įvairio
se Šiaulių bažnyčiose. Maestro 

adresas iki lapkričio vidurio 
yra: Agnė Milevičiūte, 366832 
PSC BOX. Lackland, AFB. TX 
78238-3695. C . D e d e l a 

R. Adomaičio pastangomis ofi
cialiai įkurtoje Šiaulių „Dagi
lėlio" dainavimo mokykloje 
nuo spalio mėnesio mokysis 
apie 160 berniukų. 
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R U G S Ė J O 1-OSIOS 
IŠKILMĖS 

KAIŠIADORIŲ 
KATEDROJE 

Rugsėjo 1-ąją. po iškilmių 
Kaišiadorių miesto vidurinėse 
mokyklose, nemažai mokslei
vių, jų tėvų ir pedagogų susi
rinko į iškilmingas pamaldas 
Kaišiadorių katedroje. Šv. Mi
šiose taip pat dalyvavo švieti
mo ir mokslo viceministre 
Gražina Paliokienė, rajono sa
vivaldybės bei švietimo sky
riaus atstovai. Per pamokslą 
vyskupas J. Matulaitis, rem
damasis Šventojo Tėvo minti
mis, priminė jaunimui jo 
evangelizacinę misiją gyve
nant su Kristumi, juo sekant 
ir jį liudijant. ..Atveriant 
Šventųjų metų ir naujojo 
tūkstantmečio duris, jūsų kar
ta pašaukta perduoti tikėjimo 
dovaną", — akcentavo ganyto
jas . Katalikiškosios pradinės 
mokyklos moksleiviai iškil
mingai prie altoriaus sudėjo 
atnašas — Šventąjį Raštą, ti
kybos pradžiamoksli ir rudeni
nę puokštę. 

Kaimel is (Šakių r.) . Rug
pjūčio 22 d. Kaimelio parapi
jos žmonės pasitiko vyskupą 
J . Žemaitį. MIC, prie parapi
jos ribos. Čia buvo švenčiami 
garsieji šv. Roko atlaidai, tei
kiamas Sutvirtinimo sakra
mentas. 

T a u r a g ė . Rugpjūčio 27 d. 
Tauragės Švč. Trejybės bažny
čioje vyko miesto mokytojams 
ir katechetams skirta Susi
kaupimo diena. Buvo aukoja
mos šv. Mišios, kurių metu pa
mokslą pasakė t.lic. kun. K. 
Pajaujis. 

Po labai seki.ingo ..Draugo" 90 .metu sukaktuvių pokylio, didžiausią jo 
ruošos darbų i.aštą nešusi, džiaugiasi Marija Remieae. Ji ..Draugo" poky
lius Martiniąue salėj'' kasmet raose apie 20 metų. tad nenuostabu, kad 
visi, su dienra.;.io paruošimu IHM leidimu susiję, žmones jaučia M. Reinie
ne; vp;!'inųa di -:ingunia. Nuotr Bernąrd Kordeii 

„Saulutės". Lietuvos vaiku globos būrelio darbuotojai supranta, kad be lietuviškos spaudos apie jų veikla butų 
sunku informuoti tautiečius ir sulaukti jų paramos, tad nemažas „Saulutės" narių būrys dalyvavo ..I)ra«g<>' 
pokylyje Nuotr Bernard Kordell 



• 

..Draugo" 90-ojo gimtadienio šventėje sekmadienį, rugsėjo 26 d . Mai-t:mque saieje svečiu lnii"li- 1., kaires. 
Mickey Petrošiaus, t. marijonų provincijolas kun. Donald Petraitis, MIC, V:i:cc l'eiro?hiu.s ir km VITU Mikui.U-
tis. Nuotr. Iiernard Kordell 

Mana ir Antanas Rudžiai. 
Kadangi j 11- nenauju dalyvau
ti pokylyje, sveikinimą parė
mė 1,000 dol. auka. ,,Draugu" 
leidėjų ir darbuotojų vardu 
buvo gražiai padėkota Draugu 
fondo direktorių tarybos pirai, 
ir iždininkui Broniui Juode
liui už pastangas sukurti 
dienraščiui stiprų finansinį 
užnugarį, kad jo leidybos atei
tis, sukaupus milijoną dole
rių, būtų saugesne. B. Juode
liui įteikta graži plakėte, o jis, 
kaip jau daug kartų, vėl ap
dovanojo „Draugo" adminis
traciją 30,000 dol. čekiu. 

Po visų iškilmių svečiai dar 
linksminosi, grojant Algiman
to Barniškio orkestrėliui ir 
šiltai bendravo tarpusavyje, 
kaip pridera vienminčiam, 
vienintelio lietuviško dien
raščio, leidžiamo už Lietuvos 
ribų, šeimos nariams. 0 re
dakcijos ir administracijos di
džiausias noras, kad malonios 
sukaktuvines šventės įspūdis 
greitai neišblėstų, kad netru
kus atsirastų naujų prenu
meratorių, ypač šiuo metu, 
kai metinė prenumerata, JAV 
LB Kultūros tarybos ir Lietu
vių fondo dėka, yra tik 65 dol. 

Verta dar pažymėti, kad 
pokylio metu buvo galima 
įsigyti įdomius sukaktuvinius 
„Draugo" marškinėlius ir taip 
pat lietuvių filatelistų išleis-

Sukaktuvinj „Draugo" leidini vyr. dienraščio redaktorė Danutė Bindo-
kienė autografuoja Lietuvos gen. konsului Čikagoje Giedriui Apuokui. 

JAU IR PO SUKAKTUVINIO 
POKYLIO 

Ilgai ruoštasi, planuota, 
rūpintasi, dienraščio „Draugo" 
antruoju sukaktuviniu rengi
niu — pokyliu Martiniąue 
salėje Čikagoje rugsėjo 26 d. 
Dabar j is jau praeityje. Ir 
dienraštis, ir pokylio rengėjai 
gali kritiškiau, ramiau pa
žvelgti atgal, pasidžiaugti, 
kad renginys vis tik buvo 
sėkmingas. 

Visų pirma dėl to, kad tiek 
„Draugo" nuolatiniai skaityto
jai, tiek lietuvių visuomenė 
apskritai, supranta savos 
spaudos reikšmę tolesniam 
lietuvybės išlikimui ir, pagal 
galimybes, stengiasi remti tos 
spaudos leidėjų bei darbuo
tojų pastangas. Taip buvo ir šį 
kartą, juo labiau, kad sekma
dienio pokylis — neeilinis, o 
paminintis 90 metų „Draugo" 
gyvavimo sukaktį. 

Visų pirma padėkota Vieš
pačiui už ilgametę „Draugo" 
globą, paprašyta palaimos 
ateičiai, kad dienraštis lietu
vius lankytų ir kitame šimt
metyje, ir pats sulauktų dar 
daug garbingų sukakčių. Mi
šias Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos Marąuette Parke 
bažnyčioje koncelebravo t. 
marijonų provincijolas kun. 
DonaH Petraitis ir „Draugo" 
moderatorius kun. Viktoras 
Rimšelis. Pastarasis pasakė 
prasmingą pamokslą, primin
damas „Draugo" įsikūrimo 
nuotrupas, pabrėždamas lie
tuvių t. marijonų rūpestį jo 
leidyba ir išlikimu. Be to 
rūpesčio bei paramos „Drau
gas" tikrai nebūtų sulaukęs 
tokios brandžios sukakties. 
Kun. Rimšelis paminėjo ir 
darbuotojus, ypač brolius ir 
kunigus marijonus, kurie 
daug dešimtmečių kantriai , 
gaudami labai mažą atlygi
nimą, nešė dienraščio pa
ruošimo, spausdinimo ir plati
nimo darbus. Šiuo metu jau 
nebeliko nei vieno marijono, 
dirbančio redakcijoje, spaus
tuvėje ar administracijoje, bet 
vis tiek marijonų vienuolija 
rūpinasi tolimesniu ,,Draugo" 
likimu, nes tai jos įsipa

reigojimas, di rbant Dievui ir 
tėvynei. m . , .,, ... ,. 

Skaitinius Mišių metu gra
žiai skaitė Marius Polikaitis. 
Skambiai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Antano Lino, prie vargonų 
pri tariant Kazimierui Skais-
giriui. Palydimas prasmingu 
skaitymu, aukas Mišių metu 
nešė Danutė Bindokienė — 
redakcijos vardu; Birutė J a 
saitienė — „Draugo" direkto
rių tarybos ir skaitytojų var
du; Marija Remienė ir Juozas 
Polikaitis — kaip leidėjų ir 
nuolatinių dienraščio rėmėjų 
atstovai. 

4 vai. p.p. Martiniąue salė 
jau klegėte klegėjo nuo kelių 
šimtų linksmų svečių bei 
viešnių. Šventės programą 
pradėjo šio pokylio uoliausioji 
rengėja Marija Remienė, kuri 
toje pačioje salėje „Draugo" 
pokylius jau yra pavertusi tik
ra tradicija, ruošdama juos 
apie 20 metų. Programai va
dovauti pakvietė dr. Oną Dau
girdienę, kuri pasirodė — tik
ras atradimas: vadovavo gy
vai, šmaikščiai, labai gražia 
lietuviška tar t imi, nors visą 
gyvenimą praleidusi toli nuo 
Lietuvos. Svečiai jos išėjimais 
buvo visiškai sužavėti. 

Invokaciją prieš vakarienę 
sukalbėjo t. marijonų provin
cijolas kun. Donald Petrai t is . 
Publika galėjo pasistiprinti , 
pasikalbėti, pabendraut i . Ne
buvo ilgų kalbų su nesibai
giančia sveikintojų eile. Tik 
dr. Petras Kisielius. Lietuvių 
katalikų spaudos draugijos 
pirmininkas, kalbėjo apie 
svarbesnius įvykius „Draugo" 
gyvenime, paminėjo jį steigu
sius bei puoselėjusius žmones 
nuo pat pradžios iki dabar
ties. Kadangi dr. Kisieliaus 
žodis spausdinamas šiame 
pačiame puslapyje, tad kiek
vienas skaitytojas gali pats su 
juo susipažinti . 

Sveikino Lietuvos gen. kon
sulas Giedrius Apuokas, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Re
gina Narušienė, raš tu — 
BALFo centro valdybos pirm. 
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Sukaktuvinei ..Draugo" puotai r-į-'se. 
š.'i-inia; \ .iricvavo dr. Ona D.iuį!;n'.:i-:.r 
i'i-iifjinaj lunšeja Marija Kema-ae Visu-

i 26 d MartiiuųU'j sa.eje iaoai 
dešinėje,1; šalia jos stovi vyriausia 
nuotraukos Bernard Kordell 

Jonė Bobinienė ir buvusio ilgamečio „Draugo" redaktoriaus Leonardo 
Šimučio sūnus — taip pat Leonardas — „Draugo" gimtadienio pokylyje. 

tus vokus šiai prasmingai su
kakčiai paminėti. Be to, šven
tės proga išspausdintas su
kaktuvinis „Draugo" leidinys, 
kuri gavo kiekvienas, atvykęs 
į pokylį. 

Dabar teliko laukti trečiojo 
sukaktuvinio renginio — šau
naus koncerto lapkričio mėn. 
pabaigoje. Jo programą atliks 
trys žymiausi užsienio lietu
vių chorai: Čikagos „Daina
va", vadovaujama muz. Da
riaus Polikaičio, Toronto „Vo
lungė", kurios vadove yra Da
lia Viskontienė, ir Clevelando 
„Exultat2", vadovė — Rita 
Kliorienė. A.T.B. 

PRISIMENANT „DRAUGO" 
KELIĄ 

DR. PETRAS KISIELIUS 
Minime lietuviško dienraš- „Draugas", kurio pirmas nu-

čio „Draugo" 90-ties metų su
kaktį. Tai pats vyriausias iš 
visų lietuviškų laikraščių tiek 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje. 
Tad grįžkime į „Draugo" isto
rijos namus, kad galėtume su
sipažinti, pamąstyti ir bent iš 
dalies įvertinti šio laikraščio 
90-ties metų veiklą. Aiškiai 
suvokiame, kad laikraštis nė
ra žodžių ir minčių žaismo 
arena, o yra to meto visuome
ninio, politinio, socialinio bei 
kultūrinio vyksmo visuome
nėje, tautoje a r valstybėje iš
raiška. Tačiau laikraštis nėra 
tik plačios aplinkos įvykiu vei
drodis, apie juos informuojan
tis; jis ir pats daro įtakos ir 
formuoja aplinkos ar grupes, 
ar organizacijos, ar tautos bei 
valstybės sąmonę. Paskuti
niaisiais tr imis dešimtmečiais 
19-to amžiaus ir pirmaisiais 
dviem dešimtmečiais 20-ojo 
amžiaus iš Lietuvos į Ameriką 
vyko didelė emigracijos banga. 
Ypač daug lietuvių emigrantų 
apsistojo anglių kasyklų dar
bams Pennsylvanijoje, o taip 
pat daug emigrantų atvyko ir 
į Čikagą ir jos apylinkes. Tad 
Amerikos lietuviams kuni
gams ir kilo mintis, ar net bū
tinybė, Lietuvos emigrantus 
aprūpinti lietuviška spauda. 
Dėl šio sumanymo Pennsyl
vanijoje Wilkes-Barre mieste, 
pradėta leisti savaitraštis 

meris pasirodė 1909 m. liepos 
12 dieną. 

Laikraštį leido „Draugo" 
bendrovė, daugiausia suside
danti iš lietuvių kunigų. Pir
masis redaktorius — iš Lietu
vos atvykęs kun. Antanas 
Kaupas. 1912 m. „Draugas" 
perkeltas į Čikagą, o 1916 m. 
jau tampa dienraščiu. 1919 
metais „Draugo" leidybą peri
ma tėvai marijonai, o 1920 m. 
„Draugo" spaustuvę įkurdina 
2334 S. Oakley gatvėje. Auš
ros Vartų parapijos ribose. 

Faktas, kad nei vienas lietu
viškas laikraštis iki šiol nėra 
savo amžiumi pasiekęs 90-ties 
metų ribos, pažymi didžiulį 
„Draugo" pastovumą, kurį lai
davo jo leidėjai — tėvai mari
jonai. „Draugas", kaip ir kiek
vienas kitas laikraštis buvo 
reikalingas stiprios administ
racijos, redaktorių ir ekonomi
nio pagrindo. To jis susilaukė 
iš pačių tėvų marijonų, o žur
nalistus patys redaktoriai su
geba atrasti. 

Ne vieną karta ir „Draugas" 
turėjęs ekonominių bei kitokių 
sunkumų, bet visuomet, mari
jonų dėka, jis nesunkiai iš jų 
išbrisdavo. Akivaizdu, kad 
laikraščiai, vienuolynų lei
džiami, ilgiausiai išsilaiko. 

1957 m. dienraštis buvo per
keltas į naujus erdvius, mari
jonų pastatytus ..Draugo" lei

dybai namus, 4545 VV. 63-ioje 
gatvėje. Nei viena vienuolija 
lietuviškoje išeivijoje nėra tiek 
daug įdėjusi darbo, rūpesčio ir 
materialinės paramos spau
dai, kaip marijonai. „Draugą" 
perėmus marijonams, pirma
sis vyriausias redaktorius bu
vo kun. Petras Būčys (vėliau 
vyskupas). Kiti vyr. redakto
riai: kun. Kazimieras Rėklai
tis, kun. Kazimieras Matulai
tis, Leonardas Šimutis, kun. 
Vytautas Bagdanavičius, kun. 
dr. Viktoras Rimšelis, kun. 
Pranas Garšva. Nuo 1992 me
tų vyriausio redaktoriaus kė
dėje — ne marijonas ir ne ku
nigas, o Danutė Bindokienė, 
pirmoji moteris „Draugo" 90 
metų istorijoje. 

„Draugo" redakcinis darbas 
ėjo visuomet sklandžiai, gal 
tik su retomis išimtimis. Tarp 
redaktorių bei darbininkų bu
vo jaučiamas solidarumas bei 
motyvacija „Draugą" padaryti 
gero ir net aukšto lygio dien
raščiu. Laikraščio redakcija 
jautė skaitytojų pritarimą bei 
paramą, nors kartais ir pasi
taikydavo dėl kurio skaitytojo 
nepasitenkinimo vienos kitos 
prenumeratos nubyrėjimų. 
„Draugo" leidėjai (Lietuvių ka
talikų spaudos draugija) bei 
administracija neapsiribojo 
vien laikraščio leidimu. 
„Draugo" spaustuvėje buvo ir 
yra spausdinamos knygos, kiti 
mažesnės apimties laikraščiai 
bei kitokie spausdiniai. 

Būdamas vieninteliu lietu
vių išeivijos dienraščiu ir vy
riausiu amžiumi laikraščiu. 
„Draugas", tarkim, yra išsiko
vojęs sau svarbiausiojo lietu
viško laikraščio išeivijoje pa
dėtį. 

Vertindami „Draugo" svarbą 
ir per 90 metų atliktą darbą, 
turime pagalvoti, kokia iš viso 
spaudos vertė žmogui, visuo
menei, tautai bei valstybei. 
Tik prisiminkime, ką mūsų 
tautai reiškė spaudos draudi
mas (1864-1904 m.), pradėtas 
Muravjovo 1864 m. Jis kelias
dešimčiai metų suvėlino tau
tinį atgimimą bei lietuviškos 
kultūros augimą. 

„Draugas" per 90 metų yra 
atlikęs milžiniškos vertes 
tūkstančius darbų bei patar-
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Du draugai' — dar nuo mokslo dienų Lietuvoje ir Vokietijoje — tun daug 
temų pokalbiui net ir „Draugo" sukaktuviniame pokylyje. Iš kaireV'ifr 
Petras Kisielius ir kun. Viktoras Rimšelis. MIC. 

JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė (kairėje savo sv^&ifii--
mo „Draugui" metu padėkojo Marijai Remienei už visą triūsą. • ";:•;! 

navimų įvairiose srityse, ne 
tik išeivijai, bet ir Lietuvai. 
Pačioje leidybos pradžioje jo 
tikslas buvo lietuvių kalba 
jungti, organizuoti ir infor
muoti atvykusius į Ameriką 
Lietuvos emigrantus ir jiems 
visais būdais padėti. Jis tada 
vadinosi „Draugas Katalikų 
Laikraštis". Jis duodavo daug 
žinių iš Lietuvos, tuo palaiky
damas gyvą lietuvių tautybę 
ir ryšį su tėvyne, o taip pat in
formuodavo ir apie šio krašto 
bei viso pasaulio įvykius. 
„Draugas" efektyviai padėjo ir 
antrosios emigracijos bangai 
iš Lietuvos į šį kraštą, skelb
damas laivais atvykstančių 
sąrašus bei adresus tarpusa-
viam susižinojimui, o atvyku
siems veltui siuntinėdavo laik
raštį bene tris mėnesius. 

Dabartinė — trečioji imigra
cija turi kitokias atvykimo są
lygas, jai „Draugas" stengiasi 
patarnauti plačia informacija 
dėl jų įsikūrimo šiame krašte. 
„Draugui" rūpėjo tiek išeivija, 
tiek ir Lietuva per visą jo gy
vavimo metą, o Lietuva net 
daugiau. 

„Draugui" ypač rūpėjo oku
puota Lietuva, jos fizinis ir 
dvasinis genocidas, jos kančia 
kalėjimuose ir ištrėmimuose, 
jos laisvės ilgesys. „Draugas" 
įnirtingai ;r nenuilstamai 
spaudos žodžiu kovojo už Lie
tuvos laisve, už lietuvybės išli
kimą išeivijoje. J is neleido 
blėsti lietuviškai kultūrai, 
kiekvieną šeštadienį išleisda
mas kultūrinį priedą, savo 
puslapiuose skelbė ir patsai 
organizavo kultūrinius įvy
kius bei renginius, skelbda
mas šimtus visuomeninių įvy
kių, susirinkimų, pobūvių, 
koncertų, vakaronių, kad su
rinktų pajamų paremti lietu
višką veiklą Kas apskaičiavo, 
kiek „Draugas" sukvietė de
šimčių tūkstančių, o gal ir 
šimtų tūkstarįčių dalyvių į mi
nėtus rengin: is per savo gyva
vimo laiką! ..Draugo" komu
nikacija nepaprastos reikš
mės. Lietuviu fondo idėja, 
„tūkstantis tūkstantininkų" Į 
dienos šviesą švedė „Drau
gas" su parama to meto vy
riausiojo redaktoriaus kun. dr. 
Viktoro Rimšelio, nes tarp 
įtakingų to meto laikraščio re
daktorių būta nepalankumo. 

Nepamirštinas ir „Draugo" 
romano premijų 'laikotarpis, 
tęstas keliolika metų. o taip 

pat ir poezijos premija, gyva
vusi tik porą metų. Lietuviš
kos knygos klubas taip pat'jau 
istorijoje. Laikraščio diaė"į 
darbo krūvį kantriai ir sėk
mingai neša talentinga, labai 
darbšti vyriausia redaktorė 
Danutė Bindokienė. Paskuti
niu metu ji redaguoja ir šeš
tadienio kultūrinį priędą^Įa^-
rįja Remienė, būdama viena 
„Draugo" direktorių, eilę me
tų, padedama kun.Viktoro 
Rimšelio, organizuoja „Drau
go" pokylius, gegužines, kon
certus, laimėjimus leidybai 
paremti. i- •• • 

Prieš penketą metų įkurtas 
Draugo fondas yra didelis įvy
kis „Draugo" istorijoje. Sitam 
fondui 5 metus su užsidegimu 
labai sumaniai vadovauja ir jį 
telkia Bronius Juodelis. Iki 
šiol jau surinkta apie 900.000 
dolerių, šiuo metu jo verte per 
milijoną doleriu. Fondas- iki 
šiol parėmęs „Dranga" 
285,400 dolerių. ..Draugas" to 
ri stiprią globą marijonu pto5-
vincijolo kun. Donald Pėtrai'-
čio, asmenyje. Šiuo metu lailf-
raštį sumaniai ir energingai 
tvarko administratorius Va
lentinas Krumplys. 

Prisimintini ilgiausiai išbu
vę „Draugo" redaktoriais: Leo
nardas Šimutis, kun. PraYfS(s 
Garšva. Ignas Sakalas, prela
tas Juozas Prunskis. Kirįk 
daug aukos yra parodę ..Drau
go" leidėjai, redaktoriai. acT-
ministratonai ir Vis'i kiti flaT-
bininkai. dirbdami už žemes
nius atlyginimus, -aukodamie
si dėl lietuvybės išlikimu išei
vijoje. 

Trumpai apžvelgėme ..Drau
go" 90 metų istorija, susipa
žinome su dabartimi Kokia gi 
laikraščio ateitis. „Draugo'at-
eitį kursime mes visi ..Drau
go" ateitis — skaitytojai, 'tei
singiau, prenumeratoriai Jie 
pastoviai retėja. ..Draugas* 'ir 
toliau rašys savo istorija ir jis 
ja rašvs mūsų rvžtu. mūsų va-
lia. Jis žengs vėl 50 metų pir
myn, jei mes. jei visa lietu
viškoji išeivija, to norės Pir
moji išeivija „Draugą" leiįk) 50 
metų. mūsoji išeivija ji tęsia 
jau 40 metų ir dar tes»:s 10 
metų, kitą 50 metų turės tesė
ti antrosios emigracijos jaun'čį-
ji karta ir dabartine trečioji 
lietuvių emigracija. 

Kurkime toliau „Draugo1" 
garbingą istoriją' 
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„DRAUGAS" informuoja; „DRAUGAS" formuoja; 

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" l ietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
* ,ORAUGA' la tm ink ime savo t e s t a m e n t e 

A M E R I C A J V J ^ 2 7 v ^BROAD, INC. 

Nekilnojamo|o turto agentai, brolis ir 
sesuo Kęstutis Kriščiūnas ir Aušra 
Kriščiūnaitė Padalino padės jums 
perkant namą ar butą, gaunant pas
kolą, išsinuomojant gyvenamas patal
pas (butą arba namą). Kreiptis: 

First Rate Real Estate, 
4545 W. 67 Street, 
Chkago, IL 60629. 
Tel. 773-767-2400 

ASKA GATEWAY, INC 
Skrydžiai į Lietuvą ir po visą pasaulį 
Keliones laivu: Karibų salos, Aliaska 
atostogos: Florida, kalnai, Meksika ir Irt 

Notaro paslaugos 
Dokumentų vertimas 

5 6 5 7 S. H a r t c m A v e , C h k a g o , 
IL 6 0 6 3 8 

Tel. 773 786-6000 
Fax 7 7 3 - 5 6 6 - 2 5 7 7 
Res. 7 7 3 - 7 7 6 - 3 5 3 8 

Į P a g e r 6 3 0 - 7 2 0 - 0 8 2 3 

M A I N O F F I C E 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700 

teniratgal i viena puse. 
Ryga $431 $394 
Klevas $431 (394 
Lvovas $525 $450 
Afinakas $431 $394 
VUmus $431 $394 
Maskva $431 $394 
St Peterburgas $431 $394 

supik*ikiifako U d 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

TEL. 773-489-4999 

5150 W BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL •'73-685-2020. 

5637 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

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

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

NILES OFFICE 
9509 N.MILVVAUKEE 

A V E , NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800 

j BUY m , CET 1 F M E E T | 

llPlaTi II •W*Wi.«*»»«* fJ iHi i lMmmJĮ I 

Išnuomoju 6 kambarių 3 
mieg. butą ir garažą 

Brighton Pk. apylinkėje. 
TeL 773-376-2874. 

• 

H k . Z i t a . POta*3»OKj»3,ti.«»(H3J3 , 

Vilnios apartments for rent -1 
week to 1 year, also for sale. 

Quality. reasonable assistance 
Fax in English or Lithuanian to 

Vilius Vaseikis, Information 
Bureu. Didžioji gatvė. Fax# 

370-2-22-15-55 or call 370-2-
22-41-40 and leave message 

with retum fax number. 

1 
AKUPUNKTŪRA 

Gydymas adarų pagalba be vaistų 
Gydymas vaistažolėmis 

Danutė Dsydodge, R. N., IMpl. Ac. 
Board Cettified Acupuncturist 

3210 S. Halsted SU Chicago, IL. 
TeL 312-563-1501. Palikite žinutę 

lietuvių arba anglų kalba. 
Valandos susitarus: antrd. 9 v.r.-2 

v.p.p., ketvd 4 v.p.p.-7 v.v. 

(O 

<o: 
Veikia nuo 

1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WIUXJW SPRINGS, ILUKC S TEL 708.839.1000 

pokylių saUs - tinka įvairioms profoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

Išnuomojo butą: 6 kamb., 
3 mieg. su baldais Brighton 

Pk. apylinkėje. 
Tel. 773-376-7883. 

Ieškau Amerikos lietuvio-lietuvės, 
vykstančio kuriam laikui į Lietuvą. 

Turiu ekonomiškai vertingą 
pasiūlymą. Skambinti 7 v.v. - 1 1 
v.v. t a i 773-254-5746 (išskyrus 

antrd. Ir katvrd.;. I 

pOfttMOC nOŪtn T 
40 iki 60 svečių 

t « « 
a t o n I O O M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

-00 iki 135 svečių 

# 
n.*t« ton 

125 iki 175 svečių 

1 0 1 BUKI 
225 iki 550 svečių 

Čikagos priemiestyje išnuomo
jamas nedidelis 2 mieg. butas su 
baldais. Tel. 708-8390-8447. Taip 
pat motens ieško darbo. Gali prižiū
rėti senyvo amžiaus žmones ir 
evventi kartu. TeL 708-8390-8447. 

— 

WANTED 
Profesional person to 

install oak floring by job or 
hr. 708-267-6992 

Pull time housekeeper needed. 
Live-in Gold Coast location. 
Mušt speak English, mušt have 
good references. TeL 312-255-
1197 or 312-255-1919. 

I šnuomojamas 1 mieg. 
butas su šiluma, šaldytuvu ir 

virykla; $545 į mėn. 
Skambinti p o 4 vai. p.p., 

tel. 708-423-2364. 

H E L P W A N T E D 
Malė or female car wash & 

detailing Mon. thry Sat. 
$5.35/hr. to start + tips. 

Tel. 708-499-4004. 
ana 

MANUFACTUIUNG 
World class manufacturer looking for 
eleetro, mechanical asserr.blers. Mušt 
read. write & speak Engi.̂ h. Competi-
tive pay, benefits & 401 K. Apply in 
person 9 am to 1 pm ONLY. No phone 
calls piease. 6600 W. Touhy, Mles, IL. 

Priimu gyventi 1 arba 2 
lietuves moteris j 

1 miegamąjį kamb. 
Buto kaina $450 į mėn. 

Tel. 773-317-6965 

Reikalingas vairuotojas, 
turintis CDL teises (užtenka B 

klasės), vairuoti „straight 
truck" po Čikagą. 

Tel. 708-906-3041. _ 
MM 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chicago, IL. 
TeL 773-927-9107. _ 

Parduodami salono 
baldai: sofa, staliukai ir kt. 

Taip pat vartotas šaldytuvas. 
Tel. 773-471-0720. 

m 
Parduodu automobilį Audi 
5000. '84 m. Labai gerame 

stovyje. Kaina $1,700. 
Tel. 773-718-3636. 

m 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave . , C h i c a g o , IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

1 

L 
ifĮi 

K A V I N E 
350 N . G a r k , Chicago, I I 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandž ia i 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

SIŪLOME ĮVAIRIUS 
DARBUS 

EXPRESS 'ei-sonnel Services suras 
jums darbą, tinkanti jūsų kvali
fikacijoms. 

•Adminiifrtitive Auistants 

*Accounhng Osrtu 
•Word ProcMson 
•WarahowMWoHuri 
•FoiTihH Opalinei 
•Shipptng/ltocaivinj C M a 
•Asiimibhri and more 

Skambinkte iiandien. jau dabar 
galime pasiūlyti Įvairiausių darbų! 
Lietuviška' įsikalbėsite trečiadieniais 
po S va: s p. Už darbo suradimą 
sumokėti -^e'eikia. 

J 
Parduoda 9 arų sklypą 

Lietuvoje, kurortiniame Birštono 
mieste, gražioje vietoje, 

senamiestyje prie Nemuno kilpos. 
Kreiptis teL 011-370-77-32107 

arba 0011-370-98-26760. 

VVESTERN UNION - pinigai pasieks adresatą, 
lyg jūs pats juos [teiktumėte! 

Siunčiant per VVESTERN UNION, pinigai pasieks Lietuvą 
saugiai, per kelias minutes. 

Informacijai tel.: 8 0 0 - 3 2 5 - 6 0 0 0 
VVebsite - http://www.westernunion.com 

© WestemUmon© 

VVESTERN MONEV 
U N I O N TRANSFER 

7tm m**t wsy to tena monty morkMtf: 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3 3 1 4 W . 6 3 S t . 

Te l . 773-776-8998 

- B&D ENTERPRISES =£. 
Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai: stogai, "siding", 
lietvamzdžiai, mediniai balkonai, 
"porchos" ir *decks"; morinimas, 
Tuck pointing", namų ir garažų 
remontas Skambinti Kazimierui, 
tel. 630-243-6424. 

Išvežame Šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus Tel. 630-964-5898. »n? 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važint:; ereitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
tel. 708-652-2110. 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 r/48 

JANFTORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions l*t, 2"-d and 3 r d 

available. VVill train. Apply in 
person. Scrub, Inc. 5251 N. 

Milwaukee Ave., Chicago, IL 
60630 or call 773-286-5115. 

yni 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALrroMoauo, NAMU SVEIKATOS: 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Ager.as P-ink Zapolis ir Otf Mgr Aukse 
S. Karta kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 VVtttt 95th Street 

Tel. (708) 424-6654 
(773)581-8664 

i r AŠYS CONS TRUC TION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; pnestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

•soffits", "decks". "gutters', plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

S.Benetis, tel. 630-241-1912., L 
Unuomojamas 

apšildomas 4 kamb. 
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 

$355 j mėn. + „security" 
TeL 773-778-1451 

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

A L L C A R E 
Employment Agcncy 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGUNAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

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

MOVTNG 
Dgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir j kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

AMBEft CONSTRUCnON 4 > . 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
. .Lkensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G. L. Quality Body Shop 
Automobi l i a i 

ieškote - nupi rks ime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiusime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų v idaus d a r b u s : 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles. įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, tel. 630.243-^385 

RIVERDALE A U T O M O T I V E 
Transportuojame ir padedam* parduoti 

naudota auto. Pigiai parduodame issimo 
kejirrv . • •rnortuo.a'nc po avarijų, auta 
tome <wto.geomeinJ4. u/.sakt>me dalis įo -
riausia ».nna. keičiame agregatus. 

Sk2T.binti Rimui tel. 79S-201-#5*6. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

otte. (773) 5*6-5959 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

y, 
RIMAS L S T A N K U S 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmar t 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-585*10". P«f«r 312-3eS43*7 
Fax 773-585-39*7 

Ontuy, a. Accent 
Hcxnefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Ilknas 60453 
P t t f M H (70B) 423-9111 
Vobe Mai (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ra*. 70S423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
rntest* ir pnerntea&uoM 

Čikagos &>aweje ir iuunniuose pneiniesčnioat 
perkaot ar pvduodant nuosavybes, kieipkitcs 

COLUUJCU. 
BAVKClt ' 

KsmmMNmtGE 

A U D R A 
KUB11JUS 

1508 Sherman Ave. 
Evanstorw»^(3«)l 
BusinesšW'75«o4-2600 
Fax (847) 475-5567 

Greitas, Voice mail 
profesionalus (847) 465-1397 
ir sąžiningas E-mail 
patarnavimas akubilius9aoi.com 

KMIECK REALTORS 
7922 SPuIaaJo Rd. •21. 4365 S.Ąrcber Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei nerite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės i. Danute. Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

ATTENTION IMIUGRANTS! 
Canada is accerjtrng applicants for 

Permanent Reskdence! 

For f ree 'nformation call: 

1-773-282-9500 
OTS cor oe--.'-atirg ;n imr-\,qra':or: ta CanaOa 

www.redeusa.cotn 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BUD 
ANDRULIO žeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, šoriai su 
kmynais, su „chives*, Pešto, su krapais, su f esnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite ^ ^ H D R U L / f 1 

užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ^ 
arba per world wide web: 
wv7W.andruli8cheese.com r • ~. 

MėrilQan Farm Cheese Oajry, Inc. 
4296 MiUerton. FountUn. M 49410 

GYVENK, DIRBK IR MOKYKIS 
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE 
Naujoje JAy valdžios loterijoje siūloma 50 ,000 imigrantų vizų ( ialių kortelių) 
Oficiali loterijos informacija veltui. 

P.iskutinė d.itrt 1999 m spalio si d 

Pasiųskite pafto atviruką su vardu, adresu, 
gyvenamo kraito vardu iioo adresu: 

NATIOMAl ' 
VISA SERVKt 

W — B 

4 2 0 0 VVisconsIn Avenue N . VV. 
VVashington. D. C. 2 0 0 1 6 U S A 
Fax (202 ) 298^5601 • Tel . ( 2 0 2 ) 298^5600 
wwvv.dv20001 com 

http://www.westernunion.com
http://akubilius9aoi.com
http://www.redeusa.cotn
http://wv7W.andruli8cheese.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

TeL (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

„LIETUVOS VAIKŲ VELTIS* (LVV) 

PAPRASTA, ATSARGU IR SAUGU 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos padalinys, įsteigtas 
1991 m. sausio mėn., tęsia sa
vo veiklą, vadovaudamasis 
vienu pagrindiniu tikslu: su
telkti specifinę pagalbą Lietu
vos vaikams su ortopedine ne
galia ir nudegimų t rauma. 

LVV komitetą sudaro šie as
menys: pirmininkė Gražina 
Liautaud, pirmininkės padėjė
ja Irena Blinstrubienė, vice
pirmininkė Birutė Jasaitienė, 
sekretorė — Aldona Šmulkš
tienė, iždininkas Antanas Va
lavičius, Čikagos Shriner's li
goninė Marija Kriaučiūnienė, 
lėšų telkimas Birutė Augaitie-
nė, Vilniaus operacinė Dana 
Kaunienė, informacija Jūratė 
Budrienė, reikalų vedėja Bi
rutė Jasai t ienė. 

Skyrių valdybų pirmininkes: 
Los Angeles — Danguolė Na
vickienė, St. Petersburg-Tam-
pa — Gražina Meiluvienė, Lie
tuva — Elena Gervickienė. 

Šalia LVV komiteto Čikago
je ir kituose skyriuose yra su
darytos grupės savanorių, ku
rie aukoja savo laiką, globoda
mi į tų vietovių Shriner's ligo
nines atvežtus vaikus ir jų 
globėjus. Savanoriai vežioja 
vaikus i r jų giobėjus-tėvus į li-
gouSĄ* tyrimams, operacijoms, 
gydymui, vertėjauja, supažin
dina su Amerika, jos aplinka 
ir gyvenimu. Šių asmenų, ku
rių skaičius siekia per šimtą, 
indėlis į LVV komiteto veiklą 
ir darbus yra flfepskaičittoja-
mas. 

LVV Lietuvos skyriaus val
dybą sudaro ir ja i savanoriš
kai talkininkauja, pagal išga
les, JAV-bėse gydytų vaikų 
tėvai. 

Nuo pa t įsisteigimo iki šian
dien JAV-bių Shriner's ligo
ninėse gydėsi/gydosi 140 vai
kai. Shriner 's ligoninės lietu-
vos vaikus gydo veltui. LVV 
komitetas iš sutelktų aukų ap
moka vaikams ir jų globėjams 
keliones ir visą išlaikymą 
Amerikoje. Vieno vaiko ir kar
tu atvykstančio globėjo išlai
kymo vidurkis siekia 1,000 
dol. mėnesiui (į tą kainą įskai
toma ir kelionės išlaidos). Gy
dymosi laikotarpis būna nuo 
trijų mėnesių iki metų, o kai 
kada užtrunka ir dvejus me
tus. Kai kurie vaikai, ypač gy
domi Los Angeles nuo nude
gimų, turi atvažiuoti du, tris 
ir daugiau kartų. 

LVV ortopedinė operacinė 
Vilniaus universitetinės Vai
kų ligoninės patalpose įsteig-
ta-atidaryta 1993 m. spalio 2 
d. Nuo tada iki dabar buvo jau 
devynios, o dešimta numatyta 
2000 m. vasario mėn. pra
džioje, LVV JAV medicininio 
kadro kelionės savaitės darbui 
— mokymui Lietuvoje. Toms 
kelionėms vadovauja Chicago 
Shriner's ligoninės vyriausias 
chirurgas dr. John L. P. Lu-
bicky. Jis susirenka specialis
tus chirurgus, dirbančius įvai
riose JAV ligoninėse, kurie su
tinka savo laiką ir sugebėji
mus paaukoti Lietuvos vaikų 
gerovei, ir vežasi juos į Lie
tuvą. Daktarų kelionių tikslas 
yra keleriopas: a. padėti — su
teikti Lietuvos vaikui kokybi
ne medicininę pagalbą, b. Va
karų pasaulio modernias me
dicinines žinias perduoti Lie
tuvos daktarams. Tuo metu 
daktarai patikrina Šimtus vai
kų ir sunkesniems ligoniams, 
kuriems gydymas dar nėra ga
limas Lietuvoje, rekomenduo
ja atvažiuoti į Ameriką gydy
tis. LVV komitetas yra dėkin
gas dr. Algimantui Čepuliui, 

kuris talkininkauja medicini
niam kadrui kelionės metu. 

LVV ortopedinei operacinei 
yra gaunama įranga iš Ameri
kos įvairių ligoninių ir įmo
nių. Šios įrangos vertė yra pri
skaičiuojama jau iki kelių mi
lijonų dolerių. Įrangos suradi
mu ir gavimu rūpinasi komite
to narė Dana Kaunienė ir 
Shriner's ligoninės Čikagoje 
operacinės vyriausia gailestin
goji sesuo Norene Jamieson. 

Visos LVV komiteto išlaidos 
yra užmokamos Amerikos lie
tuvių aukomis. LVV komite
tas per metus praveda tris pa
grindinėms lėšoms sutelkti 
vajus: du raštiškus ir vieną 
renginį. LVV komiteto skyriai 
savo vietovėse organizuoja 
įvairius lėšų telkimo vajus. 

LVV JAV medicininio kadro 
kelionės Lietuvon išlaidos yra 
apmokamos, pavardės prašan
čio neskelbti, aukotojo. Medi
cininio kadro narių išlaikymą 
Lietuvoje parūpina Vilniaus 
universiteto Vaikų ligoninė. 
Įrangos siuntos LVV ortopedi
nei operacinei yra persiun
čiamos Lithuanian Mercy Lift 
dėka. 

LVV komitetas yra atvežęs 
šešis dak ta rus iš Lietuvos su
sipažinti su vakarietiška me
dicinos technika, tiesiogiai pa
tirti vakarietišką medicinos 
metodiką. Daktarai chirurgai, 
kurie stažavosi Amerikoje yra: 
dr. Ša rūnas Bernotas, dr. Kęs
tut is Saniukas,- kuris-yra Vil
niaus universitetinės ligoni
nės LVV ortopedinės operaci
nės vyriausias chirurgas, dr. 
Dalia Balevičiūtė-Galdikienė, 
dr. Vida Meškienė, dr. Darius 
Radzevičius, plastinės chirur
guos specialistas dr. Gelažaus-
kas. 

Taip pat buvo atvežtos trys 
'operacinės ir bendros priežiū
ros gailestingos seserys, dir
bančios LVV ortopediniame 
skyriuje Vilniuje; tai Rasa Ali
šauskienė, Janina Mickevičie
nė ir Angelija Saulėnienė. 
Tikslas: supažindinti jas su 
Amerikos operacinės ir bend
ros priežiūros tvarka ligo
ninėje. 

Šiais metais spalio-lapkričio 
mėnesį atvažiuoja į Ameriką 
dar kartą dr. Kęstutis Saniu-
kas pagilinti chirurgines ži
nias ir naujas chirurgas dr. 
Virgiju8 Urbonavičius. 

LVV komitetas yra dėkingas 
Lietuvių fondui už suteikiamą 
finansinę paramą, kurios dėka 
Lietuvos daktarai gali atvykti 
į Ameriką ir tobulintis. L W 
komitetas yra dėkingas vi
siems Amerikos aukotojams už 
aukas ir pagalbą, be kurios šį 
projektą nebūtų galima įgy
vendinti. 

Pradėtą darbą LVV komite
tas yra pasiryžęs tęsti ir savo 
veiklą tobulinti, kad reikiama 
pagalba pasiektų kiek galima 
daugiau Lietuvos vaikų su or
topedine negalia ir nudegimo 
t rauma. Taip pat komiteto sie
kis yra, kad Lietuvos daktarai 
ir jų tur ima technika galėtų 
kaip galima greičiau pasiekti 
Amerikos lygį ir Lietuvos vai
kai galėtų savo šalyje gauti 
tokią pat medicininę pagalbą, 
kokia šiuo metu yra galima 
Amerikoje. 

B. J a s a i t i e n ė 

• Je i norėsiu būti kaip j is , 
kas bus toks kaip aš? 

Žydų patarlė 
• Ne visomis lazdomis gali

ma abiem galais atsiremti į 
žemę. 

Yra žmonių, kurie įsiveda j 
namus labai komplikuotą ap
saugos sistemą. Sistema su
jungia duris, langus, pajaučia 
judesį kambariuose, foto ka
meros, nešiojami telefonai, ra
dijo, sirenos ir šviesos lauke. 
Bet tokios sudėtingos ir bran
gios sistemos ne visiems yra 
prieinamos. Nebūtinai reikia 
brangių sistemų apsisaugoti 
nuo įsibrovėlių, galima ir pa
prastais būdais tą patį pasiek
ti. Paskutiniu laiku įsilauži
mai į namus yra šiek tiek 
sumažėję. 1997 metų duome
nys rodo, kad įsilaužimai į na
mus yra sumažėję 3 proc. Bet 
dar daug reikėtų pasiekti, kad 
vagystės visai sumažėtų. Gy
venamų namų apvogimas per 
metus padaro apie 3.3 milijar
dus dolerių nuostolių, vidurkis 
vienai vagystei išeina apie 
1,300 dolerių. Bet į tą sumą 
neįskaičiuota padaryti nuosto
liai, įsilaužiant: sugadinti lan
gai, durys. Įsilaužimai Ameri
koje vyksta kas keletą sekun
džių! 

Namų savininkai gali daug 
ką padaryti, kad apsisaugotų 
nuo įsibrovėlių, ir tai jiems ne
daug kainuotų. Šiuo metu 
aukštos technologijos įren
gimai — aliarmai yra prieina
mesnį, nes jų kainos nuolat 
krinta, vis atsiranda naujos 
technikos, o ir kompeticija 
tam padeda. Aliarmo sistemos 
vidutinė kaina nukrito nuo 
1,500 iki 1,200 dolerių perei
tais metais, pagal „National 
Burglar and Fire Alarm Asso-
ciation" pranešimą. Kartais 
nieko nereikia mokėti už įve
dimą, bet mėnesiniai mokėji
mai tada būna aukštesni, nuo 
25 iki 40 dolerių per mėnesį. 

Jei perkate naują namą, 
paprastai jums jau neberei
kia rūpintis aliarmo sistemos 
įvedimu, nes nauji namai ją 
jau turi. Vieni namai jas turi 
komplikuotesnes, kiti papras
tesnes. 

Čia keletas paprastų pa
siūlymų, kaip pigiai galėtu
mėte apsaugoti namą nuo įsi
veržėlių: 

1. Sve ika n u o v o k a . Jei 
jūsų namas atrodo, kad jame 
kas nors yra (šviesos languose 
ir pan,), tai vagys — įsilau
žėliai ieškos „negyvenamo" 
namo. Kai esate namie, nepa
mirškite uždaryti ir užrakinti 
durų. Jeigu dirbate kiemelyje, 
sodelyje ar garaže, nepalikite 
atvirų durų. Jei išvykstate iš 

namų, nors vienai dienai, pa
prašykite, kad kaimynas pa
imtų paštą, laikraštį. Arba 
sustabdykite šių dalykų pri
statymą. Atminkite, kad švie
sos ir garsai atbaido įsiver
žėlius. Išeidami palikite ke
letą degančių lempų, radijo ar 
televiziją veikiančių, ypač, jei 
gyvenate nuomojamame bute. 
Lempos gali būti prijungtos 
prie reguliatoriaus ir keisti 
šviesos užsidegimo laiką, kas 
atbaidys piktus žmones. Dau
gumas naminių šunų yra 
draugiški ir vargu, ar išgąs
dintų svetimus žmones, bet jų 
lojimas gali atbaidyti vagis. 
Lipinukai ant durų ir langų, 
informuojantys, kad namas 
yra apsaugotas kokios siste
mos, irgi gali sulaikyti vagis 
nuo įsilaužimo. Tačiau, jei na
me nematyti gyvybes ženklų, 
tai ir lipinukai nepadės. 

2. Šviesos 
Gerai apšviestas namas ro

do, kad jame gyvena žmonės, 
bet nereiktų per daug ap
šviesti, kad neatrodytų dirbti
nai, o ir kaimynams tai galėtų 
būti įkyru. 

Apeikite namą vėlai vakare. 
Lauko apšvietimas turėtų būti 
toks, kad jo šviesoje galėtu
mėte matyti savo laikrodžio 
skaičius. Specialios vietos ap
švietimui yra kelias į prie
kines įeinamas duris, virš 
įeinamų durų, namo kampuo
se ir namo gale, ir kiekvienos 
įeinamos namo durys. Lempas 
apšvietimui galite pasirinkti 
pagal savo skonį. Pigesnės ir 
ilgiau degančios yra geltonos 
spalvos, jei jums netrukdo, tai 
„high pressure light". O jei 
norite, kad šviesa atrodytų 
natūraliai, pagalvokite apie 
„halogen" lempą. Kad jums 
nereikėtų tų lempų atskirai 
uždegti ir užgesinti. įsiveskite 
„photocells", kufToš uždega ir 
užgesina šviesasjpagal dienos 
šviesos sumažėjimą. Taip pat 
galima įsivesti -ir „light ti-
mers", kad lempas nevienodai 
užsidegtų ar užgestų, ir vagys 
negalėtų nustatyti, kas ir 
kada yra namuose. 

Yra ir „motion detectors" — 
judesio pajutėjai. kurie įjungia 
šviesą., kai kas nors tame plo
te eina. Yra ir įvairių kitokių 
specialių įtaisų. Pvz., „The 
Emergency Beacon" (patentas 
Life Technologies, Inc. Min-
neapolis) siūlo 60 vatų lempu
tę, kuri duoda reguliaria 
šviesą, jei namo savininkas 

tik vieną kartų paspaudžia 
mygtuką. Bet jei tai padaro du 
kartus, ta lempa pasidaro 
blykšėiojančiu švyturiu ir jjali 
būti matoma keliolikos metrų 
atstumu, net ir blogame ore. 
Tokia lemputė kainuoja 19.95 
doleriai, o jos degimo t rukmė 
— 2.000 valandų. 

3. N a m o a p l i n k a . 
• Daugumas namų, yra apso
dinti medžiais ir krūmais , nes 
tai pagražina nuosavybę. Bet 
reiktų pagalvoti ir tai, a r tie 
medžiai ir krūmai nepasitar
naus, kaip priedanga įsiveržė
liams. Pvz., didelis medis gali 
palengvinti vagiui prieit prie 
namo antro aukšto langų. Bet 
spygliuoti medžiai gali būt i ir 
apsauga nuo vagių — tokiais 
medžiais vagys nenori lipti. 

4. U ž r a k t a i . 
Perkant užraktus, reikia 

žiūrėti, kad jie būtų aukštos 
kokybės, kad vagys negalėtų 
lengvai sugadinti. Slamcio-
jančias stiklines duris galima 
sustiprinti, įsukant varžtus į 
viršutinius slankiojimo takus , 
kad stiklo rėmas negalėtų būti 
išimamas. 

Geriausi durų užrakta i yra 
„pick-proof deadbolts", ku
riems reikia rakto iš abiejų 
pusių, ir raktai negali būti 
kopijuojami be. savininko ži
nios. Dauguma geriausių 
„deadbolts" kainuoja mažiau 
negu 100 dolerių ir juos par
duoda „locksmiths". 

Turėti vieną raktą, kuris ra
kina visas duris yra gerai, nes 
tai sutaupo jums laiką, kai 
vėlai grįžtate ir norite greitai 
įeiti į namus. Je i jūsų už
raktas užrakinamas iš vidaus 
raktu, labai svarbu turėt i 
raktą netoli durų, kad, reika
lui ar bėdai esant, greit ga
lėtumėte išeiti. Taip pat y ra ir 
langų užraktai, kad sunkiau 
juos būtų atidaryti iš lauko. 

Dar kitas labai pigus ir sau
gus būdas apsaugoti langus 
nuo atidarymo — tai skylučių 
išgręžimas virš lango rėmo ir į 
jas vinių įdėjimas. Vinys turi 
būti šiek tiek išsikišusios, 
kad, darant langą, rėmas 
kliūtų už jų ir negalima būtų 
jo atidaryti. 

6. Al ia rmai . 
Jų yra labai įvairių, o taip 

pat ir jų kainos įvairios. Gali
ma įsivesti bevielį, baterija 
valdomą, aliarmą. Šiuo metu 
yra daug gerų firmų, kurios 
įveda aliarmų sistemas. At
minkite — svarbu nuosaiki 
apsauga ir nereikia tiek už-
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lt makes a world of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes rourtd-
trip travd to Lithuania 
easier and more convernent 
than SAS From Chicago. we 
offer daily service to Vilnius with 
just one hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m 
departure gtves you a relaxed mom-
ing arrtval for busmess or pieasure. 
When you're ready to return, you'H 
enjoy same-day trave! back to 
Chicago through our Copenhager. 

hub. And whether 
you fly Business C'ass 

or Economy Class. you can be 
sure our servce vviJi oe workj-class, 

and vvill allovv you to arnve rested and 
refreshed - a!! for a reasonabie fare. 
Find out what a wor>d of difference 
SAS can make for your next tnp. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more mfor-
mation and speciai offers, visit 
our webs;te«at www flysas.com. 

rPflhtW 
SK946 
SK7U 
SK»3 
SK<X3 

Ffwn 
Chicago 
Stockholm 

V*T(LI5 

Copenhager 

16 
Stockho^ 
VUrtus 
Cooenhac-i 

Chicago 

Departure Tknc 
4:30 pm 
9-20 am »1 
12:45 pm 
34Cpm 

Arftvil Time 
740 aro *1 
1040 am *1 
2 t l p m 
540 pm 

sibarikaduoti, kad jaustu
mėtės, lyg gyventumėte ka
lėjime. 

Taigi apsisaugokite, bet ne
padarykite iš savo namų ka
lėjimo! 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 7/16/99. 

* Almos A d a m k i e n ė s lab
d a r o s i r p a r a m o s f o n d a s 
pirmaoienį Kaune pasirašė 
bendradarbiavimo ir paramos 
sutart; su farmacijos įmone 
,,Kory<". „Mane labai džiugi

na, kad atsiranda vis daugiau 
kompanijų, atsiliepiančių ; 
sergančių kaimo vaikų pagal 
bos šauksmą", sakė A. Adam
kiene, dalyvavusi sutar t ies pa
sirašymo iškilmėse. Čikagoje 
įkurtas Almos fondas nuo šiu 
metų kovo mėnesio veikia ir 
Lietuvoje. Šiuo metu fondą-
remia per 20 kaimo mokyklų, 
kurios papildomai aprūpina
mos medikamentais, naujomi.-
knygomis kaimo bibliotekom.-, 
pašalpomis socialiai remti
niems studentams. .-::•.. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

H I C K O R Y HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

M A R Q U E T T E PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

AJLL P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. <& DERBY RD.i 
EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 

TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) TeL 1-800-991-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
t a r p Čikagos ir Lemonto 

• 10 minuč ių nuo Šv.Kazimiero 
l i e tuv ių kapinių 

1 1 0 2 8 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s H i l l s , I L 
7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

IR GREIČIAU, IR PI 

Siunčiame siuntinius Į 

f 
1-800'775-SEm • 1-888-615-2148 • 630-257-6822 

ATLANTIC EXPRESS CORP. 

http://flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kun. Albin S h e p u t a , 
MIC, mirė š.m. rugsėjo 30 d. 
Mananapolio paruošiamojoje 
mokykloje. Thompson. CT, su
laukęs 82 m. amžiaus. Jo 
kūnas bus parvežtas į Čikagą 
ir palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse prie kitų. ten besiil
sinčių, t. marijonų. 

Šv. P r a n c i š k a u s sese l ių 
vienuolyno metinis rėmėjų 
Seimas vyks sekmadieni, spa
lio 3 d., tėvų marijonų vienuo
lyne C6336 S.Kilbourn Ave, 
Chicago EL; prie „Draugo"). 11 
vai.r. - šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius šv. Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjus, 12 vai. - pie
tūs . 1:30 val.p.p. - registraci
ja ir posėdis. 

A k a d e m i n i o S k a u t ų sąjū
d ž i o Akivaizdinis suvažia
v i m a s , paminėti ASS 75 metų 
gyvavimo sukaktį, šaukiamas 
š.m. spalio 15-17 d. Visi na
riai ir svečiai kviečiami daly
vauti pagrindiniame suvažia
vime ir sukaktuvinėje šventė
je šeštadienį, spalio 16 d., vyk
siančiuose Comfort Inn Con-
ference Center. 8800 West 195 
Street. Orland Park. IL. Šven
tėje — vakaronėje pasirodys 
,;Antras kaimas" su nauja kū
ryba, o šokiams gros šaunus 
„Žaibo-' orkestras. Informaci
jai ir registracijai skambinkit 
Ramunei Papartienei,. tel. 
708-482-0224, arba Rimantui 
Griškeliui, tel. 630-655-2485. 

Dr . Vincos K u d i r k o s žo
džiais: „Tegul saulė Lietuvoj 
tamsumus prašalina" krei
piamės j Čikagos ir apylinkių 
lietuvius ir kviečiame visus 
lietuvius, įvairių pasaulėžiū
rų. Lietuvos meilės ir vienybės 
labui paminėti Vinco Kudir
kos 100-ąsias mirties metines. 
Minėjimas įvyks spalio 3 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jauni
mo centre. Veiks speciali paro
da — „Kudirkos gyvenimas ir 
darbai". 

Vyresnių jų l ie tuvių cent 
r e „Seklyčioje" spalio 6 d., tre
čiadienį, 3 val.p.p. kalbės sve
čias iš Lietuvos - katalikiško 
laikraščio „XXI amžius" re
daktorius Edvardas Šiugžda. 
Turėsime tikrai džiugią poezi
jos šventę, nes pirmą kartą 
„Seklyčioje" išgirsime Kauno 
dramos teatro aktorę ir dekla-
matorę Virginiją Kochansky-
tę. Visi maloniai kviečiami. 
Bus ir pietūs. Atvykite! 

Č ikagos ir apy l ink ių Ne
k a l t o Pras idė j imo M. Mari
j o s seselių rėmėjų metinė 
švente-vakarienė įvyks spalio 
10 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Šv. Mišias tėvų jėzuitų kop
lyčioje aukos kun. Juozas 
Vaišnys, SJ. giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Mom-
kai, akompanuos muz. Ričar
das Šokas; 4 vai. p. p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje bus 
vakarienė, kurią gamins ži
noma šeimininke Ona Norvi
liene su pagalbininkėmis. Ses. 
M Margarita Bareikaite pas
veikins susirinkusius seselių 
vardu ir pakalbės. Meninę 
programą atliks Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos vai
kų chorelis, vadovaujamas 
muz. Dinaus Polikaičio. Ma
loniai kviečiami nariai ir sve
čiai šventėje dalyvauti ir pa
remti seselių darbus Lietuvoje 
bei čia. Amerikoje. 

Dr . Kęs tu t i s G i r n iu s ai 
skrenda iš Čekijos dalyvauti 
Ateities savaitgalyje. Jis skai
tys paskaitą. ..Lietuvos politi
nis peizažas naujų rinkimų 
išvakarėse". Ateities savait
galis spalio 22-24 d. vyks Jau
nimo centre Čikagoje ir Atei
tininkų namuose Lemonte. 
Smulkus Ateities savaitgalio 
programos skelbimas bus iš
spausdintas šeštadienio, spa
lio 16 dienos „Draugo" laidoje. 

A k a d e m i n i o Skau tų sąjū
dž io Akivaizdinis suvažia
v imas , paminėti ASS 75 metų 
gyvavimo sukaktį, šaukiamas 
š.m. spalio 15-17 d. Visi na
riai ir svečiai kviečiami daly
vauti pagrindiniame suvažia
vime ir sukaktuvinėje šventė
je šeštadienį, spalio 16 d., vyk
siančiuose Comfort Inn Con-
ference Center, 8800 West 195 
Street, Orland Park, IL. Šven
tėje — vakaronėje pasirodys 
.Antras kaimas" su nauja kū
ryba, o šokiams gros šaunus 
„Žaibo" orkestras. Informaci
jai ir registracijai skambinkit 
Ramunei Papartienei, tel. 
708-482-0224, arba Rimantui 
Griškeliui, tel. 630-655-2485. 

Šakieč ių k l u b o Čikagoje 
Derliaus šventė prasidės spa
lio 3 d., sekmadienį, 12 vai. 
Šaulių namuose. 

P a r e m k i m e nau jų va rgo
n ų įsigijimo sumanymą ir 
ateikime į Pal. J. Matulaičio 
misijos ruošiamus pietus spa
lio 10 d. 12 vai. p.p. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je. Visas gautas pelnas skiria
mas vargonams įsigyti. Pietų 
metu - linksma Algimanto 
Barniškio muzika, skanus Al
donos Šoliūnienes maistas, 
malonūs draugai ir bičiuliai. 
Laikas bėga greičiau, negu 
mes norime, tad reikia užsisa
kyti vietas. Skambinkite Van
dai Gvikkenei tel. 630-271-
9136. Visus dalyvauti kviečia 
misijos renginių komitetas. 

Šv. Kaz imie ro l ie tuv ių 
kap in ių k a p ų sklypų savi
n i n k ų d raug i jos m e t i n i s 
n a r i ų s u s i r i n k i m a s sekma
dienį, spalio 10 d.. 2 vai. p.p. 
vyks Gage Parko Fieldhouse 
auditorijoje, Čikagoje (55-tos 
ir Western gatvių sankryža). 
Visi, turintieji kapus ar kapų 
sklypus Šv. Kazimiero ka
pinėse, o taip pat ir kapinių 
reikalais besirūpinanti visuo
mene, kviečiama dalyvauti. 

„ŽALIŲJŲ KORTELIŲ" 
LOTERIJA PRASIDEDA! 
„Žaliųjų kortelių" loterijos 

pradžia - spalio 4-oji, pirma
dienis. Praėjusią savaitę „Se
klyčioje" lankėsi imigracinių 
reikalų advokatas Diego Bone-
satti, kuris ne tik primine 
..Žaliosios kortelės" loterijos 
taisykles, bet ir atsakė į de
šimtis imigracinių klausimų. 
Apie tai plačiau skaitykite ki
tuose laikraščio numeriuose. 

Advokatas D Bonesatti dar 
kartą patvirtino, kad laiškai 
..Žaliosios kortelės" loterijai 
tam tikras įstaigas turi pa
siekti tarp 1999 m. spalio 4 d. 
vidurdienio ir lapkričio 3 d. vi
durdienio. Loterijoje gali daly
vauti Lietuvos piliečiai, gyve
nantys ir Lietuvoje, ir JAV. 
Loterijoje gaii dalyvauti ir tie 
žmonės, kurių vizos laikas 
Amerikoje yra pasibaigęs, ta
čiau kuriems įstatymų numa
tyta tvarka taikomos išimtys, 
pvz.. loterijoje gali žaisti tie, 
kurie iki 1998 m. sausio 14 d. 
yra padavė prašymus žaliai 
korteliai gauti. Smulkiau apie 
tai galite sužinoti „Seklyčioje" 
'2711 W. Tlst Str., Chicago. 
IL; tel. 773-476-2655) nuo pir
madienio iki penktadienio, 
nuo 9 iki 4 val.p.p. Ten taip 
pat galėsite įsigyti „Žaliosios 
kortelės" loterijos anketų. 
Sėkmės! 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojos naujiebi* 
kiškių darželio mok. Silvija Eglynaite. darželio mo 
Rutkauskaitė, mokyklos vedėja Jūrate Dovilienė, II 
Rūta Jautokienė. II eilėje: kiškių darželio mok. Ras 
nio auklėjimo mok. ses. Laimute Kabišaitytė, lietuvi 
mok. Janutė Pestininkiene. spaudos atstovas Juozą 
vaikų ratelio mok. Birute Tamulynas, istorijos 
Aukstuoliene, V skyriaus mok. Zita Dubauskaite, ta 
Giedrė Starinskiene. darželio mok Laima Kataržier. 
nata Butauskiene, mokyklos sekretore Laima Apar. 
Karaliene, bibliotekininke Dainora Baliutavičienė, 
Hedvina Dainiene. 

s 1999-2000 mokslo metams prasidėjus. I eilėje iš kairės: 
Jolanta Gudėnaitė, I skyriaus ir rašymo mok. Ramune 

sKyriaus mok. Dalia Radvilavičienė, lietuvių kalbos mok. 
Zakarauskiene, dainavimo mok. Dalia Gedvilienė, dvasi-
jiitrosios kaibos mok. Vytas Pabedinskas, lietuvių kalbos 

s Flačas. III eilėje: vaikų ratelio mok. Audronė Survilienė, 
.^kytoja Vida Baliutavičienė, IV skyriaus mok. Vilija 
:.nių šokių mok. Nijolė Pupienė. IV eilėje: I skyriaus mok. 
• VI skyriaus mok. Virginija Melone, II skyriaus mok. Re-

avlcienė. Mokykloje taip pat dirba akompaniatorė Evelina 
aikų ratelio mok. Violeta Einikienė ir geografijos mok. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 IK Mr«fSt>*«t 

Chicago, U. 60629 
TU 773-555-9500 

J U B I L I E J I N Ė S DOVANOS „DRAUGUI" 
Šiais metais mūsų dienraš

tis „Draugas" atšventė 90-ąjį 
gimtadienį. Jubiliejus pir
miausia buvo pažymėtas vasa
ros gegužine, į kurią atvyko 
rekordinis dalyvių skaičius. 
Tai buvo mažoji dovana su
kaktuvininkui J ) raugu i" . 

„Draugo" jubiliejinis pokylis 
š.m. rugsėjo 26 d.Martiniąue 
Ballroom salėje buvo antroji, 
jau didesnė dovana „Draugui", 
pokylyje taip pat apsi lankė re
kordinis dalyvių skaičius. Čia 
atvyko visi tikrieji „Draugo" 
draugai, maloniai paminėda
mi, paremdami dienraščio 90 
metų sukaktį. 

Jubiliejiniame pokylyje 
Draugo fondas „Draugui" įtei
kė jubiliejinę 30,000 dolerių 
dovaną. J i galėjo būti ir s tam
besnė, jei Draugo fonde turė
tume milijoninį kapitalą. Jį 
turime kaip galima greičiau 
pasiekti, kad „Draugui" šven
čiant šimtmetį Draugo fondo 
dovana būtų 100.000 dolerių 
iš gauto uždarbio. 

Už visas iki šiol „Draugui" 
suteiktas Draugo fondo dova
nas moderatorius kun. Vikto
ras Rimšelis Lietuvių R. Kata
likų spaudos draugijos — 
„Draugo" leidėjų vardu nuo
širdžiai padėkojo Draugo fon
do direktorių tarybos pirmi
ninkui ir iždininkui Broniui 
Juodeliui, įteikdamas j a m len-
tele-žymenį už sėkmingai at
liekamą darbą. 

Pati geriausia jubiliejinė do
vana „Draugui" yra įnašai į 
Draugo fondą, iš kur io už
darbio ir investavimų pelno 
„Draugas" jau gavo 318,400 
dolerių. Ši „Draugo" finansinė 
jėgainė ateityje bus da r labiau 

reikalinga. 
Tad telkime „Draugo" jubi

liejines dovanas į Draugo fon
dą iki šių metų pabaigos — 
tol, kol bus pasiektas milijo
nas. 

Jub i l i e j i n io va jaus įnašai 
Su 1,000 doler iu : 
Prel. Jonas A. Kučingis, 

g a r b ė s na rys , iš viso 3,600 
dol.. Los Angeles, C A. 

Su 200 doler ių: 
Vita ir Benediktas Neve-

rauskai, iš viso 800 dol.. Ster-
ling Hts.. MI. 

Dr. Antanas Belickas, gar
b ė s na rys , iš viso 1,200 dol., 
Evergreen Park, IL. 

Dr. Nellie i r Gerardas Juš-
kėnai, garbės n a r i a i , iš viso 
2,600 dol. Cleveland Hts.. 
OH. 

Ona ir Vytautas Kolis, iš 
viso 500 do!.. Palos Hills. IL. 

Raminta fr dr. Algirdas 
Marchertai. iš viso 200 dol., 
Lemont, IL. 

Stasys Pangonis, iš viso 600 
dol.. Omaha. NE. 

Vytautas Vidugiris, garbės 
n a r y s , iš viso 3,500 dol., Palos 
Verdes. CA. 

Zenonas Šukys, iš viso 400 
dol., Chicago, IL. 

Su 100 do le r ių : 
Irena ir Eugenijus Vilkai, 

g a r b ė s na r i a i , iš viso 1,000 
dol., Valencia, CA. 

Vytautas ir Palmira Janu-
šoniai, ga rbės n a r i a i , iš viso 
1,000 dol.. Dousman. WI. 

Kostas Stankus, ga rbės na
rys , iš viso 1,300 dol., Lock-
port. IL. 

Jonas Rugelis, ga rbės na
rys , iš viso 1,300 dol.. May-
wood.IL. 

Izolina ir Jonas Gyliai, iš 

Iškilmingo pokylio metu Lietuvių katalikų spaudos draugijos vardu kun 
Viktoras Rimšelis Draugo fondo direktorių tarybos pirmininkui ir įfcdi 
ninkui Broniui Juodeliui įteikė lentple-fcymenj. 

viso 600 dol., Southington, CT. 
Regina ir Vytautas Vai, iš 

viso-850 dol., Oak Brook, IL. 
Kleopą Gaižauskienė, iš viso 

550 dol., S. Pasadena, CA. 
Bernardas Brazdžionis, iš 

viso 550 dol., Los Angeles, CA. 
Birutė ir John Svera, iš viso 

700 dol., Bloomfield Hills, MI. 
Marija Titienė, iš viso 300 

dol., Cleveland, OH. 
Izabelė Burkauskienė, iš vi

so 260 dol., Chicago, IL. 
Emilija Kiela, iš viso 300 

dol., Willow Springs, IL. 
Kazimieras ir Albina Paliu-

liai, iš viso 250 dol., Waterbu-
ry,CT.., 

Laima Jarašūnienė, iš viso 
300 dol., Santa Monica, CA. 

LB Melrose Parko apylinkė, 
per J. Rugelį, iš viso 500 dol. 

Pranas Gluoksnys, iš viso 
600 dol., Calgary, Canada. 

Aušra ir Algirdas Saulis, iš 
viso 700 dol., Clarendon Hills, 
IL. 

Vytautas Apeikis, iš viso 
325 dol.. Los Angeles, C A. 

Donatas Banaitis, iš viso 
320 dol., Woodhaven, N.Y. 

Eleonora Giecus, iš viso 100 
dol., Crystal Lake, IL. 

Vaclovas Kuzmickas, iš viso 
100dol.,Waterbury,CT. 

Nina ir Jonas Jurkšaitis, iš 
viso 100 dol.. Beverly Shores, 
IX. 

Alfonsas Jakubenas. iš viso 
100 dol.. Sun City, AZ. 

Stasys Žymantas, iš viso 100 
dol.. Downers Grove. IL. 

Kun. V. Kriščiūnevičius, iš 
viso 100 dol.. VVarren, MI. 

Algis Strimaitis, iš viso 100 
dol., Chicago, IL. 

Su 50 dolerių: 
K. E. Gudinskai, iš viso 827 

dol., Hamilton, Ont., Canada. 
Stella ir Alfons Kontvis, iš 

viso 50 dol., Westminster, CA. 
Stasė Bublienė, iš viso 450 

dol., Birmingham, MI. 
Joana Dailidienė, iš viso 575 

dol., Crete, IL. 
Natalija ir Mečys Mažeika, 

iš viso 50 dol., Joliet, IL. 
Vytautas Černius, iš viso 50 

dol., Glendale, CA. 
Danutė Jankienė, iš viso 

300 dol.. Redford. MI. 
Marija Noreikienė, iš viso 

250 dol.. Putnam, CT. 
Jonas ir Stasė Šiaučiūnai, iš 

viso 250 dol., Cicero. IL. 
Kun. Viktoras Skilandžiū-

nas, iš viso 280 dol., Ottawa, 
Canada. 

R.J. Weitzel, iš viso 150 dol, 
Park Ridge, IL. 

Su 30 dolerių: 
Valentina Dailidka, iš viso 

225 dol. Albuquerque. N'M 
Genė Čvviene. iš viso 470 

dol.. St. Pete Beach. FL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo i ž d i n i n k a s 

• S i u n t i n i a i \ L i e tuvą oro 
paš tu p e r 7 d i e n a s i š s iun
čiami k e t v i r t a d i e n i a i s . Tele
fono kortele skambinti į Lietuvą 
tik 12 c/min. Baltia Exspress 
įstaigoje, t e l . 800-772-7624, 
š iaurės Čikagoje , Elkgrove 
Village. te l . 800-262-3797. s«*2 

• Tik 33 c e n t a i u ž m i n u t e 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV. per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet kur pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės lietuviškai 708-386-
0656. Mas 

• A. a. Apolonijos Papie-
vienės atminimą pagerbdami, 
Lietuvos naš la ič iams aukoja 
$40 Gediminas ir Roma Biels-
kai, $25 Jurgis ir Elvyra Vado-
palai. Reiškiame užuojautą ve
lionės a r t imies iems, o auko
tojams dėkojame! „ L i e t u v o s 
N ašlaičių globos" komitetas, 
2711 We«t 7 1 * Str. , Chicago, 
I L 6 0 6 2 9 . M63 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba , red. Karolis 
Milkovaitis, g a l i m a užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
S t , Chicago , I L 60629, tel . 
773-476-2655. P r e n u m e r a t a 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25 Išeina 8 k a r t u s per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

•A. a. R e n a t o s Marijos 
Slonskytės atminimą pagerb
dami, Ona ir P ranas Michele-
vičiai, St. Beach, FL, aukoja 
$25 Lietuvos našlaičiams.Reiš-
kiame užuojautą velionės arti
nusiems, o aukotojams dėko
jame! „ L i e t u v o s N a i l a i č i ų 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 7 1 * Str. , Chicago , IL 
60629. MM 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h S t Turime didelį pasi
r inkimą: m a t y s i t e gTanito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pas ta tan t pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir V i l i m a s Nelsonai*. 
Tel. 773-233-6335. (sk.) 

• „ S i d a b r o v a r p e l i s " , 
„Saulu tės" , L ie tuvos va ikų 
globos būrelio, labdaros kon
certas Šv. Kalėdų proga bus 
sekmadienį, g r u o d ž i o 5 d., 
12:30 vai . p . p . (po 11:00 vai. 
Mišių) L i e tuv ių Dai lės mu
z ie ju je , PLC Lemonte . Visi 
kviečiami praleisti nuotaikingą 
valandėlę ir savo apsilankymu 
paremti vargingus vaikučius 
bei studentus. *SM 

• Seselė Margaret Louise 
Rupšys, Nerinx, KY, Eva M. 
Federko, Scranton, PA, A. ir L. 
Valavičiai, Gediminas ir Daria 
Dragūnai, Philadelphia, PA, M. 
ir D. Vorsteg, Medford Lakęs, 
NJ, Verutė Ringutė, Chicago, 
IL, Alfred ir Joyce Baran, Strat-
ford, CT, V a i d a T r i m a k a s , 
Westlake, OH ir F. Liktorius, 
Ft. Lauderdale, FL, visi globoja 
po našlaitį Lietuvoje. Pratęs
dami globą kitiems metams visi 
a t s i u n t ė po $ 1 5 0 . Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame gera-
danams.„Lie tuvos Našlaičių 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71* Str., Chicago , IL 
60o29* ww6 

• Antanas Valait is , East-
lake, OH, 95 me tų amžiaus 
sukakties proga aukoja $100 
Lietuvos naš la ič iams. Ponas 
Antanas taip pat j au keli metai 
globoja vieną našlaitį Lietuvoje, 
kas metai s iųsdamas po $150. 
Sveikiname poną Antaną su
kakties proga, linkime dar daug 
sukakčių sulaukt i , o už auką 
Lietuvos va ikų vardu dėko
j a m e . „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71* Str. , Chicago , IL 
60629. 9"*» 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747. 

• Automobi l io , n a m ų ir 
ligos draudimas atvykusiems 
iš L ie tuvos ir k i tų k r a š t ų . 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
S0439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėna i . Visų rū š ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda
mi t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į ENTER-VIDEO 3533 
S A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. (sk.) 

• A a. Antano Kriščiūno 
a t m i n i m o pagarbai žemiau 
i švard in tų asmenų paaukot i 
$500, velionio šeimos skiriami 
šalpos darbui: $200 BALFui, 
$300 „Tremtinių grįžimo fon
dui". Aukotojai: Rimas ir Nijolė 
Baniai, Feliksas ir Rūta Dau-
kai, Lee, Milda ir Milda Harris, 
Vida Jesevičienė, Sofija Juckū-
niene, Vytas ir Vilė Kriščiūnai, 
Kazys Kun iu t i s , Bronius i r 
Aldona Masiukevičiai, Antanas 
ir Vilija Machertai , Feliksas 
Mataitis, Jurgis Matusevičius, 
Walter ir Irena Meilės, Giedrė 
Mereckienė, Charles ir Vida 
M u r r a y , K ę s t u t i s i r O n u t ė 
Paulikai, Algis ir Irena Putriai, 
Ra imundas ir Genė Rimkai , 
Antanas ir Genutė Sabaliaus
kai, A ir A. Tuskeniai, Jonas ir 
Irena Valaičiai, Marius ir Regi
na Vi rž in ta i , Violeta Wood-
ward. BALFas reiškia užuo
jautą ve l ion io šeimai ir nuo
š irdžiai dėkoja aukotojams 
už a u k a s ir parodytą dėmėsi 
l i e t u v i ų šalpai. M?O 

• A l m o s f o n d u i a. a. 
D o n a t o Š a t o a tminimą pa
gerbdami, aukojo: Vytautas ir 
Augė Rastoniai , Centerville, 
M A aukoja $60. Almos vardu 
dėko jame už a u k a s , o a r t i 
miesiems reiškiame užuojautą. 
Aukos n u r a š o m o s nuo mo
kesčių. Tax ID # 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
la ič ių globa", pažymint, kad 
skir ta Almos fondui ir siųsti: 
2711 West 71 st Str„ Chicago, 
IL 60629. MKT 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S.Pula»kiRd.. Chicago. IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJ&edsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8760 

ToO ftve 24 hr. 888-7766742 
Darbo vai. nuo 9 r.T. M 5 V.T. 

Saitad. 9 v r ikilv.p.p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką. 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60839 

(Skarosi gatvea nuo „Draugo*) 
TeL 778-884-0100. 

TeL 880-857-0800, L • a n o t , IL 

ADVOKATAI 
L.Rane aV LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
SMS S. Archer Av*s Chicago, 

IL 60832. TeL 847-381-7636 
(kalbame liotuvi»kai) Mes jotų 
paslaugoms 7 dienai per savaite. 




