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A. Kubilius — kandidatas į 
ministrus pirmininkus 

Valstybės vadovo ir 
konservatorių 
priešprieša 

Vilnius, spalio 29 d. (BNS-
Elta) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir valdan
čioji konservatorių partija 
penktadienį prieš vidudienį 
aiškiai suformulavo savo ne
sutarimo sąlygas. 

Prezidentas V. Adamkus 
teigė neremiąs sutarčių su 
„Williams International" pasi
rašymo šį penktadienį, jei 
konservatoriai be jokių išlygų 
nepateiks aiškaus kandidato į 
premjerus. 

Konservatorių partijos va
dovybė po pasitarimo, kuria
me dalyvavo ir krikščionių de
mokratų partijos vadovai, pa
reiškė laukią, kad prezidentas 
V. Adamkus paremtų sutarčių 
pasirašymą. 

Prezidentas neturi galių 
užkirsti kelią sutartims su 
„Williams", tačiau jo parama 
šiam prieštaringai vertina
mam sandoriui laikoma labai 
svarbia. Tai reikštų, kad pre
zidentas moraliai prisiima da
lį atsakomybės dėl šio rizikin
gu laikomo sandorio. 

Ketvirtadienį V. Adamkaus 
atstovai paskelbė, kad, esant 
dabartinei situacijai ir dirbant 
laikinai vyriausybei, preziden
tas negali paremti sutarčių 
pasirašymo numatytu laiku, 
penktadienį. 

Krikščionys demokratai 
rėmė abu kandidatus 

Krikščionys demokratai in
formavo prezidentą Valdą 
Adamkų stipriau remia kon
servatorės Irenos Degutienės 
kandidatūrą į premjerės pa
reigas, bet neprieštarauja ir 
Seimo pirmininko pirmojo pa
vaduotojo Andriaus Kubiliaus 
kandidatūrai. 

Ketvirtadienio vakarą pre
zidentui paprašius krikščionių 
demokratų patikslinti savo 
nuomonę dėl kandidatų į 
premjerus, penktadienio rytą 
Seime įvyko jungtinis Krikš
čionių demokratų partijos val
dybos ir frakcijos Seime po
sėdis. 

I rena Degutienė antrą 
kartą atsisakė siūlomo 

posto 
„Pasiūlymą išklausiau, bet 

atsisakiau", po susitikimo PU 
žurnalistais sakė Socialines 
apsaugos ir darbo ministrė, 

laikinai premjerės pareigas ei
nanti Irena Degutienė. 

Ji atsisakė išsamiau ko
mentuoti savo atsakymo mo
tyvų, pridūrusi, kad šis spren
dimas buvo padarytas „tvirtai 
apsisprendus". 

Pirmą kartą siūlymo tapti 
premjere I. Degutienė sulaukė 
pavasarį, atsistatydinus Gedi
minui Vagnoriui, tačiau tuo
met ji atsisakė. 

I. Degutienė sakė, jei bus 
pasiūlyta, ji greičiausiai su
tiks likti toliau dirbti vyriau
sybėje. 

Kandidatas i premjerus 
— Andrius Kubilius 

Prezidentas Valdas Adam
kus netrukus po vidurdienio 
pasirašė dekretą, kuriuo pa
teikė Seimui svarstyti konser
vatoriaus Andriaus Kubiliaus 
kandidatūrą į ministrus pir
mininkus. 

42 metų A Kubilius yra 
Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas. Į Seimą jis buvo 
išrinktas pagal Tėvynės są
jungos , (Lietuvos konservato
rių) sąrašą. Seime A. Kubilius 
dirba nuo 1992 metų. 1992-
1996 m. jis buvo Tėvynės są-
jungos-konservatorių frakcijos 
seniūnas. 

1988 m. A. Kubilius įsi
traukė į Sąjūdžio veiklą, buvo 
Sąjūdžio tarybos atsakingasis 
sekretorius. Konservatorių 
partijos narys nuo pat partijos 
įkūrimo. 1979 m. baigęs Vil
niaus universtitetą, įgijo fiziko 
specialybe. 

Sutikimas kandidatuoti 
— po sutarčių su 

„Waiiams" 
Jeigu sutartis su „Wil-

liams" nebūtų pasirašyta, „aš 
labai abejoju, kad dabar sto
vėčiau čia prieš jus", po susi
tikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi teigė Seimo pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas 
Andrius Kubilius, sutikės 
kandidatuoti į premjero postą. 

A. Kubilius teigė, kad pag
rindinis argumentas, lėmęs jo 
apsisprendimą, buvo noras 
kuo greičiau normalizuoti poli
tinę padėtį Lietuvoje. „To rei
kalauja nelabai stabili finan
sinė situacija", aiškino jis. 
Greitai apsispręsti jam padėjo 
ir aiški konservatorių bei 
krikščionių demokratų frakci
jų parama. 

Kandidatas į premjerus 
nusiteikęs artimiausiu metu 

Rolandas P a k s a s — 
populiariausiųjų v i r šūnė je 

Nuotr.: Lietuvos vyriausybės ir JAV susivienijimo „Williams Intenatioaal" sutarti pasirašė (iš kairei) JAV ver
slovei atstovaujantis jos antrinės bendrovės ,,Williama Lietuva* generalinis direktorius Randy Majore, Lietuvos 
valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras Sigitas Kaktys, susisiekimo ministras Rimantas Didžiokas ir 
„Mažeikių naftos" bendrovės generalinės direktores pareigas einanti Vita Petrošienė. <Elu> 

L i e t u v o s v y r i a u s y b ė pas irašė 
su tar t i s s u „Williams" 

Nuotr.: Lietuvos prezidentą.-' Valdas Adamkus 'kairėje) Seimui pasiūlė 
naujuoju premjeru skuti Sėtino pirmininko pirmnji pavaduotoja, konser
vatorių Andriu Kubilių Elui 

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) 
— Lietuvos vyriausybė ir JAV 
bendrovė nWilliams Interna
tional" penktadieni vidurdienį 
Vilniuje pasirašė sutartis dėl 
investicijų į Lietuvos naftos 
akį. 

Sutartis pasirašė laikinosios 
vyriausybės atstovai — susi
siekimo ministras Rimantas 
Didžiokas bei valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
ministras Sigitas Kaktys, lai
kinoji „Mažeikių naftos" va
dovė Vita Petrošienė ir „Wil-
liams Lietuva" generalinis di
rektorius Randy Majai*. 

Sutartys vainikavo sunkias, 
18 mėnesių trukusias derybas, 
kurios kelis kartus galėjo 
nutrukti ir kurių įtampos ne
įveikė dvi Lietuvos vyriau
sybės. 

Pagal sutartis, ,,Williams" 
įsigijo 33 proc. „Mažeikių naf
tos akcijų" ir gavo susivieniji
mo valdymo teisę. Pasak de
rybų dalyvių, iš karto po su
tarčių pasirašymo į „Mažeikių 
naftos" sąskaitą „Williams In
ternational" pervedė 150 mln. 
dolerių, Lietuvos vyriausybė 
— 75 mln. dolerių. 

Tikimasi, kad dabar žalia
vos neturinčios „Mažeikių naf
tos" penktadienį nereikės 
stabdyti, nes jau pirmadienį ji 
galės nusipirkti naftos. 

Seimo vicepirmininkas An
drius Kubilius po pasirašymo 
ceremonijos žurnalistams sa
kė, kad per paskutinę savaitę 
sudaryti naują vyriausybę ir 
pratęsti buvusių premjerų — 
Gedimino Vagnoriaus ir Ro
lando Pakso — pradėtus dar
bus. 

Pasak jo, vyriausybė, siek
dama „negaluojančios finansų 
sistemos" pastovumo, imtųsi 
„neatidėliotinų veiksmų sta
bilizuojant vertybinių popierių 
rinką ir neleisti kilti nerimui 
dėl lito stabilumo". 

Kandidatas žadėjo laikytis 
„griežtos finansų tvarkos ir 
efektyvaus mokesčių surinki
mo", „nepopuliarių, tačiau 
ryžtingų ir greitų 'Sodros' re
formų". „Atlyginimai ir pensi
jos turi būti mokami laiku", 
teigė A. Kubilius. 

Anot jo, spręsdama finansų 
problemas, vyriausybė daug 
dėmesio skirs tarptautinių fi
nansinių organizacijų nuomo
nei. 

Kaip kitą svarbią sritį A. 
Kubilius nurodė ūkio moder
nizavimą. Todėl, jo teigimu, 
vyriausybė turės imtis energe
tikos, geležinkelio ir dujų ūkio 
struktūrinių pertvarkų. , 

Pasak A. Kubiliaus, vieni 
svarbiausių valstybės tikslų 
yra stojimas į ES ir NATO. 

derybininkams jia vyko pasiek
ti svarbių kompromisų: vy
riausybei ir „Williams" pavyko 
pasiekti labai svarbaus susita
rimo — abi puses sieks, kad fi
nansuojant „Mažeikių naftą", 
dalyvautų tarptautinės fi
nansų institucijos — Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros ban
kas ir Tarptautinė finansų 
korporacija bei kitos — kad 
palengvintų Lietuvos finansi
nę naštą. 

„Aš patenkintas, kad po ilgų 
derybų mes pagaliau baigėme 
šį sandorį. Sutarties sąlygos 
yra tokios, kurių reikia 'Ma
žeikių naftai*, o jai reikia pa
tirties, finaasavimo, įgyven
dinti modernizavimo pro
gramą, kad ji galėtų konku
ruoti su kitomis Europos naf
tos perdirbimo gamyklomis", 
po sutarties pasirašymo sakė 
„Williams Lietuva" vadovas R. 
Majors. 

Laikinoji „Mažeikių naftos" 
generalinė direktorė Vita Pe
trošienė teigė, kad sutarties 
sąlygos yra labai palankios 
įmonei. „Sis sandoris labai pa
lankus bendrovei, nes visiems 
laikams išsprendžia pagrindi
nę — finansavimo — prob
lemą, bei užtikrina, kad bus 
pakankamai lėšų jos moder
nizavimui", sakė ji. 

Dalį lėšų (88 mln. dol.) susi
vienijimas panaudos naftai 
pirkti, likusius — Būtingės 
terminalo statybai bei „Mažei
kių naftos" pertvarkai (27 
mln. dol.). 

Vyriausybė ir „Williams" ga
lutinai nesusitarė dėl 40 mln. 
JAV dolerių paskolos „Mažei
kių naftai"1, kurią vyriausybė 
turėtų suteikti iki kitų metų 
kovo 1 d. ir kurią ji norėtų tik 
garantuoti. 

Pagal pasirašytas sutartis, 
„Wiliiams" turės du atstovus 
naujoje „Mažeikių naftos" ste
bėtojų taryboje ir tris — val
dyboje. Jmonei vadovaus tik 
„Williams" žmonės, o jos ge
neraliniu direktoriumi siūlo
ma paskirti „Williams Inter
national" vykdantįjį direkto
rių Steve Hunkus, anksčiau 

* Dėl žaliavos t rūkumo 
šeštadieni b u s stabdoma 
dalis Mažeikių naftos perdir
bimo gamyklos, pranešė įmo
nės informacijos tarnybos va
dovė Virginija Kristinaitienė. 
Pasak jos, pirminio naftos per
dirbimo įrenginys nebus vi
siškai išjungtas, o veiks cirku
liaciniu režimu, ir tai leis ga
myklai gavus žaliavos, grei
čiau atnaujinti gamybą. Naf
tos iš Rusijos laukiama jau 
pirmadieni v- Kristinaitienė 
sake, kad turi būti gauta dar 
13,000 tonų 'Eita, 

vadovavusį Memphis, TN, naf
tos perdirbimo gamyklai. 

Lietuvos vyriausybė ir JAV 
susivienijimas „Williams In
ternational" įsipareigojo plėto
ti bendrovės "Mažeikių nafta" 
veiklą, kad ji taptų klestinčia 
įmone. 

Kartu „Williams" pripažino 
vyriausybės siekį kuo labiau 
sumažinti dabartines ir būsi
mas jos paskolas „Mažeikių 
naftai", sakoma penktadienį 
pasirašytame vyriausybės ir 
„Wuliams" bendradarbiavimo 
protokole, kurį savo parašais 
patvirtino laikinoji premjerė 
Irena Degutienė ir „Williams 
International" prezidentas 
John Bumgarner. 

„JAV vyriausybė yra paten
kinta, kad 'Williams' bendrovė 
ir Lietuvos vyriausybė suge
bėjo susitarti dėl *Williams' 
bendrovės investicijų į 'Mažei
kių naftos' bendrovę. Ši sutar
tis yra reikšminga galimybė 
sustiprinti mūsų dviejų vals
tybių ekonominius ryšius, pa
greitinti naujausių energeti
kos technologijų įdiegimą Lie
tuvoje ir sustiprinti Lietuvos 
energetikos nepriklausomy
bę", sakoma JAV ambasados 
pranešime spaudai. 

„Jungtinės Vaistuos tikisi, 
kad amerikiečių investicija 
Lietuvoje, kuri naudinga 
abiem Šalims, sustiprins Lie
tuvos ūkinius, politinius ir 
saugumo ryšius su Vakarais. 
Mes tikimės tęsti aktyvų ben
dradarbiavimą su Lietuvos vy
riausybe ir tauta", sakoma 
JAV vyriausybės pareiškime. 

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) 
— Per palyginti neilgą vado
vavimo vyriausybei laikotarpį 
nuo vasaros pradžios Rolando 
Pakso populiarumas išaugo 
daugiau kaip du kartus, ir jis 
atsistatydino, būdamas visų 
populiariausias politikas Lie
tuvoje. 

Akivaizdu, kad tam įtakos 
turėjo premjero sprendimas 
nepasirašyti sutarčių su JAV 
bendrove „Williams Interna
tional". Apklausa buvo pra
dėta kitą dieną po R. Pakso 
kalbos per televiziją spalio 18 
dieną. 

Iki šiol prezidentas Valdas 
Adamkus gana tvirtai laikėsi 
pirmoje vietoje. Tačiau paly
ginti su birželiu, R. Pakso po
puliarumas išaugo 22.5 punk
to, o V. Adamkaus — nukrito 
15.6 punkto. 

Taip pat išaugo ir kadenciją 
baigusio prezidento Algirdo 
Brazausko populiarumas, ku
ris viešai kritikavo rengiamas 
sutartis su „VVilliams". 

Šiek tiek pakilo ir kitų 
„Williams" kritikų — Naujo
sios sąjungos (socialliberalų) 
vadovo Artūro Paulausko, So
cialdemokratų partijos pirmi
ninko Vytenio Andriukaičio, 
LDDP vado Česlovo Juršėno, 
Lietuvos laisvės sąjungos vado 

Vytauto Šustausko — popu
liarumas. 

Per apklausą visuomenės 
veikėjų pavardes apklausia
mieji nurodė patys. Iš viso 
buvo paminėtos 58 veikėjų 
pavardės. Bendrovė ,,Baltijos 
tyrimai7GALLUP apklausą 
atliko spalio 19-26 dienomis. 
101 Lietuvos vietovėje buvo 
apklausta tūkstantis 15-74 
metų amžiaus gyventojų. 

* Buvęs premjeras Ro
landas Paksas spalio 28 d. 
atsisveikino su vyriausybės 
darbuotojais. Susirinkusius 
vyriausybes rūmų priešsaiyje 
R. Paksas pavaišino šampanu 
ir saldumynais. Po atsisveiki
nimo ir linkėjimų žodžių jis 
pajuokavo, kad kalbos kaip 
per pakasynas — gyvenimas 
juk bėga toliau. Dėkodamas 
kanceliarijos darbuotojams, jis 
sakė, kad su jais buvo gera, 
tvirta ir patikima dirbti. 135 
dienas premjero poste R. Pak-
sui primins padovanotas daili
ninko A. Bagdžiaus tapybos 
kūrinys. Atsistatydinęs iš pa
reigų premjeras trečiadienio 
pavakarę praleido su savo ko
mandos nariais ir artimiau
siais pagalbininkais, iš kurių 
gavo knygą „Neįprasti gamtos 
reiškiniai lietuvių žemėse XI-
XX amžiuje". 'Eita. 

Nuteistasis A. Butkevičius 
raginamas atšaukti savo parašą 

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) 
— Centristų vadas, Seimo 
narys Romualdas Ozolas krei
pėsi į kalintį parlamentarą 
Audrių Butkevičių, raginda
mas atšaukti savo parašą dėl 
referendumo surengimo. 

Socialdemokratai ketvirta
dienį Seimo sekretoriate įregi
stravo Seimo nutarimo pro
jektą dėl referendumo dėl 
„Mažeikių naftos" privatizavi
mo. Socialdemokratai pareiš
kė surinkę reikalingus 48 Sei
mo narių • parašus, įskaitant 
dabar kalinčio Seimo nario A. 
Butkevičiaus. 

Centro sąjungos pirminin
kas R. Ozolas pasmerkė tokį 
referendumo rengėjų poelgį. 
„Turiu pareikšti, kad referen
dumo rengimo iniciatoriai pa

sielgė ir neteisingai, ir ne
etiškai", penktadienį išplatin
tame pareiškime teigia R. 
Ozolas. 

Nors ir tebeturėdamas Sei
mo nario įgaliojimą, A. Butke
vičius yra sustabdęs savo da
lyvavimą Centro frakcijoje ir 
parlamentaro pareigų iš es
mės nevykdo. R. Ozolas mano, 
jog A. Butkevičiaus įtrauki
mas j referendumo paskel
bimą „blogina referendumo 
svarstymą Seime", taip pat 
komplikuoja paties A. Butke
vičiaus problemas, ypač jo ma
lonės prašymo likimą. 

Jei A. Butkevičius atšauktų 
savo parašą, socialdemokra
tams neužtektų parašų refe
rendumui dėl „Mažeikių naf
tos" privatizavimo surengti. 

V. Adamkus nepritarė, bet ir 
netrukdė sutarčiai su „Williams" 

Vilnius, spalio 29 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus teigia neparėmęs sutar
ties su „Williams Internatio
nal" pasirašymo, tačiau ir ne-
užkirtęs tam kelio, kadangi 
projekto žlugimas galėjo turėti 
ypač skaudžių pasekmių. 

„Neparėmiau sutarties pa
sirašymo, nes manau, kad nė 
viena derybininkų grupė nesu
gebėjo užtikrinti tokių šio in
vesticijų projekto sąlygų, ku
rioms esant, mes, Lietuvos pi
liečiai, galėtume būti ramūs", 
penktadieni sakė Lietuvos va
dovas. 

Prezidentas teigė, jog, ma
tydamas nepakankamai atsa
kingą, o dažnai dirbtinai vilki
namą derybininkų darbą, pas
tarosiomis savaitėmis jis ir jo 
patarėjai rūpinosi, kad galų 
gale būtų greičiau apsispręsta 
dėl Lietuvos naftos ūkio atei
ties. „Juk derybų laikas nuo 
šių metų liepos iki spalio Lie
tuvos žmonėms kainavo apie 
240 mln. litų papildomų pas
kolų", sakė V. Adamkus. 

Prezidentas sake negalėjęs 
atmesti projekto, į kurį tiek 
laiko, jėgų ir atsakomybės su
dėjo valdančioji dauguma. 
„Šiuo metu lieka tik galimybė 
ypač atsakingai dirbti Lietu
vos vyriausybei ir Vakarų in
vestuotojui, kuris, manau, sa
vo reputacija turėtų ne ma
žiau rimtai rūpintis, kad Lie
tuvos naftos ūkis būtų pert
varkytas sėkmingai", pažymė
jo V. Adamkus. 

Jis per savo atstovę spau
dai Violetą Gaižauskaitę per
davė esąs nuoširdžiai dėkin
gas savo vyriausiajam pata
rėjui Raimundui Mieželiui už 
kruopščiai atliktą sutarties su 
„Williams" analizę, nulėmusią 
prezidento nuostatą susitari
mų atžvilgiu. V. Adamkus tei
gė kategoriškai atmetąs pas
taruoju metu R. Mieželiui 
reiškiamus neteisingus ir įžei
džiančius kaltinimus. 

Valstybės vadovas paragino 
nutraukti masinius protesto 
veiksmus, nukreiptus prieš 
sandorį su „VVilliams". 

* Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke-
vičius ketvirtadienį nusiuntė 
padėką prezidentui Valdui 
Adamkui. „Nelengvas yra Lie
tuvos atsikūrimo kelias ir ja
me apstu nesusikalbėjimų, 
klaidų ir atvirų nusikaltimų", 
— rašoma arkivyskupo laiške. 
— Pastarosios dienos buvo 
ypač sunkios ir labai kenkė 
valstybės stabilumui. Į politi
nę kovą buvo bandoma įtrauk
ti net Bažnyčią". ..Ačiū Jums, 
prezidente, už aiškų, tvirtą ir 
labai reikalingą kreipimąsi į 
Lietuvos žmones. Iš tiesų rei
kia organizuoti ne mitingus 
bei riaušes, bet visiems atsa
kingai ir sąžiningai dirbti. 
Tikrai, tuomet ir Dievas 
mums padės", rašoma laiške. 

.Elta 

KALENDORIUS ~~ 
Spalio 30 d.: Alfonsas. Anlda, Do

nata. Edmundas, Skirgaila. Skirvy-
de, Vulide. Zcnobija 

Spalio 31 d.: Benignas. Liucilė. 
Mąst.vilas. Sarge. Tanvilė, Volfgan
gas Ha!!oween -Švente įJAVv 

Lapkričio 1 d.: Visi Šventieji 
Audrius. Gydautas, Kirenija. Licini-
jus. Milvyde, Vaiva. Žygaudas 
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1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

UŽBURTAS KALENDORIUS" 
...tai pavadinimas JAS vasa

ros stovyklos laikraštėlio, ku
rio viršelį puošia Ginto Bra-
dūno ir Adomo Daugirdo pieš
tas paveikslas ir padailintos 
raidės. Šešiasdešimt aštuoni 
puslapiai liudija stovyklautojų 
gabumus piešimui ir rašymui; 
liudija ir stovyklautojų tėvelių 
sugebėjimui redaguoti ir gra
žiai išleisti šią prisiminimų 
puokštę. 

Laikraštėlis skaitytojui tei
kia progą susipažinti su sto
vyklos programa ir kasdienine 
eiga, su jai vadovaujančiais 
asmenimis, su stovyklautojų 
veidais, stovyklautojus domi
nančiais ypatingumais — jų 
pačių pieštais paveiksliukais, 
įvairia stovyklautojų statisti
ka, vadovų apklausinėjimais, 
sporto šventės rezultatais, 
kiekvienos dienos programos 
aprašymais. 

Pavyzdžiui, Rima Šeštokaitė 
rašo apie sporto šventę arba 
Olimpiadą: „Olimpiada pra
sidėjo liepos 12 dieną, Daina
vos mieste. Susiskirstėme į 
komandas pagal marškinėlių 
spalvas ir pavalgėme pusry
čius. Olimpiados atidarymui 
kun. Algis apsirengė kaip 
graikas ir įnešė olimpiados 
liepsną. Po priesaikos, visos 
komandos nuėjo į sporto aikš
tę ir pradėjo lošti tinklinį, 
kvadratą ir futbolą. Beveik vi
siems sekėsi. 

Sekantis konkursas buvo 
lenktynės vandenyje. Stovyk
lautojai plaukė laisvu stilium 
ir po vandeniu. Keli vaikai la
bai toli nuplaukė po vandeniu. 
Tada buvo vandens balionų 
metimas. Daug greit iškrito, 
nes jų balionai sprogo. 

Kiekvienai komandai reikėjo 
pastatyti ką nors iš smėlio. 
Geltona komanda net užkasė 
vadovą. 

Vakare žaidėme Knygnešių 
žaidimą, kur turėjome perneš
ti Lietuvai knygų. Daug laks
tėme, nes vadovai „rusai" mus 
gaudė ir daug jų atėmė. Buvo 
sunkus, bet labai smagus žai
dimas. Tas buvo paskutinis 
įvykis tai dienai. Visi buvo la
bai pavargę. Greitai užmigo
me". 

Toliau apie dvejų dienų 
sporto šventę rašo Ingrida 
Miškinytė, Rima Šeštokaitė ir 
Vilija Viliamaitė. „Sporto 
šventės antra diena buvo lie
pos 13 d. Visi buvome pavar
gę. Devintą valandą ryto visi 
turėjome bėgimo lenktynes. 
Po to, žaidėme skrendančio
mis lėkštėmis, žaidėm vėlia
vėles ir krepšinį. Krepšinį tik 
penki vaikai galėjo žaisti iš 
karto. Kas nežaidė, sugalvojo 
šūkius.,Už kiekvieną gerą šū
kį, kurį sugalvojome, gavome 
po du taškus. Po pietų, ruošė
mės komandų pasirodymams. 
Po vakarienės, turėjome pasi-

R E D A K T O R Ė S 
K E R T E L Ė 

Šis ateitininkų skyrius di
džia dalimi skirtas mūsų išei
vijos ateitininkų veiklos apra
šymams. Tačiau, kai kuriais 
atvejais, kai spausdinami ir 
truputį kitokio pobūdžio raši
niai. Šiandien, vienas tokių 
yra Pilypo Naručio kvietimas. 
kuriuo jis kreipiasi ( mokslei
vius ateitininkus. Ar nebūtų 
verta moksleiviams, jei ne tuo
jau, tai bent šių veiklos metų 
eigoje, atsiliepti į jo kvietimą? 

L.Š. 

rodymus. Kiekviena komanda 
vaidino savo sugalvotą vaidi
nimą, šūkį ir dainą. Daug 
juokėmės!" 

Autoriaus nepasirašytą, bet 
laikraštėlio gale rašyta tru
putį apie Dainavos stovykla
vietės istoriją „Kas ta Daina
va?" „Ar žinote, kad... 

— pirmoji ateitininkų sto
vykla Amerikoje vyko Chagrin 
Falls, OH, 1950 metais? 

— 1954 metais, Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų fe
deracija (ALRKF) nutarė įsi
gyti stovyklą? 

— tuometinis ALRKF pirmi
ninkas buvo dr. Adolfas Da
rnusis? 

— stovyklavietės ieškojo In
diana, Illinois, Michigan ir 
Ohio valstijose? 

— buvo apžiūrėta daugiau 
30 ūkių/stovyklaviečių prieš 
atrandant dabartinę Dainavą? 

— Dainavą surado Helen 
Rauby, Detroito nekilnojamo 
turto agentė? J i buvo lietuvių 
kilmės. 

— Dainava buvo apleistas 
ūkis? Plotas buvo 224 akrai. 

— Dainavą nupirko 1955 
metais už 20,000 dol.? (Detroi
tas surinko daugiausia aukų 
būsimai stovyklavietei.) 

— ne visi lietuviai džiaugėsi 
pirkiniu? Vieni bijojo, kad per 
daug pinigų kainavo. Kiti ma
nė, kad lietuviai neišsilaikys 
Amerikoje, o dar kiti manė, 
kad nereikia kitos stovykla
vietės, nes ką tik buvo nupirk
ta žemė Crown Point. IN, va
saros stovykloms. 

— pirmoji stovykla įvyko 
1957 m.? 

— Dainava yra Čikagos, 
Clevelando ir Detroito miestų 
trikampyje? 

Jaučiasi jaunimo nuotaika, 
jų humoras, kada, kaip aštun
to būrelio mergaitės rašo: 

„Vabalai mes esame, 
Į Dainavą atskridome, 
Linksmai stovyklausime 
ir gražiai draugausime. 
Bet atsargiai... mes 

berniukus kandame". 
Arba kai pirmo būrelio ber

niukai rašo: 
„Mes esame kareiviai ir mū

sų užduotis yra pagauti „sha-
dow-man". Kas jis toks, kodėl 
jis šešėliuose slapstosi? Kai 
mes sužinosime ir jums pasa
kysime. O kai sėkmingai jį 
nutversim, balių mes iškel
sim. Su pitca ir ledais savo 
darbus atšvęsim". 

Laikraštėlio pradžioje yra 
atsisveikinimo žodžiai Dainės 
Quinn. stovyklos vyriausios 
vadovės; kun. Algio Gudaičio, 
SJ, stovyklos kapeliono; Ritos 
Kliorienės, stovyklos muzikos 
mokytojos. Dainė trumpai ap
žvelgia stovyklos programą, 
Rita džiaugiasi nepaprastu 
stovyklautojų dainingumu, o 
kun. Gudaitis rašė: 

„Mieli jaunučiai ateitinin
kai. 

Turbūt ne vieną kartą 
girdėjome klausimą 'Kur yra 
dangus?' arba Kur dangus 
prasideda?' Dauguma žmonių 
atsako, jog dangus yra ten, 
kur yra Dievas. Kur tuomet 
yra Dievas? Betgi Dievas yra 
visur. O ypatingai Dievas gy
vena kiekvieno žmogaus šir
dyje. Taigi, kai mes sutinka
me žmogų, tuomet mes sutin
kame Dievą ir vis kitokį, Vis 
įvairesnį. O kur yra žmogus ir 
Dievas, ten ir prasideda dan
gus. 

1999 metų JAS vasaros stovyklos Dainavoje vadovybe ir mokytojos Iš k.: Vita Aukstuoliene, administratore Lo
reta Grybauskiene. Asta Razuiieue. Rita Kiionrne.Da. • Kapačinskienė. vyriausias berniukų vadovas Marijus 
Gudinskas, Stefa Miškiniene. Dalia Harp, Žibute Praiu Kcvitieue. Pranas Pranckevicius, vyriausia stovyklos va
dovė Dainė Quin, Živile Vaitkiene. Silvija Radviliene. -;uta Salikliene, Jolita Narutiene, Lionė Kazlauskienė, 
Onutė Daugirdiene, Vita Annarino, kapelionas kun AIr.s Gudaitis, programos koordinatore Rasa Kasniuniene. 
Nuotraukoje nėra Natalijos Stukienės, Ritos Giedraitienės, Grasildos Petkuvienes, Romos Kuprienės ir vyriau
sios mergaičių vadoves Rūtos Mikulionienės. 

KREIPIMASIS Į MOKSLEIVIUS 
ATEITININKUS 

Ar nori ateitininkai, kad 
kun. Alfonsas Lipniūnas būtų 
paskelbtas palaimintuoju? 

Kai kas gal pasakys, kas čia 
per klausimas? Bet, pamąsty
kime! m 

Čikagoje ir jos apylinkėse 
daugel metų veikia „Kun. Al
fonso Lipniūno" moksleivių 
ateitininkų kuopa. Žinome 
apie ją, matėme jos vėliavą ir 
su ja žygiuojančius mokslei
vius. O kiek mes iki šiol gir
dėjome apie kun. Alfonsą Lip-
niūną, kurio vardu kuopa pa
sivadinusi? Atsakysime, nuo
širdžiai kalbant, šiek tiek ži
nome. Šiek tiek? 

Jei šiek tiek žinome, tai da
bar metas tikrai nuoširdžiai 
patiems susipažinti ir kitus su 
juo supažindinti. 

Neseniai, šių metų rugsėjo 5 
dieną, sekmadienį, buvo Stutt-
hofe, Vokietijoje, ypatingos pa

maldos, iškilmingas minėji
mas, (red. Tiems, kur ie neži
no, Stutthofas buvo koncent
racijos stovykla II pasaulinio 
karo metu, kurioje buvo įka
linti ir kankinti lietuviai). Ten 
buvo melstasi už nukank in tus 
kalinius ir ypač buvo meldžia
masi už kun. Alfonsą Lip-
niūną. Sužinota, kad lenkai 
kun. Alfonsą Lipniūną labiau 
gerbia nei lietuviai ir meldžia
si, kad kun. Alfonsas Lipniū
nas būtų paskelbtas palaimin
tuoju. O mes? 

Reikia manyti, kad dėl to, 
kas dabar čia pa rašy ta kils 
klausimų. Kur yra Stutthofas? 
Kodėl ten buvo kun. Alfonsas 
Lipniūnas? Kaip lenkai žino 
apie kun. Alfonsą Lipniūną? 

Gal kas nori kituose „Drau
go" ateitininkų skyriuose į 
tuos klausimus atsakys? 

P . Narut i s 

LANKYKITĖS TINKLAPIUOSE 
Išeivijos ateitininkų tinkla-

piai, pradėję veikti šių metų 
kovo 17 d., o oficialų atida
rymą turėję birželio 6 d., iki 
spalio 25 dienos susilaukė arti 
2,000 apsilankymų. Didžioji 
dalis (80%) apsilankančių iš 
JAV. Tačiau, apsilanko iš Lie
tuvos (10%) ir Kanados, Vo
kietijos, Didž. Britanijos 
(10%). 

Visi ateitininkų vienetai 
kviečiami savo veiklos žinio
mis prisidėti prie tinklapio. 
Žinutes, korespondencijas, kū
rybą siųskite tiesiog tinklo va
dovui Pranui Pranckevičiui 
elektroniniu paštu, 

pranas@ateitis.org... 
Ateitininkai ir kiti mūsų są

jūdžiu besidomintys gali prie 
tinklapių skaitytojų sąrašo 
prisijungti, t.y. užsiregistruo
ti, palikdami savo elektroninio 
pašto adresą. Užsiregistravu
siems tinklo vedėjas siunti
nėja pranešimą kada tinkla-
pyje būna nauja medžiaga ir 
kitos žinios. Galima užsire
gistruoti per tinklavietę 
www.ateitis.org arba 

Todėl buvo miela kiekvieną 
rytą jus visus prie vėliavų su
tikti ir naują dieną pradėti su 
malda, kartu žaisti, dainuoti, 
valgyti... ir kiekvieną dieną su 
malda užbaigti. Tokiu būdu 
išgyvenome kartu dangaus 
pradžią Dainavoje. 

Pabaigoje stovyklos išsis-
kirstysime. Bet visuomet šir
dyse išliks Dainavos 'Dangus', 
kurį kartu per dvi savaites 
kūrėme. Kurkite ir toliau ap
link save dangų mokyklose, 
išvykose, namuose, gatvėse... 
Tuomet gyvenimas bus links
mas. Tuomet galėsime dėkoti 
Dievui už kiekvieną žmogų, 
kurį sutiksime, dėkosime Die
vui už tai, kad Jis vis įvairiau 
per naujus draugus mums ap
sireiškia. 

Iki kitų susitikimų. 
Su pagarba ir meile". 

ls 

www.atnamai.ofg ; taip pat 
galima registruotis tiesiog pas 
Praną pranas@ateitis.org... 

Šiuo metu tinklapių rūpi
nasi Pranas Pranckevicius, 
Romualdas Kriaučiūnas, Vy
tautas Narutis, La ima Šalčiu
vienė. 

Tinklapiui vadovaujantys 

JAUNUČIŲ 
ATEITININKU 

RUDENS IŠKYLA 

Š.m. rugsėjo 26 dieną jau
nučiai ateit ininkai važiavo 
obuoliauti i Indianos valstiją, 
Ganvood Orchards. Buvo šilta 
ir saulėta diena. Sulipę į ve
žimus, nuvažiavome į obuolių 
ūkį. Buvo daug skirtingų obuo
lių: raudonų, geltonų, sal
džių, rūgščių. Rinkome mai
šais. Keli net rinko avietes! Po 
sunkaus darbo, važiavome į 
Beverly Shores Lituanikos 
parką. Parke valgėme skanias 
dešreles. Žaidėme futbolą ir 
gaudėm varles. Grįžome namo 
laimingi ir pavargę. Buvo la
bai smagu bet dabar reikia 
suvalgyti savo obuolius! 

Algis Kasniūnas 

DAUMANTO-
DIELININKAIČIO 
KUOPOS SPALIO 
SUSIRINKIMAS 

Spalio 3 d. buvo Daumanto-
Dielininkaičio kuopos antras 
susirinkimas. Po šv. Mišių visi 
susirinko Ateitininkų na
muose. Šio susirinkimo mintis 
buvo .Atidarykite duris Kris
tui". Kai visi kartu pasimeldė, 
būreliai išsiskirstė ir nuėjo į 
savo atskirus kambarius . 

Mūsų uždavinys buvo pada
ryti plakatą, vaizduojantį su
sirinkimo mintį. Vyriausios 
mergaitės (7 ir 8 sk.) padare 
labai didelį plakatą Mes nau
dojome spalvotą popierių, 
spalvotas plunksnas ir blizgu
čius. Mušu plakatą sudaro ke
turi maže-ni plakatai . 

Pirni. ini p laka te buvo nu

pieštas namas ir parašyta: 
„Atidarykite duris į namus". 

Antrame plakate buvo iŠ po
pieriaus padarytos durys ir vi
duje matoma Taurė ir Eucha
ristija, o parašyta: „Atidaryki
te duris į bažnyčią". 

Trečiame plakate buvo Jubi
liejinių metų simbolis. 

Ketvirtame plakate buvo pa
rašyta: „Atidarykite duris į 
širdį". Taip pat, buvo nupiešta 
širdis iš kurios skleidžiasi 
spinduliai. 

Pabaigusios paaiškinome sa
vo plakatą vyriausiems (7 ir 8 
sk.) berniukams. Kai visi bū
reliai baigė savo plakatus, ėjo
me pasivaišinti skanumynais. 
Po susirinkimo turėjo vykti 
kiemo valymas, bet pradėjo 
lyti. Taip ir baigėsi antras 
metų susirinkimas. 

Nida Masiulytė 
7 būrelis 

Priminimas: ruošiant me
džiagą spaudai, prašoma po 
kiekvienos spausdintos (arba 
rajytos) eilutės, palikti bent 
vienos eilutės tarpą reikalin
giems pataisymams. 

L A 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLODKA, P A-C 

VIDAUS UGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

6222 S.PutaeM Rd, Chicago, 
IL 60629 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medteal Cerrter 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 706-246-0067 arba 706-246-6581 
6449 S. PiaaaU Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

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

DR. DALIA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Hlghland Ava.. Ste. 201 
(skarsai gatves nuo Good Samartan Igoncies) 

Downera Grove, IL 60615 
Tei. 630-960-3113 

Valandos lusitaru* 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava., CNcago 

773-77M880 arba 773-4894441 

Dr. RUSSELL MILLER , 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P Kisieliaus 

praktiką. Vai. aualtanja, arba 
rw:pJmNt11-7,anfrrJ.9-6, 

trecd. 1 0 * . penktd 10-4. kas 
M d 10-2.1443 š. 50 
Ava., Ctoaro. IL 
Tai. 709-682-4189. 

M VILLM KERlVm 
Ambsf HtNrilh Cantar 

Stuburo, sąnariu, ir numenu gydymas. 
chiropraktika.mamialine terapija, 

akupunktūra 
7271 S. Hariem, 8ridf*vtew, IL 

60455. Tel. 706-5*4-64©9. Kalbanfe 
Ueturiftai. Valandos susitarus 
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DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
THay Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

636-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J.DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MakiSt 
Mattaason.IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR.EUGUUSLEUS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVater 8 t , Lamont IL 80439 
1301 Coppemeld Ava., Šute 113 

JoM, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HtakoryHe* 

TeL 708-698-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ava. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos Kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

DR. VILIUS MIKATT1S 
SOMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15605-127 St. Lamont IL 60430 
Pnldeuso Palos Communrty Hospitai 

S«vw Cross Hoapltal . 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 630-257-2268 

CarrJac Diagnotm, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
CNcago, IL 00629 
Tel. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Te l . 706-422-8260 

DR. JOVTTAMEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9S25 S.79th Ave., Hickory Hifts, IL 
Te l . (708) 598-6101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNStOS.MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
IIHnobj Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnariu, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt 
vietų skausmo gydymo spedakstai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hilts. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Te l . (708) 5 9 6 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tai. 773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

ARASZUOBA,M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ooden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tov»er 1. Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630) 436-0120 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhelm Rd. 
Waalcliaalar.IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chtoego.IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 S t , BurbanK, IL 
Tat 706423 -8114 

Valandos pagal eusKartmą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akiu ligos / Chirurgija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

T e l . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 6 2 2 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

bR P t IRAS V.KISIELIUS 
INKSTU. POSLES, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
ff - -» a . , , LJSA^JBBV 

vfnnf ror nMnn, 
1200 S. York. Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

(219) 947-5279 
fttt (219) 947-6236 

320W.61atAve. 
Hobart, IN 46342 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydyto)* 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. B* St, CNoago. IL 
Tel. 773-736-5666 

4707 S GBbert La Grange. IL 
Tai. 706-362-4467 

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

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Cfoaa Proieietonel PavUon 

3fl . South 
Utnuanian Plaza Ct at Celtomta Ave 

CNcago. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

m m m 

mailto:pranas@ateitis.org
http://www.ateitis.org
http://www.atnamai.ofg
mailto:pranas@ateitis.org
http://Mattaason.IL
http://www.illinoispain.com
http://Waalcliaalar.IL
http://Chtoego.IL


Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

• T i a n a n m e n a ik š t ė j e ki
n ieč ių polici ja už plaukų 
t e m p e F a l u n G o n g dvas i 
n io judėjimo narius į auto
busiukus, o turistai stebėjo. 
Šios savaitės pradžioje. įvyku
sių protestų metu Faiun Gong 
>arba Falun Dafa) nariai koo
peravo su policija ir ramiai 
įlipo į policijos nurodytus au
tomobilius. Tačiau ketvirta
dienį vyriausybė paskelbė Fa
lun Gong — kultu, o kultai 
draudžiami Kinijoje. Dabar 
šie demonstratoriai nejuda iš 
vietos, o policija juos muša, 
spardo, tempia už plaukų 
moteris, senukus. Falun Gong 
yra mišinys Taoizmo, Budhiz-
mo. grupes vadovas gyvena 
Nevv Yorke, o pasaulyje narių 
keletas milijonų. IReutersj 

• R u s ų l ė k t u v a i ir a r t i l e 
rija to l iau p u o l a Čečėn i jos 
sos t inę Grozny. Rusų kariuo
mene artinasi iš trijų pusių, o 
čečėnai bėga į kaimus. Įtaria
ma, kad tūkstančiai civilių 
žuvę. Šią savaitę Maskvoje 
įvyko konferencija apie tarp
tautinę korupciją ir pinigų 
plovimą. Dalyvavo JAV vyr. 
prok. Janet Reno ir kiti Vaka
rų kraštų pareigūnai. Įžangi
nėje kalboje Rusijos prokuro
ras Ustinov teisino Čečėnijos 
puolimą, kalt indamas čečėnus 
už visas rusų korupcijos bė
das. Tačiau vakariečiai daly
viai tylėjo ir nesipriešino. 
<WSJi 

• JBANC d a l y v a v o Bal
tųjų r ū m ų p a s i t a r i m e . Pra
ėjusią savaitę Baltuosiuose 
rūmuose JBANC bei kitų Eu
ropos eĮpįifiu grupių organi-
zaeijos-^usitily) su naujai per
organizuoto National Security 
Council Europos reikalų sky
riaus direktoriais. Vyko pasi
tarimai apie NATO praplėti
mą. Maskvos kaimynams da
romą spaudimą. JAV tarptau
tinio transliavimo sumaži
nimą, korupciją ir pan. 

•Prez. Clinton ir Kongre
sas toliau veda derybas bei 
g inčus dėl būs imo biu
džeto. Jau planuota išleisti 
30-40 milijardų dol. daugiau 
negu 1997 m. balansuoto biu
džeto sutartis leidžia. Būsi
mais metais federalinis ištek
lius padidės 4.5%, nors infla-
cija arti 2%. Spėjama, kad kol 
ekonomija stipri, vis daugiau 
pinigų suplauks į iždą ir bus 
išleisti, o ne sugrąžinti mo
kesčių mokėtojams. Šiuo metu 
federalinis iždas surenka 22% 
viso krašto uždarbio — tai 

didžiausias procentas nuo 
1944 m. (WSJ.) 

•Milijonai kolumbiečių 
dalyvavo žygyje, protestuo
dami prieš dešimtmečių il
gumo pilietini karą, kurio 
metu žuvę per 35.000 asmenų. 
Protestai įvyko, prasidėjus 
pasitarimams tarp vyriau
sybės ir sukilėlių. (WSJ) 

•Pasaul is nepasiruošęs 
kovoti su vaistams atspa
ria džiova, plintančia rusų 
kalėjimuose ir sklindančia po 
104 kraštus. Spėjama, kad 
kasmet 8 milijonai asmenų 
užsikrečia džiova ir ketvirtis 
jų miršta. Nuo vaistų atspari 
džiova ypač pavojinga, nes 
sunku gydyti. (AP.) 

•Jugoslavijoje toliau vyk
sta etninis valymas, nors 
įvesta JAV kontrolė. Tarptau
tiniai pareigūnai stebisi, kad 
nuo Kosovo karo nenuken-
tėjusiame Gnjilane mieste 
taip sunku išlaikyti tvarką. 
Mieste serbų gyventojų skai
čius sumažėjęs nuo 22,000 iki 
2,000, o čigonų skaičius nuo 
870 iki 150 gyventojų. Vyksta 
pagrobimai, žudymai. Serbų 
civilių namai sprogdinami. 

Kosovo albanai puolė NATO 
palydimą išvykstančią grupę 
serbų, padegdami transporto 
priemones, t raukdami žmones 
nuo sunkvežimių. (Wash. 
Times, WSJ) 

•JAV žymiausia ateiste 
buvo nužudyta — taip 
įtaria policija. Madalyn 
Murray O'Hair, kurios pateik
ta byla prieš maldą mokyklose 
privedė prie 1963 m. Aukš
čiausiojo teismo sprendimo 
uždrausti maldą valdiškose 
mokyklose, dingo prieš ketve
rius metus drauge su sūnumi 
Jon ir anūke Robin. Dabar fe-
deraliniai tyrinėtojai aiškina, 
kad O'Hair buvo savo ateisti
nės organizacijos bendradar
bio David Waters pastango
mis pagrobta, nužudyta ir už
kasta kur nors Texas valsti
joje. Įtariama, kad Waters 
taip padarė, norėdamas nu
slėpti 54,000 dol. organizaci
jos lėšų pavogimą. 

O'Hair vyriausias sūnus 
Bill, kurio vardu buvo pateik
ta minėta byla prieš maldą 
mokyklose, yra tapęs protes
tantų (fundamentalist) kuni
gu. (Wash. Times) 

•Nuo sausio 1 d. Sočiai 
Security išmokėjimai vidu
tiniškai pakils 19 dol. mėn. 
<WSJ) 

Bernardinų kapnės Vilniuje 

•Armėnijoje paskelbtas 
trijų dienų gedulas po to, 
kai į parlamento rūmus įsi
brovę ekstremistai nušovė 
ministrą pirm. Sarkisian. par
lamento vadovę Karen De-
mirchian bei kitus aukštus 
pareigūnus ir pagrobė 40 įkai
tų. Žudikai vėliau pasidavė. 
Įvykis toliau sužlugdė kraštą, 
svyruojantį nuo vienos ekono
minės krizes į kitą. (WSJi 

•Federal in is apel iacijos 
te i smas patvirt ino Illinois 
ir Wisconsin valstijų „dali
nai gimusiųjų" (partial-birth) 
abortų draudimo įststymus, 
atmesdamas žemesnių teismų 
prieštaravimą. Trisdeširrilfval-
stijų yra įvedusios panašius 
įstatymus, tačiau jų įvykdy
mas užblokuotas teismuose 
iškeltose bylose. Į tariama, kad 
galutinai reikalą spręs Aukš
čiausias teismas. Ir abortų 
priešininkai, ir rėmėjai sutin
ka, kad būsimas prezidentas 
nulems reikalą, nes netolimoj 
ateity keli Aukščiausiojo teis
mo teisėjai išeis į pensiją, o 
prezidentui tenka paskirti 
naujus teisėjus. (WSJ) 

•Ne lega l i ems imigran
tams pripažintos tos pačios 
te i sės prieš diskriminaciją 
kaip ir piliečiams, praneša vy
riausybės agentūra EEOC. 
Nagrinėjant diskriminacijos 
skundus prieš darbdavius, 
nebebus kreipiama dėmesio į 
darbuotojų pilietinį statusą. 
(WSJ) 

I VAŠINGTONĄ ATVYKSTA UŽSIENIO 
REIKALU VICEMINISTRAS VYGAUDAS 

UŠACKAS 
Š.m spalio 29 d. Užsienio 

reikalų viceministras Vygau-
das U š a c k a s pradeda savo 
savaitės t ruknr-s vizitą Va
šingtone, JAV. Viešnagės me
tu įvyks viceministro susitiki
mai su Mare Grossman. JAV 
Valstybės sekretores padėjėju 
Europos ir Kanados reika
lams. Leon S. Fuerth. JAV 
viceprezidento Ali Gore pa
tarėju valstybes saugumo 
klausimais, taip pat su Anto-
ny Blinken, specialiuoju JAV 
prezidento padėjėju ir Nacio
nalinės saugumo tarybos vyr. 
direktoriumi Europos reika
lams, kitais aukštais Valsty
bės depar tamento pareigū
nais. Pentagone numatytas 
susit ikimas su Lisa Bronson. 
Gynybos sekretoriaus padėjėjo 
pavaduotoja NATO ir Europos 
reikalams. 

Lapkričio 1 d. viceministras 
V. Ušackas pusryčiaus su Se
nato Užsienio reikalų komite
to bei įtakingų Atstovų rūmų 
ir Senato narių patarėjais. 
Bus ap tar tos NATO ir Lietu
vos bendradarbiavimo aktuali
jos, situacija Rusijoje ir kai
myninėje Baltarusijoje. 

Programoje numatyti susiti
kimai su didžiausių JAV nevy
riausybinių ir akademinių or
ganizacijų, prisidedančių prie 
JAV politikos formavimo sau-

Danutė Bindokienė 

Kai susitinka gyvieji 
ir mirusieji 

gumo ir tarptautinių santykių 
srityse, ekspertais (RAND, 
Ninon centru. Brookings insti
tutu ir kt.>. Kartu su kitais 
aukštais Vakarų Europos val-
sybių diplomatais, vicemini
stras dalyvaus Užsienio rei
kalų tarybos (Council on Fo-
reign Relations) rengiamoje 
konferencijoje, skirtoje JAV ir 
Europos Sąjungos užsienio po
litikoje taikomų ekonominių ir 
politinių sankcijų aspektų ap
tarimui. 

Paruošė 
Rolandas Kačinskas 

* Vyriausybė patvirtino 
tvarką, pagal kurią Lietuvoje 
steigiamų firmų varduose ga
lima bus vartoti Lietuvos Res
publikos oficialųjį ar tradicinį 
(trumpąjį) pavadinimą. Tokia 
teisė bus suteikiama įmo
nėms, atstovaujančioms Lie
tuvą kitose valstybėse, tarp
tautinėse organizacijose ar ga
minančioms strategiškai Lie
tuvos valstybės gyvavimui ar 
jos ekonomikai svarbią pro
dukciją. Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minist
ras atit inkamą leidimą galės 
suteikti firmoms, kurios plėto
ja Lietuvai būdingas ūkio ša
kas, atstovauja jos kultūrą ir 
gamybos tradicijas. 'Eita. 

Kiekviena tauta svarbią
sias, net visam pasauliui žino
mas, metų šventes interpre
tuoja savaip, apipina savais 
papročiais, tikėjimais, prisi
mena senąsias, galbūt iš 
pneškrikščioniškų laikų, tra
dicijas, kuria naujas, atitin
kančias dabarčiai. Tačiau ne
mažai ,.tradicijų" sukuria ir 
verslininkai, pagal kalendo
rines šventes siūlydami atitin
kamas prekes bei patarnavi
mus. Visi žinome, kas atsi
tinka šiame krašte Kalėdoms. 
Velykoms, Motinos dienai, kai 
į „šventimą" įsijungia parduo
tuvės, dar gerokai prieš 
šventę užpildydamos lentynas 
„šventės progai pritaikytomis" 
prekėmis. Kadangi net pa
tiems keisčiausiems daiktams 
pirkėjų atsiranda, taip metai 
iš metų ir plečiasi tos ^nau
josios tradicijos", kol pagaliau 
žmonės į jas įpranta ir pa
miršta senąsias, ypač savo 
kilmės krašto papročius. 

Šiuo metu tiesiog skęste 
skęstame visiškai dirbtiniu 
būdu sukurtos ..šventės" išva
karėse — Hallovveen. Pagal 
tradiciją, tai Vėlinių diena, 
arba net Visų Šventųjų šven
tė, kuomet katalikai ir kai ku
rios kitos krikščionių bendruo
menės specialiu būdu prisime
na savo mirusius artimuosius, 
su jais bendrauja — maldo
mis, kai kur net giminių susi
rinkimu kapuose, vaišėmis. 
Kadangi turime laimę gyventi 
krašte. susidedančiame iš 
įvairių įvairiausių etninių, ra
sinių, religinių bendruomenių, 
galime iš savo kaimynų su
žinoti daug įdomių Vėlinių pa
pročių ir per tą pažinimą ge
riau suprasti savo aplinkoje 
gyvenančius žmones. O paži
nimas i r supratimas visuomet 
veda į artimesnį bendravimą, 
vienų kitiems pagarbą. 

Jeigu atimsime „balvonus". 
šiuo metu išrikiuotus prie 
daugelio miestų ir net provin
cijos namų, jeigu nuritinsime 
moliūgus ir kukurūzų virkš
čias išmesime į atmatų dėžę. 
vis tiek po visais tais „pa
puošalais" rasime dvi labai 
svarbias šventes: Visų Šven
tųjų ir Vėlines. 

Turbūt iš tų dviejų lietuviai 
labiau linkę prie Vėlinių (kaip 
ir meksikiečiai. Pietų Ameri
kos ir kai kurie kiti gyvento
jai). Tai dalis mirusiųjų kulto 
palikimo, atsidriekiančio iš 
senų senovės, kai mirusieji iš 
esmės niekuomet nebuvo lai
komi nutolusiais nuo gyvųjų 
bendruomenės. Galbūt šian
dien tik liaudies pasakose ir 

padavimuose ryškus tas', ^ne
nutrūkstantis mirusiųju-gy-
vųjų bendravimo ryšy». kai 
mirusi motina pasirūpina sa
vo vaikais našlaitėliais, apgin
dama juos nuo skriaudėjų, kai 
tėvas ar broli? saugoju dujjre-
lę, sesulę, kai krikšto močia 
(ar tėvas; su: ; ibą nelai
mingai mergei-.-, gerasirdžiui 
beturčiui beri: 

Net su tam tikru pavydu 
prisimename Vėl papro
čius tėvynėje (jie ir dabar 
neišnykę, giliai įaugę į visų 
lietuvių pasąmonę, nepamesti 
okupacijų dešimtmeči; -
Kiekviename' krašte juk tie 
papročiai kitokie, tad nega
lime norėti, kad žvakeles ant 
kapų, eisenas su giesmes ir 
maldos žodžiais mini 
rastum*; savo aplinkoje. Ta
čiau pasiteisinimai, kad čia 
viskas kitaip, del to neverta 
net prisiminti Vėlinių, o, įsi
liedami į komercininkų, pra
mogautojų, kaukiniiikų sūku
rį, visiškai prar idamį tradi
cinę lietuviškosios mirusių 
prisiminimo švente.- rimtį. 

Iš tikrųjų tai daug daugiau 
negu tik lietuviška tradicijų — 
tai mums brangių m::'uoiųjų. 
taip pat savo tautos kankinių, 
partizanų, tremtinių prisimi
nimo, už jų vėles :;:aidos-me
tas. Tad verta ir savo vai
kams, ir vaikaičiams pabrėžti 
tikrąją Vėlinių reikšnic. kad 
jos neužgožtų pigios kaukjįjf ir 
saldumynai. ... 

O kaip su Visų Švento ibent 
taip populiariai Visų Šventųjų 
šventė kai kuriose Lietuvos 
vietovėse vadinta f? Lapkričio 
pirmoji skirta prisiminti vi
siems tiems Daogautt 'kara
lystėje besidžiaugtam HMIIS. 
kurių vardai, nors neįrašyti į 
bažnytinius kalendorius, ne
mažiau skaisčiai šviečia savo 
pavyzdingo ir dievobaimingo 
gyvenimo pavyzdžiu. Lietuvių 
tauta amžių būvyje nuoaug 
savo sūnų ir dukrų tureiuTuo
se oficialiuose šventųjų kalen
doriuose, bet mes tikime, kad 
po ilgų Lietuvos kančios de
šimtmečių šventųjų ir palai
mintųjų sąrašai tikrai pasi
pildys naujais vardais; o Lie
tuva turės daug daugiau savo 
užtarėjų danguje. (Kaip tų 
užtarėjų ir šventumo bei. tė
vynės meilės pavyzdžiu šian
dien mūsų tautai reiki.. .. 

Tad uždekime Vėlinėse 
žvakelę 'jeigu ne kitaip', tai 
bent karšta malda saro -
djrje) už visus mirusiuosius, 
tad prisiminkime savo užta
rėjus Visų Šventųjų šventėje! 

JL 

TAI BUVO PRIEŠ 80 METŲ 
ęsinys Apalpusią O. Čepu- mi per galvą ir mėtomi" nuo 

lienę emė gelbėti jos duktė antro aukšto laiptų. II kl. mo-
mokytoja. A. Klupšas, S. Lu- kine Inčiuraitė buvo mesta 
kauskis, mokytojas J . Rim- nuo laiptų aukštielninka ir su
kus, bet vokiečiai nenorėjo jų trenkė jai nugarkaulį. IV kl. 
prileisti gelbėti apalpusią mo- mokmę O. Viiiūnaitę, mestą 
tenškę ir mušė juc*. S. Lu- nuo laiptų, žemiau stovintieji 
kauski vokiečiai ėme smaugti, mokiniai gaute pagavo į glėbį. 
mokytoją E. Cepulytę stumdy- Apačioje besivydami vokiečiai 
t i ir mušti. Paguldytą apalpu- Įy g i a į m ušė bėgančius vaikus, 
sią O. Čepulienę nunešė nuo nedavė gelbėti pritrenktų 
suok) ir spardė. Dideliu vargu m e rgaičių ir net gulinčias jas 
pavyko O. Čepulienę išplėšti m u š ė ir tyčiojosi. Vokiečiai 
iš vokiečių nagų. išnešti gat- uždarė pirmo aukšto visas du-
vėn ir valstiečio arkliais nu- rįs } r ė m ė mėtyti vaikus pro 
vežti namon. VIII kl. mokinį Į a n g ą n u 0 2 metrų aukščio 
A. Mačiūną ritm. f. Platten 
smaugė, kareiviai peiliu sužei
dė jam veidą ir rankas. VII kl. 
mokiniui J. Avižoniui peiliu 

stačiai ant akmenų. 
Kuomet mokytojas J. Rim

kus, V kl. mokinys V. Kaž
daiiis ir kiti mokiniai ėmė 

perdūrė švarką ir foto apa- traukti pro langą IV kl. moki-
ratą, kuris tokiu būdu išgetbė- n ę Q Viiiūnaitę, kad išgelbėtų 
jo jį (AvižonĮ) nuo pavoji.gos 
žaizdos. Ypač nukentėjo mo
kinės, nes vokiečiai j a s labiau
siai mušė ir tyčiojosi. V kl. mo
kinės J. Glodenytes buvo su
draskyti rūbai, ritm. f. Platten 
smarkiai užgavo jai veidą. 
Vaikai buvo stumiami, muša-

ją nuo sužvėrėjusių vokiečių 
smūgių — vokiečiai neleido jos 
gelbėti ir, laikydami už kojų, 
muš« ją. Bet ir gimnazijos pa
talpose egzekucija neužsibai-

Iš gimnazijos išvytus, vaikus 
vokiečiai mušė ir kieme, ir 

parodė tą pat nuožmybę. J ie 
mušė minėtą IV kl. mokinę O. 
Viiiūnaitę, kurią mokiniai gai
vino atneštu vandeniu. Net 
išginti į gatvę, moksleiviai bu
vo vokiečių mušami. Vokiečiai 
veržėsi į svetimus namus, kie
mus, gaudė, mušė vaikus ir 
užpuldinėjo pašalinius žmo
nes. Viename kieme vokiečių 
kruvinai sužeistas buvo vie
nas pašalinis vaikas. Raitas 
leitenantas gainiojo vaikus ir 
pašalinius žmones, švaistėsi 
nagaika. Tokiu būdu egzekuci
jos metu tapo sužeista iš viso 
apie 40 mokinių, tame tarpe 
daugelis buvo su kruvinomis 
žaizdomis ir mėlynais ženk
lais, apie ką buvo sustatytas 
gydytojų protokolas. Į jį pate
ko lengviau sužeistieji ir pri
trenkti asmenys. 

Gydytojų J. Šalkauskio. P. 
Avižonio ir I. Žilinsko pasi
rašytame protokole suminėti 
tie sužaloti, kurie tęstojo gy
dytojų komisijoj. Jų sąrašas: 
dir. Klupšas Antanas, Pinchos 
Jordamas (pašalinis asmuo), 
mokiniai: Mačiūnas Aleksan
dras, Petrauskas Konstanti

nas, Avižonis Jonas, Janu
šonis Povilas. Tamašauskai tė 
Marija. Pranculytė Stefanija. 
Gloder.yte Jadvyga. Liepa 
Aleksandra- . Gaidamavičius 
Juozas, Avižonis Petras, Rup
šys Leonas. Nainys Vincentas. 
Každaiiis Madas , Rudžinskas 
Vincentas, Martinaitis Vin
centas. Bra jauska i tė Eugeni
ja . Nakai te Leokadija. Kalvai
tis Brunoną-. Gaurilius Juo
zas. Vencbuska i t ė Danutė, 
Vacbergaite Kugenija, Monke-
vičiūte Brone. Urnežiūtė Milė, 
Pe t rauskas -Jonas, Rusteika 
Voldemaras. ViHunaite Ona, 
Čepulyte Eugenija, Čepulienė 
Ona i jos mot ina . Norkus Pranas. 

Kokie buvo tų asmenų (tarp 
kurių buvo 12 14 m. amžiaus 
mokiniuku; .-u.žalojimai ir pa
tirti smūgiai, galima spręsti 
nors iš dviejų pavyzdžių, išra
šytų iš gydytojų komisijos pro
tokolų. Štai Ji< : 

l. ...Pinchos Jordamas — 
ant kaktos, -makro mėlyni 
ruožai, vietomis suskilusi oda. 
apat ine lūpa sužeista iš vi
daus ir iš lauko pusės. Ant pa
kaušio žaizda pjaunamo gink

lo 4 cm ilgumo, o gilumos iki 
kaulo, užpakalyje ant kaklo 
įbrėžta oda. ant kairiojo peties 
mėlynė, dešinė ranka aukš
čiau riešo patinus. Marškiniai 
užpakalyje kruvini". 

2. „Mokinė Viiiūnaitę Ona, 
17 m.. 11 mėlynių ant abiejų 
rankų nuo riešų iki pečių. Ži-
ponas ant nugaros ties kairiu 
šonu perplėštas trikampiai". 

Šio protokolo turinys apie 
bermontininkų užpuolimą 
Šiaulių gimnazijoje turėjo pa
tekti į užsienio spaudą, tačiau 
tas visas įvykis Pirmojo pas. 
karo baisybių akivaizdoje 
buvo tik mažmožis ir smulkus 
karo epizodas. neturėjęs 
reikšmes bendroje to baisaus 
karo raidoje. Tai buvo grynai 
vietinio pobūdžio nepaprasta 
Lietuvos mokyklos mokytojų 
ir mokinių kova su žlungančia 
vokiečių karine jėga. 

Tačiau toji kova labai pri
kėlė mūsų jaunuomenes pat
riotinę dvasią ir davėjai gerą 
supratimą apie didžiųjų impe
rialistinių valstybių niekšin
gus elgesius su mažomis vals
tybėmis ir tautomis. Pabaiga niiiuiiu gimnazijos past 
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasait ienė ir Aldona Šmulkšt ienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

„SOCIAL SECURITY" 
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI — 
NEIŠMESKITE JŲ. PERSKAITYKITE! 
Kitų metų pradžioje gau

sime „Soc. Sec." administraci
jos pranešimus — labai daug 
jų. Tai bus bene didžiausia 
paštu s iunčiama siunta. „Soc. 
Sec." administracija nori infor
muoti žmones, kad jie žinotų, 
kur jie finansiniai stovi, 
galėtų ir planingiau taupyti 
pensijon išėjimo metui . Prade
dant šiuo mėnesiu, dirbantieji, 
turį 25 metus ir vyresni, 
pradės gauti „Sočiai Security 
Statements" — 4 puslapių 
pranešimus. Tokių pranešimų 
„Soc. Sec." administracija iš
siųs po 500.000 kiekvieną dar
bo dieną, nes yra 125 milijonai 
žmonių, kurie juos turi gauti. 
Tuos praneš imus žmonės gaus 
maždaug 3 mėnesius prieš 
savo gimtadienį. Taigi, tiems, 
kurie gimę sausio mėnesį, 
pranešimai j a u yra išsiųsti. 

Šis naujas p raneš imas yra 
pagerinta versija buvusio 
„Personai Ea rn ings and Be-
nefit Es t imate Sta tement" 
(PEBES). Anksčiad „Soc. Sec." 
administracija siųsdavo PE
BES tik t iems dirbantiesiems, 
kurie jo prašydavo. Paprasta i 
per metus anksčiau apie 4 
milijonai žmonių prašydavo tų 
pranešimų. Praeityje daug 
žmonių, su laukę 55 a r 62 
metų, ateidavo į „Soc. Sec." 
įstaigą ir pranešdavo, kad nori 
išeiti į pensiją ir ne visai tiks
liai žinodavo, kokia ta pensija 
bus. Dabar „Soc. Sec." ad
ministracija, išs iunt inėdama 
tuos praneš imus , tikisi kad 
tuo padės žmonėms iš anksto 
geriau planuoti savo ateitį ir 
pensijon išėjimą. 

Gavusieji šiuos pranešimus, 
turėtų . a tkreipt i dėmesį, juos 
perskaityti! Žinoma, 30-metis 
neskaitys jo ta ip atidžiai, kaip 
50-metis. J u o arčiau pensijos 
išėjimo amžiaus , tuo jums 
siunčiama informacija tiks
lesnė ir tuo ji yra svarbesnė 
gyvenimo planavimui . 

Pusė šio pranešimo yra pri
minimas žmonėms, kas yra 
„Soc. Sec." ir ka ip ji veikia. Tai 
svarbi medžiaga ir reikalinga 
kiekvienam žinoti, bet nuobo
di skaityti. Bet už tai at
kreipkite dėmesį į skaičius. 

Pirmiausia j ie parodys jums 
„estimated benefits", kurie 
paaiškins, a r tur i te pakanka
mai kreditų gaut i „Soc. Sec." 
pensiją ir kokią sumą galite 
tikėtis gauti , remiant is jūsų 
dabartiniu uždarbiu, jei nusto
tumėte dirbti ir išeitumėte 
pensijos, su laukę 62. 67 ar 70 
metų. Taip pat bus parodyta, 
ką gautumėte , jei būtumėte 
sunkiai sužeis tas , arba ką 
gautų jūsų šeima, jums mirus. 

Kita pranešimo dalis parodo 
jūsų uždarbį. Šią dalį turė
tumėte pat ikr int i ir palyginti 
su savo tu r imais duomenimis, 
kad būtumėte t ikras , jog visi 
duomenys yra teisingi. Jei 
pastebėsite klaidą, praneškite 
„Soc. Sec." įstaigai, kad tą 
klaidą at i taisytų. Kaip tą pa
daryti, yra paaiškinta pra
nešime. 

Nors „Soc. Sec." administra
cija nežino, koks procentas 
pranešimų turi su uždarbiu 
susietų klaidų, bet spėja, kad 
gali būti nuo 1% iki 3%. Tos 
klaidos gali būti padarytos 
„Soc. Sec." įstaigos arba jūsų 
darbdavio. 

Jūsų tur imos pajamų mo
kesčių formos iš praeities, W-2 
formos ir apskr i ta i jūsų mo

kesčių mokėjimo dokumentai, 
turė tų išdilusias problemas 
išaiškinti. Bet gali būti ir kitų 
būdų tam išspręsti, nes ne visi 
žmones turi mokesčių formas 
nuo pat savo karjeros pra
džios. Tas problemas lengviau 
išspręsti šiandien, negu rytoj. 
Nors jūsų pensijos amžius yra 
gal dar labai toli, bet jūs ne
norėsite laukti 10 ar 20 metų 
ir t ik tada tas problemas 
pradėt i aiškintis. Šiuo atveju 
„Soc. Sec." prisiunčiami pra
nešimai gali jums būti labai 
naudingi. 

J u o toliau jūs esate nuo pen
sijos išėjimo amžiaus, tuo la
biau pateikti skaičiai jūsų ne
ramins , nes jūsų „benefits" 
pr is iųstame pranešime remia
si tik jūsų dabartiniu už
darbiu ir į jį neįskaičiuojama 
infliacija ir galimas ateities di
desnis uždarbis, kad gali 
įvykti nuo dabar iki kol ateis 
j ums laikas išeiti į pensiją. 

Šiame pranešime infliacijos 
veiksnys nebuvo naudojamas, 
nes tada visi skaičiai atrodytų 
daugiau išpūsti ir galėtų klai
dinti žmones, kad ..Soc. Sec." 
galėtų būti jų vienintelis pra
gyvenimo šaltinis, išėjus į pen
siją. O iš tikrųjų „Soc. Sec." 
yra tik papildymas jūsų visų 
kitų santaupų. 

Norint gauti iš „Soc. Sec." 
uždarbio pranešima, vadina
mą „personai earnings state
ment". naudokite kompiute
ryje soc. sec. Web puslapi 
www.ssa.gov. arba skambin
kite 800-772-1213. 

„Soc. Sec." administracija ti
kisi, kad šis naujas pra
nešimas padės žmonėms ge
riau planuoti ateitį, arba tie
siog, kaip jie sako. ..atvers 
žmonėms akis. kiek jie gali 
t ikėtis gauti ateityje pensijos", 
jei jūs esate vienas tų, kurie 
galvojate, kad „Soc. Sec." yra 
viskas — visas pragyvenimui 
šalt inis , išėjus į pensiją. Dau
gelis žmonių, gavę šį naująjį 
pranešimą ir atidžiai pažvelgę 
į skaičius, matys, kad vien tik 
su „Soc. Sec." mokėjimais bus 
labai sunku išgyventi, išėjus į 
pensiją ir galbūt pradės dau
giau taupyti senatvei. Taip 
pat reikia atkreipti dėmesį, 
kad naujųjų pranešimų duome
nys remiasi ne tik dabartiniais 
uždarbiu, bet ir dabartiniais 
įs tatymais, kurie ateityje gali 
keistis. 

Gavę šį pranešimą, visą ati
džiai, perskaitykite kad. išėjus 
į pensiją, nereikėtų gailėtis. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne". 10/15/99. 

-viV. >L ^ v 

Salomėja Knistautiene 'apjuosta sukaktuvine juosta) sukaktuviniame pokylyje tarpe savo artimųjų. 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
SVEIKINA SALOMĖJĄ 

KNISTAUTIENE 
Salomėja Knistautiene. ži

noma ne tik lietuviškame tel
kinyje, bet ir Clevelando 
mieste bei jo plačiuose prie
miesčiuose. Rugpjūčio 7 d. Lie
tuvių namuose ji šventė savo 
80-jį gimtadienį. Šventėje da
lyvavo jos sūnus ir dukra, gi
minės ir daug artimųjų jos 
draugų. 

Salomėja ir dabar dar di
džiuojasi būdama viena iš 
pirmųjų lietuvaičių, skrai
džiusių lėktuvu. Kaune baigu
si skraidymo kursus, kur iš 19 
dalyvavusių egzaminuose, tik 
trys juos išlaikė. 

Miela skaityti apie sukaktu
vininke ir amerikiečių spau
doje. „Sun Scoop Journal" 
1999.8.12 žurnalistas Ray Ja
blonskį straipsnyje „Moteris 
savo 80-jį gimtadienį švenčia 
didingu stiliumi". 

„Sally 'amerikiečių sutrum
pinta Salomėja) Knistautas 
yra daug padariusi savo ben
druomenės apylinkei ir kraš
tui". — pradedamas ilgas ra
šinys. Žurnalistas teigia, kad 
ji yra labai ypatinga moteris 
JAV-se ir jos gimtajame 
krašte Lietuvoje. 

Kai ji apsigyveno Cleve
lando. dirbdama miesto ad
ministracijoje įsteigė Cleve-
landas-Klaipėda — „Seserų 
miestą", kur ir jos dukra Gra
žina Kudukienė rūpinasi su
teikti geresnę medicinos pa
galbą savo gimtojo krašto pi
liečiams. Amerikiečiai gydy
tojai iš keturių didžiųjų Cleve
lando ligoninių: Cleveland Cli-
nic. L'niversiteto. „Rainbow" ir 
_Bab\ and Children" vyksta 
Lietuvon ir atlieka vaikų vei
do ir kitas sudėtingas operaci
jas, o Lietuvos gydytojai at
vyksta Clevelandan ir čia su
pažindinami su vėliausia ir 

pažangiausia medicinos tech
nika. „Mama, kai gydytojai at
vyksta Clevelanaan juos prii
ma į savo namus ir jais 
rūpinasi", —'sako G. Kudu
kienė. „Net 15 per pastaruo
sius penkerius metus buvo jos 
svečiai. Jie čia ne tik pasitobu
lina savo profesijoje, bet susi
pažįsta ir su $uo kraštu". 

Laikraštis pabrėžia, kad Su
kaktuvininkė yra veikli Dievo 
Motinos parapijoje ir kitoje 
lietuviškoje veikioje. Ji sti
priai reiškėsi atkuriant Lietu
vos nepriklausomybę 1990 
metais. 

Jos gimtadieniu proga gau
siame pokylyje sveikino mies
to tarybos nary- M. Polensek. 
išryškindamas Salomėjos pa
galbą įvairiuosi- miesto, ypač 
jos gyvenamojo rajono projek
tuose. Jai įteikta miesto pro
klamacija. Pr \<lamacijas ji 
gavo ir iš CTeveiando mero. 
JAV kongreso nario Kucinich. 
JAV senatoriaus George Voi-
novich. Ohio gubernatoriaus 
Taft, prezidento Bill Clinton ir 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus. 

Jos draugai, o jų ji turi 
daug, sudarė progą, prisiminti 
jos skrydžius Lietuvoje, 'kaip 
kopilote skristi iš Burke Lake-
front oro uo.-to. Jos šventėje 
ant jos stalo -tovėjo ir lėktuvo 
modelis su Lietuvos vėliava. Ji 
sulaukė daugybę laiškų ir 
padėkos pan škimų iš tu. ku
rie yra par.yre- sukaktuvi
ninkės gerą š;rdį ir darbą arti
mo meilės ta'nyboje. 

Mielai Sa! >mėjai linkėtina 
dar daug sv< ikų, darbingų ir 
kitų gerove pasiaukojančių 
metų. Lai aukščiausias lydi ir 
saugojos kelius ir darbus: 

Vacys Rociūnas 

ninko ir jo vaikų bičiulių. 
Rengėjai prašė dovanų ne

nešti — „Jūsų dalyvavimas 
bus jam didesnė dovana". Bet. 
matyt, sukaktuvininko šven
tes bičiuliai „nematė" kvietėjų 
pastabos ir Antanas gavo ne 
tik gražių dovanų, bet dar 425 
dolerius, kuriuos tuojau pada
lino: po 100 dolerių „Draugui". 
„Lietuvos Našlaičių globai". 
Sibiro tremtiniams ir Lietuvos 
partizanams; ir 25 dol. Šv. An
tano, pranciškonų bažnyčiai 
Kretingoje, kaip padėka savo 
dangaus globėjui, lydinčiam jį 
per visas jo gyvenimo dienas. 

ANTANUI VALAIČIUI 95-ERI 

Antanas Valaitis didžiuo
jasi, kad jis net penketą metų 
vyresnis už jo mėgstamą, lau
kiamą ir skaitomą užsienio 
lietuvių dienrašti „Draugą". 

$ m rugsėjo 14 d Vilniuje (vykusiame Lietuvių Chartos paminėjime susi 
tiko dvi Amerikos lietuves veikėjos — ses. Igne ir Birute Jasaitienė Koks 
..mažas pasaulis"... Nuotr Bernardo Narušio 

šiemet šven iantį savo 90-ją 
sukaktį. 

Antanas ir dabar dar žva
lus, vairuoja mašina, kiekvie
ną sekmadienį dalyvauja šv. 
Mišiose Clevelando Dievo Mo
tinos šventovėje, nepraleidžia 
kultūrinių I ei visuomeninių 
renginių, skaito lietuviškąją 
spaudą, didi lis knygų mylė
tojas. Gyvena gražiame East-
lake Clevelando priemiestyje. 
Jo sodyboje daug gražiai pri
žiūrimų gelių, vaismedžių, 
daržovių ir bičių, kurių me
daus laukia visi Antano drau
gai. 

Jo 95-jo gimtadienio šventę 
liepos 24 d. „Gintaro" resto
rane suruošė jo sūnu> Kęstu
tis. Gintis, Algimantas, gyve
nantys Clevelando apylinkėse. 
J šventę atvyko ir duktė Aldo
na iš Dovvners Grove. IL.. 
spaudos bendradarbe ir visuo
menininke, ir sūnu> Rimas iš 
Kalifornijos. Šventoje dalyva
vo vaikai, vaikaičiai provai
kaičiai bei daug sukaktuvi-

Antanas Valaitis 

Antanas gimė Valių km., 
Prublelių vlšč., Šakių apskr. 
Baigos Marijampolės moky
tojų seminariją, mokytojavo 
Čekiškėje ir Jaučialiuose prie 
Vilkijos. 16 metų Lietuvoje ir 
4 metus Vokietijos pabėgėlių 
stovyklose švietė lietuviškąjį 
jaunimą. 

Šis antrosios imigracijos 
„Dievo paukštelis" iš Lietuvos, 
artėjant antrajai Raudonojo 
siaubo bangai. 1944 metais 
pasitraukė Vokietijon su savo 
žmona Veronika ir šešiais vai
kais. Po ketverių metų imigra
vęs Amerikon, sunkiai dirbo ir 
iš pradžių kūrė naują gyve
nimą svečioje šalyje. Didžioji 
šeimos nelaimė — 1963 me
tais motociklo avarijoje žuvo 
vyriausias sūnus Vytas, žy
mus to meto fotografas, savo 
nuotraukomis turtinęs lietu
vių spaudą ir didžiuosius JAV 
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žurnalus, kaip „Saturday 
Evening Post", „Newsweek", 
„Look"', JLadies Home Jour
nal" ir kt. 1959 metais jis gavo 
tarptautinę fotografijos pir
mąją premiją. 1983 metais 
mirė Antano žmona Veronika, 
trejus metus dirbusi ir litua
nistinėje Clevelando mokyk
loje. 

Ir šie skaudūs šeimos įvy
kiai Antano nepalaužė. J is , 
kaip jo sūnus Gintas pagerbi
mo metu, uždedamas ąžuolo 
šakų vainiką, sakė, kad tai 
gražiai liudija gyvenimo au
drų nepalaužiamą tėvą. 

„Gintaro" restorane puikios 
vaišės, šampano tostai, sveiki
nimai ir linkėjimai. Lietuvos 
garbės konsule Ingrida Bu
blienė apjuosė sukaktuvinin
ką lietuviška juosta, rašytoja 
ir spaudos bendradarbė Aure
lija Balašaitienė perskaitė jam 
sukurtą odę. 
• Sekmadienį šv. Mišių metu 
Dievo Motinos šventovėje kun. 
L. Zaremba, S.J.. pavadavęs 
atostogaujantį kleboną kun. 
G. Kijauską, S. J., sukalbėjo 
specialią maldą ir sukaktuvi
ninką palaimino. Visi iškil
mingų pamaldų dalyviai čia 
Antaną pasveikino audringais 
plojimais. 

Antano Valaičio pagarbus 
gražaus sukakties prisimini
mas buvo nepamirštas ir lietu
viškos žiniasklaidos. Bet dėl 
sukaktuvininko santūraus 
kuklumo, -buvo praleista svar
bių jo gyvenimo bruožų, ku

riais gali didžiuotis ne tik jo 
plati gentis, bet ir visa lietu
viškoji išeivija. Sukaktuvinin
kas ne milijonierius, ne kokių 
turtų paveldėtojas, bet ir kaip 
mūsų daugumos pabėgėlių-
tremtinių sūnus. Jo nuoširdų 
nusiteikimą išryškina išskir
tina lietuvio-krikščionio širdis. 
Prisimintina bent keli jo au
kos ir meilės darbai lietu
viškajame kelyje. 

Sukaktuvininkas per „Lietu
vos Našlaičių globą'' remia 
našlaitį Lietuvoje ir su juo pa
laiko ryšį, remia Sibiro trem
tinį ir Lietuvos partizanus, 
aukoja Marijonų gimnazijos 
atnaujinimui Marijampolėje, 
Prisikėlimo bažnyčios atnauji
nimui Kaune. Savo 95-tojo 
gimtadienio proga 1,000 dol. 
paaukojo Pranciškonų namų 
statybai prie Kryžių kalno. 

Remia „Draugą", į jo fondą 
jau yra įnešęs 700 dol. ir labai 
rūpinasi, kad išeivijos spauda 
išsilaikytų. 

Antanas daug skaito, prenu
meruoja „Draugą", „Dirvą" ir 
„Laiškus lietuviams". Po lietu
viškųjų pamaldų Dievo Moti
nos bažnyčioje Antanas, nu
ėjęs parapijos svetainėn, pir
miausia sustoja prie knygomis 
ir laikraščiais apkrautų stalų. 
nusiperka naujų knygų, iš
leistų čia ar Lietuvoje, kurias 
Garbės konsule Ingrida Bu
blienė, dažnai vykdama Lietu
von, atveža Džiugo ir Dalios 
Staniškių vedamam knygynui. 

Vacys Roc iūnas 

DRAUGO 90 metų sukakties proga ruošiame ypatingą koncertą 
ir istorinį sveikinimų leidinį. 
Koncertą ,, Genties Giesmės" atliks Čikagos LMA Dainava, 
Toronto Volungė ir Clevelando Exuftate šių metų lapkričio 28 
dieną Mother McAuley gimnazijos patalpose, 3737 VVest 99* 
Street, Chicago, Illinois. Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus 
pasveikinti DRAUGĄ šia ypatinga 90 metų sukakties proga. 

Vardas . 
Pavardė. 
Adresas 

Sveikinimo tekstas. 

• Auksinis puslapis $500.00 o Puslapis $100.00 
a Puse psl. $50.00 aKetvirtadalis psl. $25.00 

Sveikinimo auka $ 

http://www.ssa.gov
http://Webrwww.americantravelservice.com


„BOBŲ VASARA" IR KAIMO 
PRIBUVĖJOS 

D R LIBERTAS KLIMKA 

Šiemet Lietuvoje spalio 
mėnesį l ietaus tikrai nestinga; 
retsykiais pažyra ir ledo kruo
pų. Ar tik nebus rugsėjis iš
naudojęs visą rudeniui skirtą 
šilumos atsargą? O didysis 
gamtos dailininkas ruduo jau 
išliejo visą spalvų gamą ant 
miškų ir parkų. Švystelėdama 
pro debesų draiskanas , sau
lutė dar labiau pagyvina spal
vų šėlsmą... Turėjo spalio vi
duryje kaip kasmet nušvisti 
keletas šiltų ir malonių diene
lių. Su rytmečio rūkais , rasos 
karol iukais an t voratinklių, 
gervių ir žąsų voromis pa
dangėje, ypatingai tamsiai 
mėlynais ežerų vandenimis. 
Tai toks laukiamas tarpelis 
t a rp vienas po kito lekiančių 
iš Atranto rudeninių ciklonų. 
Amerikoje irgi keletas dienų 
palepina šiluma, — tai „in
dėnų vasara". 

Tik iš kur toks savotiškas 
šių mielų dienelių pavadini
mas? Aišku, ne todėl taip 
įvardyta, kad kaimo senu
čiukės nul ipa, nuo krosnies 
pasėdėti lauke prieš saulutę, 
pasidžiaugti paskutiniaisiais 
ši l tais jos spinduliais. Kitados 
apie šį metą būdavo pagerbia
mos ir derl iaus gėrybėmis ap
dovanojamos „bobutės" — kai
mo gimdyvių pribuvėjos. Gal 
todėl ir kalendoriuje spalio vi-

,durį žyminčios dienos turi ne
mažai seniau populiarių mote
riškų vardų: Marcelė, Sofija. 
Teresė, Uršulė. Kaip žinia, lie
tuviai iš krikščioniškojo kalen
doriaus iškėlė ir sureikšmino 
būtent tuos šventųjų kankinių 
vardus, kurių vardadieniai ati
t inka svarbius apsikeitimus 
gamtoje. 

Kad ir nesulaukus „bobų va
saros", verta prisiminti seno
viškuosius gimtuvių papro
čius. Seniau kiekviename kai
me buvo viena ar dvi mote
rys, einančios „bobutauti". Pri
buvėjos rūpestis buvo paleng
vinti gimdyn 4, priimti kūdikį, 
jį nupraus t i ir suvystyti, slau
gyti gimdyvę pirmosiomis die
nomis po gimdymo; taip pat, 
jei kūdikėlis silpnutis, atlikti 
namų krikšto apeigas. Nepri
klausomoje Lietuvoje kaimo 
pribuvėjoms buvo stengiamasi 
suteikti sanitarijos ir aku
šerijos žinių. 

Rašytojas kun. J . Tumas-
Vaižgantas ta ip apibūdino pri

buvėjos reikšmę: „Vaikelio 
atkvietimas į šį pasaulį buvo 
šventas darbas, gal net mal
dos darbas, nes taip j i daugin
davo Dievo garbintojų. J i čia 
dalyvavo didžiausioj šeimy
ninėj šventėj ir giliausioj gam
tos paslapty. J i tuo metu buvo 
gamtos būtinybe, neišmeta
mas garsas akorde, o ne as
muo, savais tikslais įsibrovęs" 

Lietuvoje būta garsių pri
buvėjų: Štai Kupiškio krašte 
Rakučių kaime gyvenusi Juod-
viršienė priėmė ar ne 500 
kūdikėlių, o skaičių žyme-
davosi mazgeliais an t lininio 
siūlo. Jei gimdymas būdavo 
sunkus, pribuvėjos pasitelkda
vo ne tik visą savo patirtį, gy
domųjų žolelių poveikio iš
manymą ir įvairias palengvi
nančias procedūras, bet ir ma
gines priemones. Gimdyvei iš-
pindavo kasas, atsegdavo dra
bužius, atmazgydavo visus 
raištelius. Liepdavo atrakinti 
visas duris ir dėžes, atlapoti 
spintas, atvožti skrynių dang
čius, ištraukti dūmam raukio 
sklendę, išnešti laukan kros-
niadengtę, išvesti iš tvarto gy
vulius. Gimdyvė mažiau 
skausmo patirs, jeigu namuo
se bus suslėpti visi aštrūs 
daiktai, užžibintos jungtuvių 
metu naudotos žvakės. Pirmą
kart gimdančiajai duodavo su
valgyti jauniklės vištos padėtą 
pirmąjį kiaušinį. Dar gimdyvę 
vedžiodavo aplink stalą, arba 
ji turėdavo pereiti per ližę, 
priejuostėje nunešti arkliui 
avižų. 

Jeigu gimdavo mergaitė, ją 
priimdavo su rankšluosčiu, 
kad išaugusi būtų gera au
dėja. O kad būtų ir turtinga, 
guldydavo ant avikailio kaili
nių. Jokiais būdais ne ant 
plunksnų pagalvės, — per 
anksti iš namų išskris. Trum
pam padėdavo ir ant žemės — 
tada „nebijos žemės vargų". 
Šiame paprotyje slypi proseno-
viškas tikėjimas, kad žemė 
yra visos gyvasties gimdytoja. 
Manyta, kad mažojo žmogučio 
likimas priklauso ir nuo to, 
kaip jis bus pirmą kartą 
išmaudytas. Šiam reikalui 
vanduo neužvirinamas, tik 
pašildomas. Į geldą įpilamas 
truputis pieno, įmetamas duo
nos kriaukšlelis — tebūna vei
delis skaistus, o gyvenimas — 
turtingas. Dzūkijoje tėvas, 
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Pasitinkant rudt-UĮ. Nuutr Vytauto Maželio 

prausiant sūnelį, į dubenį 
mesdavo sidabrinį pinigą. Kad 
kūdikis augtų drąsus, pri
buvėja tr iskart kryžmiškai 
berdavo geldon pelenų žiups
nelį. Nuo priemėčio, kitų ligų 
gelbėdavo įmesta kadagio ša
kelė. Panaudotą vandenį rei
kėdavo išpilti ten, kur niekas 
nevaikšto — tada vaikas augs 
ramus. Arba pakrosnėn — 
„nebos piktos akies". Kad mer
gina jauna ištekėtų, vandenį 
išpildavo rūtų darželin, arba 
po slenksčiu iš lauko pusės. 
Berniuko maudymo vandenį 
pildavo ir tvartan, kad būtų 
geras ūkininkas, „turėtų ran
ką gyvuliams". 

Nupraustą ir suvystytą kū
dikį pribuvėja pirmiausia pa
duodavo tėvui, sakydama: „Iš 
tolimiausių ir nežinomų kraš
tų atvyko pas tave negirdėtas, 
nematytas svečias. Jis sakosi 
esąs tavo giminaitis. Ar nori 
pamatyti, paimti, savo sūneliu 
pavadinti?" Tada guldydavo 
prie mamos: „Palaimink, mo
tinėle, kad augtų svietui nau-
don, tėvams ir giminėms 
džiaugsmui". Vaikams pri
buvėja sakydavo, kad mažąjį 
broliuką ar sesutę rado darže, 
pagavo baloj. Abi nuorodas su
jungia dzūkiškame Margionių 
kaime esanti versmė, Skro-
blaus upelio ištakos, vadina

mos Bobos daržu. Kaimo vai
kelius !x)bulė ten ir „pagau
davo". Paaugę piemenukai 
kartą nutarė, kad jau gana tų 
mažiukų — tiek vargo juos 
sūpuoti, migdyti. Ir versmę 
užvertė akmenimis, medžiais. 
Kurį laiką kaime negimė nė 
vienas vaikelis. 

Pribuvėja pas gimdyvę pa
prastai prabūdavo visą savai
tę, iki krikštynų. Jei kas sveti
mas tuo metu užeitų į namus, 
ji turėdavo teisę pareikalauti 
išpirkos už kepurę ar skarelę. 
Nutrauks nuo galvos, — ma
lonėk užsimokėti. Vežant krikš
tyti, bobutė išnešdavo kū
dikėlį kūmams į vežimą ar 
šlajas. Kartais juokais vietoj 
jo pirmiau paduodavo suvys
tytą katiną. Parvežus pa
krikštytą vaikelį, jos pridermė 
— išrišti iš vystyklų kojeles, 
kad greitas būtų. Dėl už
mokesčio už savo triūsą pri^ 
buvėja niekada nesiderėdavo. 
Dalį jo susirinkdavo, „parda
vusi" krikštynų svečiams „bo
butės košę". O po krikštynų ir 
ją pačią veždavo per kaimą ko
kiai kitai šeimai „parduoti". 
Baigus rudens darbus, suva
lius nuo laukų derlių, kaimo 
žmonės vėl prisimindavo ge
rąsias bobutes ir aplankydavo 
su dovanomis. Tokie tad seno
viškieji „bobų vasaros" papro
čiai. 

KNYGA APIE PASAULIO LIETUVIŲ 
VARGONININKUS IR CHORO VADOVUS 

D R KAROLIS R KAŠPON1S 
Lietuvių choro menas pa

saulyje gerai žinomas. Jis yra 
ženklus ir savitas, kaip ir lie
tuvių kalba bei muzika. Taigi 
nenuostabu, kad ir to meno 
kūrėjai yra plačiai žinomi, ir 
apie juos išleista tokia graži 
knyga: Boleslovo Zubricko Pa
saulio lietuvių chorvedžiai. 

Su B. Zubricku seniai drau
gauju: 1958 m. j is kūrė Palan
gos muzikos mokyklą, o aš 
maždaug tuo laiku — Ukmer
gės muzikos mokyklą, vėliau 
drauge studijavom, rašėm 
knygas, pergyvenom dėl laik
mečio problemų. Žinoma už
teko tarp mudviejų ir ginčų 
bei diskusijų. Reiktų pabrėžti, 
kad B. Zubrickas turi bazinį 
istoriko ir drauge choro diri
gento išsilavinimą. Toks de
rinys yra tikrai retas ir galbūt 
turėjęs įtakos šios knygos ge
nezei. 

Šioji knyga — tai paminklas 
tiems vargonininkams ir ch< 
rų dirigentams, kurių šiar 
dien nebėra mūsų tarpe. Ta 
turbūt svarbesnis, negu akme
niniai paminklai. Mes žinome, 
kad kai kurios knygos, net 
penkiems šimtams ir daugiau 
metų praėjus, nepraranda 
savo vertės. 

B. Zubrickas turėjo tam tik
rą autorinį monopolį rašyti šią 
knygą, nes anksčiau yra išlei
dęs palyginti nedidelį leidinį 
apie Lietuvos chorvedžius. At
gavus Lietuvoje nepriklauso
mybę, mes dažnai pasitarda
vome, ką gi daryti. Svarstėme 
taip: jeigu ruošti didelį encik
lopedinį žinyną pradės jaunes
nis autorius, tai jis privalės 
darbuotis mažiausia 5-7 me
tus. Be to, parašęs pirmąją 
knygelę apie chorvedžius, B. 
Zubrickas užėmė tam tikrą 
autorinę poziciją, kurią pa
prasčiausiai privalėjo ir išlai
kyti. Ir gerai, kad dar turėjo 
jėgų tęsti anksčiau pradėtą 
darbą. Tačiau ne kartą yra 
man sakęs, kad jo pradėtą 
darbą ateityje turėtų tęsti lie
tuvių religinės choro muzikos 
žinovas, knygos recenzentas 
Rolandas Aidukas. 

PIRMASIS LIETUVOS 
AMBASADORIUS 

ISLANDIJOJE 
REMIGIJUS MISIŪNAS 

Nutilo stovyklautoju juokas Dainavoje, istufttejo Spyglio ežerėlio pa
krantes, tik priėjo mėlynu, vandenų liūdnai siūbuoja nendres. 

Nuotr Pauliaus Jankaus 

Teodoras Bieliackinas nieka
da nedirbo prieškario Lietuvos 
Užsienio reikalu ministerijoje 
ir nebuvo diplomatu. Jo tėvas 
buvo žymus žydų kilmes teisi
ninkas Simas Bieliackinas, 
dirbos advokatu Maskvoje ir 
Petrapilyje, buvęs civilines teises 
studijų autoriumi, o 1921 m. 
atvykęs į Lietuvą buvo žydų 
ministerijos juristkonsulu. Vė
liau ilgus metus dirbo Lietu
vos universiteto teisės fakulte
te. Be kitų darbų, jis su Mar
tynu Kavolių 1934 m. paren
gė Baudžiamąjį kodeksą ir 
„Lietuviškoje enciklopedijoje" 
redagavo civilines teises sky
rių. S. Bieliackino likimas tra
giškas — 1944 m. jis buvo gy
vas sudegintas Aušvico kon
centracijos stovykloje. 

Teodoras Bieliackinas mo
kėsi gimnazijoje Berlyne, bet 
po Klaipėdos krašto prijungi
mo prie Lietuvos už pritarimą 
tam bei prolietuvišką laiky
seną buvo iš jos pašalintas. 
Grįžęs į Lietuvą, dar nemokė
damas lietuviškai, Švietimo 
ministerijai leidus įstojo į 

Vienas sudėtingiausių daly
kų autoriui buvo užsienio lie
tuvių biografijų dalies rašy
mas. Gerai pažinodamas 
ŠALMS pirmininką Faustą 
Strolią, aš tiesiog paprašiau 
pagalbos. Jis nurodė, kad 
Amerikos lietuvių vargoninin
kų ir choro vadovų biografijas 
pateiks Kazys Skaisgirys, Sta
sys Sližys ir kiti. Ir dar labai 
svarbus dalykas: Faustas 
Strolia atsiuntė Amerikos lie
tuvių konkrečią piniginę pa
ramą, kuri tapo stipriu impul
su tolesniam lėšų klausimo 
sprendimui. Žinoma, pagrindi
nis organizacinis knygos ruo
šimo darbas, lėšų kaupimas, 
teko Lietuvos liaudies kultū
ros centrui ir ypač jo vadovui 
Juozui Mikutavičiui, kurio rū
pesčiu ir buvo išleista knyga. 

Ruošiant enciklopedinį žiny
ną, buvo intensyviai ieškoma 
ir mažiau dabar žinomų var
gonininkų bei choro vadovų 
veiklos pėdsakų. Perskaitęs 
Amerikos lietuvių chorvedžių 
ir vargonininkų biografijas, 
susimąsčiau, tiesiog susidomė-
au savo tėvo gyvenimu ir dar
bais, aptikau dokumentus, 
1- ad jis dar prieš I pasaulinį 
k i rą vargonininkavo Latvi-
j t e, buvo vargonininku Kau
ni kunigų seminarijos bažny
čioje, kur jam teko vargonuoti 
seminarijos rektoriaus Mairo-
nic pamaldų metu ir kt. Ži
nau, kad tokio pobūdžio paieš
komis užsidegė ne vienas ma
no kolegų, nekalbant jau apie 
knygos autorių. Tokių ir pana
šių paieškų rezultatas: kny
goje atsirado įdomi informaci
ja iš šimtmečio pradžios var
gonininkų ir choro vadovų 
veiklos. Tuo būdu dabar ga
lime žyrriai geriau suprasti 
lietuvių horo meno genezę. 
Manyčiau, kad šio šimtmečio 
pradžioj lietuvių chorų veiklos 
perio .as buvo ypač svarbus to-
lesr ei jų raidai. 

Ruošiant enciklopedinį žiny-
rą, autoriui ir leidėjams teko 
iusidurti su daugeliu sunku
mų. Vienas jų — lietuvių reli
ginės choro muzikos žinovų 

Kauno .Aušros" gimnaziją ir 
greitai ją pabaigė, o vėliau 
mokėsi universitete. Prieš 
Antrąjį pasaulinį karą išvyko 
pakeliauti, o, jam prasidėjus 
— įstrigo Islandijoje. Čia grei
tai išmoko islandų kalbą ir 
pradėjo bendradarbiauti vieti
nėje spaudoje, rašydamas apie 
Lietuvą, be to, jos laisvės bylą 
primindavo per radiją. 

Tokia T. Bieliackino veikla 
ne visiems patiko — Islandijos 
komunistinėje spaudoje pasi
rodė raginimai jį ištremti. Te
odorą užstojo demokratiniai 
Islandijos laikraščiai ir spau
doje įsiliepsnojo stipri polemi
ka. Kaip T. Bieliackinas rašė 
savo draugui, komunistų dėka 
jis ir okupuotos Lietuvos liki
mas plačiai išgarsėjo Islandi
joje. Islandai pažino ne tik 
Lietuvą ir kitus Baltijos kraš
tus, bet ir Lietuvos laimėjimus 
nepriklausomybes metais , jos 
kultūrą ir net kai kuriuos me
nininkus — A. Vaičiulaitį, B. 
Brazdžionį, I. Šeinių ir kitus. 

Deja, vos sulaukus keturias
dešimties, 1947 m. vasary T. 

Paskutinis pabraidžiojimas prieš skrydį į pietus. Nuotr. Algirdo Grigaičio 

trūkumas. Todėl natūralu, 
kad iškilo rimta problema: kur 
rasti religinės muzikos spe
cialistą, kur is kvalifikuotai 
konsultuotų, recenzuotų ir tuo 
sutvirtintų žinyną. Knygos 
leidėjai pasirinko Lietuvos 
muzikos akademijos (LMA) 
choro dirigavimo katedros li
turginės ir religinės muzikos 
pedagogą Rolandą Aiduką. 
Jis, beveik vienintelis lietuvių 
religinės choro muzikos žino
vas, kvalifikuotai atliko recen-
za. ima ir. mano supratimu, 
nemažą iaii specialiojo redak-
toria -s pareigų. Ir čia norė
čiau pabrėžti, kad kai R. Aidu
kas žinias gilino LMA Meno 
aspirantūroje, ją baigiant pa
rašė ir apgynė istorinį-teorinį 
darbą „Lietuvių religinė choro 
muzika", ir m a n teko pareiga 
būti moksliniu vadovu, mes 
negalėjome dirbti be užsienio 
lietuvių pagalbos, ypač be 
Amerikos lietuvių pagalbos, 
be J. Žilevičiaus — J . Kreivė
no muzikologijos archyvo. 
Mums ypač svarbią medžiagą 
atsiuntė prof. dr. L. J . Šimu
tis, K. Skaisgirys, S. Sližys ir 
kiti, kuriems reiškiame nuo
širdžiausią padėką. Reiktų 
priminti, kad iki nepriklauso
mybės a tkūrimo Lietuvoje 
mes neturėjome galimybės at
likti religinę vokalinę muziką 
lietuvių kalba, ją nebuvo gali
ma tirti, s isteminti , skelbti. 
Tuo būdu muzikologijoje atsi
rado didelė spraga, kuriai pa
naikinti teks padėti dar daug 
pastangų. Tai padaryti privalo 
LMA muzikologijos inst i tutas , 
kuris šiuo metu nepakanka
mai skiria dėmesio, spren
džiant šią problemą. 

Vertinant B. Zubricko knygą 
plačiąja prasme, paklauskime 
savęs: ar žinome analogiškos 
apimties chorvedžių žinyną, 
parašytą vieno autor iaus ku
rioje nors pasaul io tautinėje 
muzikinėje kultūroje? Reiktų 
priminti, kad Zubricko knygos 
pavyzdžiu galėtų pasekti kitų 
pasaulio lietuvių specialistų 
draugijos, sąjungos ir paruošti 
analogiškus enciklopedinius 
žinynus. Daug tu r ime pasau
lyje lietuvių — išradingų, 
darbščių, plačiai žinomų spe
cialistų, tačiau apie juos dar 
per maža informacijos šalti
nių. 

Knygos autor ius j au yra ga
vęs nemaža pastabų ir pasiū
lymų, dar daug jų ir bus. Aš 
gerai žinau, kaip sudėtinga 
išleisti knygą. Nebūna ramy
bės ir išleidus ją. Pavyzdžiui, 
1969 m. išleidau Solfedžio 
mokomąją knygą muzikos mo
kykloms, kuri naudojama 30 
metų, išspausdinta jos ir 
penktoji laida, tačiau nuolat 
gavau ir da r gaunu vadina
mąją „grįžtamą informaciją", 
kuri prisodrinta tiek teigiamų, 
tiek ir neigiamų emocijų. Ir 
reikia būti labai tvirtam, no
rint nugalėti tų emocijų, ypač 
neigiamų, jėgą. 

Bieliackiną pakirto susikom
plikavęs inkstų uždegimas ir 
jis buvo palaidotas Reikjaviko 
katalikų kapinėse. Mat prieš 
mirtį T. Bieliackinas apsi
krikštijo ir mirė kaip katalikas. 
Jam buvo suteiktas Sv. Sakra
mentas ir buvo palydėtas į ka
pus su prideramomis ceremo
nijomis. 

Tarp lydėjusių buvo ir T. 
Bieliackino sužadėtinė, stu
dentė Svava Agustsdothir. Tai 
ji papasakojo velionio drau
gams apie jo nebaigtus dar
bus. Tarp jų buvo ir nespėto 
išeiti islandų kalba parašyto 
romano rankraštis . 

Literatūrinius sugebėjimus 
Teodoras paveldėjo iš tėvo — 
Simonas Bieliackinas prieš 
karą paskelbė keletą beletris
tikos veikalų. Sūnus lietuviš
koje spaudoje pradėjo bendra
darbiauti, matyt, jau keliau
damas — rašė apie savo apsi

lankymus Skandinavijoje, pas
kelbė švedų poeto E. Tegnerio 
poemos vertimo ištraukas. 

Kada T. Bieliackinas paraše 
romaną — nežinia, spėjama, 
jog prieš pat mirtį. Dar di
desnė paslaptis — jo turinys. 
Vieni šaltiniai teigia, jog ro
mane buvo vaizduojamas 
prieškario Lietuvos gyveni
mas ir kad jį nupirko bei ža
dėjo išleisti viena islandų lei
dykla. Kiti — jos siužetas im
tas iš lietuvių-vikingų santy
kių bei kovų meto. Taip, ar ne, 
bet apie ką romanas, būtų ga
lima atsakyti, tik pamačius jo 
rankraštį. Deja, regis nei vie
nam lietuviui nepavyko to pa
daryti, nors ir buvo bandyta. 
Praėjus dešimtmečiui po T. 
Bieliackino mirties, į Islandiją 
keliavo Domas Jasaitis, kurio 
buvo paprašyta, progai pa
sitaikius, pasidomėti romano 
likimu. Tačiau kol kas nepa

vyko sužinoti, kaip jam sekėsi 
ir kas nutiko romano rankraš
čiui. 

Ir dar viena paslaptis — 
1945 m. vienos islandų gimna
zijos direktorius istorikas 
Knutun Arugrimson per Islan
dijos radiją skaitė paskaitas 
apie Lietuvą, kurias žadėjo iš
leisti atskira knyga. Islandija 
— maža šalis, tad norom ne
norom peršasi mintis apie T 
Bieliackino ir K. Arugrimson 
ryšius. 

T. Bieliackino sužadėtinės 
žodžiais Teodoras, nujausda
mas mirtį, paprašė , kad kry
žiuje ant jo kapo būtų iškal
tas įrašas „Palaidotas Islan
dijoje, nes jo tėvyne Lietuva 
dar priešų okupuota". Nežinia, 
ar jo valia buvo įvykdyta, ta
čiau T. Bieliackinas nusipelno 
dar vieno įrašo: „Pirmasis Lie
tuvos ambasadorius Islandijo-
je". 
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave . , C h i c a g o , IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguol ia i 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas mais tas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų p r o d u k t u s U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

Igl 
rar 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produkta i ir u ž k a n d ž i a i 

m i e s t o centre 
Savaitgalį uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BUD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu badu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sunai su 
kmynais, su .chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite f\Įk D R U t. / ^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ^ " 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com 

Michigan Farm Cheese Dairy, Inc. 
4295 Mfflerton. rountam. Ml 49410 

I 

CHICAGO PROFESSIONAL TRAINING CENTER 
Dental assistant 

•Praktika dantų gydytojo kabinete 
'Viena iš populiariausių profesijų 

Nurse Assistant 
*Med seseles ir flebotomist licenzijos 

'Gydytojo padėjėjo diplomas 
HVAC Technician 

*Šildymo-vėsinimo ir vėsintuvų remonto leidimai 
*EPA licenzijos 

•Neturintiems darbo ar mažas pajamas - mokslas nemokamas 
•PaSalpos paaugliams 
•Speciali įsidarbinimo programa pensininkams 

630-515-1784 

A M E R I C ^ V j p ^ K ^ - N BROAD, INC. 

MAIN OFFICE 

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

taniraejaj i vieną pusę 
Ryga M31 $394 
Kijevm 1431 $394 
Lvovas $825 $450 
Minskan $431 $394 
Vilnim $491 $394 
MasJcve $431 $394 
StPttKburgas $431 $394 

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

5150 W. BELMONT AVE., 
CHTCAGO.IL 60641. 
TEL 773-685-2920. 

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

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

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

NILES OFFICE 
9509 N JvHLWAUKEE 

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

Parduodame automobilius: 
•FordFestiva '88 
•Dodge Caravan'98 
•Honda Accord'89 
•Mazda Navajo '91 4x4 
•Mazda Protege'93 
•Dodge Neon'96 
•Mitsubishi Galant'90 
•Mitsubishi Eclipse'90 
•Mitsubishi Eclipse'93 
•Mitsubishi Diamante ' 
•Mitsubishi Expo Van ' 

$200 
$400 
$1200 
$2200 
$2300 
$4000 
$1300 
$1300 
$2400 

92 $4000 
93 $4000 

Informacija tel. 708-396-1639. 

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

Notaro paslaugos 
Dokumentų vertimas 

5 6 5 7 S. Mariem Ave, Chicago, 
I L 6 0 6 1 S 

T d . 773 7 8 * 4 0 0 0 
F«x 7 7 3 - 5 8 6 - 2 5 7 7 
Rcs. 7 7 3 7 7 6 3 5 3 8 

Hmm 6 3 0 - 7 2 0 - 0 8 H 

ATKLYDO RUONIS 
Ne itin ramią gulyklą Meln

ragės paplūdimyje įsirengė eg
zotiškas Baltijos pajūrio poil
siautojas — ruonis. Prieš ke
lias dienas j paplūdimį atkly
dęs gyvūnas, apspistas smal
suoliu, rėkdamas grįždavo į 
jūra. bet toli neplaukdavo ir 
vis išlipdavo į krantą. Lietu
vos jūrų muziejaus darbuoto
jai prašo žmonių palikti ruonį 
ramybėje. 

Išsiaiškinta, jog šis ruonis 
— ne Jūrų muziejaus auginti
nis. Muziejaus darbuotojams 
apie egzotišką poilsiautoją 
pranešė iš Melnragės gelbėji
mo stoties. J paplūdimį užkly
dusį gyvūną apžiūrėjo patyręs 
muziejaus darbuotojas Arūnas 
Grušas. Pasak jo, tai visiškai 
sveikas, šiemet gimęs ruoniu
kas, migruojantis iš Rytos 
įlankos, kur yra nuolatinės 
ruonių gulyklos. Kadangi čia 
nėra salų, kuriose jis galėtų 
ramiai ilsėtis, keliauninkas 
priverstas kęsti nuolatinį 
smalsuolių dėmesį. Ilgai plau
kęs gyvūnas gali ilsėtis kelias 
savaites, o jei badas nespaus, 
ruonis Melnragėje gali užsibū
ti net mėnesį. 

Pasak žinovų, Baltijos jūroje 
ruonių vis daugėja, tad žmo
nėms vertėtų priprasti prie 
pakrantėje laikas nuo laiko 
pasirodančių šių gyvūnų. Prie 
ruoniu gausėjimo Baltijoje pti-
sideda ir Lietuvos jūrų muzie
jus, į laisvę jau paleidęs aštuo
nis ruonius. Kasmet muziejuje 
gimsta po du tris mažylius. 
Šiuo metu čia globojama 12 
ruonių. Dar 7 yra atiduoti zoo
logijos sodams Lenkijoje ir 
Čekijoje Nelaisvėje gimę ruo
niai puikiaf adaptuojasi pa
leisti į atvirus vandenis. (Elta) 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones ir gyventi kartu. 

Turi geras rekomendacijas. 
Tel. 708-839-8447. 

Veikia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WIUJOW SPRINGS, UJLIVOIS TEL 708.839.1000 

Škštiį? pokylių šokt - tinką mirtim* progom* 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

BordanccRmt 

40 iki 60 svečių 

t « l 
A M O K 1 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

mmm •M 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

Vidutinio amžiaus moteris 
ieško bet kokio darbo. 

Šiek tiek kalba angliškai. 
Tel. 847-948-8608. 

BALTL\gjaP?5YįEXPRESS 
WT*^% CO. LTD. 

Prez. Vidmantas Rapšys 
Menedž. Algimantas Barmškis 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI I 

LIETUVĄ 
Laivo 

priimami iki lapkričio 9 d. 
kasdien 

7269 S. Harlem Are., 
Bridge view, I L 60455 

Tel. 1-800-SPARNAI; 1-8O0-772-7624 
1554 Carmen Drive, Eik Grove 

VUlage,IL 60007 
Tel. 1-8M-AMBER XP; 1-808-262-3797 

Jaunimo centre šeštadieniais 
Skambučiai į Lietuvą 12 c/min. 

A K U P U N K T Ū R A 
Skausmo apvaldymas 

'irritable bowel*menstruai disor-
ders *asthma *constipaiwn *me-

nopause *back pain *arthritis 
Dana Daydodge, R. N., Dipl. Ac. 

Board Certified Acupuncturist 
3210 S. Habfed S t , Chicago, IL. 
TeJ. 312-563-1501. Palikite žinutę. 
Valandos susitarus: antrd. 9 v.r.-2 

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

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 

_ST*SYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 
popieriuoja kambarių sienas. 

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

TeL 773-927-9107. _ 

I š v e ž a m e š i u k š l e s , s ta tyb in ių 
medž iagų at l iekas , p e r v e ž a m e 
baldus ir kt. didesnius daiktus 
Kokybiškai a t l i e k a m e namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. Tel. 630-964-5898. *i«7 

www.balticshop.com 
Dovanos, papuošalai, rankdarbiai 

ir muzika iš Pabaltijo. Galima 
specialiai užsisakyti iš Kauno. 

Tel. 203-362-0510 (kalbėti angliškai). 

I e š k o m i d a r b i n i n k a i v a l y m o 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti p o 6 v.v., 
tel. 708 652-2110. 

*i? S 7 * 0 *'-U*NC€ 

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

No one makes round-

trtp travel to Lithuania 

easier and more converHent 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free eonneetion 

through Stockhoim. Our 4:30 p.m 

departure gtves you a retaxed mom-

ing amval for business or pieasure. 

When you're ready to return, youl! 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Class, yx can be 

sure our service will be wortd-dass, 

and virti allow you to amVe rested and 

refreshed - ati for a reasonable fare. 

Find out what a world of difference 

SAS can make for you r rjext trlp. 

Just call your Travel Agent or SAS 

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

mation and special offers, visit 

our vvebsite at www.flysas.com. 

FOR SALE VILNIUS AREA 
A beautiful modern 5 bedroom 300 
sųuare meter home on Antakalnio St. 
at the end of Saulėtekio Ave., situated 
on a 16 arės sized lovely forested plot. 
10 min. drive to the centre of Vilnius. 
Every modem convenience. including 
bath house. Gym. baskerball and bad-
minton courts and a spectacular 
barbeque area. This home comes fur-
nished and with modern appliances. 
TV. w/d. d/w. microwave, etc. The ask-
ing price iš just $295,000. PleaM call 
617-864-6914 for further details. (Truly 
a one of a kind property.) *m» 

FHcht it 
SK946 
SK744 
SK743 
SK943 

rroiti 
CNcago 
9ocWn*n 
vintus 
Cooenriager 

1b 
H R H H H I 
Virtus 
Copentugen 
CMcago 

Departure Time 
4:30 pm 
9-20 am+1 
1245 pm 
3:40 pm 

Afrtval Tint 
7:40 am *1 
K>50am+1 
i lSpm 
5*>pm 

O a k L a w n , IL , i š n u o m o j a m i 2 
butai: vienas 2 mieg.. 1 vonia, su 
š i luma , v i ryk la , š a l d y t u v u , 
skalbykla. $665 i mėn.; antras: 1 
mieg., vonia, $500 į mėn. Kieme 
m a u d y m o s i b a s e i n a s ir t e n i s o 
aikštė. Taip pat išn. 2 miegamųjų 
na. jai įrengtas butas pusrūsyje 
(garden apt) , Pulaski Rd. ir 67 St. 
apylinkėje. Kreipt is : First Rate 
R.E^ Aušra, t d . 773-767-2400 . 

Parduodama delikatesų 
krautuvė Archer Ave ir 

Central Ave apyl. 
Kreiptis tel. 773-582-7557. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A1JTOMOBIJO. NAMU, SVEIKATOS; 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Otl. Mgr. Aukse 
S. Karte kaba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 W«at 9Sth S t a « 

Td. (708) 424-8854 
(773)581-8654 

5 JAS V i ' CONS TRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'sidings*. 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

• SAenetis. tel. 630-241-1912. 

lJnnoiBojaina« 
mpiildomas 4 kamb. 

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

T d . 773-778-1451 

1 

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

ALLCARE 
Emplovment Agency 

T d . 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

2346 W 89th Street 
Tel.: 773-776-1486 

MOVTNG 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

G E D I M I N A S 
773-925-4331 

coNsmucnoN co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai 
„Lkensed , insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
t d . 773-767-1929. 

G. L. Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didel ius n a m ų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome. 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

RIVFRDAIF AUTOMOTIVF 
Transportuojame Ir padedame parduoti 

naudoti auto. Pigiai parduodame iSsimo-
kėjimui; remontuojame po avarijų. ae«a-
tome auto geometrija, užsakome dalis ge 
riausia kaina, keičiame agregatus 

Skambinu Mani td. TeS-Ml-esS*. 

H E L P WANTED 
Banquet Waitress and Kitchen 

help. English not necessary. W e 
speak Lithuanian + some Polish 

F1exible I>ays + Hours 
Apply in Person at: 

Hickory Hflb Country Club 
8201 W . 95th St. 

H k k o r y Hilb, IBinofe. 

Perkate automobi^? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į J A V 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Mali mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Gdės i te sėst u i vairo šiandien! 

(630) 207 2-/48 

to LITHUANIA 
$0.21 p»i7mln 

GfMteetee to tr» reet of the •ortd • eny day. any bnm 
For information call Long Distance Port 

Ufi0n-449-0445\ 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

offc (773) 586-5959 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

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

Realmart £ 4 ^ 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. T7.V585-4100 Pager 312-3O8-0307 
Fax 773-585-3997 

Ontia% 21. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Buajrtaaa (706) 423-9111 
Voica Mai (706) 2330374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
R«S. 708-423-0443 

ASTA T . M I K U N A S 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
įvairių nuosavybių pinama ir pardavime 
miestą ir priemiesčiuose 

Čucago* Šiaurėje u tiaminuose priemiesčiuose 
perkant ar parduodam nuosavybe*, k.-eiplaie-t 

COU2UK2U. 
BANKCR .: 

AUDRA 
KUBILIUS 

i 508 Sherrr.an Ave. 
(stori. iL 60201 

__ ss (847) »4-2600 
Fax (847) 475-55*7 

Greitas, Voice mail 
profesionalus 1847) 465-4397 
ir sąžiningas E-mail 
patarnavimas akubilius@aoi.com 

9*9* 
S A L A W T W J C A 

Voicemail 
773-450-6878 

Pager 
773-2*0-3404 

Fax 
773-650-6868 

AUDRIUS M1TCULIS 
Sprendimai! Sprendimai' 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą runą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Gmu% KM1EOK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd 
4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

ATTENTIONIMMNGRANTS! 
Canada is accepting apphcants for 

Permanant Reaidence! 

For !ree inlormatioi call: 

1-773-282-9500 
tilSconcpr'.trating m immtgrai'Or' to C^raa.i 

wwwredeusa.com 

SKAITMENINIS 
V A T Z D A J T J O S Č I U 

P K P R A r ; Y M A ^ 
r.RFICTArj'-, I AI ' 

P I G I A U S I A I ' 
( 7 ; K ; i r> 00) 

SKCAM<^MCSCCAM 

I i l . l V 

n\ ?iu\ >> M 
Home Health Care Intl. 

ARency 
icSko 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 

v/r amž. žmones. Reikaling.i 
anglų k . kantrybe, atjautimas. 
vairuotojo leidimas ir patirtis 

Skambinti Phii. 
tel. 414-763 2615. 

http://www.andrulischeese.com
http://www.balticshop.com
http://www.flysas.com
mailto:akubilius@aoi.com
http://wwwredeusa.com
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Kaip naujagimis, First Personai 
Bankas vis auga ir didėja. 

Kad santaupos taip pat augtų, 
mes siūlome Jums įsigyti 
„New Born" sertifikatą. 

AUKŠTAS NUOŠIMTIS - 5.7S % APY 
TRUMPAS TERMINAS - 9 mėnesiai 

Atvykę į mūsų ištaigą, 
turėsite progą laimėti 

dviem asmenims atostogas 
į Havajų salas 
arba $5,000! 

First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai. 

\ / . 

prrt—Personai -Bank 
/ \ 

Building Personai Banking Retationships** 

•i-

LOBBY: 
15014 S. LaGrange Rd. 
Odlmd Park, IL 
(in the Oriand Creens Shopping Center) 
(708) 226-2727 

DRTVEVP; 
15255 S. 94thAve. 
Oriand Park, IL 
(in the InTrust building) 

Member 
FEHC 

Annual Percenuge Yjeld (APY) u efiecavę js oi Octobet 6.1999 tai subject to chmjtt vtfllhMt notkt. Mirt m Atpattci S290mm 
Penalty nuy be ynpoied for c*zfy wiihdriv/i*. Offa qjnc» bt ustd m i0nįunc&» v»Kh «ay othtr 11 ! • • , r. 

* Po moksleivių protesto 
renginio, skirto išsaugoti kol 
kas vieninteli Kaune veikiantį 
Žaliakalnio keltuvą, sukruto 
miesto Troleibusų parko vado
vybė, kuriai priklauso nuo šių 
metų birželio mėnesio nevei
kiantis Aleksoto funikulierius. 
Bendrovės direktorius patiki
no, kad jau lapkričio viduryje 
šis technikos paminklas pra
dės veikti. Tačiau direktorius 
neslėpė, kad keltuvo naudoji
mas yra labai nuostolingas. 
Pernai patirta apie 62,000 litų 
nuostolio, šiemet dviejų vago
nėlių remontui išleisti 39,000. 
Tačiau per žiemą ketinama 
sukurti verslo planą ir projek
tus, kaip Aleksoto funikulierių 
padaryti patrauklesnį turis
tams, sutvarkyti aplinką, su
remontuoti pastatus, įrengti 
normalų apšvietimą. .Eitai 

* Konservatorių frakci
ja, pirmadieni apsvarsčiu
si politinę ir ekonominę padėtį 
Lietuvoje bei išklausiusi Sei
mo komitetų atstovų, pareiškė 
kad pastaruoju metu vyriau
sybės darbingumas yra sutri
kęs ir tai daro neigiamą įtaką 
ir taip dėl Rusijos krizės pa
sunkėjusiai Lietuvos finansi
nei būklei. Frakcijos praneši
me spaudai pažymima, jog 
konservatoriai tikisi, kad arti
miausiu metu vyriausybės 
veikla taps efektyvesnė, IEIUI 

DRAUGAS, 1999 m. spalio 30 d., šeštadienis 

n Į f i = r The Best to the Baltics! 

I N T E R N A T I O N A L 
9525 South 79tf Avenue, Hickory Hills, IL 60457 

(708)430-7272 

==ĮĮ Įo 

1 
PHONE: 

(800)462-2584 

M I L E N I U M O 
SUTIKIMAS 
LIETUVOJE! tih 

KVIEČIAME PRALEISTI PASKUTINĮ ŠIO TŪKSTANTMEČIO VAKARĄ KARTU SU G. T 
INTERNATIONAL IR LIETUVOS NACIONALINE FILHARMONIJA 

Didžiojoje filharmonijos salėje skambės pasaulinės muzikos šedevrai, atliekami 
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, solistų bei baleto grupės. Koncerto 

dirigentas — Maestro Juozas Domarkas. Prieš koncertą būsite vaišinami šampanu 
ir vynu, pertraukos metu — skanėstais ir gėrimais. 

Vakarą tęsime puikiame baliuje „RADISSON" SAS ASTORIjA viešbutyje su 
vakariene griežiant orkestrui. 

I kelionę taip pat įeina: skrydžiai su SAS, nakvynė „RADISSON" viešbutyje, 
Naujųjų metų dieną nepakartojamas — „brunch"! 

4 Smulkesnė informacija mūsų raštinėje 
KELIONĖS DATOS: 1999 m. GRUODŽIO 27 d. £ 
iki 2000 m. SAUSIO 5 d. 
KAINA IŠ ČIKAGOS: $1687.00 
KAINA IŠ NEVV YORKO: $1587.00 * 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 

J| REZERVACIJOS SU PILNU APMOKĖJIMU IKI LAPKRIČIO 27 DIENOS 

OJTC 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

GERALD F. DAIMID 
4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 

__ 5948 S. Archer Ave. 
How in Oak Lawn & Oriand Park 4 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

- ' H " 

UŽSIPRENUMERUOKITE „VRAUGĄ"! 

MANO GIMINES PASITIKI MANIM, 
NES AŠ PASITIKIU 
WESTERN UNION! 

Siųsdamas dolerius savo giminėms 
Lietuvoje per WESTERN 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: tel. 1-800-325-6000 
www.westernunion.com 

VVESTERN MONEY 
UNION TRANSFER 

The fiutest woy to aend money worldwidė3h 

A.1A. 
prelatui JUSTINUI 

BERTAŠIUI, 
Winnipego Šv. Kazimiero parapijos klebonui iškeliavus 
į Amžinybę, seserį BIRUTĘ, brolius VACĮ ir STASĮ 
bei jų šeimas ir kitus gimines Lietuvoje, Kanadoje ir 
JAV, liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

KLB Winnipego apylinkės valdyba ir nariai 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO ANO SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Pa los Hills, IL 
708-974-4410 

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

J a u n i m o c e n t r o admi 
n i s t r ac i j a s p a l i o 31 d. po 
šv. Mišių tėvų jėzuitų kop
lyčioje visus kviečia pasi
svečiuoti kavinėje ir pažiūrėti 
fiimajuostę iš Lietuvos JParti-
zanų motina*'.Filmas bus de
monstruojamas 11:30 min. 
Filmą parūpino Pakalkai. 

Sonata ir Rokas Zubovai po koncer
to. 

„ K a r t u m u z i k u o d a m i , 
p i a n i s t a i s t e b i n o klausyto
jus ne vien technikos tobulu
mu, bet ir įsiskverbimu į inty
miausias muzikos teksto 
struktūras, garso grožiu ir 
subtiliu muzikos suvokimu"1. 
Taip po Sonatos Zubovienės ir 
Roko Zubovo koncertų Lietu
voje rašė žurnalas „Muzikos 
barai". Nepraleiskite progos 
pasidžiaugti šių puikių muzi
kų kūrybiniais vaisiais! Abu 
pianistai kartu su Vilniaus 
styginių kvartetu koncertuos 
lapkričio 5 d., penktadienį, 
7:30 val.v. Jaunimo centre ir 
lapkričio 7 d., sekmadienį, 1 
vai.p.p. Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. Lietuvių muzi-
.kantų žada klausytis ir Lietu
vos generalinis konsulas Gie
drius Apuokas. Bilietus jau 
galite įsigyti „Seklyčioje" ir 
Lietuvių dailės muziejuje. 

P a č i u s m a d i n g i a u s i u s , 
p u o š n i a u s i u s , o r i g i n a l i a u 
s ius šių metų rūbus išvysite 
Pasaulio lietuvių centro tradi
cinėje Madų parodoje. J i vyks 
lapkričio 14 d. 12 vai. centro 
didžiojoje salėje. Gausime "{do
mių rūbų ir iš Lietuvos, gal 
net puošnių kailių. Be to, bus 
skanaus maisto, o vyrai malo
niai patarnaus . Sta lus ir vie
tas užsisakyti galite, skambin
dami Žibutei Pranskevičienei 
tel. 630-257-0153 arba Dainai 
Biliūnienei tel. 630-852-3204. 
Madų parodą rengia PLC ren
ginių komitetas. 

Vyresn ių jų l i e t u v i ų cen t 
r e „Sek lyč io je" lapkričio 3 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. lan
kysis viešnia iš Vilniaus -
„Valstiečių laikraščio" fondo 
„Kaimo vaikai" pirmininkė 
Regina Švobienė. Po to bus 
rodoma vaizdajuostė „Lietu
viški papročiai". Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami trečia
dienio popietę praleisti su re
ta viešnia. Bus ir bendri pie
tūs. Atvykite! 

Z a r a s i š k i ų k l u b o n a r i ų 
m e t i n i s s u s i r i n k i m a s šau
kiamas lapkričio 4 d., 1 vai. 
popiet, Vytauto Didžiojo šau
lių salėje, 2417 W. 43rd Str., 
Čikagoje. Nariai ir norintys 
įstoti į klubą prašomi dalyvau
ti. 

Kun . K a z i m i e r a s Kuz
m i n s k a s , daugelį metų gyve
nęs Čikagoje, Marąuet te Par
ke, spalio 29 d. mirė Vilniuje. 
Net 22 savo gyvenimo metus 
a. a. kunigas paskyrė LKB 
Kronikąj, tai buvo jo gyveni
mas. A. a. kun. K Kuzminsko 
laidotuvės vyks Naujamiesty
je , Panevėžio raj., ten jis bus 
ir pašarvotas. Per Vėlinių ir 
Visų Šventųjų šventes prisi
minkime jį savo maldose... 

Linksma buvo po „Kamertono* koncerto Jaunimo centro kavinėje. Iš kaires: Aurelija Marcinkute, Marija Gri
galiūniene, Margarita Grigaliūnienė, Stasys Baras su žmona Elena ir dirigentas Algirdas Viesulas. 

N'uotr Edvardo Šulaičio 
N a k t į i š šeštadienio \ 

s e k m a d i e n į bus keičiamas 
laikas. Laikrodį reikės pasukti 
viena valanda atgal. Sekma
dienio Mišios ir visi kiti rengi
niai vyks naujuoju rudens lai
ku. 

Meno mokyk lė l ė s kanklių 
skyriui reikalinga mokytoja. 
Skambinkite tel .630-690-4051. 

„ P a s i m a t y m a s su jau
n y s t ė s d a i n o m i s " . Taip pa
vadinta naujausia Nelės Pal-
tinienės ir Eugenijaus Iva
nausko estradinių dainų ka
setė. Šių dainininkų koncertas 
vyks lapkričio 7 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre, Čikagoje. 

P a n e v ė ž i e č i ų k lubo narių 
metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 7 d;, sekmadienį, 12 
vai. J aun imo centro klasėje, 
pirmame aukšte . Prieš susi
rinkimą 10 val.r. tėvų jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už mirusius panevėžie
čius. Kviečiame dalyvauti 
naujai atvykusius panevėžie
čius. Pi rmais susipažinimo 
metais nereikės mokėti solida
rumo mokesčio. Atvykite! 

Už Č i k a g o s skyr iaus mi
r u s i u s r a m o v ė m i s šv. Mišios 
bus aukojamos lapkričio 2 d., 
antradienį, 5 val.v. tėvų jėzui
tų koplyčioje. Ramovėnai, bi-
rutietės, šauliai ir visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

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

JUBILIEJINIO VAJAUS PUSIAUKELE 
Vasaros gale pradėtas Drau

go fondo rudens vajus jau pu
siaukelėje. „Draugui" šven
čiant 90 metų sukaktį jį pa
vadinome jubiliejiniu kviesda
mi jubiliejines dovanas jam 
įteikti per Draugo fondą. Tos 
dovanos įdėtos į Draugo fondą 
JJraugą" rems daug metų sa
vo investavimų uždarbiu, ku
ris gerai auga reikalus tvar
kant profesionalams. 

Per du rudens vajaus mėne
sius Draugo fondo kapitalas 
paaugo 35.000 dolerių, arba 
20.000 dolerių mažiau, negu 
buvo numatyta rudens vajaus 
sąmatoje. Dar liks du šio va
jaus mėnesiai. Vajaus antroje 
kelio pusėje reikia sutelkti dar 
bent 35.000 dolerių, kad šį ju
biliejinį vajų būtų galima pa
vadinti sėkmingu. 

Labai kviečiame atsiliepti 
dar neaukojusius Draugo fon
dui. Pagal „Draugo" prenume
ratorių sąrašus dar turime 
daug jaunų ir senų skaitytojų, 
kurie kol kas nėra prisidėję 
prie Draugo fondo. Turime ke
liolika tūkstančiu į JAV nau
jai (per 3-7 metus) atvykusių 
lietuvių, jau „sušilusių kojas". 
Labai kviečiame juos prisidėti 
prie Draugo fondo, daugiau ar 
mažiau aukojant. Kitame 
šimtmetyje naujai atvykusius 
lietuvaičius „Draugas" su
jungs, informuos ir palaikys 
savoje lietuviškoje šeimoje, 
kaip kad „dypukus" palaikė 
per 50 metų. Jau ir dabar 
„Draugo" redakcijos daugumą 
sudaro naujai atvykusios lie
tuvaites. 

Norėdami užbaigti milijoną. 

labai laukiame „investavimų" 
iš mūsų organizacijų. Jos nuo
latos gauna „dividendus" už 
„Draugo" aprašymus, skelbi
mus, nuotraukas . Kai kurios 
organizacijos turi s tambius iž
dus ir „Draugo" puslapiais 
naudojasi kiekvieną savaitę. 
Antroje Draugo fondo jubilieji
nio vajaus pusiaukelėje visi 
dar kartą pajudinkim žemę... 
ir Draugo fondą. 

J u b i l i e j i n i o v a j a u s į n a š a i 
S u 2,000 d o l e r i ų : 
Juozas ir Irena Rasiai, gar

b ė s n a r i a i , iš viso 2,200 dol., 
Cambridge, MA. 

Su 1,000 d o l e r i ų : 
Vytautas Užgiris, a.a. dr. 

Inos Užginenės atminimui, 
g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,500 
dol., VV'orcester, MA. 

Su 600 d o l e r i ų : 
Gražutė Sirutienė, g a r b ė s 

n a r ė , iš viso 1.900 dol., Santa 
Monica, CA. 

Su 200 do l e r i ų : 
Vytautas Valys, iš viso 400 

dol.. Detroit. MI. 
Vincenta A. Udrys, iš viso 

200dol.. Northville, MI. 
Aldona Stanton, iš viso 800 

dol., Englewood. FL. 
Danute ir Kazys Paškoniai. 

g a r b ė s n a r i a i , iš viso 2.600 
dol . Eastlake, OH. 

Donatas J anu ta , iŠ viso 850 
dol.. Oakland, CA. 

Irmina Lesevičius, iš viso 
800 dol., Chicago, IL. 

Su 150 d o l e r i ų : 
Vytautas ir Stasė Mažeikos, 

iš viso 950 dol., Colbert. GA. 
Vytautas Pakalnis , iš viso 

150dol. .Columbia, SC. 

Su 100 do l e r i ų : 
Romas ir Angelė Nelsai, 

g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,100 
dol., Fullerton, CA. 

Rimas Laniauskas, iš viso 
100 dol., Euclid. OH. 

Gražina Kenter, garbės na 
r ė , iš viso 1,300 dol., Danbury, 
CT. 

Gabrielė ir Benediktas Roč-
kus, g a r b e s na r i a i , iš viso 
1,200 dol., Oak Park, IL. 

Leokadija Pačkauskas, ga r 
b ė s n a r ė , iš viso 1,400 dol., 
Leland, NC. 

Ona Miniatienė, iš viso 300 
dol., St. Petersburg, FL. 

Vytas Suopy s, iš viso 700 
dol., Melrose Park, IL. 

Domas ir Ada Misiuliai, iš 
viso 550 dol., Lockport, IL. 

Dr. Birutė Biskienė, iš viso 
900 dol., Clarendon Hills, EL. 

Aldona Prapuolenytė, iš viso 
535 dol., Putnam, CT. 

Jonas ir Rūta Spurgiai, iš 
viso 500 dol., Chicago, IL. 

Roma ir Rimas Česonis, iš 
viso 100 dol., Webster, NY. 

Su 50 do l e r i ų : 
Vitas ir Audra Daubai* iš 

viso 150 dol., Evanston, IL. 
Stasys Liutkus, iš viso 405 

dol., Waterbury, CT. 
Kazys Daugėla, iš viso 200 

dol., Bedford, NH. 
Vladas Gilys. iš viso 250 

dol., Sun City, CA. 
Danguolė ir Mykolas Bane-

vičiai, iš viso 125 dol., W. 
Hartford, CT. 

Su 25-20 do le r ių : 
Petras Petraitis, iš viso 135 

dol., Richmond Hill, NY. 
Ed. Zabarškąs, iš viso 105 

dol., Orland Park, IL. 
Jonas V. Ruzgys, iš viso 80 

dol., Anaheim, CA. 
Stefa Galesienė, iš viso 220 

dol., West Dundee, IL. 
Ignas Medžiukas, išviso 350 

dolerių. Los Angeles, CA. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
F o n d o iždininkas 

L e m o n t o LB valdyba 
l apk r i č io 7 d. tuoj pat po šv. 
Mišių 12 vai. PLC didžiojoje 
salėje rengia iškilmingus me
tinius pietus, kuriuos paruoš 
visiems gerai žinoma lemon-
tiškė A. Soliūr.ienė. Bus graži 
trumpa programa, veiks ba
ras. Pietų metu bus traukiami 
didžiosios loterijos bilietai. 
Vietas galite užsisakyti sek
madienį prieš ir po šv. Mišių 
prie PLC įėjimo. 

Lie tuvių fondo met in is 
pokyl i s 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.630-257-1616. 

L ie tuv ių operos me t in ia i 
pokyl ia i pasižymi nuotaikin
ga, rūpestingai paruošta kon
certine programa. Šiais me
tais atvykusiųjų į šį šaunų 
renginį lauks maestro Alvydo 
Vasaičio ir muz. Manigirdo 
Motekaičio gerai parengta 
programa, kurią sudarys dai
nos ir opera arijos. Tikriausiai 
išgirsime ką nors ir iš šių 
metų statomos operos G. Ver
di „La Traviata". Jei šiam va
karui dar neužsisakėte vietų, 
skambinkite Jurgiui Vidžiū
nui, tel. 773-767-5609. 

Panevėž ieč ių k lubo narių 
metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 7 d., sekmadienį, 12 
vai. Jaunimo centro klasėje, 
pirmame aukšte. Prieš susi
rinkimą 10 val.r. tėvų jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už mirusius panevėžie
čius. Kviečiame dalyvauti 
naujai atvykusius panevėžie
čius. Pirmais susipažinimo 
metais nereikės mokėti solida
rumo mokesčio. Atvykite! 

Šv. Mišios už Lietuviu 
fondo m i r u s i u s n a r i u s bus 
aukojamos šį sekmadienį, spa
lio 31 d., 11 val.r. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje, Lemonte. Lietuvių vi
suomenė prašoma prisiminti 
amžinybėn iškeliavusius lie
tuvybės darbų rėmėjus. 

Sydnėjuje ir Melbourne 
nuo 2000 m. gruodžio 20 d. iki 
2001 m. sausio 14 d. vyks de
šimtasis Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas. Tikimasi, kad 
į kongresą atvyks dalyvių iš 
įvairių pasaulio kraštų, jie tu
rės progos susipažinti su nuos
tabiąja Australija, dalyvauti 
lietuviškoje kultūrinėje veik
loje ir pasikalbėti apie lietu
viškąją išeiviją. Susidomėję 
šia informacija, kreipkitės į X 
PLJK komitetą, kurio adresas: 
P.O.Box 55, North Melbourne 
Victoria 3051, Australija. 
Elektroninis paštas: 

aljs@rapidnet.net.au 
„Interneto" puslapis: 
www.rapidnet. net.au/-aljs 

I š r ad ing i bei gabus vai
k a i - smuikininkė Žara Kisie
liūtė, pianistas Kęstutis Dau
girdas ir Meno mokyklėlės mo
kinukai, vadovaujami Ligijos 
Tautkuvienės šį sekmadienį 
dalyvaus „Raganų dienos" (ar
ba Hallovveen) pietuose. Bus 
skiriamos premijos už patį ori
ginaliausią ir juokingiausią 
kostiumą. Programėlę ves ir 
pati joje dalyvaus aktorė Aud
rė Budrytė. „Raganų dienos" 
pietus rengia „Vaiko vartai į 
mokslą" būrelis. Pietus vyks 
spalio 31 d. 12 vai., po 11 vai. 
r. šv. Mišių PLC. 

K u l t ū r o s premijų l au rea 
t a i b u s page rb t i JAV LB 
Kultūros tarybos premijų įtei
kimo šventėje, kuri vyks lapk
ričio 14 d., sekmadienį, Jauni
mo centre, Čikagoje. Progra
moje - premijų įteikimas (me
cenatas - Lietuvių fondas), 
meninė programa, kurią atliks 
muziko Dariaus Polikaičio vy
rų oktetas, ir vakarienė. Bilie
tų į šventę galima įsigyti, pas
kambinus tel. 708-562-1448. 

ADVOKATAS 
ONTAMAS P. ftffeiAS 
6436 SPuIsski Rd., Chfcsga, IL (0629 

TeL 773-582-4500 
VsUndos pogĮtl susiUrimą 

Advokatą. Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylas 

6247&KedsJeAvenue 
Chicago, I L 8 0 t » 
TeL 773.7766700 

Toulree 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v J . iki 5 v.v. 

Sattad. 9 v j . iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

45MW.68Strwt 
CMssfA IL 60639 

(Sksmai gstfSs am .Draugo*) 
TSL77S-M44100. 

TaL 690-167-0100, I i r t . I L 

ADVOKATAI 
LJtane A LFeyman 

40 metų patirtu ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir k t bylose. 
5213 8. Archer Ave, Chicago, 

IL S3S3Z. T«L 847-3S1-7F36 
(kalbame lietuviškai). Me* joaų 
paslaugoms 7 dienas per savaite. 

Prezidento Antano Smetonos minėjimo komiteto nariai tarėsi, kaip įdo
miau surenĮfus Lietuvos prezidento 125 m gimimo ir 55 m. mirties su
kakčių paminėjimą Nuotraukoje: sėdi) Oskaras Kremerį* ir Irena Kaz
lauskiene, stovi Brone Nainiene ir Dana Ba/.iene Renginys vyks lapk
ričio 2\ d Lietuvių fnndi salėje V\.C Vieta-: užsisakykite, skambindami 
Irenai Kazlauskienei !el ti.in.Z~r.S34t"; .nhn Danai Bazienei tol 708-636-
6021 Nuotr Viktoro Kuto 

•A. a. T e o d o r o B l ins t ru -
b o l a ido tuv ių metu šeimos 
d r a u g a i paskyrė $105 auką, 
kur iems L i t h u a n i a n M e r c y 
Lift nuoširdžiai dėkoja: dr. B. 
Kasakaitienei, L. ir V. Hofrma-
nams, V. ir A. Jonušams LML 
reiškia užuojautą velionio šei
mai . 9U0S9 

• Alg i rdo Radžiūno i e i ko 
A. M i z e r a i t i s i i Kauno. Buvo 
suteikta klaidinga informacija. 
S k a m b i n t i : 773-434-7364 va
kare iki 11 vai. arba ryte iki 10 
Vai. STC071 

• J u o z a s i r Reda Ardžiai, 
Fa i rv i ew , PA, Liucija ir R. 
Vedegia i , Cicero, IL , Ju l i ja 
S k u r d e n i s , Bronzvi l le , NY, 
Leonardas Kapochus, Milmay, 
N J , visi remia naš la i t į Lie
tuvoje . P r a t ę s d a m i p a r a m ą 
ki t iems metams, a t s iuntė po 
$150. Vyr. skautininkui a. a. 
Vytautui Skrinskai Kanadoje 
mi rus , jo atminimą pagerb
dami, ponai J . Bobinai siunčia 
$150 — vieno našlaičio" metinį 
mokestį. A. a. Teodo ro Blinst-
r u b o atminimą pagerbdami, 
Vytas ir Aldona Vaitkai aukoja 
$25 Lietuvos našlaičiams. Reiš
kiame užuojautą velionių arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! Joseph A. Yuknas, Den-
ver, CO, yra naujas Lietuvos 
našlaičių rėmėjas, a t s iuntęs 
$150—našlaičio metinį mokes
tį; Rita Pugliese, Medord, NJ, 
L i e tuvos v a i k a m s a t s i u n t ė 
$100. Aukotojams dėkojame! 
„ L i e t u v o s Naš l a i č iu g lobos" 
k o m i t e t a s , 2711 West 71 S t , 
C h i cago , IL 60629. vvm 

• Automobi l io , namu i r 
ligi>-? d r a u d i m a s a tvyku
s iems iš Lie tuvos ir k i tų 
kraštų. Kreipkitės pas ALau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. K e d z i e A v e . , 
E v e r g r e e n Pk . , I L 60805-
5J325. Tel . 708-422-3456 (ak) 

• T ik 33 cen ta i u i minut*, 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I E. COM. Saunų! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet kur pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės lietuviškai 708-386-
0556. HkJ 

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

• N a m a m s p i r k t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės j 
M u t u a l P e d e r a l S a v i n g s , 
2212 Wes t C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. 

• A l m o s fondui aukojo: 
Albinas Kurkulis, Wheaton, IL, 
$1000; a. a. D o n a t o Š a t o 
atminimą pagerbdami aukojo 
Almos fondui: Valentina Daind-
kienė, Aldona ir Zenonas Reka
šiai, Cindy Carreila, Gražina ir 
Benediktas Mačiuikai, Storre, 
VT. Iš viso $160. A. a. Valen
t inos Osteikienėe atminimą 
pagerbdami aukojo: Kazimiera 
ir Stasys lazdiniai, Euclid, OH, 
Milda J . Walters, Mission Viejo, 
CA, Antanas Osteika, Warren, 
MI. U viso $110. A. a. Teodoro 
BUns t rubo atminimą pagerb
dami J . Linkus, P . šoiienė, C. 
ir L. Vėbrai aukoja $100. A. a. 
D o m i n i n k o Giedra ič io atmi
nimą pagerbdami dr. Antanas 
ir Aldona Lipskiai, Wood Dale, 
TL, aukoja $100; Halina Bag
donienė, Oak Lawn, IL, aukoja 
$30; Konstancija Stasiulis, Oak 
Lawn, IL, $100; Inga ir Alfon
sas Tumai , Simi Valley, CA, 
$100; Liet. Bendruomenės Long 
Island apylinkė, iždininkė L 
Kilienė, aukoja $100; Mark 
Mauersberger, Sun Prairie, WI, 
$100, Tranapak, Chicago, IL, 
$100. A. a skulptoriaus Vytau
to Maciuikoe atminimą pagerb
dama Danutė Brazdžionienė, 
Bolton, CT aukoja $50; dr . 
Ferdinantas ir Wanda Kaunai, 
We8tcbester, IL, $45. Almos 
vardu velionių artimiesiems 
reiškiame užuojautą, o visiems 
aukotojams dėkojame! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Tax 
ID 36412-4191. Čekius rašyti 
„Lie tuvos Našlaič ių globa", 
pažymint, kad skirta Almos 
fondu i i r s iusti 2711 Wet t 71 
S t , Ch icago , IL 60629. snoss 

• L i e t u v i u fondui vajaus 
proga aukojo; $3,112 Vincas 
ir Teresė Urbaičiai, po $200 
Paulius Guobufis, Gedjniins* ir 
Leonidą Kazėnai, Vito if Mėgina 
Vai, po $100 dr. Birutė Preikš-
tas Petrulis, dr. Arvydas Vana-
gunas, Eugenijus ir Irena Vil
kai. Nuoširdžiai dėkojame ir 
prašome aukas siųsti ir įsigyti 
bilietus lapkričio 6 'd. poky
liui LF būstinėje 14911 — 
127 8 t , Lemont , XL 60439, 
teL 630-257-1616. wm> 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite" S t . 
Cas imi r Memorialą, 3914 W. 
l l l t h S t Turime didelį pasi
r ink imą: ma tys i t e gran i to 
spalvą, dydį ir t.t Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jū sų pageidavimą, 
b rėž in ius . P r i e š p a s t a t a n t 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Sav. UUja ir Vilimas Nei-
šona i . TeL 773-2334335. 

• Kalėdiniai s iunt inia i , pi-
n i g a i , m a i s t o s iunt in ia i į 
Lietuvą per TRANSPAK'ą. 
Šiuo metu oru ir laivu siun
čiam kas savaitę. Turime dau
giau pagalbininkų-aptarna-
vimas greitas. Atvažiuosim į 
namus ir padėsime supakuoti. 
( Įs taiga „Draugo* pastate) . 
Tel . 773438-1050. 

• „ S i d a b r o varpe l i s" , 
„Sau lu tės" , Lietuvos vaikų 
globos būrelio, labdaros kon
certas Šv. Kalėdų proga bus 
sekmadienį, gruodžio 5 d., 
1%30 vai . p .p . (po 11*0 vaL 
MiMu) L ie tuv iu Dailės mu
z ie ju je , PLC Lemonte. Visi 
kviečiami praleisti nuotaikingą 
valandėlę ir savo apsilankymu 
paremti vargingus vaikučius 
bei studentus. MM 

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

mailto:aljs@rapidnet.net.au
http://www.rapidnet
http://net.au/-aljs
http://ti.in.Z~r.S34t



