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Konservatizmo šalininkai 
sveikina būsimas permainas 
Vilnius, lapkričio 19 d. 

(BNS) — Konservatorių parti
jos vadovybei artimas Konser
vatizmo klubas ragina vyriau
sybę artėjant Seimo rinki
mams kurti naują ekonominę 
politiką. 

Šią savaitę Konservatizmo 
klubas išplatino pranešimą, 
kuriame Tėvynės sąjunga 
kviečiama sukurti dalykinį ko
mitetą ekonominiais klausi
mais, kuris galėtų apsvarstyti 
ir parengti naują konservato
rių ekonominę politiką. 

Anot klubo, komiteto veik
loje galėtų būti kviečiami da
lyvauti „konservatoriškos 
orientacijos politikai bei eks
pertai" finansų ministras Vy
tautas Dudėnas, konsultantas 
Aleksandras Abišala, Seimo 
pirmininko sekretoriato vado
vas Kęstutis Dirgėla bei kiti. 

Konservatizmo klubas, vie
nijantis kelias dešimtis polito
logų, politikų bei intelektualų, 
yra laikomas dešiniojo politi-

' nio sparno „smegenų trestu". 
Klubo pranešime nuogąs

taujama, kad Tėvynės sąjunga 
nepasitiktų naujų Seimo rin
kimų „pradėjusi ir nebaigusi 
daugelio numatytų darbų, ku
riuos lydėtų totalus nepasiten
kinimas ir pasipriešinimas". 

Klubas pareiškė pritariąs kon
servatoriaus Andriaus Kubi
liaus vyriausybės planuoja
moms reformoms — geležin
kelių ir bankų privatizavimui, 
energetikos pertvarkai bei 
„Sodros" reformai. 

Tačiau, anot pranešimo, es
ama grėsmės, kad neparuoš
tas tokių reformų įgyvendini
mas ir kainų kėlimas, ypač, 
jeigu laiku nebus išmokamos 
pensijos ir atlyginimai, gali 
priversti anksčiau laiko atsi
statydinti ir šią vyriausybe. 

Be to, kaip teigia klubas, 
imantis iš karto visų darbų, 
gali boti „sukelta stipri anti-
vakarieštiška psichozė*, kaip 
ir „Mažeikių naftos* susivieni
jimo privatizavimo atveju. To
dėl Konservatizmo klubas ra
gina vyriausybę „apsiriboti 
kebais svarbiais ir strategiš
kai būtiniausiais darbais" ir 
juos padaryti iki galo. 

Konservatizmo klubas ragi
na nepaisyti „nuo ūkio prob
lemų sprendime nusišalinusio 
ekspremjero" Gedimino Vag
noriaus patariau, kurie „su
grąžintų dabartinius sunku
mus sukėlusią ekonominę po
litiką*, kurios pasekmės „būtų 
pragaištingos ir valstybei, ir 
Tėvynės sąjungai*. 

JAV d id ina s p a u d i m ą Rusijai dė l 
k a r o Čečėnijoje 

Pirmosiomis gruodžio savaitėmis Lietuvos politinių partijų sąraAa papildys naujas dešiniojo sparno, konserva
tizmo bei liberalizmo nuostatomos besiremiantis, politinis darinys, kurio pavadinimas kol kas nežinomas. 

Nuotr.: (Ii kairės) Spaudos konferencijoje naujoaiot politinės jėgos kūrėjai — buvęs ministras pirmininkas 
Rolandas Paksas, buvęs jo atstovas spaudai, žurnalistas Jonas Čekuolis ir Lietuvos liberalų sąjungos pirminin-

i Eltai 

Ligoniu kasų skolos sutrikdė 
gydymo įstaigų darbą 

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(BNS) — Dėl Valstybinės ligo
nių kasos (VLK) skolos sustojo 
daugelio Lietuvos medicinos 
įstaigų ir vaistinių darbas. 

Vilniaus respublikinė uni
versitetinė vaikų ligoninė, jei 
neatgaus apie 2 mln. litų sko
lų, nuo gruodžio 1 dienos už
darys naujagimių skyrių, ap
skritai sumažins vietų pacien
tams gydyti, atleis darbuotojų 
arba sumažins jų darbo krū
vius. 

VLK jau porą savaičių vė
luoja atsiskaityti su gydymo 
įstaigomis, 5 savaites — su 
vaistinėmis. Lapkričio 19 d. 
VLK skola gydymo įstaigoms 
buvo apie 65 mln. litų, vaisti
nėms — apie 35 mln. litų. 

VLK direktoriaus pavaduo
tojas medicinai Haroldas Bau
binas teigė, kad į VLK skolą 
neįskaičiuoti pinigai už minė
tų įstaigų suteiktas paslaugas 
spalio mėnesį. Be to, VLK 
vaistinėms yra įsiskolinusi 
dar 5 mln. litų už rugpjūčio 
bei spalio mėnesiais parduo-

* Naujai paskirto ūkio 
ministro Valent ino Milak-
nio brolio Algirdo ieško „In-
terpoFas", penktadienį paskel
bė „Lietuvos rytas". Dienraš
čio duomenimis, buvusiam 
mokytojui bei metalų prekiau
tojui A. Milakniui iškelta bau
džiamoji byla dėl sukčiavimo 
stambiu mastu ir jis šiuo metu 
slapstosi. Buvęs kompiuterių 
ir informacijos technologijų 
bendrovės „Alna" generalinis 
direktorius, dabartinis ūkio 
ministras V. Milaknis patvir
tino, kad jo brolio šiuo metu 
nėra Lietuvoje. Pasak jo, A 
Milaknis skolingas keliems 
bankams bei žmonėms apie 
100,000 litų. Tačiau kitų šal
tinių teigimu, ši suma yra 
daug didesnė. Pasak dienraš
čio, teisėsaugos pareigūnai ne
atmeta prielaidos, jog V. Mi-< 
laknis sutiko užimti ministro 
postą, tikėdamasis padėti iš
spręsti ir brolio problemas. 

iBNS) 

tus kompensuojamus vaistus. 
VLK pirmiausia finansuoja 

gydymo įstaigas, todėl su jo
mis už rugsėjo mėnesį jau at
siskaityta. • 

H. Baubinas teigė, kad gy
dymo įstaigų ir vaistinių fi
nansavimas yra komplikuotas 
dėl „Sodros" ir valstybės biu
džeto skolų Sveikatos draudi
mo fondui. 

Lapkričio 19 d. „Sodros" 
skola Ligonių kasai buvo 85 
mln. litų, valstybės biudžeto 
— 56 mln. litų. 

Pasak socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės Irenos De
gutienės, visos skolos Sveika
tos draudimo fondui „Sodra* 
šiais metais negrąžins — dalis 
skolos bus perkelta į kitus me
tus. 

kas, Klaipėdos meras Eugenijus Gentvilas. 

Rolandas Paksas kurs 
konservatorišką partiją 

statyti tikrai realią jėgą kai
ruoliškai politikai Lietuvoje", 
sakė Klaipėdos meras E. 
Gentvilas. 

R. Paksas sakė pasirinkęs 
liberalus naujai politinei orga
nizacijai kurti, nes strateginės 
jų nuostatos sutampa, liberalų 
partijoje yra daug žmonių, „su 
kuriais norisi dirbti kartu". R. 
Paksas sakė ii konservatorių 
partijos išėjės, nes „vis dar 
tiki principinėmis konservato
rių partijos nuostatomis". 

Buvęs premjeras sakė, jog 
vasarą dirbdamas premjeru, 
įsitikino, kad skelbiamos mo
ralios politikos principai nesu
tapdavo su tikraisiais veiks
mais. „Atsirado toks terminas 

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(BNS) — Buvęs premjeras Ro
landas Paksas ne tik pasi
traukė iš konservatorių parti
jos, bet ir gali ją „aptrupinti", 
kurdamas naują konservato
rišką partiją. 

Lietuvos liberalai ir Rolan
das Paksas penktadienį spau
dos konferencijoje paskelbė 
kurią naują politinį judėjimą, 
į kurį gali pereiti dabartinės 
konservatorių partijos narių. 

„Manau, kad gruodžio pra
džioje katkurį šeštadienį Lie
tuvoje atsiras nauja stipri po
litinė jėga", spaudos konferen
cijoje sakė Liberalų sąjungos 
vadovas Eugenijus Gentvilas. 
Jis teigė, kad dėl naujo politi
nio judėjimo pavadinimo tebe
diskutuojama. 

Anot R.Pakso, liberalai suti
ko keisti programos nuosta
tas, keisti įstatus, pavadi
nimą, kad įtvirtintų ir kon-
servatoriškas nuostatas. 

E. Gentvilas teigė, kad šių 
dienų politikoje stiprėja kai
riosios partijos, ir nuogąstavo, 
kad po rinkimų gali boti su
formuota kairioji vyriausybė. 
„Yra politinė pareiga dešinie
siems Šiandien nesiskaldyti, o 
bandyti vienytis ir priešpa-

kaip 'politinė valia', kuriai 
turi paklusti ne tik partijos ei
liniai, bet ir ekonominiai dės
niai, moralės ir teisės nor
mos", sakė R. Paksas. 

R. Paksas nepasakė, kiek 
turi šalininkų, nes jų vardini-
mas „labai ilgai užtruktų". 
Tačiau jis teigė, kad jo ša
lininkams priklauso ir buvę 
ministrai Eugenijus Maldeikis 
bei Jonas Lionginas, taip pat 
sakė žinąs ne vieną pavardę 
žmogaus, kuris į naują politinį 
junginį ateis iš konservatorių 
partijos. 

Anot E. Gentvilo, dėl politi
nio judėjimo vadovo bus 
sprendžiama naujo judėjimo 
steigiamajame susirinkime, 
tačiau jis sakė nekandidatuo
siąs į partijos pirmininko 
postą. 

Is tambulas , Turkija, lap
kričio 19 d. (Reuters-BNS) — 
JAV prezidentas Bill Clinton 
tol nepateiks naujosios Įpras
tinių pajėgų Europoje sutar
ties (ĮPES) tvirtinti, kol Rusi
ja nesumažins karuomenės 
Šiaurės Kaukazo regione. Tai 
jis sakė penktadienį paskelb
tame raštiškame pareiškime, 
kuriuo Amerika padidino di
plomatinį spaudimą Maskvai 
nutraukti karo veiksmus Če
čėnijoje. 

„Aš pateiksiu šią sutartį 
įvertinti Senatui ir duosiu su
tikimąją tvirtinti tik tada, kai 
Rusijos pajėgos bus taktiškai 
sumažintos iki lygio, kuris pri
imtoje sutartyje yra numaty
tas kraštiniams regionams", 
sakė B. Clinton. 

Pasak jo, „Rusija pažadėjo, 
kad paklus priimtosios sutar
ties sąlygoms dėl kraštinių re
gionų, sumažindama savo 
pajėgas Šiaurės Kaukaze. Tai 
turi būti padaryta kaip įma
noma greičiau", sakoma B. 

„AntiNATO" vadovas nepritaria 
V. Adamkaus vizitui \ Maskvą 

Iš apsišaukėlio karininko gali 
būti atimtas ordinas 

Kaunas, lapkričio 19 d. 
(BNS) — Pirmą kartą nepri
klausomos Lietuvos istorijoje 
gali būti atimtas prezidento 
skirtas aukštas valstybės ap
dovanojimas — ordinas. 

Dienraštis „Kauno diena" 
rašo, kad karininku pasiskel
bęs Bronislovas Butkus gali 
prarasti ne tik Vyčio kryžiaus 
V laipsnio ordiną, bet ir lais
vę. 

Krašto apsaugos ministeri
jos (KAM) Generalinė inspek
cija išsiaiškino, kad buvusiam 
Lietuvos atsargos karininkų 
sąjungos (LAKS) pirmininkui 
B. Butkui Vyčio kryžiaus V 
laipsnio ordinas buvo įteiktas 
ir valstybinė II laipsnio pensi
ja skirta, kai jis pateikė su
klastotus dokumentus. 

1992 m. į sąjungą įstojęs B. 
Butkus tvirtino 1940 m. bai
gęs karo mokyklą Kaune, 
turįs jaunesniojo leitenanto 
laispnį, buvęs būrio, o vėliau 
kuopos vadas 184-osios šaulių 
divizijos inžinerijos pionierių 
batalione. Tačiau jokių tai 
patvirtinančių dokumentų B. 
Butkus nepateikė. 

1994- m. lapkritį, Lietuvos 

karių dienos proga, krašto ap
saugos ministro teikimu B. 
Butkus, kaip Lietuvos kariuo
menės veteranas, buvo apdo
vanotas Vyčio kryžiaus V laip
snio ordinu. Ministerijos tei
kime apdovanoti rašoma, kad, 
prasidėjus II pasauliniam ka
rui, B. Butkus išvedė karių 
kuopą iš priešo apsupties. 

Tačiau KAM Generalinė in
spekcija nerado dokumentų, 
patvirtinančių 1920 m. gimu
sio B. Butkaus nuopelnus, už 
kuriuos jam buvo suteikti at
sargos karininko laipsniai, 
paskirta valstybinė pensija ir 
įteiktas Vyčio kryžiaus V laip
snio ordinas. KAM tyrimo 
medžiagą perdavė Generalinei 
prokuratūrai, kuri iškėlė bau
džiamąją bylą dėl oficialaus 
dokumento suklastojimo. 

B. Butkui gresia laisvės 
atėmimas iki trejų metų arba 
pataisos darbai iki dvejų me
tų, arba piniginė bauda. 

KAM taip pat kreipėsi į 
prezidentą Valdą Adamkų, 
prašydama atimti iš B. But
kaus Vyčio kryžiaus V laips
nio ordiną ir išbraukti jį iš 
Vyčio kryžiaus ordino kavalie-

Maskva, lapkričio 19 d. 
(BNS) — Rusįjos Valstybės 
Dūmos pirmininko pavaduoto
jas Sergej Baburin savo vado
vaujamos komisijos „Anti-
NATO" vardu paragino atidėti 
gruodžio pradžioje planuoja
mą Lietuvos prezidento vizitą 
į Maskvą dėl, deputato verti
nimu, prieš Rusiją nukreiptos 
Vilniaus politikos. 

„Rusijos pusės sutikimas 
dėl Lietuvos Respublikos pre
zidento priėmimo, be abejo, 
Vilniuje bus suprastas kaip 
paliudijimas, jog Maskva pasi
rengusi 'užmerkti akis' prieš 
aiškiai antirusišką ir represy-
vaus pobūdžio Lietuvos vado
vybės politiką", teigiama S. 
Baburin pareiškime. 

Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus vizitas į Rusiją 
planuojamas gruodžio 3-5 die
nomis. 

Vardindamas, anot jo, anti
rusiškas Lietuvos politikos 
kryptis — nuo veržimosi į 
NATO iki „rusakalbių gyven
tojų teisių pažeidinėjimo" — 
Valstybės Dūmos pirmininko 
pavaduotojas pareiškė, kad 
Lietuvos prezidento atvyki
mas į Maskvą „atrodo akivaiz
džiai pirmalaikis". 

„Lietuvos valstybės vadovo 

rių sąrašo. Tačiau pagal įsta
tymus, netekti Vyčio kryžiaus 
ordino galima tik dviem atve
jais — kai apdovanotasis nu
teistas už sunkų nusikaltimą 
ar kai padarė nusižengimą, 
kuris žemina jį kaip apdova
notąjį. 

Todėl prezidentūra lauks 
teismo ir tuomet nutars dėl B. 
Butkaus apdovanojimo likimo. 

Clinton pareiškime. 
Šis JAV vadovo žingsnis 

reiškia, kad diplomatiniame 
kare del Čečėnijos atidarytas 
„naujas frontas". Vis dėlto B. 
Clinton žurnalistams pareiš
kė, jog jį padrąsina Rusijos su
tikimas leisti ESBO pirminin
kui Knut Vollebaek pradėti 
padėties tyrimą Čečėnijoje. 

Prezidento žodžiais, jį taip 
pat padrąsina Rusijos atstovų 
noras pasirašyti pataisytą 
ESBO chartiją, kuri pri
pažįsta, kad tarptautinis hu
manitarinis suinteresuotumas 
kitų valstybių vidaus reikalais 
yra teisėtas. Šį susitarimą nu
matyta pasirašyti vėliau penk
tadienį. 

„Dėl Čečėnijos mūsų laukia 
daugybe kelio vingių, kol vis
kas išsispręs, bet sakyčiau, jog 
palyginus su tuo, kokia buvo 
padėtis, kai čia atvykome, šie
du dalykai teikia man vilties", 
sakė B. Clmton apie Rusijos 
pritarimą minėtoms sutar
tims. 

Baltarusijos p r ez iden t a s siūlo 
kaimynams nes ik i š t i ne \ savo 

reikalus 

vizitą į Maskvą galima bus 
sveikinti, kai bus sureguliuo
tos mūsų santykius apsunki
nančios problemos", sakoma 
pareiškime, atsiųstame į BNS 
įstaigą. 

Tarp šių problemų S. Babu
rin įvardija Lietuvos verži
mąsi į NATO, paramą Čečė
nijai, buvusių sovietinių rep
resinių organų darbuotojų ir 
1991 m. sausio perversmo or
ganizatorių teisminį persekio
jimą, taip pat „prievartinę ru
sų gyventojų asimiliaciją" ir 
„faktišką fašistų nusikaltėlių 
reabilitaciją". 

* Lietuvos prez identas 
Valdas Adamkus Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) viršūnių 
konferencijoje IstSmbule pasi
rašė Europos saugumo charti
ją. 54 valstybių ir vyriausybių 
vadovai Chartijoje deklaravo 
įsipareigojimą siekti laisvės, 
demokratijos ir labiau integ
ruotos ESBO erdvės, kurioje 
valstybės-dalyvė8 taikiai ben
dradarbiaus, o žmonės ir ben
druomenės — gyvens laisvai, 
klestinčiai ir saugiai. <BNS> 

* Rašinyje „Eksministro 
patirtis — nusivyl imai" 
„Lietuvos rytas" (11.19) tei
gia, kad buvęs ūkio ministras 
Eugenijus Maldeikis pamatė 
bestuburius kartu dirbusius 
žmones. „Mažai pasikeičiau, 
bet nusivyliau labai smarkiai. 
Nusivyliau žmonėmis, kurie 
manipuliuoja savo nuomone ir 
gali ją keisti tris kartus per 
dieną", taip penkių mėnesių 
darbo patirtį vyriausybėje 
žurnalistų verslo klubo 

Istambulas . lapkričio 19 d. 
(Elta-BNS) — Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Luka
šenka Istambule atsikirto Lie
tuvos ir Lenkijos vadovams, 
kurie atkreipė Europos Sau
gumo ir bendradarbiavimo or 
ganizacijos (ESBO) valstybių 
dėmesį į padėtį Baltarusijoje. 

Konferencijos reglamentas 
numato, kad jos dalyviai nega
li replikuoti ar atsakyti į kitų 
valstybių atstovų kalbas. 

Tačiau diktatoriškais valdy
mo metodais garsėjantis Bal
tarusijos vadovas A. Luka
šenka susitikime penktadienį 
sakė, kad, „užuot kišęsi į kai
mynų darželį", Lietuvos ir 
Lenkijos prezidentai daugiau 
domėtųsi savo valstybėmis. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį savo 
kalboje pažymėjo, kad ESBO 
grupei Minske tenka svarbus 
vaidmuo bendram darbui tel
kiant skirtingas politines jė
gas Baltarusijoje. „Ypatingai 
svarbu padėti plėtoti nuoširdų 
Baltarusijos valdžios ir opozi
cijos dialogą, kurio rezultatas 
būtų laisvi ir demokratiniai 
rinkimai bei išspręstas konsti
tucinis ginčas", kalbėjo Lietu
vos vadovas. 

Lenkijos prezidentas Alek-
sander Kwasniewski apžvelgė 
žmogaus teisių padėtį Balta
rusijoje. Jis teigė, kad Lenkija 
siekia turėti gerus santykius 
su Baltarusija, tačiau pažy
mėjo, jog privalo kalbėti apie 
padėtį šioje valstybėje, nes ji 

„Nuomonė" susitikime apibū
dino E. Maldeikis. Kartu su 
buvusiu vyriausybės vadovu 
Rolandu Paksu atsistatydinęs 
E. Maldeikis sakė, kad žmo
nės, kuriuos jis turi galvoje, 
yra pakankamai įtakingi, tu
rintys teisę priimti sprendi
mus, bet neturintys stuburo ir 
politinės valios. 

* „Veido" sava i traš t i s 
tapo v i e n u iš p irmųjų Vo
kietijos fondo „Zeit" skirtos 
paskatinamosios premijos 
„Jaunajai Rytų Europos spau
dai" laureatų. Vertinimo ko-
misįja nusprendė apdovanoti 
„Veidą" už išbaigtus straips
nius, įžvalgią analizę ir aukš
čiausius svertus atitinkančią 
tekstų kokybę. 'Eiu. 

yra Lenkijos kaimynė. 
Tuo tarpu Baltarusijos vado

vas teigė, kad Lenkijoje nau
dojama jėga prieš protestuo
jančius darbininkus ir val
stiečius. Kalbėdamas apie 
400,000 lenkų bendruomenę 
Baltarusijoje, A. Lukašenka 
teigė, kad jiems yra garantuo
tos visos teises. 

Baltarusijos prezidentas sa
kė gavęs visuomeninių orga
nizacijų laišką, kuriame dėko
jama Baltarusijos vyriausybei 
už geras sąlygas lenkų tauti
nei mažumai. „Kas teisus: ar 
Lenkijos žmonės, ar preziden
tas A. Kwasniewski. kuris 
sako, jog pažeidžiamos žmo
gaus teisės?", retoriškai klau
sė A. Lukašenka ir pats at
sakė, jog „turbūt paprasti 
žmonės". 

* Rusijos sus iv ieni j imas 
„ L U K o i r lapkriti nepar
d u o s naftos Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklai, ketvir
tadienį laišku rusai pranešė 
JAV bendrovės ..VVilliams" 
valdomos ..Mažeikių naftos" 
vadovams. ..LUKoil" dukteri
nės bendrovės ..Northern Eu-
rope LUKoil Investholding" 
atstovas Lietuvoje Ivan Palei-
čik sakė kol kas negavęs atsa
kymo į pateiktus klausimus ir 
apgailestavo, kad derybos vyk
sta ne taip sparčiai, kaip jis ti
kėjosi. BNS i 

* Valstybinė komisija ke
tvirtadienį pasirašė Būtin
gės naftos terminalo priėmimo 
aktą. Dabar terminalo naftos 
eksporto pajėgumas bus 5.000 
kubinių metru per valandą 
(iki šiol buvo 1.800). Praėjusią 
savaitę Rusijos standartizaci
jos įmones „Gosstandart" ko
misija jau patvirtino vartoji
mui nafto? apskaitos mazgą 
Būtingėje, ir tai leidžia pra
dėti Rusijos teikiamos naftos 
eksportą. Elta. 

KALENDORIUS" 
lapkričio 20 d.: Feliksas. Jovy-

das, Vaidvile. Viskantas 
Lapkričio 21 d.: Alberta. Daine 

Eibarte. Galms, Olgaudas. Goman-
tas, Honorijus. Marija. 

Lapkričio 22 d^ Šv Cecilija; Či
lė, Dargintė. Laimutis. Rustenis. 
Steikintas 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

PADĖKOS HIMNAS UŽ 
PENKIASDEŠIMT METŲ 

Kas gi ten aukso spindulius beria? 
Ko taip nušvito rytai ateities? 

Ir beria... Jau penkiasdešimt metų beria!.. 
Kai žvelgiame atgal 
Ir džiaugiamės darbais ir pasiekimais, 
Kai minime visus, kurie tuos spindulius mums bert padėjo, 
Dėkojam Tau. o Kristau, šiandien už viską, 
Viską, kas praėjo... 
Tu laiminai mūsų kelius ir mūsų darbus, 
Ir savo meile mums švietei, 
Į mūsų Tėviškės laimingą ateitį vedei... 

Širdys it rasą gaivinančią geria, 
Sieloj: tvirtybė ir galia vilties. 

O Viešpatie, savo gaivinančia rasa 
Tu mūsų troškulį nuolat pagirdei 
Ir mums jėgų davei, 
Kai kelyje ilgam pavargdavom, užsnūsdavom 
Ir jau toliau keliauti nenorėdavom... 
Vilties prarasti niekad mums neleidai, 
Viltis lydėjo mus ir tamsumoj nakties, 
Kai žvaigždėse regėjom Tavo Veidą 
Ir vis tvirčiau suplakdavo širdis... 

Lietuvą Dievas apveizdi ir gina, 
amžiais suvargusios jos neapleis. 

Gerasis Dieve, juk nuolat mes Tavo globą jautėm 
Ir Tu buvai mus sesių-brolių 
Pavergtoj Tėvynėj negęstanti viltis... 
Ir neapleidai mūs, ir neapleidaijų — 
Pavargusius guodei, 
Ir atgimimo naujo sėklą sėjai, 
Ir taigose, ir tremtyje 
Ramybę savo liejai 
Suvargusioje širdyje... 

Ateičiai dvasios galiūnus gamina, 
Vesdamas juos stebuklingais keliais. 

O Viešpatie, kiek nuostabių galiūnų dvasioj 
Išaugo Sibiro tremty, nepritekliuos, varge... 
Mes šiandien galvas lenkiam prieš tuos brolius-seses, 
Kurie vergijos pančių priblokšti 
Keliavo su Tavim drauge... 

Tilkit, nutilkit, kurie prieš dievybę, 
Bandėt kovoti viešai ar slaptai 

Kovot? — Gyvenimas — tai nesibaigianti kova, tai žinom, 
Bet priešas — toks bejėgis, 
Kai mes keliaujame po Tavo vėliava! 
Ir vis tikėjome — Tu, Kristau, žadinai tą viltį: 
Atgims Tėvynė Lietuva! 
Ir mes, ir jie — vergijoje ir taigoje — 
Nebuvome apvilti: 
Tėvynė jau laisva! 

Mūsų idėjos: tikybos brangenybė, 
Mokslas, dorumas, tautos reikalai. 

Ir siekė/ne to mokslo ir dorumo, 
Ir vedėme vaikus Tavais keliais, 
0 širdyse jų diegėm meilę Tau ir Lietuvai Tėvynei, 
Dienų verpetuose visi gyvenome 
Tėvynės reikalais... 

Ateitį regiu Tėvynės laimingą, 
Šviečia mums kryžius ant mūs vėliavos, 

O Viešpatie, dėkojame už išsipildžiusias mūs viltis — 
Tėvynes laisvę, kurios meldėme ilgai, 
Kurios sulaukėme ir mes, ir mūs vaikai! 
Palaimink pastangas ir ateities dienų, 
Neleisk ir vel mums nusivilti! 
Įdiek ateinančių kartų širdyse naują viltį! 
Ir duok Tėvynei šviesesnių 
Ir Tavo pergale paženklintų dienų! 

Stokime drąsiai i kovą garbingą, 
Dirbkime, kovokime dėl Lietuvos. 

0 Kristau. Tu vedei, vedi ir vesi mus. 
Neleisk pavargti ir sustoti ant penkiasdešimt pirmo meto 

slenksčio: 
Juk dirbti, auklėti, aukotis, vesti 
Ateinančias kartas Į ateitį 
Ir išeivijoje, ir Lietuvoj, 
Tai pareiga kiekvieno ir visų! 
„Dirbkim, kovokime..." 
Tebūna himno mūsų žodžiai 
Švyturiu šviesiu! 

Dalia Stani ikiene 

1999 m. JAS stovyklos Dainavoje vadovai Iž k.: klūpo — Kristina Klioryte. Vikiute Susinskaite, Liryi 
Sestokaitė, Rita Bradūnaite. Stovi — vyriausias berniukų vadovas Marijus Gudinskas. Simas Laniauskas, Ri
mas Sidrys, Daina Valaityte,'Aleksa Valiulyte, Aras Jonikas, Auste Kuolaite, Matas Laniauskas, Lina Sirge-
daite, Darius Norvilas, Venta Civinskaite, Adomas Tautkus, Vija Sidryte, Kęstutis Aukštuolis, Saulius Kliorys, 
vyriausia mergaičių vadovė Rota Mikulionienė. 

SAS 
SUVAŽIAVIMAS 

Rugsėjo 4 ir 5 d. Vilniuje, 
Jėzuitų gimnazijoje, vyko me
tinis SAS suvažiavimas. Suva
žiavimas prasidėjo šeštadienį 
10 v.r. šventomis Mišiomis, 
kurias aukojo SAS dvasios va
das kun. Justinas Aleknavi
čius. Po šv. Mišių vyko suva
žiavimo atidarymas, kuriame 
sveikinimo kalbas t a rė Petras 
Plumpia, dr. Vincas Rastenis, 
Saulius Girnius, svečias, Lie
tuvos jaunųjų krikščionių są
jungos pirmininkas A Čiuk-
šys, taip pat Gediminas Pleč
kaitis, Kęstutis Bagdžius, SAS 
akademijų rektorius Liutau
ras Serapinas. 

Puse po dvyliktos, dr. Arvy
das Žygas skaitė pranešimą 
„SAS veiklos apžvalga ir 
pasiūlymai", kuriame trumpai 
apžvelgė ateitininkų veiklą 
Lietuvoje nuo pat atsikūrimo 
1989 metais. Paminėjo „aukso 
amžių", šiuometinę padėtį, pa
teikė keletą pasiūlymų, kaip 
ateitininkų sąjūdžiui toliau 
veikti. Reikėtų vystyti komu
nikaciją, veikti aukštesniam 
tikslui ir ugdyti dvasingumą 
bei bendruomeniškumą. 

Po pietų nuspręsta nekeisti 
pernai priimtų SAS įstatų. To
liau vyko bendros diskusijos 
dėl SAS veiklos. Savo metine 
veiklą bei problemas trumpai 
apžvelgė visų SAS struktūri
nių vienetų atstovai. 

Vakare suvažiavimo daly
viai žiūrėjo Vilniaus Aukštes
niosios pedagogikos mokyklos 
studentų spektaklį, pagal A. 
Škėmą „Prabudimas". 

Sekmadienis prasidėjo šv. 
Mišiomis Šv. Kazimiero baž
nyčioje, kurių metu SAS įžodį 
davė šie naujieji nariai: Emili
ja Pundziūtė, Rasa Remenytė, 
Rita Kondrotaitė, Laimis 
Stankevičius, Dainius Ušac-
kas, Alvija Šimaitytė. 

Vėliau vyko SAS centro val
dybos ataskaita, kuri susidėjo 
iš bendros SAS veiklos bei 
problemų apžvalgos (Darius 
Mickevičius), SAS kuopų bei 
korporacijų statistikos duo
menų (Dalia Malinauskaitė), 
SAS renginių apžvalgos (Aliu
tė Permiakova) ir SAS finan
sinės veiklos ataskaitos (Ra
mūnas Aušrotas). 

Po ataskaitos sveikinimo žo
dį tarė AF pirmininkas V. Ma
linauskas. Jis taip pat trum
pai aptarė SAS veiklą, mokė 

R E D A K T O R Ė S 
K E R T E L Ė 

Spalio mėnesio pabaigoje, 
Clevelando ateitininkai šventė 
50 metų ateitininkiškos veik
los jų mieste ir apylinkėse. 
Dalia Staniškienė savo sukur
tas eiles perskaitė tai progai 
skirtos vakarienės metu. To
mis eilėmis šiandien dalina
mės su skaitytojais mūsų sky
riuje. 

L.Š. 

ATEITININKAI IR 
SVEČIAI 

Šių metų rugsėjo 2 dieną,Šv. 
Kazimiero bažnyčios salėje 
vyko studentų ateitininkų su
sit ikimas su Vokietijos aukš
tųjų mokyklų studentais ka
talikais. Bendravome su 14 
s tudentų grupe, kurią sudaro 
Konstanco miesto studentai , 
pr iklausantys beveik visuose 
Vokietijos universitetuose gy
vuojančiai katalikų bendruo
menei. 

Pradžioje prisistatė ateiti
ninkai — SAS pirmininkas 
Darius Mickevičius apibūdino 
mūsų organizaciją angliškai. 
Vėliau svečiai papasakojo apie 
savo bendruomenę. Pasirodo, 
tokios katalikų bendruomenės 
veikia daugelyje Vokietijos 
universitetų. Kiekviena jų turi 
savo dvasios vadą, sekretorę ir 
pata lpas . Visa jų veikla dau
giausiai finansuojama iš vys
kupijų. Ir dvasios vadas atlie
ka ne tik dvasios vado, bet ir 
didesnę dalį organizatoriaus 
darbo. S tudentams stengiama
si pasiūlyti galimybę dvasiš
kai augt i ir tobulėti. Įspūdis 
susidarė toks, kad mes, stu
dentai ateit ininkai, esame ge
rokai savarankiškesni. 

Antroji susitikimo dalis bu
vo laisvesnė. Susipažinome, 
pašokome, padainavome, pa
diskutavome, valgėme karštą 
vietoje iškeptą pyragą. Vokie
čių s tudentams ypač patiko 
lietuviški liaudiški šokiai — 
„Oira", „Grečenike", p l y n a i " 
ir kiti. Nors dauguma jų gerai 
šoka s tandart inius pramogi
nius šokius, mielai groja gita
ra ir dainuoja, bet liaudiški 
šokiai ir dainos yra užmirštos. 

Diskusijos vyko būreliais 
net t r imis kalbomis: vokiškai, 
angliškai ir prancūziškai. Lie
tuviškai, deja, vokiečių stu
dentai nemokėjo. Sužinojome 
vieni kitų vardų kilmes, pasi
dalijome studijų patirtimi, dis
kutavome jaunimo organizaci-

atei t ininkus būti veiklesniais 
bei sąmoningesniais, ir anot jo 
pateikto pavyzdžio „Daryti 
procesiją dėl švč. Sakramento, 
o ne dėl gražios procesijos". 

Po pietų vyko SAS centro 
valdybos rinkimai, kurių metu 
iš dviejų komandų, viena gra
žiai a t s i ėmesavo kandidatūrą 
ir pasisiūlė bendradarbiauti 
su naująja SAS CV. O į nau
jąją SAS CV buvo praktiškai 
perr inkta buvusioji valdyba. 
Pirmoji SAS istorijoje (berods) 
SAS pirmininkė Aliutė Per
miakova, vicepirmininkė Ire
na Grigalionytė, vicepirminin
kas Darius Mickevičius, sekre
torė Dalia Malinauskaitė, iž
dininkas Ramūnas Aušrotas. 

Išr inkta ir naujoji SAS kont
rolės komisija: Laimis Stanke
vičius, Sigita Sadzevičiūtė ir 
Gediminas Plečkaitis. 

Suvažiavimas baigėsi puota 
su bulvių plokštainiu ir pen
kiais tortais. 

D a r i u s Mickev ič ius 

ATEITININKŲ 
F E D E R A C I J O S 

K O N G R E S A S KAUNE 

Ateinančių 2000 metų liepos 
21-23 d. Kaune vyks Ateiti
ninkų federacijos kongresas, 
kuriame bus renkama Federa
cijos vadovybė. To savaitgalio 
šeštadienio vakaras bus ski
riamas ateitininkijos talen
tams — „Talentų vakaras". 
Pasaulio ateit ininkai kviečia
mi dalyvauti. Artėjant kongre
sui bus teikiama daugiau in
formacijos šiame skyriuje. 

Nomeda prisimena vasaros stovyk
lą ir ilgisi joje sutiktų draugių. 

jas. Vakaras buvo tikrai labai 
smagus ir naudingas. Tru
putėlį gaila, tik jog vieno va
karo yra per maža artimiau 
susipažinti. 

A n d r i u s K u r t i n a i t i s 

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

7915 W. 171 St 
Tmtoy Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Raz. 708-246-0067 art* 708-2464681 
6449 S. M M Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVtClUS 
JOKŠA 

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

Valandos susitarus 

DR. DALIA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Ave., Ste. 201 
(skersai gatves nuo Good Samarttan ligoninės) 

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

Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava., CNeago 

773-778-696© arba 773-489-4441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr P Kisieliaus 

praktiką Vai. suaitarua, arta 
ne: pirmd. 11-7, antrd. 9-5, 

trečd. 104, penktd. 10-4. kaa 
antrą Seetd. 10-2.1443 Š. 50 

Ava., Cicaro, IL 
Tai. 708-862-4159. 

DR. viuJA femm 
Amber Health Center 

Stuburo sanang ir raumenų gydymas. 
^hirnpraktika.manualine terapi|a. 

akupunktūra 
7271 S Harlem. Bridgtvit*. IL 

60455 Tel. 70*-594-0400. Kalbam* 
lietuviukai. Valando* tuntam* 
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GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTŲ, P0SLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Mattcal Cantar 

10400 75 St, Kenoeha, VVI53142 
( 4 1 4 ) 6 9 7 6 9 9 0 

Ramone C. Marsh, MDSC 
Obstetrics & Gynecotogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandas pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LELIS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVattar St, Lernont, IL 60439 
1301 CopperfieW Ava., SuMe 113, 

Joiet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACUAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HtekoryHffla 

Tai. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 St, Lamont IL 60430 
Priklauso Palos Community Hosortal 

Siiver Cross Hospitat 
Valandos pagal susitarimą 

TaL 630-257-2286 

Cantac Dmgnoem, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773438-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNStOS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

McHenry: 815-363-9595 
Eik G.ove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR.DANAM.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weatcnester.IL 60154 

Tel. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burtoank, IL 
Tel. 70*423-6114 

Valandos pagal aueitantną 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOBDOKHANCHI • 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 58 St. Chicago. IL 
Tai 773.735-5558 

4707 S. Oajart. La Orange. IL 
Ta). 708-352-4487 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Mato St 
Matteeaon.IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8280 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJĄ 

9525 S.79th Ave.. Hfckory H«8. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

EDMUNDAS VtiNAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9985 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suflė 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

• S u d a n e to l iau vyks ta ge
n o c i d a s . Rytinės Afrikos ka
talikų vyskupai kreipėsi į 
Jungt ines Tautas (JT): „Per 
pastaruosius 16 metų Sudane 
pilietinis karas persiėmęs bar
bariškumo ir brolžudystės bei 
genocido formas. Beveik 2 mi
lijonai nekaltų civilių žuvę". 
Khartoum valdžia mėgina 

j prievarta „atversti" krikščio
nis ir kitus į Islamą, kartais 
naudodami vergystės prie
mones. (First Things) 

• R u s a i neigia , k a d r u o 
š ias i c h e m i n i ų bei biologi
n ių g ink lų k a r u i su 
č e č ė n a i s . Buvusio JAV prez. 
Carter saugumo patarėjas 
Zbignievv Brzezinski rašo Vo
kietijos „Frankfurter Allge-
meine Zeitung", kad rusai ne 
tik pasiruošę naudoti minėtus 
ginklus, bet jau kariuomenei 
išdalino dujokaukes. Kadangi 
nenori kovose miestų gatvėse 
rizikuoti rusų kareivių gy
vybėmis, bus naudojami che
miniai/' biologiniai ginklai. 
Brzezinski aiškino, kad iš če
čėnų' nuėstų jau pasitraukė 
moterys ir vaikai, pasiruoš-
dami kaip tik tokiam puoli
mui. Rusai oficialiai atsakė, 
kad tai yra „melas". 

Turkijoje, 54 šalių saugumo 
konferencijos OSCE metu 
prez. Jelcinas susilaukė daug 
kritikos dėl Čečėnijos politi
kos. Tuomet jis nutraukė pa
sitarimus ir grįžo namo, saky
damas , ... neklausysiąs „pa
mokslų". Tačiau teigia, kad 
įleis OSCE atstovą/ stebėtoją į 
.Čečėniją. (WSJ) 

• J A V Kongresas i r Bal-
t ie j i^rūjnai s u t a r ė sumokė
t i J T - o m s skola; Kongresas 
parūpins pinigus, bet prez. 
Clinton turėjo sutikti, suma
žinti lėšas organizacijoms, re
miančioms bei skatinančioms 
abortą užsienyje. Aborto rė
mėjai smarkiai puolė prezi
dentą už sutikimą. (WSJ) 

•Afghan i s t ane demons -
t r a t o r i a i sudeg ino J T pa 
š a l p o s agentūros būstinę ir 
sprogdino JAV būstines, supy
kę dėl JT sprendimo įvesti 
sankcijas už Talibano nesuti
kimą perduoti Osama bin La-
den. Talibanas taip pat trans
liavo dainą, raginančią keršyti 
Amerikai. (WSJ) 

• P o p i e ž i u s J o n a s P a u l i u s 
II ž a d a kovo mėn. ap lanky-

. t i J e r u z a l ę , Nazaretą, Bet
liejų — praneša Vatikanas, o 
sausio mėn. numatvta kelionė 
į Iraką. • WSJ) 

•Macedoni jo je t ūks t an 
č ia i d e m o n s t r a v o p r i e š įvy
k u s i u s p r e z i d e n t o r ink i 
m u s , perrenkančius Boris 
TrajkovskL Buvusieji komu
nistai atsisako priimti rin
kimų rezultatus. (WSJ) 

• D a r n e a i š k u , kodė l 
EgyptAir 990 l ė k t u v a s nu
k r i t o . Buvo įtariama, kad 
priežastis buvo piloto savižu
dybė, bet dabar aiškinama, 
kad tyrinėtojai gal neteisingai 
suprato į juostelę įrašytus pi
loto paskutinius žodžius. Ne
laimėje žuvo visi 217 asmenų 
lėktuve. (WSJ) 

•C leve lando mies te nese
n i a i įvesta kv i tų p r o g r a m a 
n e t i k le idžia m o k i n i a m s 
l a n k y t i a k a d e m i n i a i sti
p r e s n e s mokyk la s , be t i r 
s k a t i n a lankymą integruotų 
mokyklų. Minėta programa 
parūnina prastų valdiškų mo
kyklų rajonų gyventojams kvi
tus parinkti vaikams mokyklą 
(valdišką, privačią, parapiji
nę) pagal tėvų nuožiūrą. Kvitų 
priešininkai skundėsi, kad 
tarp kitko, rezultatas bus in
tegruotų mokyklų apleidimas. 
Tačiau neseniai užbaigtų ty
rimų rezultatai rodo prie
šingai — 20% kvitų progra
mos vaikų pasirinko integruo
tas mokyklas, o tik 5% val
diškų mokyklų mokinių lanko 
integruotas mokyklas, nors 
per 20 metų integravimą ska
tinti išleista 500 mln. dol. 
(WSJ) 

•„Sp ina bif ida" gene t in io 
defek to p a s e k m ė s gal i b ū t i 
sumaž in to s operac i jos bū
d u , p r i e š ya iku i g i m s t a n t . 
Genetinis defektas paveikia 
kūdikio odos išsivystymą, ir 
oda apie stuburkaulį neužsi
daro. Gimusio kūdikio sme
genys sužaloti; būna pūslės 
bei žarnų problemų, kojų pa
ralyžius. Dabar du medicinos 
centrai daro minėtą operaciją 
24-30 sav. kūdikio vystymosi 
metu. Lig šiol, po operacijos 
tik 38% vaikučių gimė su 
sužalotomis smegenimis; be 
operacijos — 95%. Operacija 
taip pat sumažino kitas defek
to pasėkmes.(WSJ) 

•Aukšč i aus i a s t e i smas 
s u t i k o spręs t i , a r va ld i škų 
mokyklų m o k i n i a i t u r i tei
sę p raves t i ma ldą prieš fut
bolo rungtynes. Texas valsti
jos mokyklų taryba aiškina, 
kad tai leidžiama, nes patys 
mokiniai, ne oficialūs mokyk
los pareigūnai praveda maldą. 
(WSJ) 

A.P.P.L.E. kursų anglų kalbos pamoka šią vasarą Šalčininkuose. Nuotr. L. Kulbienės 

• „ E t n i n i s v a l y m a s " t u r i 
d a u g formų. 1998 m. gruo
džio mėn. Slobodan Miloševič 
buvo pasikvietęs Jungt in ių 
Tautų gyventojų fondo (popu-
lation fund) atstovus, padėti 
sumažinti Kosovo gyventojų 
skaičių. Miloševič vyriausybė 
vadino kosovietes „kūdikių 
gamintojoms", nes jų tarpe gi
mimų skaičius buvo keturis
kart didesnis negu serbių. 
Jungtinių Tautų atsiliepimas 
— masyvinės programos, re
klamuojančios kontracepciją ir 
abortą. (First Things) 

•Turki jo je įvyko 7.2 s t i p 
r u m o ž e m ė s d r e b ė j i m a s , 
toje pačioje apylinkėje, kur va
sarą žemės drebėjimo metu 
žuvo 17,000 asmenų. Šiuo 
metu žuvusiųjų skaičius yra 
349, sužeistųjų — 3,000. 
(WSJ) 

• J T r a p o r t a s p r i ė jo ftva-
dos , k a d 1995 m. į v y k ę s 
S reb ren ico j e musulmonų žu
dymas privalėjo būti masyvine 
karine jėga sustabdytas. Tuo 
metu serbai užėmė olandų ka
reivių saugomą civilių saugia-
vietę ir išžudė 7,300 musul
monų. J T raporte aiškinama, 
kad tuo metu įvykusios di
plomatinės pastangos iš tik
rųjų buvo tik serbams patai
kavimas. (WSJ 

•JAV v y s k u p a i s t i p r i a i 
p r i t a r ė n a u j o m s g a i r ė m s , 
t a i k y t o m s katalikiškoms ko
legijoms ir universitetams — 
didesnis dėmesys bus krei
piamas į religiją, tikybos dės
tytojai bus vyskupo raštu pa
tvirtinami, u-tų tarybų narių 
dauguma privalės būti katali
kai. Kai kurie u-tai buvo pasi
priešinę šioms gairėms, saky
dami, jog tai varžo akademinę 
laisvę. 'Reuters) 

PRADEDAMAS LEISTI 
„BRITANIJOS LIETUVIŲ BALSAS" 
L o n d o n a s , lapkričio 3 d. 

(Elta) — Dienos šviesą išvydo 
pirmasis naujo užsienio lietu-
vijos laikraščio „Britanijos lie
tuvių balsas" numeris. 

Laikraščio leidėjai — Lietu
vių kultūros ratelis Britanijo
je. Redaktorius — Klemensas 
Tamošiūnas. 

Nors turime Didžiojoje Bri
tanijoje lietuvių kalba lei
džiamą „Europos lietuvį", ra
šoma naujo laikraščio veda
majame, bet po paskutinio Di
džiosios Britanijos lietuvių su
važiavimo pastebimas jo su
menkėjimas. Manoma, kad 
įtakos čia galėjo turėti opozici
jos laimėjimas rinkimuose, jos 
nusistatymas prieš pokarinės, 
senesnės generacijos ateivius, 
taip pat prieš dabartinius at
vykėlius iš Lietuvos. Nuo lie
tuviškos veiklos*buvo atbaidy
ta nemažai galvoti sugeban-

• Į t a r i a m a , kad U k r a i n o s 
b u v ę s m i n i s t r a s p i r m . Pav-
lo L a z a r e n k o p e r k ė l ė 700 
m l n . doL iš valstybės bankų 
sąskaitų \ privačias sąskaitas 
užsienyje. P. Lazarenko prašo 
prieglaudos JAV-ose. (WSJ) 

•Kin i jos polici ja su l a ikė 
20 F a l u n G o n g n a r i ų , 
i škė lus ių vėl iavą Tianan-
men aikštėje JT gen. sekreto
riaus Kofi Annan vizito metu. 
J au anksčiau buvo paaiškėję, 
kad 300 Falun Gong dvasinio 
judėjimo narių bus teisiami šį 
mėnesį. K. Annan žadėjo Fa
lun Gong narius užtarti , 
tačiau dabar sako, kad ki
niečiai j am paaiškino, kodėl 
sulaiko Falun Gong narius, ir 
jis (Annan) dabar geriau su
pranta padėtį. WSJ) 

čių, darbščių žmonių. 
Tad, kaip teigiama, kilo 

mintis atsiradusią spragą už
pildyti. Skatinant kultūrinin
kams, buvo nuspręsta įsteigti 
„Lietuvių kultūros ratelį Bri
tanijoje" ir leisti jo vardu laik
raštėlį „Britanijos lietuvių 
balsas", kuriame bus leista ki
taip galvojamiems pozityviai 
išreikšti savo mintis, prisilai
kant tiesos ir žurnalistinės 
etikos. 

Leidėjai žada skaitytojus 
supažindinti su lietuviškos 
kultūros faktais ir jos. kūrė
jais, pabrėždami, kad tai — 
nepartinės minties leidinys. 

Pirmajame numeryje spaus
dinamas straipsnis „Metinio 
suvažiavimo atgarsiai", prisi
menamas rašytojas Jonas Bi
liūnas, kurio gimimo 120-osios 
metinės minimos žiais metais, 
pateikiamas pluoštas žinių iš 
Lietuvos, taip pat Lietuvos 
tarptautinės politikos komen
taras. Vienas puslapis skiria
mas Lietuvos kariuomenės 
įkūrimo 81-osioms metinėms, 
spausdinamos pirmųjų žuvu
sių Lietuvos karių fotografijos. 

Laikraščio gale — pasaulio 
kultūrinė kronika, Britanijos 
lietuvių gyvenimo naujienos. 

„Britanijos lietuvių balsas" 
bus leidžiamas kartą per mė
nesį. 

* L ie tuvos bankų asocia
cijos į k u r t a viešųjų ryšių 
grupė sieks gerinti Lietuvos 
bankų įvaizdį. Nauja grupė 
ketina dalyvauti rengiant 
bankų veiklos etikos kodeksą, 
kuris apibrėžtų sąžiningos 
konkurencijos taisykles, ban
kų bendradarbiavimo būdus. 

'Elta. 

Danutė Bindokienė 

Įklimpti nesunku, bet' 
išsikapstyti — nelengva 
Audra, sukelta vandens 

šaukštelyje, vos nepaskandirro 
ją sukėlusių... Taip šiuo metu 
kalbama apie Jesse Jackson 
pastangas priversti nedidelio 
Illinois miestelio švietimo va
dovybę grąžinti į klasę septy
nis padaužas, laikinai paša
lintus iš mokyklos už netvar
kingą elgesį sporto rungtynių 
metu. Kelias dienas prie gim
nazijos trukusios demonstraci
jos, kuriose dalyvavo žymiai 
daugiau žiniasklaidos atstovų, 
kaip demonstruotojų. tikslo 
nepasiekė, tad pagaliau Jack
son griebėsi tos pačios išeities, 
kurią švietimo vadovybe ir 
gimnazijos direktorius siūlė 
pačioje nesutarimo pradžioje: 
jaunuoliai mokslo metus tęs 
kitoje mokykloje. 

Ne vien Jackson, bet ir ži-
niasklaida pagaliau suprato, 
kad giedrią dieną ieškota 
naktinių vaiduoklių, dėl to ir 
nesurasta. Nors labai stengta
si moksleivių pašalinimui už
klijuoti „rasinės diskrimina
cijos" etiketę, bet ir tas nepa
vyko, nes Decatur miestelyje 
jau nuo seniai gyvena įvairių 
rasių žmones ir niekuomet 
ypatingų tarpusaviu problemų 
neturėjo. Iš tikrųjų patys juo
dieji, žurnalistų paklausti 
apie savo gyvenimą šioje vie
tovėje, pasakė, kad ..tai labai 
rami, maloni ir saugi aplinka 
auginti šeimą", todėl kai kūne 
į Decatur ir atsikraustė. 

Gyventojai buvo ypač pasi
piktinę ir sunerimę del sukur
to Decatur miesteliui neigia
mo įvaizdžio. Kilo pavojus, 
kad, savaitgaliui atėjus, iš Či
kagos, pavieniai ar organizuo
ti, atvyks dar daugiau „de
monstruotojų", prieš juos stos 
„baltosios rases kraštutinieji". 
kurie taip pat jau planavo ke
lionę į Decatur, ir ramus mies
telis pavirs rasinės įtampos, 
neapykantos, galbūt net smur
to vieta. 

Svarbiausia, kad Jesse 
Jackson ir jo vadovaujama 
„Rainbovv Coalition" juodosios 
rasės amerikiečių teisėms sau
goti atsidūrė nelabai palan
kioje šviesoje. Labai veikiai 
Jackson protestai, maldos, re
torika iš pirmųjų dienraščio 
puslapių nuslinko į nežymiau
sias vietas, televizijos žinių 
laidose pašalintųjų mokinių 
reikalas buvo vis t rumpiau pa
minimas, kartais priduriant 
komentarą, kad „Decatur nė
ra Jugoslavija", kur Jackson 
taip veiksmingai derėjosi su 
diktatorium Miloševič ir iš
prašė amerikiečių įkaitams 
laisvę. 

Kadangi iš šio debesio tebu
vo galima išspausti vos kelis 
lašus lietaus 'panašiai , t a i p 
šįmet ir visoje Illinois valstijos 
gamtoje, kur jau kelintas mė
nuo karaliauja sausra; , Jack
son pradėjo ieškoti kiek gali
ma lengvesnio išėjimo iš akli-
gatvio. Galima tik lengviau 
atsikvėpti, kad dalis proble
mos jau išspręsta — septyni 
moksleiviai pirmadienį galės 
vėl sėstis prie knygų, kurių 
taip pasigedo per devynias 
„priversitinių atostogų" die
nas. 

Bet ar tikrai? Pagal vieną 
kitą užuomina, vyrukai nebu
vo jau tokie uolūs mokiniai, 
kaip mėginta įrodyti. Jie 
dažnai praleidinėdavo pamo
kas, mokėsi taip pat prastai, 
pasižymėjo netvarkos kėlimu. 
Stovėdami šalia Jesse Jackson 
televizijos, spaudos ir radijo 
žurnalistų mikrofonų miške, 
jie stengėsi atrodyti rimti; su
sikaupę, net liūdni, bet vis tik 
negalėjo paslėpti pasigar
džiavimo rodomu dėmesiu. 
Nesinori net pagalvoti, kaip 
tie jaunuoliai būtų elgęsi, jei
gu Jesse Jackson pastangos 
būtų privertusios mokyklos 
vadovybę nedrausmingus ber
niokus grąžinti į klases. 

Žiniasklaida yra labai neiš
tikima draugė — šiandien ji 
kažką ..visa širdimi myli. se
kioja, kiekvieną žodį. žingsnį 
registruoja", rytoj — nusisuka 
ir nueina naujų sensacijų 
ieškoti. Sunku iš tikrųjų pa
sakyti, kiek eilinių, nereikš
mingų įvykių Amerikos žinia-
sklaida yra „išpūtusi iki bega
lybes", ypač. kai nieko, didelio 
dėmesio verto, nevyksta. (Pri
siminkime tik prez. Clipton ir 
Monikos „aferą", jaunojo Ken-
nedy bei jo artimųjų lėktuvo 
avariją, OJ Simpson bylą bei 
kitus tolygius įvykius.) 

Vis tik reikia blaiviai, pa
žvelgti ir į, tiek triukšmo su
kėlusios. Decatur gimnazijos 
elgesį. Vargu toks kraštutinis 
perėjimas nuo vienų, mokslei
viams taikomų, taisyklių prie 
kitų yra logiškas. Gerai, kad 
pagaliau pradėta prisiminti, 
koks yra mokyklos tiksiąs ir 
netoleruoti nedrausmingo'mo
kinių elgesio. Tačiau kiekvie
na taisykle turi ir išimtis..tad 
bekompromisme mokyklos, va
dovybe? laikysena«gali nuvesti 
labai klaidžiais takais. Tai ne
reiškia, kad reikia nuolai
džiauti ..kai kurių mažumų 
asmenims", bet logiškai, ra
miai apsvarstyti kiekvieną at
vejį atskirai ir atitinkamai pa
sielgti. 

KELIONE LIETUVON 
Nr.5 BIRUTĖ JASAITIENĖ 

Tęsinys 
Kiti tokie pat 

namai-yra Vilniuje, prie sto
ties. Čia miesto valdžia davė 
dalį namo antrame aukšte. 

ten yra du skyriai: vienas vai
kams, kitas paauglėms, iš na
mų išbėgusioms, mergaitėms. 

Lietuvoje nusikaltę vaikai 
LKMS juos įrengė ir dabar yra patalpinami kalėjimai) 

kartu su suaugusiais nusi
kaltėliais. Nusikaltėliams vai
kams yra tik viena institucija 
— kalėjimas, Kaune, ku r 
vaikai turi jiems pri taikytas 
programas, mokyklą ir 1.1. 
LKMS nori įrengti Vilniuje 
nusikaltusių vaikų atskirą 
įstaigą — kalėjimą, kur j ie 

V'lm.iu.- utiivt'f-i!< tmeje ligoninėje SantanSkese su „Lietuvos Vaiku vilties" rinktar.-iis Iš kaires I . W komiteto 
pirm. Cria/ n.' ' • i1 niri. vvr vjtiku ortop«>dinio skyriaus chirurgas rir Kęstutis Sanr.ikas, rir isarunas Bernotas. 
dr V d i Meskit •>;('. 'lt Dalia Balevičiūte-Galdikiene. Birute Ja-saitiene ir dr V irgilijtis 1 'rUinavidus 

būtų auklėjami, mokomi ir 
pan. Jos gavo patalpas iš 
valdžios, bet jas reikia remon
tuoti ir tam reikalui pritaiky
ti. Tą projektą įvykdyti LKMS 
neturi pinigų ir dabar ieško 
asmenų ar organizacijų, ku
rios galėtų joms padėti. 

Šio viso didelio ir labai rei
kalingo projekto įgyvendytoja 
yra Laima Mikutėnaitė. J i , 
kaip geroji fėja. visą savo gy
venimą yra pašventus tiems 
nelaimingiems vaikams ir 
mergaitėms. Lankymosi metu 
buvo sugedus; jų skalbimo 
mašina. Jos vaikų drabužius 
kasdien skalbia rankomis. Pa
likau auką, jos džiaugėsi, kad 
tai bus pradžia skalbimo ma
šinai. Tikisi, kad atsiras dau
giau gerų žmonių, kurie paau
kos likusius pinigus reikalin
gus skalbimo mašinai nupirk
ti. 

T r e m t i n i u g r į ž imo f o n d a s 
Fondas, kuriam pirminin

kauja Vytautas Cinauskas, 
įsikūręs Jakšto g. 9, Vilniuje. 
Nuvažiavę radome V. Cinaus-
ką ir dvi moteris, kurios dirba 

raštinėje. Perdavėme žmonių esant, naudojama kaip salė. 
įduotus pinigus-aukas, aiški- Visur švaru, gražu, nauja. Yra 
nomės įvairius bendrus reika
lus. Perdavėme kun. dr . Juozo 
Prunskio stipendijų fondo pi
nigus, skirtus Sibiro tremtinių 
vaikams, kurie mokosi Lietu
voje. Visa tai truko gerą va
landą, o, išėjus iš raštinės, ko
ridoriuje laukė eilė žmonių. 
Tie žmones, tai įvairūs tremti
niai, grįžę namo į Lietuvą, 
ateina į šią raštinę įvairiais 
reikalais: prasyti pašalpos, 
įvairios pagalbos, informaci
jos. 

Po visų sutvarkytų oficialių 
reikalų Vytautas Cinauskas 
vežė mus i Valakampius, kur 
yra neseniai pastatyti Tremti
nių namai. Tuose namuose gy
vena iš Sibiro iš tremties grįžę 
lietuviai. Supažindino su prieš 
kelias dienas grįžusia senute 
iš tolimo, už Uralo kalnų 
esančio, krašto. Tuose namuo
se gyvena ir viena 92 metų 
moteris iš Grand Rapids, Mi-
chigan. Namų direktorė — 
daktarė aprodė pastatą, gra
žią koplyčią, kuri, reikalui 

nuolatine sveikatos priežiūra, 
bet valgyti verdasi kiekvienas 
pats. Tiems, kurie jau nepa

jėgia to patys padaryti, kiti 
padeda. Šalia, tarp kelio ir 
miško, yra didelis plotas že
mės, kuri valdžia atidavė 
tremtiniams. (B.d.) 

Tremtiniu m< 
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NARIAIS 
Kaip daug kartų praeityje, kams. Draugiškoje aplinkoje 

Lietuvos ambasadorius JAV-se Stasys Sakalauskas. 

NEPASITAIKO DVIEJŲ 
VIENODŲ DIENŲ 

Vaikystėje j is svajojo statyti 
didelius ir tvir tus tiltus per 
Nemuną... O kai prieš de
šimtmetį, pirmą kar tą apsi
lankęs Jungt inėse Amerikos 
Valstijose, abstulbintas dan
goraižių didingumo, did
miesčių šurmulio, naktinių 
šviesų žaismo, skrido atgal į 
Lietuvą, nebesitikėjo čia kada 
nors sugrįžti. Tačiau dabar 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius Stasys Sakalauskas 
Vašingtone dirba j a u penktus 
metus ir tiesia t i l tus per At
lantą, jungiančius Lietuvą su 
viena stipriausių pasulio val
stybių. 

Šiais metais Balzeko Lietu
vių kultūros muziejus Lietu
vos .. ambasadorių Jungt inėse 
Amerikos Valstijose Stasį Sa
kalauską išrinko „Metų žmo
gumi"'. Šis t i tulas suteikiamas 
žmonėms, kurie aktyviai pri
sidėjo, plėtojant tarpvalstybi
nį bendradarbiavimą, garsino 
kraš to vardą, įnešė didelį 
indėlį į Lietuvos kultūrą. 
„Metų žmogaus" t i tulas buvo 
sute iktas Lietuvos Respubli
kos prezidentui Valdui Adam
kui, ambasadoriui Alfonsui Ei
dintui , žurnalistui Petrui Pe-
tručiui, išeivijos lietuvių ope
ros dainininkui Stasiui Barui 
bei kitiems. 

0 
P i r m o s i o s d i p l o m a t i j o s 

p a m o k o s 

Diplomato karjerą Stasys 
Sakalauskas pradėjo palyginti 
neseniai — prieš aštuonerius 
metus . Tačiau t a rp Lietuvos 
diplomatų beveik dešimtmečio 
darbo patirtis suteikia, kaip 
j i s pats juokaudamas sake. 
veterano statusą. Lig tos die
nos, kai jis a tvėrė savo kabine
to duris Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijoje. Stasys 
Sakalauskas didžią laiko dalį 
skyrė mechaninei inžinerijai, 
dėstė Kauno Tehnikos univer
sitete, parašė per tr is dešimtis 
mokslinių straipsnių. J a m yra 
suteiktas mechaninių mokslų 
daktaro laipsnis. 

1991-ųjų įvykiai Lietuvoje, 
kova už nepriklausomybe, pa
keitė ne vieno žmogaus gyve
nimą. „Pirmaisiais mūsų vals
tybės kūrimosi mėnesiais. Lie
tuvoje nebuvo Užsienio rei
kalų ministerijos, t rūko spe
cialistų. Tuometinis užsienio 
reikalų ministras A. Saudar
gas ieškojo žmonių, norinčių ir 
galinčių dirbti besikuriančioje 
ministerijoje. Aš neblogai mo
kėjau anglų kalbą, praėjau 
konkursą, kuris , būsiu atvi
ras, kėlė nedidelius reikalavi
mus, taip ir buvau priimtas," 
— pasakojo ambasadorius. 

S. Sakalauskas buvo paskir
tas dirbti Azijos ir Amerikos 
depar tamente „Tuomet minis

terijoje ryšius su Azijos, Afri
kos, Okeanijos, Australijos ir 
Amerikos valstybėmis tvarkė 
vienut vienutėlis žmogus. Aš 
turėjau jam talkininkauti. 
Taip mes ir tvarkėme dviese 
visą pasaulį," — prisiminė 
ambasadorius savo diploma
tinės karjeros pradžią. 

Pirmiesiems Lietuvos di
plomatams kliuvo ne pačios 
lengviausios užduotys, reikėjo 
ne tik sugebėti išlaviruoti 
sudėtingose politinėse situaci
jose, bet išmokti elementa
riausių etiketo taisyklių. Žinių 
teko semtis patiems: skaityti 
knygas, stebėti kitų elgesį, 
stažuotis užsienio valstybėse. 
„Pamenu, antrą darbo dieną 
ministerijoje turėjau dalyvauti 
Amerikos ambasados atidary
mo Vilniuje iškilmėse. Prisi
pažįstu, tuomet nežinojau, nei 
kaip bendrauti su profesiona
liais diplomatais, nei kas tai 
yra diplomatinis priėmimas. 
Dabar prisiminus — juokinga, 
o- tada labai jaudinausi," — 
kalbėjo ambasadorius. 

Lyg iave rč i a i 
r e i k a l a v i m a i 

1994 m. Stasys Sakalauskas 
buvo paskirtas dirbti patarėju 
politikos klausimais Lietuvos 
Respublikos ambasadoje Va
šingtone, o 1997 metais — 
Lietuvos ambasadoriumi JAV-
se. „Žinodamas kokia čia 
darbo apimtis ir atsakomybė, 
sutikau ne iš karto," — prisi
pažino S. Sakalauskas. 

Jis kalbėjo, jog, nors Lietuva 
dar tik devinti metai laisva ir 
nepriklausoma valstybė, dar 
tik pradėjo savarankišką eg
zistavimą, tačiau jai keliami 
reikalavimai yra tokie patys, 
kaip ir valstybėms, turinčioms 
šimtmečių tradicijas politi
koje, ekonomikoje. Lietuvai 
stengiantis sukurti savo įsta
tyminę bazę, suderinti val-
sybės įstatymus su tarptauti
niais, neretai trūksta žmonių, 
išmanančių šį darbą. „Ame
rikos lietuvių bendruomenė 
yra viena didžiausių atramų, 
padedanti įgyvendinti Lietu
vos užsienio politikos tikslus 
JAV-se. Išeivijos lietuvių veik
la taip pat buvo labai svarbi 
atkuriant nepriklausomą Lie
tuvą. Susitikimuose su Ameri
kos Kongreso nariais, jie visa
da pabrėžia, kad mes turime 
veiklią lietuvių bendruomenę, 

kuri neleidžia pro pirštus 
žiūrėti į Lietuvos reikalus," — 
sakė ambasadorius. 

Nuo inžinerijos \ 
diplomatiją 

S. Sakalauskui perėjimas 
dirbti į skirtingas sritis, kur 
viešpatauja visiškai priešingi 
3ėsniai, nebuvo labai sudėtin-

taip ir vieną vėlyvą šių metų 
birželio mėn. popietę, pakėlus 
telefono ragelį buvo malonu 
išgirsti Kongreso atstovo Ed 
Royce balsą. 

Po trumpo pasiteiravimo 
kaip man sekasi ir kaip reika
lai Lietuvoje, jis paklausė ar 
aš ir mano vyras Romas no
rėtume susitikti su JAV Atsto
vų rūmų pirmininku — Spea-
ker of the House — Dennis 
Hastert. Nedvejodama atsa
kiau „taip!" Tuojau pradėjo 
suktis mintys kaip ir ko pra
šysiu Lietuvai! 

Gavus formalų pakvietimą, 
paaiškėjo, kad tai būsiąs ypa
tingo pobūdžio susitikimas į 
kurį kviečiama tik nedidelė 
grupė. 

Ed Royce artimų draugų ir 
rėmėjų pagerbti į Orange 
County, Kalifornijoje, pirmą 
kartą apsilankantį Atstovų 
rūmų pirmininką Hastert. Ši 
privilegija teikiama tik išskir
tiniems Ed Royce kongresinio 
klubo nariams ir Orange 
County įžymybėms. 

Nekantriai laukiau tos die
nos ir... neapsivyliau. Nuvy
kus į Bill ir Gwen MacAloney 
didžiulę rezidenciją — pilį (jie 
buvo maisto centrų „grandies" 
savininkai, dabar jau pensi
ninkai), buvome sutikti fra
kuotų jaunų vyrų, kurie mus 
palydėjo ir pristatė šeiminin-

teko susipažinti ar vėl susitik
ti su beveik visais svarbiau
siais Orange County (Kalifor
nijoj) apskrities respublikonų 
partijos vadovais, kelių miestų 
burmistrais, teisėjais, Orange 
County Superintendents, or
ganizacijų pirmininkais, di
džiulių įmonių savininkais ar 
jų prezidentais, spaudos, tele
vizijos, radijo atstovais, kelių 
didelių fundacijų atstovais ir 
kt. Dalyvavo arti šimtas as
menų. Vieni vaišinosi, kiti ap
žiūrėjo didžiulę rezidenciją, 
gėrėjomės nepaprastu vaizdu, 
tolumoje dunksančiais kal
nais, mėlyno dangaus fone 
šnarančiomis palmėmis ir di
džiulio baseino vandens mėly
numu. Taip besidžiaugiant, 
atvyko ir Speaker Hastert, ly
dimas Kongreso nario Ed Roy
ce ir jo padejųų. Pirmininkas 
Hastert visus asmeniškai pas
veikino ir Ed Royce pristaty
tas, kalbėjo apie respublikonų 
planus, pasisekimus ir nesėk
mes Atstovų rūmuose bei atei
nančius rinkimus, būtinybę 
remti Ed Royce ir respubliko
nų partiją. Po savo kalbos, su
tiko atsakyti į klausimus. Kol 
kiti apgalvojo savo klausimus, 
man pavyko pirmajai būti pir
mininko pastebėtai. Pirmiau
sia papražiau jį papasakoti 
apie jo sudarytos kongresinės 
delegacijos kelionę į Lietuvą. 

JAV LB Vakarų apygardos pirm. Angelė Nelsienė ir JAV Atstovų rūmų 
pirmininkas Dennis Hestert pašnekesyje apie Lietuvą. 

gas. Moksle paprastai viešpa
tauja viena ir besąlyginė tiesa, 
o diplomatijoje nuolatos tenka 
ieškoti kompromisų. Lyginda
mas šias dvi profesijas, am
basadorius kalbėjo: „Kaip 
moksle, taip ir diplomatijoje, 
mes žinome savo tikslus ir 
siekius, tačiau tenka rinktis 
skirtingus būdus, norint juos 
įgyvendinti. Dirbdamas moks
lo srityje, buvau įpratęs gan 
greitai pamatyti rezultatus, o 
dabar darbo vaisius pamatai 
ne iš karto." 

Ambasadorius sakė, jog dip
lomato darbas jį žavi dina
miškumu, įvairove, čia nieka
da nepasitaiko dviejų vienodų 
dienų. S. Sakalauskas dar 
puoselėjo mintį, jog vieną 
gražią dieną sugrįš dėstyti į 
Kauno Technikos universi
tetą, tačiau, laikui bėgant, 
šios minties teko atsisakyti. 
„Studijų ir dėstytojavimo me
tais sukauptų žinių ir patir
ties dabar retai kada prirei
kia. Pasitaiko labai malonių 
atvejų, kai kokiame diploma
tiniame priėmime sutinku 
verslininkus ar diplomatus, 
turinčius panašų išsilavinimą, 
tada mes labai įdomiai pa
sišnekame apie inžineriją," — 
kalbėjo diplomatas. 

Užvėrus kabineto duris 

Kai ambasadoriui trumpam 
pavyksta ištrūkti iš darbo 
kabineto, palikus šūsnį laiškų, 
projektų, dokumentų, įkyriai 
dirbančius telefonus, jis mielai 
atsiverčia knygą, ypač mėgsta 
istorinius memuarus, lankosi 
klasikinės muzikos koncer
tuose, sportuoja: mėgsta žaisti 

lauko tenisą, plaukioti bur
lente. Lietuvoje pavasariop, 
kai šaltis dar gerai griebia už 
nosies. S. Sakalauskas mielai 
leidžia laiką žvejodamas — 
ypač mėgsta poledinę žūklę. 

Stasys Sakalauskas gimė ir 
augo Kaune. Jo tėvas buvo 
baigęs teisės ir finansų fakul
tetus Vytauto Didžiojo univer
sitete. Motina studijavo medi
ciną, bet ištekėjusi visą savo 
laiką paskyrė šeimai ir trims 
sūnums. Augdamas S. Saka
lauskas mėgo keliauti, spor
tuoti, buvo aistringas „The 
Beatles" gerbėjas. 

Dabar jis Vašingtone gyvena 
su žmona Jūrate, du sūnūs — 
Vytautas ir Antanas studijuo
ja Lietuvoje. Visa šeima susi
tinka tik per vasaros atosto
gas. „Trūksta mums jaunimo, 
bet, gyvendami atskirai, taps 
savarankiškesni," — sampro
tavo S. Sakalauskas. 

Ambasadorius turi ir keletą 
svajonių: jis norėtų pamatyti 
Lietuvą stiprią ir pažangią, 
tapusią Europos bendrijos ir 
NATO nare. Ir dar labai 
norėtų pamatyti tris garsiau
sias pasaulio sostines — 
Atėnus, Romą, ir Kairą. 

Gabij aSte ponėna i t ė 

Pas t aba : Pokylis, kurio 
metu bus pagerbtas ambasa
dorius Stasys Sakalauskas, 
įvyks gruodžio 5 d., 6 vai. va
karo, Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus „Gintaro" sa
lėje, 6500 South Pulaski Road, 
Chicago, IL. Muziejus kviečia 
visus lietuvius, lietuviškų or
ganizacijų atstovus atvykti. 
Bilietų dar yra. Teirautis tele
fonu 773-582-6500 

Ar jis, asmeniškai bei JAV 
Kongresas ir toliau rems Lie
tuvos ir jos kaimynių demok
ratinį vystymąsi, ekonomiją, 
saugumą ir pastangas tapti 
NATO narėmis. 

Man ir Romui be galo sma
gu, kai pirmininkas Hastert 
šiai įtakingai grupei žmonių 
pasakojo savo patir tus teigia
mus įspūdžius Vilniuje. 

Jis sakė, kad nesitikėjęs to 
kio iškilmingo, šilto ir drau
giško priėmimo. Papasakojo 
apie susitikimus su preziden
tu Adamkum, Seimo pirm. 
prof. V. Landsbergiu, jam su
teiktą progą kalbėti Seime. 
Paminėjo susitikimus su mi
nistrais, kariuomenės vadais 
ir Vilniaus piliečiais sena
miestyje. Sakė, vizitas buvęs 
per trumpas. 

Į mano klausimą ar jis ir 
JAV Kongresas rems Lietu
vos, o taip pat Estijos ir Latvi
jos siekius tapti Europos Są
jungos ir NATO narėmis, jis 
nedvejodamas atsake „taip" ir 
klausytojams paaiškino jų 
sėkmingą kelią (The Baltic 
Way) iš Sovietų Sąjungos oku
pacijos į laisvę ir nepriklauso
mybės atkūrimą. J is tvirtino, 
kad šios valstybės padarė mil
žinišką pažangą, palyginus su 
kitomis valstybėmis. Jis gyrė 
padarytas ir daromas refor
mas, siekiant narystės NATO 
ir stengiantis įsijungti į Va
karų sistemą. Ypač pagyrė 
Lietuvą už nuolat didinamas 
finansines sumas savo gyny
bai, ginkluotosioms pajėgoms. 
Už Baltijos valstybių, ypač 
Lietuvos ryžtingumą, sakė, 
kad jos vertos JAV ir Vakarų 
dėmesio bei paramos, nes jų 
saugumas ir stiprios demokra
tijos labai svarbios JAV ir jų 
interesams Europoje ir Balti
jos jūros regione. 

Kongreso narys Royce su
darė man progą dar su pirmi
ninku Hastert asmeniškai, 
privačiai pasikalbėti. 

Man pasisakius, kad mes 
anksčiau gyvenome Čikagoje, 
pasakė, kad jis iš „lietuvių 
krašto ir jie man svarbūs". 

Visų detalių negaliu atpasa
koti, tačiau man malonu, kad 
Atstovų Rūmų pirmininkas 
mūsų poreikiams dėmesingas. 
Pokalbis buvo labai dalykiš
kas ir intensyvus. Pirminin
kas paklausė ir gan sudėtin
gų, įžvalgių klausimų, įdėmiai 
klausė mano argumentų, pra
šymų. Jis pažadėjo, kad grįžęs 
į Washingtoną susisieks su 
atitinkamais atstovais dėl toli
mesnės paramos Lietuvai, kad 
ji nebūtų nutraukta . Ragino 
palaikyti ryšius su jo įstaiga, 
siųsti informacijas ir tą patį 
daryti su kitais atstovais, 
kaip tai darau su Ed Royce. 
Sakė, kad Ed yra ne tik gabus, 
įtakingas ir labai darbštus, 
taip pat ir, matyt, mano gerai 
informuojamas apie Lietuvą ir 
jos kaimynes. 

Pagyrė mane už „Baltic Cau-
cus" pradinį organizavimą At
stovų rūmuose, pakviečiant 
Kongreso narius John Shim-
kus ir Dennis Kucinich kopir-
mininkais. (John Shimkus 
jam apie tai papasakojęs). 

Skatino plėsti „Baltic Cau-
cus", nes tai bus svari atrama 
ir pagalba bei apsauga Lietu
vai. Skatino dirbti ir Respubli
konų partijai, padėti atsto
vams Kongrese įvykdyti užsi
brėžtus tikslus. Atsisveikinom 
labai draugiškai. 

Esu tikrai laiminga, kad tu
riu Kongrese atstovą, kaip Ed 
Royce, kuris dabar jau yra ne 
tik geras draugas, bet remia ir 
Lietuvos siekius, visada mane 
išklauso ir padeda kai į jį krei
piuosi, prašydama pagalbos 
Lietuvai ar pasirašyti kokį 
įstatymą, įtaigoti ir savo kole
gas. Dažnai ir reguliariai susi
tinkam, bet nepiktnaudoju tos 
privilegijos ir stengiuosi be 
reikalo neįkyrėti. 

Kai Amerikos Baltų Laisvės 
lyga įpareigojo mane organi-

Los Angeles Lietuvių Bendruomenės „Spindulio" ansamblio 50 m. sukak
tuvines šventes pranešėja, buvusi ilgamete ansamblio nare Audra Nel-
saitė Narbutiene su jaunaisiais ansambliečiais — dukrele Kristina Kata-
rina ir sūnum Tomu Kipru 

Pirmosios Komunijos šventėje su Viktoru Paulium džiaugiasi jo tėveliai 
Renata Nelsaitė ir Raimondas Pauliai, sesute Erika ir broliukas Romas. 

zuoti Atstovų rūmuose „Baltic 
Caucus" (Baltiečių sambūrį), 
•pirmiausia nuėjau pasikalbėti 
apie tai su Ed Royce. Jis man 
ne tik patarė, paskatino, bet 
ir sudarė sąlygas ir progas su
sitikti su Atstovų rūmų vado
vais, kaip: su buvusiu pirmi
ninku Newt Gingrich, dau
gumos (Majority) vadu kongr. 
Diek Armey, keliais savo kole
gomis, skatino juos tapti Bal
tiečių Sambūrio nariais. 

Ed Royce yra JAV Atstovų 
rūmų daugumos vadovybės 
narys, buvusio populiaraus 
pirmininko — „Speaker" Nevvt 
Gingrich vizijos rėmėjas, vyk
dytojas ir draugas, patikė
tinis, o dabar ir su naujuoju 
pirmininku Hastert turi tas 

pačias privilegijas ir pasiti
kėjimą. Jis taip pat yra ir JAV 
Atstovų rūmų Užsienio reika
lų komiteto narys, pirmasis 
sutikęs tapti Baltic Caucus 
nariu. Užsienio komitete 
sprendžiami ir Lietuvai reikš
mingi įstatymai. Kaip svarbu, 
kad čia būtų kuo daugiau Lie
tuvos rėmėjų, draugų, kurie 
remia jos siekius tapti NATO 
nare! J is stipriai remia Bal
tiečių narystę NATO ir, mano 
pakviestas, apie tai kalbėjo 
Baltų Laisvės lygos suruoštoje 
konferencijoje Los Angeles, 
CA. 

Ed Royce su žmona Marie 
gyvena Fullertone, Kaliforni
joj, o taip pat ir Washingtone. 

Angelė K. Ne l s i enė 

Aldona ir sol Algirdas Braziai Kultūros tarybos premijų Sv*nt*je lapk 
ru'io 14 d. Jaunimo centre Alginl.is Rr.-i/is vr;i Mu/ikos premijos laurea
tas premija jam Įteikta -venteje Mecenatas — Lietuvių fondas. 
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tarsi audra nusiaubė Europos 
kraštus, pakreipdamas jos 
tautų ir gyventojų likimus. 
Viena iš daugybės jo pasek
mių buvo trumpalaikių lietu
vių visuomeninio bei kultū
rinio gyvenimo centrų atsira
dimas Vakarų Europoje, tarp 
kurių buvo ir Kemptenas — 
miestelis pietų Bavarijoje. II-
lerio upės slėnyje. 

Pirmieji lietuviai tremtiniai 
Kempteną pasiekė 1944 m. va
sarą. Kai po gero pusmečio 
miestą užėmė amerikiečiai, jo 
apylinkėse buvo apie 2,000 lie
tuvių. Karui pasibaigus, jie 
suskato organizuoti ir, kiek 
galėdami, patys tvarkyti savo 
gyvenimą, juoba, tarp jų buvo 
daug energingo jaunimo bei 
nemenką gyvenimo patirtį su
kaupusių žmonių, pavyzdžiui, 

prof. S. Kolupaila, dr. A. Da
rnusis, pulkininkas J. And
rius, A. Gausas, P. Žukas, ge
nerolas V. Mieželis. Kempteno 
lietuvių DP stovykloje veikė 
pradžios mokykla, Maironio 
vardo gimnazija, Liaudies uni
versitetas, daugybė įvairių 
mokymo kursų suaugusiems. 
Taip pat buvo suorganizuoti 
du vyrų chorai, mišrus choras 
— ansamblis, tautinių šokių 
ansamblis, veikė įvairios vi
suomeninės organizacijos, — 
skautų, ateitininkų, mokytojų 
bei kitos. 

Gausi buvo Kempteno lietu

vių spauda — tiek periodinė, 
tiek ne. Jos augimas buvo su
sijęs su dviem stovyklos gyve
nimo faktais. Pirmasis — dar 
1945 m. gegužės 20 d. buvo 
įkurtas žurnalistikos ir litera
tūros būrelis, kuris nutarė 
leisti sieninį kasdieninį pasau
lio ir vietinių žinių biuletenį 
bei neperiodinį literatūros ir 
švietimo leidinį. Pirmojo, ku
ris gavo „Alguvos baro dienos 
naujienų" vardą, redaktoriumi 
tapo C. Surdokas. 

Po jų sekė kiti periodiniai 
leidiniai — „Dypukas", „Vis 
budžiu", „Į aukštumas", „In

žinieriaus kelias" ir kiti. 
Kitas faktas — 1945 m. 

rugpjūčio 14 d. buvo sudary
tas stovyklos komiteto spau
dos ir literatūros skyrius, ku
rio vadovu tapo jau minėtas C. 
Surdokas. Skyrius, bendradar
biaudamas su būreliu, pagyvi
no leidybine veiklą stovykloje. 
Tiesa, dabar, praėjus pusei 
amžiaus, sunku įvardinti kai 
kurių knygų leidėjus. Pa
vyzdžiui, nežinia kas išleido Z. 
Žemaitienės vadovėlį „Pirmoji 
prancūzų kalbos knyga", R. 
Gludučio „Eilėraščiai vai
kams", humoristinį leidinį 

Siųskite pinigus 
per VVestern Union 
ir laimėkit kelionę 

į Lietuvą dviem 
asmenims!* 

Kiekvienas, kuris siųs pinigus iš JAV Į Lietuvą ar kitus Rytų Europos kraštus iki 1999 m. 
gruodžio pabaigos, galės dalyvauti VVestern Union „VVelcome Home" loterijoje. 

Kiekvieną kartą siųsdami pinigus, turėsite 
galimybę ne tik laimėti kelionę dviem, bet gausite 
taip vadinamą „scratch card" kortelę. Kiekviena 
kortelė jums padės laimėti vieną iš tūkstančių 
dovanų, kaip pvz. kompiuteri, VCR, lagaminų 
komplektą, nuolaidą VVestern Union paslaugoms, 

telefono korteles. VVestern Union siūlo patikimą 
pinigų persiuntimą per kelias minutes Į 75,000 
vietovių 176 kraštuose. Lietuvoje mes 
aptarnaujame 90 vietovių. 
Geriausia švenčių dovana — pinigai pasiųsti per 
VVestern Union! 

For more informafon in Enghh cat: 

1-800-325-6000 
Visit our vvebsite at www.w9sttmunkm.oom and win more prizes 

VVESTER 
U N I O 

MONEY 
TRANSFER 

Thefastest way to send money worldwide?M 

•No purchtM nBc*s»ary. Open to individuali nmding in tha Uftttad Statos votd *tiara prohtbrttd Saa Offidal Ruto*. by <*Nch •ntrantt art bound. at partopating Wt»t«m IMon agant 
toc«tiorts Sweepsiakes ends V'31'99 For M text of Offlciai Ruias sand a Mtf-addr«ta*d. stampad arivatop* to intarAceaaa, Inc., MS West End Ava . Suita 1A Naw Yor*. NY 10025. 

„Neatplėštas siuntinėlis", 
prof. J. Šimoliūno paskaitų 
konspektą JJankonstruktions -
lenTO*. 

Su kai kuriais leidiniais 
daugiau ar mažiau aišku. Pa
vyzdžiui, žurnalistikos ir lite
ratūros būrelio narys „Algu
vos Baro" vardu išleido savo 
eilių rinkinį „Blaškomi lapai". 
Matyt, visų būrelio narių pas
tangų dėka pasirodė V. Voler-
to redaguotas kolektyvinis jų 
kūrybos rinkinys „Verpetai". 

Keletą knygų išleido atskiri 
asmenys, tik gaila, kad apie 
kai kuriuos jų mažai žinoma. 
Pavyzdžiui, apie kažkokius J. 
ir S. Grabauskus — tik tiek, 
kad jie išleido dvi sutrumpin
tas A. Herlito , Anglų kalbos 
vadovėlio" laidas ir „Lietuviš
kai — anglišką" žodynėlį. A. 
Klimas išleido dvi sutrumpin
tas savo geografijos vadovėlio 
„Lietuva" laidas, inžinierius 
L. Jokubauskas — jo paties 
parašytą knygą „Automobi
liai". 

Deja, veik nieko nežinoma ir 
apie Joną Peniką, kuris tapo 
neeilinės knygos — „Lietuvos 
hidrotechnikos patriarcho 
prof. Stepono Kolupailos „Hi
draulika" — leidėju. Knygos 
pagrindu buvo profesoriaus 20 
metų VDU skaitytos paskai
tos. S. Kolupaila išnaudojo 
priverstinį dykinėjimą tremty
je jų tobulinimui, o vėliau 
skaitė jas tiek Miuncheno 
UNRRA, tiek Baltįjos, tiek vo
kiečių universitetuose. Tei
giama, kad paskaitų išleidimo 
iniciatoriumi buvo inžinierius 
Stasys Šimkus, tačiau, matyt, 
taip jau susiklostė likimas, 
kad praktinio darbo teko imtis 
J. Penikui. 

O darbas nelengvas. Knygą 
spausdino rotatoriumi. Leidė
jui teko pavargti, ieškant po
pieriaus ir spaudos priemonių. 
Inžinierius J. Bulota primity
viomis priemonėmis paruošė 
net 424 brėžinius, jo žmona ir 

profesoriaus dukra Aldona Ko-
tupait Bulotienė rašomąja 
mašineie išspausdino formu
les ir lenteles. Pats autorius, 
kad būtų pigiau, žymiai su
trumpino literatūros sąrašą ir 
atsisakė honoraro. 

Yra užuominų apie Kemp-
tene leistą E. Vengrausko 
knygą „Krepšinis", bet. regis, 
ji neišvydo dienos šviesos. Be 
to, kažkas 1949 m. buvo pasi
šovęs išleisti knygą ,.Praktinis 
odos meninių išdirbinių kur
sas", kur turėjo būti lietuviškų 
meniškų odos dirbinių pa
vyzdžiai bei ornamentai, o 
kursas išdėstytas pagal Kau
no amatų mokyklos meninių 
išdirbinių instruktoriaus Ka-
asing metodą. Kadangi žadėta 
išleisti mažą tiražą, lietuviai 
buvo raginami kuo greičiau 
siųsti net 10 DM kažkokiam 
A. Laarui Kempteno estų DP 
stovykloje, bet regis, tai būta 
aferos, kuri subliūško po to, 
kai spaudoje pasirodė prane
šimas, jog joks Kaasingas ne
dirbo Kauno amatų mokyk
loje. 

„Lietuvių enciklopedijoje" 
teigiama, kad Kemptene lietu
viai išleido 18 neperiodinių 
leidinių, tačiau, nepaisant 
visų pastangų, kol kas pavyko 
rasti 13. Nors išleistų knygų 
skaičius nemenkas, vis tik 
Kemptenas liko lietuvių DP 
knygos leidybos periferijoje. 
Mat kone visos čia pasiro
džiusios knygos buvo išspaus
dintos dauginimo priemonė
mis — rotatoriais, šapirografu 
ar net rašomąja mašinėle, tad 
jų paplitimas nebuvo didelis. 
Knygos daugiausia buvo skir
tos stovyklos poreikių patenki
nimui. Tačiau jokiu būdu ne
valia nuvertinti Kempteno 
lietuvių spaudos, nes nema
žam būriui tuo metu jaunų 
žmonių — A. Kairiui, V. Voler-
tui ir kitiems, — tai buvo gera 
patirtis, pravertusi jų tobules
niam tarnavimui išeiviškai 
knygai. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS 
SKRYDŽIAMS I VILNIŲ 

lapkričio 1 d. — g r u o d ž i o 10 d. 

IŠ: 

CHICAGO $449 
NEW YORK $405 
SEATTLE.. $559 
WA8mNGTON $469 
BOSTON $409 

DETROIT $479 
LOS ANGELES $599 
DENVER $559 

Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. 
Taip pat turime specialias kainas skrydžiams 

į Vilnių iš kitų JAV miestų. 
* * * 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos 
prašome kreiptis į mūsų raštinę 

Maloniai Jums patarnausime. 

A m e r i c a n T r a v e l Serv ice 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park , IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000; 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-mail: ATSVL@worldnet.att .net 
Web:www.americantravelservice.com 

http://www.w9sttmunkm.oom
mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com
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K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

**AVEV 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
.ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišLa tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „erdves", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per world wide web: 
www. andrulischeese.com 

Michigan Farm Cheese Dairy. Inc. 
4295 Millerton. fountain. M! 49410 

Vilnius on Video — pirmi ir geriausi videofilmai apie Lietuvą 
..Kokybė prilygsta bet kuriai matomai televizijos kanale", 

„Draugas" dienraštis 
Mūsų firma pirmoji pradėjo kurti 

pilnametražius anglų kalba filmus apie 
Lietuvos istoriją ir kultūrą. 

„Vilnius — the Symbol of a New 
Europe" 

(S25 —47 mirt.) yra išsami pažintis su 
Vilniumi. Filmas sukurtas, 

bendradarbiaujant su 3 muziejais, 6 
vietos fotografais ir 15 muzikinių 

kolektyvų. Tūkstančiai videojuostų 
jau parduota, jas naudoja Lietuvos 

ambasados ir Vilniaus miesto taryba. 
„Vilnius lmpressions" ($10 — 6 min.) yra smagi, trumpa videokelionė 

po Vilnių, skambant dinamiškai muzikai. Didžiausiame pasaulyje 
tunstinių filmų festivalyje „TourFilm '99" šis filmas pateko į geriausiųjų 
dešimtuką Vaizdajuostes galite įsigyti „Draugo" krautuvėlėje arba 

pasiunčiant $25 (plius $1.50 IL mokestį) 
APT MANAGEMENT, INC 

736 N. VVestern Ave #222 
Lake Forest, IL 60045. 

a ^ R O A D , INC. 

M A I N O F F I C E 

5 3 1 6 N . M I L W A U K E E AVE., 
CHICAGO. EL 60630. TEL. 773-467-0700. 

ten ir atgal įvienąpuse 
Ryga $431 $394 
Kąevas $431 $394 
Lvovas $525 $450 
Minskas $431 $394 
Vilnius $431 $394 
Maskva $431 $394 
St Peterburgas $431 $394 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

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

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 

TEL. 773-838-8888. 

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

NTLES OFFICE 
9509 N.MILWAUKEE 

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

KVIEČIAME VISUS SLIDINĖTI 
Garsiojoje Telluride, Colorado 

***** Penkių žvaigždžių 

„Lodge at Mountain Village" 

Su Amerikos Lietuvių 
Medikų sąjunga 
LAMA 

2000 m. kovo 18 d. — kovo 25 d. 
arba su 

Illinois Skausmo Gydymo Institutu 
Direktoriai daktarai J. ir T. Pr:nskiai 

2000 m. kovo 26 d. — kovo 29 d. 

Dėl rezervacijų ir informacijos 
skambinkite 

1-800-291-2588 

*-<aai 

KALĖDINE DOVANA 
..INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA I N T E R N A T I O N A L 
siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produktu rinkini. 

$98.00 
12A-12 kg 

$85.00 

10A-10 kg 

$70.00 

8A-8kg 

i Jautienos išpjova 
2 Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 

5. Lašiniai „Naminiai" 

2 kg 
2 kg 
I k g 
I k g 
I k g 

6 Dešros: Šalto rūkymo 3 kg 

7. Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg 

12 kg 
26.4 Ibs 

2kg 
I k g 

I k g 
I k g 
I k g 
2 kg 

2 kg 

10 kg 
22 Ibs 

I k g 

Ikg 

I k g 

I k g 
2 kg 
2 kg 
8 k g 

17.6 Ibs 

„VĖTRV AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė 
Šiauliuose naudoja vokiSkos gamybos masinas, produktus gamina ii 
aukščiausios kokybės mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 
Siuntinys bus pristatytas į namus laike dviejų savai6ų nuo užsakymo datos. 
Čekius raSyti: DS Engineering, Inc. Užsakymai priimami 
telefonu .faksu arba paštu. 

DS ENGINEERING. INC. 
12421 ARCHER AVE., LEMONT, IL 60439 

Tel. 630-257-2034 
Faz. 630-257-5852 

Veikia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER RDAD, WILLOW SPRINGS, IHJNO:S TEL 708.839.1000 

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maięfas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

Dordestocnnwn 

40 iki 60 svečių 

m o t ko o u 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių m 
imami 

125 iki 175 svečių 

našumui 
225 iki 550 svečių 

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 trecd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

Reikalingas kambarys arba 
nebrangus butas Boston, MA 
arba Massachusetts. Rbode Is-
land, Connecticut valstijose. 
Skambinti tel. 847-328-6838. 

HAPPY THANKSGIVING 
TOALL 

FROM LAWN LANES 
7650 S. Pulaski 

CHICAGO, IL 60629 
773-582-2525 

57 m. moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vienišus senus žmones 
ir padėti namų ruošoje. Truputį 

supranta angliškai turi žalią 
kortele Tel. 773-427-9611, 

kviesti Stefą. 

^ HAPPY THANKSGIVTNG 
TO ALL OUR 

CUSTOMERS FROM 
CRAWFORD SAUSAGE CO., INC. 
2310 S. PULASKI, CHICAGO, IL 

773-277-3095 
•*EVI«TTHIr*G FRESH AS A DAISV 

-• STASYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

1121 
Išvežame šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. TeL 630-964-5898. win 

Moteris virš 50 metų ieško 
darbo. Gali slaugyti senus 

žmones, atlikti namų ruošą ir 
gyventi kartu. TeL 773-804-

1270 arba 773-255-8542. 

Išnuomojame: 1 kambarį, taip 
pat 1 miegamojo butą ir 2 

miegamųjų butą. Kreiptis: 7 v.r. 
— 8 v.r. ir 12 vai. — 2:30 p.p., 

teL 708-594-1472 
arba palikti žinutę. 

43 metų moteris ieško darbo. 
Gali prižiūrėti vaikus, senelius 

ir atlikti namų ruošą. 
Gali gyventi kartu. 

Tel. 773-847-2943. 

18 metų mergina ieško 
darbo. Gali dirbti nepilną 
darbo dieną, gali prižiūrėti 
vaikus. Tel. 773-847-2943. 

T 

Vyras ieško darbo. Gali 
globoti senelius ir gyventi 

kartu. Turi patyrimo ir 
nuosavą automobilį. 
Tel. 773-918-0702. 

Moteris ieško darbo. Gali 
slaugyti ligonius, padėti namų 

ruošoje, tvarkyti butus. 
Tel. 773-581-4257 arba 
773-581-5105. Galima 

palikti žmote. 

Parduodamas namas 
Vilniuje, 

Baltupiuose. 
Tel. 847-543-4313. 

Statybos darbams 
reikalingi vyrai su patirtimi 
ir transportu. Tel. 815-464-
0261 arba 708-370-3564 

WTNDOWWASHER 
100 people nceded now fuM-time year md 
work Mon-Sat.. Suburti houses only 6am-
Spm. 2 or 3 man team. Mušt have own car. 
1 day tramins, make $250-$350/day paid 
gas. Co. toob. Come today. start toraorow; 
1989 UntreraKy Laae L'nH F, LWe. I I . 
išSn. TtL a i N M a V . 

Parduodama grafika 
ir tapyba iŠ Lietuvos. 

Tel. 847-543-4313. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.vn 

tel. 708-652-2110. 

Parduodu automobili juodą Nissan 
Sentra 1992 m., labai gerame 
stovyje, orig. savininkas, AM/FM/ 
CAS. oro šald., 2 durų. $2,500/ 
OBO. Skambinti. 630-250-1355. 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreiptis 

nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 
tel. 847-808-9109. Kalbėti 

angliškai arba rusiškai. 

IEŠKOMOS PADAVĖJOS 
BANKETAMS 

Condesa del Mar, Inc. 
12220 South Cicero Avenue 

Alsip. IL 60803 
ATVYKITE ASMENIŠKAI 

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI 

mwri*ū*Q\* 
Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir 

patirtimi, gerai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas 
ir galintis dirbti ištisus metus. 

Neringos stovykla yra Nek.Pr Marijos Seserų globoje, 
Vermonto valstybėje, ja naudojasi jaunimas ir suaugę. 

Asmenys, kurie domisi i ia pozicija prašome kreiptis dabar 
prisiunciant savo gyvenimo ir darbo aprašymą f CV) : 
Neringos Taryba, 800 Liberty Hwy, Putnam, CT 06280 

&M9S-0MZLAM 

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 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank ZapoBs ir Ofl Mgr. Auksė 

S. Kana kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

32081/2 W«at 95th StTMt 
Tai (708)4244654 

C773) 5 8 1 - * » 4 

5 TAŠYS CONS fRUC 11ON 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings*, 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

, S-Beneta, tel. 630-241-1912.x 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

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

TeL 773-778-1451 

SIŪLOME D A R B U S ! 

Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employmcn t Agency 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

2348 W69th Street 
TsL: 773-778-1488 

* MOVTNG 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

AMSĖK CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, ,plurnbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G. L. Oaality Body Sbop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- KshĮsiroe. 
Skambinkite 815-723-7650. 

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

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

PIVFRDAI F M J T O M O r i V F 

Tnaavaftaojasit ar paaVdame pareasti 
aBaSaSĮ aoto. Pi jiai parduodame ilsimo 
kėjimui. remontuojame po avarijų, atsta
tom: lutogeometriją. uhakome dalis ge
riausia karna, keičiame agregatui. 

Skaaibiati Rlaiul let 7M-2fl-#$•(. 

„Neringos" restoranas 
Čikagoje buvo parduotas, nes 

restorano savininkas Petras 
Vaicekauskas planuoja daugiau 

laiko praleisti Lietuvoje, 
Darbėnuose. Lazdininkų kaime, 

ūkininkaudamas savo ūkyje. 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į J A V ? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

offc (773) S86-5959 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

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

Realmart ft fct 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

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

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Sos. 773-585-411* Paaer 312-3SS-0307 
F u 773-585-3997 

G * * J K 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicere 
Oak lawn, INnots 60453 
Buatnaaa (708) 42M111 
VofcaMal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 .; 
Pager (312) 7074120 
Ras. 708-423-0449 

ASTA T.MIKUNAC 
Profesionaliai ir sažkangai p(gamaųa 

įvairių nuosavybių pirkimą Irpatdavime 
rraasta ir priarraasčhiosa 

Čikagm iMutejc * launnwoie prienuesenoM 
perlam M pvduodaru nuouvybes. kreipkitės 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimą* 

COl UUJOIL 
BANKO. , 1 

*saann*awa 

AUDRA 
KUBILIUS 

15u8^^rr |̂A*e. 

BusiSaVBTsM-
F» (847) 475-5567 
Voicemail 
(847) 465-4397 
F.-ITUlI 

akubihus9aol.com 

: N » 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-650-6878 
Rajįr 

773-JtaV3404 
$ M 

773-65SASM 
AUDRIUS MIKJtfCtS 

Sprendimai! Sfrttndimai! 
Sg»*araai! 

K«inal«>Tku. pardaci ar įkainoti 
nekilnojama, turtą? Turite sunkumų su 
•paskola'' Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

CffAty, KMIEOK REALTORS 
r#fl| 7922 S.Pulaski Rd. 

4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Perrnanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concemrating m immtgration to 

Canada 
www redeusa.com 

Home Heatth Care Intl . 
^ f e n * y 

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

Skambinti Phil, 
tel. 414-763-2615. 

GnMrti 

5lls to LITHUANIA 
f r o m , $ 0 . 2 1 pa-Miln 

„t to th« reat of tne »a»o»l<J - sny dsy, any ttme 
For information cnll Long Distunce Pott 

t-«0fl-449-Q445 

http://andrulischeese.com
http://akubihus9aol.com
http://redeusa.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

Y2K PROBLEMA, 
PASITINKANT 

2000-tuosius 

Šiuo metu daug kalbama ir 
gąsdinama apie problemas, 
susijusias su Y2K. Daug kas 
tvirtina, kad bankai pames 
jūsų pinigus, kad teikia pini
gus išsiimti ir juos kitur, gal 
po matracu, laikyti ir pan. 
Kiti net siūlosi jūsų pinigus 
pasaugoti. Neklausykite ir 
nepasiduokite gąsdinami viso
kių kvailių. 

Federal Reserve Chairman 
Alan Greenspan sako, kad 
saugiausia palikti pinigus ten, 
kur jie yra. Savo santaupas 
laikykite banke. Nors, kai ku
rie žmonės norės turėti šiek 
tiek pinigų grynais, bet reiktų 
žinoti, kad didesnės sumos 
išėmimas yra susijęs su rizi
ka, pvz., vagyste ar pameti
mu. 

Savo finansinius duomenis 
veskite tiksliai, pvz., jūsų 
„deposit" rašteliai, investicijos 

ar paskolos turėtų būti tiksliai 
pažymėtos. Jei to nedarėte 
anksčiau, pradėkite dabar lai
kyti savo finansinius duome
nis — banko tranzakcijas, vi
sus su jūsų finansais surištus 
pranešimus. 

Svarbius dokumentus, kaip 
apdraudas, paskolų dokumen-" 
tus ir t.t., laikykite saugioje 
vietoje, kurią galite lengvai 
pasiekti. 

Patikrinkite savo asmeninį 
kompiuteri, ar jis yra pa
ruoštas Y2K? Peržiūrėkite 
medžiagą, susijusią su kom
piuteriu — softvvare ar jie yra 
Y2K paruošta. Susisiekite su 
kompiuterio gamintoju dėl 
smulkmenų. Atminkite vi
suomet padaryti kopijas visko, 
kas jūsų kompiuteryje yra. 
Būkite atsargūs dėl su Y2K 
susijusių apgavysčių. Visokie 
apgavikai ir kriminalistai 
ieško progų apgauti nekaltus 
žmones ir išvilioti iš jų san
taupas. Būkite atsargūs, ne-

Vilniaus Vidurinė mokykla ..Lietuvių namai" Iš kaires-: Vytautas Cinaus-
kas, mokyklos dir Alfonsas Rudys, B Jasaitiene ir mokyklos vicedir 

Banking 
the way 

it should be! 

MIDLAND BANKE 
galite pasišnekėti su draugais, 

nes mes — Jūsų apylinkės 
bankas! 

Midland savininkai ir 
tarnautojai yra vietiniai žmonės. 

Nauja b a n k o i a k a atidaryta: 
H o m e r T o w n s h i p 

f ^ S - 18TO* S. Be l l Rd. 

L£lTllclkind federal 
^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

MM a NalMI AML, Brtdgavkmr 60455 • (70t) 5M-M00 
4040 8. tata Jtah, CNeago 60632 • (7T3) 254-4470 

2667W.60thtt,CMcage60626 773)025-7400 
15TB8 S. Bell Rd., Lockport, 80441; 708-646-2400 £ s 

FDIC insured t ^ 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $34 
8 svarų statinaitė — $20 

Skambinkite: 708-687-5627. 
Pristatome UPS 

į j »TAA AU>MCt 

lt makes a wor!d of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No orte makes rocnd-
trip trayel to Lithuania 
easierand more convenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius with 
just one hassle-free eonneetion 
through 5tockholm. Our 4:30 p.m. 
departure ojves you a reiaxed morn-
ing arnval for business or pleasure. 
When you're ready to return, you'll 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Ccpenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Gass 

or Economy Oass, you can be 
sure our service will be world-class, 

and wiil allovv you to arrive rested and 
refreshed - all for a reasonable fare. 
Find out what a world of difference 
SAS cjn r.ate 'z? yeur r»ext trlp. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-80O-221-235O. For more infor-
mation and special offers, visit 
our vvebsite at www.flysas.com. 

DRAUGAS. 1999 m. apkričio 20 d . šeštadienis 

*gM# 
SK946 

S K M 4 

SK743 

SK943 

FfOltl 

Chicago 

StocMiofcu 

Virtus 

Copcnhagen 

16 
Stockholm 

Virtus 

Copenhagen 

Chicago 

Departure Time 
4:30 pm 
<*20an+l 
12:45 pm 
3:40 pm 

ArrivalTime 
740 am+1 
l&50an+l 
2:15 pm 
5:40 pm 

pasitikėkite žmonėmis, kurie 
skatina jus išimti pinigus iš 
banko, ar išimti daiktus iš 
jūsų seifo dėžutės banke, kad 
taip apsisaugotumėte nuo 
Y2K galimų nesėkmių. 

Niekada neduokite savo 
banko sąskaitų numerių tele
fonu skambinančiam žmogui, 
kuris sakosi atstovaująs ban

kui, policijai a r kokiai valdžios 
įstaigai. 

Neduokite savo ATM, debito 
a r kredito kortelių informaci
jos žmonėms, kurie skambina 
jums j namus ir sakosi, kad jie 
t ikrina, ar dirba su Y2K pro
blemomis. 

Nepasiduokite spaudimui 
įsijungti į kažkokius specia

lius susitarimus arba Y2K ap
saugos programas. 

Visada klauskite daug klau
simų, nesusitarkite su niekuo, 
nebent jūs gerai pažįstate tą 
asmenį ir situaciją. Nepasi
tikėkite niekuo, kad paskui 
nereikėtų gailėtis! 

Naudotasi banko praneši
mu. 

EasY CD 
Miegokite ramiai! 

First Personai Bankas jau pasiruošęs 
sutikti 2000 metus ir sudaro Jums geras 

sąlygas taip pat pasiruošti 
Naujas Sleep Easy sertifikatas garantuoja 

jums aukštą nuošimtį ir duoda labai 
patrauklų priedą — 

reikalui esant, galite pinigus išimti vieną 
kartą be pabaudos 

iki 2000 m. sausio 31 d. 

PIRMI 4 MĖNESIAI - 4.50 % APY 
SEKANTYS 10 MĖNESIŲ - 6.60 % APY 
VIDURKIS 14 MĖNESIŲ - 6.00 % APY 
Sąskaitos apdraustos federalinės agentūros 

\ / , 

•Frrrt — Personai Bank 
/ \ 

Building Personai Banking Retarionships** 

usmsL 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, 1L 
near Dominick's 
(in the Orland Greens Shopping Center) 

(708) 226-2727 

DRIVEUP; 
15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
(in the InTrust building) 

Member 
FDIC 

A/»ual ftKtnuęt Yield fArY) a r f f fct*** »« of N o w « h e r I " . 1999 and sub^cr ro c h m ? .jwth~.tr rtoncr Mi«ir*urr <kpo*t of JJS0 11 rrqw 
ttrttky mmy br afftpnard I m «*rty un(bdr#waU OHf t cannot Oe utfd tn cofUufKfion wtth iny <xh*r offert 

*Ą m dbmtn APY 

.\napus saules ner debesynų 
Ir nebaugina baisi audra. 
Tik dienos džiaugsmas ten begalinis 
Anapus saulės — Dangaus diena! 

A. t A. 
ZIGMAS MOLIEJUS 

Mirė 1999 m. lapkričio 19 d., sulaukęs 88 metų. 
Giliame nul iūdime pasiliko žmona Haiina, dukra 

Jurgita Sabiene, žentas Juozas, anūkė Audra Zuschlag 
su vyru Wayne ir proanūkė Ava Jurgita; brolis Alfonsas 
Moliejus, a. a. svainės šeima — Vytautas Karalius ir 
Virginija Majauskienė su šeimomis bei gimines Lietuvoje, 
Austrijoje ir Vokietijoje. 

Velionis buvo senelis mirusio anūko Edvardo Sabo. 
A. a. Zigmas pašarvotas Petkus Marąuette laidojimo 

namuose, 2533 W. 71 St., Chicago, IL, sekmadieni, 
lapkričio 21d. nuo 3 iki 8 v. v. 

Laidotuvės pirmadienį, lapkričio 22 d. Iš laidojimo 
namų Velionis 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
atnašaujamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Zigmas Moliejus 
bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse ir atsisveikinti su a.a. Zigmu. 

L iūd in t i še ima. 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors o' Fudcikis F'jne'-al Home (EST 1908) 

GĖRALO F. DAIMID 

4330 Sc. Ca l i fo rn ia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALLPHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND 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 
t a rp ' l ikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lic*'iv:ij kapinių 

1 1 0 2 8 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s H i l l s , I L 
70S-974-4410 

http://www.flysas.com
http://jwth~.tr
file:///napus
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Anglu kompozitorius 
John Rutter - vienas žy
miausių šio laiko kūrėjų, jo 
kūriniai yra prieinami ir su
prantami tiek dainininkams, 
tiek klausytojams. Didžiąją jo 
kūrybos dalį sudaro chorinė 
muzika. Be to, kompozitorius 
kuria muziką orkestrui, yra 
parašęs dvi operas vaikams. 
Šiuose kūrimuose atsispindi 
tuo metu pasižymėjusių daini
ninkų „The Beatles" dvasia. 
Vieną J. Rutter kūrinį išgirsi
me ir didžiajame trijų chorų 
koncerte, skirtame „Draugo" 
jubiliejui paminėti. Tai - an
troje dalyje skambėsianti baž
nytinė giesmė „Gloria in ex-
celsis". Šį kūrinį atliks ne tik 
chorai, jiems pritars ir orkest
ras - fleita, tūba. trimitų, 
trombonų, mušamųjų ir kitų 
instrumentų grupės. „Gloria'' 
šventiniam koncertui suteiks 
muzikinio įvairumo spalvą. 
Atvykite į šį neeilinį koncertą, 
kuris vyks lapkričio 28 d., kitą 
sekmadienį, 2 val.p.p. Mother 
McAuley aukštesniojoje mo
kykloje! Bilietus jau galite įsi
gyti „Draugo" administracijoje 
ir „Seklyčioje". 

Artėja Jaunimo centro 
šventė! Ji vyks gruodžio 5 
dieną, sekmadienį. 3 val.p.p. 
bus aukojamos šv. Mišios, 4 
val.p.p. - meninė programa ir 
gardi vakarienė. Atvykdami 
paremsite Jaunimo centrą, 
kuris išgyvenęs daugiau kaip 
40 metų, vis dar pilnas jau
natvės ir naujų sumanymų. 

Bilietus į „Draugo" jubi
liejini koncertą, vyksiantį 
kitą sekmadienį, įsigykite iš 
anksto, nes prieš pat koncertą 
prie įėjimo jų gali nebūti. 
Kreipkitės į „Draugo" admi
nistraciją ir „Seklyčią". 

Dainavos vyrų oktetas, 
„Draugą" sveikindamas 90 ju
biliejaus proga, praneša, kad 
gruodžio 1 d. turėtų pasirodyti 
naujoji okteto kompaktinė 
plokštelė ir kasetė. 

Balsuokite už Arvydą Sa
bonį kaip už patį geriausią vi
sų laikų Europos krepšininką! 
Tą galite padaryti „Internete": 

httpyAvww.eurobasket.com/ 
links/polll.htm 

Ši sekmadieni 12:30 vai. 
p.p. prezidento Antano Sme
tonos 125 m. gimimo ir 55 m. 
mirties sukakčių minėjimas 
vyks Lietuvių fondo salėje Pa
saulio lietuvių centre, Lemon-
te. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje" lapkričio 24 
d. (prieš Padėkos dieną) tre
čiadienio popietes nebus. Vėl 
susirinksime gruodžio 1 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. Linkime 
visiems linksmai praleisti pa
dėkos dieną! 

Lietuviški blynų pusry
čiai! Sekmadienį, lapkričio 21 
d., po 8. 9:15 ir 10:30 vai. r. šv. 
Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos mokyklos 
salėje bus kepami lietuviški 
blynai. Prašome ateiti kartu 
su šeimomis ir draugais! Ska
niai pavalgysite ir smagiai 
praleisite laiką. Visas pelnas -
parapijos naudai. 

Dailininkės Zitos Drun-
gelienės darbai, kuriuos 
gruodžio 3-15 d. išvysite Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre, nutapyti dailininkės mė
giama technika - pastele ant 
švitrinio popieriaus bei karto
no. Tai - pirmoji personalinė 
autorės paroda. Jos atidary
mas vyks gruodžio 3 d. 7:30 
val.v. Čiurlionio galerijoje 
(5600 S. Claremont Ave., Chi-
cago, tel. 773-778-7500). 

Bronius Mūras - daininin
kas, kompozitorius, pedago
gas, birbynininkas, akordeoni
ninkas virtuozas. Šis muzi
kantas koncertuos Čikagoje! 
Pirmasis jo koncertas vyks 
gruodžio 5 d. 1 val.p.p. PLC, 
Lemonte, antrasis - gruodžio 
12 d. 2 val.p.p. Jaunimo cen
tre. Koncertuose bus atlieka
mos pačios naujausios B. Mū
ro kūrybos dainos. Jos - apie 
meilę, džiaugsmą, jūrą, gim
tuosius klonius. Atvykite! 

Kas nauja 
.Draugo knygynėlyje 

Knygą „Lietuviai muzi
ka i Vakaruose. Ži levič iaus 
vardynas" redagavo Saulė K. 
Jautokaitė, 1999 m. išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla. Leidimą parėmė Lie
tuvių fondas. Leidyklos žodyje 
rašoma: „Šią knygą išleisti už
truko apie 20 metų, ir vis tiek 
jaučiame, kad ji dar nebaigta. 
Nebaigta dėl nuolat vykstan
čių pasikeitimų ir papildymų. 
Tačiau sudėjus knygon 1,049 
biografijas ir 597 nuotraukas, 
sustojome ir dedame ne tašką, 
bet kablelį, tikėdami, kad atsi
ras naujų žmonių, kurie toliau 
tęs Žilevičiaus pradėtą darbą". 
Knygos kaina - 15 dol., su 
persiuntimu - 18.95 dol. 

* DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

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

DRAUGO FONDO NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Šis suvažiavimas įvyko lap
kričio 13 d. Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijos patalpose. 

Suvažiavimas buvo sureng
tas pagal pateiktą darbotvar
kę. Suvažiavimą atidarė 
Draugo fondo pirmininkas 
Bronius Juodelis. Pasveikinęs 
susirinkusius narius ir sve
čius, jis pabrėžė, kad tai yra 
jau šeštasis metinis fondo na
rių suvažiavimas. Draugo fon
do tarybą sudaro: Bronius 
Juodelis, pirmininkas, Birutė 
Jasaitienė, sekretorė, ir direk
toriai yra Kostas Dočkus, dr. 
Petras Kisielius, Andrius Kur-
kulis, Vytenis Lietuvninkas, 
Vaclovas Momkus, Marija Re
inienė ir kun. Viktoras Rim
šelis. B. Juodelis dėkojo tary
bos nariams ir suvažiavimo 
dalyviams už atvykimą ir pra
šė nebūti vien stebėtojais, bet 
būti aktyviais suvažiavimo da
lyviais pateikiant patarimus. 
Jis pakvietė kun. Viktorą 
Rimšelį sukalbėti maldą. Kun. 
V. Rimšelis maldoje prašė Die
vo, kad šis laimintų Draugo 
fondo valdybą, direktorius ir 
fondo narius. Prašė palaimos, 
kad sėkmingai praeitų šis šeš
tasis suvažiavimas. 

Į prezidiumą buvo pakvies
tas Vaclovas Momkus, o sekre
toriauti — Dalia Badarienė. 
Narius registravo Antanas 
Valavičius ir Algis Čepėnas. I 
Nominacijų komisiją buvo pa
kviestas dr. Petras Kisielius, 
kuris pasikvietė Kostą Dočkų, 
Antaną Paužuolį ir Joną Vaz-
nelį balsų skaičiavimui. 

Marija Remienė, ,J3raugo" 

dienraščio valdybos pirminin
kė, sveikino visus dalyvius ir 
dėkojo už teikiamą paramą 
laikraščio leidimui. 

Draugo fondo suvažiavimą 
raštu sveikino vyriausia 
J)raugo" redaktorė Danutė 
Bindokienė. Ji rašė: „Sveikinu 
visus suvažiavimo dalyviais, 
rėmėjus, o ypač garbės narius, 
kurių paaukoti įnašai įgalins 
'Draugą' dar daug metų skleis
ti lietuvišką žodį". D. Bindo
kienė taip pat dėkojo ir Bro
niui Juodeliui už pasišventi
mą ir savo neapmokamo laiko 
aukojimą Draugo fondo tvar
kymui ir aukų rinkimui. Fon
do pirmininkas — labai dar
bingas ir pareigingas asmuo. 

JDraugo" administratorius 
Valentinas Krumplis pateikė 
platų pranešimą apie admi
nistracinę veiklą, apie gautą 
paramą iš Draugo fondo. V. 
Krumplis dėkojo fondo pirmi
ninkui Broniui Juodeliui už jo 
nepailstamą darbą, renkant 
aukas Draugo fondui. Tik fon
do paramos dėka buvo nupirk
ta automatinė adresavimo 
mašina, kainavusi 19,000 do
lerių. Ji sutaupė daug pinigų 
ir laiko, „užsimokėdama" už 
save per pusės metų laiko
tarpį. Už 13,000 dolerių buvo 
nupirkta spausdinimo mašina, 
galinti spausdinti 8 didelius 
puslapius. Iš užsidariusios 
spaustuvės už 3,500 dolerių 
buvo nupirkta trijų peilių žur
nalams pjaustyti mašina. Se
noji mašina pjovė tik vieną 
šoną. š i mašina pjauna visus 
tris šonus vienu kartu Di-

Draugo fondo metinio narių suvažiavimo prezidiumas. Sveikinimus skaito sekretorė Dalia Badarienė, viduryje 
- pirm. Vaclovas Momkus ir direktorių tarybos pirm. Bronius Juodelis. Nuotr. Kazio Ambrazaičio 

siai redaktorei Danutei Bindo- Balsus skaičiavo dr. Petras 
kienei už fondo pranešimų ^Kisielius, Jonas Vaznelis, Kos-

džiulis laiko ir darbo jėgos su-
taupymas. Yra planuojama ir 
daugiau pagerinimų, kad 
„Draugo" administravimas ir 
spausdinimo išlaidos mažėtų 
pasinaudojant naujomis, mo
derniškomis priemonėmis ir 
mašinomis. 

Praėjusių metų suvažiavimo 
protokolą perskaitė Dalia Ba
darienė, suvažiavimo sekre
torė. Protokolą suvažiavimo 
dalyviai priėmė be pataisymų. 

Tarybos pirmininkas Bro
nius Juodelis savo pranešime 
priminė, kad bus renkami ar
ba perrenkami trys direktoriai 
ir trys komisijos nariai ki
tiems dviems metams. Visi DF 
pareigūnai dirba be atlygini
mo. Draugo fondas šiuo metu 
turi 1,280 narių ir apie 700 
rėmėjų. Yra 262 garbės nariai. 
Darbai Draugo fondo direkto
rių taryboje ir D F raštinėje 
vyksta sklandžiai. Bronius 
Juodelis dėkojo D F direkto
riams, Valentinui Krumpliui, 
Jonui Kupriui, Silvijai Krum-
plienei ir visam „Draugo" per
sonalui už labai malonų ben
dradarbiavimą. Taip pat dė-
k^o laiškų siuntimo talkinin
kams, ypač Antanui ir Viktori
jai Valavičiams ir kun. V. 
Rimšeliu i bei „Draugo" vyriau-

Draugo fondo metinio suvažiavimo, 
sų skaičiavimo komisija. Iš kairės 
liūs. 

vykusio š. m. lapkričio 13 d., direktorių ir kontrolės komisijos rinkimų bal-
Antanas Paužuolis, Kostas Dočkus. Jonas Vaznelis ir pirm. dr. Petras Kisie-

Nuotr. Kazio Ambrazaičio 

spausdinimą, nes'nuo teikia
mų žinių priklauso ir DF pasi
sekimas. 

Kadangi Bronius Juodelis 
eina ir iždininko pareigas, jis 
pateikė pranešimą, o spaus
dintas, smulkus pranešimas 
buvo nusiųstas visiems DF 
nariams. Bendra investavimo 
suma yra 815,000 dolerių. Ne
realizuotas investicijų uždar
bis 1999 m. lapkričio 10 d. 
buvo 270,000 dolerių. Visus 
investavimo sprendimus atlie
ka DF direktorių taryba. In
vestavimo komisijos pirminin
kas Andrius Kurkulis prane
šė, kad investuojama labai at
sargiai. Per metus investavi
mai pakilo 133,812 dolerių, 
arba 13.4 proc. 

Kontrolės komisijos pirmi
ninkas dr. Kazys Ambrozaitis, 
perskaitė tikrinimo protokolą, 
pabrėždamas, kad kasos kny
gos vedamos labai tvarkingai. 
Yra visi pateisinamieji išlaidų 
dokumentai, pajamos taip pat 
užregistruotos. Pajamų ir iš
laidų balansai sutinka. 

Registracijos komisijos na
riai Antanas Valavičius ir Al
gis Čepėnas pranešė, kad as
meniškai dalyvauja 31 narys, 
turintis 856 balsus. Iš viso 
Draugo fondas turi 4,190 bal
sų, bet kvorumui sudaryti rei
kia 419. Balsuotojas negali 
turėti daugiau kaip 210 balsų. 

Mandatų komisijos pirmi
ninkas dr. Petras Kisielius 
pranešė, kad į tarybą sutiko 
kandidatuoti Marija Remienė, 
Vaclovas Momkus ir Gražina 
Liautaud. Susirinkimas pasiū
lė Joną Rugelį. 

J Kontrolės komjsiją sutiko 
įeiti dr. Kazys Ambrozaitis, 
Antanas Valavičius ir Julius 
Lintakas. Suvažiavimo daly
viai pasiūlė Liudą Rama
nauską. { tarybą ir kontrolės 
komisiją reikia balsuoti už tris 
asmenis. 

tas Dočkus ir Antanas Pau
žuolis. Surinkus balsavimo la
pelius paaiškėjo, kad į direkto
rių tarybą buvo išrinkti as
menys gavę daugiausiai balsų: 
Marija Remienė — 712, 
Vaclovas Momkus — 780, 
Gražina Liautaud — 633 ir 
Jonas Rugelis — 288. Ka
dangi reikėjo tik trijų direkto
rių, Jonas Rugelis tapo at
sarginiu nariu. 

Į Kontrolės komisiją taip pat 
buvo išrinkti daugiausiai gavę 
balsų: dr. Kazys Ambrozai
t i s — 834, Antanas Vala
vičius — 794 , Ju l ius Linta
kas — 409 ir Liudas Ra
manauskas gavo tik 310 
balsų ir liko kaip atsarginis 
narys. 

Po balsavimo ir po - visų 
pranešimų prasidėjo diskusi
jos dėl pateiktų pranešimų, 
buvo užduodami klausimai, 
teikiami pasiūlymai. Diskuta
vo ir klausimus kėlė- Jonas 
Gradinskas, Marija Remienė, 
dr. Petras Kisielius, Antanas 
Paužuolis, dr. Kazys Ambro
zaitis, Juozas Masilionis, kun. 
Viktoras Rimšelis, Birutė Ja
saitienė ir dar keletas Asme
nų. Klausimus ir atsakymus 
užrašė suvažiavimo sekretorė. 
I klausimus atsakinėjo asme
nys, skaitę pranešimus. Išsi
baigus klausimams, sugiedo
jus Lietuvos himną, prezidiu
mo pirmininkas V. Momkus 
suvažiavimą uždarė. Bronius 
Juodelis, direktorių tarybos 
pirmininkas dėkojo už tvarkin
gai suruoštą DF suvažiavimą, 
už naujus patarimus ir kartu 
prašė, kad kiekvienas, dalyvis 
surastų naujų narių į Draugo 
fondą, kad galėtume pasiekti 
vieno milijono sumą. Tik ben
drai dirbdami, sake DF tary
bos pirmininkas, išlaikysime 
vienintelį dienraštį „Draugą" 
išeivijoje. 

Antanas Paužuol is 

S K E L B I M A I 
• Čikagos Jaunimo Są

jungos tradicinis „Turkey 
Dance" įvyks š. m. lapkričio 25 
d. PLC, Lemont. Pradžia 8 v. 
v. Kviečiame jaunimą nuo 18 
metų amžiaus su ID kortele. 
Pelnas bus skiriamas atei
nančių metų P U Kongresui. 

• Tik 33 centai u i minutę 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet kur pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės lietuviškai 708-386-
0566. "V4<w 

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

•Vincas ir Dana Baziai , 
Oak Lawn, IL, paskyrė $1,000 
Varlaukio mokyklai ir jos ne
turtingiems mokiniams Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našla ič ių globos" 
komitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629. * • : • « . 

• Laimėjęs žalią kortelę, į 
Čikagą iš Kauno su še ima 
atvyko partizanų, tremtinių ir 
prieš komunistus dainų au
torius ir atlikėjas A r v y d a s 
Brun ius . Greitu laiku pradės 
plat int i savo kasetes ir CD 
diskus Čikagoje. Kreiptis ad
r e s u : 4432 S. Francisco Ave, 
Chicago , IL 60632. Tel. 773-
847-2943. «n<* 

• Almos fondui aukojo: 
ponia, prašiusi neskelbti pa
vardės $150; Vytautas ir Anelė 
Apeikiai, Los Angeles, CA; 
$100; a. a. Donato Šato at
minimą pagerbdama Vida S. 
Grayson, Tenafly, NJ, $100; a. 
a. Vytauto Mačiuikos atminimą 
pagerbdami aukoja Saulė Ša
tienė $50; Mane Pokarka $25, 
Alysa Šimėnienė $20. Iš viso 
$95. Aleksandra Petokas $50; 
Elena Pečiulis, Oak Lawn, IL 
$50. Almos vardu dėkojame 
visiems aukotojams, reiškiame 
užuojautą velionių artimie
siems! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax ID 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siusti: 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. »iro 

773-585-9500 

• „Saulutė", Lietuvos 
vaiku globos būrelis, dėkoja 
už aukas padėti našlaičiams, 
invalidams vaikams, daugia
vaikėms šeimoms bei studen
tams. Aukojo: Gražina Liau
taud $500, Rima Sell $70, 
Dalios ir dr. Romo Povilaičių 
vestuvių proga, dr. Vytas ir dr. 
Alexandrina Saulis $50, dr. 
Dalia ir dr. Linas Sadauskas 
$75, Milita Milašienė $25 a. a. 
A Buinevičiaus atm., Jadvyga 
Ostogorsky $25; anoniminiai 
Jėzuitų gimnazijai Vilniuje 
$1,800, Voras Internet $60, 
Enata Skrupskelytė $300 tęsia 
berniuko metinę paramą su 
dovanėle Kalėdoms, dr. Kle-
packi and Associates $50, Alez 
Realty $25, Lietuvių fondas 
$100. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Tel. 847-
537-7949. Tax ID #36-
3003339. anais 

TĖVIŠKĖS EV. 
LIUTERONŲ BAŽNYČIA 

6641S.TroySt.. 
Chtcago.IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 706-384-3249 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus ii Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės i INTER-VIDEO 3533 
SArcher Ave., Chicago, IL 
60009. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• JPENSIMNKO'' žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
St^ Chicago, IX 60629, tel. 
773-476-2656. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiornif 
progomis. (sk.; 

•„Sidabro varpelis", 
kalėdinis labdaros koncertas 
bus sekmadienį, gruodžio 5 dL, 
12:30 vai. p.p. (po 11:00 vai. 
iv. Mišių) Lietuvių Dailė* 
muziejuje, Lemont, IL.Prog-
ramoje muz. Ričardo Šoko vado
vaujamas moterų ansamblis ir 
pianistė Ginta Čepinskaitė. 
„Saulutė", Lietuvos vaiku glo
bos būrelis, visus nuoširdžiai 
kviečia į malonią muzikos va
landėlę, kuri suteiks paramą 
vargingiems vaikučiams bei 
studentams. arm* 

• Pr i e i užs i sakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
sparvą, dydį ir t.t Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Priei pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Sav. Lilija ir Vilimas Nel
sonai. Tel. 773-233-6335. 

• Daug Amerikos lietuvių 
padeda-palengvina Lietuvos 
vaikų našlaičių gyvenimą. Pra
tęsdami paramą kitiems me
tams, atsiuntė po $150: dr. 
Janina Jakševičienė, Oak 
Lawn, IL, Matilda Kurapka, 
Putnam, CT, Genovaite Ma-
silionienė, Cleveland, OH, Lo
reta Mikeska, Whitmore Lake, 
MI, Ramojus ir Janina Mozo-
liauskai, Lemont, VL, Lydia L. 
Fisher, Glencoe, IL, Peter Rulis, 
Juno Beach, FL, Izabelė žmui-
dzinienė, Rocherster, NY, 
LARC Womens Alliance, pir
mininkė Dale Murray, Brook-
field, WI. Visiems geriesiems 
vaikų rėmėjams vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Nai-
laičių globa", 2711 West 71 
St., Chicago, EL 60639. «nw 

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

GOmitis 
Civilinės ir krhnTnshnėai bylos 

6S47 BJCedsie Avenue 
Cmeago, IL M M 
TeL 773-776-6700 

ToD free S4 hv. 868-77*4743 
Darbo vaL nuo 9 v s . iki 5 v.v. 

9vr . ik i Iv.p.p, 

ADVOKATAS 

45MW.«S9breat 
CUBBSD.1L 60829 

(Skarasi gatVBa nuo .Drango") 
Tai. T7S-9M-010O. 

TBL M M 4 M L I ——t, IL 

ADVOKATAI 
ALPeraman 

40 metų patirtu ir profesio
nalumu automobilių avarijų, 

asmeniškų suteidimų ir kt bylose 
UIS & Archer Ave, Chicago, 

IL 0633. TeL S47-SS1-7MS 
(kalbame lietuviškai) Mes josų 
poslaucom* 7 dienas per savaite. 

• Jorge ir Sofija Galante, 
Oak Brook, IL, globoja 2 Lie
tuvos vaikus. Pratedami pa
ramą kitiems metams, atsiuntė 
$300. Oskaras ir Bronė Kre-
meriai, LaGrange Park, IL, 
globoja vieną našlaitį Lietuvoje. 
Pratęsdami paramą kitiems 
metams, atsiuntė $200. Vik
toras ir Leokadija Milukai, 
Plainview, NY, globoja vieną 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
paramą kitiems metams, at
siuntė $200, dar pridėdami $50 
Šv. Kalėdų dovaną. Nancy 
Snyder, Fredericksburg, VA, 
globoja vieną vaiką Lietuvoje. 
Pratędama paramą kitiems 
metams, dar pridėjo $25 do
vaną. Atsiuntė $175. Wiliam 
Unakis, Morton, IL, globoja 
vieną našlaitį Lietuvoje. Pra
tęsdamas paramą kitiems 
metams, atsiuntė $$60. Vi
siems geriesiems Amerikos 
lietuviams, globojantiems vai
kus Lietuvoje, vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, $711 
Wešt 71 St., Chicago, IL 

arrns 

ADVOKATAI -
OKTAJIAS F. ČEPtNAS 
M36SJSia«*ttRi,a*ago,IL«0&» 

TeL 773-562-4500 
Vakndcs pagal sušilai Imą 
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