
i..LUL*«J»l**UJIU»»tUJLtlttJI«MMJiliiiiliiiBiii 
,.,.».*..***«»*««*»«*******MIXKD KVC 606 
3191 P12 GRATIS 
THE LIBRARY OF CONGRESS 
EūROPEAN READING ROOM 
Sttialt Divi»xon 
V.ihington DC 20540-4830 

NEVVSPAPER - D Q N O T DELAY - Pate Mailed 09/17/99 

U Ž S I E N I O L I E T U V I Ų D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

PEMODKALS 

£££ ^90thANNWERSARY# 
THE LITHUANIAN VVORLD-VVIPE DAILY 
ŠEŠTADIENIS -SATURDAY, BV .SĖJO - SEPTEMBER 18, 1999 

^ 90-IEJI METAI # Nr.182 
Kaina 75 c 

Seimo ir JAV LB komisija 
baigė rudens sesiją 

Vilnius, rugsėjo 17 d. 
(Elta) — Penktadienį darbą 
baigė Lietuvos Seimo ir JAV 
Lietuvių bendruomenės at
stovų komisija, kurią sudaro 5 
Seimo nariai ir tiek pat JAV 
Lietuvių bendruomenės at
stovų. 

Komisija į posėdžius renkasi 
du kartus per metus. 

š ią rugsėjo savaitę komisija 
aptarė tautinės kultūros ir 
švietimo reikalus, išeivijos ir 
Lietuvos santykius, jaunimo, 
diplomatinės politikos klausi
mus, ekonominę padėtį Lietu
voje, nuosavybės grąžinimą ir 
daugelį kitų temų. 

Didelio JAV LB atstovų pri
tarimo susilaukė posėdžiuose 
aptar ta idėja surengti Lietu
voje „Niurnbergas-2" procesą 
— pasmerkti komunizmą, ap
tart i didžiulę jo žalą ir aukas. 
JAV LB atstovės Dalios Puš-
korienės nuomone, toks kon
gresas turėtų didelį tarptau
tinį atgarsį, padėtų kurti Lie
tuvos įvaizdį. 

Kaip pabrėžė komisijos pir
mininkas, Seimo vicepirminin
kas Feliksas Palubinskas, šie 
posėdžiai atneša vis daugiau 
konkrečių rezultatų. Pvz., pa
aiškėjus, kad Rytų Lietuvoje 
trūksta mokyklų norintiems 
mokytis valstybine kalba, o 
pradėtų mokyklų statyba su
stojo dėl biudžeto karpymo, su 
švietimo ir rjokslo ministru, 
Vilniaus apskrities viršininku 
ir finansų ministru bendroje 
diskusijoje buvo ieškota spren
dimo. 

F. Palubinskas paragino 

bendravimą pakelti į dar 
aukštesnį, vyriausybės lygį. Jo 
nuomone, reikėtų steigti de
partamentą, kuriam vado
vautų ministro lygio pa
reigūnas, tuomet Lietuvos ir 
užsienio lietuvių santykių rei
kalams būtų skiriamas tinka
mas dėmesys. 

Išeivijos da i l in inkų 
d a r b a i iš JAV sugr i s \ 

tėvyne 

Apie tūkstantis išeivijos lie
tuvių dailininkų darbų šį pa
vasarį sugrįš į Lietuvą. Bus 
įvykdytas išeivijos menininkų 
priesakas — Lietuvai tapus 
laisva, kūrinius padovanoti 
gimtinei, penktadienį spaudos 
konferencijoje pranešė JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė. Pa
sak jos, JAV LB yra surinkusi 
daug vertingų tautiečių meno 
kūrinių. Jie buvo rodyti įvai
riose galerijose, su viltimi pa
dovanoti Lietuvai. 

Pasak R. Narušienės, apie 
600 dailininkų darbų jau yra 
pakeliui į tėvynę, likusius 400 
ketinama išsiųsti į Lietuvą šį 
rudenį. Gegužės mėnesį pla
nuojamas iškilmingas išeivijos 
dailės sutikimas Lietuvoje. 

R. Narušienė spaudos konfe
rencijoje sakė, kad ateityje 
išeivijos meno kolekcija bus 
išskirstyta po įvairias Lietu
vos galerijas, muziejus, dalis 
darbų sugrįš į jų autorių 
gimtąsias vietas. Daugiausia 
tautiečių menininkų darbų 
numatoma rodyti Kauno M. 

Nuotr.: Su oficialiu kvietimu | Sydney olimpines zaidynt iš kairės) LTOK generalinis sekretorius Petras Sta
tutą, Sporto departamento generalinis direktorius Rim. Kurtinaitis ir LTOK viceprezidentas V ylas N'enius. 

* 'Eltai 

Lietuva oficialiai pakviesta į 
2000 metų Sydney olimpiadą 

Lietuvos ir užsienio lietuvių K. Čiurlionio dailės galerijoje. 

Premjeras laukia kritikos už 
sumažintą mokestį už alkoholį 

Vilnius, rugsėjo 17 d. (BNS) nistrų kabinetas jau anksčiau 
— Premjeras Rolandas Paksas 
mano, kad naujausias vyriau
sybės sprendimas sumažinti 
alkoholinių gėrimų akcizus 
gali nepatikti kai kuriems bu
vusiems privilegijuotiems 
verslininkams. 

Interviu dienraščiui „Res
publika" 100 dienų darbo vy
riausybėje proga premjeras 
pareiškė, kad akc izų suma
žinimui bus priešinamasi", ir 
„tam bus panaudotos ne tik 
tiesioginės priemonės, bei ir 
kaltinimai, esą Paksas tautą 
nugirdys". 

R. Paksas nepasakė, kuriuos 
verslininkus laiko privilegijuo
tais. 

Tačiau, jo teigimu, vien 
todėl, kad metų pradžioje 
buvo padidinti alkoholio akci
zai, „prarasti 87 milijonai 
litų". 

Šią savaitę vyriausybė nu
tarė sumažinti šampano ir pu
tojančio vyno akcizą beveik 
perpus ir kitą savaitę ketina 
panašiai sumažinti degtinės 
akcizą. 

Tris mėnesius vyriausybei 
vadovaujantis R. Paksas pa
reiškė, kad ankstesnysis mi-

* LDDP p i r m i n i n k o pir 
mas i s pavaduo to j a s , Seimo 
narys Povilas Gylys penkta
dienį įteikė šios partijos pirmi
ninkui Česlovui Juršėnui at
sistatydinimo iš partijos pir
mininko pirmojo pavaduotojo 
pareigų pareiškimą. LDDP 
pirmininkas, jos frakcijos Sei
me seniūnas Č. Juršėnas, pri
pažindamas, jog jis šiuo metu 
nesitikėjo tokio savo kolegos 
žingsnio, sakė, kad P. Gylys 
nenurodo savo tokio apsi
sprendimo priežasčių. >EIUI 

galėjo, bet aiškiai neatsakė 
Europos Komisijai, kada Lie
tuva pasirengusi uždaryti Ig
nalinos atominę elektrinę. 

Jis pripažino, kad naujoji 
vyriausybė, derėdamasis su 
JAV bendrove „Williams In
ternational" dėl investicijų į 
Lietuvos naftos ūkį, sugebėjo 
atkovoti geresnes sąlygas Lie
tuvai „bene 20-yje punktų". 

Vi ln ius , rugsėjo 16 d. 
(Elta) — Ketvirtadienį Lietu
vos tautiniam olimpiniam ko
mitetui (LTOK) buvo įteiktas 
oficialus kvietimas dalyvauti 
2000 metų Sydney olimpinėse 
žaidynėse. Šį kvietimą, kurį 
trečiadienį pasirašė Tarptauti
nio olimpinio komiteto (IOC) 
prezidentas Juan Antonio Sa-
maranch, į Lietuvą atgabeno 
UPS siuntų pristatymo tarny
ba, oficiali IOC rėmėja. 

Oficialų kvietimą į Sydney 
žaidynes „UPS Lietuva" gene
ralinis direktorius Vladas 
Lašas įteikė LTOK viceprezi
dentui Vytui Nėniui ir genera-

* Dėl s u m a ž ė j u s i o JAV 
Federa l in io , t y r i m ų b i u r o 
(FBI) biudžeto artimiausiu 
metu nebus steigiama atstovy
bė Vilniuje, vidaus reikalų 
viceministrą Juozą Galginaitį 
informavo Vilniuje viešintys 
FBI atstovai. Tačiau kartu jie 
patikino, kad Talino įstaigoje 
dirbantys FBI agentai pasi
rengę atvykti į Lietuvą bet ku
riuo metu, kai tik bus reika
linga jų pagalba. (Eitai 

liniam sekretoriui Petrui Sta
tutai. Kar tu įteikdamas Au
stralijos simbol: — bumeran
gą, jis linkėjo, kad lietuviai 
Australijoje pasiektų savo tik
slus ir laimingai sugrįžtų 
namo. 

Pri imdamas kvietimą, P. 
Statutą pastebėjo, kad Lietu
vai tai bus jaųi šeštosios olim

pinės žaidynės po Nepriklau
somybės atkūrimo ir trečioji 
vasaros olimpiada. Tikimasi, 
kad lietuviai dalyvaus 10 
sporto šakų varžybose, o dele
gacijoje bus 30-40 sportininkų. 

Ceremonijoje dalyvavęs de
partamento generalinis direk
torius Rimas Kurtinaitis sakė 
neabejojąs, jog Australijoje 
tikrai bus sudarytos geros 
sąlygos siekti aukštų rezul
tatų. 

Baltijos valstybių žiniasklaida 
„geltonąja" 

A. Saudargas nevadovaus 
krikščionims demokratams 

Vilnius, rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos (LKDP) 
pirmininkas, užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
kategoriškai pareiškė, kad 
nebesieks populiarumą prara
dusios partijos vadovo posto. 

„Tvirtai apsisprendžiau šį 
rudenį vyksiančioje LKDP 
konferencijoje nesibalotiruoti į 
partijos pirmininko postą", sa
koma A. Saudargo pareiškime 
spaudai. 

Ketvirtadienį apie šį A. Sau
dargo sprendimą pranešė sa
vaitraštis „Veidas". Žurnalo 
rašinyje taip pat užsimenama, 
kad krikščionių demokratų 
vadovas dar gali apsigalvoti, 
jei partijos kolegos to pa
prašys. Tačiau penktadienį 
paskelbtame pareiškime spau
dai A. Saudargas teigia pri
valąs „kategoriškai pareikšti, 
jog, priešingai nei visiškai ne
pagrįstai rašo straipsnio au
torė", jo apsisprendimas nebe-
vadovauti LKDP „yra besą
lygiškas ir galutinis". 

Partijai A. Saudargas vado
vauja nuo 1995 metų. 

Per Seimo rinkimus 1996 

metais krikščionys demokra
tai buvo antrieji po konserva
torių pagal laimėtas parla
mentarų vietas, tačiau, kaip 
liudija viešosios nuomonės ty
rimai, dabar partijos populia
rumas svyruoja ties 5 pro
centų riba. 

Pagal proporcinę sistemą, 
partija gali laimėti vietų par
lamente, surinkusi ne mažiau 
5 proc. rinkėjų balsų. Pagal 
šią sistemą renkama pusė Lie
tuvos parlamento. 

* K u l t ū r o s min i s t e r i j a , 
s u r e n g u s i k o n k u r s u s kul
tūros atašė pareigoms Belgijo
je bei Prancūzijoje užimti, pat
virtino į šiuos postus buvusio 
ministro Sauliaus Šaltenio pa
skirtas Eglę Saudargai tę ir 
Giedrę Kabašinskienę. Prieš 
paskyrimą jos nebuvo laikiu
sios kvalifikacinių egzaminų. 
G. Kabašinskienė dirbo Pary
žiuje jau metus, o E. Saudar
gaitė į šį postą buvo paskirta 
vasaros pradžioje. Tuo pačiu 
metu Lietuvos kultūros atašė 
JAV pareigas buvo gavusi Vi
da Pabarškaitė Gražienė, ne
seniai atšaukta į Lietuvą. 28 
m. E. Saudargaitė Vytauto Di-

Vilnius , rugsėjo 16 d. 
(BNS) — Sėkmingai įveikusi 
išsilaisvinimo etapą, Baltijos 
valstybių politinė žiniasklaida 
nesugebėjo tapti profesionalia, 
bet pasuko ..geltonėjimo" link. 
teigia žymus JAV politologas 
Paul A. Goble. 

Ketvirtadienį Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų insti
tute jis skaitė paskaitą ..Ži
niasklaida ir nacionalinis sau
gumas Baltijos jūros regione". 

P. A. Goble yra vienas auto
ritetingiausių politologų. JAV 
Valstybės departamento kon
sultantas, „Laisvosios Euro
pos" radijo tyrimų direktorius. 

Jis mano, kad revoliuciniais 
metais prie savaime sensa
cingų žinių platinimo pripratę 
Baltijos valstybių žurnalistai 
vėliau neišmoko ir dabar ne
sugeba į valstybės saugumo 
politiką žvelgti giliai, rimtai ir 
atsakingai formuoti skaitytojų 
ir klausytojų nuomonę. „Jūsų 
žiniasklaidoje trūksta plataus 
konteksto, analizės, komenta
rų", sakė P. A. Goble. 

Lygindamas Vakarų ir trijų 
Baltijos valstybių spaudą, jis 
pabrėžė, kas pastarojoje aki
vaizdus „geltonėjimas", net ir 
visiškai ne bulvarinėje laiko
moje žiniasklaidoje. 

„Valstybės valdymo ir sau
gumo strategijos analizė čia 
pakeista reportažų apie įvy
kius arba skandalų virtine", 
pastebi politologas. 

Jis perspėjo, kad ir situacija 
Rusijoje perteikiama ne itin 

džiojo universitete yra baigusi 
anglų kalbos ir literatūros ma
gistrines studijas, o 38 m. G. 
Kabašinskienė — menotyri
ninkė. Abi konkursų laimėto
jos ketina nedelsdamos išvykti 
į savo darbo vietas — į Lietu
vos nuolatine misiją prie Eu
ropos Sąjungos Briuselyje bei 
Lietuvos ambasadą Paryžiuje. 

'Elta' 

profesionaliai, neatspindint 
tikrosios jos grėsmės Lietuvos 
saugumui. Pats P. A. Goble 
mano, kad Rusijos vyriausybė 
yra visiškai nepajėgi valdyti 
padėties valstybėje. 

„Nėra Rusijoje politinės 
struktūros, kuri galėtų ne tik 
pažadėti, bet ir tikrai valdyti", 
įsitikinęs vienas žymiausių so-
vietologų. 

* „Normal i a i s , i š l a iky t a i s 
i r r a m i a i s " Lietuvos ir Bal
tarusijos santykius pavadino 
Baltarusijos ambasadorius 
Lietuvoje Vladimir Garkun po 
penktadienį įvykusio susitiki
mo su Lietuvos Seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu. 
Baltarusijos, paleistos Aukš
čiausiosios tarybos pirmininko 
Semion Šareckij buvimas Lie
tuvoje, jo pasiskelbimas teisė
tu valstybės vadovu „smarkiai 
nepakenkė dviejų valstybių 
santykiams, bet ir jų riegeri-
na", sakė V. Garkun. 

* D a u g i a u n e i t r e č d a l i s 
L ie tuvos žmon ių p r i t a r i a 
vyriausybės sprendimui užda
ryti Ignalinos atomines elekt
rines pirmąjį bloką, rodo spe
cialiu ..Veido" žurnalo užsa
kymu viešosios nuomones ir 
rinkos tyrimų studijos „Sprin-
ter" atlikta didžiųjų Lietuvos 
miestų 500 gyventojų apklau
sa. Komentuodami apklaustie
ji pabrėžė, kad jeigu IAE už
daroma del saugumo — svei
kintinas sprendimas, jeigu 
spaudžiant Europos Sąjungai 
— blogas. Uždarymui neprita
rė 8.8 proc. apklaustųjų. 

* B ū t i n g ė s na f tos t e rmi 
na lo kliente tapo Rusijos ben
drovė „Tiumenskąja neftiana-
ja kompanija" ir ketina per 
Būtingę eksportuoti 500.000 
tonų naftos. Tai — antroji 
bendrovė, eksportuosianti naf
tą per Būtingę. Nuo liepos 
mėnesio naftą per naująjį ter
minalą jau eksportuoja Rusi-

Amerika padės Rusijai 
kovot i su sprogdintojais 

V a š i n g t o n a s , rugsėjo 17 
d. (Reuters-Interfax -BNS; — 
JAV prezidentas Bill Clinton 
penktadienį pareiškė, kad 
Jungt ines Valstijos padės Ru
sijai kovoti su sprogdinimų 
banga, nusinešusią 300 gyvy
bių ir sukėlusią abejones dėl 
Rusijos politinio pastovumo 

„Kelias ateinančias savaites 
glaudžiau bendradarbiausime 
su Rusijos valdžia, kad padė
tume užkirsti kelią teroro ak
tams. Negalime leisti teroris
tams pasiekti jų slapto tikslo 
— pakirsti demokratines in
stitucijas ir asmens laisves", 
rašoma B. Clinton pareiškime. 

„Amerikos žmonės kartu su 
pasauliu piktinasi šiais bailių 
išpuoliais. Šie išpuoliai nu
kreipti ne tik prieš nekaltus 
žmones Rusijoje, bet ir prieš 
pagrindines žmogaus teises 
bei demokratijos vertybes, ku
rias puoselėja Rusija ir kiti 
ta rp taut inės bendrijos nariai", 
rašo prezidentas. 

B. Clinton nuomone, Rusi
jos prezidentas Boris Jelcin ir 
premjeras Vladimir Putin pa
darė svarbų žingsnį, raginda
mi rusus išlikti ramiais ir vie

ningais, nepasiduoti netole
rancijai ir fanatizmui. 

„Amerika mintyse ir mal
dose yra su žuvusiųjų šeimo
mis", sake JAV prezidentas. 

Jungtinės Valstijos „nenori, 
jog ekonominės sąlygos Rusi
joje pasiektu tokį žemą lygį, 
kad į valdžią ateitų koks nors 
nacionalistinis vadas, interviu 
laikraščiui „The USA Today" 
pareiškė JAV prezidento pa
dėjėjas valstybinio saugumo 
klausimais Samuel Berger. 

Pasak jo. „50 metų mūsų 
užsienio politiką sąlygojo neri
mas dėi Rusijos galios. Dabar 
mes turime nerimauti dėl Ru
sijos silpnumo, nes Rusijos 
silpnumas mums tiek pat pa
vojingas, kaip anksčiau galy
bė", sakė S. Berger. 

Amerika, jo nuomone, turi 
„dirbti Rusijoje, kad užsitik
rintų jos pagalbą tiriant gali
mus Amerikos įstatymų pažei
dimus". „Mes turime atsižvel
gti ir į tai, kad Rusijoje yra 
6,000 branduolinio ginklo vie
netų. Šios valstybės ateitis 
mums nepaprastai svarbi", pa
žymėjo JAV prezidento pata
rėjas. 

Lietuva stiprina valstybės 
apsaugą nuo galimos grėsmės iš 

Rusijos 
V i l n i u s , rugsėjo 17 d. 

'BNS> — Rusijoje nesiliaujant 
terorist iniams išpuoliams, 
Lietuva nusprendė sustiprinti 
savo strateginių objektų ap
saugą ir griežčiau tikrinti į 
valstybę atvykstančius užsie
niečius. 

Vyriausiojo pasienio polici
jos komisaro Algimanto Son
gailos nurodymu, nuo penkta
dienio sust ipr inta stateginių 
objektų, kurie yra pasienio 
ruože, apsauga. Tai — Ignali
nos atominė elektrine, Bū
tingės naftos terminalo plū
duras Baltijos jūroje, tarptau
tiniai oro uostai, Klaipėdos 
valstybinis jū rų uostas, tarp
tautinės reikšmės geležinkelio 
stotys — krovinių terminalai, 
kelias nuo Būtingės terminalo 
iki plūduro Baltijos juroje. 

Biržų naftotiekio vamzdynai. 
A. Songaila taip pat nurodė 

sugriežtinti užsieniečių, at
vykstančių į Lietuvą, doku
mentų, transporto priemonių 
bei daiktų tikrinimą pasienio, 
ypač geležinkelio, kontrolės 
punktuose. 

Tokių priemonių Lietuva 
ėmėsi, atsižvelgdama į „nes
tabilią kriminogeninę situa
ciją kaimyninėse šalyse ir 
siekdama užkirsti kelią gali
miems incidentams mūsų 
šalyje", pranešė pasienio poli
cijos departamento spaudos 
tarnyba. 

Ūkio. finansų ir politines 
krizes apimtoje Rusijoje pas
taruoju metu rengiami vis 
žiauresni teroristiniai išpuo
liai, per kuriuos jau žuvo keli 
šimtai taikių gyventojų. 

Lietuvos laisvės kovotoju 
deklaracija — JAV muziejuje 
Vi ln ius , rugsėjo 17 d. 

(BNS) — JAV kuriamo Šaltojo 
karo muziejaus parodą pa
pildė Lietuvos laisves kovos 
sąjūdžio 1949 metų deklaraci
jos kopija. 

Muziejaus direktoriui Fran
cis Powers šį Lietuvos laisvės 
kovų dokumentą įteikė am
basadorius JAV Stasys Saka
lauskas. 

JAV ambasadoje Vašingtone 
trečiadienį surengtame pri
ėmime ta ip pat dalyvavo JAV 
Gynybos sekretoriaus padė
jėjas Walter B. Slocombe. Ven
grijos ambasadorius Gezą Jes-
zenszki. Latvijos ambasado
rius Ojarsas Kalninis ir Esti
jos ambasadorius Kalev Stoi-
cescu. 

Vengrijos atstovas muziejui 
taip pat padovanojo spygliuo
tos vielos gabalą iš vakarines 
Šaltojo karo laikų Vengrijos 
sienos, simbolizuojantį „geleži
nę uždangą*. 

„Labai svarbu, kad dirbame 
kartu, saugodami Šaltojo karo 
laikų istoriją, kad ateities kar-

jos bendrovė ..Jukos' — p*>r 
motus ji ketina patiekti 2.5 
mln. tonų žaliavos. •£'«• 

tos nepamirštu to meto aukų", 
sakė F. Powers. 

W. B. Slocombe priėmime 
pastebėjo, kad tuo metu. kai 
daugeliui tautų Šaltasis karas 
tėra nykstanti praeitis, kai 
kam tai tebėra šių dienų tik
rovė. 

Lietuvos ambasadorius S. Sa
kalauskas pabrėžė, kad priva
lu pasimokyti iš istorijos 
klaidų ir paragino aktyviai 
remti Lietuvos bei kitu kandi
dačių stojimą i NATO. ..Tai iš 
tiesų reikštų Europos dalijimo 
pabaigą", pažymejojis. 

Šaltojo karo muziejų F. Po-
wers pradėjo kurti 19% m. 
Dabar jis keliauja po įvairias 
JAV valstijas ir užsienio val
stybes, kaupdamas parodi
nius, o ateityje ketina įrengti 
nuolatine parodą Vašingtone. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 18 d.: Galiname. Ire

na. Jorune. Juozapas, Mingailas. 
Stanislovas. Stefanija i Stefa'. 

Rugsėjo 19 d.: Arnufas. Girvi-
nas. Januarijus, Praunme. Vilhel
mina Vile . Vyte. Zuzana. 

Rugsėjo 20 d.: Šv Andrius Kim 
Taegon ir Paulius Čong Hasang, 
kankiniai. Eustachijus. Fausta. Jo
lita. Tautgine, Vainoras 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

LIETUVOJE ATEITININKUOS 
ATSIKŪRIMO DEŠITMETĮ 

MININT 
Šeš tad ien i , 1999 me tų l iepos 24 dieną Jubi l ie j inėje , 

konferenci jo je La imos Ša lč iuvienės sveikinimo žodis 
Š i a u r ė s Amer ikos Ate i t in inkų va rdu 

B r a n g ū s L ie tuvos a te i t i 
n i n k a i , 

Ateitininkijos atsikūrimo 
Lietuvoje dešimties metų su
kaktuvėmis džiaugiantis no
riu jums įteikti knygelę, ku
rioje jus sveikina Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Kanados 
ateitininkai. 

Sveikintojų gretose: 
Dr . P e t r a s Kisiel ius , Atei

tininkų Šalpos fondo pirmi
ninkas ir buvęs federacijos va
das: JSu džiaugsmu sveikinu 
visus Lietuvos ateitininkus, 
pradedant veteranais ir bai
giant pačiais jauniausiais atei
tininkais, Ateitininkijos atsi
kūrimo Lietuvoje 10-ties metų 
sukakties proga. 

Sveikinu Ateitininkų federa
cijos vadovybę. 

Sveikinu pirmuosius atkūri
mo pradininkus už jų atsa
komybę, drąsą ir darbą. Šios 
garbingos ir didžios organiza
cijos atkūrimas dar tebe
vyksta, jos tobulėjimas ir augi
mas vyko visoje jos istorijoje ir 
skleisis ateityje, nes ji paženk
linta vardu 'Ateitis'. 

Tad su viltimi, drąsa ir Die
vo palaima pirmyn į ateiti! 
Garbė Kristui!" 

Dr. J u s t i n a s P i k ū n a s , bu
vęs federacijos vadas: „Per pir
mąjį dešimtmetį auginote 
sparnus, atradote didįjį Kelro
dį. Dabar linkiu jums su meile 
ir viltimi skristi į idealų aukš
tumas". 

Kun. d r . Kęs tu t i s T r ima
k a s , buvęs „Ateities" žurnalo 
redaktorius: J5esės ir broliai 
Lietuvoje, Ateitininkų sąjūdis 
įsižiebė Prano Dovydaičio re
daguotu „Ateities" žurnalo pir
muoju numeriu. Daugel metų 
'Ateitis' buvo mūsų, ateitinin
kų, idealų įkvėpėja, veiklos 
bei kūrybos atvaizduotoja ir 
ryšių palaikytoja. 'Ateitis' te
bėra reikalinga mums, ateiti
ninkams, tiek Lietuvoje, tiek 
už jos ribų. Sveikindamas jus, 
ryžtingai atkūrusius Ateiti
ninkų sąjūdį Tėvynėje, šio de
šimtmečio sukakties proga 
ryžtis atgaivinti 'Ateities' žur
nalą, mūsų sąjūdžio švyturį ir 
palydovą". 

Matoma, kad kun. Kęstučio 
Trimako žodžiai pildosi su 
šiandien jau antru atsikūru
sios Lietuvos ateitininkijos re
daguojamu „Ateities", nume
riu. 

Visa ateitininkija džiaugiasi 
tuo pasiekimu — ypač džiau
giasi Ateitininkų šalpos fondo 
valdyba, kurios vardu sveiki
nu visus Lietuvos ateitininkus 
ir kviečiu prisidėti prie, anot 
Kęstučio Trimako, „mūsų są-

R E D A K T O R E S 
K E R T E L Ė 

Spalio mėnesio pradžioje 
keisis Laimos Šalčiuvienės ad
resas. Prašome siųsti kores
pondencijas ir nuotraukas 
šiuo adresu: 1340 Abington 
Cambs Drive. Lake Forest. IL 
60045-2660. Fakso numeris 
847-482-1005. Namų telefonas 
847-482-1904. 

Bus galima siųsti medžiaga 
ir e-paštu laima<a>atoitis. org 

jūdžio švyturio ir palydovo" — 
prie „Ateities" žurnalo — savo 
kūryba, referatais, korespon
dencijomis, nuotraukomis. 

Paminėti Lietuvos ateitinin
kijos atsikūrimo dešimtmetį ir 
paskatinti ateitininkišką Lie
tuviškąjį žodį, Ateitininkų šal
pos fondo valdyba šiems atei
nantiems veiklos metams, ku
rie mus visus įves į trečiąjį 
tūkstantmetį, „Ateities" žur
nalui rašantiems jaunučiams, 
jauniams, moksleiviams, stu
dentams ir sendraugiams ski
ria premijas dviejų tūkstančių 
litų sumoje. Premijų sąlygos 
bus praneštos ateinančiame 
„Ateities" žurnalo numeryje. 

Baigdama kviečiu kiekvieną 
ateitininką tapti Lietuvos dva
sios galiūnu ir noriu paminėti 
vieną ypač reikšmingą eilutę 
rašytą jums Ateitininkų namų 
(Lemonte, JAV-se) valdybos 
sveikinime: „..Atsiminkite, 
kad tik Viešpats dvasios galiū
nus gamina, vesdamas juos 
stebuklingais keliais..." 

Dvi pastabos: Knyga, ku
rioje surašyti Šiaurės Ameri
kos ateitininkų vienetų sveiki
nimai, drauge su buvusiu Fe
deracijos vadu, buvo meniškai 
paruošta dailininkės Danguo
lės Kuolienės. 

Dr. Adolfas Darnusis ir Juo
zas Polikaitis, buvę federacijos 
vadai, dalyvavo konferencijoje 
ir asmeniškai sveikino. 

LANKYKITĖS 
Ateitininkų tinklavietė, 

www.ateitis.org arba 
www.atnamai.org oficialiai 
pradėta šių metų pavasarį, 
birželio pradžioje. Nuo to laiko 
kaupiama įvairi medžiaga, ku
rią tinklo vedėjas Pranas 
Pranckevičius tvarkingai la
puose talpina. Prie tinklavie-
tės prisideda dr. Romualdas 
Kriaučiūnas, Vytautas Naru
tis ir Laima Šalčiuvienė. Atei
tininkai iš arti ir toli kvie
čiami ne tik lankytis tinkla-
vietėje, bet kviečiami prie jos 
ir prisidėti savo vienetų veik
los aprašymais, bei nuotrau
komis. 

Atidarius tinklavietės „Nau-

Naųjieji MAS nariai Los Angeles , CA. Iš k.: Toma.- Mikuckis. Daina Mattis. 
Prie vėl iavos kuopos pirmininkas Aleksas Newsom. 

Viktutė Balčaitė ir Sigita Newsom. 
Nuotr. A n t a n o Pol ika ič io 

KONFERENCIJA ATEITININKUOS 
ATSIKŪRIMO LIETUVOJE 10-MEČIUI 

PAMINĖTI 

Liepos 23-25 d. Kaune vyko 
konferencija „Ateitis gimsta 
dabartyje" ateitininkijos atsi
kūrimo Lietuvoje 10-mečiui 
paminėti. 

Ateitininkų organizacija bu
vo a tku r t a 1989 m. lapkričio 
25 d. Vilniuje įvykusiame su
važiavime. Per dešimtmetį kū
rėsi moksleivių, s tudentų ir 
sendraugių kuopos prie para
pijų, mokyklų. Išsikėlusi sau 
didelius uždavinius ateitinin
kija, nors ir ne itin gausiu 
būriu, jau dešimtį metų akty
viai dalyvauja Lietuvos gyve
nime, ke ldama ir ugdydama 
pirmiausia j a u n u s žmones. 
Šiuo metu organizacijai, vieni
jančiai ar t i 2,000 narių, vado
vauja Vygantas Malinauskas . 
„Ateities" sąjūdžio dvasios va
das — ark ivyskupas Sigitas 
Tamkevičius. 

jienų" skyrių, rasi te kas vė
liausiai lapuose įrašyta. Ati
darius t inklavietės „Kasdieny
bė" rasite va rdus ir adresus 
vadovaujančių išeivijos ateiti
ninkams. Norint , galima per 
tinklavietę prisijungti prie 
Lietuvos a te i t in inkų tinkla
vietės ir kitų. 

Tinklavietė buvo pradėta 
ateitininkų tarpusavio art i
mesnių ryšių palaikymui, tiek 
išeivijos, t iek su Lietuva. 
Kviečiame prie to ryšio pri
sidėti t inklavietės puslapių 
skaitymu ir į juos rašymu. Jei
gu kas norėtų skiltelei vado
vauti, prašome kreiptis į Pra
ną. Romualdą, a rba Laimą e-
paštu: pranas@atei t is . org; 
romualdas@ateitis.org; laima 
@a teitis.org 

T i n k l a v i e t e i 
v a d o v a u j a n t y s 

Bfrn.ir'io Zukuisko fondo stipendijų komisija. Iš k 
<\'iitis iš Vilniaus, fondo glnrw»;;i mok Kita Vi nclovinie 
.Jadvyga DamuAionr- i< Vilniaus ir mok Vidas Abrait.is i 

ad Vaidotais Vai-
is ('ikagos. mok 
Kauno 

l liepos- 23 d. prasidėjusią 
konferencija susirinko per 400 
atei t ininkų ir šio sąjūdžio rė
mėjų. Ateitininkus dešimtme
čio proga sveikino aukščiausi 
valstybės vadovai. Preziden
tas Valdas Adamkus, atsiun
tęs sveikinimą raštu, džiaugė
si ateitininkija kaip krikščio
niškąja bendruomene ir lin
kėjo, kad ji išliktų sąmoningų 
ir aktyvių piliečių bendrija. 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio sveikinimą per
davė Seimo narys Algirdas Pa
tackas. Konferenciją taip pat 
sveikino Seimo pirmininko 
pavaduotojas ateitininkas Fe
liksas Palubinskas, švietimo 
viceministre Gražina Paliokie-
nė, Kauno apskrities viršinin
kas Kazys Starkevičius, am
basadorius Venesueloje Vy
t au t a s Dambrava, kiti žymūs 
visuomenės veikėjai. Buvo 
perduotas Vilniaus arkivysku
po Audriaus Juozo Bačkio ir 
mons. Alfonso Svarinsko svei
kinimo žodis. 

Per t n s dienas buvo išklau
syti du pranešimai. AF vice
pirmininkas Vidas Abraitis 
apžvelgė dešimties metų dar
bus, tarp jų paminėdamas 
moksleivių ir studentų akade
mijas, jaunučių vasaros sto
vyklas ir pan. Kaip vieną di
džiausių ateitininkijos trūku
mų jis nurodė vadovų stygių. 
Vyriausybės patarėjas religijų 
klausimais Petras Plumpa 
kalbėjo apie ateitininkijos da
bartį ir ateitį. J is pabrėžė atei
t ininkų organizacijos penkių 
principų — katalikiškumo, in
teligentiškumo, visuomeniš
kumo, šeimyniškumo, tautiš
kumo — svarbą. Po paskaitos 
paklaustas, kaip pasikeitė 
ateitininkų problemos nuo ne
paprastos konferencijos, vyku
sios prieš dvejus metus, Pe
t ras Plumpa sakė, kad buvo 
neįgyvendintas bendruome
niškumo principas, kuopos ne
siplėtė, kaip norėta per mo
kyklas, nes nebuvo paramos iš 
Švietimo ministerijos. Tačiau 
jis išreiškė viltį, kad ateitini-
kija vis dėlto plėsis per mo
kyklas, nes būtent čia susiren
ka jaunimas ir būtent čia jo 
problemos yra akivaizdžiau
sios. 

Konferencijos metu ateiti
ninkai dalyvaudavo diskusi
jose, kurių temos rengtos apie 
pusę metų. Anot ateitininkų 
raštinės Kaune sekretorės 
Aušros Kazlauskaitės, ateiti
ninkų kuopoms buvo išsiųstos 
33 diskusijų temos ir iš jų iš
rinktos 9. Diskusijų spektras 
buvo labai platus: nuo ateiti
ninkijos vaidmens atnauji
nant Katalikų Bažnyčią iki 
bendradarbiavimo su išeivijos 

ateitininkais. 
Liepos 25 d. ateitininkai da

lyvavo dar neatstatytoje pa
minklinėje Prisikėlimo bažny
čioje aukotose šv. Mišiose, ku
rioms vadovavo arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius. Per pa
mokslą arkivyskupas pabrėžė, 
kad kaip karalius Saliamonas 
prašė Viešpaties nuovokios 
širdies, taip ir ateitininkai 
turėtų to prašyti ir tai turėti, 
nes ne rytoj, bet šiandien rei
kia kurti Dangaus karalystę 
žemėje, ir būtent šis darbas 
turėtų būti ateitininkų esmi
nis bruožas. 

-jž. 
Iš „Bažnyčios žinios" Nr. 15, 
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DR. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų 
gydymas, chiropraktika,manualine 

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

60455. TeL 708-594-0400. Kalbame 
lietuviukai. Valandos susitarus 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNAVOLODKA.PA-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

6222 S.PutaskJ Rd. Chicago, 
IL 80629 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
OrlandPaik 

706-340-8100 
Valandos kasden, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVatterSt, Lemont. IL 60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113, 

Joiet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HtekoryHila 

Tai. 706-586-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ I 
DANTŲ GYDYTOJAS | 

21470 S. MsJn St 
MatteeeoT), IL 60443 
Tel. 706-748-0033 

Valančios pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAJT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICALCU NIC 
15605-127 St, Lamo* IL 60439 
Mdauso Palos CommunUy HoapM 

SitverCrossHospKal 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 830-257-2265 

Cs/dac Diagnotk, LTD. 
8132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tat 773-436-7700 

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 60652 
TeL 773-735-1540 arba 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 St 
TWey Park. IL 60477 

706-614-8871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 706-246-0067 arba 706-246-6581 
6448 s. PutaaM Road 

Vaiandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVrČIUS 
JOKŠA 

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

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HkjNand Ave., Ste. 201 
(•skers* gaMa nuo Good Samsitan Igortntt) 

Downer» Grove, IL 60515 
TeL 630-980-3113 

Valandos sušiurus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LWU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2A12DAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 

773-776-6969 arba 773-489-4441 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeioki^ darbovietėje ir sporte bei 

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

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9585 
EBc Grove: 847-718-1212 

irUbaftyvia 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
WestcheeMr.IL 60154 

Tel. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

RamormC. Marsh, MDSC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

(30-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V.J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007W.W8t.Crfcago.lL 
Tat 773-736-5656 

4707 8. OBMrt. La Grano*. IL 
Tai. 706-362-4467 

DR. PETRAS 2UOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-586-3166 
Namų tai. 647-381-3772 
6745 Weet63rd Street 

Vai pirmd. ir ketvd 3 v p p - 6 v p p 
Kitomis dtenonws • susitarus 

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

u i prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tel. 708-422-8280 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką. Vai. susitarus, arbane: 
pirmd. 11-7, antrd. 9-5, treftd. 
10-6, penktd. 10-4, kas antrą 
iefttd. 10-2.1443 S. 50 Ava., 
Cicero, IL TeL 706-652-4159. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hictory Hifts, IL 
Tel. (708) 598-8101 

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 PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 VY. Archer Ave. Sts 5 Ir 6 

Chicago. IL 60838 
Tel. 773-229-9985 

Vaiandos pagal auaijBlma 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MeoScal Center 

10400 75 St, Kenoeha, W153142 
(414) 697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Prez . Cl in ton sprendi
mas su t e ik t i 16 FALN te
roristų amnestiją erzina ir 
jo rėmėjus. Sekdamas Atstovų 
rūmų pavyzdžiu, Senatas ne
šališkai nubalsavo (98-2) pa
smerkti prezidento sprendi
mą. Senatoriai Charles Schu-
mer ir Paul Coverdell, stiprūs 
Clinton rėmėjai prezidento 
pašalinimo bylos metu, skun
dėsi, kad Clinton pakartotinai 
atsisakė Kongresui parūpinti 
minėtų teroristų bylų doku
mentus, o vyr. prokurorė Reno 
uždraudė FBI agentams apie 
šį reikalą liudyti Senato 
sušauktame tyrime. Nevv Yor-
ko miesto policijos vadovas, 
Commissioner H. Safir spau
doje aiškino, kad Clinton su
laužė svarbią taisyklę — nie
kuomet nevesti derybų su 
teroristais. Clinton kadencijos 
metu, prezidentui buvo pa
teikti daugiau kaip 3,000 am
nestijos prašymų, kuriuos be
veik visus atmetė. Teroris
tams amnestija yra tik ketvir
ta, kurią Clinton sutiko pa
teikti, ir ją pasiūlė prieš tai, 
kai teroristai sutiko atsisakyti 
smurto. Taip pat išimtinga, 
kad amnestija iš vis buvo 
svarstoma, policijos organiza
cijoms, prokurorams. FBI ir kt. 
tvirtai pasipriešinus. Pasak 
Safir. visa tai sudaro pavo
jingą įspūdį, kad JAV prezi
dentas teroristams nusilei
džia. 

Baltieji rūmai teisinosi, kad 
bažnyčių vadai rėmė amnes
tiją, jų tarpe Nevv Yorko kar
dinolas John O'Connor, Safir 
atkirto, kad tai melas — savo 
laiškuose ir uor savo atstovus 
kardinolas buvo aiškiai pasi
sakęs prieš minėtą amnestiją. 

FALN atsakinga už daugiau 
kaip 150 sprogdinimų, daugu
ma Nevv Yorko mieste, kurių 
metu žuvo 6 asmenys ir 70 
buvo sužeisti. (CNN, Nevv 
York Post, WSJ) 

•Indonezija sutiko įleisti 
Jungt in ių Tautų (JT) taikos 
palaikymo dalinius į East 
Timor." Didesnė dalį JT 8.000 
sudaryto kareivių pulko bus 
australai. Amerikiečių bus tik 
keli šimtai. Apsaugos ty
rinėtojai aiškina, kad sun
kiausia ir svarbiausia užduo
tis bus atpažinti priešą, nes jis 
lengvai gali įsimaišyti į civilių 
tarpą. (AP) 

•Malaizijoje kanadietis 
ž u r n a l i s t a s buvo n u t e i s t a s 
kalėti šešias savaites už 
straipsnio parašymą, kuris 
,.sukėlė pasipiktinimą"' Ma
laizijos Teisės sistemoje. 
Straipsnis apibūdino vieno 

teisėjo žmonos iškeltą bylą 
mokyklai, už jos sūnaus pa
šalinimą iš debatų komandos. 
Tai ne pirma tokia byla. 
Tačiau krašto vyr. prokuroras 
žada iškelti bylas ne tik prieš 
teismų kritikus, bet ir prieš 
politinius kritikus. (WSJ) 

•Maskvoje policija su
laikė du č e č ė n ų ki lmės mu
sulmonus, ryšium su įvyku
siais sprogdinimais. Trijų sa
vaičių bėgyje įvyko šeši sprog
dinimai — Maskvoje, Sankt 
Petersburge ir Volgodonsk 
mieste, netoli Kaukazo. Iš viso 
žuvo arti 300 asmenų. Jelcino 
vyriausybė spaudžiama su
stabdyti sprogdinimus ir iš
varyti čečėnų maištininkus iš 
Dagestano, kur jie nuo rugp. 
mėn. kovoja už nepriklauso
mybę. Dagestanas yra šalia 
Čečėnijos, kuri atsiskyrusi 
nuo Rusijos. (AP) 

•Tūkstančiai karo pabė
gėlių atvyko į Afganis tano 
sostinę Kabul, o Jungt inės 
Tautos kaltina Talibaną. Tei
giama, kad sistematiškai nai
kinamos gyvenvietės, sodybos, 
drėkinimo kanalai, o, užtikus 
civilius, vyrai atskiriami nuo 
šeimų. Talibanas teisinasi, 
kad civiliai šelpia opozicijos 
kariuomenę. (AP) 

•Nusi te ik imas pr ieš 
krikščionybę matomas Tex-
as valstijos žudynėse. Šūkau
damas prieš krikščionybę ir 
religiją, į jaunimo pamaldas 
įsibrovęs ginkluotas vyras nu
šovė tris suaugusius bei ketu
ris jaunuolius ir pats nusišo
vė. Bažnyčių ir konservatorių 
grupių vadovai perspėja, kad 
JAV-ose stiprėja krikščionybei 
priešiška atmosfera, kurią po
litikieriai ir žiniasklaida nuty
li — nusikaltimai prieš politi
niai globojamas mažumos gru
pes greitai vadinami „neapy
kantos nusikaltimais"; pana
šūs įvykiai prieš krikščionis 
ne tik ignoruojami, bet 
krikščionys dažnai ir kaltina
mi už neapykantos skleidimą 

Danutė BinduĄienė 

Pabaisa, kurios vardas 
Y2K 

PARTIZANŲ VADAS KAZIMIERAS RAILA 
HENRIKAS KUDREIKIS 

putatą Dambrauską bei kitus i 
okupantų pareigūnus. 

1941 m. K. Raila nuo su-j 
šaudymo išgelbėjo keletą Pagi- i 
rių komjaunuolių. Vieno jų de- į 
ka K. Railos kūnas nepaslėp- '• 
tas, bet perduotas giminėms, j 
kurie palaidojo Pagirių ka- j 
pinese. 

Dalis 1999 m. vasaros A.P.P.L.E. kursų dalyvių po vizao Lietuvos prezidentūroje. Nuotr. L. Kulbienės 

• I r a k o bombardav imas Iš p a r t i z a n ų istorijų (52) 
v y k s t a to l iau. Nuo 1991 m. 
JAV ir Anglijos lėktuvai 
skrenda sargyba nustatytoje 
„no-fly" zonoje virš Irako, sau
goti kurdus ir kt. nuo Saddam 
Hussein. Beveik kasdien lėk
tuvai bombarduoja įvairius 
ta ikinius . Kritikai perspėja, 
kad tokia, be aiškaus tikslo 
politika gali tik sustiprinti 
musulmonų nusistatymą prieš 
amerikiečius, ir JAV gali susi
laukti tokio terorizmo, kaip 
dabar t inė Maskva. (AP) 

•Missour i valstija, ap
l e n k d a m a demokrato gu
b e r n a t o r i a u s veto , balsavo 
uždraust i vėlyvo termino 
„part ia l birth" abortus. Šiuo 
metu tai yra griežčiausias 
įs ta tymas JAV-ose, tačiau 
teismai panašius įstatymus 
yra atmetę. (WSJ 

•Kolumbijos vyr iausybės 
de legac i ja sus i t iko su kraš
to antrosios didžiausios su
kilėlių grupės atstovais Ve-
nezueloje. Stengiamasi atgy-
vinti taikos pasitarimus. 
(WSJ) 

•Kal i fornijos naujas įsta
t y m a s draudžia mies tams 
s tatyt i d ide les , K-Mart ir 
Wal-Mart pobūdžio parduo
tuves, nes „ekonominiai fašis
tai sunaikino mūsų miesto 
centro parduotuves". Vokieti
joje yra panašus galvojimas 
apie parduotuvių konkuren
ciją — JAV rūbų įmonei 
„Land's End" draudžiama re
klamuoti , kad visuomet dėl 

prieš homoseksualus, Afrikos bet kokios priežasties nepa-
amerikiečius ir kitas globoja- tenkint iems pirkėjams įmonė 
mas mažumų grupes. Vyr. sugražina pinigus. (WSJ) 
prok. Reno sakė, jog dar per 
anksti pavadinti Texas maldi
ninkų žudynes „neapykantos 
nusikaltimu". (Wash. Times) 

•Smagu turėti ga l imybe 
sau pakelti algą. Kongreso 
nariai nutarė sau algas pakel
ti 4,600 dol., o prezidentui pa
dvigubinti atlyginimą. Tačiau 
prez. Clinton žada pareikšti 
veto respublikonų pasiūlymui 
grąžinti mokesčių mokėtojams 
biudžeto perteklių, nes tai „pi
nigų eikvojimas". (Fox news) 

• P a g a l apklausos duome
n i s k a n d i d a t a s į prezi
dentūrą Bill Bradley popu
liarėja. Liepos mėn. demokra
tai pasisakė už Al Gore — 
60%, o Bradley tik 24%. Šią 
savaitę 53% rėmė Gore, o 32% 
rėmė Bradley. FALN teroristų 
amnestijos reikalas paveikė 
Hillary Clinton populiarumą, 
kuris nukrito nuo 60% iki 
40%. Iš pradžių H. Clinton 
rėmė, o paskui amnestijai 
prieštaravo.(WSJ) 

Partizanų būrio ..S.auliai" vadas 
mokytojas Kazys Raila, 1944 m. 
rugsėjo 21d. žuvęs Ukmergės 
apskr., Margių kaime. 

Kazimieras Raila gimė 1905 
m. Pagirių vaisė., Ukmergės 
apskrityje. Mokėsi Šėtos pro
gimnazijoje ir baigė Kauno 
mokytojų seminariją. Dalyva
vo tautininkų sąjungoje ir 
buvo šaulių būrio vadu. 1941 
m. šeimą ištrėmė Sibiran, bet 
Kazimierui pasisekt pasi
slėpti. 

Pirmomis antros rusų oku
pacijos dienomis Kazimieras 
suorganizavo partizanų būrį. 
J a m e dalyvavo mokytojo Kazi
miero Railos auklėtiniai: Vyt. 
Grigas. Antanas ir Stasys Ri-
mavičiai, Antanas Švoba. Sta
sys ir Pranas Rudumai ir Si-
manas Raila Visi dėvėjo šau
lių uniformas. 

1944 m. rugpjūčio 21 d., 
išdavimo dėka. stribai ir en
kavedistai apsupo Railos slėp
tuvę, kuri buvo įruošta Domi-
niko Grigo sodyboje. Raila at
sišaudydamas bandė pasi
t raukti , bet krito priešo kul
kos pakirstas 

Pagal NKVD papulk. Gra
čiovo pranešimą, Railos parti
zanų dalinv- nušovė? aukš
čiausiosios LTSR tarybos de-

* Tris n ed ide l e s p a r t i j a s ; 
v i en i j an t i Lietuvos kaimo są-
junga ragina vyriausybę imtis-
papildomų priemonių _susti-; 
prinant potencialiai žmonių; 
gyvybei pavojingų objektų ap- ' 
saugą Lietuvoje". Trečiadienį 
išplatintame kreipimesi į! 
premjerą Rolandą Paksą ir vi-1 
daus reikalų ministrą Česlovą; 
Blažį pažymima, kad „padaž-
nėjus teroro aktams Rusijoje,; 
potenciali grėsmė iškyla ir! 
kaimyninių valstybių gyvento-! 
jams". Lietuvos kaimo sąjunga 
mano, kad Rusijos specialio-' 
šioms tarnyboms ėmusis pa-
pildomų priemonių, saugant j 
atomines elektrines ir kitus j 
žmonių gyvybei pavojingus ob-
jektos, teroristų dėmesys gali i 
nukrypti į panašius objektus 
kaimyninėse Rusijai valsty
bėse. 

* N u o šiol L ie tuvos sve
čia i naujausią informaciją 
apie Kauno apskrityje gyve
nančius ir kuriančius meni
ninkus, veikiančias parodas, 
vykstančius festivalius bei 
koncertus gaus muzikos agen
tūros ,,RP" įsteigtame kultū
ros informaciniame centre 
Kaune. Pasak muzikos agen
tūros ..RP" direktoriaus Artū
ro Gumbrevičiaus, centras ne 
tik informuos užsieniečius 
apie Kauno krašto kultūrinį 
gyvenimą, bet taip pat padės 
Lietuvos menininkams už
megzti ryšius su kolegomis iš 
kitų valstybių, surengti paro
das ar koncertus svetur. iEka) 

Juo arčiau prie naujo 
tūkstantmečio slenksčio, tuo 
dažniau pasigirsta tamsios 
pranašystes ir perspėjimai apie 
galimas nelaimes, susižinoji
mo priemonių, paslaugų tieki
mo ir kitokias problemas, ta
rytum pirmojo datos skaičiaus 
pasikeitimas žmonijos hori
zonte grūmoja kaip tamsus 
debesys ir tik laukia tinkamo 
laiko — paskutinio laikrodžio 
sutiksejimo, besibaigiant šiam 
šimtmečiui, kad prapliuptų 
nelaimių kruša. 

Net rimti šaltiniai tvirtina, 
kad galimybės del kompiute
rių sutrikimo būsimoje šimt
mečių (galbūt geriau sakyti — 
tūkstantmečių) sąvartoje yra 
tikros. Senesnieji kompiute
riai, užprogramuoti žymėti da
tas dviviečiu skaičiumi, 1999 
besikeičiant į 2000. gali susi
maišyti, nes ir du nuliai vis 
tik yra nuliai... 

Kadangi žmogus daugiau ir 

keleiviai gali susidurti su 
pavojais, iššauktais Y2K prob
lemų. Pavyzdžiui, nepataria
ma Naujų metų ato'stogų lai
ku keliauti į Baltarusiją, Ru
siją, Ukrainą, Kiniją, nes gali 
susidurti su vandens^" šilu
mos, elektros, sveikatos rū
pybos ir kitomis panašiomis 
problemomis. Neblogai laikosi 
Japonija. Kanada. Meksika. 
Izraelis. Vakarų Europa, ypač 
Vokietija. Prancūzija, Ispani
ja, nors Italija kol kas dar ne
gavo dideliu pagyrimo.'O kaip 
su Lietuva? Vyriausybė tvirti
na, kad kompiuteriai jau pri
taikyti datos pasikeitimui, 
tačiau tikrovė gali būti- kiek 
skirtinga. Antra vertus, Lietu
voje dar tik pradedama remtis 
kompiuterine sistema,, tad jos 
sutrikimas neturėtų tokios 
plačios apimties, kaip, saky
kime. Amerikoje. 

Y2K yra konkreti problema, 
kurią stengiamasi, nors kiek 

daugiau remiasi savo naujau- pavėluotai, išspręsti.-Ši pro-
siu „žaisliuku" — elektronine 
technika, jai patikėdamas gy
vybiškai svarbią informaciją, 
kone visų kasdienybes funk
cijų reguliavimą, galimybe, 
kad toji technika pasidarys 
nepatikima, sukelia paniką. 
Iš tikrųjų bent didieji miestai 
pajustų daug nepatogumų ir 
net pavojų, jeigu pačiame 
žiemos viduryje kompiuteriai 
sugestų. Savivaldybių ir net 
krašto vyriausybės atstovai 
j au kuris laikas karštai tvirti
na, kad Amerika neblogai pa
siruošusi galimoms kompiu
terių problemoms, trumpai 
vadinamoms Y2K, tad gyven
tojams nėra ko baimintis. 

Vis dėlto ir įvairūs žinovai 
pripažįsta, kad atsarga gėdos 
nedaro. Patar iama turėti 
maisto, vandens, šviesos at
sargų, o galbūt ir šiek tiek pa
pildomų lėšų, jei kartais ban
kuose kompiuteriai „sustrei
kuotų". Jeigu kam pasitaikė 
būti parduotuvėje ar banke, 
kai staiga prapuolė elektros 
srovė, žino, kad tuo pačiu 
metu sustoja veikti kompiute
riai ir net adatos neįmanoma 
nusipirkti, nes kasininkai be 
kompiuterio pagalbos nežino 
kainos. Y2K problema gali 
būti labai panaši, bet ir vėl 
kyla pavojus, kad žmonės 
pradės sudarinėti nelogiškai 
dideles maisto atsargas , išimti 
pinigus iš bankų, o paskui 
užsibarikaduoti savo namuose 
ir drebėti, kad plėšikai neuž
pultų. 

Vis tik pripažįstama, kad ne 
visos užsienio valstybes yra 
jau pritaikiusios savo kompiu
terius datos pasikeitimui. Pa
tikrinus 196 valstybių pasi
ruošimą, rasta, kad kai kur 

blema yra grynai žmogaus 
neapsižiūrėjimo ir per dklelio 
pasitikėjimo savo paties su
kurta technologija pa^*ekme. 
Juk jau seniai buvo žinoma, 
kad kompiuteryje žymėti ir 
metus, ir mėnesi, ir dieną 
dviem skaičiai • rc-ikaluLesant. 
pridedant nulį/. gaUJIgainiui 
sudaryti keblumu, bėt rim
čiau į šį reikalą žiūrėti ir pa
keitimus daryt: pradėta tik 
antrojoje šių metų pusėje. Ki
taip sakant. žmonija-",vprisi-
virė košes, o dabar ttiri-j^pas-
kubomis iškabinti". 

Daug sunkiau yra sustabdy
ti pasaulio pabaigos pra
našystes, kurios vis išlenda 
tai vienoje, tai kitoje .pasaulio 
dalyje. Matyt, tų babgShančių 
pranašysčių netrūksta ir Lie
tuvoje riuk jos labai garsiai 
skambėjo ir prieš šią vasarą 
buvusį saules užtemimą), kad 
net kai kurioje vietinėje spau
doje arkivysk. Sigitas - iamke-
viėius rado reikaią -perspėti 
žmones: „Saugokitės netikrų 
pranašų"! Ypač baimes žadina 
ir po to jomis pasinaudoja 
įvairūs sektantai, besisteng
dami patraukti kuo daugiau 
pasekėjų, tad arkivyskupas 
nurodo galimus pavojaus 
ženklus ir pataria į juos 
kreipti demesi. kad ttotoės 
nebūtų suklaidinti. 

Pagal vis naujai atranda
mus archeologinius duomenis, 
žmonijos pradžia nustumiamu 
tūkstantmečiais atgal f gitiau-
sią senovę. Vadinasi, rrrn'ūsų 
planeta, ir žmogus įujč jau 
pergyveno ne vieną pagrin
dinį datos pasikeitimą. <> .'.pa
saulio pabaigos" vis tik nebu
vo. Žinoma, nebuvo ir- kom
piuterių... 

KAIP AS BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS Nr.21 Tęsinys 

Mane žavėjo Telšių vyskupo Antano Vai
čiaus drąsa ir pasiaukojamas darbas Lietuvos žmonių 
labui. Buvau nuvykęs į iškilmingas pamaldas už mo
kytojus bei švietimo darbuotojus Šiluvoje (09.14), kur 
dalyvavo ir Vytautas Landsbergis. Kaišiadorių vysku
po Juozo Matulaičio kviečiamas net keturis sykius 
(1996.12.22. 1997.07.12, 1997.12.19. 1998.03.19) daly
vavau įvairiuose jo renginiuose. į kuriuos buvau kvie
čiamas. Apsilankiau Aukštadvaryje, Birštone. Visų tų 
susitikimų pagrindinė tema buvo rūpestis, kaip kelti 
jaunimo dvasią, ugdyti dorus piliečius. 

Nerimą mokyklose kėlė tikybos mokymo bėdos. 1997 
m. balandžio 5 d. suvažiavusiems į Vilnių kateche
tams šv. Kazimiero bažnyčios salėje skaičiau paskaitą 
„Lietuvos mokykla krikščioniškajam pasauliui žen
giant į 2000 metus'. Spauda rašė, kad tai buvo iš viso 
pirmas tikybos mokytojų pabendravimas su švietimo 
ministru („Dienovidis". „Apžvalga", „Saleziečių žinios" 
ir kt.). Man rūpėjo tiek tikybos, tiek ir etikos ne visur 
pakankamas mokymo lygis. Trūko gerų specialistų. 
Bet jų trūko ir kitiems mokomiesiems dalykams. 

Palaikiau gerus santykius su Katalikų moterų są
junga. Su tos sąjungos pirmininke Gražina Paliokiene 
ir dvasios vadovu monsinjoru Juozapu Antanavičiumi 
susitikau jau pačioje darbo Ministerijoje pradžioje. 

Greit po to įvyko turiningas pokalbis tarp manęs ir 
Sąjungos kultūros, švietimo ir mokslo komisijos nariu 
Išklausiau nemažai pagrįstų pretenzijų, gerų pasiū
lymų. Daugeliui jų negalima buvo nepritarti . Savo 
veikloje kiek pajėgdamas stengiausi juos prisimint: 
kur įmanoma jais vadovautis. Apie šį pasitarimą rašė 
spauda („Vakarinės naujienos". 1997.02.06, Dialogas 
02.07 ir kt.). Rugpjūčio 16 d. dalyvavau sąjungos su
rengtoje konferencijoje-diskusijoje „Bažnyčios vaidmuo 
visuomenėje ir politiniame gyvenime". Savo kalboje 
pabrėžiau Bažnyčios vaidmenį Lietuvos istorijoje- juk 
lietuvių inteligentija carinės okupacijos metais buvo 
vien iš kunigų ir gydytojų. Šiandien padėtis yra kita 
Švietimo srityje dabar viena iš svarbesnių yra auk^ 
tesnės kvalifikacijos katechetų rengimo problema, 
kuri turi būti sprendžiama sutelktinėmis Bažnyčios ir 
Ministerijos jėgomis. Apie šią konferenciją plačiau 
rašė „Dienovidis" 1997 m. Nr. 37. 

Lapkričio 7 d. Ministerijoje lankėsi Katalikiškųjų 
mokyklų pedagogų asociacijos vadovai. Aptarėme tu 
mokyklų padėtį. Naujų steigimą ir jau turimų tin
kamą išlaikymą gerokai varžė galiojantys įstatymai 
Aptarėme būdus toms mokykloms padėti. Deja, mano 
galimybės dėl įstatymų netobulumo buvo palyginti 
nedidelės. 

Vilniaus jėzuitų gimnazijai aš stengiausi padėti ir 
kaip l i tuanistas. Paprašytas tos gimnazijos lietuviu 
kalbos ir l i teratūros mokytojos vedžiau dvi pamokas: 
vieną apie Lietuvos vardo kilmę ir seniausias istorines 

žinias apie lietuvius 09.161. kitą — apie Danielių 
Kleiną ir pirmuosius lietuvių kalbos tyrėjus iki XVIII 
a. pabaigos (10.23). 

Kaip ir lietuvių kalbos istoriką mane domino pran
ciškonai, kurių vienuolynas iš seno buvo prie pat Mi
nisterijos. Pranciškonai pirmieji pradėjo lietuviškai 
rašyti dar prieš jėzuitų atvykimą į Lietuvą. Greičiau
siai jau karaliaus Mindaugo laikais jie išvertė į lietu
vių kalba poterius. Tai mane labai domino, nes buvau 
pradėjęs sistemingai tirti lietuviškų poterių kalbos is
toriją, žadėjau ta tema rašyti monografiją. Džiau
giuosi, kuomet mane aplankė pranciškonų vadovas 
kun. Sigitas Jurčys 11997.01.15t. Apžiūrėjome vienuo
lyno patalpas, kurių nemažą dalį turėjo užėmusi Dai
lės akademija. Aptarėme patalpų grąžinimo problemą. 

Jaučiau tam tikrą prieš tikybą mokyklose nukreiptą 
spaudimą iš LDDP pusės, kuris kartais reiškėsi net 
kurioziškai. Seime būdavau klausinėjamas, kam rei
kalingi kryžiai mokyklose, direktorių kabinetuose ir 
pan. Bažnyčios vaidmuo keliant dorą eldedėpistams. 
kaip ir daugeliui kosmopolitų, buvo nesuvokiamas. 

Kosmopolitai puola 
Prieš mano pastangas ugdyti jaunąją kartą lietuviš

ka dvasia, prisilaikant krikščioniškų idealų, piestu 
stojo priešiškai nusistačiusi pedagogų (ir save tokiais 
laikančių grupė). Pradžią padare Darius Kuolys, iš 
profesijos net ne pedagogas, bet lituanistas, pats mo
kykloje nedirbės. 

Buvo taip. Pirmosiomis darbo Ministerijoje ciienomis 
savo namų pašto dėžutėje radau man adresuota voką 
be atgalinio adreso, tik su Vilniaus pašto * a įspaudu. 
Voke buvo šis niekieno nepasirašytas eiliuotas tekstas 
(pateikiu visą tiksliai nurašęs): 

• 

ODE DARIUI 
• 

Pamiršti negaliu ministro posto. 
Šita šlovė mane lig šiolei glosto. 
Mimsteriu buvau, ministeriu ir bu.-iu! 
Ir straipsniais įkyriais Zinkevičių n 

Nenusiminki. Lietuvos pilieti. 
Per televiziją man teks >. 
Dar pamatysite barzdt ie i 
Kurią išvydę kaimo šur.e- amsi. 

Nors Sorošo mane globoja fondas 
Ir juodos deives — kerinčio- džok 
I ministeriją vis tiek sugrisiu 
Nors ir su pragaru reikės turėti ryšių. 

Nors dolerių iš Fondo nestokoju. 
Rimtai mastau apie tautos rytojų. 
Su ministerija per amžius sužieduotas- , 
Tvirta valia. Heraklio st< 

Padės ministro portfelį atgauti. 
Aš už ragų tvirtai pačiupsiu jaut). 
Kankinasi ir blaškos vargšas Danus. 
Nes nežinia, kaip visa tai padarius.. 

(Bus daujrflta) 

http://1997.01.15t
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS 
Šio saulėto rugpjūčio mė

nesio viduryje suskridom ir 
suvažiavom atšvęsti vel vieną 
gražiausių švenčių: malonaus 
prisiminimo Mildos ir Romu
aldo Povilaičių jauniausios 
dukreles Ramonos ir John 
Vaikučio vestuves. O tai reto 
grožio pora. abu liekni, abu 
aukšti ir gražūs. Tokia jau 
buvo svečių dažniausiai girdi
ma pastaba. Sunku net pagal
voti, kad tas įvyksta atsitikti
nai, be tarpininkavimo iš aukš
čiau. Iš neabejotinai šių jau
nuolių gyvenimas kuriamas 
jau ant gerų pamatų. Tai 
rūpestingų tėvų pastangos, 
bei pačių aukšto išsilavinimo 
ir gabumų rezultatai. Ramoną 
baigusi verslo administracijos 
mokslus, o John — medicinos 
daktaras. Kada gi šie jaunuo
liai net laiko surado draugys
tei, arba vėl dalyvavimui tame 
lietuviško jaunimo gyvenime. 

Ramoną ir skautė, ir ateiti
ninkė, visur jos pilna. Rakė ir 
Dainavoj. John, reikia pas
tebėti, nors jau kelintos kartos 
daug ankstesniųjų ateivių at
žala, entuziastingai šoka tau
tinius šokius Lietuvos vyčių 
grupėje. Ir taip per didžiąją 
Tautinių šokių šventę susidu
ria pirmieji žvilgsniai. 

Ir štai, visi artimiau pažino
ję kurį šių jaunųjų, blizginom 
automobilius ir traukėm šį 
gražų rugpjūčio šeštadienį į 
Oak Park labai jaukią St. 
Giles bažnytėlę, būti liudinin
kais šios didžios Povilaičių ir 
Vaikučių šeimų šventės, ku
rios apeigas atliko kunigas Jo
nas Kuzmskas. Po pabrolių ir 
pamergių bei mažiukų palydų, 
trimitui gaudžiant, tėvo įve
dama Ramoną. Koks žavingas 

momentas. Mišių apeigos dar 
praturtintos solistės Prauri-
mės Ragienes. Ir. kaip toj mū
sų liaudies dainelėj išdainuo
ta: ..Jau, jau. bernužėli, dabar 
tavo valioj"'... 

Vėliau rinkomės į Oak 
Brook Hyatt Regency vaišėm 
bei pabendravimui. Čia nuo
taika artima ir smagi. Svečių 
svetelių čia sutikta, net iš Ka
nados ir Lietuvos, {domiai iš
puoštoje priėmimų salėj su le
do skulptūrom ir net žuvytėm 
gelių puokščių vazose. Tvar
kingoj, neperkrautoj progra
moj artimieji išreiškė savo bū
dingesnius įspūdžius bei lin
kėjimus, po kurių įspūdingai, 
gražia lietuviška tradicija, 
tautinių šokių grupė pašoko 
„Sadutę" šokį, dalyvaujant 
jauniesiems. Negalima būtų 
nepaminėti, kaip kad Romas 
išsireiškė, „paskutinės savo 
viešos paskaitos". Tai santrau
ka jų šeimos gyvenimo humo
ristine forma, kaip tiktai Ro
mas tegali išsakyti, tema maž
daug: ..mes buvom patenkin
ti". 

Taip besilinksminant, net 
nepastebėta, kaip ledo skulp
tūros lašas po lašo pradėjo 
keistis, norom nenorom artėjo 
laikas skirstytis. Čia jauna
vedžiai dar sykį padėkojo sve
čiams už praleistą kar tu laiką, 
o jaunoji Ramoną stebino 
lengva sklandžia lietuvių kal
ba, išreiškusi daug turiningų 
minčių šios dienos pabaigai. 
Svečiams dainuojant „Oi su
diev, sudiev", linkint daug 
laimės, jaunieji išskrido į toli
mas saulėtas Fiji salas me
daus mėnesiui. 

Česl . Ži l ionis 

Jaunavedžiai Ramoną ir John Vaikučiai po jungtuvių. 

Po 37 metų vedybinio gyvenimo sukakties paminėjimo dr. Donatas ir Indrė" Tijūnėliai džiaugiasi septyniais vai
kaičiais: Dainos ir dr. Donato Siliūnų bei dr. Rasos ir dr Patrick MeC'arthy vaikučiais. Iš kairės: Paulius S.. 
Donatas Tijūnėlis. Matas M.. Audra S., Aleksas S.. Erika.- M., Indre Tijuneliene. Elyte M.. Daiva S. 

Nuotr. Rasos McCarthy 

liejaus proga suteiktas „Ar
chitektūros Riterio" ordinas. 

Edmundas Arbas Arba-
čiauskas yra buvęs Amerikos 
ir Pasaulio lietuvių inžinierių 
bei architektų sąjungos 
PLIAS/ALIAS centro valdybos 
vicepirmininkas, Bahic Stu-
dies ir rezoliucijoms remti ko
mitetų gen. sekretorius, Ame
rikos Architektų instituto 
(AIA) ir Tarptautines politinės 
platformos sąjungų narys. 

Arčh. Edmundas Arbas 

Architektas yra baigęs Kau
no aukštesniąją technikos mo
kyklą, studijavo architektūrą 
Vienos ir Stuttgarto aukš
tosiose technikos mokyklose. 
Atvykęs į JAV, baigė Law-
rence technologijos universi
tetą Detroit, MI. 

Privačios firmos „Edmund 
Arbas, Inc. ALA Associates" 
Los Angeles, CA, savininkas. 

E. Arbas skaito paskaitas 
apie architektūrą ir dailę 
PLIAS/ALLAS ir Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos su
važiavimuose. Mokslo ir kū
rybos simpoziumuose, Ameri
kos architektų instituto se
minaruose, yra paskelbęs 
daug straipsnių spaudoje. 

Malonu girdėti, kad Lietu
voje vis daugiau ir daugiau 
įvertinami užsienio lietuviai 
profesionalai. mokslininkai, 
verslininkai. Sveikiname Ed
mundą Arba-Arbačiauską ap
dovanojimo proga. 

PASKIRTOS 
DR. K. MARTINKAUS 

P R E M I J O S 

Šių metų Dr Kazio Martin-
kaus pomirtines premijos, 
įsteigtos jo artimųjų, paskir
tos dviem gabiom studentėm: 
Ventai Jokubaitytei, studijuo
jančiai Melbourne universi
tete, Australijoje, ir Laurai 
Ragauskaitei, kuri šiuo metu 
studijas gilina Northern Illi
nois universitete. 

Venta yra Australijos lietu
vaitė, o Laura neseniai atvyku
si iš Lietuvos, kur ji studijavo 
Kauno Medicinos mokykloje. 

PAGAUSĖJO SEIMĄ 

Kim ir Edvvard Zubrickai iš 
Orland Park. IL. rugpjūčio 20 
d. susilaukė dvynukų: Za-
chary Edvvard ir Alexander 
Joseph. Anūkėliais džiaugiasi 
seneliai Edith ir Bill Urias 
bei Elena ir Juozas Zubrickai. 

ĮVERTINO 
ARCH. E. ARBO DARBUS 
Architektui Edmundui Ar-

bui Arbačiauskui, Lietuvos 
Architektų sąjungos valdybos 
sprendimu, už sėkmingą kū
rybinį darbą ir lietuvių kul
tūros propagavimą 85-ojo jubi-

Jacinta Mikute. 

GABI LIETUVAITĖ 

Jaunos fleitistės Jacintos 
Mikutes pasisekimą, šią va
sarą kartu su „International 

Sis tas apie nuulas 
Nijolė 

RUDUO *99 
Amerikos madų pasaulis 

kartu su Darbo švente (Labor 
Day) oficialiai užbaigia vasarą 
ir pradeda rudens sezoną. 
Nors vasariškas oras da r te
besitęsia, o Čikagos „bobų va
sara" būna be galo — visgi 
nuo tos dienos balti bateliai ir 
balti rankinukai paslepiami 
iki kitų metu Memorial Day 
(gegužės pabaigoje. Kapų 
puošimo dienos). 

Tarp kitko, viena didžiausių 
mados „nuodėmių", tai tamsių 
kojinių ir baltų batų derinys. 

Artėjant naujam tūkstant
mečiui, buvo daug tikėtasi iš 
madų kūrėjų, bet kažkaip 
jiems nepavyko pasiekti vie
nos stiprios apybraižos. Ga
vome du kraš tu t inumus . Vieni 
kūrė grynai negyvenimiškus, 
teatralinius, ateičiai „erdvi
nius" kūrinius. Kiti grįžo į 
senovę ar dar ne visai už
mirštą praeitį. Likusį vidurį 
priešingybių ta rp dviejų prie
šingybių paliko mums jame 
kapstytis. Kapstymosi tarp 
naujovių pakanka. Kadangi 
aiškių gairių t rūks ta , tad šį 
rudenį pavadino A s m e n i n ė s 
i š r a i š k o s s e z o n u . Pačios tu
rime apsispręsti, kaip norime 
atrodyti: klasiškai, moteriš
kai, gundančiai, sportiškai, 
kaimietiškai ar čigoniškai? 

Paskiros dalys viršija visus 
kitus rūbus, tad pačiom viską 
reikia suderinti . Šis sezonas 
tiesiog skatina paskiras dalis 
n e į p r a s t a i derinti Pataria 
žėrėti ir būti jausmingomis. 
Kaip ten bebūtų, visgi šis ru
duo užtikrina, kad. perkant 
bent vieną dabartinį dalykėlį, 
bus įmanoma jį priderinti prie 
jau turimų rūbų ir tuo sumo
derninti savo aprangą, iš
reikšti savo kūrybingumą. 

I lg is . Ilgis nebeturi reikš
mės. Ilgiai įvairūs. Naujausias 
— vos žemiau kelių, bet 
didžiausias pasir inkimas ilgų. 

ties kauliukais. Kitaip sakant, 
dėvėk, ką tik nori. Trumpėja 
tik kelnių blauzdos. Ilgėja 
pirštinės. Didėja batų „de-
koltažas" (batų nosies iškir
pimas). 

S p a l v o s . Juoda visada! 
Vyno spalvos, oranžinė, raudo
na, balta, šokoladinė, tamsiai 
žalia, alyvine (olive) ir lami-
nuota sidabrinė. Iš neutralių, 
kaip ir juoda, visada atsilaiko 
„kupranugarinė" ir jai gimi
ningi pakitimai. 

E i l u t ė s (kostiumėliai). Ma
žiau panašūs į vyriškuosius. 
Švelnesnių linijų. Sportiškes-
nio įvaizdžio. 

E i l u t ė s s u kelnėmis (pant 
suits) dažniausiai sukurian-
čios ilgą. liekną siluetą. Jų 
švarkeliai ilgoki, liemeningi, o 
kelnės tiesios. 

Kadangi švarkelių svarba 
mažėja, tai megztinių svarba 
didėja. 

M e g z t i n i a i . „Vėžlio" apy
kaklės megztinukai („turtle-
neck") — klasiški — visada 
buvo ir liks! Kitos apykaklių 
f'irmos primena piltuvėlius, 
valties įvaizdį (nuo peties iki 
peties), drimbančios, apsupan
čios pečius, iškirptos, ketur
kampės ir t.t. 

Naujausia megztinių prima
dona šį sezoną yra megztukas, 
kuris baigiasi ties krūtine ar 
per jos vidun (lyg nebaigtas 
ardyti ar pritrūkęs siūlų už
baigimui). 

Megztinių pasirinkimas ne
išvardinamas. Pradedant nuo 
storų, grubių, su bumbulais, 
virvinių, iki ploniausių vora
tinklių. Nuo kasdieninių iki 
ištaigingiausių vakarui. 

Mezgimo menas reiškiasi ne 
tiek spalvingų raštų išmez
gimu, kiek pačiu išnėrimu ir 
paviršiaus apipavidalinimu. 

Šį rudenį dar galima pra
vardžiuoti .pūkuotu" arba 
„antiklodiniu" laikotarpiu. N« 
tik kad begalės pūkuotų siūlų, 
pašiauštu paviršiumi medžia

gų, bet ir medžiagos kimštos 
pūkais — kaip patalai. Pri
dėkime prie tų dar įvai
riausius kailius ir plunks
nas... 

Kailis, i r oda. Visur! Kai
lines ar odinės suknutės, si
jonėliai, kelnės, švarkeliai, bo
tai, rankinukai, papuošalai ir 
t.t. Kailiu arba oda puošiamos 
apykaklės rankogaliai, piršti
nes, botai ir t.t. 

Didžiausi varžovai yra kara-
kulas (avinėlis) ir poni (arkliu
kas). 

Aps iaus ta i . „Paltai" dos
nūs, ilgi ir dažniausiai per
šami. Kiti — tiesių ar „prin
cesės" linijų. Šių galima rasti 
trumpesnių. Reiškiasi pil
tuvėlio apikaklės. 

„Ponchrf (indėniški apgaubs-
čiai) nuo didžiausių iki ma
žiausių. 

Antklodės . Tiesiog nusi
denk nuo lovos, apsisupk ir 
keliauk... 

„Str iukės" . Slidinėtojų įta
ka — pūkais kimštos. Puikus 
pasirinkimas, norinčioms di
džkukulio įvaizdį išgauti. 

Prie minėtų — saugiausias 
pasirinkimas būtų kelnės. 

Prie apsiaustų, „striukių", 
megztinių priaugę gaubtuvai 
(„kapišonai"). 

Tarp įvairiausių apgaubsčių 
tektų priskirti visokio ilgio 
„bolerukus" ir naujausią iš
radimą: „shrug" (kažkas pa
našaus į mažą boleruką, kuris 
turi tik sujungtas rankoves). 
Bolerukas ir „shrug" paprastai 
dėvimi prie berankovių rūbų. 

Avalynė . Botai. Bet kur ir 
bet kada. Botų pasirinkimas, 
kaip ir megztinių, begalinis. 
Ilgo, vidutinio a r trumpo aulo. 
A u k š t a i s storais arba plo
nais kulneliais. Žemais sto
rais arba plonais kulneliais. 
P lokšč ių kaip blynas — sto
rais arba plonais padais. 
Praktiškų ir ištaigingų. 

Vakar in ia i rūbai. Artėjant 
2000 m., manoma, kad žmo
nės ta proga norės pasipuošti, 
tad vakarinės aprangos net ir 
dabar jau pakanka. Kaip 
anksčiau minėjau, kraštuti
numų ir čia netrūksta. Galite 
grįžti į ištaigingiausius kara
liškuosius ir princesių laikus 
arba eiti į puotą ilga odine 
suknele. Siluetai įvairiausi, 
bet pirmaujančios vakarinės 
— tai nuogų pečių suknios. 

Žinoma, kad nesušaltumėte, 
galite apsigaubti ištaigin
giausiu ir puošniausiu ap
gaubsčių, boleruku arba „shrug". 

Jei paliekate nuogus pečius 

Bands of America" koncerta
vus Europoje, aprašo Lemonte 
leižiamas laikrašt is „Lemont 
Reporter" (rugsėjo 1 d.). Pa
žymima, kad Jacintą yra 17 
metų, su tėvais, Genovaite ir 
Antanu, iš Marąuet te Parko 
persikėlė į Lemontą, kai ji bu
vusi trečiame skyriuje. Jacin
tą groja ir kitais pučia
maisiais instrumentais , skam
bina pianinu. Muziką šiuo 

— tinka ilgos (virš alkūnių) 
pirštinės. 

Papuoša la i . Ypatingai daug 
kaklo puošmenų. Indėnų tur-
kyzo dirbinių. Murano stiklo 
papuošalų. Didelės puošnios 
sagės Įvairios plaukų puoš
menos. R i n k ė s ant rankų. 

Jei dėvite ilgas pirštines — 
puošmenų ant jų nemaunate; 
su jomis nerūkote; nevalgote 
ir negeriate! 

Di rža i , arba tiesiog virvės, 
— dėvimi, laisvai juos už-
kariant ant klubų. 

Dekoratyviniai rankinukai, 
bateliai ir pirštinės priskiria
mos šį sezoną prie puošmenų. 

Kas mėgsta ir moka siu
vinėti, t ikrai šį sezoną gali 
savo talentą panaudoti, nes 
siuvinėjamos ne tik medžia
gos, skaros, apykaklės, bet ir 
rankinukai, bateliai, kaklo pa
puošalai, „džinsų" galai ir pan. 

Medžiagos. Prabangios: pa-
šmina (iš Himalajų ožkyčių 
barzdelių), kašmyras, alpaka, 
moheras, Šilkas, tafta, broka-
da, aksomas, mezginiai... Dvi
pusės medžiagos (kartais ne
vienodų spalvų) dėvimos bet 
kuria puse į viršų. Tamprios 
medžiagos. Įdomaus pavir
šiaus: a r tai būtų įspaudimai, 
paraukimai, suplisavimai, pa-
šiaušimai, vaksuotos, lami-
nuotos ir t.t. Labai madinga 
„džinsinė"; bet šį kartą ji ga
minta iš šilko arba vilnos! 

Užtiksite rūbų, kurių už
baigimas baigiasi tik nukirpi-
mu — be jokių atlenkimų. 

Taigi visame tame sūkuryje 
turi pasireikšti mūsų asme
niškas kūrybingumas, o gal 
tai reiškia: „Kas kaip moka, 
tas taip šoka"? 

* N e t r u k u s a lkohol in ių 
gėrimų L ie tuvo je b u s gali
m a įsigyti bet kuriuo paros 
metu. Ketvirtadienį Seimas 
pritarė Seimo narės Jūratės 
Matekonienės. pateiktam -Al
koholio kontrolės įstatymo pa
keitimo projektui ir pradėjo jo 
svarstymą. Įstatymo pataisos 
leis liberalizuoti ir tiksliau 
reguliuoti alkoholinių gėrimų 
pardavimo bei prekybos jais 
tvarką. J. Matekonienė siūlo 
panaikinti tvarką, leidžiančią 
prekiauti alkoholiniais gėri
mais tik nuo 11 vai. iki kitos 
dienos 6 vai. ryto, nes tai, jos 
nuomone, „akivaizdus žmo
gaus teisių pažeidimas demok
ratijos siekiančioje šalyje". Be 
to, laiko ribojimas skatina ne
legalią nekokybiškų alkoholio 
produktų prekybą. IBNSI 

metu studijuoja Shervvood 
Music Conservatory Čikagoje, 
bet ateityje tikisi studijas tęsti 
Berklee muzikos mokykloje 
Bostone. 

Rašoma, kad Jacintą keletą 
kartų lankėsi Lietuvoje, o šios 
vasaros kelione Vokietijoje, 
Šveicarijoje ir kitur buvusi 
nuostabi, praplėtė jos akiratį 
ir dar labiau uždegė įsijungti 
į muzikos pasaulį, kuris yra 
jos gyvenimas. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS SKRYDŽIAMS 

ĮVILNIU 
1999 m. rugsėjo 18 d. - spalio 31 d. 

IŠ 

Chicago 
NewYork 
Seattle 
Orlando 

$499 
$499 
$639 
$619 

Bilietai turi boti išpirkti iki rugsėjo 30 d. Prie visų kainų reikia 
pridėti mokesčius. Taip pat turime specialias kainas skrydžiams į 
Vilnių ii kitų JAV miestų. 

********** 

Special ios kainos i i VILNIAUS \: 

Chicago $575 
Newark $575 
Seattle $725 
Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. 

********** 

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

American Travel Service 
9439 S. Kedzie, Evergreen Park, IL 60605-2325 

Tel. 706-422-3000; 800-422-3190; fax 706-422-3163. 
E-maik ATSVLwworldnet 

Webrwww.americantravelservice.com 

http://Webrwww.americantravelservice.com


Ka uno rajono chorų vadovės i iš kaires): R. Rasimavičiene. 
Endriukaitienė, R. Galvydytė. 

L. Dzc: 

KAS TAUTOJE GYVUOJA 
ŠIMTĄ METŲ 

Garsių vardų aidais 
didžiuojasi panemunės mie
steliai ir kaimai. Zapyškis lig 
šiol nepamiršo, kad V. Kudir
ka, netekęs tėvų paramos, 
atostogas praleisdavo, viešė
damas pas Zapyškio kleboną 
kunigą Jurgį Korytą. „Atrodo, 
jog Kudirkai Zapyškis buvo ta
pęs artimesniu už Paežerius". 
(J. Butėnas. „V. Kudirka". V. 
„Vyturys", 1988, psl. 90). 

Senieji Zapyškio gyventojai 
ir šiandien gražiomis legendo
mis apipina didelį akmenį ant 
kurio, neva sėdėdamas, V. Ku
dirka rašė. Kaip pagarbią pas
laptį tą žinią perduoda iš kar
tos į kartą. 

Per Kauno rajoną nuvilnijo 
renginiai, skirti V. Kudirkos 
gimimo 140-ųjų. „Tautiškos 
giesmės" — 100-ųjų bei 
„Varpo" išleidimo 110-ųjų me
tinių garbei. 

Ly£ varpeliai nuaidėjo rajo
no vtffeįnijhorų ifclsai. Veržlią 
„Tautišką giesmę" drauge gie
dojo Noreikiškių, Kulautuvos, 
Zapyškio, Babtų, Garliavos, 
Domeikavos bei kitų rajono 
mokyklų chorai. Sugiedojus 
visų laukė ta i • i nė vakaronė. Į 
didelį bendrą ratą visus su
kvietė Domeikavos vidurinės 
mokyklos vaikų folkloro an
samblis (vad. D. Bradaus-
kienė). 

Daina, kaip paukštė — su
sisukus lizdą ten, kur labiau
siai laukiama. „Tautiška gies
mė" sukvietė į gražią sueigą 
drauge susitikti: Žiegždrių 
moterų „Žaisą" (vad. L. Dzeda-
ravičienė), LŽUU studentų 
„Dainą" (vad. R. Navickienė), 
Domeikavos seniūnijos (vad. 
R. Endriukaitienė), Raudon
dvario (vad.R. Juzikėnas). 
Garliavos (vad.D.Balaikienė) 
kultūros centrų mišrius, Gar

liavos merginų (vad.R. Galvy
dytė), Girionių vyru (vad.G. 
Gutmanienė) chorus. Susirin
kusius dainos entuziastus pa
sveikino Kauno rajono meras 
Donatas Jankauskas. 1895 m. 
12-jame „Varpo" numeryje V. 
Kudirka apgailestaudamas 
rašė, kad „Dabar žmones 
gėdisi dainuoti pilnas poezijos 
melodijoje ir žodžiuose se
novės lietuviškas dainas... 
Užtatai gi noriai dainuoja to
kias, kurių melodija ir žodžiai, 
pagal dvasią panašios į lietu
viškas taip, kaip žagre į klum
pę". Kaip atsakas V. Kudirkai 
sueigos metu su pasididžia
vimu liejosi lietuviški J. Nau
jalio, S. Šimkaus. M. K. 
Čiurlionio choriniai kūriniai. 
Nuo Nemuno, Nevėžio, Neries 
krantų atplaukę jos tartum 
upes gaivino, džiugino, skai
drino sielas. 

Rajono mokyklų pedagogai, 
įstaigų vadovai buvo pakviesti 
į iškilmingą vakaronę, skirtą 
V. Kudirkos jubiliejui. Ne
prailgo klausantis įspūdingų 
profesoriaus J . Jasaičio ir Sei
mo pirmininko pavaduotojo A. 
Vidžiūno pranešimų. Babtų 
vidurinės mokyklos mokslei
viai (mokyt. G. Stonienė) gerai 
padirbėjo, ruošdami litera
tūrinę programą, kurios metu 
skambėjo V. Kudirkos eilės, 
melodijos, atsiminimai. Kauno 
dramos teatro aktoriaus E. 
Stanciko skaitomi V. Kudir
kos „Lietuvos tilto atsimini
mai" ne vienam išspaudė juo
ko ašarą. 

Šiuo renginiu neužbaigėme 
pažinties su mums brangiu 
vardu. Paskelbtas rajono mo
ksleivių plakato konkursas, 
skirtas „Varpo" 110-osioms 
metinėms, atnešė netikėtų 
staigmenų! Akys nušvito, žvel-

iėienė, R. Navickienė, G. Gutmanienė, R. 

giant į popieriaus lakštus , 
išdabintus moksleivių kūryba 
ir fantazija. P laka ta i j au ek
sponuoti Kauno rajono savi
valdybės salėje, o Raudondva
rio pilyje vykusioje parodoje-
konkurse pažymėti Kauno 
apskri t ies ir Kauno rajono 
savivaldybės padėkos raštais , 
knygomis. Labai norėtųsi, kad 
tau t i škumo želmenėliai, gra
žiai sudygę vilkijiecių — J. 
Žemaitytės, J . Vasiliaus
kaitės, E. Druktenytės , J . 
Moduraitės (mokyt. D. Selmis-
traitienė); reikiškiecių — I. 
Staskevičiūtės, I. Imbrasai tės , 
A. Juška i tės (mokyt. S. Kaziū-
naite); čekiškiečių — E. Kaz
lauskaitės. L. Pakalnytės (mo
kyt. D. Krasauskienė) ir Sit
kūnų pagr. m.-klos moks
leivės M. Bacevičiūtės (mokyt. 
R. Bacevičienė) darbuose, ne
nuvystų. Mūsų — kultūros va
dovų didžiausias rūpestis — 
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Lietuvos Žemes ūkio universiteto studentai garbes sargyboje. 

surast i lėšų „Varpj" plakatų 
išleidimui ir paskleidimui po 
platų pasaulį. 

Rajono kraštotyros, muzikos 
mokytojai buvo pakviesti į Ku
dirkos Naumiestį , kur vyko V. 
Kudirkos muziejaus atidary
mas. Gera buvo keliauti tauti
nio atgimimo, lietuvybės ža
dintojo V. Kudirkos keliais, 
sujaudino šv. Mišios, skirtos 
Lietuvos himno autoriui. 

Tikime, kad šventės metu 
pasakyti A. Vidžiūno žodžiai 
„kas tautoje gyvuoja šimtą 
metų, — gyvuos amžinai", 
išsipildys. 

L i n a S inkev ič i enė 

LIETUVOJE — KINIŠKŲ 
VĖDUOKLIŲ PARODA 

Vykdant Lietuvos Respubli
kos kultūros ministerijos ir 
Kinijos Liaudies Respublikos 
kultūros ministerijos 1998-
2000 m. kultūrinių mainų pro
gramą, birželio mėn. planuoja
ma į Lietuvą buvo atvežta 
didžiulė vėduoklių kaligrafijos 
ir tapybos paroda. Ši paroda 
buvo palankiai vertinama ki
tose šalyse. 

Vėduoklių tapyba yra viena 
gražiausių kinų tradicinio me
no šakų, suderinanti tarpusa
vyje tradicinę kinų kaligrafiją 
ir dailę. Pagrindiniai tapybos 
motyvai — peizažai, gėlės, 
paukščiai, portretai. Parodoje 
buvo eksponuojama apie 80 
šiuolaikinių bei senovės daili
ninkų kūrinių. Parodą lydin
tys bei pristatantys kinų daili
ninkai jos metu pademonst
ravo vėduoklių tapymo proce
są. 

Taip pat šiais metais pla
nuojama Lietuvoje surengti 
Pekino operos gastroles. 

„Kultūros gyvenimas" 

Unikalieji tautodaib;nuike* Vladislavos Mockevičienės iš Prielgavos kai
mo dirbiniai. 

KRAŠTOTYRININKAI 
ŽEMAITIJOJE 
Dr. LIBERTAS KLIMKA 

Kauno dramos UMtm aktorių unuoju skaitovi 

Šią vasarą kraštotyrininkų 
keliai vedė pagrindinai į Že
maitiją. Įvyko dvi ekspedici
jos, vadovaujamos Kraštotyros 
draugijos pirmininkės Irenos 
Seliukaitės. Pirmoji — Yla
kiuose, Skuodo rajone, antroji 
— Kuršėnuose. Šiaulių rajone. 
Bene šešiasdešimties žmonių 
būrys pasklisdavo po šių vieto
vių ka imus , kalbindami sen
buvius apie tai , kokia buvo 
tradicinės gyvensenos sanklo
da ir kokius pėdsakus joje pa
liko istorijos skersvėjai. Dar 
pavyksta patikslinti kalbos 
faktus, t a rmių paplitimą, už
rašyti vietvardžių, lokalinių 
papročiu, tautosakos kūrinių 
variantą, sur inkt i etnografi
nių eksponatų muziejams. 
Kad ir šiemet: Skuodo muzie
jus savo fondus papildė 250-
čia tautodai lės kūrinių, kaimo 
audinių, etnografinių buities 
daiktų. Vertingų eksponatų 
įsigijo ir Nacionalinis dailės 
muziejus. Išties, liaudies me
no lobynas Žemaičiuose tie
siog neišsemiamas! Įdomu bu
vo lankyti vienkiemius, išlai
kiusius tradicinę žemaitiškos 
sodybas s t ruk tū rą Ylak ų apy
linkėse nereta trobų, statytų 
prieš šimtą ar daugiau metų, 

• — su alkieriais, pryšine. atvi
ro ugniakuro kaminu. Praveri 
duris ir ...žengi f gyvą istoriją. 

Labai svarbu surinkti taip 
pat ir sovietmečio istorijos 
medžiagą — skaudžius rezis
tencijos dalyvių ir tremtinių 
a ts iminimus, duomenis apie 
kolūkiu ir melioracijos išnai
kintus kaimus. Tad kraštoty
r in inkams darbo ar t imiausiu 
metu tikrai nepristigs. Susi
klostė graži tradicija, kad 
kompleksinėse Kraštotyros 
draugijos organizuojamose 
ekspedicijose dalyvauja ir spe
cialistai etnologai bei muzie
j ininkai , ir kraštotyros entu
ziastai. Pasikviečiamą j talką 

mokytojų, bibliotekininkų. 
kultūros darbuotojų, studentų 
ir moksleivių. Norima, kad ir 
pasibaigus ekspedicijai kraš
totyros darbas vietose vyktų 
toliau.. O jaunimas pamėgtų 
šį naudingą laisvalaikio pra
leidimo būdą. Ylakių apylin
kėse 51-ąjį sezoną Lietuvos 
keleliais vaikščiojo profeso
rius habil. dr. Vacys Milius. 
Kiek įvairiausių nutikimų iš 
spalvingos ekspedicijų patir
ties j is papasakodavo vaka
rais! Kuršėnuose patarimus 
dalyviams teikė žinomas kal
bininkas dr. Vytautas Vit
kauskas , kilęs iš šių apylin
kių. Ekspedicijų dešimtadie
niai niekam neprailgo, o iš
vaikščiotos vietovės tapdavo 
tokios mielos ir savos". 

Džiugu, kai surinkta me
džiaga nelieka archyvuose, o 
moksliškai apdorojus ir susi-
teminus, sugrįžta visuomenei 
knygos, žurnalo straipsnių pa
vidalu. Štai Kurtuvėnų regio
ninis parkas šia vasarą mies
telio gyventojams pristatė sa
vo metraštį, apibendrinantį 
1997-ųjų metų kraštotyros ek
spedicijos rezultatus. Čia ap
rašyta kurtuvėniškių kalba. 
senolių vardai, kalendoriniai 
papročiai, išnykę kaimai, tau

tinių mažumų bendruomenės. 
Ypač daug medžiagos apie 
linksmąsias Užgavėnes, kurių 
senoji tradicija Kurtuvėnuose 
nenutrūko net per sovietmetį. 
Dar vienas stambus kraštoty
rinių darbų rinkinys šiemet 
parengtas apie Gruzdžius. 
Knyga skaitytojams pristatyta 
per populiariuosius miestely
je šv. Roko atlaidus. Atiduotas 
spaudai žurnalo ..Mūsų kraš
tas" numeris, kuriame talpi
nama 1998-ųjų metų ekspedi
cijos medžiaga apie Šaukėnų 
bažnytkaimi, neseniai pažy
mėjusį įkūrimo penkių šimtų 
metų sukaktį. 

Ekspedicijos — tai ne tik 
mokslinę ar muziejinę bei eks
ponatų vertę- turinčių duo
menų rinkimais. Svarbu pa
jaust i vietos kultūrinio gyve
nimo pulsą, suprasti žmonių 
poreikius kultūrai, įsigilinant 
į kaimo inteligentijos godas ir 
rūpesčius. Apskritai metinė 
kultūra turi būti gyvas kūry
binis vyksmas, perduodantis 
senolių patirtį, jų dvesines 
vertybes ateinančioms kar
toms. Tik taip galės būti iš
laikyta ir mums brangi lietu
vybė... Šią vasarą Kuršė
nuose galėjome pasidžiaugti 
šaunia Oninių vakarone. Rau
dėnų etnografinio ansamblio 
koncertu ir Lauryno Ivinskio 
atminimo valanda. O Kurtu
vėnų dvaro svirne, skaičiuo
jančiame trečia šimtą metų. 
ivyko liaudies teatrų šventė 

Ekspedicijų metu aplankyta 

nemažai tautodailininkų, 
amato meistrų. Tautinio meno 
tradicijos gyvos puodžių, py
nėjų, kryždirbių, kalvių dar
buose. Pasidžiaugta jų talentu 
ir kūrybiškumu, paskatinta 
dalyvauti parodose perteikti 
meistrystės paslaptis jauni
mui. Išties labai svarbu, kad 
jaunoji karta augtų meilės 
savo kraštui dvasia. Reikėtų 
pagirti skuodiškius pedago
gus. — jų rūpesčiu rajone šią 
vasarą surengtos net dvi gau
sios moksleivių kraštotyros 
stovyklos — Šatėse ir Vyžan-
čiuose. Iš pirmųjų lūpų išgirs
tas senelių pasakojimas, iš
mokta liaudies daina, — štai 
tikroji jungtis tarp kartų ir 
laikmečių. Mokslininkai ap
lankė vaikus: patarė, kokią 
medžiagą jie gali rinkti, pa
mokė, kaip ją tvarkyti. Mok
sleivių entuziazmas nuteikia 
viltingai. — kraštotyrininkų 
pamaina bus. 

ANGLAI KLAUSYSIS 
LIETUVIŲ POEZIJOS 

Lietuvos Respublikos amba
sada Londone praneša, kad 
šių metų spalio lapkričio men. 
Londone planuojama surengti 
Baltijos šalių ir Švedijos poezi
jos vakarus. Numatoma pa
kviesti po vieną ar kelis poe
tus iš kiekvienos šalies, kurie 
vakarų metu skaitytų savo 
eiles. 

..Kultūros gyvenimas" 

Kraštotyros 
numerį 

virne.pn regioninio parko naujaji. metraščio 

ISPANAI IŠVYS 
Š. SAUKOS DARBUS 

Remiantis 1997 m. pasi
rašyta Lietuvos Respublikos 
vyriausybės ir Ispanijos Kara
lystės Bendradarbiavimo kul
tūros, mokslo ir švietimo sri
tyse programa 1997-1999 me
tams, vykdomi kultūriniai 
mainai tarp Lietuvos nacio
nalinės M. Mažvydo bibliote
kos ir Ispanijos nacionalinės 
bibliotekos. 

Ea andžio 18 d. Lietuvos na
cionalinė- M. Mažvydo biblio
tekos Bibliografijos ir knygo
tyros centro direktore Regina 
Varniene bei moksline sekre
torė Sandra Šešeikaitė išvyko 
į savaitės stažuotę Ispanijoje. 
M. Mažvydo bibliotekos dar
buotojos lankėsi įvairiuose Is
panijos nacionalines bibliote
kos skyriuose, susitiko su jos 
vadovais, aptarė tolesnio ben
dradarbiavimo galimybes, pa
sikvietė ispanus apsilankyti 
Lietuvos nacionalinėje biblio
tekoje. Remiantis sutartimi. 
Lietuvos kultūros ministerija 
padengė stažuotojų keliones 
išlaidas, o Ispanijos pusė — 
buvimo šalyje išlaidas. 

1998 m. Kultūros ministeri
ja, bendradarbiaudama su Is
panijos Karalystės ambasada, 
Lietuvoje surengė ispanų kul
tūros savaitę, kurios metu 
buvo plačiai pristatyta Lietu
voje mažai žinoma ispanų 
kultūra. Pagrindinis kultū
rinės savaitės akcentas buvo 
F. Goyos graviūrų paroda 
„Kritiškas žvilgsnis". Tai Ispa
nijos Karalystes dovana Lietu
vai liepos 6-osios, Valstybės 
dienos, proga. 

2000 metais planuojama su
rengti atsakomąjį renginį — 
Lietuvos kultūros savaitę Is
panijoje. Ispanijos kultūros ir 
švietimo ministras Martano 
Rajoy Brey savo laiške — at
sakyme į kultūros ministro 
Sauliaus Šaltenio kreipimąsi 
dėl kultūros savaitės surengi
mo pareiškė norą stiprinti 
dviejų šalių kultūrinius ry
šius, su džiaugsmu sutiko 
idėją pristatyti Lietuvos kul
tūrą Ispanijoje ir paskyrė 
koordinatorių kultūriniams 
renginiams organizuoti. 

Ispanijoje planuojama su
rengti Lietuvos tapytojo Ša
rūno Saukos personalinę dar
bų parodą. Lietuvos kameri
nio orkestro, vadovaujamo S. 
Sondeckio, koncertus, taip pat 
lietuviškų filmų savaitę bei 
folkloro kolektyvo pasirody
mus. 

„Kultūros gyvenimas" 

ARGENTINTETIŠKOJO 
TANGO ISTORIJA — 
KAUNO G E L E R I J O J E 

Tango istorija piešiniuose 
pateikiama argentiniečių dai
lininko Hermenegildo Sabat 
parodoje ..Tango mio". kuri 
atidaryta Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio dailės mu
ziejaus Kauno paveikslų ga
lerijoje. Parodoje eksponuo
jama beveik pusantro šimto 
spalvotų bei per tris mėnesius 
dailininko sukurtų spalvotų 
piešinių. kuriuos papildo 
trumpi tekstai apie Buenos 
Aires priemiesčiuose gimusį 
populiarųjį šokį. 

Argentiniečių dailininkas 
H. Sabat gimė 1933 metais 
Montevideo <Urugvajus). Dau
gelio knygų iliustratorius bei 
autorius bendradarbiauja su 
laikraščiais ..The New York 
Times". ,.L'ex-press". ..Punch". 
..The N*ew Yorker". 

..Mano interpretacijos šia te
ma popieriuje, aišku, neuž
baigtosioms trūksta vieninte
lio įkvėpimo — muzikos". - sa
ko argentiniečių dailininkas. 

Paroda veikė iki rugsėjo 5 
dienos. (Elta) 
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24 metų mergina, tu'ir.:> giras 
rekomendacijas, ie^ko darbo gali 
prižiūrėti vaikus, pagyv. i.usius 
žmones arba dirbti kitus darbus ir 
gyvenu kartu. TeL 773-251-4425. 

Parduodu automobilį 
1993 m. Eagle Talon 

DL Tel. 773-419-3218. 
tma 

Moteris ieško darbo. Turi 
automobilį. Gali prižiūrėti 

senelius arba vaikus. Gyventi 
kartu negali. 

Tel. 773-471-0521. ^ 
Lietuvis vaikinas, turintis 

muzikin: r inžinieriaus 
išsilavinimą, ieško darbo. 

Skambina pianinu, gitara ir groja 
klarnetu. Tel. 757-460-1731. 

Kaune skubiai parduodamas 
4 kamb. butas su naujais 
baldais, gerame stovyje. 
Skambinti Kerėžiams, 

tel. 323-644-1824. 

Išnuomojamas atskiras 
kambarys su virtuvės 

privilegija vienai moteriai. 
Kreiptis nuo* 10 v. r. 
tel. 773-376-6051. 

j U j j į 

Jauna šeima ieško 
buto. Skambinti 

Mindaugui, 
tel. 773-320-7362. 

£3s 
STASYS SAKINIS 

Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago, IL. 

Tel. 773-927-9107. 

DISPATCHER 
Fast growing trucking co. seeking 
multilmgual mdividual for driver 

manager position. Fluency in 
English a mušt. Should be self-

motivated & fast learning. 
Computer skills and trucking 
background preferred but not 

required. Send resume to: 
MC KAY LOGISTICS CORP. 

175 E. Havrthorn Parkway 
Vernon Hills, IL 60061. 

Home Health Care Intl. 
Agency 

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

Skambinti Phil. 
tel. 414-763-2615. 

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

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
Čikagos priemiestyje. Willow 

Spnngs Atskiras įėjimas. Taip pat 
moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti 

-eną žmogų ir gyventi kartu. 
Tel. 708-839-8447. M 

A M E R I C A i V 

SIŪLOME ĮVAIRIUS 
DARBUS 

EXPRESS Personnel Services suras 
|ums darbą., tinkanti jūsų kvali
fikacijoms. 

•Adm«u**rativ» Asustortfi 
°Recajptionisti 
•Accounting derlu 
•Word Processors 
•Warehous« Workers 
•Fofkl* Oparaton 
•Skipping/Racaiving derlu 
•AiiambUri and more 

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

tf^Avev ^BROAEMNC. 
MAIN OFFICE 

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

ten ir atgal i vieną pusę 
Ryga $431 $394 
Kijevas $431 $394 
Lvovas $525 $450 
Mmafcas $431 $394 
Vilnius $431 $394 
Maskva $431 $394 
St Peteibmgas $431 $394 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000 N MBLWAUKEE 
AVE., CfflCAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

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

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

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

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

NILES OFFICE 
9509N.MILWAUKEE 

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

'6ivo£ 
VeUanuo 

1921 m. 
8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPIUNCS, Iu&iots TEL 708.839.1000 

ŠėšiO? pokyliu Mii -1 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630)2072748 

35 iki 40 svečių 

dmmmfkm 

40 iki 60 svečių 

A k t o * 1 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Puikus maisto*, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečia 

&%KC|fifjCU 

125 iki 175 svečia 

HMH4JM 
225 Iri 550 svečių 

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

Paskutinė data . 1999 m . spalio 31 d 

Pasiųskite pašto atviruką su vardu, adresu, 
gyvenamo krašto vardu šiuo adresu: 

NATIOMAlBr 
VISfiSERVIU 

4200 Wisconsm Avenuc N. W. 
VVashington, D. C. 20016 U S A . 
Fax (202) 298-5601* Tel. (202) 296-5600 
www.dv20001 .cont 

MARQUFTTE 
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.; 
seštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietaviSkai. 

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

B&D ENTERPRISES 
Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai: stogai, "aiding". 
•atvamzdžiai. medkiiai balkonai, 
"porches' ir "decks"; morinimaa, 
"tuck pojnting*, namų ir garažų 
remontas. Skambinti Kazimierui, 
tai. 630-243-6424. 

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 

pasitarkite „ ^ 

For Sale in l ickport, IL 
1. Fully equipped machine shop 
2. Pat printing in Morton B!dg. 

Totai 10.000 sq. ft with adjoining 
3 vacar.t lots. Tel. 630-257-2372^ 

JANITORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions ist. 2ndan(j3rd 

available. Will train. Apply in 
person. Scnib, Inc. 5251 N. 

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

1 

773-585-9500 

Išvežame Šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
KokybiSkai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. TeL 630-964-5898. vin 

/> —mmtmim 

lt makes a vvorld of difference when 
you fly SAS to Uthuanla. 

Vardą* 

Ar1r»vas 

Paremkite D R A U G Ą ir 
Laimėkite bilietus į Vilnių 

s k r y d i p a r ū p i n o SAS 

"elefonas ( ) 
AUKA 1 dol. 

Galima hkjyti » daužau Mnatu 
Iškirpkite ttkarp+le. paJymrkitr k.ok Mietu norttr. 

ir siuskit* MJ atitinkamo* wiw« f-Iriu 

bi!i«tų J 

I a mn-rjavs bilietas bus traukiamas 
DRAUCO ookytyie. 1999 rugs*»o 26 d. 

DMUGAS 4545 W. 61f. ST, CHKAOO, II 60»W 

Jos neskaitote „Draugo"? 
Tada mnms nėra apie ka kalbėti. 

No orte makes round-

trip travel to Lrthuania 

easier and more con*entent 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnios wtth 

just one hassle-free connectlon 

through Stockholm. Our 4:30 p.m. 

departure gwes you a lebned mom-

mg arnval for business or pleasure. 

When you're ready to retum, you n 

enjoy tame day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Econornyaass,youcanbe 

sure our service wili be wortd-class, 

and wtt aflow you to amve rested and 

refreshed - ai for a reasonabte fare. 

Frnd out what a worid of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more Infor

mation and special offers. visit 

our website at www.flysas.com. 

in*ytt W 

S* 9*6 
SK7M 
SKH3 
SK<M3 

rTBBrl 

OKsgB 
s n o n m 
* > • * 
aamtĘĖt 

m 
Stod*B*n 
Vftta 
Copertugen 
CNogo 

4-30 pm 
9-20 a w * l 
l?45pm 
3:40 pm' 

Tlrm Artww TinrU 
7!40»n*l 
K>50am*l 
215 pm 
5:40 pm 

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 

Ai^toMOeaANrV^SVŪKATOŠ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Ott. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
32061/2 Wsst95tti Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

i I AŠYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "skangs", 

"sorfits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. L S.Benetis, tel. 630-241-1912.t 

Unuomojamaa 
apšildomas 4 kamb. 

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

Tel. 773-778-1451 

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

ALLCARE 
Emplovment Agency 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

MOVESG 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

AMsat coNsntucnoN co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing'" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G. L. Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

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

Skambinti: 
VTadiri, teL 630-243-9385 

KIVf HDAIF AUTOMOTIVE 
TiW»*niinJ>iir Ir p««i«lii« parduoti 

nsudec* «utp. Pigiu parduodame iteimo-
kėjtmoi: remontuojame po avarijų: atsu-
tome asto.feometrijt, nbakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatui. 

Skambinti Rimui tet. 70*-2»M5»6. 

GREIT PARDUODA 

• a ^ Rt7MAX 
^REALTORS 

off c {m) S86-5959 
home (708) 425-71601 
pager (708) 886-4919' 

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

Realmart £ 
Realry Group Inc. 

6602 S. Pulaski Kd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-58S41M Paccr 312-3*j8-03«7 
F«x 773-585-3997 

Ortu*, Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Uwn, llimots 60453 
BiMnMa (706) 423-9111 
Voice MaJ (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Rea. 706423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sajbningai patarnauta 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir pnemiesciuose 

Čttugos tiaurėjc ir iiauhnioofc priemKacaMse 
perkant ar parduodant nuosavybes, kreipkitės 

COLDUlCU 

fsnwiw»a«r 

AUDRA 
KUBDJUS 

1508 Sherman Ave. 
Evansioa IL 60201 
Busines* (847) 864-2600 
F « (847) 475-5567 

Greitai, Voice mail 
profesionalus (847) 465-4397 
ir sąžiningas E-mail 
patarnavimas akubiliu.i@aol.coni 

KMIECtK REALTORS 

2 1 . 4365 SAreher Ave 
7922 S Pulaski Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

ATTENTION IMMGRANTS! 
Canada is accepting appKcants for 

Permanent Reaidence! 

For free information call. 

1-773-282-9500 
(ITScorcentrating ,e\ irnmtgrauon to CanaOa 

www.redeusa.com 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDŲk 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina sūrius. Turime jų 
(vairiausių, paragaukite: šoriai be priedų, be druskos, šoriai su 
kmynais, su „ehives*, Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta šoriai, šituos stu-ius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite ^ * ^ o W U t / ^ 
utsisakyti ir telefonu. 616-462-3301 ' *"~ ~ 
arba per world wide web: 
www.andruH8cheese.com 

Mienioan Farm Cheese Dairy, inc 
4395 Millerton Pountam. Ml 49410 

KEPYKLA IR DELIKATESAI ' 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N Ė 
3S0 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-*J44-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://www.dv20001
http://www.flysas.com
mailto:akubiliu.i@aol.coni
http://www.redeusa.com
http://www.andruH8cheese.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

JEI IŠTIKTŲ NELAIMĖ — AR ESATE 
PASIRUOŠĘ? 

Niekas nenori ir nelaukia 
nelaimės, bet nelaimė gali at
sitikti visiems ir visada. Ro
dos, turime apdraudą, bet, ar 
žinome, kokia ir kiek ta ap
draudą mus draudžia? Yra la
bai svarbu pasitikrinti namo 
apdraudą ir turėti viso turto 
inventorių, kad, ištikus stai
giai nelaimei: viesului, potvy
niui, gaisrui ar dar kam, 
žinotumėm, ką praradom ir 
kas dar liko. Žmonės įvairių 
gamtos nelaimių negali iš
vengti, bet yra žingsniai, ku
riuos jie gali padaryti, kad, to
kiai nelaimei ištikus, galėtų 
kuo geriau ir greičiau visus 
savo finansinius reikalus su
tvarkyti. Būti pasiruošusiam 
bet kokiam atvejui yra svarbu. 
O dalis to pasiruošimo yra 
turėti pakankamą apdraudą ir 
visus finansinius dokumentus 
saugioje vietoje. 

Pirmiausia reikia peržiūrėti 
namo apdraudą (homeowners 
insurance), arba nuomininko 
apdraudą (renter's insurance), 
ar jos padengs gamtos ne
laimės padarytus nuostolius? 
Ką ta apdraudą draudžia ir 
iki kokios ribos? Ar draudžia 
name esantį turtą, ar ap
drausti ir kiti nuosavybės pa
statai, kurie yra nesujungti su 
namuTpvz., garažas? Apdrau
dą gali būti per maža, kad ap
draustų atstatymo' išlaidas, 
naujus baldus ir t.t. 

Yra patartina padaryti są
rašą viso turA, (baldų, pa
veikslų, kitų vertingų dalykų, 
įvairių aparatų ir t.t) esančio 
name, ir kiek tai kainavo, 
kada jie buvo pirkti, serijų nu
merius, o taip pat ir tų da
lykų, kurie laikomi garaže. 
Tas labai padėtų nelaimei 
ištikus, tariantis su apdrau
dos bendrove dėl nuostolių pa
dengimo. Labai padeda, ta
riantis su apdraudą, jei turite 
savo turto vaizdajuostę arba 
fotografijas, nes tada apdrau
dos atstovams yra lengviau 
nustatyti turėto turto verte ir 

atitinkamai už nuostolius at
lyginti. 

Turto video ar nuotraukas 
reikia laikyti kur nors kitur, 
saugiai, ne name, nes, pvz., 
sudegus namui, sudegs video 
ir nuotraukos. 

Namo apdraudos paprastai 
draudžia kai kuriuos vertin
gus dalykus iki tam tikros ri
bos. Jei apdraudą turintis as
muo nori savo turtą daugiau 
apdrausti, tai turi už tai papil
domai mokėti. Specialiai gali
ma apdrausti brangenybes, 
meno vertybes, filmavimo — 
fotografavimo vertingus apa
ratus, pinigų, ar pašto ženklų 
kolekciją, kompiuterius. 

Dažnai namų savininkai ir 
nuomininkai neatkreipia dė
mesio į apdraudą — papras
čiausiai jos gerai neperskaito 
ir nežino, kad paprasta namo 
apdraudą nedraudžia potvynio 
padarytų nuostolių. Potvyniai 
yra viena dažniausiai pasitai
kančių gamtos nelaimių, kas
met padaranti apie 2 milijar
dus doleriu nuostolių. Žmo
nės gyvena vietovėse, kur 
būna potvynių, gali įsigyti 
standartines apdraudas, drau
džiančias nuo potvynių. Bet 
trečdalis visų, apdraudos ben
drovėms pateikiamų, ieškinių 
yra iš tokių vietų, kur potvy
nių paprastai nebūna, arba jie 
pasitaiko labai retai, kad žmo
nės, gyvenantys tokiose vie
tovėse, paprastai neturi drau
dimo nuo potvynio. 

Namų savininkai gali pirkti 
potvynio apdraudas iš Natio
nal Flood Insurance Program, 
kurią Kongresas įkūrė 1968 
metais. Šią programą, admi
nistruoja The Federal Emer-
gency Management Agency. 
Žmonės gali įsigyti potvynio 
apdraudą per savo apdraudos 
įstaigą. Jei jų apdraudos įstai
ga neduoda tokios apdraudos, 
tada skambinkite „Federal 
Flood Insurance Program" te-
lef. 888-225-5356, ext. 445, iš 

kur galite gauti vardus tų ap
draudos agentų, kurie duoda 
potvynio apdraudas. Taip pat 
apie tai galite gauti informaci
jos kompiuteryje Web site — 
www.fema.gov. 

Apdraudos nuo potvynio kai
na priklauso nuo daugelio da
lykų: kiek norima apdrausti, 
namo vietą, namo amžius ir jo 
struktūra. Bet nereikia delsti 
iki paskutinės minutės, nes 
apdraudą paprastai įsigalioja 
tik po 30 dienų nuo jos nupir
kimo. 

Reikia pasitikrinti ir auto
mobilio apdraudą, ar ji yra 
„comprehensive", ar turi „ren
tai car reinbursment"? „Com
prehensive coverage" užmoka 
jei audra, ugnis ar potvynis 
sugadina automobilį „Rentai 
car coverage" drauda užmoka, 
jei mašiną taiso, duoda apmo
kamą automobilį. 

Žmonės turėtų laikyt namo, 
automobilių bei kitas apdrau
das saugioje vietoje, pvz., ban
ko seife ar pan. Jei audra, nu
siaubusi namą, sugadina mo
kesčių mokėjimo dokumentus, 
žmonės gali prašyti jų kopijų 
iš Internal Revenue Service. 

Taip pat saugokite bankų 
bei „mutual funds" prane
šimus. Jei juos žmonės pra
randa, gali kreiptis į banką ar 
„mutual funds" išdavusią 
įstaigą ir paprašyti kopijų. 

Kurie savo finansinių doku
mentų duomenis turi kompiu
teryje, turėtų turėti jų kopijas 
diskuose, o diskus laikyti sau
gioje vietoje. 

Seifo dėžutėje turėtų būti 
laikomi ir dokumentai dėl as
mens paskutinių pageidavimų 
— testamentas. Ar žmogus 
žūtų gamtos nelaimės ištiktas, 
ar mirtų natūralia mirtimi, 
vis tiek reikėtų, kad jo norai 
dėl turto paskirstymo būtų pa
gerbti ir sutvarkyti, kaip jis 
norėjo. 

- •rr'~--' 

Banking 
the way 

it should be! 

MIDLAND BANKE 
galite pasišnekėti su draugais, 

nes mes — Jūsų apylinkės 
bankas! 

Midland savininkai ir 
tarnautojai yra vietiniai žmonės. 

Nauja b a n k o Saka at idaryta: 
Homer Township 

^ ^ 15736 S. Bell Rd. 

LŠ3 mklkincl federal 
^ ^ ^ ^ ^ Savfngs and Loan Association 

8929 8, Hartam Av«., Brtdgavtoiv 60455 • (708) 598-9400 
4040 8, Arcflir Av*., Chicago 80832 • (773) 2544470 

2867 W. 8981 SL.CMcago 80829 (773)925-7400 
15736 S. Bell Rd., Lockport, 60441; 708-645-2400 {£* 

FDIC Insured t į 

Dokumentai išreiškia žmo
gaus pageidavimus yra: 

1. Testamentas. Reikėtų ne
pamiršti parašyti ir nurody
mus dėl laidojimo. 

2. Dokumentas. įvardinąs 
globėjus nepilnattiečiams vai
kams. 

3. Nurodymai daktarui, ar 
naudoti dirbtines gyvybės pa
laikymo priemone;. Taip pat 
reiktų nurodyti, kas rūpintųsi 
jūsų sveikatos reikalais, jums 
nebepajėgiant to padaryti. 
Šeimos nariai ir jū<ų daktaras 
turėtų turėti šio dokumento 
kopiją. 

4. „A health — care povver of 
attorney" — dokumentas — 
įgaliojimas asmeniui, kuris 
rūpintųsi jūsų sveikatos reika
lais, jums to padaryti pačiam 
nebepajėgiant. 

5. „A financial povver of at
torney" — įgaliojimas asme
niui rūpintis jūsų finansiniais 
reikalais, jums nebepajėgiant 
to daryti. 

6. Kitas dokumentas turėtų 
būti sąrašas bankuose turimų 
sąskaitų numerių ir pavardes 
jūsų finansinių bei teisinių pa
tarėjų ir kaip juos pasiekti. 

7. Kitas dokumentas turėtų 
būti nurodymai, kur šeimos 
nariai galėtų rasti visus jūsų 
svarbius dokumentus. 

Čia suminėti dokumentai 
svarbūs turėti ne tik tuo atve
ju, jei ištiktų gamtos ne
laimės, bet ir apskritai bet 
kada nelaimės atveju, kad 
šeimos nariai žinotų, ką da
ryti. 

Naudotasi medžiaga iš „Cni-
cagos Tribūne", 7/30/99. 
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A. t A. 
DONATUI ŠATUI 

mirus, nuofrrdžiai užjaučiame mūsų mielus SAULĘ, 
AUDRONĘ, DAIVĄ ir VYTAUTĄ. 

Liūdėdami: Dalia, 

Gintis su Melanie, 

.r. • , ir Augis Būtėnai 

• 

į . 

Brangiam Vyrui 

A. t A. 
DONATUI ŠATUI 

mirus ir likus ilsėtis gimtojoje žemėje Lietuvoje, 
seseriškai užjaučiame žmoną, mūsų mielą sesę 
SAULĘ, sūnų VYTAUTĄ, dukras AUDRONĘ ir 
DAIVĄ bei jų artimuosius. 

Kun. Gražinos vyr. skaučių būrelis Čikagoje 

£*#***•*: v** v ia«**^*r*+**«'*&¥-

% 

Naujasis First Personai 
Bankas 

pasiruošęs tarnauti 
Čikagos 

apylinkės lietuviams! 

-~\ 

šie travc, Standart Federal banko tarnautojai sudaro naują First Personai Banko 
kolektyvą ir Jums visada suteiks malonų ir sąžiningą patarnavimą: 

Danutė Babarskienė. George Cvack, Randy Schvvartz, Rūta Staniulienė, Janine Masny, 
Mary Ann Fomek, Bette Tableriou, Edita ŽHirmskienė, Shirl Stevert, Sande Medina, Ann 

Donaghue, Mike Doylf Susan Carduff, Mike Casey. 

First Personai Banke galėsite susikalbėti lietuviškai 
Atidarymo proga, First Personai Bankas Jums siūlo 

įsigyti „Welcome Home" sertifikatą. 

* • 
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ir 

,Bonus" nuošimtis 5.50% APY» 
Aukštas nuošimtis 5.25% APY 
Trumpas terminas 6 mėnesiai 

Kada norite, galite į i\ sertifikatą, jneifti daugiau pinigų, nepratesiant termino datos. 
*Jei kartu atidarysite „pasbook." arba „checking" sąskaitą, 

pridėsime .25% prie auirjto nuošimčio. 
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Building Personai Banking Relationship*" 
LOBBY: 
15014 S. LaGrange Rd. 
Oriand Park, IL 
(m thc OrUnd C Shopping Cenrrr' 
(708) 226-2727 
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D I U V E U P : 
15255 S. 94th Ave. 
Oriand Park, IL 
(in thc InTrmt bir.lding) 
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DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
PRISIMINIMAS 

A. t A. 
ANTHONY J. 

PAUKŠTIS 
Viešpatie, Tavo valia 
Kaip Danguje 
Taip ir ant Žemės 

1974 m. rugsėjo 19 d. Viešpats Dievas pasišaukė į 
Amžiną Gyvenimą brangų Vyrą ir Tėvą. 
Šv. Mišios už Antano sielą bus atnašautos Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje Lemont. IL. Holy Fam
ily Vilią koplyčioje. Lemont, IL ir St. Jude bažnyčiopje 
New Lenox. IL. 
Prašome prisiminti a. a. Antaną savo maldose. 

Žmona Vera Paukšt ienė, duktė Ann Marie 
su vyru Leonu Juraičių, anūkės Donna ir I rene 
Jurai tytės, Rita su vyru Saulium Plėniu, 
proanūkai Monica, Mark, Lydia ir Luke, gyv. 
Gilbert, Arizona; sūnus Edvardas, a n ū k ė Er ika 
Paukštytė, sūnus Jonas , mart i Susan, anūka i 
Emily ir Tony Paukšt is . 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 va i . 

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

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

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

Now in Oak Lawn & Oriand Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUANIA 

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 

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 

foto****** v»» v *»*r+*»#j^»*»*^#»** 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO ANO SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 

PALOS - GAIDAS 
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 H w y . 
P a l o s H i l l s , I L 
708-974-4410 

> N 

http://www.fema.gov
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Savo jubiliejinei šventei 
„Draugas" pasirinko rugsėjo 
26-ąją. Net du renginiai vyks 
tą dieną. 10:30 val.r. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke 
bus aukojamos šv. Mišios. Pa
mokslą sakys kun. Viktoras 
Rimšelis. 4 vai.p.p. Marti-
niąue salėje mūsų skaitytojų 
ir svečių laukia iškilmingas 
..Draugo" pokylis, į kurį bilie
tus užsisakyti galite dienraš
čio administracijoje darbo die
nomis. 

Rugsėjo 18 d. 7 vai.v. Le-
mcnte. Lietuvių dailės muzie
juje, atidaroma vieno žymiau
sio lietuvių dailininko-anima-
tonaus bei režisieriaus Zeno
no Šteinio piešinių ir animaci
jos paroda. Z. Šteinys yra da
lyvavęs daugiau kaip 70 tarp
tautinių karikatūrų parodų, 
ne kartą apdovanotas premijo
mis, diplomais bei prizais. 
Dailinmkas-animatorius Lie
tuvos kino studijoje yra 
sukūręs penkis animacinius 
filmus. 

F rank Zapolis, S ta te 
Farm Insurance darbuoto
jas, užsisakė viso stalo bilietus 
į ..Draugo" sukaktuvinį po
kylį. Lauksime su jo ir jo 
svečiais susitikti. 

„Draugo" prenumeratos 
papi ginimas galioja ribotą 
laiką' Dabar dienraštį užsisa
kyti galite tik už 65 doi. me
tams. Nuolaida taikoma JAV 
gyvenantiems lietuviams, šį 
laikraštį užsisakantiems pir
mą kartą. 

Sekmadienis, rugsėjo 19 
d. - naujojo ..Žaltvykslės" tea
tro premjeros diena. 3 val.p.p. 
Jaunimo centre žiūrovai išvys 
Petro Vaičiūno keturių veiks
mų komediją ,.Tuščios pastan
gos". Spektaklio režisierė -
Audre Budrytė, scenografijos 
autore - Rasa Sutkutė, spek
taklio apšvietėjas - Juozas 
Ulevičius, muzikos autorius -
jaunas lietuvių kilmės ameri
kietis Keith Dukavičius, rek
laminio plakato kūrėjas - Vy
tas Čuplinskas, teatro globėja 
- Marija Remienė. Spektakly
je vaidina dvylika aktorių-mė-
gejų. 

Teisinis seminaras , kuria
me galėsite sužinoti apie įvai
rius emigracinius reikalus, 
„žalias korteles", pilietybę ir 
kitką, vyks rugsėjo 29 d., tre
čiadienį, 7 val.v. „Seklyčioje". 
Seminare kalbės advokatas 
Diego Bonesatti, vertėjaus ad
vokatas Algimantas Kėželis. 
Kviečiami visi, o ypač neseniai 
šį kraštą atvykusieji. 

KUN. KĘSTUČIO TRIMAKO 
IŠLEISTUVĖS 

Kun. Kęstutis Trimakas 

Kaip ir kiekvieną ankstyvą 
rudenį nuo 1992 metų. taip ir 
šiemet. Cicero ir apylinkių lie
tuviai atsisveikino su Šv. An
tano parapijos bažnyčioje lie
tuviškas Mišias laikiusiu kun. 
dr. Kęstuč'u Trimaku. Gerai, 
kad jis cicenečius apleido tik 
laikinai, o sugrįžęs atgal dar 
prieš Kalėdas, vėl užsiims 
mūsų tautiečiu sielovados rei
kalais. 

Rugsėjo 12 d. Šv. Antano 
bažnyčioje po šv. Mišių, kurias 
laikė kun. K. Trimakas, dide
lis būrys žmonių, suėjo į para
pijos lietuviams skirtą kam
barį ir išleido šį pasižymėjusį 
dvasiškį į Lietuvą. Cia apie 
išvykstantįjį kalbėjo dr. Pet
ras Kisielius, iškeldamas kun. 
K. Trimako darbus bei nuopel
nus lietuviams ir Lietuvai. At
sisveikinimo kaibą pasakė ir 
išvažiuojantysis, žinoma, pasi
žadėdamas vėl sugrįžti ir tęsti 
darbą čia. Neturtingų klierikų 
Lietuvoje naudai susirinkusie
ji sumetė pinigu ir įteikė kun. 
K. Trimakui. 

Kunigas į Lietuvą išvyko 
rugsėjo 16 d., taigi dar buvo 
laiko pasikalbėti su juo Ameri
koje. Sužinojome, kad kun. K. 
Trimako Lietuvoje laukia ne
maži darbai, ir jų skaičius vis 
didėja. Iki šiol jis deste Kauno 
kunigų seminarijoje. Vytauto 
Didžiojo universiteto teologi
jos fakultete, Kretingos religi
niu studijų institute ir Klaipė
dos universiteto pedagogikos 
fakulteto katalikų katedroje. 
O šį rudenį mūsiškis įsijungs 
ir Į naujai atidarytos Marijam
polės kunigu seminarijos dės
tytojų eiles. 

Jdomu. kad kun. K. Trima
kas visiems yra paruošęs 
trumpus, poros savaičių kur

sus ir todėl gali visur suspėti, 
nors Marijampolėje dar tikrai 
nežino, kuomet galės dėstyti. 

Mūsiškis džiaugiasi, kad 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete jau yra religinių sri
čių doktorantų, o Klaipėdos 
universitete magistrantų, ku
riems jis dėsto. Visur, išsky
rus kunigų seminarijas, klau
sytojai yra pasauliečiai, kurie 
savo pagrindiniu studijų ob
jektu pasirenka religiją. 

Lietuvoje labai trūksta reli
ginės psichologijos dėstytojų, o 
kun. K. Trimakas kaip tik yra 
jos žinovas. Jis tikisi, jog net
rukus mūsų tėvynėje atsiras 
ir šios srities specialistų. Šiaip 
kitose srityse po truputį vis 
atsiranda vietinių dėstytojų. 

Beje, iš Amerikos dėstyti re
ligiją Lietuvon vyksta tik du 
žmonės: be čia minimo kun. K. 
Trimako, dar važiuoja ir Šven
to Rašto į lietuvių kalbą ver
tėjas prel. Antanas Rubšys, 
kuris Vytauto Didžiojo univer
siteto teologijos fakultete šie
met skaito paskaitas Šv. Raš
to temomis. 

Kalbant su kun. K. Trima
ku, paaiškėjo, jog jis ir Šiemet 
vežasi rankraštį knygos, kurią 
žada išleisti Lietuvoje. Tai bus 
jojau ketvirtasis veikalas, ku
ris vadinsis ^Jaunimas: patir
tis ir įžvalgos". Kadangi me
džiagos šia tema susidarė la
bai daug. tai knyga išeis dvie
jų tomų — po 250 puslapių. 
Pirmasis tomas jau beveik pa
ruoštas spaudai ir greitai bus 
atiduotas spaustuvėm O ant
rasis — dar reikalingas už
baigimo, kas bus atlikta kitais 
metais. 

Beje. dar grįžtant prie rug
sėjo 12 d. Cicero lietuvių pa
bendravimo, kurio metu buvo 
atsisveikinta su kun. K. Tri
maku, reikia pasakyti, kad 
vėliau čia buvo rodoma filma-
juostė apie Pažaislio vienuo
lyną. 

Taip pat čia norisi trumpai 
supažindinti ir su anktesniuo-
ju — rugsėjo 5 d. — lietuvių 
sekmadieniniu renginiu. Jo 
metu pranešimą skaitė iš Lie
tuvos sugrįžusi Cicero lietuvių 
bažnytinio choro pirmininkė 
Jonė Bobinienė. Ji savo pasta
bose išreiškė susižavėjimą tė
vynėje patirtais įspūdžiais ir 
vaizdais. Ed. Šulaitis 

Šių metų „Draugo" gegužinėje. 

Ses. Margarita M. Barei
kaitė pasveikins seselių var
du ir kalbės Nekalto Prasidė
jimo M. Marijos seselių rėmė
jų metinėje šventėje spalio 10 
d., sekmadienį; 3 vai. p.p. bus 
Mišios t. jėzuitų koplyčioje, 
giedos solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai, akompa
nuos muz. Ričardas Šokas; 4 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje bus vakarienė, kurią 
paruoš Ona Norvilienė su 
padėjėjom — Viktorija Vala-
vičiene ir Adele Lietuvnin-
kiene. Meninę programą at
liks Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos vaikų choras, vadovau
jamas muz. Dariaus Poli-
kaičio. Visi kviečiami dalyvau
ti ir paremti seselių darbus 
tiek mūsų tarpe, tiek Lietu
voje. 

Korespondentė truputį 
„paklydo": straipsnelyje 
„Dariaus ir Girėno pagerbi
mas rugsėjo 19 d.(„Draugas"), 
rūgs. 14 d., 6 psl.) parašyta, 
kad Aleksandras Atutis, iš 
Kalifornijos atvykęs dalyvauti 
Lietuvos didvyrių lakūnų pa
minklo atnaujinimo iškilmėse 
šį sekmadienį, rugsėjo 19 d. 
yra Girėno giminaitis.lš tik
rųjų A. Atutis yra Dariaus 
pusbrolis. Klaidą atitaisome 
ir visus raginame dalyvauti 
šioje svarbioje šventėje: Mi
šios Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje 10:30 vai. 
r., iškilmės prie paminklo 
apie 12:30 vai. p.p. Po iš
kilmių bus laiko nuvykti į jau
nimo centrą ir dalyvauti 
„Žaltvykslės" teatro premje
roje — 3 vai. p.p. 

Praturtėjo Lithuanian 
Mercy Lift loterijai SAS oro 
linijos atstovas per American 
Travel agentūros savininką 
Vytą Lauraitį Lithuanian 
Mercy Lift loterijai padovano
jo antrą porą bilietų į Lietu
vą. Skatiname kuo greičiau 
įsigyti ir sugrąžinti LML lai
mėjimų bilietėlius. Traukimas 
vyks per „Stebuklų kelionės" 
pokylį rugsėjo 25 d. Bilietus ir 
vietas užsisakykite, skambin
dami tel. 708-442-8297. 

Vyresniųjų lietuviu cent
re „Seklyčioje" rugsėjo 22 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. dr. Li
nas Sidrys, akių ligų specialis
tas ir chirurgas, pasakos apie 
akių priežiūrą ir katarakto gy
dymą lazeriu. Tuo pačiu gydy
tojas atsakinės ir patars klau
sytojų rūpimais klausimais. 
Visi kviečiami ir laukiami, ne
praleiskite progos. Bus ir ben
dri pietūs. 

Konferencija „Dovana 
Lietuvai" įvyks 1999 m. lapk
ričio 5-7 d., Key Bridge Mar
riott Arlington, VA. Konferen
cijos rengėjai yra JAV LB So
cialinių reikalų taryba, Lietu
vos ambasada ir JAV LB 
Vašingtono miesto apylinkė. 
Konferencijos rengimo komi
tetą sudaro: Jūratė Budrienė 
(pirmininkė), Algis Augaitis, 
Birutė Jasaitienė, Rita Kazra-
gienė, Ramunė Kligytė, Sau
lius Kuprys, Jurgis Lendrai-
tis, Vytautas Narutis ir Linas 
Sidrys. Visą informaciją gali
ma gauti, atsiunčiant savo 
vardą, pavardę, adresą bei te
lefono numerį šiuo telefaksu: 
773-436-6909. 

DRAUGO FONDAS 
4 6 4 * MT. MnfSfeMt 

Chtomgo,H60629 
TU 773-545-9*00 

PIRAMIDĖS VIRŠŪNĖS BESIEKIANT 

Nuotr. I n d r ė s T i jūnė l i enės 

Sparčiai ar tė ja LML meti
nis lėšų telkimo pokylis. Kas 
dar neįsigijo LML bilietų ar 
dar jų negrąžino, prašome ne
delsti, nes bilietų traukimas 
vyks per „Stebuklų kelionės" 
pokylį rugsėjo 25 d. 6:30 val.v. 
Yvette Wintergarden restora
ne. Bilietai ir vietos užsako
mos telefonu: 708-442-8297. 

Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokytojai džiaugiasi, 
jog pačią pirmąją jų mokyklos 
mokslo metų dieną jau užsire
gistravo daugiau kaip 150 mo
kinių, matėsi daug naujų veidų. 
Mokykla primena, jog nauji 
mokiniai registruotis gali 
kiekvieną šeštadienį nuo 8:30 
val.r. 

SAS oro linijų vadovybė 
„Draugui" padovanojo du lėk
tuvo bilietus, kuriuos galima 
laimėti, už dolerį įsigijus lai
mėjimo bilietėlį, o jis bus trau
kiamas iškilmingo „Draugo" 
pokylio metu rugsėjo 26 dieną 
Martiniąue pokylių salėje. 
Dar yra likę loterijos bilietė
lių, kuriuos įsigyti galite mū
sų administracijoje darbo va
landomis. 

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa šaukia narių susi
rinkimą šeStadienį, rugsėjo 
25 d., 3 vai. p.p., Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
Marąuette Parke. Po susirin
kimo — kavutė. 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa pradeda rudeninę veiklą 
susirinkimu antradienį, rug
sėjo 21 d., 7:30 vai. vak., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus renkama kuopos 
valdyba, Vyčių seimo delega
tai papasakos apie seimo įvy
kius, po to — vaišės ir paben
dravimas. Kviečiami ne tik 
visi nariai, bet ir norintieji 
prisijungti prie prasmingos 
Lietuvos Vyčių veiklos. 

Čikagos Pasaulio muzi
kos festivalis rengiamas rug
sėjo 21-30 dienomis. Festivalio 
metu skambės tradicinė ir 
šiuolaikinė viso pasaulio kul
tūrų muzika; čia dalyvaus 
daugiau kaip 40 ansamblių iš 
25 šalių ir, žinoma, Čikagos 
muzikantai. Festivalio rengi
niai vyks vienuolikoje vietų, 
dauguma koncertų - nemoka
mi, brangiausi bilietai - 10 
dol. Kitą savaitę pasirodys 
tarptautinės grupės Olodum 
(Brazilija), Musafir (Indija), 
The Zimbabwe Leaders/Mbira 
Ensemble (Zimbabvė), Shoo-
glenifty (Škotija) ir kt. Tikslų 
koncertų tvarkaraštį galite 
susižinoti, skambindami tel.: 
312-742-1938 arba „Internete" 
www.ci.chi.il.us/Worldmusic 

Vakar, rugsėjo 17 d., Arna-
lia Mahony galerijoje (222 
West Superior, tel. 312-943-
9880) vyko Čikagos meno ga
lerijų sezono atidarymas. Ga
lerijos parodoje eksponuojami 
ir prieš 8 metus į Ameriką at
vykusio lietuvio dailininko Ri
mo Čiurlionio darbai. Dau
giausia jo paveikslų šioje paro
doje - iš ciklo „Tylos dinami
ka". Paroda Čikagoje tęsis tris 
savaites. 

Milijoninio Draugo fondo au
gimą kartais palyginame su 
Egipto piramidės statyba. Pi
ramidei kylant į viršų, jos sta
tybai reikėjo vis daugiau ran
kų, vis daugiau akmens luitų, 
kol buvo pasiekta viršūnė. 

Pirmieji Draugo fondo metai 
buvo gausiausi nariais, rėmė
jais ir sudėtais doleriukais. Šį 
rudenį, lapkričio 12 d., švęsi
me oficialią šešerių metų 
Draugo fondo veiklos sukaktį. 
Ją minėsime ir metiniame 
Draugo fondo narių suvažia
vime š.m. lapkričio 13 dieną 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Tenka pasidžiaugti, 
kad per šešerius metus garbės 
narių, narių ir rėmėjų dėka 
Draugo fondo piramidės viršū
nė jau ne labai toli. Belieka 
tik sukaupti visas „Draugo" 
skaitytojų pastangas, sutelkti 
visų Draugo fondo narių ir 
rėmėjų papildomus įnašus, ir 
galima tikėtis, kad iki šių ju
biliejinių „Draugo" metų pa
baigos DF piramidės viršūnė 
bus pasiekta. 

Gera pradžia — pusė darbo, 
sako mūsų patarlė. Šio jubilie
jinio rudens vajaus pradžia 
yra gera. Tik reikia tą entu
ziazmą visiems „Draugo" skai
tytojams, ypač naujiems DF 
nariams ir rėmėjams, išlaikyti 
iki metų pabaigos. Stenkimės, 
kad šis jubiliejinis Draugo fon
do vajus būtų paskutinis ir pi
ramidės viršūnė būtų pasiek
ta. 

Jubiliejinio vajaus įnašai 

Su 900 dolerių: 
A.V.V. antro laipsnio gar

bės nariai, iš viso 3,000 dol., 
Chicago, IL. 

Su 500 dolerių: 
Dr. Vainutis Vaitkevičius, iš 

viso 500 dol., Pleasant Rdg., 
MI. 

Su 200 dolerių: 
Jonas ir Ona Motiejūnai, 

garbės nariai, iš viso 2,000 
dol., Prescott, AZ. 

Vytautas ir Ona Gutauskai, 
garbės nariai, iš viso 1,200 
dol., Michigan, City, IN. 

Dr. Vytautas Bieliauskas, iš 
viso 850 dol., Cincinnati, OH. 

Vidas Nemickas, M.D., iš vi
so 200 dol., Chicago, IL. 

Karolina ir Kostas Bružas, 
garbės nariai, iš viso 1,700 
dol., Homewood, IL. 

Dr. Kazimieras Rimkus, 
garbės narys, iš viso 1,500 
dol., Chicago, IL. 

A.C. garbės narė, iš viso 
1,000 dol., Chicago, IL. 

Augustinas Lucis, M.D., 
garbės narys, iš viso 2,200 
dol., Mt. Olive, IL. 

Ilga ir Pranas Jurkus, iš 
viso 200 dol., Elmhurst, IL. 

Su 100 dolerių: 
Henrikas Paškevičius, gar

bės narys, iš viso 1,400 dol., 
Thuder Bay, Canada. 

B. Grajauskas, iš viso 300 
dol., Hamilton, Canada. 

Julius ir Birutė Lintakai, 
garbės nariai, iš viso 1,100 
dol., Oak Lawn, IL. 

M. M. garbės narė, iš viso 
1,600 dol., Illinois. 

Stasė Laniauskienė, iš viso 
900 dol., Euclid, OH. 

Monika Lembertas, iš viso 
700 dol., Santa Monica, CA. 

Kun. Jonas Pakalniškis, iš 
viso 700 dol., Little Neck, N.Y. 

Adolfas ir Sofija Jelioniai, iš 
viso 600 dol., Darien, IL. 

Sofia Vėbras, iš viso 650 
dol., Oak Lawn, IL. 

Irena Sušinskas, iš viso 500 
dol., Cleveland, OH. 

Jonas ir Jadvyga Mockai-
čiai, iš viso 300 dol., New Buf-
falo, MI. 

Irena Mazurkiewicz, iš viso 
500 dol., Riverside, IL. 

Aleksas Smilga, iš viso 400 
dol., Chicago, IL. 

Aldona ir Juozas Lekys, iš 
viso 100 dol., Chicago, IL. 

Juan Leonikas, iš viso 125 
dol., St. Pete Beach, FL. 

Apolinaras Varnelis, garbės 
narys, iš viso 2,100 dol., Do-
wagiac,MI. 

Pranas Jomantas, iš viso 
150 dol., Fennville, MI. 

Bronius Paliulis, iš viso 100 
dol., Boston, MA. 

Dr. Jurgis ir Dalia Anysai, 
iš viso 500 dol., Chicago, IL. 

Albinas ir Gražina Reškevi-
čiai, garbės nariai, iš viso 
1,000 dol., Omaha, NE. 

Eugenija Budelskis, iš viso 
100 dol., Schiller Park, IL. 

Rūta ir Vytautas Grauži
niai, iš viso 900 dol., Elgin, IL. 

Jonas ir Janina Mikulioniai, 
garbės nariai, iš viso 1,100 
dol.,SterlingHts., MI. 

Vitalis ir Gražina Damijo
naičiai, iš viso 500 dol., WiU 
lowbrook, IL. 

Julius Karsas, iš viso 800 
dol., Oak Lawn, IL. 

Raminta ir Vladas Sinkus, 
iš viso 750 dol., Lemont, H. 

Vytautas Gudaitis, iš viso 
420 dol., Toronto, Canada. 

Genovaitė Narbutienė, iš vi
so 250 dol., Vista, CA. 

Jonas ir Aldona Valukoniai, 
iš viso 250 dol., Glendale, CA 

Antanas Valaitis, iš viso 700 
dol., Eastlake, OH. 

Janina Cukurienė, iš viso 
800 dol., Chicago, IL. 

Jane Sisas, iš viso 135 dol., 
Santa Monica, CA. 

Antanina Liubinas, iš viso 
100 dol., St. Petersburg, FL. 

Su 75 doleriais: 
Jonas Motiejūnas, iš viso 

275 dol., Chicago, IL. 
Su 50 dolerių: 
Agota ir Pranas Gudaitis, 

garbės nariai, iš viso 1,050 
dol., Lockport, IL. 

Sofija ir Vytenis Statkai, iš 
viso 700 dol., No.Riverside, IL. 

Antanas Kvedaras, iš viso 
550 dol., Savannah, GA 

Kazys Kielius, iš viso- 550 
dol., Chicago, IL. 

Victoria Pikelis, iš viso 350 
dol., Chicago, IL. 

Kun. R. Krasauskas, iš viso 
270 dol., Putnam, CT. 

Valerija Paleiauskiėtie, iš 
viso 50 dol., St. Pete Beach, 
FL. 

Irena Baleišis, iš viso 200 
dol., Chicago, IL. 

Birutė ir Paulius Gylys, iš 
viso 500 dol., Olympia, WA. 

Danutė ir Kazys Razma, iš 
viso 140 dol., MVestchester, IL. 

A. ir D. Basiulis, iš viso 50 
dol., Redondo Beach, CA. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. Fondo iždininkas 

• Dariaus ir Girėno pa
minklo atnaujinimo iškil
mės bus pradedamos 10 vai. r. 
vėliavų pakėlimu prie Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios. I(h30 vaL r. iv. 
Mišios parapįjos bažnyčioje. Po 
Mišių eisena link Dariaus ir 
Girėno paminklo. Ten vyks 
iškilmingoji dalis, kuri prasidės 
12 Vai . 9797 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškają NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
S Archer A ve., Chicago, IL 
60009. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. (sk.) 

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie A v c Evergreen Pk*, 
IL 60605-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• Lietuvos Dukterų drau
gijos pokylis rengiamas š. m. 
spalio 2 d. 6 vai. vakaro Jau
nimo centre. Bus įdomi prog
rama, skani vakarienė, muzika, 
laimės šuliniai. Bilietai gau
nami draugijos būstinėje, 2735 
W. 71 St., tel. 773-925-3211 
nuo pirmd. iki šeštd. 10 v. 
r. ik i 2 vai. p. p. Laukiame 
visų. Labai prašome mus pa
remti laimėjimais ir juos at
nešti j draugijos būstinę. 

• 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.) 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
S t , Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• 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. 

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

(sk.) 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
S0439. Prie pat FL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SPutold M., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibsdtia 
Civilinės ir kriminalines bylos 

6247gJfodsieAvenas 
Chicago, DL 60629 
TeL 773-776-8700 

To0 flnee 24 hr. 866.7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

5ei tad.9v.r . iki lv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo*) 
TeL 77S-M4-0100. 

TeL t3O-*57.0M0, t—imt, IL 
Valandos pagal anaitaruas 

ADVOKATAI 
L.Rane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumą* automobilių avarijų, 

amneniikų nuleidimų ir kt bylos* 
5213 a Archer Avc Chicago, 

IL 60631 TeL M7-3«l-7«3« 
(kalbame lietuviškai) MtajOtų 
paalaugom* T dienas p»r tavaitf 

http://www.ci.chi.il.us/Worldmusic



