
|„UIII,.„I.I..I..IM....I..H..I»»M.»IM.UMI.I.MW»« 

»,»»•»•****•»*«»**»***»*•HIXED ADC SC6 
S192 P9 GRATIS 
TH« LIBRART O? COHGRISS 
EOROPEAN RBADING ROOM 
Senai* Diviiion 
Ha.hington DC 20540-4830 

« * * 

NEWSPAPER - P O N O T DELAY - Pate Mailed 10/15/99 

U Ž S I E N I O LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

°— « #90thANNIVERSASy# 
VoLLSZZVn 

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIPE DAILY 
ŠEŠTADIENIS -SATURDAY, SPALIO - OCTOBER 16, 1999 

# 90-ĮEJI METAI Vt> Nr.202 
Kaina 75 c. 

Krikščionys demokratai žino 
kaip gelbėti „Sodrą" 

Vilnius, spalio 15 d. (BNS) 
— Krikščionys demokratai tei
gia, kad visuotinis privalomas 
turto ir pajamų deklaravimas 
panaikins sąlygas piktnau
džiauti valstybine socialine 
parama ir padės pagerinti vi
sos valstybes socialinę būklę, 
spaudos konferencijoje penk
tadienį pareiškė Krikščionių 
demokratų frakcijos seniūnas 
Povilas Katilius ir šios frakci
jos narys, Seimo Ekonomikos 
komiteto pirmininkas Alber
tas Šimėnas. 

Jie komentavo ketvirtadienį 
įvykusį krikščionių demokratų 
partijos atstovų susitikimą su 
prezidentu Valdu Adamkumi. 
Krikščionys demokratai išdės
tė prezidentui savo požiūrį į 
Lietuvos ūkinę, finansinę ir 
socialinę padėtį. 

P. Katilius ir A. Šimėnas 
sakė, jog tikisi prezidento pa
ramos, kai dėl siūlymų sociali
nei būklei gerinti bus siūlomi 
įvairūs įstatymų projektai. 

„Negalime po lygiai socialinę 
naštą uždėti ir silpnam, ir 
stipriam", sakė A. Šimėnas. Jo 
teigimu, tam pasitarnaus ir 
šią savaitę krikščionių demo
kratų siūlymu Seimo patvir

tinti socialinio draudimo 
įstatymo pakeitimai, kuriais 
remiantis, socialinio draudimo 
įmokos bus skaičiuojamos nuo 
viso darbo užmokesčio, o ne jo 
dalies. 

Krikščionys demokratai taip 
pat siūlo įgyvendinti trijų pa
kopų socialinio draudimo si
stemą, papildant dabartinį 
valstybinį socialinį draudimą 
privaloma kaupiamojo pensi
nio draudimo sistema bei pri
vačiais pensijų fondais. 

KDP taip pat siūlo sudaryti 
„Sodros" biudžeto vidutinės 
trukmės planą, kuriame būtų 
numatyta panaikinti dabar 
esančias privalomų mokesčių 
„Sodrai" išimtis, palaipsniui 
panaikinti „Sodros" biudžeto 
deficitą, panaudojant Privati
zavimo fondo lėšas. 

Krikščionys demokratai siū
lo įvesti visuotinį privalomą 
pajamų ir turto deklaravimą, 
pradedant nuo didelį turtą ir 
pajamas turinčių asmenų. 
Anot KDP, tai padėtų panai
kinti sąlygas piktnaudžiauti 
valstybės socialine parama, 
gaunant išmokas nepriklauso
mai nuo turimo nekilnojamojo 
turto ir tikrųjų pajamų. 

Piniginės bėdos kliudo lietuviams 
įsikelti \ ambasadą Minske 

Minskas-Vilnims, spalio 14 
d. (BNS) — Lietuvos ambasa
dorius Baltarusijoje Jonas Pa-
slauskas tikisi, kad finansi
nius naujos ambasados Mins
ke statybos sunkumus kitą
met pavyks įveikti, ir diploma
tai persikels į naujas ir er
dvias patalpas. 

Naujasis pastatas, kurį su
projektavo architektas Leo
nardas Vaitys, dar ilgai bus 
išskirtiniu Baltarusijos sos
tinės moderniausios archi
tektūros pavyzdžiu. 

Prieš kelerius metus Lietu
vai Baltarusijos valdžia už 
simbolinę kainą pardavė seną 
vaikų darželio pastatą ir 50 
metų išnuomojo 0.81 hektaro 
sklypą. Statybos darbai buvo 
patikėti Vilniaus bendrovei 
J2IKA". ątatybininkai iš so
vietmečio dviejų pastatų dar
želio paliko tik laikančiąsias 
konstrukcijas, jas dar sustipri
nę. Kelių šimtų kvadratinių 
metrų ploto salė tarp dviejų 
sparnų uždengta permatomu 
stogu, joje ateityje vyks įvai
rūs ambasados renginiai. Pa
stato išorė apšiltinta ir pa
puošta juodomis akmens ma
sės plytelėmis, greta įrengta 
eilė garažų. 

Viename. pastato sparnų 
įsikurs konsulinis skyrius bei 
ambasados darbuotojų kabine
tai. Kitame — baigiama įreng
ti ambasadoriaus buveinė bei 
keli diplomatų butai. 

Įkurti ambasadoriaus bu
veinę ambasados teritorijoje 

* Baltarusijos opozici
jos vadas Semion Sareckij 
pasveikino parlamentinių ry
šių su išvaikytąja Baltarusijos 
Aukščiausiąja taryba (AT) 
grupės įkūrimą Lietuvos Sei
me, vildamasis, kad ji prisidės 
prie glaudesnio abiejų institu
cijų bendradarbiavimo. Nuo 
liepos Vilniuje gyvenantis 13-
ojo šaukimo Baltarusijos AT 
pirmininkas pabrėžė, kad Lie
tuvos parlamentarams atsi
randa galimybė „geriau, dau
giau, giliau" sužinoti apie įvy
kius Baltarusijoje. <EIU> 

nuspręsta po pernai kilusios 
diplomatinės krizės, kai prezi
dento Aleksandr Lukašenka 
valdžia iškeldino užsienio di
plomatus, taip pat ir Lietuvos 
ambasadorių, iš prestižinio 
Drozdy rajono. 

Kaip sakė Lietuvos URM 
Ambasadų skyriaus parei
gūnas Gediminas Vencke-
vičius, dėl biudžeto mažinimo 
ambasados Minske statyboms 
bus skirta 800,000 litų mažiau 
negu planuota. 

Trečiadienį statybose apsi
lankęs Lietuvos UR vicemini
stras Vygaudas Ušackas sakė, 
jog tikisi, kad „svarbioje kai
myninėje šalyje pavyks už
baigti statybos darbus ir am
basada galės kuo geriau atsto
vauti Lietuvos interesams". 

Ws9įįwi 

Nuotr.: Lietuvos ministras pirmininkas Rolandas Palcaa* (kairėje;, Vilniuje susitikę* su Rusijos naftos susivie
nijimo „LUKoil" pareigūnais Jurij Strojev ir Ivan PaJeičik (antras is dešinės), svarstė tarpusavio bendradarbia
vimo bei naftos tiekimo klausimus (Elta) 

Nutraukusi naftos tiekimą 
Lietuvai, Rusija nubaus save 

Vilnius, spalio 15 d. (BNS) 
— Šią savaitę skiriamuosius 
raštus prezidentui įteikęs 
naujasis Rusijos ambasado
rius Jurij Zubakov penktadie
nį apsilankė Seime susipažinti 
su Lietuvos parlamento vado
vu Vytautu Landsbergiu. 

Kaip pranešė Seimo pirmi
ninko atstovė spaudai, pokal
byje buvo pasikeista nuomo
nėmis apie „Mažeikių naftos" 
privatizavimą. J. Zubakov su
tiko, kad Lietuva, būdama ne
priklausoma valstybė, turi tei
sę pati rinktis investuotoją. 

Vis dėlto, ambasadoriaus 
nuomone, už derybų stalo tu
rėtų sėstis ir tartis Rusijos 
naftos bendrovės „LUKoil". 
JAV bendrovės „Williams In
ternational" bei Lietuvos ats
tovai. 

„Rusijos nafta — tai Rusi
jos pinigai", pastebėjo V. Lan
dsbergis. Jo teigimu, jeigu Ru

sijai pinigų nereikia, gali ne
tiekti Lietuvai naftos. „Baus
dama Lietuvą, Rusija baus pa
ti save", kalbėjo Seimo pirmi
ninkas. 

Ambasadorius,.'' Zubakov 
užtikrino darysią* Viską, kad 
naftos tiekimo Lietuvai prob
lema būtų sprendžiama abiem 
šalims naudingu būdu. 

Tuo tarpu bendrovė „Ma
žeikių nafta" penktadienį vėl 

pradėjo gauti žaliavos. Rusijos 
susivienijimas „Jukos" pradė
jo tiekti 65,000 tonų naftos, 
numatytos ketvirtojo ketvirčio 
tvarkaraštyje. 

Netrukus numatoma išban
dyti visiškai baigtą Būtingės 
terminalą. Jei bus naftos, gal
būt jau kitą savaitę bus kvie
čiama valstybinė komisija, ku
ri turės priimti baigtus statyti 
įrengimus. Galutinai pastaty
tas terminalas galės ekspor
tuoti 8 mln. tonų naftos per 
metus. 

Rusijos vyriausybei nerūpi 
Lietuvos naftos privatizavimas 

Maskva, spalio 15 d. (Inter-
fax-BNS) — Rusijos kuro ir 
energetikos ministro pavaduo
tojas Aleksandr Kočnev pa
reiškė, jog ministerija visiškai 
neketina kištis į reiškinius, 
susijusius su Lietuvos naftos 
pramonės privatizavimu. 

A Kočnev psvadino vi
siškai nepagrįstais" kai kurių 

Viltis miršta paskutinė 
Lietuvos laukia 
„statūs laiptai" į 

NATO 
Vilnius, spalio 15 d. (BNS) 

— NATO nėra uždaras klu
bas, bet Lietuvai teks įveikti 
„keletą stačių laiptų", kol pa
sieks atviras duris, sako nau
jasis sąjungos generalinis sek
retorius George Robertson. 

Interviu dienraščiui „Lietu
vos rytas" jis pabrėžė, kad 
NATO viršūnių susitikime 
Vašingtone priimtas Narystės 
veiksmų planas padės „kan
didatėms suprasti, kad na
rystė sąjungoje nėra pigi ir 
lengva". Planas nurado aiš
kius reikalavimus, kurių pa
siekusi valstybė gali tikėtis 
būti priimta į NATO. 

Lietuva, atsižvelgusi į pla
ną, pirmoji iš devynių kandi
dačių pristatė sąjungai valsty
binę NATO integracijos pro
gramą ir yra laikoma viena 
pirmaujančiųjų šiame darbe. 

Pasak G. Robertson, NATO 
„labai skrupulingai" stebės, 
kaip įgyvendinamas Narystės 
veiksmų planas, prieš spren
džiant 2002 metų viršūnių su
sitikime dėl kito plėtros rato. 

G. Robertson teigia, kad 
NATO plėtros reikalai bus vie-

Vilnius, spalio 15 d. (BNS) 
— Penktadienf iš ligoninės 
Vilniuje išleistas žymus spor-
tininkas-triatlonininkas pane
vėžietis Vidmantas Urbonas. 

„Man griežtai uždrausta 
grįžti į didįjį sportą, tačiau vil
tis visada miršta paskutinė", 
sakė jis, ligoninėje praleidęs 
pusantro mėnesio. 

Šią savaitę V. Urbonui ligo
ninėje buvo leidžiama vaikš
čioti po pusvalandį, kas dieną 
pasivaikščiojimą pailginant po 
penkias minutes. Gydymas 
dar truks apie 3-4 mėnesius. 
V. Urbono gydytoja Ingrida 
Pukienė sako, kad dabar ligo
nio inkstai savo darbą atlieka 
visiškai gerai, tačiau liko pra
dinė ligos priežastis — rau
menų nepastovumas. 

Pastaruosius dvejus metus 
V. Urbonas treniravo 38 vaikų 
grupę, ir, pasak jo, šį darbą 
numato tęsti ir toliau. Be to, 
jis tikisi, kad jo skaudi patir
tis pravers kitiems sportinin
kams, kurie dėl itin didelių 
krūvių kartais žaidžia su liki-

* 
nas jo kadencijos pirminių 
tikslų. 

Jis taip pat pareiškė, kad 
Rusįja negalės stabdyti NATO 
plėtros planų, tik „turi teisę 
išdėstyti savo nuomonę". 

mu. 
Geležine ištverme garsėjęs 

41-erių metų V. Urbonas rug
pjūčio pabaigoje buvo paguldy
tas į ligoninę po itin daug va
lios pareikalavusia tarptauti
nių varžybų Panevėžyje. Per 
didelis fizinis krūvis sukėlė 
inkstų veiklos be: kitų orga
nizmo funkcijų sutrikimus, o 
sveikatos būklei v:s blogėjant, 
sportininkas buvo atvežtas į 
Vilniaus universiteto Santa-
riskių klinikų reanimacijos 
skyrių. 

Šią vasarą V. Urbonas tapo 
ypač populiarus ne tik Pa
nevėžyje, bet ir visoje Lietu
voje, kai per aštuonias dienas 
Nemunu nuplaukė 460 kilo
metrų nuo Baltarusijos sienos 
iki pat upės žiočių Rugpjūčio 
mėnesį Panevėžyje vykusio 
dvigubo triatlon' pasaulio 
čempionate jis pa-'juto blogai 
paskutiniojoje — 84 kilometrų 
bėgimo rungtyje, bet sukaupęs 
valią, nuotolį baigė eidamas. 

Praėjusių metų pabaigoje ul-
tratriatlono pašau, o čempiono 
vardą V. Urbonas iškovojo 
Meksikoje. Visi ta; varžybų 
nuotoliai nuotoliai Prilygo dvi
dešimčiai įprasto triatlono 
nuotolių: 76 km plaukte ba
seine, 3,600 km dviračiu ir 
844 km bėgte. 

Lietuvos politikų ir žinia-
sklaidos kaltinimus Rusijai, 
Kuro ir energetikos ministeri
jai ir susivienijimui „LUKoil", 
esą jie bando spausti Lietuvos 
vyriausybę „naftos blokada". 

^Apie kokią nors blokadą ne
gali būti nė kalbos. Tokie kal
tinimai tik klaidina Lietuvos 
ir Rusijos visuomenę, jų tiks
lai yra nukreipti dėmesį nuo 
Lietuvos valdžios ir Mažeikių 
naftos perdirbimo gamyklos 
vadovų bejėgiškumo. Jie nesu
gebėjo laiku susitarti su Rusi
jos naftos bendrovėmis dėl 
naftos tiekimo", sakė ministro 
pavaduotojas. 

Jis taip pat pabrėžė, jog 5iei 
Rusijos vyriausybė, nei Kuro 
ir energetikos ministerija kon
krečiai negali nė vienos Rusi
jos naftos bendrovės priversti 
tiekti naftą Lietuvai ar už
drausti tai daryti". „Manau, 
jog visas šio triukšmo spau
doje tikslas — daryti spau
dimą Rusijos vyriausybei, sie-
kiant*padidinti naftos tiekimą 
į Lietuvą nepalankiomis Rusi
jos naftos bendrovėms sąly
gomis, o tai Rusijos ekonomi
kai yra nuostolinga", pabrėžė 
A. Kočnev. 

„LUKoir žada naftos, bet 
reikalauja geresniu 

salygu 
Rusijos nafta bus tiekiama 

Lietuvai, jei Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykla mokės 
geresnę kainą ir pasiūlys ge
resnes perdirbimo sąlygas, nei 
kitos regiono naftos perdirbi
mo gamyklos, po susitikimo 
su premjeru Rolandu Paksu 
penktadienį pareiškė Rusijos 
susivienijimo „LUKoil" naftos 
tiekimo ir eksporto vyriausio
sios valdybos viršininkas Jurij 

* Konstitucinis teismas 
pradėjo nagrinėti pareiškimą 
del nelietuvių vardų ir pa
vardžių rašybos lietuviškame 
pase. Į teismą kreipėsi Vil
niaus apygardos teismas, pra
šydamas ištirti, ar 1991 metų 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos (AT) nutarimas dėl vardų 
ir pavardžių rašymo pasuose 
neprieštarauja keturiems Kon
stitucijos straipsniams. AT 
nutarimo atitikimu Konstitu
cijai suabejota, kai į teismą 
kreipėsi lenkų tautybės pilie
tis, pageidavęs, kad jo vardas 
ir pavardė lietuviškame pase 
būtų parašyta lenkų kalboje 
naudojamais rašmenimis. Mi
nėtajame AT nutarime ra
šoma, jog pase vardai ir pa
vardės rašomi lietuvių kalbos * 
rašmenimis. Nelietuvių vardai 
ir pavardės lietuviškame pase 
taip pat rašomi lietuviškais 
rašmenimis, pagal tarimą pri
dedant lietuviškas galūnes ar
ba jų nepridedant. 

* Beveik pusė apklaus
tųjų Lietuvos gyventojų 
nepritaria pirmalaikiams Sei
mo rinkimams, kuriuos siūlo 
kai kurie opozicijos politikai. 
Tik ketvirtis apklaustų gyven
tojų mano, kad reikia pirma
laikių rinkimų. Dar ketvirta
dalis — neturi nuomonės. Eili
niai Seimo rinkimai turėtų 
įvykti 2000 metų rudenį. 
Žurnalo „Veidas" užsakymu 
500 vyrjesniu kaip . 16 metų 
Lietuvos gyventojų apklausą 
telefonu spalio 7-10 d. atliko 
viešosios nuomonės ir rinkos 
tyrimų studija „Spinter". ,B.\S, 

* Vyriausybės kanclerė 
Dalia Kutraitė paprašė Ge
neralinio prokuroro Kazio 
Pėdnyčios ištirti ir įvertinti, 
ar Vilniaus knygynuose par
davinėjamos knygos „Mirties 
biblija" autoriams bei leidė
jams negali būti taikoma bau
džiamoji atsakomybė. Psicho
logai žiniasklaidai yra sakę, 
kad juos apstulbino knyga 
„Mirties biblija", propaguojan
ti savižudybes ir atvirai ra
ginanti žudyti. Vyriausybės 
kanclerė D. Kutraitė kreipėsi į 
Lietuvos psichologų sąjungos 
pirmininką, prašydama įver
tinti minimos knygos turinį, 
joje mirties sąvokos prilygi
nimą šventiems žodžiams „mo
tina", „tėvynė", „laisvė", kny
gos pavojingumą visuomenei. 

* Šią savaitę Ženevoje 
vykusiame AB „Lietuvos te-
lekomas" valdybos posėdyje 
buvo aptartas naujos apskai
tos sistemos diegimas, kuris iŠ 
esmes palengvins atsiskaity
mus su klientais. Apskaitos 
sistemą numatyta įdiegti ki
tąmet. Tai leis ne tik apskai
čiuoti telefoninius pokalbius 
pusės minutės tikslumu. Žmo
nės gaus išsamias sąskaitas, 
kuriose bus nurodyta, kiek lai
ko ir su kuo kalbėjo, kiek bu
vo vietinių, o kiek tarpmiesti
nių ir tarptautinių pokalbių. 

(Elta. 

Storožev. 
Pokalbis įvyko Lietuvos 

premjero kvietimu. 
Susitikime buvo aptartos ža

liavos tiekimo „Mažeikių naf
tai" problemos. 

Apie „LUKoil" galimybes 
pirkti „Mažeikių naftos" ak
cijų nekalbėta. 

Pasak J. Storožev. Mažei
kiuose perdirbti toną naftos 
kainuoja 21 JAV doleri, tuo 
tarpu vidutiniškai kitose Vi
durio Europos gamyklose — 
10 dolerių. 

* Valstybes konsultantė 
paprašė Sveikat< - apsaugos 
ministerijos pasirūpinti ba
daujančių kuriamo .-ovietinių 
stabų parko priešininkų svei
kata. Protestuodami prieš so
vietinių skulptūrų ekspona
vimą Grūto miške Dzūkijoje. 
nuo spalio 6 d. pakaitomis 
prie prezidentūros, Seimo ir 
vyriausybes badauja įvairių 
visuomeninių organizacijų ak
tyvistai Grupė buvusių poka
rio rezistentų, politinių kali
nių bei kitų. visuomeninių 
organizacijų atstovų paskelbė 
badausią, kol iš Grūto miško 
bus išgabentos sovietmečio 
veikėjų paminklinės skulp
tūros. 

* Prez identas Valdas 
Adamkus pažadėjo kreiptis 
į Teisingumo ministeriją Ge
neralinę prokuratūrą ir kitas 
teisėsaugos institucijas, kad iš 
„mirties taško" pajudėtų Kau
no holdingo bendrovės 'KHB; 
bankroto byla ir pinigų grą
žinimas nukentėjusiems in
dėlininkams. Nors KHB bank
roto byla buvo iškelta dar 
1995 metais, teismų „marato
nas" tęsiasi iki šiol. Nu
kentėjusių indėlininkų yra 
daugiau nei 15.500. Pavie
niams asmenims negrąžinta 
99 mln., juridiniams — 20 
mln. litų. 

* Asmens sveikatos prie
žiūros įstaigų vadovams 
teks susirūpinti savo žiniomis 
sveikatos vadybos, teisės ir 
ekonomikos klausimais. Neiš
manydami šių dalykų, jie pa
prasčiausiai nebus atestuoja
mi, praras darbą. Siekiant ob
jektyviai įvertinti sveikatos 
priežiūros įstaigų vadovų 
kompetenciją bei teorinį išpru
simą, parengta jų atestavimo 
programa, kurią įsakymu pat
virtino sveikatos apsaugos mi
nistras Raimundas Alekna. 

< Eltai 

Vilniaus Gedimino 
prospektas — 

trečiame aukšte? 
Vilnius, spalio 15 d. (Elta; 

— Gedimino prospektas Vil
niuje, po kurį vaikšto žmonės, 
o kartais ir važinėja mašinos, 
pasirodo esąs... trečiame aukš
te. Tai nustatė Paminklų res
tauravimo instituto archeolo
gai, pradėję čia žvalgomuosius 
tyrimus prieš numatytą šios 
— svarbiausios sostines gat
vės pertvarką. 

Atliekant žvalgomuosius 
kasinėjimus, po dabartiniu 
Gedimino prospektu atideng
tas septynioliktojo amžiaus 
kultūrinis sluoksnis. 

Ties Savivaldybes aikšte 
aptikti dviejų lygių grindiniai. 
Manoma, kad apatinis yra 
pats pirmasis šioje vietoje bu
vęs grindinys, išlikęs nuo 17-
tojo amžiaus. Prie Literatų 
svetaines archeologai surado 
čia stovėjusio namelio pėdsa
kus. 

Jau patys pirmieji radiniai 
verčia archeologus pasirūpin
ti, kad būtų ribojami Gedimi
no prospekto pertvarkos dar
bai. 

KALENDORIUS " 
Spalio 16 d.: Sv Jadvyga, Šv. 

Margarita Marija Alacoque; Amb
raziejus. Aurelija. Dovalde. Gaudvi-
le. Giliauta.*. 

Spalio 17 d.: Gyte. Ignacas. Ig
notas, Kintautas, Marijonas. Rito-
ne 

Spalio 18 d.: Sv Lukas evenge-
listas, .Jaugile. Jodotas. Kęsmina. 
Liubartas. Lukas, Petras 

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

ATEITININKŲ STUDIJŲ 
Tęsinys DIENOS 
S e k m a d i e n i s 
Sekmadienio rytą Indrė lomi ir naudojami. Kartais tė-

Čuplinskaite kalbėjo apie Va- vai turi daryti šiek tiek kom-
tikaną II. J i savo pranešimu promisų. 
pridėjo ir antrinį pavadinimą 
— „Kokią svarbą turėjo kava 
per Vatikaną II?" Klausyto
jams buvo įdomu iš bažnyčios 
istoriją studijuojančios Indrės 
išgirsti apie visus suvažiavi
mus prieš Vatikano II — kas 
skatino popiežius juos šaukti, 
kas juose buvo nutarta . Vati
kano II suvažiavimas, vykęs 

Įdomus buvo Dariaus Poli-
kaičio pranešimas apie chorų 
muziką. Jis paminėjo, kokie 
pasikeitimai įvyko per pasta
ruosius 10 metų, kai iš Lietu
vos girdime bažnytinę muziką. 
Dainavoje esantys jo vadovau
jamo Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos vaikų choro nariai pa
giedojo giesmelę, kur Dariaus 

1962-1965 m. buvo įdomus nuomone, turi gražią melodi-
tuo, kad j ame dalyvavo stebė- ją, bet taip pat teikia vaikams 
tojai protestantai, buvo atvy- rimtesnių temų. Tai buvo 
kusių iš Lietuvos (o į Constan- „Malimo malda". Religinė mu-
cos suvažiavimą vyko Vytau- zika vaikams neturi būti ba
tas Didysis;. Vatikanas II pa- nali. Lietuvių choruose galima 
keitė Bažnyčios formas, o ne pasinaudoti kitų kraštų kom-
esmę. O ką kava turėjo bend
ro? Kaip ir kitur, šalia oficia
lių pokalbių ir pasisakymų 
vyko šalutiniai pokalbiai ir 
karštos diskusijos — šiuo at
veju prie kavos bariukų baž
nyčios prieangiuose. 

Pranas Pranckevičius visus 
supažindino su „Ateities" tink-
lalapiais. Norima „Visa atnau
jinti Kristuje" šviesos greičiu. 
Ten galima rasti skyrius: „Kū
ryba", „Praeitis", „Kasdieny
bė", „Ateitis", „Namo" pusla
piuose yra naujienų, nuorodų. 
Galima tiesiog iš ten įsijungti 
ir pamatyti žinias apie Lietu
vos ateitininkų veiklą. Šio pro
jekto iniciatoriai — tai dr. Ro
mualdas Kriaučiūnas, Laima 
Šalčiuvienė ir Pranas Pranc
kevičius. Jdomu buvo sužinoti, 
kad vienas studentas iš Lietu
vos, šiuo metu gyvenantis prie 
Čikagos, užtiko šiuos pusla
pius, darydamas paieškas „In
ternete". Atvažiavo į Dainavą 
šiam savaitgaliui ir žada pa
laikyti ryšius su Čikagos atei
tininkais. 

Marius Polikaitis pravedė 
studentų pokalbį apie smurtą. 
Tai sunki tema. Šios temos 
gvildenimui, jis pakvietė psi
chologijos doktarantą Harį 
Subačių, ilgametę lietuvių kil
mės jaunimui stovyklos vedėją 
Rimą Polikaitytę ir literatūros 
profesorių, keturių vaikų tėvą, 
Vainį Aleksą. Marius pateikė 
įdomių pastebėjimų iš šių die
nų perspektyvos. Jo nuomone, 
Amerikos jaunimo padėtis 
mus veikia — per daug jau
nuolių jau įsigijo ginklus. Ri
ma pastebėjo, kad reikia jau
nimą ugdyti rodyti pagarbą 
suaugusiems, reikia priminti 
jiems, jog galima išspręsti ne
susipratimus ne vien fiziškai 
kovojant. Haris paminėjo sta
tistikas apie smurtą ir jo gau
sėjimą. Smurtas, yra išmok
tas, o ne įgimtas elgesys, daž
nai tai esanti išraiška ir tikslų 
siekimas ; Taip pat minėjo, 
kad reikia padėti vaikams 
spręsti jų problemas. Reikia 
pastoviai ir su meile suprasti 
jaunimą, kad jis turėtų pa
garbą autoritetui ir ugdytų 
savigarbą. Vainis minėjo tėvų 
susirūpinimą, kas gali įeiti į 
namus per „Internetą" ir mu
ziką. Namuose galima prižiū
rėti vaikus, bet ką jie mato ir 
daro pas kitus — dažnai už
draustas vaisius. Universite
tuose dabar pravedami taikos 
kursai. Tai ne tik momentas, 
bet visas procesas. Tėvai turė-
tu rimtai pažiūrėti į žaislus, 
kuriuos perka vaikams, stebė
ti kokias televizijos programas 
jie žiūri — kokie žaislai siū-

pozicijų, taip kaip amerikie
čiai yra padarę su lietuvių 
muzika. „Chorai J o u r n a r 
1998 m. gegužės mėn. laidoje 
įdomiai buvo aprašyta lietuvių 
muzika. Darius paminėjo, kad 
žymus choras „Ąžuoliukas" 
dalyvaus „America Fest" Iowa 
valstijoje 2000 metais. JAV 
lietuvių telkiniai turėtų pasi
naudoti ta proga pasikviesti 
chorą aplankyti jų miestus. 

Sekmadienio vakaro prog
ramą pravedė Teresė Lands
bergienė iš Washingtono. Pri
siminėme poetą Joną Aist\ ir 
beletristą Antaną Vaičiulaitį. 
Dalia Staniškienė, Ginta Pa
lubinskaitė ir Taura Unde-
rienė skaitė ištraukas iš mi
nėtų rašytojų raštų. T. Lands
bergienė rado daug lygiagre
čių šių dvejų kūrybingų drau
gų gyvenimuose — nuo moks
lo iki meilės, nuo kasdieninio 
darbo iki kūrybos, „Ateityje" 
buvo išspausdinti abiejų dar
bai; abiejų palaikai perlaidoti 
Lietuvoje. J ų likimas panašus, 
kai Antras pasaulinis karas 
užėjo — nei vienas, nei kitas 
nebuvo Lietuvoje. Abu užsimi
nė miitį — Vaičiulaitis „Kai 
mano kūnas bus žolė"..., o Ais
tis atsisveikina su savo poezi-
ja,kaip mergaitė. Daug kas 
prisimena Aisčio eilėraštį 
„Draugystė" — ,... nes širdis 
viena, ilgesio pilna, skausmo 
kupina...". Vakare dalyvavo 
veiklios ateitininkės. Aistie-
nės sesuo dr. Gustainienė ir 
Aisčių dukra Vakarė Valai
tienė su savo šeima. Būtų 
buvę įdomu išgirsti įspūdžius 
apie to vakaro dviejų draugų 
rašytojų pristatymą ir darbų 
atranką. Teresė Landsbergie
nė taip pat išstatė A. Vaičiu
laičio ir J. Aisčio kūrinių pa
rodėlę, kurią dalyviai apžiūrė
jo. Įdomu, kad parodėle do
mėjosi ypač studentai neseniai 
atvykusieji iš Lietuvos. 

Po trumpos pertraukos, poe
zija virto muzika, kai „Daina
vos" ansamblio vyrų oktetas 
padainavo kelias dainas. Gera 
dalis okteto narių yra ateiti
ninkai, tai jiems Dainava kaip 
antri namai. Okteto repertua
ras vis keičiasi, girdėjome 
naujų dainų, kurių oktetas ne
dainavo prieš dvejus metus 
Studijų dienose. Iš žiūrovų pa
sigirdo kvietimas oktetui vėl 
atvykti ateinančiais metais. 
Okteto narys Aras Norvilas, 
dėl įsipareigojimo darbe, pasi
traukia iš okteto. Bus įdomu 
išgirsti ar oktetas taps septe
tu, ar jis ras naują narį. Kita 
džiugi žinia, kad oktetas spa
lio mėnesį išleidžia kompak
tinį diską (CD). 

Ofelija Barškėtytė-V'ainienė. 

Kai paskaita buvo (domi. ĮIIOJI; ir jauniausieji Stud J dienų dalyviai. 

OFELIJA BARŠKĖTYTĖ-VAJNIENĖ 
KALBĖS LEMONTE 

tionaJ Management (Thunder-
bird.i Glendale, Arizona. 1981 
metais j a i suteiktas Master of 
Internationa! Management 
laipsnis. Jcs koncentracijos 
sritis — finansai. Nuo 1983 
metų dirba Stein Roe & Farn-
ham investavimo bendrovėje, 
kuri šiuo ir.etu tvarko tr is
dešimties bilijonų investicijas. 
Šioje bendrovėje jos karjera 
ženklinama atsakingomis pa
reigomis. J i yra Senior Global 
Equity Anaiyst 1983-96; pas
kui y ra Principal, Stein Roe 
Global Capital Management 
1993-1996; nuo 1993 iki dabar 
yra Senior Vice President ir 
Portfolio Manager and Team 
Head. ė. 

Ofelija Barškėtytė buvo iš
r inkta viena iš 25 iškiliausių 
moterų finansų srityje, žurna
le „Today's Chicago Woman" 
(šių metų birželio laida). J i 
priklauso Investment Analy-
sis Society of Chicago, Asso-
ciation for Investment Man
agement and Research, Inter
national Society of Financial 
Analysts. J i yra U.S. Baltic 
Foundation direktorių tary
boje. 

Ypač smagu paraštėje pažy
mėti , kad Ofelijai nesvetima 
lietuviška veikla Lietuvių 
fonde ir Lietuvių Bendruome
nėje. Nuo vaikystės veikli 
skau tė ir ateitininkė. Studijų 
metais redagavo Studentų 
ateitininkų sąjungos žurnalą 
„Gaudeamus" ir buvo redak
torė mėnesinio „Jaunimo pro
švaistės" puslapio „Drauge". 
Buvo kunigo Alfonso Lipniūno 
mergaičių būrelio globėja. Lie
tuviškame gyvenime ir dabar 
aktyviai reiškiasi, todėl jos 
pranešimas apie globalinio in
vestavimo gaires sutrauks vi
są būrį klausytojų, į kurį įsi
jungti maloniai kviečiami ir 
jūs , šio straipsnelio skaityto
jai . 

A.L. 

JAUNUČIU IR J A U N I Ų 
KUOPA REMIA SPAUDĄ 

Veiklioji Daumanto - Dieli-
ninkaičio kuopa, apjungianti 
Čikagos ir apylinkių jaunu
čius ir jaunius ateitininkus, 
gražiai pasireiškė Dainavoje 
vykusioj* JAS vasaros stovyk
loje. Lior.es Kazlauskienės i5-
samus tos stovyklos aprašy
mas buvo išspausdintas 
„Drauge dvejose vėliausiose 
„Iš Ateitininkų gyvenimo" 
skyriaus laidose. Kuopos va
dovybe, diegdama jaunimui vi
suomeniškumo ir inteligentiš
kumo principus, kurie apima 
ir savos spaudos rėmimą, per 
kuopos globėją Dainę Quinn 
Draugo fondui paskyrė 100 
dol. Gražus pavyzdys ir ki
toms organizacijoms. 

Spalio mėnesio gale spalio 
22-24 dienomis Čikagoje ir Le-
monte vyks tradicinis Ateities 
savaitgalis. Detali Ateities sa
vaitgalio programa randama 
„Drauge", skelbime, spalio 16 
d. Šia proga susipažinkime su 
viena Ateities savaitgalio pas
kaitininke. 

Ofelija Barškėtytė-Vainienė 
pranešime kalbės apie „Glo
balinio investavimo gaires" 
šeštadienį, spalio 23 d., 1:30 v. 
p.p. Ateitininkų namuose, Le-
monte. Šia tema ji gali kalbėti 
autoritetingai, nes jos tiesiogi
nis darbas yra tarptautinių in
vestavimo fondų srityje. Kartu 
su kolegomis ji tvarko tris glo
balinius fondus, kurie šiuo 
metu verti pusantro bilijono 
dolerių. 

Ofelija Barškėtytė baigė The 
University of Chicago kolegiją 
1979 metais geografijos baka
lauro laipsniu. Savo specialy
bės studijas tęsė American 
Graduate School of Interna-

I švados 

Pirmadienio rytą jau nevyko 
oficialių paskaitų. Pavalgėme 
skanius Onos Norvilienės ir 
jos talkininkių paruoštus pus
ryčius. Tą dieną šventėm šv. 
Mišias, kaip ir kitomis dieno
mis. Sekmadienį per šv. Mi
šias buvo pakrikštyta nauja 
krikščionė Sigita Čuplinskai-
tė. Kitomis dienomis buvo vis 
kita intencija. Kapelionu buvo 
teologijos studentas iš Lietu
vos, kun. Sigitas Žilys. Su juo 
koncelebravo kun. Memenąs. 

Studijų dienos praėjo kaip 
visada — buvo gerų paskaitų, 
progų sutikti suvažiavusius iš 
įvairių vietovių. Kai kuriems, 
tai vienintelė proga per metus 
suvažiuoti į Dainavą. Kai ku
rios šeimos čia suvažiuoja pa
būti kartu. Vaikai žuvavo su 
tėvais, Ginta Palubinskaitė 
jau ne pirmą kartą suruošė 
vaikams laužą. Oras buvo pa
kankamai šiltas, kad būtų ga
lima maudytis. Pasistiprinom 
Dainavos dvasia prieš grįž
dami prie rudens rutinos ir 
ateitininkiškos veiklos. 

R a m u n ė Kub i l i ū t ė 
Paba'ga 

Nuotr. R a s o s Č y v i e n ė s 

TRUMPAI 

ASS centro valdybos sen
draugių vienetams išsiųstas 
aplinkraštis ir naujieji Šiau
rės Amerikos Ateitininkų įsta
tai yra išspausdinti ateitinin
kų tinklalapiuose. Juos gali
ma perskaityti įsijungus adre
sais: www.ateitis.org arba 
www.atnamai.org 

Ate i t in ink i šką J aun imą 
L ie tuvo je ir Amerikoje 
r e m t i v a k a r i e n ė šeštadienį, 
spalio 23 d., ruošiama Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
Ateitininkų šalpos fondo na
riai nuoširdžiai kviečia visuo
menę atsilankyti. Apie dalyva
vimą iš anksto prašoma 
pranešti Vidai Maleiškienei, 
tel. 630-257-8087. 

DR. VILIJA KERELYJE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų 
gydymas, chiropraktika.manualint 

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

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

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLODKA, PA-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybes 

6222 S.Piiaald Rd, Chicago, 
IL 60629 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
. DANTLf GYDYTOJAS 

21470 S. MaJnSt 
Mattaaaon, IL 60443 
Tel. 706-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DAUAA. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 S t 
Tinkty Paik, IL 60477 

706414-6671 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖ.S LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 708-246-0067 aibe 708-246-6561 
6449 S. PukMkJ Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEViCiUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-S62-0221 
Valandos susitarus 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 HJghiend Ave., 8te. 201 
((kerui gMvm nuo Good Sarnartran Igortrto) 

Downen Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AI2DAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

773-7764969 arba 773-4894441 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

1£J00WeetAve. 
OrlandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVator S t , Lemom, IL 60439 
1301 CoppeffieM Ave., Suite 113, 

Jofiet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9358 S. Roberte Road 
U L U i n i i ammmm 

niocofy tins 
Tel. 708-598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr P. Kisieliaus 

praktiką. Vai. susitarus, arba ne: 
pirmd. 11-7, antrd 9-5, trecd. 
10-6, penkti 10-4, kas antrą 
Seatd. 10-2.1443 S. 50 Ave., 
Cicero, IL Tel. 708-652-4159. 

DR. VIUUS MIKAPIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEOICAL CUNtC 
15605-127 St, Lamont. IL 60439 
Priklauso Patas Communlty Hosprtai 

Slver Ooss HoapRal 
Valandos pagal susitarimą 

TeL 630-257-2265 

CanMac Dmgnoea, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 

Chicago. IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO, IL 60652 
TeL 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSMS, MD 

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

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

kt vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-383-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir UbertyvMIe 

DR. L PETREJKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd. Hickory H«s. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD, &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel 773-229-9965 

Valandos pagal susltartmą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Mecscal Center 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mennheirn Rd 
VVeetcheeter. IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

Rmmonm C. Manh, MD SC 
Obstetrics & Gynėcology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. Suite 310 

Naperviile. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3625 Highland Ave.. 
Toweri.Suite3C 

Dovmers Grove. IL 60515 
Tel. (630) 4350120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4 1 4 9 W . 6 3 r d . St. 

TeL 773-735-7709 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 8 3 SL, Butbank, IL 
Tel. 708423-8114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 w. 58 St, Chicago. IL 
Tel. 773-736-5556 

4707 S. OBbert. La Orange, IL 
Tai. /0t-352-4487 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-588-3166 
Namų tel. 847-381 -3772 
6745 Weat63rd Street 

Vai pirmd tr ketvd 3 v p p - 6 v p p 
kitomis dienomis • susitarus 

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTU GYDYTOJAS 

Center for help. 
1200 S. York.Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos susitarus. 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
rellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61StAve. 
Hotert. IN 46342 Fax S 947-5279 

947-6236 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTE, M~D. 
Board Certified, Intemal Medicirie 

Valandos jūsų patogumui 
Hcty Croec ProfeeeJonal PavIBon 

3 H. South 
Utiuersan Pieta Cl at CeHorraa Ave. 

Chicago. IL 60629 
Tel. 773-471 -7879 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

• Neratif ikuota sutartis, 
draudžianti branduolinių 
ginklų bandymus — prez. 
Clinton stipriai puola res
publikonus, o kiti juos 
sveikina . Prezidentas vadino 
senatorių balsavimą prieš su
tartį — „neapgalvotu, bepro
tišku". Tačiau šeši t visi, išsky
rus vieną) buvę Apsaugos 
dept. sekretoriai, keturi buvę 
CIA direktoriai (du Clinton 
paskirti), keturi buvę Krašto 
apsaugos patarėjai, trys buvę 
Energijos dept. direktoriai, ir 
kt.. pasisakė prieš sutartį. 
Henry Kissinger parašė trijų 
puslapių laišką, aiškindamas, 
kodėl tai prasta sutartis. Se
nato daugumos vadas Trent 
Lott atmetė prezidento kalti
nimą, sakydamas, kad balsa
vimas buvo labai apgalvotas 
— visą rudenį įvairūs apsau
gos pareigūnai ir žinovai susi
tiko su senatoriais, aiškinda
mi apie sutarties trūkumus. 
Daugiausia .figūravo-buvusių 
respublikonų ir demokratų 
vadovybių kabineto narys 
James Schlessinger, kuris ne-
apsisprendusius respubliko
nus perkalbėjo neremti sutar
ties, nes ji pažeistų JAV sau
gumą. Dažniausiai minimi su
tarties trūkumai — neribotas 
sutarties galiojimas ir kad 
neįmanoma patikrinti, ar su
tarties laikomasi. Reikėtų pa
sitikėti rusais, kiniečiais 'ar 
kiTais,' o praeityje sovietai ne
silaikė pasirašytų parlašių su
tarčių. 

153 kraštai pasirašė sutartį, 
bet daugelis dar neratifikavo, 
jų tarpe JAV, Kinija, Rusija. 
Jjidįrd-V-Pakisibnas, Šiaurės 
Korėja" sutarnes nepasirašė. 
tFox news. Chgo Sun-Times. 
VVSJ) 

• P a k i s t a n e generolo Mu-
sha r r a f vadovau jamas per
ve r smas n e b u v o staigme
na. Įvykių eiga: praeitą vasa
rą Pakistano ministras pirm. 
Sharif nusileido prez. Clinton 
reikalavimams ir sutiko at
šaukti generolo Musharraf ka
riuomenę iš Knshmir. kurį 
Musharraf stengėsi užka
riauti. Musharraf ir kiti ka
riuomenės vadai dėl to tiek 
supyko, kad ministras pirm. 
Sharif jau tada pasiuntė savo 
brolį į Vašingtoną perspėti 
apie galimą valdžios per
versmą. Praėjusią savaitę 
Sharif įsakė kariuomenei nu
ginkluoji krašte gyvenančius 
islamo kraštutiniuosius ir 
prašė Afganistano talibaniėčių 
jų daugiau netreniruoti. (Ka
riuomenė remia šiuos ekstre
mistus, vedančius religiees 

kovas Pakistane ir Kashmir). 
Po minėto pranešimo isla-
miečiai vadino ministrą pirm. 
Sharif Amerikos marionete, 
grasino keršyti, o antradienį 
gen. Musharraf įvykdė per
versmą ir įvedė karo stovį. 
(AP, WSJ) 

•Kinija sėkmingai užbai
gė tolimų skrydžių daugia-
ginkluotos raketos iššovimo 
simuliuotus bandymus. Tokia 
raketa galėtų pasiekti taiki
nius Europoje ir beveik visose 
JAV-ose. Spėjama, kad t ruks 
ne daugiau penkerių metų 
užbaigti raketos gamybą. Ka
riniai ir diplomatiniai žinovai 
aiškina, kad JAV turės pergal
voti saugumo strategiją ir pa
skubinti prieš raketinės ap
saugos išvystymą. (Hong Kong 
Standard) 

•New Yprke ne t ikė ta i 
atidėtas Teamsters uni jos 
korupcijos bei lėšų „plovi
mo" teismas, į traukiant is 
prezidento draugą Terry 
McAuliffe, kuris neseniai 
prez. Clinton ir jo žmonai Hil-
lary New Yorke finansavo 1.7 
milijonų dol. vertes namą. 
(WSJ) 

•Vyriausia prokurorė Re-
no pranešė, kad jos vado
vaujamas Teisės departa
mentas atsisako kooperuoti 
su JAV Senato komisija, ištir* 
ti Teisės dept. vaidmenį Waco 
tragedijoje, Kinijos šnipinėji
mo skandale, prezidento per
rinkimo kampanijos lėšų rin
kimo skandale. Per praėjusias 
savaites FBI agentai liudijo 
apie Teisės dept. lėšų skanda
lo tyrinėjimo blokavimą; iškilo 
faktai, prieštaraujantys Teisės 
dept. teigimams apie VVaco ir 
pan. (VVSJ) 

•Per praėjusius penke
rius metus Kuba s lapta lei
do 400 žydų emigruoti į Iz
raelį. . Kanados ambasada 
•Havanoje parūpino kelionėms 
dokumentus. (VVSJ) 

•Italų parlamento komi
sija demaskavo 261 KGB 
agentą, kuris šnipinėjo Rusi
jai šaltojo karo metu. Jų tarpe 
buvo valdačiosios koalicijos 
narys ir daugybe žurnalistų. 
(VVSJ) 

•Kinijoje atrasta s lapta, 
„vien moterų" kalba — Nu 
Shu. Ji išsivystė moterų tarpe 
prieš šimtus metų. kada joms 
buvo draudžiamas mokslinis 
išsilavinimas ir jų kojos buvo 
surišamos. Nu Shu skiriasi 
nuo kiniečių kalbos, o išlikę 
kalbantieji gyvena Hunan 
apylinkėje. (AP) 

Danutė Bindckienė 

Tebekruta ir „rudi 99 
99-
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Lietuviai Chartos 50 metų sukakties minejinv.-. įvykusiame Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime, š.m. rugsėjo 
14 d. Iš kairės.: A. Vidunas. kun A. Saulaitis. SJ, B. Jšįjsaitiene ir JAV LB Krašto valdybos pirm. R. Narušiene. 

Nuotr. Bernardo Narušio 

kelionių išlaidas padengia Ap- mas apeliuojamas. (VVSJ; 
saugos departamentas. <Fox) -Smegenų vys tymas nesi-

• Rus i jos p rez . J e l c i n per - baigia, žmogui fiziškai su-

• J a p o n i j o j e v i są s a v a i t ę 
po r ū g s . 30 d. b r a n d u o 
l inė je j ė g a i n ė j e įvykusios ne
laimės spinduliavimas toliau 
skleidėsi, nes nebuvo išjung
tas ventiliatorius, t raukiant is 
dujas į lauką. Dabar išjung
tas . (VVSJ) 

• K o s o v o l iks S e r b i j o s da
l is , pranešė Jungt in ių Tautų 
viršininkas K. Annan, atmes
damas albanų nepriklauso
mybės pasiūlymus.<WSJ J 

•Automobi l ių užpakal i 
n ia i šon in ia i o r o maiša i 
v a i k a m s pavoj ingi . Federa-
liniai saugumo žinovai patarė 
automobilių gamykloms iš
jungti užpakalyje įrengtus 
šoninius oro maišus , mašinų 
pirkėjams pranešti apie pa
vojų ir leisti pirkėjams ap
sispręsti, ar nori maišus pri
jungti . Neseniai tie patys 
žinovai pa tarė sodinti mažus 
vaikus kaip tik į mašinos galą, 
o ne į priekį, nes išsipūtę prie
kiniai oro maišai vaikus yra 
sužeidę, užmušę. 

Kada federaliniai žinovai 
nusprendė reikalauti auto
mobiliuose oro maišus, ga
myklos priešinosi, aiškinda-
mos apie pavojų vaikams. Fe
deralinės agentūros gamyklų 
neklausė. (VVSJ, Nat . Revievv) 

•Prez . Cl inton ir žmona 
Hil lary — u ž s i e n i labiau
s ia i ap lankius i prez iden
tūr inė pora. Prez. Clinton 
per 6.5 metus* praleidęs 187 
dienas užsienyje, daugiau ne
gu kiti prezidentai. Reagan 
per 8 metus keliavo 87 dienas, 
o Bush — 80 dienų. Praėjusią 
savaitę Hillary Clinton išvyko 
savaitei į užsienį. Jau 25-tą 
kartą keliavo su štabu, apsau
ga, be prezidento (kaina 3 
mln. dol.). Iš viso ji aplankiusi 
74 kraš tus . Atstovas spaudai 
Lockhart aiškina, kad H! Clin
ton „toliau dirba Jrtt ambasa
dorės darbai . Kadangi nėra 
prezidento žmonų kelionių iš
laidoms skirtų lėšų 'kitos vie
nos nekeliavo), tad H. Clinton 

k e l t a s iš l igoninės į s laugy
m o n a m u s , atsigauti nuo gri
po, pasak gydytojų.Tuo tarpu 
parlamentas trečią kartą ne
sutiko patvirtinti Jelcino pro
kuroro pašalinimą. Jis turėjo 
ištirti korupciją Kremliuje. 

Rusu kareiviai toliau puola 
čečėnus. Kovos vyksta į vaka
rus nuo Grozny — jau už 
Maskvos anksčiau nustatytos 
„saugumo zonos" ribų. Aps
kaičiuojama, kad yra 155.000 
čečėnų karo pabėgėlių. (VVSJ) 
/ "Nobe l io ekonomikos 
p r e m i j a skirta Columbia u-
to p rofesor iu i Robert Mun-
de l l . <'ipriam inflacijos kovo
tojui ir mokesčių procentų 
sumažinimo rėmėjui. Mundell 
yra pavadintas Europos naujo 
bendro valiuto ir buvusio prez. 
Reagan ekonominės politikos 
„intelektualiniu tėvu". Jo 
įvesti pasiūlymai atgaivino 
ekonomijas Thatcher laikų 
Anglijoje, Argentinoje, Čilėje. 
Izraelyje, Japonijoje, o Reagan 
laikais JAV-ose i vestų Mun
dell reformų resultatai matyti 
da r šiandien — ilgiausias tai
kos laikotarpio ekonominis pa
kilimas. (VVSJ' 

•Kalifornijos l igoninėse 
va ldž ia nustatys medic inos 
sese l ių/pacientų proporci
ją. Kalifornijoje yra ypač dide
lis trūkumą.- medicinos sese
lių. Iškilus rūpesčiui, kad se
selėms pask;-iama per daug 
ligonių, ir t dėl neįmanoma 
parūpinti atitinkamą prie
žiūrą, valstija įsikišo. (VVSJ) 

•Anestezijos naudoj imas 
g i m d y m o metu patrigubėjo 
n u o 1981 m Pagal dabarti
nius duomen s JAV didžiau
siose ligonine-e gimdymo me
tu duodama anestezija 66% 
moterų. <WSJ 

•Br i tų teigėjas nuspren
d ė , k a d Čilė- buvusi dikta
tor ių Pinochet gal ima per
duoti ispanijie teismui už ka
rinius nusik; įimus. Sprendi-

brendus. Nauji Princeton u-
to tyrimai rodo, kad smegenys 
toliau atnaujina atminties ir 
mokymosi ląsteles (neurons). 
(VVSJ) 

•2000 m. r i n k i m a m s ar 
tėjant , gruodžio 2 d. New 
H a m p s h i r e valstijoje vyks 
debatai tarp galimų respubli
konų (GOP) partijos kandida
tų į prezidentus, jų tarpe Tex-
as gub. George VV. Bush. 
CVVSJ.I 

•Nutukę asmenys miršta 
jaunesni, praneša American 
Cancer Society. Yra aiškus 
ryšys tarp nutukimo ir širdies 
ligų bei vėžio, nors tie asme
nys nerūko ir šiaip sveiki. 
(VVSJ) 

„raudoni" 
Daugiau, kaip puse šimt

mečio praėjo, kai buvo su
triuškintas nacizmas. Nese
niai pasaulis, ypač Europa, 
džiaugsmingai šventė Antrojo 
•pasaulinio karo pabaigą ir dar 
kartą prisižadėjo, kad daugiau 
niekuomet neleis įsigalėti to
kiai totalitarinei sistemai, ku
ri neša vergiją ir pastato žmo
niją į naujo pasaulinio karo 
pavojų. 

Prieš maždaug dešimt metų 
panašiai buvo džiūgaujama, 
kad ir antroji totalitarinė ga
lybė, praliejusi galbūt net dau
giau nekalto kraujo ir ašarų, 
kaip nacizmas (juk ji egzistavo 
kur kas ilgiau, tad ir laiko 
savo kruviniems darbams 
daugiau turėjo), pagaliau su
griuvo. 

Žinoma, naivu buvo tikėti, 
kad pabaiga — tiek nacizmui, 
tiek komunizmui — ateis taip 
staiga, tarytum kažkokią ma
gišką liniją nubrėžus ar tašką 
padėjus. Metams slenkant tie 
nuogąstavimai iš dalies pasi
tvirtino: tiek rudasis, tiek rau
donasis slibinas dar nėra vi
siškai sunaikintas, dar vis ro
do gyvybės ženklus. Galima 
net tvirtinti, kad jie pradeda 
stipriau krutėti ir todėl labai 
svarbu neprarasti budrumo, 
apžvalgumo, kad kažkada 
ateityje nebūtų per vėlu. 

Kone visos, išsilaisvinusios 
ir nepriklausomybę po Sovietų 
Sąjungos sugriuvimo atgavu-

' šios, Rytų bei Vidurio Europos 
•Širdies l igoniams pakar- i valstybės per tą dešimtmetį 

tojama — mažinti kraujo cho- | t u r ė J ° Pergyventi tuos pačius 
lesterolį. sveikai valgyti, I užsilikusios „raudonligės" 
mankštintis, naudoti aspiriną, i simptomus: į valdžią buvo iš-
Naujų tyrimų rezultatai rodo, į rinkti buvusieji partiečiai, no-
kad arterijų uždegimas figū- ' 
ruoja širdies ligų atsiradimui, j 
Aspirinas ne tik skystina | 
kraują bet ir 
uždegimą. 'VVSJ) 

sumažina 

I menklatūrininkai, sauvaliau-
tojai, sovietinės sistemos ne 
tik auklėtiniai, bet patikė
tiniai. Visur, tiesa, jau atsar-

* LTkio ministerijos kole
gija svarstys, ar „Lietuvos 
dujos" bei kitos Ūkio ministe
rijos žinioje esančios ben
drovės nepažeidė įstatymų, 
apdrausdamos savo veiklą 
draudimo bendrovėje „Cen-
sum". Rugsėjo 22 d. dienraš
tis Respublika" išspausdino 
straipsnį, kuriame buvo tei
giama, jog akcinė bendrovė 
„Lietuvos dujos" bei kai kurios 
kitos didelės įmonės, kuriose 
vyrauja valstybės kapitalas, 
nepaskelbusios konkurso, ap
draudė savo veiklą draudimo 
bendrovėje „Censum". kurioje 
apsidraudusių bendrovių d i , 
rektoriai yra arba akcininkai, 
arba susiję su šios bendrovės 
veikla. 

giau ir slaptai, tebeveikė seno
ji KGB (tik dabar kitais tiks
lais), nuolat buvo griebiamasi 
šantažo, grasinimų, vagysčių, 
biurokratizmo privatizuojamų 
objektų grobstymo... Ir laisva 
visuomenė netruko suskilti į 
dvi skirtingas klases: turin
čiųjų ir neturinčiųjų. Iš esmės 
tos abi klasės egzistavo sovie
tinėje imperijoje ir jų sudėtis 
nedaug tepasikeitė — kas 
buvo viršuje, tas ir pasiliko 
(tik kitais vardais); kas pačia
me dugne, tam vis tiek nepa
vyko aukščiau pakilti. 

Dar verta pastebėti, kad 
posovietinio laikotarpio ne
priklausomose valstybėse la
bai kratomasi patriotizmo, 
tautiškumo sąvokos bei įvaiz
džio. Dabar daug kam priimti
nesnis kažkoks „kosmopolitiz
mas", „globalizmas". Tas pa
stebima ir Lietuvoje, kur žodį 

tauta beveik ištisai pakeitė 
šalis, nacija; taut in is , valstyoi-
nis yra vien nacionalinis ir 
pan. 

Teigiama, kad Europoje, 
ypač Vokietijoje, nacizmas iki 
šiol daugiausia reiškėsi jaunų 
pramuštgalvių gaujų, lengvai 
sukurstomų galbūt vieno kito 
senųjų naciškųjų „švarios 
vokiškos rasės" palikuonių, 
siautėjimu. Pasivadinę naujai
siais naciais, šie asmenys savo 
pyktį ir protestus dažniausiai 
nukreipdavo prieš emigran
tus, labiausiai tuos, kurie ne
atrodė, kaip, jų nuomone, tu
rėtų atrodyti „pranašiosios 
baltosios rasės" vokietis. To
kių, neapykantą ir suirutes vi
sur sėjančių, gaujų pasitaiko 
ir Amerikoje, nors pastaruoju 
metu jų išpuoliai j au kur kas 
retesni i prisiminkime 60-tąjį 
dešimtmetį, kai buvo ..kovo
jama" prieš Afrikos ameri
kiečius, siekiančius lygių pilie
tinių teisių). 

Tačiau dabar vėl plačiau 
pradedama kalbėti, kad Euro
poje nacizmas pamažu įgauna 
naujas fermas — daug pavo
jingesnes, nes jo subtilesnės ir 
labiau užmaskuotos. Po nese
n a i vykusių rinkimų Austri
joje, kur daug balsų laimėjo 
Laisvės partija, kurios vadas 
Haider pasižymi nacistiniais 
polinkiais (jis esąs aukšto na
cių laikų pareigūno sūnus, o jo 
partija yra prieš nelegalius 
imigrantus, propaguoja- rasi
nius priešiškumus1 . ka<i kurie 
demokratiniai Austrijos sluok
sniai yra nemažai susirūpinę 
valstybės vidaus politikos at
eitimi. Juo labiau, kad vadina
moji Laisvės partijos -populia
rumas pamažu didėja'.1 " 

Tuo tarpu Vokietijoje, ypač 
buvusioje jos rytinėje dalyje, 
kuri dešimtmečius buvo in-
doktnnuojama sovietiškojo 
bolševizmo, pradeda atsigauti 
komunizmas. Nepaisant buvu
sios V. Vokietijos paramos 
„rytiečiams", ekonominės re
formos ir ten aukštyn stumia
si labai pamažu — per pama
žu nekantr iems gyventojams. 
kurie nedelsiant trokšta turėti 
visko: gerus darbus, didelius 
atlyginimus, įvairią gyvenimo 
prabangą, kurią turi vakari
niai vokiečiai. Tą nepasitenki
nimą skuba išnaudoti komu
nizmo liekanos, kurstydamos 
visuomenę, kad valdžion rei
kia susigrąžinti buvusius no
menklatūr ininkus ir viskas 
vel ..plauks medaus bei pieno 
upėmis". Atrodfc. kad iš dalies 
ta propaganda yra veiksmin
ga, ką rodo paskutiniųjų rin
kimu rezultatai . 

KAIP AS BUVAU MINISTRU 
Tęsinys ZIGMAS ZINKEVIČIUS ^ 

Pirmininkavo Centro są
jungos švietimo darbuotojų 1998.02.14 konferencijos 
posėdžiui, kuriame buvo nutarta (cituoju kaip parašy
ta): J m tinant didžiulį šiandieninį.susipriešinimą, va
dovaujant Švietimui tarp Krikščionių demokratų,. 
siekti perimti vadovavimą Švietimo ir mokslo ministe
rijai santarvės vardan. Ministru Centro sąjungos 
šyietimiečiai siūlo Regimantą Čiupailą". Pasirašė pir-
rmninkavu.-i Giedre Kvieskienė ir posėdžio sekretorė 
Daiva Šukytė 'skyriaus darbuotoja). 

Viceministro Lamanauske vadovaujama komisija, 
sudaryta 1997.11.11 Vyriausybės pavedimu, iš esmės 
patikrino Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevenci
jos programai skirtų lėšų panaudojimą ne pagal pas
kirti ir 1.1 t'žuot prisiėmusi atsakomybę už akivaiz
džius įstatymų pažeidimus, Kvieskienė 1998.02.23 pa
reiškimu išplatino melagingą informaciją, šmeižiančią 
Lamanauską ir žeminančią Ministerijos prestižą. Ka
dangi per pastaruosius metus jai buvo pareikštos dvi 
drausnv.n'-s nuobaudos, parašiau įsakymą atleisti nuo 
02.12 iš pareigų, tačiau ji prieš tai spėjo „susirgti" ir 
„sirgo" iki mano darbo Ministerijoje pabaigos. 

Vaiku nusikalstamumo prevencija ir su ja susijusi 
mokyklos nelankančių vaikų apskaita visą laiką buvo 
Ministerijos dėmesin centre. Kartu su kitomis suinte
resuotomis žinybomis (Statistikos departamentu. Vi

daus reikalų, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalu 
ministerijomis) parengėme „Mokyklinio amžiaus vai
kų iki 16 metų apskaitos ir prevencijos darbo meto
diką", kuria remiantis buvo pradėtas sistemingas dar 
bas, dėjęs pagrindus vadinamųjų gatvės vaikų įtrau 
kimui į švietimo orbitą. Bendrame Vidaus reikalų ir 
ŠMM kolegijų posėdyje 1997.03.27 buvo išanalizuoti, 
šios srities veiklos programa ir priimtas specialus nu 
tar imas, o 12.08 pasirašyta abiejų ministerijų bendra
darbiavimo šioje srityje sutart is . Pradėtas sunkus ir il
gai truksiantis darbas. į kurį taip pat ėme įsitrauki 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Ministerija, jos padaliniai dirbo daug. Labai svariv: 
buvo parodyti tą darbą, informuoti apie jį platesnę vi 
suomenę ir tuo būdu užčiaupti burnas absurdiškai kri 
tikai. Reikšmingą vaidmenį turėjo atlikti Ministerijo-
atstovas spaudai. Atėjęs dirbti iš pradžių tokio pa 
reigūno iš viso neradau. Tam darbui paskyriau vienin 
telę Ministerijoje buvusią profesionalią, žurnalistę An 
dželą Armonienę. Tačiau ji ilgą laiką i darbą neįsi 
t raukė, praktiškai nieko nedirbo, kol įteikiau atleidi 
mo lapelį. Tik tada suskato dirbti, bet ne visada koky 
biškai, pavyzdžiui, parašė, kad aš buvau posėdyje 
kuomet tš tikrųjų gulėjau ligoninėje, i r pan. Todėl ga
lop tą darbą pavedžiau savo padėjėjai Gražinai Daugi
nienei, iš profesijos lituanistei, kuri tą darbą atlikt 
stropiai ir pavyzdingai. Bet tai įvyko jau pačioje mano 
ministravimo pabaigoje. Informacijos apio Ministerijos 
darbą didieji dienraščiai skelbti vengė, daugiausia ją 
spausdino „Voruta" ir Ministerijos leidybos centro lei

diniai. Taigi ji buvo užgožiama stiprių kritikuotojų 
balsų didžiuosiuose dienraščiuose. 

Leidybos centro darbą pertvarkėme iš esmės: buvo 
pakeista jo struktūra, atsisakyta kai kurių funkcijų, 
atleisti nereikalingais tapę darbuotojai, jų skaičius 
nuo 68 sumažintas iki 42, bet darbas dėl to tik page
rėjo. Pertvarkėme vadovėlių leidybą, pakeitėme mo
kyklų aprūpinimo vadovėliais tvarką. Sunkiau sekėsi 
gerinti vadovėlių turinį, kuris priklausė ne tik nuo au
torių, bet ir nuo Ugdymo turinio tarybos (joje daug 
Kuolio šalininkų) ir ekspertų darbo. Vadovėlių leidy
bos plano sudarymą ir tvirtinimą gerokai trikdė Atvi
ros Lietuvos fondo diktuojamos sąlygos: parinkdavo 
autorius, leidėjus sbe konkurso), nors Fondas finansa
vo tik 20-25 procentus visų leidybos išlaidų, o visas ki
tas (75-80 proc.) padengdavo Ministerija. Ryškėjo ne
rimą kelianti tendencija kuo daugiau vadovėlių lei
dybos organizavimo funkcijų perduoti Bendrojo ugdy
mo turinio skyriui 'didžiausiam Ministerijoje, vedėja 
Loreta Žadeikaitėv paklusniai vykdžiusiam Fondo nu
rodymus. 

Leidybos centras rūpinosi Ministerijos „Informaciniu 
leidiniu" (biuleteniu1 ir jo priedu „Švietimo naujovė
mis" (pasaulio pedagoginės minties apžvalga). Pirma
sis bent iš dalies atliko tam tikros atsvaros funkciją 
prieš mokytoju.- dezinformuojantį Tervidytės „Dialo
gą", kurį Ministerija finansiškai remdavo — 1997 m. 
pervedė 146 tūkst litų. taigi neproporcingai daug lygi
nant su kitos pedagoginės spaudos menku rėmimu. 
Nuo 1998 m. numačiau pakeisti pedagoginės spaudos 

rėmimo tvarką, pereiti prie konkrečių projektų finan
savimo. Kaip ir su visais kitais periodiniais leidiniais. 
su „Dialogu" sutartis nebuvo automatiškai pratęsta, 
bet pasiūlyta dalyvauti projektu, atspindinčiu * 
mo reformos vyksmą, konkurse. Tervidytės ta: IK ten-
kino ir ji mane apkaltino pedagoginės spaudos sunai
kinimu (!), pedagogų palikimu visai be periodines 
spaudos (!) ir pan. Rado užtarėju: ją stojo einu I 
Musteikienė. Viktorija Daujotyte. Antanas Pakerys ir 
kiti. Teko straipsniu „Nuogąstavimai del pedagoginės 
spaudos žlugimo nepagrįsti" 'Respublika 1998.02.11) 
paaiškinti, kaip yra iš tikrųjų, išsklaidyti 
skleidžiamą mitą. 

Mokslas ir s tud i jos 
Reforma buvo vykdoma ne tik švietimo. bei ir mok

slo bei studijų srityse, tik čia mažiau trukdyta. Man ši 
darbų sfera buvo labai gerai pažįst ma. 50 metu 
išdirbau Vilniaus universitete, be to. dar e-u dėstės 
Vilniaus pedagoginiame institute ir iki pat pastarojo 
laiko — Vytauto Didžiojo universitete Kaune Visuo
met buvau labai įsitraukęs į mokslo darbą kalbotyros. 
ypač lituanistikos ir baltistikos srityse. Ministravimo 
pradžioje. 1997.020 6. Kauno, technologijos univer.-i-

1 tėte vykusioje mokslinėje konferencijoje ..Lietuvos 
mokslas ir pramone" skaičiau paskaita „Vyriausybes 
politika mokslo ir studijų srityje", kurioje trumpai iš 
dėsčiau savo pagrindines nuostatas (paskelbta leidi
nyje „Lietuvos mokslas ir pramone. Konferencijos 
pranešimų medžiaga". 2 knyga. Kaunas . 1997' ;B.d.> 
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Jurgis Gimbutas — Vilniaus Gedimino Technikos universiteto garbes 
daktarus, Nuotr. Alekso -Jauniaus 

JURGIS GIMBUTAS — 
VILNIAUS TECHNIKOS 

UNIVERSITETO GARBĖS 
DAKTARAS 

Gausėja išeivijos kultūros ir 
mokslo veikėjų, kuriems Lie
tuvos universitetai bei kitos 
mokslo įstaigos suteikia 
aukštą t i tulą — garbės dakta
ro laipsnį. Rugsėjo pabaigoje 
tokia žinia pasiekė inžinierių 
daktarą Jurg) Gimbutą. i> 
Bostono atskridusį j Vilnių. 
Vilniaus Gedimino Technikos 
universiteto taryba šios aukš
tosios mokyklos garbės dakta
ro laipsnį J . Gimbutui suteikė 
už didelius nuopelnus lietuvių 
liaudies architektūros tyri
mams , vystant namotyros 
mokslą ir svarų indėli i Lietu
vos mokslo istoriją. 

Gedimino Technikos univer
si tetas — viena stambiausių ir 
garsiausių Lietuvos aukštųjų 
mokyklų. Čia rengiami aukš
tos klasės statybos ir archi
tektūros specialistai, kelių, 
t ransporto, gamtosaugos inži
nieriai. Universitetas kasmet 
išleidžia apie 1,500 absolven
tų. Pradėtos studijos anglų 
kalba. 

I iškilmingą universiteto 
mokslo tarybos posėdį susirin
ko ne tik profesoriai, kiti 
dėstytojai, bet ir studentai, 
kitų mokslo įstaigų akade
minė visuomenė. kultūros 
žmones. Technikos universite
to rektorius Edmundas Za-
vadskas iškilmingai perskaitė 
Mokslo tarybos nutarimą del 
Garbės daktaro vardo suteiki

mo -Jurgiui Gimbutui. Rekto
rius jį užvilko dailininkės Ire
nos Vabalienės sukurta dakta
ro toga. įteikė kitas regalijas. 
Naująjį garbes daktarą sveiki
no buvęs prezidentas A. Bra
zauskas. Seimo Švietimo ir 
Mokslo komiteto pirmininkas 
Ž. Jackūnas, monsinjoras K. 
Vasiliauskas, Architektūros 
fakulteto dekanas E. Sta-
niūnas. universiteto bibliote
kos direktorė S. Bartke-
vičienė. o gražia, jausminga 
daina — universiteto choras 
..Gabija". 

Manau verta plačiai išsakyti 
Gedimino Technikos universi
teto architektūros profeso
riaus dr. Konstantino Jakovle-
vo-Mateckio kalbą, kurioje jis 
apibūdino J. Gimbuto moksli
ne ir visuomeninę veiklą, jo 
indėlį į Lietuvos architektūros 
tyrinėjimus ir jos istoriją, o 
taip pat veiklą JAV Lietuvių 
Bendruomenėje. Prelegentas 
J. Gimbutą pavadino namo
tyros mokslo pradininku Lie
tuvoje. 

Prof. K. Jakovlevas-Ma-
teckis apžvelgė J. Gimbuto 
ankstyvąją veiklą nepriklau
somoje Lietuvoje ir politinių 
pabėgėlių stovyklose Vokieti
joje. 1941 m. baigęs Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetą, iki 
antrosios sovietinės okupaci
jos J. Gimbutas dėstė to paties 
universiteto statybos fakul

tete. Nuo okupantų teroro 
pasitraukęs į Vokietiją, 1946-
1948 m. dėstė Miuncheno uni
versitete, o Štutgarde apgynė 
daktaro disertaciją apie stogų 
konstrukciją ir jos kaitą Lietu
vos kaimuose. 1949 m. apsigy
veno JAV, inžinerinėje firmoje 
projektavo sudėtingas ir uni
kalias pramoninių, uosto pas
tatų ir statinių konstrukcijas. 
Tuo pat metu J . Gimbutas ak
tyviai dalyvavo įvairių Lietu
vių Bendruomenes sąjungų, o 
ypač Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos veikloje. 
Nuo 1954 m. jis — Lituanisti
kos instituto tikrasis narys, 
kurį laiką — jo pirmininkas. 
J. Gimbutas taip pat buvo il
gametis „Lietuvių enciklopedi
jos* redakcijos narys. Vien 
Rietuvių enciklopedijai" ir 
„Enciklopedia Lituanica" jis 
parašė per 580 straipsnių. 

Tačiau ryškiausias J. Gim
buto darbų pėdsakas yra likęs 
namotyros moksle, pažymėjo 
prelegentas. Tai lietuvių liau
dies architektūros studijos, 
straipsniai apie lietuvių archi
tektūrą ir architektus, inži
nierius, kultūros veikėjus. Pa
minėtinos J . Gimbuto knygos 
apie profesorius Steponą Ko
lupailą, Joną Šimoliūną. Jo 
didelės apimties analitiniai 
namotyros straipsniai yra 
knygose J t a i m o architektūra 
ir statyba" (1968), ,,Lietuvos 
bažnyčių chronologija ir statis
tika" (1970). „Lekėčių kaimo 
trobesiai", 11979). „Rytų Lietu
vos sodybos ir trobesiai;, 1980), 
Xietuvos bažnyčių statytojai 
19-20 a."" (1982). Prelegentas 
stebėjosi, kaip, gyvendamas 
svetur, per tūkstančius kilo
metrų nuo Lietuvos, jis galėjo 
parašyti tiek vertingų studijų 
apie- lietuvių liaudies archi
tektūrą. 

Prof. K. Jakovlevas-Matec-
kis nušvietė, nuo 1993 m. 
prasidėjusį, J. Gimbuto ben
dradarbiavimą su Vilniaus 
Gedimino Technikos universi
tetu. Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, jis dalyvavo uni
versitete surengtoje moksli
nėje konferencijoje apie sta
tybų aukštojo mokslo raidą 
Lietuvoje. J . Gimbutas skaitė 
pranešimą ne tik šioje konfe
rencijoje, bet ir Architektūros 
fakultete apie liaudies archi
tektūros tyrinėjimus. J. Gim
butas universitetui periodiš
kai siuntė daug autentiškos 
medžiagos, susijusios su lietu
vių mokslininkų biografijomis. 
Jo pastangomis, universitetas 
užmezgė dalykiškus ryšius su 
keletu JAV bei Kanados archi
tektų ir jų šeimų nariais. To 
dėka Statybos mokslų muzie
jui perduoti pirmojo Lietuvos 
gelžbetoninių konstrukcijų ty
rinėtojo prof. J. Kuodžio ar
chyvai, daug istoriškai vertin
gos medžiagos gauta iš žy
maus jūrų švyturių ir kitų 
hidrotechninių statinių pro
jektuotojo J. Danio, atsiųsti 
pasaulinio garso statybų inži
nieriaus V. Izbicko asmeniniai 
archyvai. Daug savo archy-

r. Adolfas Darnusis ir Jadvyga Damušiene. 

MOKSLO ISTORIKŲ 
KONFERENCIJOJE PAMINĖTAS 

PROFESORIUS ADOLFAS DAMUŠIS 

Mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje rugsėjo 22 d. dalyviai. 

1999 m. rug-jo 22 d. Vil
niaus Gedimi:. > Technikos 
universitete vyk konferencija 
„Technikos mok.-iu raida Lie
tuvoje". Nemaža dalis perskai
tytų pranešime buvo skirta 
žymiems techi KOS mokslų 
kūrėjams Lietuv je. Taip buvo 
paminėtas Ju> zas Gabrys, 
Marcelinas Šikšnys, Petras 
Šernas, Kazimicas Vasiliaus
kas, Antanas Maciejauskas 
(Macijauskas), .M:ndaugas To-
monis. Ramuti- Šimaitis ir 
Adolfas DamušL- Apie buvusį 
kalinį habil. prof. R. 
Šimaitį buvo su.<urtas video
filmas, kurio p.-ržiūra vyko 
plenarinio posėd:u> metu. da
lyvaujant pačia::, profesoriui. 

Mokslo istorik . konferenci

jos metu galėjo pabendrauti ir 
su kitu Lietuvos šviesuoliu — 
profesoriumi daktaru Adolfu 
Damusiu, apie kurį pranešimą 
„Mokslininkas išradėjas — 
Adolfas Darnusis" parengė šio 
straipsnio autore. VGTU rek
toriaus. LMA nario korespon
dento habil. dr. prof. Edmun
do Kazimiero Zavadsko bei 
konferencijos rengėjo, inžinie
riaus, technikos daktaro, do
cento VGTU Žiniasklaidos ir 
renginių direktoriaus Algi
manto Nako iniciatyva bei 
pastangomis. konferencijos 
dienai buvo išleista knyga 
„Technikos mokslų raida Lie
tuvoje. Mokslo istorikų kon
ferencijos pranešimai". 51-61 
puslapiuose išspausdintas 

vinės medžiagos universitetui 
yra perdavęs ir pats J . Gimbu
tas , m 

J. Gimbutas remia bei pade
da universitetui ir savo asme
ninėmis lėšomis. Pinigu jis 
paskyrė universiteto statybos 
mokslo muziejaus įrangai to
bulinti, o taip pat premijuoti . 
Architektūros fakultete sureng
to studentų konkurso geriau
siai kaimo sodybai suprojek
tuoti nugalėtojus. 

— Džiaugiamės, kad šis 
iškilus mokslininkas, kūrėjas, 
visuomenės veikėjas tapo 
mūsų universiteto garbės dak
taru, mūsų ryšiai ir bendra
darbiavimas sa išeivija bus 
dar tampresnis, — baigdamas 
pasakė dr. K. Jakovlevas-
Mateckis. 

Universiteto -ektorius E. Za-
vadskas pasidžiaugė, kad su
sidomėjimo taip pat susilauk-
Vilniuje ncser.iai išleista J. 
Gimbuto knyga apie lietu
viškų trobesį'.: puošmenas. Ši 
knyga jau baig ama išpirkti. 

Susirinkusi1 ;:ų šiltai sutik
tas , žodį tarė ir pats garbes 
daktaras J. G :nbutas. Nuošir
džiai padėkoj- s už aukštą jo 
veiklos įverti':.mą ir apžvelgęs 
K. Cerbuleiv: V. Miliaus, J. 
Baršausko, i. Šešelgio, A. 
Jankevičienės. J . Butkevi
čiaus, kitų !.ietuvo> archi
tektų reikšm:: gus darbus. J. 
Gimbutas tęsė-

— Stambus istorinis įvykis 
yra Lietuvių liaudies buities 
muziejus, kitaip tariant skan
senas ar oro muziejus Rum
šiškėse. Pradėtas 1965 metais, 
tasai namotyros muziejus 
išaugo iki vieno didžiausių 
Europoje. Bręsta nauja namo
tyros tyrinėtojų karta. 

Kas darytina dabar ir arti
moje ateityje? Mano. pa
šaliečio, nuomone, pirmiausiai 
reikia paruošti išsamią knygą 
svetimomis kalbomis. Pasau
linėje namotyros literatūroje 
tebėra beveik tuščia vieta Lie
tuvai. Man atrodo, kad tam 
darbui parašyti jau yra lite
ratūros ir rankraščių, tik rei
kia susumuoti taip. kad būtų 
-uprantama užsieniui. Žino
ma, tęstini kaimų; mažųjų 
miestelių ir dvarų sodybų ty
rinėjimai ir jų inventorizavi
mas. , 

Beje. baigęs savo kalbą, 
išklausęs sveikinimus, pri
ėmęs gėlių puokštes. J. Gim
butas, kaip universiteto 
garbės daktaras , atliko pir
mąjį savo darbą šiuose parei
gose: s tudentams — būsi
miems architektams — J. Zin-
kutei, D. Lauciui ir R. Am-
šiejui — jo paties remto kon
kurso dėl geriau.>io ūkininko 
sodybos projekto — įteikė pre
mijas. 

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

pranešimas skirtas prof. A. 
Damušiui, kuriame plačiai 
kalbama apie A. Damušio 
nuopelnus chemijos mokslui 
Lietuvoje, apie jo — chemiko 
— mokslinę veiklą išeivijoje: 
profesinėje spaudoje paskelb
tus tyrimų projektus (jų 16), 
Prancūzijoje, Kanadoje bei 
JAV paskelbtus 30 patentų, jo 
straipsnius bei knygas, už ku
rias jam pripažintas savo sri
ties specialybės tarptautinio 
eksperto vardas. Tad prele
gentė, nekartodama jau pa
skelbto pranešimo teksto, kon
ferencijos dalyvius galėjo su
pažindinti su profesoriaus 
tėvais, jo vaikyste, apžvelgti 
kelią į mokslą ir pristatyti ki
tas mokslininko tyrinėjamas 
kryptis: darbais, skirtais lietu
vių tautos rezistencijai; ti
kėjimo problemos, bei Lietu
vos krikšto sąlygų tyrimu; 
straipsniais skirtais ateitinin
kuos problemų analizei ir su
pažindinti ir su paskutiniąja 
profesoriaus A. Damušio kny
ga, skirta lietuvių tautos re
zistencijai sovietų bei nacių 
okupacijos metus. Knyga pa
rašyta anglų kalba — autorius 
siekė, kad apie lietuvių tautą, 
jos tragišką likimą ir kovą 
plačiai žinotų pasaulis. Knyga 
buvo pristatyta Kauno ir Vil
niaus visuomenei, galvojama 
apie jos išvertimą į lietuvių 
kalbą. Pranešime kalbėta ir 
apie prof. A. Damušio — Lie
tuvių katalikų mokslo akade
mijos akademiko veiklą ne tik 
nepriklausomoje Lietuvoje bei 
išeivijoje, bet ir sugrįžus į Lie
tuvą, paminėta ir jo plati vi

suomeninė veikla. Buvo ak
centuota, kad profesorius visą 
laiką rūpinosi Lietuvos ateiti
mi, todėl daug dėmesio skyrė 
išeivijos jaunimui . Siekdamas, 
kad jis nenutaus tų , žinotų 
tėvų ir protėvių kalbą, pa
pročius, istoriją, suorganizavo 
ateitininkų stovyklą „Daina
va". Nepamirš tas rūpestingas 
ir svarbus profesoriaus žmo
nos — Jadvygos vaidmuo. Ji 
profesoriui ta lkino visoje pla
čiašakėje jo veikloje. Kalbėta 
apie šios kilnios šeimos dė
mesį ir rūpestį visais Lietuvos 
reikalais, įvairiapuse pagalba, 
kurią yra pajutę ne vienas... 
Jadvygai Damušienei įteiktos 
gėlės — tai padėka už kilnią 
širdį... 

Nepaisant prieš renginį pa
tirtos t raumos, prof. A. Da
rnusis a tsakė į konferencijos 
dalyvių klaus imus, daugiau 
dėmesio sute lkdamas pagar
sėjusiems vadinamiems Kau
no Garažo įvykiams. 

Šis susi t ikimas kai kuriems 
mokslininkams buvo pirmoji 
gyva pažintis su plačiai ži
nomu mokslininku chemiku 
profesoriumi Adolfu Damušiu, 
kitiems gi — malonus susitiki
mas su savo kadaise buvusiu 
dėstytoju (KTU habil. dr, prof. 
Juozui Macevičiui prof. A. 
Darnusis yra vadovavęs labo
ratorijos darbams) . 

Šis susi t ikimas su prof. A. 
Damušiu, ne tik pranešimui, 
bet ir pačiai mokslo istorikų 
konferencijai, suteikė naują 
atspalvį. 

Dr. Aldona 
Vas i l iauskienė 

£• + 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪL0ME ŽEMIAUSIAS KAINAS SKRYDŽIAMS 

IVILNtU 

1999 m. spalio 1 d. - gruodžio 13 d. 
IŠ 

Chicago 
NewYork 
Seattle 

$449 
$405 
$569 

Universiteto Mokslo tarybos ;xis»-clis Kalba rektorius K /avadskas. Pirmoje eilėje ii k.nre* «-<U hu\es ;>n / \ 
Brazauskas, dr. Jurgis (įimbutaM, inons. K. Vasiliauską-. S»v • -•'. a •••• Mok.-lo Komiteto pirm /. .Liekana 

Nuoti Alekso .Jauniaus. 

Vilniaus GediiD.iio Technikos u-to rektorius E. Zavatiskas (kairėje) J 
i ii..įimta apveik : garbės daktaro toga ir įteikia kitas regalijas. 

'••..;•-• Alekso Jaun iau* 

Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. Taip pat turime 
specialias kainas skrydžiams į Vilnių iš kitų JAV miestų. 

********** 

Special ios kainos i i VILNIAUS į: 

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

********** 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
kreiptis j mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

American Trayel S e r v i c e 
9439 S. Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000; 800-422-3190; fax 708-422-3163. 
E-mail: ATSVLOworldnet 

Webnrww.americantravelservice .com 

http://Webnrww.americantravelservice.com
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Pas Vilkaviškio vysk. Juozą Žemaitį, SJ (dešinėje) apsilankęs prof. Antanas Liuima. SJ, ir dr. Aldona Vasi
liauskienė. 

Vilkaviškio kunigų seminarijos koplyčioje vysk. J . Žemaitis, prof. A. Liuima su grupe klierikų. 

PROF. KUN. ANTANAS LIUIMA, SJ, 
LANKĖSI LIETUVOJE 

1999 metų rugsėjo 5-26 d. 
Lietuvoje lankėsi ilgametis 
Lietiųvj^i katalike mokslo aka
demijos pirmininkas, šiuo 
metu Garbės pirmininkas, 
akademikas, Romos Popiežiš
kojo Grigaliaus universiteto 
profesorius — šiuo metu eme
ritas, Vytauto Didžiojo univer
siteto Garbės iaktaras, Ute
nos miesto Garbės pilietis, 
apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino Tre
čiojo laipsnio ordinu — kuni
gas jėzuitas Antanas Liuima. 

1929 m. Antanas įstojo į 
jėzuitų ordiną, o rugsėjo 19 d. 
atvyko į Pagrįžuvyje (netoli 
Šiaulių) veikiantį jėzuitų novi
ciatą. Tad šiais metais kuni
gas minėjo buvimo jėzuitų vie
nuolijoje 70-metį. Sovietme
čiu noviciatas, kaip ir kitos 
vienuolijos buvo uždarytas ir 
tik 1999 m. rugsėjo 19 d. vėl 
atkurtas . Tad profesorius ir 
atvyko dalyvauti šioje, jam 
ypač brangioje ir svarbioje 
Šventėje. 

Kaip visada, kunigas domi
si įvairiais Lietuvos reikalais, 
lanko mokslinius bei kultū
rinius renginius, muziejus ir 

dailės galerijas, randa laiko 
padirbėti bibliotekose, susitik
ti su mokiniais. Profesorius 
džiaugiasi, kad galėjo daly
vauti Vilniaus universiteto 
420 metų jubiliejiniuose rengi
niuose, mokslinėse konferenci
jose klausyti pranešimų. 

Akademiką labai domino tik 
ką pradėjusi veikti atgaivinta 
Vilkaviškio vyskupijos Palai
mintojo Jurgio Matulaičio ku
nigų seminarija. Tad rugsėjo 
23 dieną apsilankęs Marijam
polėje, pasveikino, vyskupą 
Juozą Žemaitį, MIC, kuni
gystės 50-mečio proga (kunigu 
įšventintas 1949 m. rugsėjo 
25 d., nors jubiliejus buvo mi
nimas rugsėjo 4 d. kartu su 
Kunigų seminarijos inaugura
cija). 

Vyskupas Juozas Žemaitis ir 
-seminarijos rektorius Gerb. 
kan. Kęstutis Žemaitis aprodė 
seminarijos patalpas — tai bu
vęs marijonų vienuolynas, 
kurį seminarijai marijonai iš
nuomavo 50 metų už remontą. 
Jaukiose patalpose tvyrojo 
rimtis ir susikaupimas. 

Susitikimo su seminaristais 
metu garbus akademikas, ku

ris 2000 m. sausio 28 d. 
peržengs 90 metų slenkstį, 
būsimiesiems kunigams kal
bėjo apie savo tautos dvasines 
vertybes, kurias reikia puo
selėti, gilintis į dvasinę kul
tūrą, nesidžiaugti ir nemėg
džioti vakarietiškųjų naujo
vių, kurios mūsų tautai yra 
svetimos. 

Dr. Aldona Vasil iauskienė 

Inž. Gediminas ir daili
ninkė Jina Leškiai, iš Kali
fornijos atvykę į šį savaitgalį 
Čikagos apylinkėje vykstantį 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
75 metų sukakties minėjimo 
suvažiavimą ir iškilmingą po
kylį, ketvirtadienį lankėsi 
„Draugo" redakcijoje. Su re
daktorėmis pasidalino minti
mis ir rūpimais reikalais, 
„Draugo71 knygyne įsigijo nau
jausių lietuviškų knygų. 
Leškiai džiaugėsi proga pa
viešėti savo dukros Indrės ir 
žento Zenono Balčiūnų šei
moje, pabendrauti su labai pa
siilgtu mažuoju anūkėliu Vik
toru. Po suvažiavimo Leškiai 
skubės į namus pasiruošti 
dail.. Jinos Leškienės kūrinių 
parodai, kurią sekmadienį, 
spalio 31 d.. Los Angeles atei
tininkai rengia Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. 

Cicerietė Marcele Mackienė 
yra viena sėsliausiųjų bei se
niausiųjų Cicero lietuvių tel
kinio gyventojų. Ji su vyru 
Jonu ir sūnumi Algimantu at
vyko 1949 m. birželio 17 d. ir 
visą laiką čia gyvena. Marcelė 
spalio 17 d. šventė savo 95 - ją 
amžiaus sukaktį. 

Tačiau ji dabar gyvena vie
na, nes jos kiti šeimos nariai 
j au senokai iškeliavo amžiny
bėn. Pirmasis gyvųjų eiles ap
leido vyras Jonas, kuris nuo 
širdies priepuolio mirė 1962 
m., sulaukęs tik 59 metus. 

Praėjus porai metų — 1964 
m. gruodžio 28 d. ji turėjo per
gyventi kitą didelį smūgį, 
kuomet auto avarijoje žuvo 
sūnus, poetas Algimantas, tuo 
laiku buvęs „Margučio" radijo 
programos vedėju ir „Margu
čio" žurnalo redaktoriumi. 
Netikėta mirtis užtiko dar 
jaunystėje, pačiame kūrybi
niame brandume, esant 32 
metų. 

Pagaliau 1980-siais gyvųjų 
eiles apleido paskutinis arti
masis — Marcelės brolis Al
fonsas Gailius, k u n s ta ip pat 
gyveno Cicero lietuvių telki
nyje. 

— Aš netekau ne tik arti
mųjų, bet ir geriausių savo 
draugių, su kuriomis anks
čiau* nemaža bendraudavome 
(tokių tarpe paminėjo istorikę 
Vandą Sruogienę ir kitas). 
Dabar likau tikrai viena ir 
yra gana liūdna gyventi, — 
skundėsi Marcelė įsikūrusi 
kukliame bute, ne per toliau
sia nuo Švč. Antano parap. 
bažnyčios. Gerai, kad kartais 
ateina kaimynystėje gyvenan
čios pažįstamos: Teodora Za-
ilskienė, Valė Remienė, Sa
lomėja Virkutiene. Jos ir val
gyti padariusios,, a tneša ir 
šiaip kuo nors man pagelbsti. 

—Kol tik sveikata dar leis 
— tol čia gyvensiu, nes noriu 
būti savarankiška, — teigė 
Marcelė. Dabar, kada gaunu 
karštą maistą iš vadinamos 
„Community Nutrition Net-
work" organizacijos, man yra 
gerokai lengviau. 

Lietuvoje pašto tarnautojos 
darbą dirbusi, Marcelė nuo 
pat atvykimo į Cicero užsiė
mė siuvėjos profesija. Dabar 
jau senokai iš savo darbo išė
jo į pensiją. Laiko turi iki va
liai, tačiau del silpnų kojų į 
gatvę eiti negali. Labiausiai 
pasigenda bažnyčios, kurią 
jau sunku pasiekti. Džiaugė
si, kad neseniai komuniją jai 
atnešė į namus. 

Šiaip sukaktuvininkė turi 
gerą atmintį, jaučia didelį no
rą skaityti. Dar ir dabar gau
na „Draugo" dienraštį, nors 
dėl susilpnėjusiu regėjimo vis
ko perskaityti negali. Kadangi 
gerai moka vokiškai, tai viena 
kaimynė atneša vokiškų žur
nalų pasiskaityti. Taip pat 
mėgsta žiūrėti televiziją, ypač 
laukia lietuviškos programos. 

Pas ją apsilankiusiems su
kaktuvininkė dažnai pasakoja 
apie savo vargingas dienas 
Rusijoje, kur karo ir pokario 
metais prisiėjo gyventi ir be
veik badauti . Vis kartoja 
Maskvoje girdėtus priekaiš
tus: „Prakeikti pabėgėliai at
važiavo ir duoną surijo". 

Tačiau daugiausia Marcelė 
pasakoja apie sūnų Algimantą 
— buvusį vieną žymiausiųjų 
jaunesniosios kartos poetų 
išeivijoje. Dabar ji gauna sū
naus vardu pavadintos leidy
bos leidinius, o taip pat ir Lie
tuvoje leidžiamus leidinius 
apie Algimantą. 

Dar ir dabar Algimanto 
Mackaus vardu yra įregis
truotas jos telefonas, kurį ga
lima rasti Čikagos vakarinių 
priemiesčių telefonų knygoje. 
Bent ten jis dar yra gyvas iki 
šiai dienai. 

Dažnai žiūri Marcelė į savo 
sūnaus nuotraukas, ypač iš 
vaikystės metų. Žiūri jas.. . ir 
apsiverkia. „Tokia jau buvo 
Dievo valia," — vėliau ji išta
ria. O šių metų pabaigoje 
— gruodžio 28 d. bus jo žūties 
35-osios metinės. 

Norisi palinkėti M. Mackie-
nei dar daug sveikų ir mielų 
dienų jos gyvenimo saulėly
dyje' Ed . Šu la i t i s 

STANLEY BALZEKAS APDOVANOTAS 
ŽYMENIU 

Š.m. rugsėjo 8 d. Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone Illi
nois valstijos draugija surengė 
vakarą, kurio metu buvo pa
gerbtas Lietuvių kultūros mu
ziejaus Čikagoje įkūrėjas 
Stanley Balzekas. Už nuopel
nus puoselėjant lietuvybę, re
miant lietuviška meną Illinois 
valstijoje jam ouvo įteiktas 
Illinois valstijos draugijos 
įsteigtas žymuo — Abraham 
Lincoln statulėlė. Šiuo žy
meniu draugija paprastai pa
gerbia asmenis nusipelniu
sius Illinois vai-tijai istorijos, 
mokslo, meno. technologijos, 

prekybos, visuomeninių tradi
cijų srityse. 

Pagerbti Stanley Balzeko 
susirinko daug svečių, tarp jų 
— Illinois senatorius Richard 
Durbin, Kongreso narys John 
Shimkus, buvęs JAV Kongre
so narys Robert P. Hanrahan. 
buvęs Illinois valstijos draugi
jos pirmininkas J. Dennis 
Hastert, kuris, beje, 1999 me
tų pavasarį lankėsi Vilniuje ir 
kalbėjo Lietuvos Seime. Vaka
ro metu koncertavo lietuvių 
liaudies muzikos ansamblis 
„Jorė". 

K.V. 

95 m. gimtadienį švenčianti Marcele Mackienė. Nuotr. Ed. Šulaičio 

Dail. Jina Totilaitė ir Gediminas Leškiai apsilankymo „Draugo" redakci
joje metu. Dail. Leškienė papasakojo, kad spalio 31 d Los Angeles jos 
paroda, ruošia ateitininkai, o visus techninius ruošos darbus koordinuoja 
K. Kontrimienė. Parodoje bus eksponuojama 20 darbų 'aliejus-drobė). Tai 
pirmoji personaline dailininkės paroda, nors ji yra dalyvavusi ne vienoje 
bendroje parodoje. Nuotr Jono Kuprio 

JAV LB Religiniu reikalų tarybos pirm vs. Margarita Bareikaite ir Juo 
ras Polikaitis XV LB Taryl>os sesijoje Milwaukee, Wl. spalio 9 H 

Stanley Balzeko pagerbimo šventėje Lietuvos ambasado 
Vilij.i JAV Kongreso narys iš Illinois John Shimkus, I.i. 
tarė Aleksejuniite. Stanley Balzekas. Jr. huves JAV a" 
Aušra Kažaiuiuskiene, Illinois valstijos Draugijos prez • 

Wa*hington. DC Iš kaires: ansamblio „Jore" atlikėja 
nvos atstove Vyšnių žydėjimo festivalyje 1999 m. Gin-
tovas iš Illinois Ro!>ert P. Hanrahan, ..Jores" vadove 
i h n S M . I X M ) I I 

ATEITIES SAVAITGALIS 
Penktadienis, spalio 22 d., Jaunimo 

centro kavinėje, Čikagoje. 

7:30 v. v . Dr. Adolfo Damušio knygos 
su t ik tuvės ir istorinio 
laikotarpio pr is iminimai . 
Vadovauja dr. Kazys 
Ambrozait is . Dalyvauja: dr. 
Kęstutis Girnius , Juozas Kojelis, 
Dalia Kuodytė. 

Šeštadienis, spalio 23 d. Ateitininkų 
namuose, Lemont'e. 

12:00 vai . Dr. Kęs tu t i s Girn ius . ,.Lietuvos 
politinis peizažas naujų 
r inkimų išvakarėse" . 

1:30 v . p . p . Ofelija Barškė ty tė . ..Globalinio 
investavimo gairės". 

3:30 v.p.p. Dr. Pe t ras Kisielius, .,Ant 
mirt ies slenksčio: eutanazija ir 
moralė". 

5:30 v.v. Ateit ininkų šalpos fondo 
pabendrav imas ir vakarienė 

Sekmadienis, spalio 24 d. Ateitininku 
namuose, Lemont'e. 

11:00 v . r . Šv. Mišios Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio koplyčioje. 

12:00 vai . Virtiniai, kava ir pyragai. 
1:00 v .p . p . Dar ius Udrys. ,,Ar dar tikime 

ki lnaus gyvenimo idealu?'" 
2:30 v.p.p. Dr Giedrius Subačius. 

„Lietuvių kalbos praei t is , 
dabart is ir ateit is". 
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K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I 
6216 \V. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

AMERICAjy^^IZ^ ^BROADį INC. 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDŲt. 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje > » 
nuc 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
.vairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite ^ ^ H D R U l / ^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 *~ " 
arba per world wide web: 
www. andrulischeese.com 

Michigan Farm Cheese Rairy, Inc. 
4295 Millerton, Fountain, Ml 49410 

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

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

MAfiį OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, BL 60630. TEL. 773^67-0700 

RUOENS JŠiONOS 
teniratgal i vieną pusę 

Ryga $431 $ 3 9 4 

Kijevas $ 4 3 1 $ 3 9 4 

Lvovas $525 $ 4 5 0 

Minską? $431 $ 3 9 4 

Vilnius $431 $ 3 9 4 

M a s k v a $431 $ 3 9 4 

St Peterburgas $ 4 3 1 $ 3 9 4 

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

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

5637 W. 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 
9509 N.MLLWAUKEE 

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

S K E L B I M A I 

Dar nenusprendėte, kur sutikti 
2000-uos ius? 

Virginijus ir Eimis Švabai 
kviečia į linksmą naujametinę puotą 

Hickory Hills Country Club'. 
Informacija tel.: 708-267-1645, 

. 70S-974-3919. 

R&ktei»UQlfcft&% 

M: 

Moteris virš 50 metų ieško 
darbo šiauriniuose Čikagos 
priemiesčiuose. Angliškai 

nekalba, bet vairuoja automobili. 
Tel. 847-948-8608. 

Prie 66 St. ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 3 kamb. butas 

su šildymu ir oro vėsinimu: 
$390 į mėn. 

Tel. 708-425-7160. 

'alls to LITHUANIA 
from $0.21 per/mln 

Great rates te the re« of tne wortd - arty day, any time. 

C-~ For ittfornurtion call LongDistoncePosfc 
LA3UL - - - - - - -

1 vw*>j<toort toro_ 1-X0Ū-449-0445 

BALTARUSIJA SKOLĄ GALĖTŲ 
GRĄŽINTI TRANZITU 

Baltamsijos skola už elek
tros energija Lietuvai siekia 
365.1 mln. l itų. iš kurių 134 
mln. skolinga Elektrėnų ben
drovė ..Paltie — Sherrf. kuri 
yra l ietuviškos elektros opera
torė Baltarusijoje. 

Baltarusijai jau du mėne
sius beveik netiekiama elek
tra. 

K:iip sužinojo ..Lietuvos ry
tas", iš ke l ių skolos gražinimo 
už elektrą variantų du yra su
siję su e lektros energijos tieki
mu į Lenkiją. Vienas jų — Lie
tuva per Baltarusija tiekia 
elektra į Lenkiją ir Baltarusi
ja neima tranzito mokesčio. 
kitas - - pati Baltarusija už 
skola Lietuvai tiekia elektrą 
Lenkijos įmonėms. Pirmasis 
variantas nėra patrauklus, 
nes tranzito mokestis nėra di
delis, todėl skola grįžtų labai 
negreitai. 

..Lietuvos energijos" vado
vas Bronius Cicėnas teigė, kad 
bus tariamasi dėl elektros 
tranzito Į Lenkija, bet neaiš
ku, ar Baltarusija sutiks lie
tuviuką elektrą praleisti per 
savo šal ies teritorija. Elektros 
perdavimo liniįu iš Baltarusi
jos : Lenkiją laidumas yra ri
botas, o Lietuva norėtų eks
portuoti 1,5 - 2.miliįardus kilo
vatvalandžių. 

B. Cicėnas kritikavo buvu-

Veikianuo 
T 921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, Wmr>w SPRINGS, IJJUNO:S TEL 708.839.1000 

Šešios pokvlių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geidausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 ik: 40 svečių 

Berdano: Rom 

W 
40 iki 60 svečių 

U J O K tOOM 
60 iki 100 svečių 

100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

f 
R I fMHKtmCM 

'•25 iki 175 svečių 

HBUStiM 
225 iki 550 svečių 

CHICAGO PROFESSIONAL TRAIMNG CENTER 
Dental assistant 

•Praktika dantų gydytojo kabinete 
*Viena iš populiariausių profesijų 

Nurse Assistant 
*Med. seselės ir flebotomist licenzijos 

•Gydytojo padėjėjo diplomas 
H V A C T e c h n i c i a n 

* Šildymo-vėsinimo ir vėsintuvų remonto leidimai 
*EPA licenzijos 

•Neturintiems uarbo ar mažas pajamas - mokslas nemokamas 
•Pašalpos paaugKams 
•Speciali įsidarbinimo programa pensininkams 

630-515-1784 

šios ..Lietuvos energijos" vado
vybės 1998 m. pradžioje suda
rytą sutartį su Baltarusijos 
energet ikos susivienijimu 
..Belenergo" ir ..Baltic-Sherrf 
dėl elektros tiekimo Baltarusi
jai, dėl kurios, jo nuomone, ir 
susidarė skola. Sutartyje nu
matyto? per švelnios baudos 
skolininkui. Vienintelė bauda 
už neatsiskaitymą — 0.05 
proc. delspinigiai. 

..Lietuvos ryto" žiniomis. 
16.8 mln. litų Elektrėnų ben
droves ..Baltic-Shem" skolą 
..Lietuvos energijai" rengiasi 
perimti Vakarų Lietuvos 
pramonės ir finansų korpora
cijos bei Rusijos susivienijimo 
.-.Gazprom" valdoma įmone 
..Stella Vitae". Ši įmonė atsis
kaitys su ..Lietuvos energija" 
gamtinėmis dujomis, pardavu
si Baltarusijoje gaminamus 
siūlus. Kitais metais ..Stella 
Vitae" ketina perimti panašia 
dalį skolos. 

„Stella Vitae" jau seniai už
si ima prekių mainais Baltaru
sijoje. Bendrovė ne karta siūlė 
..Lietuvos energijai" gamtinių 
duju mainais už elektrą arba 
perimti Baltarusijos skolas 
Lietuvai, tačiau jos pasiūlymų 
niekas nesvarstė, nors Balta
rusijos skola nuolat didėjo 

R. J a k u t y t ė 

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 banko iaka atidaryta: 
Homer Towt»shi p 
15736 8. Bell Rd. 

£ 3 ttlklkind fizdcrcil 
mumuuuw San/ings and Loan Associatton 

8929 8. Hartom Ava., mmgsaam 90455 • (70t) 599-9400 
4040 S. ArcfMr Av^, CMMgo 00932 • (773) 254^470 

2857W.69thSt ,Chicago90929 773)929-7400 
15736 S . B e l l R d , L o c k p o r t , 6 0 4 4 1 ; 7 0 6 - 6 4 5 - 2 4 0 0 

FDIC Insured LENOEft 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

= B&D ENTERPRISE! 

Kokybiškai atliekami visi namų 
išores darbai: stogai, "skSng", 
lietvamzdžiai, metiniai balkonai, 
"porcnes* ir *decks"; morinimaa, 
tuck pointing" namų ir garažų 
remontas. Skambinti Kazimierui, 
tel. 630-243-6424. 

Išvežame šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. Tel. 630-964-5898. WI*T 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUT6U6kj6,NM(iiSveWTOŠT 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Otf. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Weat 95<h Street 

Tel. (708) 4248854 
(773)581-8854 

STASYS CONS 1RUC TION 
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

Vsorfits", "decks", "gutters', plokšti 
ir 'shingte* stogai; cementas, 

I' dažymas. Turiu darbo draudimą. 
> S.Benetis. (s/. 630-241-1912.{ 

I i n u o m o j a m a a 
a p š i l d o m a * 4 k a m b . 

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

Tel. 773-778-1451 
! 
' SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 

i darbininkėms. Galima gyventi 
įkartu aiba atvykti į darbą ir 
'išvykti. Kreiptis: 

i ALLCARE 
) EmploymentAgency 
I TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGUNAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2348 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

MOVING 
Ilgametisprofesionakis 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

32 m. moteris ieško darbo, 
gali prižiūrėti vaikus arba 
vyr. amžiaus žmones, gali 
gyventi kartu. Skambinti 

708-422-6514, Odeta. 

AMSĖK CONSmUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas ..siding". 
atliekami cemento, .plumbuig" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G. L. Quality Body Sbop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksim*. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti j Lietuvą 

- išsiųsime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

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

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

Parduodamas S kamb. 
mūrinis namas, įrengtas 

rūsys; 2 auto garažas. 
72 St & Kedzie Ave apyl. 

Tel. 630-243-8346. 

Reikalingas pagalbinis darbi
ninkas namų vidaus įrengimo 
darbams Darbas vakariniuose-
priemiesčiuose Reikia turėti savo 
transportą Tel. 630-435-1967 

Moteris ieško darbo. Gali 
padėti namų ruošoje, prižiūrėt 

senesnius žmones ir gyventi 
kartu. Tel. T73-376-2874. 

Kviesti Ireną. 
tau 

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

RIVtRDAU AUTOMOTIVE 
Tramportuajair* ir padedam parduoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame lisimo-
kejimui. remontuojame po avarijų; alsta-
(otne auto geometrija., ubakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus 

Skambinti Rimui td. 706-MI-0586. 

AKUPUNKTŪRA 
Gydymas adatų pagalba be vaistų 

Gydymas vaistažolėmis 
Danutė Daydodge, R. N., Dipl. Ac. 

Beard Certified Acupunctunst 
3210 S. Habted St, Chicago, IL. 
T«L 312-563-1501 Palikite žinute 

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

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

STASYS SAKINIS 
Dažytojau iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas 

4612 S. Parima, Chicago, IL. 
Tel. 773-927-9107 

m 
Parduoda automobilius: 

•Ford Explorer '91 $2,700 
•Dodge Neon 96 $4,200 
•Honda Accord ' 89 $2,000 
•Mazda 323 91 $1,700 
•Mitsubishi Diamante '92 $34*00 
•Mitsubishi Galiant '90 $ 1 3 0 
Informacija tel. 708-396-1639. 

V i l t im apartments for rent - 1 
vveek to 1 year, also for sale 

Quality. reasonable assistanc» 
Fax in English or Lithuanian to 

Vilius Vaseikis. Information 
Bureu. Didžioji gatve Fax# 

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

with retum fax number 

Perkate automobili? 
Tunte kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos1 

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! 

(6301207 2748 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

"ofte (773) S86-S959 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

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

Realmart $ jt^ 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

B A L Y S B U D R A I T I S 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nu<jsavybiu. 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-5854190 Pager 312-308-0307 
F u 773-585-3997 

OBTIUO^. Accent 

9201 S. Cicero 
Oak U*n, Illinois 60453 
Bu»*aaa(70o)423-9U1 
Votee VU (706) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 706-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profssionatei ir sąžininga patarnauja 

Įvairių nuosavybių pirkimą ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Čikagos siaoitjc ir siauriniuose priemiesčiuose 
perkam ar p.vcuodant nuosa%7bes. kreipkitės 

eototucu. 

AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Shennan Ave. 
Evanstcm. IL 60201 
Business (M7, 864-2600 
Fax(847)475-5S67 
Vokemail 
(*47) 46S-4?97 
E-mail 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas akubihus@aol.com 

f* . KMIEORBEALTORS 
VjolRJCU- 7922 S.Putaski Rd 

-^-^-fc* 4365 S Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

<£& 
SALAMANCA 

Voicemail 
773-650-6878 

Pager 
773-260-34*4 

Fax 
773^50-6868 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą'1 Tunte sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

ATTENTtON IMNHGRANTSl 
Canada is accepting applicants for 

Parmanent Residaneal 

For free information call: 
1-773-282-9500 

(*f3 cor«»rilratirv3 i " "rtnigration *o.C«r>acla 
www.redeusa con 

S K A I T M E N I N I S 
V A I Z D A J t l O S C I U 

P E R R A Š Y M Ą " , 
GPF.iCTAir : A : • 

P I G I A U S I A I ' 
(r: K : r 

SKCAMOMBSKCAM 

U \ >\\\ >) I 

Home Health Care h*l. 
Agency -

ieSko 3 motery ir 2 vyntflgjliureii 
v/r amž. žmonet. KeuMnga 
anglį) k . kantrybe. â jaMtimas. 
vair'iotoio ieidimas pprilrtis 

Skambinti Phil, • 
tel. 414-76.V261S. 

http://andrulischeese.com
mailto:akubihus@aol.com
http://www.redeusa
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A. t A. 
AKVUJNAI ODINEENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai 
IRENAI MORKŪNIENEI ir jos seimai. 

Vidmantas ir M. Nijolė Raišiai 
Rasa Raišy s ir Sterve Uffick 

Viktoras ir Laurie Raišiai 

Reiškiame gilią užuojautą IRENAI MORKŪNIENEI, 
mirus jos Mamytei 

A. t A. 
AKVILINAI ODINIENEI. 

Tuo pačiu užjaučiame Velionės žentą Gediminą, daug 
metų ėjusį Bendruomenės iždininko pareigas, jos 
anūkes ir kitus artimuosius. 

Seattle Lietuvių Bendruomenės valdyba 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

4330 So. Califomia 10727 S. Pulaskl Rd. 
5948 S. Archer Ava. 

Now in Oak Lawn & Orfand Park 
ALLPHONES 

1-773-523-0440 
f' SERVICES AVAILA8LEATOTHĖR -***?* 

CHICAOOAND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVtDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HTIJ.S, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALLPHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALLPHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWTOE TOLL FREE (nemokamu) TeL 1-800-994-7600 

£ * S^A» *Ll.lA»«C* 

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

No orte makes round-
tnp travel to Lithuania 
easier and more convenient 
than SAS. From Chicago. we 
offer daily service to Vikiius with 
just one hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m 
departure gives you a reiaxed morn-
ing amvai for busir.ess or pieasure. 
When you're ready to return, you'll 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 
I 

Econorny Oass. yaj can be 
sure our service will be vvorid-class. 

and will allow you to arrrve rested and 
'efreshed - all for a reasonable fare. 
Find out what a world of difference 
SAS can make for you r next tnp. 
Just call your Travei AgentorSAS 
at 1-8OO-221-2350. For more mfor-
"nation and specal offers, visit 
our vvebslte at www.flysas.com. 

Fl»ght # 
SK946 
SK744 
SK743 
SK943 

From 
Oncago 
Stockhohr 
VUnius 
Copeorager 

To 
Stockhoim 
Vilnius 
Copenhage' 
Clucago 

Departure Time 
4:30 pm 
9:20 am+1 
12:45 pm 
3:40 pm 

ArrtvalThne 
?40ann-l 
1050 am *1 
2:15 pm 
5:40 pm 

5BHVBMB A#lntt 
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Jis neskaitote brango"? ' 
I M i nrams nėra apie ką kalbėti.. 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708-652 5245 

Vyresniam skautininkui, Lietuvių Skautų Brolijos 
vadijos nariui 

A. t A. 
VYTAUTUI JOKŪBAIČIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai 
ONAI, dukterims RŪTAI ir MILDAI, sūnui LINUI ir 
kitiems giminėms-, netekusiems brangaus asmens, 
skautininko ir visuomenės veikėjo. 

Vyriausias Lietuvių Skautų Brolijos skautininkas 
ir vadija 

A. t A. 
POVILAS NORVILAS 

Gyveno Čikagoje. Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 
1999 m. spalio 13 d., sulaukęs 85 metų. 

Gimė Lietuvoje, Gargžduose. 
Nuliūdę liko: žmona Ona Ūselytė-N'orvilienė, sūnūs 

Algis su žmona J ū r a t e ir šeima, Kęstutis su žmona 
Maryte, Stasys su šeima, Kazimieras su žmona Cathy ir 
šeima, Vytautas su žmona Donna; dukterys Gražina 
Eringiene su vyru Stasiu ir šeima, Liucija Šlikiene su vyru 
Danieliumi ir šeima; devyni anūkai ir vienas proanūkas; 
brolis Kostas su žmona Juze ir šeima, a. a. brolio Vaclovo 
žmona Ona su šeima; krikšto dukra Dana; pussesere 
Joana bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

A. a. Povi las N o r v i l a s p r i k l a u s ė L i e t u v i ų 
Bendruomene i , L i e t u v i ų fondui. P u t n a m o sesel ių 
rėmėjams ir kitoms lietuvių organizacijoms. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, spalio 17 d. nuo 3 iki 
8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. Sekančią dieną, spalio 18 d., Velionis bus pašarvotas 
Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St., 
Čikagoje, nuo 8 v. r. iki 9 v. r. 

Laidotuves pirmadieni, spalio 18 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Povilas bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gelių prašome- aukoti „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetui arba Putnamo seselėms. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys ir sūnūs su 
šeimomis, brolis, sva inės ir kiti g iminės . 

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

A. t A. 
POVILUI NORVILUI, 

buvusiam i lgamečiui . .Draugo" tarnautojui pas 
Viešpatį iškeliavus, nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
ONAI, sūnums ir dukterims su šeimomis bei visai 
plačiai Norvilų giminei reiškia 

..Draugo" redakcija, administracija ir 
tarnautojai. 

~ 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 
11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, IL 
708-974-4410 

MANO GIMINES PASITIKI MANIM, 
NES AŠ PASITIKIU 

| WESTERN UNION! 

Siųsdamas dolerius savo giminėms 
Lietuvoje per VVESTERN UNION, 

galite būti ramus. Ši didžiulė 
bendrovė, veikianti virš 120 metų 

70,000 vietovių ir 172-jose šalyse, siūlo 
saugų pinigų persiuntimą per kelias 
minutes. Be to, WESTERN UNION 

kainos yra prieinamos. 

Informacija: t e l . 1-800-325-6000 
WAVW.westernunion .com 

VVESTERN! MONEY 
U N I O N ! TRANSFER 

The fastest way to serui money worldwicte™ 

http://www.flysas.com
http://WAVW.westernunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Šis sekmadienis - „Ka
mertono" diena! Atvykę į 
Čikagą, spalio 17 d. rytą dai
nininkai giedos Tėviškės pa
rapijos bažnyčioje. Savo vie
nintelį koncertą Čikagoje „Ka
mertonas" suruoš tą pačią die
ną 3 val.p.p. Jaunimo centre. 
Po koncerto Jaunimo centro 
kavinėje - „Cepelinų pietūs", 
į kuriuos kviečiami ir muzi
kantai, ir klausytojai. Šeimi
ninkės žada. kad skaniųjų 
didžkukulių užteks visiems! 

Amerikos Lietuvių kon
gresas vyksta tik kartą per 
penkerius metus. XIII Ameri
kos lietuvių kongresas ir 59-
asis ALTo suvažiavimas vyks 
kitą savaitgali, spalio 23-24 d., 
Jaunimo centre. Renginiuose 
dalyvaus ir pranešimus skai
tys daug garbingų svečių: LR 
garbės konsulas Vaclovas Kle
iza, LR konsulas Giedrius 
Apuokas, ALTo atstovas Va
šingtone Algirdas Rimas, Lie
tuvos Gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro ge
neralinė direktorė Dalia Kuo
dytė, Grožvydas Lazauskas, 
Pilypas Narutis, Povilas Žum-
bakis ir kt. Šeštadienio vaka
rą vyks iškilminga kongreso 
vakarienė, į kurią bilietus už
sisakyti galite, skambindami 
E. Oželienei tel.773-254-7553. 

„Raganų diena" arba kaip 
Amerikoje įprasta vadinti 
„Halloween" vaikai galės švęs
ti lietuviškoje aplinkoje ir tuo 
pačiu prisiminti nelaimingus, 
apleistus vaikus Lietuvoje, ku
rie kartais neturi ne tik sal
dainių, bet ir ko pavalgyti. Į 
„Raganų puotą" atvykusiems 
vaikams ruošiama įdomi pro
grama, laimės šulinys ir ska
nus pietūs. Norėdami užsisa
kyti bilietus, skambinkite Ri
tai Venclovienei tel. 847-940-
0233. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" spalio 20 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. vyks 12-
oji madų paroda. Madingai 
pasipuošti ir gražiai atrodyti 
trokšta beveik kiekvienas 
žmogus. Bus demonstruojami 
sportiniai, šventadieniniai ir 
vakariniai rūbai. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti, įdo
miai praleisti popietę, pasigė
rėti madingais ir spalvingais 
rūbais bei įvertinti modeliuo
tojų ir rengėjų pastangas. 
Kaip jau įprasta, „Seklyčioje" 
bus ir bendri pietūs. Iki Da-
simatymo madų parodoje. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" spalio 18 d., 
pirmadienį. 9:30 vai.r. dr. Ni
jolė Stankevičiūtė skiepys nuo 
gripo ir plaučių uždegimo. Jei
gu esate 65 metų ar vyresni, 
pasiskiepyti galėsite nemoka
mai, skiepų išlaidas padengs 
Medicare draudimas. Nepa
mirškite atsinešti Medicare 
kortelę. Neturintiems draudi
mo kortelės, reikės mokėti 5 
dol. Daugiau informacijos tel. 
773-476-2655. 

Prisidėkime prie lietuvių 
televizijos išlaikymo! Lietu
vių televizijai paremti spalio 
24 d. 12 vai. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje ruošia
mi pietūs. Linksmą programą 
atliks .Antras kaimas". Vietas 
užsisakykite. skambindami 
Aldonai Palekienei tel. 708-
448-7436. 

Jaunimo centro adminis
tracija visus kviečia į Jauni
mo centro kavinę, kur spalio 
17 d., sekmadienį, tuoj po šv. 
Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje 
11:30 vai.r. bus rodoma A. Plė
nio sukurta filmajuoste apie 
Danaus ir Girėno paminklo 
atnaujinimo iškilmes. Visi 
maloniai kviečiami. Galėsite 
pavalgyti šiltus priešpiečius ir 
3 val.p.p. paklausyti Kauno 
choro „Kamertono" koncerto. 

Lietuvių fondo metinis 
pokylis ir stipendijų įteiki
mas vyks šeštadienį, lapkričio 
6 d.. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Kokteiliai - 6:30 
val.v., vakarienė - 7:30 val.v. 
Šokiams gros „Nemuno" or
kestras. Paaukojus 100 dole
rių arba tapus naujuoju LF 
nariu, bilietas į pokylį - nemo
kamai. Lietuvių visuomenė 
kviečiama šiame nuotaikinga
me pokylyje dalyvauti ir taip 
prisidėti prie Lietuvių fondo 
paramos lietuviškam švieti
mui, kultūrai ir jaunimui. No
rėdami užsisakyti bilietus, 
skambinkite tel.708-257-1616. 

Čikagos Newberry biblio
tekoje yra nemažai senų litu
anistinių ir prūsistinių knygų. 
JAV LB specialus komitetas 
išleido katalogą, kurio redak
toriai - Giedra ir Giedrius Su-
bačiai. Šio katalogo sutiktuves 
spalio 23 d. 11 val.r. rengia 
Nevvberry biblioteka (60 West 
VValton Str., tarp Dearborn ir 
Clark gatvių). Knygos prista
tymas truks maždaug vieną 
valandą. Atvykusieji automo
bilius gali pasistatyti Clark 
gatvės garažuose; iš Čikagos 
miesto centro Nevvberry bib
lioteką taip pat galima pasiek
ti autobusu Nr. 22, kuris sus
toja Dearborn gatvėje. Įėji
mas į renginį - nemokamas. 

Filmajuoste apie Vabal
ninką ir jo žymiuosius žmo
nes bus rodoma spalio 19 d., 
antradienį, 2 val.p.p. PLC Bo
čių menėje. Visus kviečia Le-
raonto apylinkės socialinių rei
kalų skyrius. 

Sonata Zubovienė koncer
tuos su Čikagos Northwest 
simfoniniu orkestrui Koncer
tas vyks spalio 24 d., sekma
dienį, 3 val.p.p. Wilbur Wright 
Collegė (3400 N. Austin Ave). 
Orkestras atliks Vivaldi, Mo-
zart, Brahms kūrinius, Sonata 
su orkestru skambins Šosta-
kovič Koncertą fortepijonui 
Nr. 2. Įėjimas ir mašinų pasis
tatymas - nemokamas. 

Lietuvių operos vajaus 
laiminingųjų bilietėlių trauki
mas vyks metinio pokylio me
tu lapkričio 20 d., Šeštadienį. 
Visad smagu išgirsti laimingo
jo pavardę, o gal šiais metais 
laimė nusišypsos ir jums? Bū
tinai atvykite! O jei dar neiš-
siuntėte bilietėlių šaknelių, 
Operos valdyba prašo nedel
siant tai padaryti. 

28-osios kasmetinės lietu
vių fotografijos parodos atida
rymas vyks spalio 22 d., penk
tadienį, 7:30 val.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. Šių 
metų parodos tema - „Kūdi
kystė. Vaikystė. Pavasaris. 
Rytas". Savo fotografijas de
monstruos daugiau kaip 80 
autorių iš Amerikos ir Lietu
vos. Parodą rengia Budrio lie
tuvių fotoarchyvas. Visi kvie
čiami. 

Įdomius renginius, atsk
leidžiančius norą bendrauti su 
įvairiausiais miestais ir šali
mis, organizuoja „Chicago Sis-
ter Cities International Prc-
gram", įsikūrusi Čikagos Cul-
tural Center. Vienas tokių įdo
mių renginių vyks spalio 24 d. 
Tai - LaSalle banko Čikagos 
tarptautinis maratonas. De
šimtoji šio maratono mylia, 
kurią bėgikai iš viso pasaulio 
bėgs VVells gatve (nuo Maple 
iki Grand Ave J, skirta susigi
miniavusiems miestams. Visi 
šiems miestams atstovaujan
tys sirgaliai, apsivilkę marato
no marškinėliais, sveikins bė
gikus, mojuodami savo šalių 
vėliavėlėmis. Lietuviai kvie
čiami aktyviai dalyvauti šia
me renginyje. Jį filmuos 32 
Čikagos televizijos kanalas ir 
kabeline televizija. Informaci
ja tel. 773-582-6500. K. V. 

Po iškilmingų šv. Mišių, aukotų švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke, Dariaus ir Girėno paminklo atnaujinimo 
proga 1999 m. rugsėjo 19 d. Iš kairės: LR ambasadorius JAV-se Stasys 
Sakalauskas, LR kultūros viceministre Ina Marčiulionytė ir paminklo at
naujinimo komiteto pirm. Albertas Kerelis, jn. Nuotr Rūtos Oaukienės 

ATNAUJINTO PAMINKLO ŠVENTĘ 
PRISIMENANT 

Rugsėjo 19-oji diena Mar
ąuette Parke buvo tikrai neei
linė. Tą nuostabiai gražų 
saulėtą sekmadienį rinkomės 
paminėti 66-ąsias mūsų tau
tos didvyrių, transatlantinių 
lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydžio meti
nes. Ne vien gražus oras nu
teikė mus pakiliai: iškilmės 
vyko prie naujai suremontuo
to, gražiai sutvarkyto Dariaus 
ir Girėno paminklo. Tuo pačiu 
buvo atiduota pagarba ir 
tiems lietuviams, kurių rūpes
čiu ir suaukotomis lėšomis 
buvo įamžintas šis 1933 m. 
tragiškai žuvusių lakūnų ne
paprastas žygdarbis. Nors At
lanto vandenynas jau buvo 
kitų lakūnų nugalėtas, Darius 
ir Girėnas buvo pasiryžę iš
garsinti Lietuvos vardą, pa
siekdami skrydžio ilgio rekor
dą. Jie buvo jau beveik pasie
kę tikslą, kai, išbuvę 35 vai. 
15 min. ore ir įveikę 6,441 km 
atstumą, žuvo Soldino miške. 
Lietuvių lakūnų pasiekimas 
liko antru pasaulyje. 

Paminklo pamatai Čikagoje 
buvo padėti 1935 m. gegužės 
28 d., kertinis akmuo — liepos 
7 d., o liepos 28 d., dalyvau
jant 60,000 žmonių miniai, 
įvyko paminklo atidarymo iš
kilmės. Paminklą atidengė jo 
autorius Charles B. Konce
vičius. Paminklo statyba kai
navo 11,429 dolerių. 

Šiandien šie skaičiai gerokai 
skiriasi. Paminklo remontas ir 

su juo susiję reikalai tesėsi 
apie du metus. Remonto są
mata (300,000 dolerių) žymiai 
viršija statybos kaštus. Rug
sėjo 19 d. iškilmėse dalyvavo 
daugiau kaip 700 žmonių. 

Iškilmės prasidėjo JAV ir 
Lietuvos valstybinių vėliavų 
iškėlimu Švč Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos mokyk
los aikštėje. J bažnyčią orga
nizacijų vėliavas įnešė unifor
muoti Dariaus ir Girėno bei 
Don Varno karo veteranų pos
to nariai, ramovėnai, šauliai ir 
įvairaus amžiaus grupių skau
tai. Šv. Mišias aukojo jaunas 
kunigas iš Lietuvos Tomas 
Skrudupis. Šiai progai pa
ruoštą pamokslą sakė diako
nas Vitas Paškevičius. Giedojo 
parapijos choras bei solistai 
Margarita ir Vaclovas Moni
kai. 

Po šv. Mišių organizacijos, 
nešdamos vėliavas, pasuko 
link minėjimui paruošto Da
riaus ir Girėno paminklo. Prie 
sankryžų budėję policininkai 
sustabdė eismą, kad minėjimo 
dalyviai galėtų netrukdomi 
praeiti. 

Minėjimą pradėjo Dariaus ir 
Girėno paminklo atnaujinimo 
fondo pirmininkas Albertas 
Kerelis, jaunesnysis. Solis
tams Margaritai ir Vaclovui 
Momkams vedant buvo sugie
doti JAV ir Lietuvos himnai. 
Lietuvos Kultūros viceminist
re Ina Marčiulionytė, pagrin
dinė renginio kalbėtoja, pa-

DRAUGO FONDAS 
4848 W. 63rt§ Sfrsst 

Chlcmgo, IL 808Ž9 
Tml. 779-888-9800 

KVIETIMAS Į PF NARIŲ SUVAŽIAVIMĄ 
Pagal Illinois valstijos nuos

tatus Draugo fondas, kuris 
yra inkorporuotas į šią vals
tiją kaip ne pelno siekianti fi
nansinė institucija, turinti au
kų nuo mokesčių atleidimo 
privilegiją, kartą per metus 
turi sušaukti metinį narių su-
važiavimą-susirinkimą, kuria
me dalyvautų nariai, turintys 
ne mažiau kaip 10 procentų 
visų narių balsų skaičiaus, tie
siogiai ar per įgaliojimus. 

Metiniame suvažiavime rei
kalinga priimti finansines DF 
apyskaitas, išklausyti direkto
rių tarybos pirmininko, iždi
ninko, investavimų komisijos 
ir kontrolės komisijos prane
šimus ir išrinkti 3 ar 4 direk
torius bei kontrolės komisiją 
dviejų metų kadencijai. 

Kvietimai į suvažiavimą, na
rio pažymėjimai bei įgalioji
mai, nurodant balsų skaičių, 
siunčiami mėnesį prieš suva
žiavimą. Po išsiuntimo datos 
gauti įnašai, padaugėję balsai 
jau nebėra įtraukti į įgalioji
mų korteles. Dėl to tenka DF 
narių atsiprašyti, prašant pa
tiems kortelėje nurodyti balsų 
skaičių (jei pasikeitęs), pagal 
gautą paskutinį įnašų pakvi
tavimą iš DF iždininko. 

žymėjo, kad šis minėjimas, 
vykstantis prie ankstesnės 
kartos lietuvių pastatyto ir da
bar atnaujinto paminklo yra 
prasmingas Lietuvos istorijos 
ir kultūros įvykis. Neseniai 
aviacijos pasaulio čempiono 
Liudo Kairio atliktas skrydis 
po dešimčia Vilniaus tiltų yra 
Dariaus ir Girėno žygdarbio 
nemirtingumo įrodymas, 
aukšti Lietuvos aviacijos spor
to pasiekimai yra lyg lakūnų 
testamento vykdymas. Illinois 
valstijos Parlamento pirminin
kui Michael J. Madigan at
naujintą paminklą pamatyti 
buvo dviguba šventė — ir kaip 
valdžios atstovui, ir kaip bu
vusiam Marąuette Parko gy
ventojui. Jis prisipažino vai
kystėje ne kartą mėginęs 
kopti paminklo nuožulniosio
mis plokštumomis. Už pa
minklo atnaujinimo ir minėji
mo suruošimą dėkojo Lietuvos 
ambasadorius JAV Stasys 
Sakalauskas. Šventės daly
vius pasveikino Generalinis 
konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas. Prie paminklo buvo 
padėti gyvų gėlių vainikai. 
Vieną vainiką padėjo ir iškil
mėse dalyvavęs ir žodį taręs 
Stasio Girėno pusbrolis Alek
sandras Atutis. Albertas Kere
lis, jaunesnysis, perskaitė Lie
tuvos prezidento Valdo Adam
kaus, Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio, Illinois gu
bernatoriaus George Ryan, 
Lietuvos kariuomenės vado 
Jono Kronkaičio atsiųstus 
sveikinimus. Plojimais buvo 
pagerbtas ir Petras Petrutis, 
kuris savo susirūpinimą ap
leistu paminklu išsakė vi
suomenei. Laimė, kad tai neli
ko šauksmu tyruose. Atsirado 
entuziastų, kuriems rūpėjo 
praeities išsaugojimas. Ameri
kos lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos (ALIAS) Čika
gos skyrius (pirmininkas Teo
doras Rudaitis) ėmėsi rū
pintis paminklu ir įkūrė Da
riaus ir Girėno paminklo at
naujinimo fondą (pirmininkas 
Albertas Kerelis, jaunesnysis). 
Šiandien džiaugiamės bendro 
darbo rezultatais. 

Po iškilmių minėjimą ruošu
sių organizacijų atstovai ir 
svečiai buvo pakviesti į Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
jaus salę pabendravimui. 

Turėjome didelę ir džiugią 
šventę. 

Aurelija Dobrovolskienė 

Metiniai DF narių suvažia
vimai ruošiami Čikagoje, kur 
yra įsikūręs ir pats Draugo 
fondas. Šiais metais suvažia
vimas vyks lapkričio 13 d. nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. Jaunimo 
centre, Čiurlionio galerijoje. 
Visi DF nariai, garbės nariai 
ir rėmėjai kviečiami dalyvau
ti. Jau išsiųsti kvietimai ir fi
nansinės apyskaitos bei įga
liojimai. Iš toliau negalintys 
atvykti, prašomi įgalioti daly
vaujančius narius ar Direkto
rių tarybos narius, kurių adre
sai yra kvietime. Iki pasima
tymo. Bronius Juodelis 

Direktorių tarybos 
pirmininkas 

Jubiliejinio vajaus i n asai 
Su 1,000 dolerių: 
Prof. Romas ir Birutė Vis

kantos, garbės nariai, iš viso 
1,000 dol., W. Lafayette, IN. 

Su 200 dolerių: 
Danutė ir Juozas Doveinis. 

garbės nariai, iš viso 2.000 
dol., Clinton, MI. 

Ona ir Vacys Rociūnai, iš vi
so 450 dol., Independence, 
OH. 

Su 150 dolerių: 
Mečys ir Natalija Mažeikai, 

išviso 150 dol., Joliet, IL. 

ATEITIES SAVAITGALIS 

Su 100 doleriu: 
Čikagos Suvalkiečių draugi

ja, per A. Navardauską, iš viso 
500 dol. 

Aldona Lopatauskas, gar
bės narė, iš viso 1,200 dol.. 
Santa Monica, CA. 

Ted Navickas, iš viso 500 
dol., Coeur D'Alene, ID. 

Algimantas ir Teresė Gečiai, 
iš viso 600 dol., Huntington 
Valley, PA. 

Vytautas ir Stasė Mažeikai, 
iš viso 900 dol., Colbert, GA. 

Jonas Kilčiauskas, iš viso 
300 dol., Rochester, N.Y. 

Dr. Janina Jaksevičienė, iš 
viso 300 dol., Oak Lawn, IL. 

Jonas Gudenas, iš viso 300 
dol., Euclid, OH. 

Jonas ir Gražina Urbonai, iš 
viso 100 dol., Clawson, MI. 

Su 70 dolerių: 
Janina Mačiulis, iš viso 70 

dol., Danville, CA. 
Su 50 dolerių: 
Algis ir dr. Teresė Kazlaus

kai, iš viso 250 dol., Orland 
Park,IL. 

Dr. Irena Lange, iš *iso 50 
dol., WashingtonT D.C. 

Dr. Gedas ir Aldona Griniai, 
iš viso 500 dol.. St. Pete 
Beach, FL. 

Vaclovas Laukaitis, iš viso 
350 dol., Baltimore, MD. 

Su 20 dolerių: 
Algirdas ir Sofija Palioniai, 

iš viso 80 dol., Peoria, AZ. 
Stefa Galesienė, iš viso 220 

dol., Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

Ateities savaitgalis vyks 
spalio 22 - 24 d. Čikagoje ir 
Lemonte. 

Savaitgalis atidaromas 7:30 
v.v., penktadienį, spalio 22 d., 
vakarone Jaunimo centro ka
vinėje, Čikagoje. Vakaronė 
skirta sutikti dr. Adolfo Da-
mušio knygą ir prisiminti Lie
tuvai svarbų istorinį laiko
tarpį. Vadovauja dr. Kazys 
Ambrazaitis. Dalyvauja: dr. 
Kęstutis Girnius, Juozas Koje
lis, Dalia Kuodytė. 

Šeštadienio, spalio 23 d., 
programa vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Programa 
prasideda 12 vai. su dr. Kęs
tučio Girniaus paskaita „Lie
tuvos politinis peizažas naujų 
rinkimų išvakarėse". Dr. Kęs
tutis Girnius atskrenda iš 
Prahos dalyvauti Ateities sa
vaitgalyje. 

1:30 v. p.p. OfeUja Barškė-
tytės pašnekesys „Globalinio 
investavimo gairės", kuriame 
susipažinsime su Lietuvai la
bai jautria sritimi. 

3:30 v. p.p. dr. Petras Kisie
liaus paskaita „Ant mirties 
slenksčio: eutanazija ir mo
ralė". 

5:30 v.v. Ateitininkų šalpos 
fondo pabendravimas ir va
karienė. 

Sekmadienį, spalio 24 d., 

programa vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. 

11 v.r. — šv. Mišios Palai
mintojo Jurgio Matulaičio ko
plyčioje. 

12 vai. — Virtiniai, karą ir 
pyragai Ateitininkų namuose. 

1 v. p.p. Dariaus Udrlo pas
kaita „Ar dar tikime kilnaus 
gyvenimo idealu?" 

2:30 v. p.p. dr. Giedrius Su
bačius skaitys paskaitą „Lie
tuvių kalbos praeitis, dabartis 
ir ateitis". 

Ateities savaitgalio progra
ma yra išspausdinta atskiru 
skelbimu šiandienos .Drau
ge". Ateities savaitgalio 

rengėjai 
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R. ZUBOVO KONCERTAS 
-VAŠINGTONE 

Pianistas Rokas Zubovas, 
puikiai pažįstamas Čikagos 
klausytojams, savo paskaitą 
„M. K. Čiurlionis. Keliasi gar-
sovaizdžius" skaitys ir Va
šingtono "The Corcoran Gal-
lery of Art". Jis taip pat skam
bins M. K Čiurlionio muziką. 
Koncertą, vyksianti spalio 22 
d. 7:30 val.v., rengia "The Cor
coran Gallery of Art" ir Lietu
vos ambasada. 

• Rimui Baniui švenčiant 
svarbią gyvenimo sukaktį, 
Gediminas ir Leonidą Kazėnai, 
Lemont, IL, paaukojo ta proga 
sukaktuvininko vardu $50 
Lietuvos našlaičiams. Lietuvos 
vaikų vardu sveikiname sukak
tuvininką, o aukotojams dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komite tas , 9711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

•A. a. SylviiosTraskaites 
atminimą pagerbdami, Leonas 
ir Gražina Traškai, Vaclovas ir 
Margarita Momkai, dr. E. Rin
gus, Genovaitė Budraitis, Geno
vaitė Mažeikienė, L. ir A. 
OTJonnell, M. ir V. Raudžiai ta 
liūdna proga Lietuvos naš
laičiams suaukojo $336. Reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globa", 2711 West 71st Str., 
Chicago, IL 60629. MM 

• U i a. a. Vincą Dragū
naite 15-kos metų mirties proga 
šv. Mišios bus aukojamos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje i . m. spalio 
23 d., 9 vai. ryto. Gimines ir 
draugus prašome už jį pasi
melsti. M3* 

• Tik 33 centai už minutę 
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-
0566. MM 
• Prieš užs isakydami 
psminklą 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, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Ssv. Lilija ir Vilimas Nei-
šonai. Tel. 773-233-6335. 

• BALTIC MONUMENT8, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
$0439. Prie pat PL Centro. Tel 
630-2434446 Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 8 . Kedsie Ave., 
Evergreen Pk., IL 60805-
V325. Tel. 706-422-3455 <»k.) 

• DĖMESIO! VTDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 3533 
S.Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. (sk.) 

•Matt ir Philomene Vilu-
tie, Frankfort, IL, gjpbjoįa Lie
tuvoje 4 našlaičius. Pratęsdami 
jiems globą kitiems metams, 
atsiuntė $600. Juzefą Pavo-
riūnienė Racine, WI, atsiuntė 
$100 - tai jps auka šv. Kalėdų 
proga Lietuvos našlaičiams. 
Visiems geriesiems aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 West 71 8tr„ Chicago, 
TL60629. NU 

• Almos fondui, a. a. Do
nato Šato atminimą pagerb
dami, aukoja: $600 - Saulė 
Šatienė; $50 • Marija ir Hen
rikas Paškevičiai; $50 - Ina K 
Nenortas; $40 - Santara-Šviesa; 
$25 - Ona ir Vladas Vaitkai. Iš 
viso $665. Almos vardu reiš
kiame užuojautą artimiesimes, 
o aukotojams dėkojame! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Tas 
•ID 36-4124191. Čekius rašyti 
„Lietuvos Našlaičių globa", 
pažymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 W. 71st 
Str., Chicago, TL 60629. MM 

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

ADVOKATAS 
GMTARAS P. ČEPftNAS 
M36SJ«ttl«*md.,a*l«D,IL«OS29 

TeL 773-662-4500 
Valanda* pagal i 

Chrinnės ir kriininsHnss bylos 
6247aKsdsisAi 

Chicago, IL 
TeL 773-776-6900 

ToOfese 24 hr. 866-7764742 
Darbo vai. nao9vx. iki 6 v.v. 

S^Ud » T J ilrilT.p.p 

ADVOKATAS 
Vytenis 

4586 W. 63 
Cbicasjo, IL' 

(Skersai gatvaa m » JDrettfo") 
TaL 77S-M441SS. 

TaL SS0-M7-0S00, T i i 1 1 , IL 




