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Kaina 75 c. 

Seimas pradėjo darbą. Ar bus 
išsaugota „Lietuvos širdis"? 

Vilnius, rugsėjo 10 d. 
(BNS) — Pradėdamas Seimo 
rudens sesiją, jo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pabrėžė 
Seimo institucijos reikšmę de
mokratijos ir laisvės idėjoms. 

Sveikinimo kalboje Seimo 
vadovas teigė, kad kai kurių 
valstybių parlamentai, svar
stydami svarbius valstybės gy
venimo klausimus, kartu dis
kutuoja ir apie patį parla
mentarizmą. 

V. Landsbergis prisiminė, 
kad prieš kelias dienas, daly
vaudamas Europos parla
mentų vadovų susitikime Vo
kietijoje, jis išgirdo pasakymą 
„parlamentarizmas — demo
kratijos širdis". 

1991 metų sausį ant Lietu
vos Seimo pastato barikadų 

buvo užrašyta s ie tuvos šir
dis". „Ne prie vyriausybės, ne 
prie Valdovų rūmų, o čia, prie 
parlamento", sakė tuometinio 
ir dabartinio Seimo vadovas. 
Jis pažymėjo, kad Atkuriama
sis Seimas buvo „naujosios 
Lietuvos sąlyga". „Ir šiandien 
Seimas tebėra Lietuvos šir
dis", teigė V. Landsbergis. 

Jo nuomone, Seime iškyla ir 
pagarbos parlamentui klausi
mas. Pasak Seimo vadovo, 
turi praeiti ne viena kadenci
ja, kol Seimo nariai išmoks su
derinti kritiką ir diskusijas su 
pagarba savo institucijai. 

Prasidėjusioje VII Seimo 
sesijoje iš viso ketinama svar
styti apie 250 įstatymų projek
tus. 

Sustabdyta kaltinamojo žydų 
genocidu byla 

Vilnius, rugsėjo 10 d. 
(BNS) -— Vilniaus apygardos 
teismas penktadienį sustabdė 
žydų genocidu kaltinamo 
Aleksandro Lileikio bylą dėl 
blogos kaltinamojo sveikatos, 
neleidžiančios jam dalyvauti 
teisme. 

Sustabdyti bylos nagrinė
jimą teismo prašė ir valstybės 
kaltintojai, ir gynėjas, pri
pažinę, kad byla pateko į akla
vietę, A. Lileikiui negalint da
lyvauti teismo posėdžiuose. 

Byla sustabdyta iki išnyks 
priežastys, trukdančios bylos 
nagrinėjimui, t.y., iki kalti
namasis pasveiks, nors keli 
medicininiai patikrinimai nu
statė, kad 92 metų A. Lileikis 
serga daugeliu ligų, įskaitant 
nepagydomas. 

Tačiau praktiškai teismo 
sprendimas reiškia, kad A. Li-

Seimas nepritarė 
diplomatų 
atlyginimų 
„įšaldymui" 

Vilnius, rugsėjo 10 d. 
(Elta) — Penktadienį po patei
kimo Seime atmestas siūly
mas atidėti diplomatų atlygi
nimų padidinimą kitais me
tais. 

Pagal Diplomatinės tarny
bos įstatymo įgyvendinimo 
įstatymą, nauja atlyginimų 
sistema diplomatinėje tarny
boje turi būti įvesta nuo šių 
metų lapkričio 1 d. Atidėti jos 
įsigaliojimą esant sunkiai fi-
nanasinei padėčiai, iki kitų 
metų liepos 1 d. pasiūlė Seimo 
kancleris Jurgis Razma, pa
rengęs įstatymo pataisos pro
jektą. Finansų ministerijos 
skaičiavimais, kuriais rėmėsi 
Seimo kancleris, toks žingsnis 
leistų sutaupyti apie 7 mln. 
litų. Sutaupytas lėšas. J. Raz
mos nuomone, galima būtų 
skirti dėl biudžeto mažinimo 
sunkioje padėtyje atsidūru
sioms įvairioms institucijoms, 
tarp jų ir Seimui. 

Rudens sesijos išvakarėse 
nusistebėjimą tokiu Seimo 
kanclerio parengtu, ne su vy
riausybe, nei su Užsienio rei
kalų ministerija nesuderintu 
projektu pareiškė užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas. Jis pažymėjo, kad 
URM savo biudžetą, palyginti 
su kitomis institucijomis, su
mažino labai stipriai — net 15 
proc. Ministrą A. Saudargą 
ypač nustebino tai. kad J. 
Razma diplomatų algų są
skaita siekia spręsti Seimo fi
nansavimo problemas. 

leikio byla yra sustabdyta vi
sam laikui. 

Kaltinamajam sunkiai ser
gant, Lietuvos įstatymai lei
džia bylas sustabdyti, kol jis 
pasveiks, [statymai nenuma
to, kad jei kaltinamasis serga 
labai sunkiai ir greičiausiai 
nebepasveiks, bylą galima nu
traukti. 

Nutarties paskelbimo išva
karėse teismas atmetė Gene
ralinės prokuratūros prašymą 
skirti A. Lileikiui tarptautinį 
medicininį patikrinimą, kurio 
buvo prašoma, atsižvelgiant į 
JAV Teisingumo departamen
to Specialiųjų tyrimų skyriaus 
direktoriaus Eli M. Rosen-
baum abejones dėl ankstesnių 
A. Lileikio sveikatos patikri
nimų objektyvumo. 

Tačiau teisėjai nusprendė, 
kad nėra pagrindo abejoti net 
keturių tyrimų išvadomis, ku
rios visos iš esmės buvo vieno
dos. 

A. Lileikis kaltinamas tuo, 
jog nacių okupacijos metu, 
būdamas Vilniaus apygardos 
saugumo viršininku, nuo 1941 
m. birželio iki 1944 m. liepos 
pasmerkė sunaikinimui 75 
žydus, iš kurių tik vienam pa
vyko išvengti mirties. 

Lietuva kaltinama 
žydšaudžių slėpimu 

Jeruzalė. Nacius persekio
jantis Simo n Wiesenthal 
centras pasmerkė Vilniaus 
teismo sprendimą nerengti 
tarptautinės žydų genocidu 
kaltinamo Aleksandro Lileikio 
sveikatos ekspertizės, pareiš
kęs, jog tai dar kartą liudija, 
kad Lietuva neturi politinės 
valios teisti nacių nusikal
tėlius. 

Pasak centro Izraelio sky
riaus direktoriaus Efraim Zu-
roff, toks teismo sprendimas 
įrodo, kad „Lietuva dabar yra 
bene saugiausia vieta pasau
lyje lietuviams, kurie žudė 
žydus per holokaustą". „Ne
abejoju, kad šis nevykęs 
sprendimas paspartins dau
gybės užsienyje gyvenančių 
lietuvių nacistinių žudikų, ku
rie bijo bausmės dabartinėse 
gyvenamose vietose, sugrįži
mą į Lietuvą, tapusia pagrin
diniu prieglobsčiu holokausto 
nusikaltėliams", teigiama E. 
Zuroff pareiškime. 

* Europos Taryba Parla
mentinės Asamblėjos Politi
nio komiteto posėdyje pripa
žinta, jog Lietuvoje yra dvi 
kraštutinių pažiūrų partijos 
— Lietuvos laisvės sąjunga, 
vadovaujama Kauno miesto 

Nuotcv: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) rugsėjo 10 dieną 
susitiko su Ukrainos prezidentu Leonid Kučma Jaltoje surengtoje tarp
tautinėje konferencijoje. <Eltai 

XXI š imtmečio Europoje 
nebus skiriamųjų linijų 

Jalta-Vilnius, rugsėjo 10 
d. (BNS) — Kreipimesi į penk
tadienį Jaltoje prasidėjusios 
tarptautinės konferencijos 
„Baltijos ir Juodosios jūrų 
bendradarbiavimas: į XXI am
žiaus Europą be skiriamųjų li
nijų" dalyvius, Ukrainos prezi
dentas Leonid Kučma pasvei
kino valstybių „nuo Juodosios 
iki Baltijos jūrų" vadovus, su
sirinkusius Jaltoje, kad „vi
siems laikams panaikintų ski-

vius, Lietuvos vadovas išreiš
kė įsitikinimą, kad, tvirtėjant 
rinkos ekonomikai Europoje, 
turėtų gausėti bendrų šių re
gionų projektų. Pabrėžęs Bal
tijos jūros valstybių tarybos 
(BJVT) ir Juodosios jūros eko
nominio bendradarbiavimo or
ganizacijos svarbą, V. Adam
kus apgailestavo negalįs šių 
dviejų regionų ryšių pavadinti 
pakankamais. 

„Gilioje praeityje jau turė-
riamąsias linijas, kurios dau- jome Gintaro ke'ią ir Šilko ke-
giau kaip pusę šimtmečio bu- lią. Esu t&ras, kad be palan-
vo išplėšusios daugelį regiono 
valstybių iš natūralios Euro
pos civilizacijos raidos". 

Bendras susirinkusiųjų Jal
toje tikslas — padaryti Euro
pos žemyną saugesnį ir pasto
vesnį, pabrėžė prezidentas. 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, kalbėdamas 
konferencijoje, pabrėžė Balti
jos ir Juodosios jūrų regionų 
bendradarbiavimo gaires, ypa
tingą dėmesį skirdamas eko
nominių ryšių plėtrai. 

Sveikindamas forumo dalv-

kios muitų ir mokesčių aplin
kos šie keliai niekada nebūtų 
atsiradę. Todėl ir šiandien 
svarbiausias irifitavinys — nai
kinti dirbtinius barjerus pre
kių ir kapitalo judėjimui", kal
bėjo prezidentas. 

Suprasdamas, kad skatinti 
valstybių bendradarbiavimą 
reikia išteklių, kurių socia
lines bei ekonomines reformas 
vykdančiose valstybėse trūks
ta. V. Adamkus siūlė pradėti 
nuo ,.mažų žingsnelių". 

Penktadienį į Jaltoje vyks-

„Lietuvos aido" akcininkas 
badaus ...namuose 

Vilnius, rugsėjo 10 d. 
(Elta) — Negausios Reformų 
partijos vadas, verslininkas ir 
„Lietuvos aido" akcininkas Al
girdas Pilvelis tik iš dalies 
tesėjo savo pažadą pradėti 

tarybos nario Vytauto Šus
tausko, bei' Lietuvių naciona
linė partija „Jaunoji Lietuva". 
kuriai Seime atstovauja kau
nietis Stanislovas Buškevi
čius. Apie tai ketvirtadienį 
pranešė Seimo narys Bronislo
vas Kuzmickas, kuris vado
vauja Lietuvos Seimo delega
cijai Europos Tarybos Parla
mentinėje Asamblėjoje. Pasak 
jo, ekstremistine partija ga
lėtų būti pripažinta ir Min
daugo Murzos vadovaujama 
Lietuvių nacionalsocialinės 
vienybės sąjunga, tačiau ją at
sisako įregistruoti Teisingumo 
ministerija. 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus paragino 
plėsti ekonominį ir kultūrinį 
bendradarbiavimą su Gruzija, 
kurią pavadino „Lietuvos ben
dražyge" siekiant nepriklauso
mybės nuo sovietų dešimtme
čio pradžioje. Gruzijos prezi
dentas Eduard Ševardnadzė 
jam pritarė, sakydamas, kad 
bendradarbiavimui yra su
kauptas „didelis potencialas". 
Lietuvos ir Gruzijos preziden
tai susitiko penktadienį Uk
rainos kurorte Jaltoje. V. 
Adamkus pakvietė Gruzijos 
prezidentą apsilankyti Lietu
voje. BNS i 

viešą mėnesio trukmės bada
vimą prie Tėvynes sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) par
tijos bustina Vilniaus Gedi
mino prospekte. 

Penktadieni 2 vai. po pietų 
A. Pilveli^ 'ikrai atėjo prie 
valdančiosios partijos būsti
nes, nešinp- svarstyklėmis ir 
buteliu mineralinio vandens. 
Užlipęs ant svarstyklių, jis vi
siems paskelbė sveriąs 117 
kilogramų, tarsi įsipareigo
damas, kad šis skaičius ma
žės. 

Tačiau viešas renginys te
truko tol. kol jo vietoje susi
rinkę fotografai ir operatoriai 
įvairiomis pozomis įamžino 
griežtos idėjos autorių. Vėliau 
A. Pilvelis, pamiršęs išvaka
rėse duotus pažadus viešai ba
dauti kasdien nuo 2 iki 8 vai. 
vakaro, pareiškė badausiąs ne 
Gedimino prospekte, bet na
muose. Mat badavimas prie 
konservatorių būstinės jiems 
esą teiktų „per daug garbės". 

Per tas dešimtį žurnalistų 
dėmesio minučių A. Pilvelis 
dar suspėjo paskelbti ryžtingą 
pareiškimą apie jo badavimo 
priežastis. „Atėjau čia įspėti 
žmonių, kad investicinių akci
nių bendrovių likvidavimas 
yra didesnė blogybė negu 
bankų griūtis", sakė būsima
sis badautojas. Anot jo. dėl 
sužlugusios Gedimino Vagno
riaus investicinių čekių pro
gramos daba uždaroma per 
100 investicinių akcinių ben
drovių. 

tančią konferenciją susirinko 
daugiau nei 10-ties valstybių 
vadovai. Lietuvos, Lenkijos ir 
Ukrainos prezidentų globoja
mas susitikimas yra prieš po
rą metų vykusios Vilniaus 
konferencijos tąsa. 

„Suprantama, kad esame 
įvairūs dydžiu, kultūra, vyk
domų reformų pažanga, sau
gumo politikos orientacija. Ta
čiau skiriamąsias linijas brė
žia tie, kurie teigia, kad šie 
skirtumai esą neperžengiami", 
sakė Lietuvos vadovas, kreip
damasis į konferencijos daly
vius. 

V. Adamkus išreiškė viltį, 
kad konferencijų diskusijų 
metu „išryškinsime tai, kas 
galėtų pagyvinti mūsų regio
nų visapusį bendradarbiavimą 
Vilniaus, o dabar ir Jaltos, 
konferencijų dvasia". 

Valstybės 
tarnautojai Lietuvai 

nesutaupys 
Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) 

— Šių metų valstybės biudže
tą mažinant daugiau kaip 6 
proc., valdininkų darbo užmo
kesčio fondas nesumažės, ant
radienį spaudos konferencijoje 
pareiškė Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minist
ras Sigitas Kaktys. 

Vyriausybė yra paskelbusi, 
kad taupydama mažins valdi
ninkų atlyginimo priedus ir 
premijas. Tačiau ministras 
spaudos konferencijoje tvirti
no, kad pinigai, sutaupyti ma
žinant kai kurių valdininkų 
atlyginimus, bus paskirstyti 
tiems valdininkams, kurie 
mažai uždirba. 

Biudžetinėse įstaigose, pa
sak ministro, dirba apie 
300,000 žmonių, iš jų 18,000 
— ministerijose bei kitose val
stybės valdymo institucijose. 

Anot S. Kakčio, atlyginimai 
bus mažinami 6,800 valdinin
kų. Daugiausia algos mažės 
vidaus reikalų, muitinės, mo
kesčių inspekcijos sistemoje. 
Ministro teigimu, per mėnesį 
atlyginimų fondas sumažės 
280,000 litų. Tačiau šios lėšos 
nebus sutaupytos, jos bus pa
naudotos 800-1,200 litų už
dirbančių valdininkų atlygini
mams didinti. 

S. Kaktys pažymėjo, jog val
dininkų yra per daug. ir per 
šiuos bei kitus metus bus su
darytos prielaidos 18.000 
valdininkų „armiją" sumažin
ti 5 procentais. 

* „Biudžeto lesu taupy
mas gresia tapti vajumi, 
nuo kurio nukentės tautos 
ateičiai itin svarbios sritys", 
teigiama Lietuvos mokslų 
akademijos pareiškime. Aka
demija teigia, kad taupus lėšų 
naudojimas yra būtina sąlyga 
ekonominei pažangai, to rei
kia siekti nuolat, todėl taupy
mo politikai negalima nepri
tarti. Tačiau ji prieštarauja 
užmojams „vienu rankos mos
tu" sustambinti aukštąsias 
mokyklas, prijungti valstybi
nius mokslo institutus prie 
universitetų, net nutraukti jų 
finansavimą — tokios priemo
nės gali pakenkti ir ūkiui bei 
kultūrai. <EIU> 

* Lietuvos pasieniečiai 
Lazdijų rajone prie Lenkijos 
sienos trečiadienio naktį su
laikė 4 Somalio piliečius, ku
rie plastmasiniais kastuvė
liais mėgino pasikasti po sie
nos signalizacijos sistema Su
laikytieji turėjo Lietuvoje iš
duotus asmens registracijos 
pažymėjimus, kuriuos gauna 
užsieniečiai, pasiprašę pabė-

Prancūzijos premjerui — 
„Žalgirio" marškinė l ia i 

Paryžius, rugsėjo 9-10 d 
(BNS-Elta) — Premjeras Ro
landas Paksas Paryžiuje tiki
no Prancūzijos ministrą pirmi
ninką Lionei Jospin. kad 
Lietuva yra pasiruošusi Eu-
roatlantiniam bendradarbiavi
mui. 

Susitikime ketvirtadienį R. 
Paksas pabrėžė, jog Lietuva 
yra visiškai pasiruošusi pra
dėti derybas dėl narystes E3 
ir pareiškė viltį, kad viršūnių 
susitikime Helsinkyje gruo
džio mėnesį bus priimtas po
litinis sprendimas pakviesti 
Lietuvą derėtis. 

L. Jospin patvirtino, kad 
Prancūzija palankiai vertina 
Lietuvos siekius įstoti į ES ir 
NATO. 

Pokalbyje buvo paminėta 
Lietuvos prieškario ambasa
dos Paryžiuje pastato, kurį da
bar užima Rusijos tarnybos, 
sugrąžinimo Lietuvai proble
ma. L. Jospin papasakojo apie 
savo valstybės pastangas iš
spręsti šią problemą. Daugiau 
nei prieš metus buvo paskelb
ta, kad Prancūzijos vyriau
sybė pasirengusi padėti finan
suoti Rusijos atstovų iškel
dinimą iš Lietuvos prieškario 
ambasados, bet ši problema 
tebesprendžiama Lietuvos ir 
Rusijos diplomatų konsultaci
jose. 

R. Paksas Prancūzijos prem
jerui, kuris yra aistringas 
krepšinio gerbėjas, padovano-

> Euroiygos čempionų Kauno 
..Žalgirio" krepšininkų marš
kinėlius su užrašu „JOSPIN" 
ii pakvietė ji atvykti į Lie
tuvą. 

Beveik šimtui Prancūzijos 
verslo žmonių, atstovaujančių 
didžiausioms firmoms, penk
tadieni R. Paksas pareiškė, 
jog vyriausybė deda visas pas
tangas, kad Lietuvoje daugėtų 
ne funkcionierių, bet investuo
tojų. 

Pusryčių forma vykusiame 
susitikime R. Paksas per
skaitė pranešimą „Lietuvos 
užsienio ekonomines politikos 
prioritetai". Ekonomines plė
tros agentūros direktoriaus 
Vytauto Gruodžio pranešimo 
tema buvo „Verslo partne
rystes ir investavimo Lietu
voje privalumai". 

Savo kalboje R. Paksas 
apžvelgė Lietuvos ir Prancū
zijos dvišalius ekonominius 
ryšius, nurodė privalumus ir 
Lietuvos patrauklumą užsie
nio investuotojams. 

Statistikos departamento 
duomenimis, balandžio 1 die
ną Prancūzijos investicijos 
Lietuvoje sudarė daugiau kaip 
22 mln. JAV dolerių. Per pa
staruosius trejus metus Lietu
vos ir Prancūzijos prekybos 
apimtys išaugo beveik du su 
puse karto. Prancūzijos preky
bos apimtys su Lietuva yra 
didžiausios tarp visų Baltijos 
valstvbiu. 

Nuotr.: Lietuvos ministrą:- uirminij - daa Faksas I kairėje įteikė 
Prancūzijos premjerai i npionų krepšinio koman
dos ..Žalgiris" marškinėlius. 'Eita 

Ukrainiečiai prašo malonės 
nuteistam Seimo nariui 

Vilnius, rugsėjo 8 d. 'BNS) daugelyje valstybių". 
— Buvę savanoriai iš Uk
rainos, padėję ginti Lietuvos 
Seimą nuo sovietų puolimo, 
paprašė prezidento Valdo 
Adamkaus malonės nuteista
jam parlamentarui Audriui 
Butkevičiui. 

„Daugelis A. Butkevičiaus 
vardą sieja su Lietuvos ne
priklausomybes atkūrimu, su 
didvyriška jos gynyba nuo so
vietų užpuolikų. Kad ir ką 
būtų jis padaręs, eidamas 
aukštas valstybines pareigas, 
tai negali užbraukti jo nuo-

Prezidentas gali suteikt; 
malone, apsvarstęs nuteistojo 
prašymą, bot A. Butkevičius 
prašymo nerašo, atsisakyda
mas pripažinti savo kaltę. A. 
Butkevičius pernai lapkritį 
buvo nuteistas kalėti pusšeštų 
metu už pasikėsinimą suk
čiauti stambiu mastu. 

Ukrainos savanoriu būrys 
drauge su Lietuvos patriotais 
saugojo Lietuvos parlamentą 
1991 metų sausj ir vasarį nuo 
tuomet laukto sovietu kariuo
menes puolimo. A. Butke-

pęlnų tuo įtemptu laiku, kai vicius, tuometinis Krašto ap-
buvo sprendžiamas Respubli- saugos departamento gene-
kos likimas", rašoma ukrai
niečių savanorių kreipimesi į 
V. Adamkų, kurio atš vietą 
gavo naujienų agentūra BNS. 

Savanoriai prašo suteikti 
malonę A. Butkevičiui, teig
dami, kad jo išlaisvinimą 
„džiaugsmingai sutiks visi 
Lietuvos Respublikos draugai 

• gelio statuso ir kuriems buvo 
suteiktas laikinas teritorinis 
prieglobstis Lietuvoje. Soma
liečiai sakė norėjo per Lenkiją 
patekt i į Vokietiją B\'s 

r a l i n io d i r e k t o r i u s ir A t k u r i a 
mojo Se imo n a r y s , v a d o v a v o 
S e i m o gynyba i . 

KALENDORIUS 
KugŠTjo I 1 d.: Augamas, Gy-

taett fGyt*), Gražuolis Helga. Hia
cintas. Protas. Sungaile 

Kugsr jo 12 d.: Diem<xiis, Gvi
dą-. Mantmine. Marija. Ovidijus, 
Sirvydas. Tolvaldas. Vaidmantė 

Rugsė jo 13 d.: ISv Jonas Auk
saburnis. Barmantas, Barvyde. Bir-
N H t a s , Eulogijus. -Jonas. Mr.ngai-
lis, Toimine. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

MAS VASAROS 
STOVYKLA —1999 

Vasara atneša gražų orą, 
atostogas ir svarbiausia — 
stovyklas. Viena tų stovyklų 
buvo moksleivių ateitininkų, 
birželio 26 - liepos 3 d. vykusi 
Dainavoje. Iš Čikagos, Cleve-
lando, Detroito, Bostono, Phi-
ladelphijos, Baltimorės, Kana
dos, net iš tolimos Los Angeles 
į žaliuojančią Dainavą atvyko 
56 moksleiviai. Šiai stovyklai, 
šio tūkstantmečio paskutinia
jai, labai tiko stovyklos tema: 
„Žengiame į ateitį". 

Prieš „žengiant" pirmyn, sto
vyklautojams buvo priminta 
kaip svarbu suprasti ir ap
mastyti praeitį. Indrė Čup-
linskaitė, atvykusi iš Toronto, 
skaitė paskaitą apie istorijos 
vertę ir jos aktualumą dabar
tyje. Ji teigė, kad į istoriją ga
lima žvelgti įvairiais požiū
riais: ekonominiu, religiniu, 
politiniu ir kt. Ryšium su šia 
tema savaitės eigoje vadovai 
trumpai pristatė įvairius žy
mius istorinius asmenis. „Ke
lionė per laiką" laužo metu, 
moksleiviams buvo suteikta 
proga vaidinti įvairius istori
nius momentus. 

Stovyklos dienotvarkė buvo 
tradicinė — darbo būreliai 
ryte, maudymasis Spyglyje po 
pietų, užsiėmimų būreliai 
prieš vakarienę ir vakarinė 
programa. Vadovai sudarė 
įdomius užsiėmimų būrelius. 
Adriana Karkaitė pristatė sto
vyklautojams ką ji šiuo metu 
studijuoja — muzikos tera
piją. Elena Tijūnėlytė ir Laura 
Lapšytė pravedė meno būre
lius — stovyklautojai pagami
no popierį, nudažė marškinė
lius. Stovyklautojai rašė 
straipsnelius stovyklos laik
raštėliui, kurį redagavo Asta 
Tyūnėlytė ir Adriana Kar
kaitė. Jie rinkosi pokalbiams 
su komendantu Paulium Gra
žuliu, ses. Laima Kabišaityte 
ir Liudu Landsbergiu; kalbėjo, 
diskutavo kaip geriau įgyven
dinti gyvenimo svajones, apie 
religinį pašaukimą ir apie lie
tuvybę. Vyto Žemaitaičio va
dovaujami stovyklautojai Dai
navai padarė du naujus „pik
niko" stalus. Lora Krumplytė 
padėjo stovyklautojams mik
linti kojas su jos pramoginių 
šokių būreliu. (Moksleiviams 
patinka Šokti; tai buvo labai 
aišku per paskutinius šokius.) 

Kaip visose stovyklose, spor
tas buvo labai populiarus. 
Vieną dieną per sportą, ses. 
Laima pradėjo lošti krepšinį 
su stovyklautojais ir pasirodė, 
kad ji labai gerai lošė. Stovyk
lautojai buvo susižavėję ses. 
Laimos talentu. Kaip visados, 
stovyklautojams labai patiko 
maudymasis ir Spyglys. Šįmet 
stovyklautojai surado didesnį 
paplūdimį su gražiu baltu 
smėliu ir naujai pasodintais 
medžiais; „kitoji pusė" nėra 
gražiau atrodžiusi. 

Susikaupimo vakaras sto-

REDAKTORĖS 
KERTELĖ 

Šio šeštadienio skyrių ski
riame susipažinimui su moks
leivių ateitininkų vasaros sto
vykla Dainavoje. Greta sto
vyklos aprašymo spausdiname 
ir keletą rašinėlių iš šios sto
vyklos įdomybių kupino laik
raštėlio. 

LA 

vyklautojams paliko malonų 
įspūdį. Vakaras prasidėjo eise
na per Dainavą ir tęsėsi su 
seselės Laimos pasidalinimu 
mintimis apie meilę. Seselė 
prisegė širdelę vienai stovyk
lautojai ir paprašė, kad ji taip 
pat kitam padarytų. Taip vyko 
kol visi turėjo „širdį" prie krū
tinės. Šis gražus pratimas ap
jungė visus, kaip vieną šeimą. 
Toliau turėjome progą grupė
mis pagalvoti, prisiminti kada 
mūsų gyvenimuose mums bu
vo suteikta meilė ar kada mes 
ją suteikėm kitam. Po šv. Mi
šių, kiekvienam stovyklauto
jui buvo paskirta knygutė, ku
rioje žmonės galėjo įrašyti 
kažką gero apie tą žmogų arba 
tam žmogui. Tai konkrečiai 
iliustravo meilę mumyse ir 
kitų žmonių jos įvertinimą. 

Stovyklos pagrindinis įvykis 
buvo Latvių diena. Prieš dve
jas vasaras moksleiviai nuvy
ko į latvių stovyklą „Gare-
zers", esančią Three Rivers, 
Michigane, o šią vasarą buvo 
lietuvių eilė latvius priimti į 
Dainavą. Latviams atvyks
tant, visi susirinko vėliavų 
aikštėje ir sugiedojome Lietu
vos ir Latvijos himnus. Greit 
buvo pastebėta abiejų kalbų 
panašumas. Visą dieną visi 
atidžiai klausė vienas kito ir 
bandė suprasti ką kas sako. 
Buvo įdomu, kad retkarčiais 
net lietuvis su latviu galėjo 
susikalbėti. Visi turėjo progą 
geriau vieni su kitais susi
pažinti mažose grupėse. Kiek
viena grupė perėjo Astos Ti-
jūnėlytės puikiai paruoštas 
stoteles, „išbarstytas" P61" Dai
navą. Kiekviena stotelė turėjo 
temą apie latvius arba lietu
vius. Stovyklautojai matė, kad 
yra daug panašumų kalbose, 
tradicijose, šeštadieninėje mo
kykloje; vienas didelis skirtu
mas buvo stovyklos. „Gare-
zers" stovykla turi didesnę 
stovyklavietę ir yra dvigubai 
daugiau stovyklautojų; sto
vyklos formatas taip pat skir
tingas. Latvių stovykla yra 
šešių savaičių ir pravedama 
kaip mokykla, su pamokomis. 
Latviai stovyklautojai per tą 
laiką intensyviai studijuoja 
latvių kalbą. 

Visi turėjo progos drauge 
pasportuoti — kartais lietu
viai prieš latvius, kartais kar
tu! Per iškilmingą vakarienę 
drauge valgėme skanius lietu
viškus patiekalus šeimininko 
Dariaus Ross dėka. Diena pa
sibaigė laužu, su lietuviško
mis ir latviškomis dainomis. 
Su entuziazmu ir įdomumu 
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1999 metų moksleivių ateitininkų vasaros stovyklos Dainavoje vadovai ir vadovės. Iš k.: sėdi — Adriana Kar
kaitė, Laura Lapšytė ir Julija Krumplytė. Stovi — stovyklos komendantas Paulius Gražulis ir Liutauras Mile-
vičius. 

MANO KELIONE 
I LIETUVĄ 

Praėjusią vasarą aš, kartu 
su savo šeima, nuskridau į 
Lietuvą, per tas tris savaites 
Lietuvoje, aš patyriau kodėl 
aš taip stengiuos išlaikyti 
savo lietuvybę Amerikoje. Aš 
su Dalia Šataite, Paulium ir 

visi prisidėjo prie programos. 
Buvo sunku išsiskirti, bet 
daug kas surado naujų draugų 
ir net pasikeitė adresais. 

Latvių diena paliko didelį 
įspūdį visiems, labiausiai va
dovybei. Vadovai susižavėjo 
moksleiviais, kurie buvo nuo
stabūs šeimininkai latviams. 
Jie savanoriškai prisidėjo prie 
ruošos, bet svarbiausia, jie 
buvo draugiški latviams ir 
energingai dalyvavo progra
moje. Vadovybei, dienos gale, 
liko viena mintis: ,jNegalime 
pamiršti šį jaunimą!" 

Gaila, kad jau dveji metai 
praėjo be moksleivių centro 
valdybos. Moksleiviai dar kar
tą atsisveikino su mylima Dai
nava nežinodami ar vėl galės 
sugrįžti. Ar bus žiemos kur
sai? Ar bus stovykla ateinan
čią vasarą? 

Visi dėkingi Julei Krumply-
tei, Vytui Žemaitaičiui ir jų 
štabui, paaukojusiems savo 
laiką ir atostogas ne tik su
ruošti ir pravesti stovyklą, bet 
ir neleisti baigtis šiai senai ir 
svarbiai tradicijai. Moksleiviai 
paliko stovyklą prašydami 
dviejų savaičių stovyklos — 
tai ženklas tėvams, studen
tams ir sendraugiams, kad šie 
moksleiviai ateitininkai trokš
ta būti veiklūs. Jiems tik rei
kia pastovios vadovybės — 
stovyklų ir kursų ruošoj ir 
miestų kuopose. Šis būrys 
moksleivių to vertas. Ar ne
būtų gražu, kad moksleiviai 
jau dabar galėtų planuoti atei
nančią vasarą atvykti į Dai
navą po Šokių šventės dve
joms savaitėms? Kas tai ga
rantuos? 

LPL 

Andrium Mikailomis, klaidžio
jom kas dieną po Vilnių. Tada 
mes kartu važiavome į Moks
leivių sąskrydį. Mes važiavo
me per visą Lietuvą kartu su 
savo bendraamžiais. Mes susi
draugavome ir buvo labai 
liūdna palikti visus. Pagaliau 
buvo laikas skristi atgal į 
Ameriką. Buvo baisiai, baisiai 
liūdna, nes aš tada tikrai su
pratau, kad Lietuva yra mano 
tėvynė. Negaliu sulaukti kada 
vėl grįšiu į Lietuvą. VALIO 
LIETUVAI!!! 

Giedrė Kazlauskaitė 

DARIAUS ROSS 
INTERVIU 

Darius Ros buvo nuostabu
sis mūsų stovyklos vyriausias 
virėjas. Jo djidžiausias pasieki
mas buvo lietuviška vakarienė 
Latvių dieną. Dauguma, tur
būt, neturėjot progos su juo 
pasišnekėti. Vieną dieną, jam 
dirbant, turėjau progos tru
putį jį paklausinėti. Jis apie 
save papasakojo nemažai. 

Darius atvažiavęs iš gilaus 
Kanados miško. Jis Dainavoje 
daugiausiai pasiilgo savo bai
darių, nes labai mėgsta bai
darėmis plaukti. Darius svajo
ja gyventi su New Foundland 
rastu šuneliu. Nors Darius 
pats rūko, jis pataria mokslei
viams net socialiai nerūkyti, 
nes kai „pagauni kablį" labai 
sunku liautis rūkyti, ypač, kai 
esi daugiau negu 30 metų 
amžiaus. 

Jau nuo mažens Darius ruo
šia valgį, nes jo mama nelabai 
mėgsta virti. Valgis, kurį jis 
labiausiai mėgsta ruošti yra 
„chili con carne" virtas su alu
mi. Kai Darius ruošė valgį 
Dainavoje kelis kartus gir
dėjosi giedojimas. Darius aiš
kino, kad atėjo aštuoni „Me-
dicant" vienuoliai į Dainavą ir 
paprašė maisto. Vienuoliai 
skaniai pavalgė ir. kadangi pi
nigų neturėjo, pagiedojo. Tai 
todėl girdėjote muziką iš vir
tuvės. 

Deja, Danus turėjo anksčiau 

išvykti, nes išskrenda į tėvų 
gimtines. Pirmiausia pirmą 
kartą aplankys gimines iš ma
mos pusės Lietuvoje. Po to 
skris į Škotiją aplankyti gi
mines iš tėvo pusės. 

Visos stovyklos dalyvių var
du dėkoju Dariui ir jo padė
jėjams už skanų valgį. Ačiū! 

Vadovė — 
Asta Tijūnėlytė 

• Buvimas teisingu nepri
klauso nuo turėjimo didelio 
balso. 

Kinų patarlė 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

Metams 1/2 metų 
JAV $100.00 $60.00 
Kanadoje ir kitur"".!!ZZZ. CU.S.') $115.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 
Kanadoje ir kitur OJA) ZZZZ.Z * 6 5 0 0 * 5 0 0 0 

Vi sakant i Lietuvą: 
Oro pastų $500.00 $250.00 
Reguliariu paitu" Z.Z.ZZ. $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro plistųZ.Z. $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kua. Viktoras Rimšelis 

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

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų 
gydymas, chiropraktika.manualine 

terapija, akupunktūra. 
7271 S. Harlem, Bridgevie*, IL 

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

i . 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. KedzieAve. 
Chicago. IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

382S Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ MD 
AUNA VOLODKA, PA-C 

VIDAUS UGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

6222 S.PtiasM Rd, Chicago, 
IL 60829 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

Moksleivių ateitininkų stovykloje. Dainavoje, smagiam šokių vakarui p;i*ipuosusn>s mergintos 

• ^ 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MaJn SL 
Matteaiion, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 SL 
Tintey Perk, IL 60477 

708-614-8871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 700-246-0067 arba 706-246-6561 
6448 S. PuteaM Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

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

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HJgNand Ave., Ste. 201 
(skersai getvss nuo Good Samsrftsn igoninss) 

Dovmere Grove. IL 60615 
Tel. 830-980-3113 

Vlanops sušiurus 

DR. K. JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

773-778-8989 arba 773-489-4441 

DR. DOMAS LAPKUS 
vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
OrtandPark 

708-3498100 
Valandos kaedjen, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Wa«erSL.LamonLlL 60439 
1301 Copperfield Ave., Šuto 113, 

Jolot.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Roed 
HfcfcoryrMa 

Tel. 708-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR VILIUS MIKAIT1S 
ŠEIMOS OAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MEDICAL CLMC 
15505-127 St.LsmontlL 80436 
Pitoauso Patos Commur*y Hospssl 

• s ) Cross HospKaJ 
Valandos pagal susitarimą s pagal M 

630-257-2266 

CanMac Diagnoaia, LTV. 
6132S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-438-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie, CHICAGO, IL 80652 
Tai. 773-735-1540 arba 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKS, MD 

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

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužavimų defbovBeJje ir sporte bei 

Kt. vietų skausmo gydymo speciaistai 
CNcago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHoroy: 815-383-9595 
E * Grove: 847-718-1212 

frUbettyvHe 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mennhelm Rd. 
VVeascheater, IL60164 

Tet. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS ŠĖlšuflŠ 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. M b / k a 

Vai antKl 2-4 v.p.p. ir kstvd. 2-5 y p p 
SsaM pagal lusllartmt 

Kabineto tat. 773-776-2680 
Nswųtal. 706-446-6646 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 SL, Burbanti H. 
ToJ. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETHJ.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 50 St, CNoago. IL 
Tel. 773-736-5556 

4707 S. GJbsrt, La Orangs, N. 
TeL 708-362-4467 

UH.PhIHASŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel 773-588-3186 
Namų tei 847-381-3772 
6746 Wee163rd Street 

Vai Pįrmd ir ketvd. 3 v p p - 6 v.p p 
Kitomis d»soon»s - susitarus 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Notthwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieirtamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angkskai) 

Tai. 706-422-8260 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką. VaL susitarus, arba ne: 
pirmd. 11-7.aiTtnl9-5,tnsorJ. 
104. pankai 10-4, kas antrą 
eettd. 10-2.1443 Š. 50 Ave., 
Cicero, IL Tai. 708462-4159. 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfckory Hito. IL 
Tel. (708) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREJKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hėfcory Hite. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tei. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMLNDASV&NAS,M£>.,&C. 
Specialybė - Vidaus fcgų gydytojas 

Kalbame listuviskai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9986 

ValanrJos pagal ausKarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•East Timor neramumai 
y r a ne tik polit inio, bet ir 
religinio pobūdžio, o Jungti
nių Tautų (JT) pasitraukimas 
iš smurtu ištiktos provincijos 
primena JAV apleidimą Pietų 
Vietnamo. 

Buvusi portugalų kolonija E. 
Timor yra katalikų apgyven
dinta, o 1975 m. ją užėmė, pri
jungė, ir toliau priespauda 
valdė musolmonų apgyvendin
ta Indonezija. Praėjusią savai
tę JT-ų padrąsinti, nebijoti In
donezijos keršto, 80% East 
Timor gyventojų balsavo už 
nepriklausomybę nuo Indone
zijos. Dabar vyriausybės remia
mos milicijos grupės keršija, 
naikindami miestus ir pulda
mi gyventojus, sprogdindami 
bažnyčias. Šimtai žmonių 
žuvę, (jų tarpe kunigai ir vie
nuolės), tūkstančiai benamių, 
gatvėse begalvių lavonų krū
vos, o JT darbuotojai traukia
si. Vatikanas perspėja, kad E. 
Timor gyventojams gresia ge
nocidas ir ragina Jungtines 
Tautas nusiųsti taikos išlai-
kytojus. Pasaulio kraštų vado
vai stipriai smerkia smurtą, 
bet nieko nedaro. (Reuters, 
AP) 

•New Yorko miestas bus 
visas n u o vabzdžių nuo
dais išpurkštas , sunaikinti 
smegenų uždegimo ligos (en-
cephalitis) skleidančius uodus. 
Nuo rugsėjo pradžios trys as
menys mirė nuo ,-,encephali-
tis", 9 serga, o 48 tyriami, nu
statyti negalavimą. Nors ser
gantys yra Queens ir Brooklyn 
apylinkių gyventojai, meras 
Guiliani nenori rizikuoti ligos 
iSstpfČtirnu fr reikalauja visą 
miestą' išpuršti, kas kelias sa
vaites, iki šalnos. (Reuters) 

•Brazilijoje t ipiškas pen
sininkas 49 m. amžiaus, o 
dauguma pensijų išmokėjimų 
didesni už buvusią algą. Tai 
yra visiškai legalu, nes užuot 
nustačius amžių, išeiti j pen
siją, vadovybe parūpina pensi
jas visiems, išdirbusiems 30 
metų. Nesvarbu, ar darbuoto
jas pradėjo dirbti iš vaikystės. 
Tuo tarpu pensijos fondas 
bankrutuoja, o be reformų, 
Braziliją gali ištikti kita eko
nominė krizė. (WSJ) 

•Vidutiniškai 10 proc. 
mokyklinio amžiaus vaikų 
lanko nevaldiškas mokyklas. 
Šiais metais, tėvams vis la
biau rodant savo nepasitenki
nimą valdiškų mokyklų tvar
ka, kai kuriose vietovėse, tas 
procentas pakilo iki 25. (WSJ) 

•Vašingtone tūkstančiai 
vyrų rinkosi melst is . Į šio 
savaitgalio trijų dienų dvasi
nio atsinaujinimo konferenciją 
atvyko 30,000 vyrų, dauguma 
Afrikos amerikiečiai. Papildo
mai 100,000 kalinių sekė kon
ferencijos transliavimą per te
leviziją. Konferencijos tikslas 
turi ypatingą reikšmę juo
diems vyrams, kurių nemažas 
procentas, užuot reikšmingai 
įsijungęs į visuomenę, atsiran
da kalėjimuose ir pan. Konfe
rencijos vadovas miniai aiški
no, kad laikas atkreipti dėme
sį į šio krašto istorinius princi
pus, ir įtraukti bažnyčią ir 
tikėjimą, dirbant pagerinti so
cialinę padėtį. (AP) 

•Žiniasklaida toliau kelia 
klausimus apie 1992 m. 
Waco tragediją, kurioje figū
ravo FBI bei kiti, ir žuvo per 
80 asmenų (20 vaikų). Va
šingtone eina kalbos, kad FBI 
viršininkas Louis Freeh bus 
pašalintas, nors jis perėmė 
FBI vadovavimą tik po Waco 
įvykio. Vyr. prok. Janet Reno, 
kurios Teisės departamentui 
priklauso FBI, priima visišką 
atsakomybę už Waco, bet tei
gia, kad niekas jos tiksliai ne
painformavo apie visą reikalą 
ir atsisako atsistatydinti. Re
no paskyrė buvusį senatorių, 
evangelikų kunigą J. Danforth 
įvykį ištirti. 

VVaco tragedijos metu Teisės 
departamente prokurorei Re
no padėjo prezidento geras 
draugas Webster Hubbell, ku
ris vėliau buvo pašalintas ir 
nuteistas kalėti už korupciją. 
Hubbell figūravo keliuose 
Clinton vyriausybės skanda
luose. Kritikai seniai aiškino, 
kad iš tikrųjų Hubbell tvarkė 
Teisės departamentą VVaco 
tragedijos metu, o Reno buvo 
tik tariamoji vadovė. Tuo tar
pu, iš įvairių šaltinių po tru
putį išlenda daugiau detalių 
apie Waco, nurodančių kitokį 
vaizdą, negu visuomenei buvo 
pateiktas. (Fox news, WSJ) 

•JAV-ose 70 proc. narko
tikų vartotojų dirba visą 
laiką, nustatė 1997 m. 
užbaigtas vadovybės tyrimas. 
(WSJ) 

•FDA vaistų reguliavimo 
agentūra pripažino naują 
būdą, nestatyti plaučių užde
gimą, tikrinant šlapimą. Re
zultatai gaunami po 15 min. 
Naujasis bodas 93% teisingu
mu nustato plaučių uždegimą. 
(WSJ) 

Lietuvos sostinės paradoksas: eilių eiles prabangių automobilių ir skurdi elgeta, netoli ei.smo spūsties pra
šinėjanti kelių centų duonos kąsniui... Abi nuotraukos — Viktoro Kapočiaus 

•Atstovų rūmai nešal iš
kai (411-41) balsavo pa
smerkti prez. Clinton spren
dimą paleisti iš kalėjimo 16 
FALN teroristų, su sąlyga, 
kad jie atsisakys smurto. Du 
teroristai atmetė pasiūlymą, 
kiti priėmė. Tačiau kalėjime, 
slaptai užrekorduotuose pasi
kalbėjimuose teroristai žadėjo 
toliau tęsti smurtą. Šiai am
nestijai prieštarauja FBI, poli
cijų organizacijos, ir kt., jų 
tarpe ir Hillary Clinton. At
stovų rūmų rezoliucija tik sim
boliška, nes prezidentas vie
nas nusprendžia amnestijos 
reikalus. (WSJ) 

• P o tik 14 mėn. kalėj imo 
bus paleistas jaunuolis, ku
ris nužudė savo naujagimį 
sūnų. Tuo tarpu Vermont val
stijoje viena motina jau de
šimt dienų kali, nes nutarė to
liau namuose mokyti 15 m. 
amžiaus sūnų, užuot jį leidus į 
valdišką mokyklą, kur jis silp
nai mokėsi. Nors per pusantrų 
metų namuose jaunuolio ma
tematikos ir skaitymo egza
minų rezultatai žymiai pa
gerėjo ir prašoko nustatytas 
normas, vietiniai pareigūnai 
nenusileidžia. (AP, WSJ) 

•Universitetų profesoriai 
sensta. Praėjusį rudenį treč
dalis JAV profesorių buvo su
laukę 55 m. amžiaus. Prieš 
dešimtmetį — tik ketvirtis. 
Kyla galimybė, kad ateityje 
bus lengviau, norintiems pro
fesoriauti universitetuose, ras
ti vietas, dabar tai yra beveik 
neįmanoma. (WSJ) 

* Lietuvos prez identas 
Valdas Adamkus nusiuntė 
užuojautos telegramą Graiki
jos prezidentui Constantinos 
Stephanopoulos dėl šią valsty
bę sukrėtusio galingo žemės 
drebėjimo, nusinešusio dešim
tis gyvybių. Paskutiniais duo
menimis, antradienį Graikijos 
sostinę Atėnus sukrėtusio že
mės drebėjimo metu žuvo 72 
žmonės, daugiau kaip 2,000 
asmenų buvo sužeista. 80 gy
ventojų laikomi dingusiais be 
žinios. i Eita> 

BUTAI VILNIŲ J E 
PRADĖS PIGTI 

Vilniuje nustojo kilti butų 
kainos, o seniau s ta tyt i butai 
netgi atpigo. Kaip rašo „Sta
tyba", ypač nukrito kainos 
blokiniuose namuose. Butų 
kainos nusistovėjo tik Vil
niaus senamiestyje, kur už
sieniečiai valdo mažiausiai 10 
proc. visų butų bei daugiau 
nei trečdalį visų komercinės 
paskirt ies objektų. 

Pasak ekspertų, nerealus 
kai kurių verslininkų norai 
parduoti pvz., namą Vilniuje, 
kurio statyba kainavo apie 
100,000 dolerių, net už pusę 
milijono dolerių. Pelnas iš ne
kilnojamojo turto prekybos pa
saulyje siekia daugiausia 10 
proc. 

Palyginti su praėjusiais me
tais butų pirkimo ir pardavi
mo sandorių dabar yra su

mažėję apie penkis kartus. 
Nepinga tik vieno kambario 
butai, o labiausiai pinga dideli 
butai blokiniuose namuose. 

Pasak eksperto, didžiausią 
vertę turi žemė, ant kurios 
pastatytas blokinis namas, o 
ne jame esantys butai — tikrą 
kainą žemė įgaus, jo nuomone, 
po keliasdešimt metų. 

Kaip pavyzdį ekspertas mi
nėjo Vilniaus centre buvusio 
Rusų dramos teatro griuvė
sius, kuriuos už 8 mln. litų 
nusipirkt; Švedijos bendrovė. 
Realiai švedai tiek sumokėjo 
už 27 arus žemės miesto cen
tre, ant kurios pastatys 7 
aukštų pastatą. Ekspertas įsi
tikinęs, kad mažiausiai už šį 
sklypą buvo galima gauti 5-7 
mln. dolerių, tačiau Savival
dybe nesidomi žemės kainų 
tendencijomis pasaulyje. 

R i m a J a k u t y t ė 

Danutė P.ina- ">(ienė 

Dar viena prezidentė 
iš „kito pasaulio' 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 

Galbūt ne kartą užsienio lie
tuviai, uoliai dirbę, rinkę lėšas 
ir kitais būdais rėmę Valdo 
Adamkaus kandidatūrą į Lie
tuvos prezidentus, o paskui 
nuoširdžiai džiaugęsi, kai jų-
pastangos atnešė norimus vai
sius, pagalvojo, kad gal 'tik 
gal) padare klaidą... 

Ne dėl to, kad Valdas 
Adamkus yra prastas prezi
dentas. Iš tikrųjų jis geresnis, 
negu bet kas galėjo prieš rin
kimus įsivaizduoti: savo pa
reigų atlikimo stropumu ir su
gebėjimais nustebino net kri
tikus. Bet daugiausia del to, 
kad jis, nepaisant tėvynės 
meilės, gerų norų ir pastangų, 
yra ir bus Lietuvoje daugeliui 
svetimas — atvykęs iš „kito 
pasaulio", kuris tariamai nie
kuomet nesuprato 'ir neįsten
gia suprasti), Lietuvos reika
lų, žmonių poreikių, galvose
nos ir tai, kiek jie daug ..per
gyveno bolševikų okupacijoje". 

O. atvertus antrąją pinigo 
pusę, jau ir užsienio lietuviai 
kartais parūgoja, kad ..prezi
dentas neskuba išpildyti jų 
prašymų". Atrodo, kad kai kas 
pamiršta valstybes prezidento 
pagrindinę paskirtį ir tikisi iš 
kažkokių lengvatų, palanku
mo, kartais kreipdamiesi ( jį 
visai nelogiškais reikalais, o 
po to reikšdami nepasitenki
nimą, jeigu Valdas Adamkus 
atsisako į tuos mažmožius įsi
velti... 

Vis tik Lietuvos prezidentas 
dabar ne vienas — jau anks
čiau Estija furejo iš užsienio 
parsikvietusi reikalų minis
trą, o neseniai Latvija iš Ka
nados „importavo" sau prezi
dentę. Galbūt visi t rys, be 
jokių formalumų susitikę prie 
kavos puodelio, galėtų pasida
linti patirtimi ir bendromis 
jėgomis paieškoti išeičių. Juk. 
be abejo, visi trys kasdien su
siduria su panašiomis pro
blemomis... 

Šio mėnesio pradžioje Latvi
jos prezidentė Vairą Vykė Fri-
berga (Amerikos spaudoje ra
šoma Vike) lankėsi Vilniuje. 
Tiek Elta, tiek Baltic News 
Service susitikimą išsamiai 
perdavė ir lietuvių žiniasklai-
dai. Galima sakyti, kad tai 
buvo įprastinis valstybių gal
vų susitikimas, nesiskyręs 
nuo daugelio kitų (juk Lietu
voje dabar dažnai lankosi 
įvairūs užsienio svečiai, tarp 
jų ir valstybių vadai.'. Vis tik 
daugeliui kyla klausimas, kas 
gi yra ta Vairą Vike-Frei-
berga, kaip ji, gyvenusi de
šimtmečius Kanadoje, buvo 
išrinkta Latvijos prezidente? 

Ji gimusi Latvijoje, kaip ir 

mūsa Valda- • • 
vyne po likusi Ar 
nio karo pabaigo :" 
bet gerokai jaune.- . 
— būdama 7 metu. 
tėvais gyveno garsiojoj 
blaneoje, vehau u w . i . 
Kanadą. Baigusi 
darbavosi Montrealio un 
skėte, o — kaip ii 
Adamkus — - - , pensiją, 
perėjo į nauja karjerą, pereme 
gimtoji^ kr; sto prezidente 
reigas. 

Kanadoje _•;. .-.ndama,.' kaip 
ir kiti Baitr tybfų! emi
grantą:, po k iro ' a t i i radę 
šiapus Atlant 
tangų, kad nepava
dintų Sovietu Sąjungos okupa
cijos ,,laisvu u į 
broliškų respubh- . . . 1.4 
grynai etninio I •-. Vairą 
Vike-Freiberga ;;as-žymėjo. 
suorganizavusi įnėsniuo
sius, užsienyje gyvenančius 
latvius. rinkt: ir jau su
rinktąsias; latvių liaudies dai
nas ir sukrauti . e t e 
riuose, tuo apsaugant ši ver
tingą tautos kraitį ai 
kartoms. 

Apie naująj4 L , • ^rezi
dente gan išsamų -
išspausdino žui tlas ..The 
Economist" (ruj . - i 
d.; .,Vairą Vike-Frėioeria, a 
Canadian-European",. Straip
snyje pažymima, kad daug 
užsienyje gyvenančių Baltijos 
kraštų žmonių, po, _joi: -
džiaugsmo atplūdžiįĮu,,k#d jų 
tėvynes pagaliau yrą ' • 
nepriklausomos, pajuto kartų 
nusivylimą tuo. ką jose rado. 
Pusšimtis metų bolševikų oku
pacijos paliko tokius skau
džius pasikeitimus j ^ s i , 
gelis negalėjo 'o pr;wti**/*r pa
skendo nusivylimo bedugnėje. 
Tačiau buvo ir tokių, kurie su
gebėjo pasinaudot: savo ,,va-
karietiškumu " ir vienaip ar 
kitaip pasipelnyti. Tis-; tau
tiečiai paliko ..r.rr:-.\lqrui sko
ni" tėvynėje gyvenusiųjų;tarpe 
ir privertė su it,-
visus užsienyje e.-arv - -
namius. 

Vairą, kaip \: Lietums 
zidentas Valdas ftdaf 
kaip Estijos užsienio r> 
ministras Toomas Ilves.- pa> . 
ko trečiuoju kelia: nors už
sienyje jų lauke riamt&"'pato 
gus. viskuo aprūpintas iryveni-
mas. jie aįteispreftdė : 

jėgas ir patirtį atidrror: t 
vvnei. ---

Kaip jai toliau ' •" .- • 
nežinia, bet jau yra pafe', 
rusakalbių bei Vakarų Ri 
nemalonę, dar nespėjusi I 
karnai pareigose apšilti."' 
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Tęsinys 

ZIGMAS ZINKEVIČIUS 
Valstybinės kalbos 

nemokėjimas <ir valdininkų lenkų nesimokymas!) Kaip 
tik ir inspiravo tokias avantiūras kaip Vilniaus rajono 
valdžios sprendimas dėl dvikalbystės (1997.12.22). 
Apskrities viršininkui Aliui Vidūnui suspendavus tą 
sprendimą prasidėjo bylinėjimasis, kuriam galo nebu
vo matyti. Panaši situacija Lenkijoje būtų absoliučiai 
neįmanoma. Kiek pajėgdamas rėmiau Apskrities 
viršininko teisingą požiūrį. 

Rūpestį dar kėlė dviejų dalykų, Lietuvos istorijos ir 
Lietuvos geografijos, mokymas kitakalbėse mokyklose. 
Patikrinimas parodė, kad esama nemažai trūkumų: 
naudojami sovietiniais laikais išleisti žemėlapiai, 
trūksta vaizdinių priemonių arba jos susidėvėjusios ir 
moraliai pasenusios, kai kuriose mokyklose naudoja
ma iš Lenkijos labdaros būdu gauta papildoma litera
tūra, daugeliu atvejų mums visai netinkama, tik apie 
60% pedagogų baigę Lietuvos Respublikos aukštąsias 
mokvklas. atestuota tik 45 procentai istorijos ir 36 
procentai geografijos mokytojų, padėtis, be abejo, pa
gerėtų, jeigu įvestume šių dalykų mokymą valstybine 
kalba. Taip buvo Lietuvoje prieš karą ir taip yra da
bartinėje Lenkijoje. To aš ir siekiau. Deja, tikrinimo 
komisija konstatavo, kad šiuo metu lenkų ir rusų mo
kyklų mokiniai dar nepasiruošę šių dalykų mokytis 
lietuviškai dėl nepakankamo lietuvių kalbos mokėjimo 
vyresnėse klasėse. Tai padaryti būsią galima tik po 2-
3 metų. Neturėjome ir pakankamai tam paruoštų mo

kytojų. Man atrodė perspektyvus bendros l i tuanistų ir 
istorikų specialybės mokytojų rengimas specialiai 
Pietryčių Lietuvos kitakalbėms mokykloms. Tuo rei
kalu Ministerijoje sušaukiau specialistų pasitarimą 
(1997.09.19), tariausi su Pedagoginio universi teto va
dovybe. Bet šį darbą spėjau tik pradėti. 

Nerimą kėlė ir kitakalbiams skirtų mokyklinių va
dovėlių labai brangi leidyba. Dėl nedidelių t i ražų rusų 
kalba leidžiami vadovėliai kainuoja 2-3 ka r tu s , o len
kiški — net iki 7 kartų brangiau už tokius pačius lie
tuviškuosius. Tai biudžeto lėšų eikvojimas, darantis 
tik žalą. 

Apie padėtį raštu informavau Lenkijos ir Rusijos 
ambasadas, jų prašiau padengti kainų skir tumą. Pri
miniau, kad Lenkijos lietuviai daugeliui disciplinų 
mokytis vartoja lenkiškus vadovėlius, o Rusijoje net 
normalių lietuviškų mokyklų nėra, lietuviai priversti 
mokytis rusiškose. Lenkijos ambasadorė greit tuo rei
kalu apsilankė Ministerijoje ir pranešė, kad Lenkija 
kainų skirtumo kompensacijai pinigų skirt i negalinti. 
Ambasadorė iš principo sutiko, kad būtų laipsniškai 
pereinama prie kai kurių lietuviškų vadovėlių vartoji
mo lenkiškose mokyklose (sekant Lenkijos lietuvių pa
vyzdžiu) ir sutarėme pradėti nuo Lietuvos istorijos va
dovėlio, kurio lenkiško varianto kitais metais nebe-
leisime. Tai ir būsianti bent dalinė kainų skirtumo 
kompensacija. Rusijos ambasada į mano raštą nerea
gavo, nors ambasadorius ir žadėjo „susirūpinti". 

Lenkiškų ir rusiškų mokyklų aplankiau nedaug, tik 
tas, kur buvau kviečiamas. Beje, ir l ietuviškas mokyk 
las paprastai lankydavau tik kviečiamas, išskyrus 
naujai steigiamas. 1998.03.06 dalyvavau Šalčininkų 

rajono mokyklų — lietuviškų ir kitakalbių — direkto
rių pasitarime. Pasakiau kalbą aktualiais reikalais, 
išdėsčiau savo nuostatas ir atsakinėjau į direktoriams 
rūpimus klausimus. Pasitarimas praėjo sklandžiai ir 
bendro sutarimo dvasia, išskyrus Seimo nario lenko 
Jano Sinkievičiaus išsišokimą. Jis apkaltino mane 
pastangomis asimiliuoti Pietryčių Lietuvos lenkus. 
Stipriai atsikirtau. savo ruožtu apkaltinęs patį Seimo 
narį painiojant dvi sąvokas: valstybines kalbos mo
kymą ir asimiliacija. Valstybinę kalbą gerai išmokęs 
lenkas bus dar aukštesnes kokybės lenkas! Kito Seimo 
nario lenko Jano Mincevičiaus išsišokimas buvo kur 
kas didesnis. Jis Lenkijos laikraštyje ..Dziennik Bal-
tycki'' apšmeižė Lietuvos švietimą ir apskritai Lietu
vą. Melavo, kad Lietuvoje lenkiškos mokyklos iš biu
džeto negaunančios jokių lėšų i.iš tikrųjų jas biudžetas 
išlaiko1, kad lenkiškose mokyklose esą negalima ka
binti užrašų lenkų kalba 'netiesa!), kad tik vienoje 
bažnyčioje pamaldos tevykstančios lenku kalba (!). Ir 
ki tame laikraštyje — ..Žycie VVarszavvy" — buvo ra
šoma, kad. pasak Seimo nario Jano Mincevičiaus, „len
kiškos mokyklos negauna jokių dotacijų iš valstybės 
biudžeto". 1998.03.16 dalyvavau Seimo švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, kuriame pas
merkėme Jano Mincevičiaus (to komiteto nario!) elgesį 
ir perdavėme apsvarstyti Etikos ir procedūrų komisi
jai , kuri įpareigojo šmeižiką tame pačiame laikraštyje 
paneigti šmeižtą. 

Daug netvarkos buvo ŠU lenkų tautybės mokinių 
važinėjimu j Lenkiją mokytis, ilgesniam laikui ten gy
venti ir pan. Plačiai nuskambėjo skandalingi vaikų. 

išvykusių iš Pabradės internatines mokyklos df 
man pradedant dirbti, seksualinio išnaudojimotenki-
jos Respublikoje atvejai. Vyko bylos. Siekdamas už
kirsti kelią netvarkai, išleidau įsakymą, draudžiantį 
išvežti mokinį be Ministerijos leidimo. 

Lenkiškos mokyklos neretai kviesdavosi tik vi* -
kytojas (katechetes) iš Lenkijos. nor< rok:-: mok -
Lietuvoje netrūko. Atvykėlės, paprastai vieriuefee. ne 
mokėjo Lietuvos Respublikos valstybine- kalbo-.'pra 
tai orientavosi mūsų valstybes vidau- reikalaos< 
kaip svetimos valstybes pilietes netwv< • •-
būti pilnavertes mūsų švietimo dari • l • bu
vau linkęs nebepratęsti leidimo joms dirbi L 
Tai sukėlė kai kurių lenkiškų mok j .: Paluk
nio, direktorių ir lenkų klebonu oepasit< 
reikalu į mane kreipėsi net Lenki jo- Jai 
pasakiau, kad duosiu leidimą tik tuo atv< •-_ pa-
praštys Lenkijos valdžia ar jos dvasini vadovySė taip 
numatyta sutartyje). Bet tokių prašymų t 
kiau. 

Man buvo daromas spaudimas įteisinti 
„lenkų universitetą" Vilniuje. K.: lantri t 
sitetas" neatitiko Lietuvos aukšl • ns mokyklom 
keliamų reikalavimų, be to. j pirmuosius kursus ne-
beatsirado norinčių stoti, tai apie koki nors jo SfSl 
pripažinimą negalėjo būti ir kalbos 

Vilniaus rajono mere Leokadija J a n u š a u s k e I 
siteikusi prieš lietuvišku mokyklų steigimą rajttne. ap
skundė mane ir Alj Viduna prezidentui 
kad mes ir mūsų pareigūnai važine • ' frtiaus 
rajoną bejos žinios (!) (Bus dau 
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VIRŠININKIENĖ IR 
DIREKTORĖ 

Romano iš t rauka 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Ką turėjo daryti, jei kitaip 

nebuvo galima gyventi? Visai 
jauną, tik pradėjusį rajkome 
dirbti, auklėjo draugas virši
ninkas ir draugė viršinin
kiene. Iki šiandien prisimena 
jos mirkčiojimą ir galvos kryp
telėjimus vis į vieną ir tą 
pačią puse. Draugas virši
ninkas, apsilipdęs veidą ik
rais, išbaięs. baisiai išsi
draikęs, gulėjo aukštielninkas 
ant lovos ir knarkė. Drauge 
viršininkienė nenustojo mirk
čiojusi. Ta viena ir vis ta pati 
pusė. kurion ji rodė. buvo 
užtvarėlės durys, už kurių 
stovėjo kita lova. Jis. neišsi-
auklėjęs jaunai žioplelis. vir
šininkienės mostų nesupratęs, 
sėdėjo įspraustas už stalo ir 
neatsistebėjo, kodėl taip vis
kas skrieja ratu. 

Tądien, po darbo, kai buvo 
baigti rajone į kolūkius stoti 
delsiančių buožių sąrašai, 
draugas viršininkas paėmė iš 
sandėlio du butelius. Vieną 
įsikišo savo kišenėn, antrą 
įgrūdo jam ir įsakė: 

— Dabar vyksime pas mane 
vakarienei. 

Žinoma, nuvyko. Kaip ne
vyksi, jei reikia vykti. O ten jį 
pribloškė nuostaba: drauge 
viršininkienė buvo jauna ir 
graži. Viršininkas, anksčiau 
miestelio pirties prižiūrėtojas, 
jau siekė arti penkių dešim
čių. Neaukštas žmogelis, tru
putį raupuotas, truputį pasi-
rietęs, niekam nelinkėjo bloga. 
Bet jį spaudė ir spaudė iš 
aukščiau. 

— Mat... mat..., kada viskas 
baigsis? — supykdavo gavęs 
naujus raštus. — Jei valdžia 
nesustos, mus visus žmonės 
išpjaus! Tai darbai, tai darbe
liai... 

Jis labai nenorėjo, kad vir
šininką arba jį papjautų. Tik 
pradėjo gyventi, tik įsipainiojo 
į viršų kylančiose partijos 
sūpuoklėse, o štai papjaus... 
Todėl džiaugėsi, kai viršinin
kas pakvietė vakarienei. Atvy
ko nuo butelio išsipūtusia 

kai kišene ir labai nustebo, 
viršininkienę pamatė. 

Viršininkiene — jo amžiaus 
mergina. O jei vyresnė — me
tais ar dvejais. Veidas apva
lus, kūnas apvalus, akyse 
dega gaisrai, kurių liepsnoje 
yra malonu šildytis. 

Pirmiausia visi trys prisikir
to virtos kiaulienos ir su kiau
liena ištuštėjo pirmas butelis. 
Nepatyrusiam jaunuoliui 
akyse sproginėjo kibirkštys. 
Tada draugas viršininkas iš 
kažkur ištraukė ikrų. Kabino 
juos, todėl ir liko viršininko 
veidas ikrais apklijuotas. O 
tada ikrai buvo galybės 
ženklas. 

Viršininkas gulėjo su ikrais, 
valdžios ženklu, ant žandų, o 
viršininkienė mirkčiojo ir į 
užtvarėles pusę krypčiojo gal
va. Jam viskas sukosi aplink. 
Tada jau abu degtinės bute
liai, lyg prakeikto kapitalizmo 
dangoraižiai. į viršų stiepėsi 
tušti. Viršininkas kriokė, 
viršininkienė, jauna ir graži, 
mirkčiojo. Jam viskas sukosi. 
Pagaliau ji, ta graži ir jauna 
moteris, paėmė jį už rankos ir 
truktelėjo į užtvarėlės duris. 
Kai jaunuolis sujudėjo, viskas 
sujudėjo jo viduje. Degtinė, 
degtinėlė... Pokylis baigėsi ne
gražiai, tragiškai, visiškai ne
patyrus, kas yra kitoje už
tvarėlės pusėje. O tuščių bute
lių vaizdas dar ne vienerius 
metus jį versdavo žiaukčioti. 

Užtvarėlės paslaptis patyrė 
vėliau. Todėl draugė virši
ninkienė savo vyrui primin-
dinėdavo: 

— Tėvai, ar tam vaikinui 
jau parašei rekomendaciją? 

— Kad nemoku gražiai 
rašyti. 

— Paprašyk jo. 
— Kaip jis pats sau reko

mendaciją rašys? 
— Rašys, kaip moka rašyti. 

Jam rekomendacijos reikia, 
aš. tėvai, tau sakau! 

Draugė viršininkienė sakė, 
jis pats rašė, viršininkas pasi
rašė. Ar tai veidmainvstė? 

.Smilgos lansktosi nuo šiauraus vėjo, o žmonės nuo to. kuns jiems atrodo 
gali būti naudingas Nuotr Vytauto Maželio 

Veidmainyste pati neišdygs-
ta kaip žolės laiškelis ant 
ežios. Ją reikia gimdyti kar
tais tik su ašaromis, kartais 
net su krauju. Veidmainystė 
yra kūryba, griežtų proporcijų 
mišinys iš fantazijos, sunkių 
pastangų ir tvirtos valios. Ne 
iš melo, bet iš fantazijos! Ir ne 
lengvabūdiškumo skiedinys 
yra mišinio pagrindas, bet 
užsispyrimo klijai, kietan 
gniužulin suriša fantazijos vo
ratinklius. 

Štai draugės viršininkienės 
pavyzdys. Nors ji savo apvalu
mu buvo panaši į vėlyvą ru
denį nusipenėjusią antį, ta
čiau galvojo kaip šmaikštus 
ulonas, jojąs ant savo vyro 
sprando. Kartą užtraukė ji 
aukštyn sijoną ir pasigyrė: 

— Žiūrėk, kokios ilgos mano 
kojos! 

Tai bent kojos. Baltos kaip 
varškė ir minkštos kaip 
varškė. Ties keliais susimetę 
kažkokie gniužulai, kulneliai 
pajuodavę ir suskilę. Ilgos? 
Tokios ilgos, kad ji vos pa
siekdavo elektros mygtuką 
prie virtuvės sienos. Jo fanta
zija įnikusiai kovojo prieš tik
rovę ir kovą vedė prie 
laimėjimo. 

Moters veidas buvo jaunas 
ir pakenčiamas, ypač kai 
žiūrėdavai degtine pateptomis 
akimis. Žandai blizgėjo lyg rie
baluoti (o gal ir būdavo rieba
luoti nuo kiaulienos?), išsi
lenkę antakių virvagaliukai 
tamsiai juodavo, plaukų ban
gomis buvo galima plaukti iki 
pragaro katilų. Iš tikrųjų — 
plaukai, apglėbę veido ka
muolį, tankūs, ilgi, garbanoti, 
viliojo, kad juos paglostytum 
ir papeštum. 

Kai jis, tuščių butelių (vos 
dviejų, kuriuos nukankino 
trys liaudies burnos) vaizdo 
nepakėlęs, suniekino jauno, 
tvirto komunisto reputaciją, 
ko buvo galima tikėtis? Bet 
viršininkienė, apsisprendusi 
tinkamai prieš vyrą veidmai
niauti, ilgai ir kantriai žvejojo, 
kol susigėdęs ryklys pasidavė 
ir nuolankiai įplaukė pro 
užtvarėlės duris. Tai moters 
pastangos, tai tvirta valia. 

Tik jo žmona neveidmainia
vo. Turbūt negabi, neišmin
tinga. 

Ją pirmąkart sutiko ligo
ninėje. Tiksliau sakant, žmo
na jį pirmąkart sutiko, są
monės netekusį, skurdžioje 
miestelio landynėlėje, kurią 
vietinė valdžia, garbės siekda
ma, pavadino ligonine. Garbės 
dėka tame miesteliūkšty iš da
boklės pasidarė kalėjimas; 
stalius, kamarėlėje dirbęs, 
tapo tos pačios kamarėlės, da
bar jau amatų mokyklos, di
rektoriumi; kalvė virto metalo 
dirbtuve, o prieglauda — ligo
nine. Tokie buvo aukštybių 
reikalavimai, pažangai reikėjo 
veistis ir daugintis. Progresy
vus komunizmas pažangą gai
niojo su botagu, juo per kojas 
vanodamas savo žemesnius 
skalikus, kad jie ne tik bė
giotų, bet ir į viršų šokinėtų. 

Prieglaudoje prieš tai laikėsi 
nemaloni senė, elgeta ir plet-
kimnkė. Ją žmonės tiksliai va
dino kampininke, nes gerai 
vertėsi be jokios globos, tik 
veltui naudojosi pastoge. 
Pažangi valdžia gerai padarė, 
raganą į vieškelius išvariusi, 
landynę kalkėmis išbaltinusi 
ir ant staktos, virš durų, 
užrašiusi: „Ligoninė". O nau
jos įstaigos direktore paskyrė 
sanitarijos kursus baigusią 
mergiūkštę, iš kažkur at
važiavusią pas gimines pasi
svečiuoti. 

Gerai, kad ji iš kažkur 
atvažiavo, nežinoma ir nepa
žįstama, nes tokie žmonės tais 
laikais nebuvo „košei*". Kaip 
galėjo būti — tėvai išdulkėjo į 
Vakarus, kad nereikėtų uosty
ti Stalino pypkės domų. 
Skelbė — jie dingo be žinios. 
Tačiau visi aplinkiniai supra
to, kokia tai buvo nežinia. O 

Užvenčio globos namuose du pagyvenę ūkininkai augina 12 svetimų vaikučių. 

VAIKAI IR PINIGAI 
Paskutiniu laiku skaitome 

lietuviškoje spaudoje ir gir
dime kai kurių, iš Lietuvos 
grįžusių pasisakymus, kad ne
reikia remti, nereikia padėti 
Lietuvos žmonėms, nes ten 
visko yra, jie visko turi. Taip, 
Lietuvoje visko yra, kai kurie 
turi viską, bet ne visi. Yra 
žmonių, kurie neturi užtenka
mai pinigų kasdieninei duo
nai, negali leisti vaikų į mo
kyklą, nes vaikas neturi batų, 
nėra už ką nupirkti sąsiuvinį 
ir pieštuką. 

Ant stalo guli krūva laiškų. 
Tai pagalbos prašymai. 

Močiutė, kuri gauna 200 litų 
mėnesinę pensiją, augina duk
raitę. Dukraitės tėvai kažkur 
dingo. Iš tų 200 litų turi pra
gyventi močiutė ir dukraitė. 
Močiutė ašaromis sulaistyta
me laiške prašo pagalbos. 

Pagyvenusi ūkininkų pora 
pasiėmė globoti keturis sū
naus vaikus. Vaikų abu tėvai 
dingo, kažkur girtauja. Mies
telio — kaimo seniūnas, pa
matęs senelius, gražiai augi
nančius vaikaičius, paprašė 
priimti dar porą pamestų vai
kų. Šiuo metu tie seneliai au
gina dvylika, niekam nereika
lingų, jų priglaustų vaikų. 

Ir taip kiekvienas laiškas, 
kiekvienas prašymas, tai šei
mos — žmogaus tragedija. Su
griautos šeimos, palikti Dievo 
valiai vaikai. Šiandieną ant 
mano stalo guli 65 pagalbos 
vaikams prašymai. Tai tik 
lašas jūroje, nes ne visi žino, 
kur kreiptis ir kur prašyti pa
galbos. 

Š.m. rugpjūčio mėn. „Lietu
vos Našlaičių globos" komite
tas išsiuntė 45,630 dol. į Lie
tuvą. Tai keturių mėnesių pa
rama 877 vaikams-našlai-
čiams. Taip pat šiais metais 
jau pasiųsta 10,000 dol. Almos 
fondui. Iš viso šiais metais 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas pasiute į Lietuvą 
vaikams 151,872 dol. Be to, 
Omahos skautai ir skautės, 
Neries ir V. Kudirkos Vieti-
ninkija ir Omahos lietuviai, 
kurie yra komiteto dalis Oma-
hoje, per įgaliotinę Laimą An-
tanėlienę . pasiuntė daugybę 
siuntinių, prašantiems, reika
lingiems. Per paskutinę siun
tą rugpjūčio mėnesį 15 šeimų 
pasiųstos 25 dėžės — tai dra
bužiai, avalynė, vitaminai ir 
t.t. 

Šiuo metu komitetas Lietu
voje turi 6 atstovus, per ku-

tolimam miestely, kuriame 
būtinai reikėjo ligoninės ir di
rektorės, niekas nesirūpino, 
ar sanitarė buvo gimusi iš 
tėvų, be žinios išgaravusių, ar 
be jų. Kilti aukštyn, skubėti 
socializmo pažangon be ligo
ninės buvo negalima. 

Taigi pabudo jis tada pli
kutėlis nuogutėlis landynėlėje, 
o jį šlapiu skudurėliu visą 
glostinėjo jauna mergužėlė, 
lyg jo kūno daiktai ir daikte
liai būtų jos pačios daikteliais. 
Nežinojo, kas vyko, tačiau tuo
jau susiorientavo, kad reikia 
susigėdyti. 

— Matyt, tikras komunistas 
esate, kad veidas toks raudo
nas, — akiplėšiškai nusišaipė 
ta kloune, — Apkūlė, bet ne
sužalojo. Už pusdienio galėsite 
keltis ir vėl agituoti. Tame 
kolūky, kur vakar buvote, dar 
mažai kas užsirašė. Reikės 
daug padirbėti. 

Viskas jam maišėsi, tačiau 
per tirštus rūkus ir pro 
šokinėjančius raibulius gerai 
mate, ftad tasai moteriškas 
veidas buvo jaunas ir patrau
klus. 

— Į pažandę tvanktelėjo sti
prokai, tai šitas agitatorius ir 
išvirto be sąmonės. Antrasis 
pabėgo, dviratį apsižergęs. — 
šaipėsi moteriškas, jaunas, 
patrauklus veidas. — Kaimo 
vaikinai kieti, miesto drau
gams komjaunuoliukams, gi
nantiems kolūkius, yra sunku 
prieš juos atsilaikyti. 

A a! Jie dviese važiavo agi
tuoti už kolūkius. Važiavo, 
nuvažiavo, pradėjo, bet kaip 
baigė ir kaip išvažiavo, nepri
simena. Pasirodo, kad tvak-

telėjo į pažandę... 
— Šitose didžiulėse klini

kose rentgeno neturime, bet 
galite būti tikras, kad su
laužymų nėra. Minkštakremz-
lius yra nelengva aplamdyti. 

Tokia ji buvo! Tokia nuo pir
mos sutikimo valandėlės. 

Dviratis buvo dingęs, dingę 
visokie pažymėjimai, raudo
nos kortelės ir pinigai. J mies
tą grįžo autobusu. Bilietą pir
ko už draugės direktorės pa
skolintus rublius. 

Pasiutusi, direktorė! Spėjo 
viską pas jį apžiūrėti ir iki va
lios prisišaipyti. Jaunas ir pa
trauklus veidas... Dėl veido jis 
tą sanitarę atsiviliojo į miestą, 
susirišo su ja, įspraudė uni
versitetan, o ji, draugė sani
tarė, tapo gydytoja ir liko to
kia, kokia buvo. Pasiutusi, bet 
patrauklaus veido. Ne gra
žuolė. Galėtum smulkiausiai 
net superliatyvais aikčioda
mas, pasakoti apie jos plau
kus, nosį, galėtum — vieną 
akį primerkdamas — kalbėti 
apie krūtinę, kojas, lengvai 
išryškėjantį užpakaliuką, ta
čiau niekas nepagalvotų, kad 
štai mato išskirtinę „Miss". 
Kokia buvo, tokia ir liko — pa
traukli, nedidukė, tada liekna, 
dabar jau „sumoteriškėjusi" 
užsispyrusi ir nepalenkiama. 

Su ja prisiėmė ir juodą 
dėmę, kurią iki šiol turėjo 
rūpestingai slėpti. Juk žmona 
buvo pabėgėlių nacionalistų 
vaikas... Daug melo reikėjo 
sukrauti, kad toji dėmė vie
šumon neišlįstų. 

O jam visą laiką buvo 
neaišku: ar gali kas nors gy
venti be melo? 

riuos siunčiami vaikams pini
gai, tai: Gražina Landsbergie
nė — 259 vaikai, Kaimo vaikų 
fondas — 554 vaikai, kun. A. 
Baniulis Klaipėdoje — 15 vai
kų, kun. I. Dambrauskas Mo
sėdyje — 19 vaikų, kun. A. 
Gražulis Vilniuje — 23 vaikai 
ir kun. R. Ramašauskas Kė
dainiuose — 7 vaikai. Taip pat 
Almos fondas — šelpimas kai
mo mokyklų — vaikų. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas įkurtas 1993 m. 
birželio mėn. Nuo to laiko iki 
dabar pasiųsta vaikams Lietu
voje jau 685,000 dolerių ir ne
suskaičiuojama daugybė siun
tinių. Kasoje šiuo metu yra 
neliečiamų įvairiuose fon
duose 155,000 dolerių. Tai 
Trečiokų — 80,000 dolerių 
fondas, Motiejūnų — 30,000 
dolerių fondas, Valauskų — 
20,000 dolerių fondas ir kun. 
dr. J. Prunskio du fondai — 
25,000 dolerių. Šių fondų, iš
skyrus Valauskų fondą, pini
gai neliečiami, šalpai naudoja
mos tik palūkanos. Valauskų 
fondas yra pomirtinis, jo pini
gai palikti ir dalinami trims 
našlaičiams. Almos fonde šiuo 
metu yra 50,000 dolerių. Iš 
viso Almos fonde iki šiandien 
surinkta per 80,000 dolerių. 
Šiuos visus pinigus sudėjo ge
rieji Amerikos lietuviai. Komi
tetas, kuris administruoja 
šiuos pinigus, dirba be atlygi
nimo. Komiteto išlaidos yra la
bai mažos — tai administra
cinės — pašto ir raštinės reik
menų, kas sudaro 2 proc. ir 

padėkos spaudoje, kas sudaro 
5 proc. 

Komitetą sudaro: pirminin
ke Birutė Jasaitienė, sekre
tore — Irena Kairytė, iždi
ninkas — Albinas Smolinskas, 
kartoteka — Dana Bazienė, 
pagrindinė kartoteka — Nijolė 
Maskaliūnienė, Sigutė ir Juo
zas Užupiai, paraginimai — 
Regina Jautokaite, ryšys su 
rėmėjais — Regina Smolins-
kiene, studentai — Gražina 
Liautaud, narė specialiems rei
kalams — Irena Kazlauskie
nė, spauda — Aldona Šmulkš-
tienė, nariai — dr. Alina Do-
manskienė, Vanda Prunskie
nė, dr. Edmundas Ringus. At
stovė Philadelphijoje — Jenne 
Dorr, Washingtono atstovė — 
Teresė Landsbergienė, Oma
hos atstovė — Laima Anta-
nėlienė. 

Komitetas Lietuvos vaikų 
vardu dėkoja visiems Ameri
kos lietuviams aukotojams-
rėmėjams, ir tiki, kad ir atei
tyje sulauks jų paramos. Ko
mitetas yra tik rankos, kurios 
paima dovaną iš aukotojo ir ją 
perduoda nuskriaustam žmo
gui — vaikui Lietuvoje. 

Birutė Jasaitienė 

SPALVŲ TERAPIJA 

Raudona suteikia vidinės 
energijos, gerina kraujo apy
taką ir medžiagų apykaitą. 

Oranžinė padeda įveikti 
nuovargį, depresiją, apatiją, 
nepasitikėjimą savo jėgomis, 
panikos ir baimės jausmą. 

Geltona padeda sukoncent
ruoti dėmesį, stiprina atmintį 
ir pakelia nuotaiką. Aplink 
matyti daug geltonos pataria
ma tiems, kurių silpnos ke
penys. 

Žalia sąlygoja ritmišką šir
dies darbą, ramina pavargu
sias akis. Žalia spalva netgi 
turi antiseptinių ir antialergi-
nių savybių, padeda sutrikus 
inkstų veiklai, nervų sistemai 
ir svaigstant galvai. 

Žydra ramina, gerina imu
nitetą, mažina temperatūrą, 
gerklės skausmą. 

Mėlyna padeda nugalėti ne
migą, slopina įtampą, mažina 
kraujospūdį. Spalvų terapijos 
specialistai mėlyną spalvą 
ypač rekomenduoja, sutrikus 
mėnesinių ciklui ir klimakso 
metu. 

Violetinė stiprina intuiciją, 
normalizuoja limfinę sistemą, 
padeda nugalėti migreną. 
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Clevelando beveik 130 metų 
istorija artėja į 2000-sius me
tus . Ji įdomi margaspalviais 
įvykiais, liudijančiais pas tan
gas išsaugoti savo tautinį 
identitetą. Jos praeities la
puose daug giliai įmintų as
menų ir organizacijų pėdsakų 
rodo, kad Nemuno šalies vai
kai ir svetimame kraš te nepa
miršo savo tėvų ar protėvių 
žemės ir įvairiais būdais tiesia 
jai pagalbos ranką. Tuos as
menis, organizuotus vienetus 
prisimename minėjimuose, mal
dose ir plačioje žiniasklaidoje. 

Šie, 1999 metai , Clevelando 
lietuviams t ikrai y ra verti 
ypatingo dėmesio. Pr ieš 50 
metų naujieji imigrantai , 
įvairiais vardais vadinami: ir 
DP, ir „dievo paukšteliais", ir 
tremtiniais, ir išvietintaisiais, 
įsiliejo į lietuviškąjį telkinį, 
jau rodantį nelinksmų nuovar
gio ženklų. Ir tik naujieji su
darė net per tr is tūkstančius 
asmenų. Tai buvo daugiausia 
jauni žmonės, pilni energijos 
ir entuziazmo; po duoną pel-
nįnčių sunkių darbų kūrė ir 
lietuviškąją aplinką su mokyk
lomis, organizacijomis, kultū
riniais bei religiniais rengi
niais. Dirbo, skubėjo ir dauge
lis net dar svajojo grįžti ten, iš 
kur buvo raudonojo maro iš
blokšti. 

Kelerių metų trukmėje čia 
dygo nauji, labai reikalingi 
veiklos vienetai. Įsijungti į jau 
veikiančias lietuvių organiza-

stovėję lietuvybės stiprinimo 
avangarde. 

„ L i e t u v i a i s e s a m e m e s 
gimę. . ." 

Lietuviškosios radijo trans
liacijos, pasivadinusios „Tėvy
nės garsais", rugsėjo 11d. Lie
tuvių namų didžiojoje salėje 
minės auksinę sukaktį su me
nine programa, kurią atliks 
mezzosopranas Aldona Stem-
pužienė. Susidomėjimas dide
lis. Likę t iktai kelios vietos 
prie pokylio stalų. 

Įdomus penkių dešimčių me
tų šių transliacijų kelias. Grįž
tame praeitin. 1949 rugsėjo 9 
d. Tautos šventės proga, 8 vai. 
vakare, per WSRS stotį Cleve
lando ir apylinkių lietuviai 
išgirdo jautr ią čiurlioniečių 
dainą „Kur giria žaliuoja, ten 
mano namai". Melodija ir žo
džiai daugelį sugrąžino į gim
tinę ir kar tu priminė mūsų 
paliktus namus su giminėmis, 
art imaisiais. Ir dabar sunku 
būtų įsivaizduoti, kaip mūsų 
lietuviškosios dienos atrodytų, 
jei nebūtumėm nuolat maiti
nami parapijose, organizaci
jose, radijo transliacijų, pla
čioje žiniasklaidoje tautine 
mintimi. Tai geranoriškai nu
siteikusių, gabių asmenų do
vana, kurių mes gal pakanka
mai neįvertiname „Tėvynės 
garsų" pagrindinio motyvo: 
gimtasis žodis ir lietuviška 
daina tegul gaivina Nemuno 
šalies prisiminimus, ištikimai 

DRAUGAS, 1999 m. rugsėjo 11 d , šeštadienis 

DU YPATINGI SVEČIAI 
„GINTARO" POKYLYJE 

Čikagos Lietuvių moterų klubų rengiamo „Gintaro" pokylio komiteto dalis. Sėdi iš kaires: klubo pirm. Sofija 
Žukienė, Prane Simanonienė, Rūta Hoffman. stovi: Irena Norbutiene, rengimo komiteto pirm Birutė Zalatori
ene ir Liusė Dargiene. 

cijas, nors dėta nemažai pa 
stangų, nelabai sekėsi. Laikui J a u laikomasi 50 metų 
slenkant , bus minimos auksi
nio įsikūrimo sukaktys . Cia 
plačiau sustojame ties „Tė
vynės garsų" sukakt imi . Be jų 
auksines sukaktis da r šiemet 
švęs: jaunųjų skautų Vytauto 
Didžiojo draugovė, Ateities 
klubas, pradėjęs l i tuanist inę 
mokyklą, kuri jau 1953-1954 
mokslo metais turėjo net 271 
mokinį, susiorganizavo Trem
tinių draugija, vėliau -virtusi 
Lietuvių Bendruomenės apy
linke, darbą ^radėjo Lietuvių 
kultūros fondas. 

Su gilia pagarba ta ip pat 
prisimename ir tuos nepail
stančius darbuotojus, turėju
sius naują ir konkretų įžval
gumą, kaip suburt i tautiečius 
bendram darbui įvairiose lie
tuviško gyvenimo apraiškose, 
puoselėti taut inę mintį. 

Sukakčių džiugesy nepa
mirštini ir tie geradariai , glo
bėjai, sudarę darbo garanti jas , 
padėjusieji lengviau žengti 
pirmuosius žingsnius nauja
jame pasaulyje. Jų eilėse buvo 
daug, kurie ilgai j a u buvo 

S k l a i d o m e is tor i jos l a p u s 

„Tėvynės garsų" steigėjas-
iniciatorius Jaunut is P. Nas-
vytis su Baliu Auginu, kuris 
iki 1955 metų buvo pirmuoju 
pranešėju ir redaktoriumi, 
vertingos praktikos įgijęs, dirb
damas Kauno radijo stoties 
pranešėju, muz. Alfonsu Mi-
kulskiu ir Kęstučiu P. Šukiu, 
senosios kartos sūnumi, dirbu
siu „Superior Savings" lietu
vių banke atsakingose parei
gose, užtikrinusiu laidų fi
nansinę paramą. Šios trans
liacijos buvo girdimos tiktai 
30 minučių. 

Po beveik trejų metų, 
1952.7.10, buvo sudarytas Lie
tuvių radijo klubas iš B. Augi
no, J. Nasvyčio, V. Rociūno, J. 
Stempužio ir K. P. Šukio. Pir
mininkais buvo J. Stempužis. 
P. Žiūrys ir muz. A. Mikuls
kis, o reikalų vedėjais K P. 
Šukys. E. Karnėnas, J. Stem
pužis, A. Laikūnas ir V. 
Rociūnas. Po aštuonerių metų 
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Juozas Stempužis. :12 metu* v.niovavcs ..Tėvynes narsų" ,(1.,ir 

— 1960 metais — valdyba 
Juozui Stempužiui pavedė 
tvarkyti programą privačiais 
pagrindais. Jis šią darbo 
naštą talentingai nešė iki pat 
mirties 1992 metais. 

1953 rugsėjo 13 d. programa 
pradėta transliuoti iš WDOK 
stoties ir laiko trukmė — 45 
min. Įsisteigus „Station of the 
nations — WXEN FM" stočiai, 
1961 metais programa prail
ginta iki vienos valandos. LB 
veikėja Milda Lenkauskienė 
1962 metais pradėjo redaguoti 
ir pranešinėti „Moters pasau
lio" nuolatines laidas. Tais 
pačiais metais J. Stempužio 
iniciatyva įsteigta „Baltijos 
aidų" programa. „Laisvojo pa
saulio latvių organizacijų fe
deracija" J. Stempužį apdova
nojo JLatvia pro Merito" sida
bro medaliu. Pranešėjas buvo 
Raimundas Kudukis. 

1963 metais Ohio lietuvių 
gydytojų draugija „Tėvynės 
garsus" apdovanojo tūkstančio 
dolerių kultūrine premija. 
1981 m. lapkričio 29 d. WZZP 
stotyje įsteigta religinė pro
grama „Gyvenimo varpai", 
globojami kun. Gedimino Ki-
jausko, SJ. Jos redaktorė ir 
pranešėja Nijolė Kersnaus-
kaitė, tęsianti programą iki 
mūsų dienų iš John Carroll-
universiteto stoties WJCU 
88.7 banga. Lietuviškosios 
dviejų valandų transliacijos 
pradėtos 1988 metais. Palan
kus laikas ir sąlygos šioje sto
tyje gautos dėka Ingridos Na
svytytės, tuo metu studijavu
sios tame universitete. 

Religinės programos klausy
tojai girdi redaktorės puikiai 
atrinktų, iš svetimų kalbų 
išverstų ir stilingai perduo
damų pasaulio autorių min
ties, jos parinktų religinės 
muzikos ištraukų ir kun. G. 
Kijauskc, SJ, pamokslą. Ši 
programa yra persiunčiama 
Lietuvon ir ten girdima radyo 
bangomis. Šį brangų įnašą į 
lietuviškąsias radijo translia
cijas klausytojams Nijolė 
Kersnauskaitė atiduoda jau 
18 metų. 

Kristina KuprevičiOtė — il
gametė „TG" bendradarbė, 
nuo 1992 metų savarankiškai 
redaguoja ir pranešinėja visos 
valandos programą pei stiprią 
JPublic Radio" stotį, girdimą ir 
toli už Clevelando miesto ribų, 
WCPN FM banga 90.3 nuo 7-8 
vai. vak. kiekvieną sekma
dienį. Pianistė, puikiai kal
banti lietuvių ir anglų kalba, 
klausytojams pristato lietuvių 
kompozitorius ir liaudies kū
rybą su įvadiniais tekstais. 

Dalia Staniškienė, poetė, 
neseniai išleidusi savo eilių 
rinkinį „Einu namo" (spausdi
no DMP spaustuvė Cleve-
lande), su savo vyru Džiugu 
dirba spaudos kioske Dievo 
Motinos parapijoje, ilgametė 
lietuviškųjų radijo translia
cijų talkininkė nuo pat Juozo 
Stempužio dienų iki dabar. 
Dalia, nors nesidžiaugianti 
~tipna sveikata, kartais pa

vaduoja Aldoną Stempužienę, 
pati suredaguoja ir pra
nešinėja programas. Jos pa
prastai būna skirtingai reda
guojamos, atrenkant tekstus 
bei muzikinę programos dalį, 
bet mielai ir su dėmesiu klau
somos. Klausytojai jai linki 
sveikesnių ateities dienų. 

Aldona prie „TG" v a i r o 

Juozui Stempužiui iškelia
vus į Amžinuosius namus, 
„TG" transliacijas nuo 1992 
metų tęsia Aldona Stem-
pužienė su talkininkais: Dalia 
Staniškienė, Danute Dundu
liene ir Romu Zorsku. Ja i , 
kaip solistei ir aktorei, radijo 
darbas nebuvo „nežinoma že
mė". Ji Juozo transliacijose 
bendradarbiavo kaip prane
šėja. Jam mirus, perėmė ne 
tik programų redagavimo, bet 
ir jos finansinę atsakomy
bę, visuomeneL prisistatyda-
ma, kaip sumani administra
torė, galinti be sutrikimų tęsti 
transliacijas. 

Be visų savaitinių programų 
paruošimo ir pranešėjos pa
reigu, ji pradėjo ir „TG" archy
vo tvarkymą. Techniniam dar
bui talkina inž. Greg Priddy, 
pravedąs Lietuvos Vyčių pro
gramą anglų kalba. Jo lietu
vių kalba, dėka Onos Šilė-
nienės, „T.G." .Kalbos ker
telės" pranešėjos, padarė ste
bėtiną progresą. Jau sutvar
kytas J. Stempužio globotas 
Jono Stonio archyvas ir per
duotas PLB archyvui. Ši radi
jo stotis transliacijoms neduo
da inžinieriaus. Čia pagalbon 
iš pradžių atskubėjo Algis Ge-
dris ir kurį laiką Andris Dun-
duras. 

Šiemet, įsigijus aparatūrą, 
programos įrašomos į kompak
tines plokšteles ir dedamos 
„Tėvynės garsų" archyvan. 
Klausytojai net Lietuvoje da
bar galės klausytis „TG" 
transliacijų, naudodami inter-
netą WWW The city radio 
Com — WJCU. Tai vertinga 
naujovė, plečiant klausytojų 
tinklą ir gerinant girdimumą, 
o archyvas — didžiulis lietu
viškosios išeivijos istorijos pa
likimas — dovana. Archyvo 
darbus remia Lietuvių fondas 
ir klausytojai. 

Aldona, gaudama žinias iš 
„Baltic News Service", Eltos ir 
lietuviškos spaudos, skubiai ir 
išsamiai informuoja apie svar
biausius įvykius Lietuvoje bei 
lietuviškąją veiklą plačiajame 
pasaulyje. 

Programos finansinė padėtis 
pastovi Kalėdų proga aukos ir 
nuolatiniai skelbimai paden
gia transliacijos administra
cines išlaidas, o pavasarinės 
Radiotono rinkliavos, kurios 
sudaro apie tris tūkstančius 
dolerių, padengia radijo sto
ties mokesčius per visus me
tus, kas savaitę po dvi valan
das. 

„TG" vadovei Aldonai Stem 

pužienei, kaip pati sako, 
didžiausias malonumas suda
ryti meniškas muzikines pro
gramas. Nė viena išeivijos ra
dijo programa neturinti tokios 
20-25 min. prabangos pateikti 
klausytojui rimtų koncertų. 
„Mūsų klausytojai, jei groju 
šio šimtmečio kompozitorių 
muziką, nenusigąsta". Pro
gramų vadovė pristato Lietu
vos kompozitorių muziką — 
Kutavičių, Rekašių, Tarnu-
laitį, Bajorą, Balakauską, Ber
tulį ir kitus. 

Šilta šįmet vasara. „Drau
gas" savo vasarinei šventei 
buvo užsakęs ypatingai puiku 
orą. Kitos grupes taip pat lai
mingai džiaugėsi ilgom vasa
ros dienom, nors po kojomis' 
lietaus ištroškusi žole skun
dėsi. Dabar dienos jau trum
pėja, renginių pobūdis kei
čiasi, reikia grįžti po pastoge. 
Teatro spektaklis. LML poky
lis, „Draugo" jubiliejinis po
kylis, ir t.t. Neatsilieka ir Či
kagos Lietuvių Moterų klubo 
rengiamas „Gintaro" pokylis. 
Šįmet, užuot tradicinio ginta
rėlių pristatymo, klubo nares 
nutarė pažymėti Almos Adam
kienės nuopelnus jos pasi
rinktoje darbuotes plotmėje — 
paramą ir paskatinimą ypa
tingai sunkiose sąlygose gyve
nantiems Lietuvos kaimų 
našlaičiams bei pairusių šei
mų vaikams. Labai svarbus 
žingsnis padarytas, paruo
šiant galimybę mokiniams po 
pamokų laiko susiburti popa-
mokimo ugdymo klasėse su 
galimybe ruošti pamokas, ug
dyti platesnį išsilavinimą bei 

pasinaudoti patiekiamu mais 
tu, kuris dažnai būna pagrin
dinis vaiko valgi* dienoje. 

Mus visus jaudina vaikų ne
dalia, ypač susieta su pakri
kusias, sunkumų — ar jų pa
čių sudarytu, ar gyveninio 
atneštų — spaudžiamomis 
šeimomis. Čikagos Lietuvių 
m .u klubas buvo vienas 
pii„ti••. pasėjęs Almu? fondo 
sek:-: Šių ;netq „Gintaro" po-
kyl. visas pelnas skiriamas 
Almofi fondui su linkėjimą.-
prašviesinti nykią kasdieny
bę vargstantiems vaikams. 
Rengėjos ypač džiaugiasi, kad 
„Gintaro" puotoje prižadėjo 
dalyvauti ir Čikagos arkidie-
cezijos arkivyskupas kardino
las Francis George. 

„Gintaro" pokylis įvyks spa
lio 10 d. Drury Lane Oak-
brook Terrace, Oakbrook Ter-
race salėje. Pasisvečiavimas 5 
vai., vakariene 6 v. r. Vieta; 
užsisakyti pas Prane Simano-
nienę, 708-422-5937 

Viešnios ir svečiai mielai 
kviečiami. M.K. 

Aldona Stempužienė ir savo 
dainos, solistės bei operos kar
jeroje buvo labai sėkminga. 
Jos auditorijų aplodismentai, 
gautos premijos vaizdžiai kal
ba apie jos neeilinius ta lentus . 
„Tėvynės garsuose" ji iškyla ir 
kaip gabi administratorė, pro
gramų redaktorė, pranešėja. 

Lietuviškas gražiai iš tartas 
žodis ir skambi daina yra 
brangi dovana kiekvienam, 
kurio gyslose dar sruvena lie
tuviškas kraujas. Lietuviško
sios transliacijos, vadovauja
mos Aldonos Stempužienės ir 
Kristinos Kuprevičiutės, ir to
liau turėtų likti kaip miela bei 
vertinga, neatskir iama mūsų 
dienų palydovė. Jų vadovėms 
klausytojai yra giliai dėkingi 
už savanorišką, talentingą 
darbą, linki sveikatos, iš
tvermės, kantrybės ateities 
dienose. 

Jubiliejinio leidinio redak
torė Nijolė Kersnauskaitė. 
Spausdino Dievo Motinos pa
rapijos spaustuvė. 

S u k a k t u v i n i s p o k y l i s 

Rengėjų komitetą sudaro: 
pirm. Jurgis Malskis, vice-
pirm. Kęstutis Šukys ir Zeno
nas Dučmanas, nariai: dr. Rai
mundas Šilkaitis, Jonas Ci-
tulis, Henrikas Pikturna ir Al
gis Penkauskas. Minėjimo va
dovas yra Algis Rukšėnas, tal
kinant Vilijai Nasvytytei-Kli-
mienei; pagrindinė kalba — 
PLB vicepirm. Milda Lenkaus
kienės; Aldonos Stempužienės 
padėkos žodis. Vakarienė, po 
jos Aldonos Stempužienės 
koncertas. Dalyviai girdės Vi-
valdi, Puccini, Kavecko ir po
puliarių dainų. Šokiai, grojant 
geram orkestrui. Visiems da
lyviams linkime malonios 
šventinės nuotaikos! 

V a c y s R o c i ū n a s 

VIOLETA URMANA — 
URMANAVIČIUTĖ ĮŽENGIA Į 

METROPOLITAN OPEROS 
SCENĄ 

Trečiadieny liepos 7 d.. PBS 
TV 13-tame kanale buvo paro
dyta Richard Wagner operos 
„Parsifal" dalinis, dokumenti
nis pastatymas. O pastatymo 
intarpuose buvo aiškinama 
apie tos operos kilmę, jos kom
pozitorių R. Wagner ir kita. 
Pagrindinius vaidmenis atliko 
tenoras Placido Domingo — 
Parsifal, o mezzosopranas Vi
oleta Urmana-Kundry. Viole
tos Urmana tikroji pavarde 
yra Urmanavičiūtė. Kad pro
fesiniai būtų patogiau, pasi
naudojusi pirmaisiais trimis 
savo tikrosios pavardės skie
menimis, pasivadino Urmana. 

Nepaslaptis. jog ne tik 
„Parsifal", bet ir visas kitas R. 
Wagner parašytas operas ne 
kiekvienam operos daininin
kui pavyksta įveikti. Jos dėl 
savo ilgumo ir sudėtingumo iš 
dainininko pareikalauja ne tik 
specialaus balsinio pasiruo
šimo, bet ir nemažos fizinės 
ištvermės. Violeta visus tuos 
reikalavimus turi įsigijusi. 

Violetos Urmana vardas Eu
ropos didžiųjų operos teatrų 
scenose, kuriose ji atlieka 
pagrindiniu; mezzosopranų 
vaidmenis, vra puikiai žino
mas. Su operos teatrais (La 
Scala. Covent Gardens. Vienos 
valstybine opera) yra sudariu
si trumpalaikes sutartis. Su
tartį — kontraktą yra pasi
rašiusi ir su garsiąja Nevv 
Yorko Metropolitan opera. 
Ten artimiausioje ateityje ji 
bus girdima (savaime aišku, ir 
matomai R. Wagner operoje 
„Parsifal". Kundry vaidme
nyje. Nors šis vaidmuo reika
lauja soprano balso, bet ka
dangi Violeta yra trijų balso 
diapazonų savininkė, tai tas 

Čikagos lietuvių moterų klubo rengiamo ..Gintaro" pokylio darbuotojos 
(iš kairės): pirm Birute Zalatoriene, Marija Krauchunienė. Leontina Dar
giene 

jai sunkumo nesudaro. 
Violetos kelias i operos sceną 

buvo skirtingas negu kitų. J i . 
svajodama tapti koncertine 
pianiste, fortepijono studijoms 
paaukojo net 17 metų. Tik po 
to. kažkam pastebėjus jos di
delį ir gražų balsą, 5 metus 
vokalo meną studijavo pas ži
nomą-tos meno srities profeso
rę V. Mikštaitę. Dalyvaudama 
įvairiose Europos valstybių 
dainavimo varžybose, laurais 
pasipuošė Vienoje. Strasbūre. 
Barcelonoje. Varžybas lai
mėjus Barcelonoje. ten esantis 
..Paima de Mallorka" operos 
teatras pakvietė Violetą atlik
ti Fanenos vaidmenį G. Verdi 
operoje „Nabucco". Pasisekė' 
Po to netrukus ji jau dainuoja 
Milano operos teatre _La Sca
la". Paryžiaus ir Vienos val
stybinėse operose. Berlyne 
„Deuscher Oper". susilaukda
ma puikių muziko; kritiku at
siliepimų. 

Violetai Vienos operos teatre 
atlikus Princess Eboli vaid
menį G. Verdi operoje „Don 
Carlos". ten išeinančioje spau
doje buvo ra 'oma: .Mezzo-
sopranas iš Lietuvos Urmana 
pralenkė visus, suteikdama 
Eboli vaidmeniui visą rei
kiamą išraiškos paletę — nuo 
aiškios koloratūros iki drama
tiškos atakos, kaip norėjo G. 
Verdi. Ji dainavo lengvai, lyg 
žaisdama, o atlikdama „Don 
fatale" ariją, pasiekė kraštu
tinius įtampos taškus. Šis 
vaikščiojimas ašmenimis jai 
pavyko užtikrintai Publika 
džiūgavo" 

Violeta, atlikdama pagrindi
nius mezzosopranų vaidme
nis, itin tvirtai reiškiasi G. 
Verdi operose ..II Travatore". 
..Nabucco". „Don Carlos". R. 
Wagner — ..Die U'alkuere". 
„Parsifal". „Rinzi" ir kitose. 
Lauksime Violetos pasirodant 
didžiojoje ..MET" operos sce
noje. Nevv Yorke. 

P . P a l y s 

Seirijai. Rugpjūčio 1 d. čia 
lankėsi vyskupą; J. Žemaitis. 
MIC. vyskupijos generalvika
ras prelatas V. J. Bartuška. 
kancleris kanauninkas J Pe-
Ciukonis. Lazdijų dekanas 
kan. G. Dovįdaitis ir aplinki
nių parapijų klebonai. 73 jau
nuoliams buvo suteiktas Su
tvirtinimo sakramentas 
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•fS^SBsčSBS&^BDSSCEfiEL 
TCF National Bank, Illinois is seeking candidates 

for a Sales and Service Representadve (in Brighton Park area) and a 
Customer Sales and Service Represantative (.in Schiller Park, near O'Hare 
Airport). TCF offers excellent benefits, full-time and part-time positions, 
flexible scheduling, and competitive pay.Qualified candidates mušt have 

previous retail/sales euperience, customer service, and/or teller experience. 
The candidate mušt also be able to speak both English and Lithuanian. 

fluently. For cosiderauon please subrrut a resume by mail/fax to: 
TCF National Bank, Illinois 

Attn: M. Jerkan 
800 Burr Ridge Pkwy., Burr Ridge, IL 60521. 

r a v t 630-986-4939. 
aau/ 

A M E R I C A J V j p ^ l ^ . ^eROADl , INC. 

$* * * 
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MA1N OFFICE 

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

S sfe 
V J 

Nekilnojamojo 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, 
Chicago, IL 60629. 
Tel. 773-767-2400 

1*4? mlm T«fc 
Uetava 773-251 -S9ZZ 

• • M mmmmum 
SKAMBINI PKUVSIA1 I LIETUVĄ 

1 tlt-MM1W Į 
|»ža-IS«MCTl 

UgĮlIVA Į 
UTY 10, GET 1 FUJEE. 

*ą)rmpmkfq6 

SIŪLOME ĮVAIRIUS 
DARBUS 

EXPRESS Personnel Services suras 
jums darbą, tinkanti įusu. kvali-
fikaciiorrts. 

•Adminiitrotiv A j iuMih 
* Recapliorosts 
•Accounting Oarfcs 
•Word Processors 
•WarahousaWorkars 
•Forkfift Operatore 
•Shipp«ng/Rac«ving CWks 
•Assembiart and ->ore 

Skambinkite šiandien, jau dabar 
galime pasiūlyti įvairiausių darbų! 
Lietuviškai susikalbėsite trečiadieniais 
po 5 vai. p.p. Už darbo suradimą 
sumokėti nereikia 

Hnuomoju Oak Lawn, IL. vieno 
miegamojo butą. vyrui su žmona. 

$500 į mėn.. plius šviesos, telefonų 
ir dujų sąskaitos arba vienam 

asmeniui (vyrui arba moteriai) $300 
i men plius sąskaitos. Yra aikštelė 
mašinai, iškaitoma Į buto nuomą. 

Skambinti tel. 708-422-2710 
nuo 7 vai, ryto. tna 

Darau manikiūrus pedikiūrus. 
dažau antakius, blakstienas 
Skambinti po 6 vai. vakaro 

tel. 773-317-6965. 
Mane galima išsikviesti į namus. 

m 
VVanted care companion with 
housekeeping duties. Full time, 
live-in Gold Coast location. 
Mušt have good references. TeL 
312-255-1197 _ 

Home Health Care Ind. 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr smž. žmones. Reikalinga 
anglų k . kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil, 
tel. 414-763-2615. 

45 m. vyriškis, turintis 
rekomendacijas, auto ir 

vairavimo teises, ieško darbo 
prižiūrėti pagyvenusį žmogų. 

Tel. 773-251^425. 

Išnuomojamas dviejų 
miegamųjų butas Archer ir 
Harlem apylinkėje su Šiluma. 

Tel. 708-594-1472. • 

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas, naujai atremontuotas. 
Kaina $500 ir užstatas $500. 
Teiraukitės 708-594-7595. 

JGifc 
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tsniratgaj į vieną pusę 

$178 $394 
$08 $S94 
JP2 $450 
$98 $394 
•W8 $BM 
$$P§ $394 
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3000N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, EL 60618. 

TEL. 773489-4999 

5150 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

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

Gydytojo šeima iš Lietuvos 
ieško darbo prižiūrėti 
pagyvenusius žmones 

namuose. 
TeL 630-971-1999. 

Moteris gali prižiūrėti 
senelius, ligonius ir 

gyventi kartu. 
TeL 630-655-4259. 

iv: it—r frnrr* Kumeliu g. 15-4 
Te t /F« (370-7) 228718 
Mob. tel. (8-299) 14690 

tmail Rtinterp9kaunas.omrMtel.net 
•Ogiausia automobiliu nuoma I k U m į l 
•Pilnas draudimas ir aptarnavimas 
•Neribotas ir nemokamas kilometražas 
•AutomoMiu pristatymas į Vilniaus oro 
uosta pagal klientu pageidavimus 

•Butu ir kambarių nuoma (su pusryčiais) 
Priimamos pagrindinės kredito korteles 

Oficialus atstovas |AV 
TH./»ax 773-92S-9282 

VdUanuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WUXOW SPRINGS, IU*OIS TEL 708.839.1000 

Šešios pokvlių salė* - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

BonUtBcfom 

40 iki 60 svečių 

A t i O K I 0 0 H 
60 iki 100 svočių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 M 135 svečių 

n*iS|{fcv 

125 in 175 svečių 

225 ad 550 svečių 

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
norite globos ne senelių namuose. 

bet jaukioje šeimyninėje 
lietuviškoje aplinkoje, turėti 
atskirą kambarį, lietuvišką 
maistą, lietuvišką spaudą ir 
knygas, sutaupyti sunkiai 

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, tel. 708-387-2067 ir 

Lietuviais esame mes ginų. 
Lietuviais turime ir būt 

Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt 

(J. Sauerveinas) 

TĖVELftj DĖMESIUI! 
KVIEČIAME JŪSŲ ATŽALAS 
INDIVIDUALIAI MOKYTIS 

KALBOS L I E T U V I I J KALBOS 
Mokymas organizuojamas Darien, IL. Priėmimas vyks visą rugsėjo mėnesi. Dirbs 
kvalifikuoti specialistai. 
SUĄI/GUSTEH. jei pageidaujate patobulinti savo lietuvių kalbą ar rašybą, taip pat 
mielai kviečiami 
Registracija TeL 630-724-1673 ieitadieaiaR 12 • 9 v.v. 
Fax. 630-724-1674 bet k'iriuo metu. 

Vadovė 

Reikalingi sunkvežimių 
vairuotojai, turintys A CDL,,H" 

teises. Penkios darbo dienos 
vietoje. Atlyginimas $600-$750 

per savaitę. Skambinti 
tei. 708-220-4797. ^ . 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro ttl. 847-808-9109 
angliškai atfca rusiškai wi» 

^į 5-*o *r.wAMct 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more convertient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius with 
just one hass!e-free eonneetion 
through Stockholm. Our 4:30 p.m. 
departure grves you a retaxed mom-
ing arrlval for business or pleasure. 
When you're ready to return, you'll 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

nuo. And whether 
you fry Business Oass 

orBoonornyaass,youcantje 
' sure our service v»i be wor)d-class, 

and wKI altow you to arrKe rested and 
refreshed - afl for a reasonabie fare. 
Find out what a wortd of difference 
SAS can make for your next trlp. 
Just cail your Travel Agent a SAS 
at 1-800-221-2350. For more Infor
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 

Hkjhts 
9 0 4 6 
SK744 
SK*3 
SK943 

FfOffl 
Chtcago 
Stockholm 

Vtntus 
Copenhagen 

1b 
StociVhrj*m 

Vintus 
Copenhagen 

Chicago 

4:30 pm 

920am*l 
l?45pm 
140 pm 

Tknt WTWH Twia 

?«0»m*l 
1050 am*l 
2:15 B» 
5.40 pm 

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

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.MILWAUKEE 

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

B&D ENTFRPRlSES 

Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai: stogai, "skfing", 
lietvamzdžiai, meclnW balkonai, 
"porches* ir "decka*; mOrinimaa, 
*tuck pointing", namų ir garažų 
remontas. Skambinti KazknieruL 
M. 630-243-6424. 

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

Išvežame šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. TeL 630-964-5898. »m 

JANTTORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions l s t , 2nd and VA 

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

Milvraukee A ve., Chtcago, IL 
60630 or call 773-286-5115. 

. . . i i — 

ASKA GATEVVAY, INC 
Skrydžiai į Lietuvą ir po visą pasaulį 
Kelionės laivu: Karibų salos, Aliaska 
Atostogos: Florida, kalnai, Meksika ir kt. 

Notaro paslaugos 
Dokumentų vertimas 

5657 S. Harlem Ava, Chicago, 
IL 60638 

Tai. 773 78HOO0 
Fax 773-546-2577 

Pagcr 630-720-0823 

Telefonu j Lietuvą - tik 33 centai 
per rain.! Skambinant Illinois 
valstijoje - tik 5 centai! Tel. 

kortelės skambinimui i Lietuvą; oi 
$5 - 25 min.; už $10 - 66 mln.! 

Kreipkitės: tel. 630-242-8918 arba 
773-838-1050. Užsisakydami iias 

paslaugas paremsite Amerikos 
Lietuvių televiziją. 

JM 

STASYS SAKINIS 
Dalytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

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 

AlJTOMOBIJO.rilSMUSNrBKATOŠ! 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapois ir Oft. Mgr Auksė 
S . Kana kafca lietuviškai. 

FRANK 2APOUS 
3208 1/2 Waat 9 5 * Street 

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

L 
STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės: "sidings", 

•softits*. 'decks". "gutters-, plokšti 
ir "sningle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
SBenetm, tel. 630-241-191 Z, 

I inuomojamaa 
apsi ldomaa 4 kamb. 

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

TeL 773-778-1451 

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

CONSTRUCTION Co. 
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 Sbop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti f Lietuvą 

- išsiųsime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, teL 630-243-9385 

RIVFROAI F A U I O M O T I V F 

Tumpini i j imitr . . 
•—Jerą arto. Pigiai parduodame ilsimo 
kėjtmui: remontuojame po avarijų; atsta
tom auto.geometriją. užsakome data ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

SkamMna Rimui t e t 7SS-201-0S86. 

GREIT PARDUODA 

mmmgy RE/MAX 
^REALTORS 

Offc (773) SS6- S9S9 
home (708) 42S-7160 
ptger (708) 886-4919 

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

Realmart ft fag, 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-6100 Pagcr 312-3»*.Q3e7 
Paz 773-585-3997 

OMJ. 21. 
Accent 

Homofindere 
9201 S.Ocoro 
Oak Lawn. IKnois 60453 
BualnaM (708) 423-9111 
Vok* MaJ (708) 23M374 
Fax (708) 423-9236 
Pagar (312) 707-6120 
Ra*. 706-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profastonaliai ir sąžmnf la i patarnauja 

(varnų nuosavybių pirkimą ir pardavime 
mieste ir pnarniesCiuose 

Čibum iiaureje v Siamniume prirniiainiov 
patam ar parduodam nuosavybes, kmpknės 

COLOUJCU 

«srjDn*.swo« 
AUDRA 
KUBILIUS 

150X Sherman A ve, 
SvansUtitkanoi 
Business (847) 864-2600 
Fax (847) 475-5567 

Greitai, Voice mail 
profesionalus (847) 465-4397 
ir sąžiningas E-mail 
patarnavimas akubilius@aol.com 

r \ ~ * u.y KMIEC1K «ALTORS 
\JaWJVfyt 7922 S.Putaski Rd 

*•—*•>»ifl. 4365S.ArcherAve 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

ATTENTION IMMIGRAMTS! 
Canada is accepting appficants for 

Permanent Reaktoncei 

For tree information call: 

1-773-282-9500 
GTS eoneantrating m immtgration to CanaOa 

www.redeusa.com 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO seimą Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, šoriai su 
kmynais, su .chives". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnai* ir Feta šoriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, »deli" skyriuje. Galite ^^į tOr \ \ l l jp 
užsisakyti ir telefonu. 616-462-3301 
arba per world wide web: 

'.andrulischeese.com 
Mlchhjan Farm Cheese Dstry. Inc. 

4296 Mletrton, FourMa. M) 49410 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

1 

BAKE 

KAVINĖ 
3S0 N. Clark, Chicago, 11 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://Rtinterp9kaunas.omrMtel.net
http://www.flysas.com
mailto:akubilius@aol.com
file:///JaWJVfyt
http://www.redeusa.com
http://'.andrulischeese.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruoita: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkltienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

TESTAMENTAS 
Daug yra rašoma ir kalba

ma apie reikalingumą turėti 
testamentą. Bet kiek mūsų 
esame padarę testamentą? 
Turbūt retas kuris! Visi galvo
jame, kad dar turime daug lai
ko. Visi užsiėmę, neturime lai
ko šiandieną, tai padarysime 
rytoj. O tas rytojus kartais 
neateina. Numiršta tėvas, ma
ma, dėdė, teta ar kitas asmuo, 
likę giminės, vaikai, draugai 
eina per teismus, kol sutvarko 
velionio likusį turtą. O to tur
to, likusio be testamento ar ki
taip nesutvarkyto, perėjus vi
sus Amerikos teisinius kelius, 
nedaug belieka. Paskutiniu 
laiku vis daugiau pasitaiko at
vejų, kad, žmogui mirus, ne
palikus testamento, visą jo 
sunkiai uždirbtą ir sutaupytą 
turtą pasiima miestas ar val
stija. Yra nemažai atsitikimų, 
kai miršta žmogus 80, 90 me
tų ar pan., neturėjęs laiko su
sitvarkyti, jo turtą, šimtus 
tūkstančių dolerių, pasiima 
valdžia, o giminės turi jį savo 
pinigais palaidoti. 

Kas yra testamentas? — 
tai teisinis dokumentas, tiks
liai nurodąs, kaip asmuo nori, 
kad jo turtas po mirties būtų 
padalintas. Tai jo norų iš
reiškimas. 

Ar jums reikia fcotamen-
to? Būtinai! Kiekviena" su
brendęs žmogus, vyras ar mote
ris", dvasininkas, civuis, vedęs, 
ar nevedęs, našlys, kuris turi 
turto (namą, baldus, automo
bilį, santaupų, vertybių popie
rių, pensiją, apdraudą, bran
genybių ar ^Btokių vertingų 
dalykų) turėtų sudaryti testa
mentą. Bet, deja, to nėra. Sta
tistika rodo, kad Amerikoje, 
kur žmonės ypač yra jautrūs 
visokiai apdraudai, apie 85 
proc. miršta be testamentų. 
Daugelis, ypač jaunų, vengia 
sudaryti testamentą, nes jie 
nenori galvoti apie mirtį, ne
nori veltis į testamento suda
rymo reikalus, arba galvoja, 
kad turi per mažai turto, kad 
jiems reiktų sudaryti testa
mentą. Tačiau toks galvojimas 
yra neteisingas, tai parodo ne
supratimą testamento paskir
ties, ir neatsižvelgimą į palie
kamus savo artimuosius. 

Kas atsitinka, mirštant 
žmogui be testamento? Jei 
mirtumėte nepalikę testamen
to, prarandate brangią privile
giją, savanoriškai atsisakote 
padalinti savo turtą, ir tas 
dažnai sudaro didelių pro
blemų jūsų palikuoniams. 
Jūsų palikimas — turtas, mi
rus be testamento, yra pada
linamas pagal valstijos, ku
rioje gyvenate, įstatymus. To
kiu atveju yra paskiriamas 
teisinis administratorius, ku
ris prižiūri turto paskirstymo 
procedūrą. Daug jūsų bran
gintų dalykų gali patekti 
tiems, kuriems jūs nenorėjote, 
kad patektų, o jūsų artimiau
siems giminėms ir draugams 
gali nieko netekti. Toks turto 
padalinimo procesas yra bran
gus, nes jį tvarko teismas, o 
išlaidos atskaitomos iš jūsų 
palikimo. Svarbiausia, turė
kite omenyje, kad, jums mirus 
be testamento, giminės, drau
gai, labdaros organizacijos, 
kurias jūs galbūt norėjote pa
remti, gali nieko negauti. 

Šešios priežastys, dėl ku
rių reikia turėti testa
mentą. 

1. Jums bus rantu, kad tie, 
kuriuos norite atsiminti, bus 
atsiminti pagal jūsų pageida
vimus surašytus testamente, o 
ne pagal šaltus įstatymus. 

2. Testamentas duoda jau

niems tėvams teisę paskirti 
globėjus vaikams, globėjus, 
kurie yra jiems artimi, o ne
paskirti teismo nuožiūra. 

Teismo paskirti vaikams 
globėjai gali duoti tik tie, kiek 
būtinai reikia vaikams, ir visa 
tai teismas tvirtina. Tuo tarpu 
jūsų pačių testamentu paskir
tas globėjas, gali suteikti vai
kams patogų gyvenimą ir tin
kamą išsimokslinimą, ypač 
vaikams su negalia, kuriuos 
auginti gali būti sunkiau negu 
sveikus vaikus. Per testa
mentą jūs galite sudaryti 
„trust's", kurie sutaupo mo
kesčius ir teismo „probate" 
išlaidas. 

3. Testamentas yra gera ap
sauga ir tiems, kurie galvoja, 
kad jie per mažai turi turto. Iš 
tikrųjų dauguma žmonių turi 
daugiau, negu mano. Testa
mentas paskiria tai, ką jie 
turi, tiems, kurie jiems yra 
brangiausi. 

4. Testamentas leidžia pa
dalinti turtą, taip, kaip norite: 
šeimos brangenybės ar senti
mentalūs prisiminimų daiktai 
atiteks tiems, kuriems jūs 
norėsite, bet ne tiems, kuriem 
jie visai nesvarbūs. 

5. Turint testamentą, jūsų 
mylimi asmenys, kuriuos ga
lite išvardinti vardais ir gimi
nystės ryšiais, būtų prisiminti 
jūsų pasirinktų bažnyčių Mi
šiose. 

6. Jūs galite pasirinkti tes
tamento vykdytoju asmenį, 
kuriuo pasitikite, o ne palikti 
tai padaryti visai svetimam 
žmogui, teismo paskirtam. 

Paruošiant testamentą 
1. Padarykite sąrašą visko, 

ką turite namuose: baldų, pa
veikslų, elektroninių įrengi
mų, virtuvės įrangos, auto
mobilio, santaupų, akcijų ir 
obligacijų, CD, pensijų, ap-
draudų, brangenybių ir t.t, o 
taip pat surašykite turimas 
skolas. 

2. Padarykite sąrašą gimi
nių ir draugų, kuriuos norite 
atsiminti testamente. 

3. Prisiminkite lietuviškas ir 
religines organizacijas: labda
ros organizacijas, parapiją, 
fondus, lietuvišką spaudą ir 
t.t. 

4. Pasirinkite patikimą drau
gą ar giminę, ar banką (ar 
abu), kurie būtų jūsų testa
mento vykdytojai. 

5. Pasitarkite su advoka
tu — tas yra svarbiausia! 
Niekada nerašykite testamen
to pats. Jei norite būti tikras, 
kad jūsų testamentas atlai
kytų „probate" teismą, jis turi 
būti teisingai sudarytas ir ati
tikti jūsų gyvenamos valstijos 
įstatymus. Tiktai advokatas 
tai gali jums užtikrinti. Mo
kestis už testamento suda
rymą nėra didelis — ir tai yra 
pats protingiausias investavi
mas. Jums advokatas patars, 
ką turite daryti dėl pavel
dėjimo mokesčių ir t.t. Pvz., 
padarant palikimus — „be-
ąuests" labdaros organizaci
joms, mokslo įstaigoms, reli
ginėms institucijoms, suda
rant šeimos įgaliojimus — 
„trust's" ir pan. 

Kuomet sudarote testamen
tą, laikykite jį saugioje vietoje, 
pvz., jūsų advokato seifo dė
žutėje. Yra labai svarbu kad 
jūsų testamento vykdytojas 
žinotų, kur yra testamentas ir 
galėtų jį lengvai pasiekti. 

Testamentas retkarčiais tu
ri būti peržiūrimas ir pataiso
mas, nes gal jūs įsigijote dau
giau turto, arba jūsų šeimos 
padėtis pasikeitė. Bet niekada 
nedarykite jokių pakeitimų, ar 
priedų testamente pats. Visa
da pasitarkite su advokatu. 

Netinkamai padaryti pakeiti
mai ar prierašai gali padaryti 
visą testamentą negalio
jančiu. 

Žinotini žodžiai ir teisiniai 
terminai. 

Estate — tai jūsų visas tur
tas (aktyvus) ir skolos (pasy
vus) tuo metu, kai mirėte. 

Property — visa jūsų nuo
savybė, viskas ką jūs turite. 

Real property — žemė ir 
visi pastatai ant jos. 

Personai property — tai 
asmeniškas turtas — santau
pos, vertybių popieriai, pensi
jos, apdraudos, automobiliai, 
drabužiai, brangenybės ir ki
tos vertybės. 

Bequeath — palikti testa
mentu kam nors asmenišką 
turtą. 

Bequest — asmeniškas tur
tas, kam nors paliktas testa
mentu. 

Esecutor — testamento 
vykdytojas — asmuo, bankas, 
„trust" ir t.t. kuris vykdo — 
administruoja testamente iš
reikštą jūsų valią. 

Intestate — būklė, kad 
mirštate nepalikę testamento. 

Administrator — asmuo ar 
bankas, paskirtas teismo ad
ministruoti ar paskirstyti jūsų 
turtą jei mirštate be testa
mento. 

Codicil — dokumentas, ku
ris yra padarytas po testamen
to sudarymo ir atnaujina tes
tamentą, ką nors prie jo 
prideda. 

Probate — teismo procesas, 
kuris nustato ar jūsų testa
mentas yra teisiškai gerai su
darytas — galiojantis (valid). 

Residuary estate — tai 
kas liko iš jūsų turto, po to kai 
buvo apmokėtos administra
cinės išlaidos, mokesčiai ir 
jūsų testamentu paskirtos do
vanos kitiems. 

Naudotasi medžiaga iš ame
rikiečių tėvų pranciškonų bro
šiūros. 

A-tA. 
JULIJA LYDEIKAITĖ 

KLIMAITIENĖ 
mirė po sunkios ligos 1999 m. rugpjūčio 23 d. Gimė 

1924 m. sausio 4 d. Kudirkos Naumiestyje, Šakių 
apskrityje. 

Baigusi gimnaziją Šakiuose, dirbo vaikų darželio 
vedėja, tačiau 1944 m. buvo priversta pasitraukti į 
Vokietiją. Būdama gabi ir žingeidi mokslui, 1946 m. 
įstojo į medicinos fakultetą Hamburgo universitete. 
Vėliau tris metus tęsė studijas Goetiongeno universitete. 
1948 m. sukūrusi šeimą su Feliksu-Vytautu Klimaičiu, 
toliau tęsė studijas. 1950 m. Julija su vyru išvyko į JAV. 
Pradžioje apsistojo Philadelphia, PA, o netrukus 
persikėlė į Cleveland, OH, kur išgyveno iki pakutiniųjų 
dienų. 

Vyrui pradėjus biznį Cleveland mieste, a. a. Julija 
jam daug talkino. 

1983 m. šeimą ištiko skaudi nelaimė: žuvo jų sūnus 
Vidas. 

Nežiūrint visų negandų, Velionė buvo jautrios širdies, 
atsidavusi Dievui bei artimui. Daug aukojo įvairioms 
organizacijoms, padėjo giminėms ir draugams Lietuvoje. 
A. a. Julija išliks visų ją pažinojusių atmintyje 

Velionė palaidota Cleveland apylinkės Visų Sielų 
kapinėse, šalia sūnaus Vido. 

. Nuliūdę liko: vyras Feliksas-Vytautas, 
giminės ir artimieji. 

DRAUGAS, 1999 m. rugsėjo 11 d., šeštadienis 

Vyrui ir Tėveliui 

« A. t A. 
DONATUI ŠATUI 

staiga Lietuvoje mirus, jo žmoną SAULĘ, sūnų 
VYTAUTĄ, dukras AUDRONĘ ir DAIVĄ bei jų 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aldona ir Elegijus Kaminskai 

Vida ir Vytenis Šilai 

Algė ir Adolfas Šležai 

Rasa ir Jonas Vazbiai 

Naujasis First Personai 
Bankas 

pasiruošęs tarnauti 
Čikagos 

apylinkės lietuviams! 

Pėrcorual 
5Bank 

šie buvę, SUndart FederaI banko tarnautojai sudaro nauja First Personai Banko 
kolektyvą ir Jums visada nuteiks maloni) ir sąžiningą patarnavimą: 

Danutė Babarskiene. George Cvack, Randy Sehwartz. Rūta Staniulienė, Jamne Masny, 
Mary Ann Fomek, Berte Tableriou. Edita 2iūrinskienė, Shirl Sievert, Sande Medina. Ann 

Donaghue, Mike Ooyle, Susan Carduff, Mike Casey. 

First Personai Banke galėsi te sus ikalbėt i l i e tuv i ška i 
Atidarymo proga, First Personai Bankas Jums siūlo 

įsigyti „Wekome Home" sertifikatą. 

„Bonus" nuošimtis 5.50% APY* 
Aukštas nuošimtis 5.25% APY 
Trumpas terminas 6 mėnesiai 

Kada norite, p » i H sertifikatą įnešti daugiau pinigų, nepratesiant termino datos. 
*Jei kartu atidarysite „pasbook" arba „checking" sąskaitą, 

pridėsime .25% prie aukšto nuošimčio. 
\ 

\ 

* * 

/ 

Prrct — Personai Bank 
/ \ 

Building Personai Banking Relationsnip™ 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(m thr OrUnd Gircm Shopymu < <-mcr) 
( 7 M ) 226-2727 

DRTVEUP: 
15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
(in thr In Tnm buikiiniO 
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A. t A. 
ANTANAS KRIŠČIŪNAS 

v v — 

Gyveno Lemont, IL Anksčiau 49 metus gyveno 
Marąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1999 m. rugsėjo 9 d. 3:40 vai. ryto, sulaukės 94 
metų. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Veronika Kuniutyte, duktė Vida 
Keblinskiene, žentas Algirdas, duktė Danute Putnene, 
žentas Vytautas, anūkai Danus ir Julius Keblinskai. Rasa 
Putnūte ir Rimas Putnus. 

Priklausė Švč. Mergeles Marijos Gimimo parapijai. 
Buvo rėmėjas Pasaulio lietuvių centro. Priklausė BALFui, 
Lietuvių fondui ir daugeliui kitų lietuviškų organizacijų. 

Velionis pašarvotas pirmadienį, rugsėjo 13 d. nuo 4 iki 
8 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd., ir antradienį, rugsėjo 14 
d. 9 vai. ryto iki 10 vai. ryto Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 Str 

Laidotuves antradieni, rugsėjo 14 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. Mergeles Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai ir anūkai. 

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

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 Fanerai Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

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

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALI PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLEAT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA . 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

&Ktr*»*» : *»V* V *»# »»»fr?ft»»» * * : ^ * £ 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 6 5 2 5 2 4 5 

PALOS - GAIDAS 
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FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t Hwy. 
Palos Hil ls , IL 
708-974-4410 



8 DRAUGAS, 1999 m rugsėjo 11d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Martiniąue pokylių salė
je rugsėjo 26 ei. .Draugas" 
švęs savo sukaktuvinę šventę. 
Į ją atvykę, galėsite ir su 
draugais pabendrauti, ir su 
redakcijos darbuotojais susi
pažinti. Vietas užsisakykite 
administracijoje darbo valan
domis. 

Filmajuostė apie Pažais
lio vienuolyną bus rodoma 
Cicero Sv. Antano parapijos 
lietuvių kavinėje sekmadieni, 
rugsėjo 12 d., 12 vai. , lietuvių 
pamaldoms pasibaigus. 

Daugiau kaip už 83 mili
jonus dolerių įvairių vaistų, 
medicinos reikmenų ir kitos 
svarbios labdaros į Lietuvą 
yra išsiuntusi Lithuanian 
Mercy Lifi organizacija. ..Ste
buklų kelione*99". kuri vyks 
rugsėjo 25 d., šeštadienį, 
Yvette Wintergarden restora
ne, yra vienintelis LML meti
nis renginys, į kurį kviečiama 
lietuvių visuomene ir kitatau
čiai svečiai. Savo aukomis ir 
dalyvavimu padėsite Lietuvos 
vargstantiems. Vietas užsisa
kykite, skambindami Marytei 
Nemickienei tel.708-442-8297. 

Dviejų dienų novena-spe-
cialios maldos (anglų kal
ba) į Švč. Šiluvos Mergelę 
Mariją bus Most Holy Re-
deemer bažnyčioje, 96 ir 
Lavvndaie Ave. Evergreen 
Park. IL. antradienį, rugsėjo 
14 ir trečiadienį, rugsėjo 15 d., 
7 vai. vak. Maldas organizuo
ja ir visus kviečia kun. Antho-
ny L. Markus. 

Klebono kunigo Anthony 
Puchenski išleistuvės vyks 
rugsėjo 11-12 dienomis. 
Šeštadienį. 4:30 vai. p.p. baž
nyčioje bus aukojamos Mišios, 
o po to didžiojoje parapijos 
salėje (44 ir Fairfield) bus už
kandžiai, nebūtina užsisakyti 
vietą. Sekmadienį po visų Mi
šių (7:30, 9, 10:30 lietuvių kal
ba ir 12 vai. ispaniškai I salėje 
bus galima susitikti, pabend
rauti, pasivaišinti ir atsisvei
kinti su kun. A. Puchenski. 
Renginiai nemokami. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" rugsėjo 15 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. kalbės 
inž. Algis Liepinaitis tema 
..Kodėl aš pasirinkau Pažais
lį0" Bus parodytos trys trum
pos filmajuostės. kuriose ma
tysime Lietuvos seselių kazi-
mieriečių veikios rūpesčius ir 
jų globajamus nelaimingus 
vaikus. Pasiklausysime Kau
no valstybinio choro, atliekan
čio Maironio dainas. Ypač 
puikiai buvo atlikta „Lietuva 
brangi" Pažaislio festivalio 
metu. Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami įdomiai praleisti 
trečiadienio popietę. Bus ir 
bendri pietūs. Atvykite! 

Anglų kalbos mokytis ga
lite Marąuette Parke! Pamo
kos vyks St. Adrian mokyklo
je, Marąuette švietimo centre 
17014 S. Washtenaw). Prade
dančiųjų ir pažengusiųjų mo
kinių registracija rengiama 
rugsėjo 21 d. 7 val.v. Pamokos 
prasidės rugsėjo 23 d. ir vyks 
antradieniais bei ketvirtadie
niais nuo 7 iki 9 val.v. Skam
binkite tel.: 773-471-8208. 

Ateitininkai sendraugiai 
Laimos Šalčiuvienės pastan
gomis įsigijo 10 bilietų į 
..Draugo" pokylį, kuris įvyks 
rugsėjo 26 d., sekmadienį, 4 
val.p.p. Ateitininkija nuošir
džiai remia visus dienraščio 
renginius, už ką leidėjai jiems 
yra labai dėkingi. „Draugas" 
laukia, kad ir kitos organizaci
jos bei klubai, apie kurių veik
lą rašoma „Drauge", dalyvau
tų šiame jubiliejiniame poky
lyje. Bilietus prašome įsigyti 
„Draugo" administracijoje. 

Pasaulio lietuvių centro 
rudens sezono atidarymas 
vyks rugsėjo 11-12 d. Visas sa
vaitgalis bus skirtas teatrui. 
Rugsėjo 11 d. 7 vai. v. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje Šiaulių miesto dramos 
teatro aktoriai surengs „Hu
moro vakarą". Programoje -
šokis, daina, anekdotai. Susi
tikimą rengia ir visus daly
vauti kviečia PLC renginių 
komitetas. 

Pianisto Roko Zubovo 
koncertas „Kai susitinka poe
zija ir muzika" įvyks ne rugsė
jo 19 d., o spalio 1 d., penkta
dienį. 7:30 val.y. PLC lietuvių 
dailės muziejuje jis skambins 
kompozitorių Bach, Shopin, 
List kūrinius. 

Genovaitė Modestavičie-
nė savo turtingą knygų kolek
ciją, kurią surinko kartu su 
savo a.a. vyru Cezariumi Mo-
destavičiumi, padovanojo St. 
Džiugo fondui, kuris įsikūręs 
Raseinių viešojoje bibliotekoje. 

Išvyka i Glencoe botani
kos sodą! Ją ruošia Vyres
niųjų lietuvių centras. Kelionė 
įvyks rugsėjo 17 d., penktadie
ni. Rinktis reikės prie „Sekly
čios", autobusas išvyks 12:30 
val.p.p. Sugrįšime 5 val.p.p. 
Registruokitės „Seklyčioje" as
meniškai arba tel. 773-476-
2655. 

Lietuvos Garbės konsu
las Vaclovas Kleiza skaitys 
paskaitą „JAV visuomenės 
pagalba suteikta Lietuvos 
žmogui iki 1940 metų". Pas
kaita bus skaitoma konferen
cijoje „Dovana Lietuvai", kuri 
vyks 1999 m. lapkričio 5-7 d. 
Key Bridge Marriott (Arling-
ton. VA). Daugiau informaci
jos galima gauti, atsiunčiant 
savo vardą pavardę, adresą 
bei telefono numerį šiuo tele
faksu: 773-436-6909. 

Paremkite DRAUGĄ ir 
Laimėkite bilietus į Vilnių 

skrydį parūpino SA5 

Vardas 

Adresas 

Telefonas ( ) 

AUKA 1 dol . 
Gal ima įsigyti ir daugiau bilietų. 

Iškirpkite atkarpėle, pažymėkite kiek bilietų norite, 
ir siųskite su atit inkamos sumos čekiu. 

bilietų $ 

Laimingasis bilietas bus traukiamas 
DRAUGO pokylyje, 1999 rugsėjo 26 d. 

DRAUGAS 4545 W. 63rd ST, CHICAGO, IL 60629 
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DRAUGO FONDAS 

Tradicini rudens pokylį 
,,Palydint šį amžių" rengia 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
VVaukegan/Lake County apy
linkės nariai. Apylinkės val
dyba spalio 16 d. svečius kvie
čia į Kildeer miestelio (Illi
nois) Concorde pokylių salę. 
Programoje - V. Švabo muzi
ka ir šokiai. Norėdami užsisa
kyti vietas, skambinkite Ele
nai Skališienei tel. 847-623-
7927. 

Apie įvairius emigraci
nius reikalus, „žalias korte
les", pilietybe ir kitką galėsite 
susižinoti „Seklyčioje". Rugsė
jo 29 d., trečiadienį, 7 val.v. 
čia rengiamas teisinis semi
naras, jame kalbės advokatas 
Diego Bonesatti, vertėjaus ad
vokatas Algimantas Kėželis. 
Kviečiami visi, o ypač neseniai 
į Šį kraštą atvykusieji. 

Žinomo dailininko, ani
macinių filmų režisieriaus Ze
nono Šteinio parodos atidary
mo metu rugsėjo 18 d. 7 val.v. 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje, bus rodomi ir du jo su
kurti animaciniai filmai: „Ka
daise Lietuvoje" (1992) ir „Ba
tas" (1997). Pirmasis filmas -
vienas pirmųjų lietuvių ani
macinių filmų istorine temati
ka apie Vilniaus įkūrimą. Čia 
remiamasi lietuvių mitologija, 
sekamas mitas apie Pasaulio 
medį. Antrasis filmukas -
apie batą, kuris pabuvoja vi
sur - Paryžiuje, New Yorke, 
Maskvoje, ieškodamas savo 
kojos. Suranda ją Vilniuje, 
Užupyje. 

Ramutė Baltuškienė, gy
venanti Longwood, Floridoje, 
atsiliepdama į būrelio „Vaiko 
vartai į mokslą" prašymą pa
dėti apleistiems Lietuvos vai
kams, atsiuntė 7 dėžes puikių 
mokslo priemonių bei medžia
gų ir į šį labdaros darbą įtrau
kė savo drauges lietuves ir 
amerikietes. 

Skelės kazimierielės lankosi radijo laidoje "Voices that listen" (WXAV 88 3 FM), kurioje pasakojo apie sv. Ka
zimiero seselių istoriją ir savo tarnyste Dievui Ši laida bus transliuojama rugsėjo 12 d. nuo 12 vai. iki 1 vai. 
p p Iš kairės: ses Margaret Zalot. Mana High School prezidente, laidos inž. Shawn Gibson; ses. Marilyn Kuz
mickus, buvusi Sv. Kazimiero seselių generale vyresnioji ir ses Margaret Petcavage, generalės vyresniosios 
pavaduotoja 

Šiluvos atlaidų eisena 
vyks sekmadienį, rugsėjo 12 
d., 1:30 val.p.p. Visi renkasi 
Maria aukštesniosios mokyk
los automobilių aikštelėje 
1:15 val.p.p. Kviečiame orga
nizacijas. Jei galite, ateikite 
apsivilkę tautiniais rūbais. 
Savaitės dienomis pamokslai 
sakomi per 9 val.r. Mišias ir 
6:30 val.v. Mišias (šeštadienį -
5 val.v.). Paskutinė atlaidų 
diena - trečiadienis, rugsėjo 
15 d. 

Dailininkė Rasa Sutkutė 
sukūrė dekoracijas „Žaltvyks
lės" teatro premjerai „Tuščios 
pastangos". Ši keturių veiks
mų komedija patiks kiekvie
nam. Rugsėjo 19 d., sekmadie
ni, 3 val.p.p. atvykite į Jauni
mo centrą, nenusivilsite. Šiam 
naujai įsteigtam teatrui daug 
savo energijos skiria režisierė 
Audrė Budrytė. Bilietus pra
šome įsigyti „Seklyčioje". 

Dėmesio, vaikai! Jei mėgs
tate smagiai su draugais pra
leisti laiką, lietuviškai dainuo
ti ir renginiuose pasirodyti, šis 
skelbimas skirtas jums' Vado
vas Darius Polikaitis kviečia 
jus ateiti į vaikų chorą. Ateiki
te visi - maži (nuo antro sky
riaus) ir didesni. Pirmoji repe
ticija vyks sekmadienį, rugsė
jo 19 d., 10 v.r. PLC Lemonte. 
Tuo pačiu metu įvyks tėvų su
sirinkimas. Norėtumėte dau
giau žinių? Skambinkite D. 
Polikaičiui tel. 630-241-0074. 

Išvyką į „Empress Casi-
now (Joliet, IL) rugsėjo 30 d., 
ketvirtadienį, organizuoja LB 
Lemonto apylinkės socialinių 
reikalų skyrius. Išvykstama iš 
PL centro Lemonte ryte, po 
pietų grįžtama atgal. Informa
cija tel. 630-243-0791. 

Ar jums skauda kojas, ar 
vaikščiojant jos nutirpsta? 
Pasinaudokite Illinois univer
siteto (UIC) Medicinos centro 
nemokamais patarnavimais, 
kurie jums padės aptikti 
šalutinių kraujo indų sutriki
mus (peripheral vascular di-
sease). Minėti sutrikimai atsi
randa, kada kojų kraujo apy
taka užblokuota. Jie gali pasi
reikšti skausmu, sutinimu, 
nutirpimu, odos spalvos pasi
keitimu, sunkumu vaikščio
jant. Šalutinių kraujo indų su
trikimai dažniausiai pasitaiko 
50 m. amžiaus sulaukusiems 
asmenims. Riziką padidina 
diabetas, rūkymas, aukštas 
kraujospūdis, aukštas choles
terolio lygis. Tačiau kuo anks
čiau nustatyta diagnozė, tuo 
geriau sekasi gydymas. 

UIC naujame Outpatient 
Care centre, Nutrition and 
Wellness skyriuje (1801 W. 
Taylor St.) rugsėjo 14 d. ne
mokamai vyks patikrinimai, 
padėsiantys nustatyti minė
tą negalavimą. Skambinkite 
(800) UIC-1002 arba (800) 
842-1002 susitarti dėl laiko. 

IL90629 
M T79+88-9BO0 

GRŪDAS PRIE GRŪDO PRIPILDO ARUODĄ 
Jau sulaukėme pirmųjų 

Draugo fondo jubiliejinio ru
dens vajaus dovanų. Jos dar 
negausios. Vajus dar neįsibė
gėjo. Po vasaros atostogų gau
ti Draugo fondo rudens vajaus 
laiškai turbūt "dar guli ant sta
lo ir laukia savo eilės. Tą eilę 
reikėtų pagreitinti, dedant 
grūdą prie grūdo, kad pripil
džius aruodą. 

Per šešerius Draugo fondo 
veiklos metus nuolatiniai mū
sų lietuviškos spaudos išlai
kytojai dėjo grūdą prie grūdo į 
Draugo fondo aruodą. Vieni 
dėjo stambesniais kiekiais, ki
ti po truputį. Dauguma dėjo 
ne iš pertekliaus, bet iš mei
lės, kaip kad sakydavo mūsų 
Vaižgantas. Iš meilės savam 
dienraščiui „Draugui", vienin
teliam už Lietuvos ribų. Drau
go fondo aruodą daugiausia 
pildė mūsų pensininkai ir tik 
dalis mūsų finansiškai pasitu
rinčių profesionalų. Ačiū 
jiems. r 

Nemaža dalis „Draugo" skai
tytojų dar neatsiliepė į siųstus 
Draugo fondo vajaus laiškus ir 
savojo grūdo dar neįdėjo į 
Draugo (bndo aruodą. Šis jubi
liejinis rudens vajus suteikia 
geriausią progą šią pareigą at
likti. Vieną kartą per 90 metų! 
Kad kitas šimtmetis „Drau
gui" atneštų nuosavą pastogę. 

Kad jo leidyba tęstųsi be di
delių finansinių rūpesčių. 

Draugo fondas nepaprastai 
dėkingas visiems garbės na
riams, kurių dabar turime 
251. Kaip būtų gera, jei visi jie 
„Draugo" jubiliejaus proga dar 
atsiųstų po šimtinę ar dau
giau to Draugo fondo aruodo 
pripildymui. Kaip būtų gera, 
jei visi nariai ir rėmėjai šiame 
vajuje papildytų savo įnašus. 
Kaip būtų džiugu, jei dar iki 
šiolei neatsiliepę „Draugo" 
skaitytojai atsiųstų didesnę ar 
mažesnę dovaną jubiliejinio 
vajaus metu į Draugo fondą. 
Kaip būtų prasminga šį ru
denį užbaigti milijoninį Drau
go fondo aruodą. 

Jubiliejinio vajaus įnašai 
Su 200-250 dolerių: 
Marija Graužinis, a.a. tėvų 

Marijos ir Jurgio Graužinių 
atminimui, garbes nariai, iš 
viso 1,000 dol., Chieago, IL. 

Algirdas Čepėnas, garbės 
narys, iš viso 1,500 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Elena ir Kazys Majauskai, 
garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Chieago, IL. 

Su 145 doleriais: 
Vanda Gvildienė, a.a. vyro 

Juozo atminimui, garbės na
riai, iš viso 1,000 dol., Lisle, 
LL. 

Su 100 dolerių: 
Jadvyga ir Petras Gruodžiai, 

garbės nariai, iš viso 1,800 
dol., Chieago, IL. 

Kun. Jonas Vėlutis, garbės 
narys, iš viso 1,120 dol., Chi
eago, IL. 

Ray Grigaliūnas, garbės 
narys, iš viso 1,400 dol., Fo-
rest Park, IL. 

Marija Ročkuvienė, garbės 
narė, iš viso 1,100 dol., Chiea
go, IL. 

Praurima Murinas, iš viso 
300 dol., Melrose Park, IL. 

Dalilė ir Antanas Polikai-
čiai, iš viso 700 dol., Westlake 
Village, CA. 

Marija Jasiulevičius, iš viso 
200 dol., Cicero, IL. 

Dr. D. Giedraitis, iš viso 100 
dol., Michigan City, IN. 

Su 50 dolerių: 
Helen Schanel, garbės na

rė, iš viso 1,850 dol., Wood 
Dale, IL. 

LB Cape Cod apylinkė, per 
Ireną Jansonas, iš viso 400 
dol., MA. 

Dr. Nįjolė Stankevičiūtė, iš 
viso 50 dol., Indian Head 
Park,LL. 

A. ir R. Šlapkauskas, iš viso 
195 dol., Glen Ellyn, IL. 

Joseph Noreika, iš viso 575 
dol., Beverly Shores, IN. 

Rūta Bričkutė, iš viso 50 
dol., New York, N.Y. 

Su 20-10 dolerių: 
Teodora Zailskas, iš viso 

840 dol., Cicero, IL. 
Monika Steikūnienė, iš viso 

20 dol., Highland, IN. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

mm 
• „Saulutė", Lietuvos vai

kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms, studentams. 
Aukojo: Stasė Maurukienė $50 
a. a. Halinos Tilindienės 5 metų 
mirties prisiminimui, Valė 
Kligienė ir dukros $5 a. a. 
Pranciškos Plenienės atmi
nimui, Linas Johansonas $60, 
anoniminiai (T) $65. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd, 
Buflalo Grove, IL 60088. Tel. 
847-537-7949, Tax ID # 36-
3003339. vns 

• A. Roberts ieško Ievos 
Rudzevičiūtes. Rašykite: 421 
S. Northlake Blvd., Apt. 
2081, Altamonte Springs, FL 
32701. 9TJJ9 

• Parduodu Lietuvių en
ciklopediją (pilnas komp
lektas, I-oji laida). Skambinti: 
tel. 630-831-5780. *m 

• Siuntiniai į Lietuvą oro 
paštu per 7 dienas išsiun
čiami ketvirtadieniais. Tele
fono kortele skambinti į Lietuvą 
tik 12 c/min. Baltia Ezspress 
įstaigoje, tel. 800-772-7624, 
šiaurės Čikagoje, Elkgrove 
Village, tel. 800-262-3797 »», 

• Nįjolė Lueia Hair Sa-
lon , 5955 W. 87 St., Oak 
La wn, IL 60453, tel. 708-422-
5799, plaukus kerpa, šukuoja, 
dažo moterims, vyrams ir vai
kams. Taip pat pritaiko kos
metiką bei spalvas. Trečd. ir 
ketvrtd. nuolaida vyr. amžiaus 
klientams. Valandos: trečd. 9 
v.r. - 7 v.v., ketvrtd. 9 VJT. - 4 
v.p.p., penktd. 9 va*. - 7 v.v., 
šes td . 9 v.r. • 4 v.p.p. 

• Tik 33 centai už minute 
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-
0556. vm 

• DĖMESIO! VIDEO APA-
RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3S33 
S.Archer Ave., Chieago, IL 
60609. Tel. 773427-9091.8av. 
Petras Bernotas. (sk.) 

• Almos fondui aukojo: 
dr. Domas ir Yadwiga Gied
raičiai, Michigan City, IN. Jie 
rašo: „Įvertindami ponios 
Almos Adamkienės taip svarbų 
Lietuvos kaimo vaikų šelpimą 
ir norėdami tą darbą paremti, 
siunčiame $500''; a. a. Jadvy
gos Stravinskienės atminimą 
pagerbdami, Gintautas ir 
Lakštuonė Vėžiai, Kęstutis ir 
Dalia Jėčiai ir kiti draugai 
siunčia $100; a. a. Apolonijos 
Janonienės atminimą pa
gerbdami, Vytautas Graužinis, 
Danutė ir Alfonsas Vėlavičiai 
siunčia $75; Adolfina Kava-
liūnienė siunčia $30. Almos 
vardu dėkojame už aukas, 
reiškiame užuojautą artimie
siems! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Taz ID 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui ir siųsti: 
2711 West 71st. Str., Chi
eago, IL 60629. tnis 

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave,, Evergreen Pk., 
EL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. (sk J 

• Lietuvių Prekybos rū
mai ir Baltų advokatų są
junga (The Baltic Bar Assn.) 
kviečia į golfo popietę š. m. 
rugsėjo 15 d. Old Oak Count-
ry Club, 143 St. ir Parker Rd., 
Lockport, IL. Golfas ir pietūs 
$65, tik golfas $40, tik pietūs 
$25. Rezervacijoms kreiptis į 
Davė Gaidas, Jr., pres. LCCA, 
tel. 708-974-4410 arba į Davė 
Shestokas, pres. BBA, tel. 708-
482-1101. Pelnas skiriamas 
Lietuvių Prekybos rūmų sti 
pendijų fondui. ra 

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

(sk.) 
• TCF National Bank, 

I l l inois , i e iko kandidatų 
šioms pozicijoms: „Sales and 
Service" atstovo (Brighton 
Parko apylinkėje) ir „Customer 
Sales and Service" atstovo 
(Schiller Parko, netoli OHare 
oro uosto, apylinkėje). TCF 
bankas siūlo pilno ir dalinio 
laiko pozicijas, lanksčias darbo 
valandas. Pageidaujami kan
didatai, turintys patyrimo ban
ko klientų aptarnavime bei 
kasininko darbe. Būtina laisvai 
kalbėti angliškai ir lietuviškai. 
Prašome siųsti reziumė paštu 
arba fax: TCF National Bank, 
Illinois, attn: M. Jerkan, 800 
Burr Ridge Pkwy., Burr 
Ridge, IL 60521; fax 630-986-
4939. **>. 

ADVOKATAS 
GINTARAS •». ČEFCNAS 
6436 SJtilaaki M,C%fcsgo,IL60629 

TeL 773-592-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Crrūines ir kriminalinės bylos 

6247 SKedzie Avenue 
Chieago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

Toūfree 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 1 r.r. 

Sa*tad.9vxikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

46MW.638tnst 
Chieago, IL 00629 

(Skaivai gatvss nuo JDraugo") 
1W. 77MM-010O. 

TsL SSO-M7.0MO, LaaMot, IL 

ADVOKATAI 
ALFeyman 

40 metų patirti* ir profesio
nalumą* automobilių avarųų, 

asmenilkų iuteidimų ir kt. bylose. 
5S1S SJtrchar Am, Chfcsajo, 
IL S0893. TeL S47-SS1-7SSS 

f kalbame lietuviškai). Mes jogų 
paataufonu 7 dienas per savaite. 




