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Sveikiname JAV Lietuvių Bendruomenę, švenčiančią 50-metį!
JAV prezidentas padėkojo 

Lietuvai už paramą po teroro
Vilnius, spalio 12 d. (BNS) 

— Lietuvos vadovai penkta
dienį gavo JAV prezidento 
George W. Bush padėkos 
laiškus už paramą, išreikštą 
po rugsėjo 11-osios teroristi
nių aktų JAV.

Laiške prezidentui Valdui 
Adamui JAV prezidentas 
Amerikos žmonių vardu dėko
ja Lietuvos žmonėms už nuo
širdžią užuojautą ir susirū
pinimą, išreikštus po teroristi
nių išpuolių rugsėjo 11 dieną. 
„Šie žiaurūs aktai — tai iš
puolis prieš laisvę ir grasini
mas visiems civilizuotiems 
žmonėms”, rašo G. Bush. JAV 
prezidentas laiške apgailes
tauja, kad dėl teroro aktų ne
galėjo susitikti su tuo pat 
metu JAV viešėjusiu V. Adam
kumi, tačiau pabrėžė, jog 
džiaugiasi demokratiškos Lie

Amerikos lenkai sieks Lietuvos 
pakvietimo į NATO

Čikaga, spalio 12 d. (BNS) 
— JAV Lenkų kongreso direk
torius Les Kuczynski patvir
tino Amerikos lenkų paramą 
Lietuvos narystei NATO.

Ryžtingą lenkų paramą Lie
tuvos siekiams ketvirtadienį 
L. Kuczynski perdavė šiuo 
metu JAV viešinčiam Seimo 
pirmininko pavaduotojui Ar
tūrui Skardžiui, pranešė Lie
tuvos ambasada JAV.

Lietuva pakvietimą į są
jungą tikisi gauti per kitų 
metų rudenį Prahoje vyksiantį 
NATO viršūnių susitikimą.

Pasak pranešimo, susiti
kime taip pat buvo aptarti 
tautinių mažumų, švietimo, 
kultūrinių mainų bei kiti Lie
tuvos ir Lenkijos bendradar
biavimo klausimai. Susitikime 
buvo pažymėta JAV lenkų bei 
lietuvių bendradarbiavimo 
svarba.

Pasak pranešimo, susitiki
mo metu L. Kuczynski infor
mavo, kad Amerikos Lenkų 
kongresas atlieka tarpininko 
vaidmenį renkant iš JAV 
lenkų bendruomenės narių 
paraiškas dėl kompensacijos 
už II pasaulinio karo metais 
atliktus priverstinius darbus 
nacių stovyklose. Pasak jo, 
kartu su kitomis yra gautos 
644 Amerikos lietuvių pa-

* Prezidentas Valdas 
Adamkus atmetė kai kurių 
valdančiosios daugumos parla
mentarų kaltinimus kompe
tencijos viršijimu, kritikuojant 
kitų valstybės valdžios institu
cijų sprendimus. „Nuo pat 
pirmųjų darbo dienų girdžiu, 
kad sakydamas nuomonę 
įvairiais valstybės gyvenimo 
klausimais, kišuosi ne į savo 
reikalus. Man nereikia aiškin
ti Konstitucijos. Gerai žinau 
savo pareigas ir teises”, inter
viu radijo stočiai „M 1” sakė 
prezidentas. Anot jo, Lietuvos 
Konstitucija nevaržo net jo, 
nei bet kurio kito piliečio 
teisės laisvai reikšti savo min
tis, kritikuoti politikų veiklą. 
V. Adamkus taip reagavo į 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
socialdemokrato Vytenio An
driukaičio pareiškimą per te
leviziją, esą kai kurie prezi
dento pasisakymai apie val
dančiosios daugumos kadrų 
politiką peržengia jam Kons
titucijos suteiktas galias.

(BNS)

tuvos įsipareigojimais dirbti 
kartu su JAV siekiant tikslo.

„Rugsėjo 11 dieną įvyko 
išpuolis prieš laisvę, bet laisvė 
bus apginta. Mūsų tautų ben
dros vertybės ir ryžtas yra 
lemiami siekiant su šaknimis 
išrauti terorizmą visame pa
saulyje. Kova gali tęstis ilgai, 
bet Jūsų solidarumas ir para
ma teikia mums stiprybės”, 
rašoma JAV prezidento laiške.

Laiške premjerui Algirdui 
Brazauskui JAV vadovas 
džiaugiasi Lietuvos siekiu tap
ti NATO nare ir mano, kad tai 
reikšmingai prisidės prie vie
ningos ir demokratinės Euro
pos kūrimo. JAV prezidento 
nuomone, geriausias būdas 
pasirengti narystei NATO — 
tai veikti taip, tarsi jau būtum 
sąjungos nariu.

raiškos, kurios perduotos Vo
kietijos vyriausybei.

Gausi ir įtakinga JAV 
Lenkų bendruomenė atliko 
didelį lobistinį darbą JAV, 
siekdama Lenkijos pakvietimo 
į NATO. Lenkijai tapus są
jungos nare, Lenkų kongresas 
paskelbė visomis išgalėmis 
sieksiąs Lietuvos pakvietimo.

* Susisiekimo ministras 
Zigmantas Balčytis užkirto 
kelią tapti bendrovės „Lietu
vos geležinkeliai” valdybos na
riu Naujosios sąjungos (social
liberalų) deleguotam kandida
tui Vytautui Kinderiui, kuris 
oficialioje anketoje nenurodė 
savo praeities studijų sovieti
nių spectarnybų mokykloje. 
„Ministras buvo nustebęs, kad 
į valdybą siūlomas kandidatas 
nuslėpė praeities faktus. Tai, 
kad žmogus nenurodo mokslo 
KGB mokykloje, sukelia ne
pasitikėjimą juo”, sakė mi
nistro atstovė spaudai. V. Kin- 
deris patvirtino, jog jis mokėsi 
Maskvos aukštojoje KGB mo
kykloje, tačiau teigė, jog Val
stybės saugumo departamen
tas (VSD) ir Lietuvos gyven
tojų genocido bei rezistencijos 
tyrimo centras yra išdavę 
pažymas, jog jam netaikomi 
apribojimai dėl įsidarbinimo. 
„Aš niekada nebuvau kadriniu 
KGB darbuotoju”, sakė V. 
Kinderis. (BNS)

* Centro sąjungos Valdy
bos posėdyje ketvirtadienį 
buvo priimtas atsakingosios 
sekretorės Rūtos Rutkelytės 
atsistatydinimas. „Rūtai Rut- 
kelytei dirbant Centro sąjun
gos atsakingąja sekretore, si
tuacija partijoje buvo labai 
sudėtinga - po Seimo rinkimų 
buvo likę nemažai skolų, par
tijos narių aktyvumas buvo 
sumažėjęs. Per praėjusius me
tus Centro sąjunga tiek emo
ciškai, tiek finansiškai atsiga
vo, pradėti konstruktyvūs ir, 
tikimės, rezultatyvūs, darbai. 
Esame dėkingi R. Rutkelytei 
už tai”, sakė Valdybos pirmi
ninkas Algis Čaplikas. „Ma
nau, organizacinį partijos dar
bą laikas perduoti jaunes
niems kolegoms, kupiniems 
naujų idėjų ir ryžto”, įsitikinu
si R. Rutkelytė. Naująja CS 
sekretoriato vadove paskirta 
profesionali politologe Jūratė 
Drungilaitė. ibnsi

Dalis JAV Lietuvių Bendruomenės vadovų ir visuomenės veikėjų rugsėjo 18 d. vykusame JAV LB XVI Tarybos 
prezidiumo posėdyje: (I eil. iš kairės) prezidiumo sekretorė Birutė Vilutienė, prezidiumo pirmininkė Regina Na- 
rušieriė, Krašto valdybos pirmininkas Algimantas Gečys, prezidiumo sekretorė Birutė Vindašienė; stovi — 
Krašto valdybos vicepirmininkas finansų reikalams Juozas Ardys, vicepirmininkas organizaciniams reikalams 
dr. Romualdas Kriaučiūnas, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė, prezidiumo vicepirmininkai 
— Gediminas Damašius, dr. Petras Kisielius ir Bronius Juodelis.

Čikagos verslininkams pristatyti 
verslo Lietuvoje privalumai

Vilnius, spalio 12 d. (BNS) 
— Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas ket
virtadienį dalyvavo Čikagoje 
Amerikos lietuvių verslo tary
bos surengtame susitikime su 
JAV verslo atstovais, kurio 
metu pakvietė JAV verslinin
kus aktyviau panaudoti verslo 
Lietuvoje galimybes ir priva
lumus.

Susitikime V. Ušaekas para
gino JAV verslininkus Lietu
voje atrasti „naująją Airiją”. 
Jis pabrėžė, kad atvira visuo
menė, valstybės ekonominė 
pažanga, spartėjanti integra
cija į Europos Sąjungą, kvalifi
kuota darbo jėga bei patogi 
geografinė padėtis suteikia 
Amerikos verslovėms galimy
bes Lietuvoje sėkmingai plė
toti savo verslą.

Tėvynėje pasižvalgius
* Seimo opozicijos vado

vui, buvusiam premjerui ir
atsargos majorui Rolandui 
Paksui penktadienį Krašto ap
saugos ministro įsakymu teko 
vykdyti karinę užduotį. Ky- 
viškių oro uoste prie Vilniaus 
penktadienį paminėtos Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
(KASP) Dariaus ir Girėno avi
acijos eskadrilės įkūrimo 10- 
osios metinės. Šventėje paro
domuosius skrydžius atliko ži
nomi akrobatinio skraidymo 
lakūnai. Buvęs pirmasis es
kadrilės vadas R. Paksas ka
riuomenės lėktuvu ,,Jak-52” 
skrido grupės vedančiuoju. 
Pasak spaudos, praėjusio de
šimtmečio pradžioje Lietuvai 
įtvirtinant nepriklausomybę, 
reakcingų jėgų perversmo at
veju R. Paksui būtų tekusi už
duotis lėktuvu išskraidinti į 
užsienį Lietuvos vadovybės 
narius. ibnsi

* Teismas penktadienį 
nusprendė pirma laiko iš Vil
niaus 2-sios griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijos pa
leisti Kauno nusikalstamo pa
saulio autoritetu vadinamą 
Henriką Daktarą, pravarde 
„Henytė”. Jeigu prokuratūra 
per 5 dienas neapskųs teismo 
sprendimo, 43 metų H. Dakta
ras jau kitą savaitę išeis į lais
vę. Prokuroras tam prieštara
vo. Teismas nusprendė pirma 
laiko paleisti H. Daktarą iš 
kolonijos, nes nuteistasis per 
visą kalėjimo laiką neturėjo 
nuobaudų. Jis atliko tris ket
virtadalius bausmės. ibnsi

Airija, kuri dydžiu panaši į 
Lietuvą, yra laikoma ypač 
sėkmingos valstybės raidos, 
jai tapus ES nare, pavyzdžiu.

V. Ušackas paragino jau da
bar pasinaudoti naujomis gali
mybėmis, kurios atsiveria 
JAV verslovėms, Lietuvai 
stojant į Europos Sąjungą. 
Svarbiu privalumu Amerikos 
firmoms plėtoiant verslą Lie
tuvoje jis pavadino glaudžius 
istorinius Lietuvos ir JAV 
ryšius. V. Ušackas atkreipė 
dėmesį, kad didėjančios JAV 
investicijos Lietuvoje bei au
ganti tarpusavio prekyba rodo 
dideles galimybes verslui plė
toti.

Susitikime dalyvavo dau
giau ka'.p 70 Čikagoje vei
kiančių verslovių atstovų.

* Seimas spalio 11 d. tylos
minute pagerbė prieš mėnesį 
New Yorke ir Vašingtone 
įvykdytų teroro aktų aukas. 
„Tai yra žmogiškas solidaru
mas”, sakė posėdžiui pirmi
ninkavęs Seimo pirmininko 
pavaduotojas, socialdemokra
tas Česlovas Juršėnas. Teroro 
aktų mėnesio sukaktis buvo 
minima JAV bei kitose Va
karų valstybėse. (BNS)

* Šiaulietis Antanas Si- 
reika tapo visateisiu Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės tre
neriu. Eiti naujas pareigas 45 
metų ligšiolinį Lietuvos krep
šinio rinktinės trenerį-asi- 
stentą patvirtino Lietuvos 
krepšinio federacijos vykdo
masis komitetas. (LR, KD.Elta)

* Spalį padaugėjo gyven
tojų, palaikančių Lietuvos 
siekį įstoti į Europos Sąjungą 
(ES), rodo visuomenės nuo
monės apklausa. Kaip pranešė 
Europos komitetas, jei vyktų 
referendumas, už Lietuvos na
rystę ES balsuotų 55.5 proc. 
apklaustųjų, tuo tarpu rugsėjį 
tokios nuomonės laikėsi 52.5 
proc. Prieš Lietuvos narystę 
ES referendume balsuotų 21.6 
proc. (BNS)

* Panevėžio AB „Kalnapi
lis” išvežė antrąją 500 de
kalitrų siuntą į Angliją. Pasak 
bendrovės vadovų, šioje val
stybėje panevėžiečiai atrado 
naujus bendrininkus, kurie 
nusiteikę didinti lietuviško 
alaus importą į Didžiąją Brita
niją. (VŽ.Elta)

* Kilus politikų bei visuo
menės nepasitenkinimui 
dėl planuojamo kelis šimtus 
milijonų kainuosiančio Val
dovų rūmų atstatymo, vyriau
sybė priminė, kad juos atsta
tyti įpareigoja įstatymas. Kaip 
primenama vyriausybės spau
dos tarnybos pranešime, at
statyti Valdovų rūmus įpa
reigoja dar 2000 m. Seimo 
priimtas ir prezidento Valdo 
Adamkaus pasirašytas Lietu
vos Didžiosios Kunigaikš
tystės Valdovų rūmų atkūri
mo ir paskirties įstatymas. 
Įstatymas nustato, kad Val
dovų rūmų atkūrimas ir at
kurtų Valdovų rūmų veikla 
yra finansuojama iš valstybės 
biudžeto pradedant 2001 me
tais. Įstatymas įpareigoja iš 
valstybės biudžeto kasmet 
skirti lėšų Valdovų rūmams 
atkurti, atskiroje valstybės 
biudžeto įstatymo eilutėje nu
rodant skiriamą sumą. Visas 
Valdovų rūmų ansamblis turi 
būti atkurtas iki 2009-ųjų — 
Lietuvos vardo paminėjimo 
pirmojo tūkstantmečio su
kakties. (BNS)

* Lietuva sutinka su Eu
ropos Sąjungos siūlymu 
apie 7 metus apriboti dar
bo jėgos judėjimą ES viduje, 
tačiau su sąlyga, kad galės 
tokias pat priemones taikyti 
dabartinėms ir būsimoms Są
jungos narėms. (VŽ, Elta)

* Dar vienas Lietuvos pi
lietis žuvo Lenkijos kelyje, 
turistiniam autobusui įsirėžus 
į sunkvežimį, kurį vairavo 
Bulgarijos pilietis. Nelaimė 
įvyko penktadienio naktį už 7 
km nuo Lodzės, centrinėje 
Lenkijos dalyje. Autobusu vy
kę 48 turistai rimtesnių su
žeidimų nepatyrė ir tęsia ke
lionę į Slovakiją. Tai jau sep
tintoji avarija Lenkijoje šiais 
metais, kurioje žuvo Lietuvos 
piliečiai. ibnsi

* Penkias iš dešimties 
jam pateiktų didžkukulių 
porcijų įveikęs, keturias stik
lines sulčių išgėręs bei kelis 
riestainius sukirtęs 16-metis 
Rokas atsisakė toliau valgyti, 
nors ant stalo stovėjo antra 
tiek patiekalų. Nuo stalo ky
lantį paauglį sustabdė Šilutės 
jaunimo mokyklos direktorė. 
Ji leipė toliau kimšti į skrandį 
tai, kas liko. Paauglys nepa
kluso, nes buvo jau persival
gęs. Šis vaizdas prieš keletą 
dienų pribloškė kitus „Šyšos” 
valgykloje Šilutėje pietavus ’as 
žmones. Nenoromis tapo 
viešos egzekucijos stebėtojais. 
Direktorė ją vaikinui skyrė 
už maisto talonų vogimą.

(LR,Elta)

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush ketvirtadienį 
pasiūlė Afganistaną valdančiam Talibano režimui „antrą galimy
bę” ir sakė, kad jei talibai nedelsdami išduos įtariamą rugsėjo 11- 
osios teroristų atakų sumanytoją Osama bin Laden, JAV gali su
stabdyti karinius veiksmus. „Pristatykite jį ir jo vadus, padėjėjus 
bei kitus jo žudikus ir nusikaltėlius”, sakė G. W. Bush. Nuogąs
taujantiems amerikiečiams jis sakė, kad tebėra iškilusi naujų te
roristų atakų grėsmė. Kelios valandos prieš jo pranešimą FBI pa
skelbė visų teisėsaugos pareigūnų aukščiausio laipsnio parengtį ir 
perspėjo, kad tokios atakos gali būti įvykdytos artimiausiomis die
nomis. G. W. Bush, kuris dar kartą paneigė, kad Vašingtonas Af- 

• ganistane nori užsiimti politiniu sureguliavimu, nurodė, jog Ame
rika liks tame regione ir karinei misijai pasibaigus, kad su Jung
tinių Tautų (JT) pagalba užtikrintų saugumą. Paklaustas, ar ka
ras gali išplisti ir į kitas valstybes, kurios remia terorizmą, jis pa
žymėjo, kad jo „ilgo karo tikslas yra patraukti atsakomybėn vy
riausybes”, suteikiančias prieglobstį teroristams. Tarp tokių vals
tybių gali būti Irakas ar Sirija. G. W. Bush taip pat pakartojo, kad 

- Vašingtonas kariauja ne su islamu, bet su „žudikais, kurie užgro
bė didžią religiją, kad pateisintų savo blogus darbus”, ir kad Ame
rika negali to leisti.

Dubai. Afganistaną valdančio Talibano judėjimo vadas sakė, 
kad Osama bin Laden negalima išduoti JAV, nes tai prieštarauja 
afganistaniečių principams ir religijai. „Šis vyras kartu su mumis 
kovojo Jihad’ą (šventąjį karą) su sovietais ir leido šiam reikalui 
savo pinigus, kaip ir kiti mūsų svečiai musulmonai, todėl visi jie 
turi teisę į mūsų svetingumą, kol laikosi mūsų taisyklių”, „Al Ma- 
jalla” žurnalui sakė mula Mohammad Omar.

Londonas. JAV atakų per musulmonų šventes šį savaitgalį tik
riausiai bus rengiama mažiau, penktadienį sakė Didžiosios Brita
nijos jaunesnysis gynybos ministras Lewis Moonie. „Mes visi sup
rantame kelių artimiausių dienų religinę reikšmę musulmonų pa
saulyje”, sakė jis. Šeštadienį musulmonai švenčia Pranašo Mu- 
hammad pakilimą į dangų. Tačiau paklaustas, ar taip pat bus ver
tinamas ir musulmonų šventasis Ramadano mėnuo, jis atsakė: 
„Ne”. Pateikdamas atskirus komentarus, L. Moonie nurodė, kad 
po kelių savaičių prasidėsianti žiema yra pagrindinis veiksnys 
planuojant galimą sausumos kariuomenės dislokavimą Afganis
tane.

New Yorkas. NBC žinių skyriaus New Yorke darbuotojos tyri
mas dėl odos juodligės buvo teigiamas, penktadienį pranešė televi
zija MSNBC. Darbuotojai pavojus negresia. Šiuo metu ji gydoma 
antibiotikais. Moteriai nustatytos juodligės rūšis nėra ta pati, ko
kia užsikrėtė trys bulvarinius laikraščius leidžiančios „American 
Media Ine.” darbuotojai Floridoje. Vienas iš jų, 63 metų Robert 
Stevens, bulvarinio laikraščio „The Sun” nuotraukų redaktorius, 
nuo juodligės mirė praėjusį penktadienį. Kaip pranešė CNN, ne
įvardinta NBC darbuotoja juodlige greičiausiai užsikrėtė atidariu
si įtartiną siuntinį, prieš 10 dienų atsiųstą į televizijos įstaigą 
Rockfeler centre. Pasak CNN, „kurį laiką” moters tyrimo rezulta
tai dėl juodligės buvo neigiami, kol galiausiai ant jos odos atsirado 
juodų dėmių. Sužinojus apie odos juodlige sergančia darbuotoją, 
buvo uždaryti keli Rockfeler centro aukštai, kuriuose įsikūrusi 
NBC, tarp jų ir III aukštas, į kurį patenka laiškai bei pašto siun
tos. JAV sveikatos apsaugos ir socialinio aprūpinimo sekretoriaus 
Tommy Thompson teigimu, nėra Jokių įrodymų”, kad nustatyti 
juodligės atvejai yra susijęs su terorizmu.

Deli. Tūkstančiai Indijos musulmonų penktadienį išėjo į pagrin
dinių miestų gatves, protestuodami prieš JAV vadovaujamus oro 
smūgius prieš Afganistaną. Įtūžusią demonstrantų minią policijai 
teko tramdyti ašarinėmis dujomis bei vandens patrankomis. De
monstrantai skandavo prieš amerikiečius nukreiptus šūkius ir de
gino JAV prezidento George W. Bush iškamšas bei D. Britanijos 
vėliavas, reikalaudami nedelsiant nutraukti sekmadienį pradėtą 
Afganistano bombardavimą. „Mirtis Amerikai. Mirtis Izraeliui. 
Talibai, talibai, mes sveikiname jus!”, skandavo beveik 10,000 mu
sulmonų, susirinkusių didžiausioje Indijoje Jama Masjid mečetėje.

Briuselis. Europos Sąjungos (ES) valstybių gynybos ministrai 
penktadienį pareiškė, jog jie yra visiškai pasirengę pakeisti taikos 
palaikymo misijose Balkanų regione dalyvaujančias JAV pajėgas, 
kurios gali būti panaudotos antiteroristinėse operacijose. „Euro
pos indėlis į taikos palaikymą Bosnijoje ir Kosove yra labai reikš
mingas ir, jeigu mums prireiks prisiimti didesnę atsakomybę, mes 
tai padarysime”, pareiškė ES bendros užsienio ir saugumo politi
kos vadovas Javier Solana.

Vašingtonas. JAV ir kitos valstybės nuo rugsėjo 11 dienos įšal
dė maždaug 24 mln. dolerių lėšų, priklausančių Afganistaną val
dančiam Talibano judėjimui ir Osama bin Laden organizacijai „Al 
Qaeda”. JAV prezidentas George W. Bush ketvirtadienį pateikė 
šią informaciją per kabineto posėdį. „Mes dar tik pradedame. No
rime, kad teroristai žinotų, jog mes juos persekiojame, visokiau
siais būdais, ir vienas tinkamų būdų padaryti juos neveiksmingus 
yra atkirsti jų lėšas”, sakė jis. 62 valstybės davė įsakymą įšaldyti 
„teroristų” lėšas. Iš viso 102 valstybės pareiškė esančios pasiren
gusios dalyvauti šiame finansiniame kare.

Maskva. Jeigu Rusijos taikdariai greitai paliks Abchazuos teri
toriją, padėtis šioje nepripažin
toje respublikoje bus visiškai 
nevaldoma, pareiškė Rusijos vy
riausybės kanceliarijos vadovo 
pavaduotojas. Pasak jo, tada 
Abchazuos teritorija gali tapti 
„chaoso zona, pavojinga visam 
regionui”.

KALENDORIUS
Spalio 13 d.: Edvardas, Eduar

das, Mintaras (Mintas), Nortautė, 
Norutis, Venancijus, Vilūne.

Spalio 14 d.: Šv. Kalikstas, Fbr- 
tunata, Lakštuonė, Mindaugas, 
Rimvyde, Vincentas.

Spalio 15 d.: Šv. Teresė Avilietė; 
Domante, Galiminas, Ina, Leonardas.
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DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto.
Vyksta šeštadienį, spalio 

mėn. 27 d. ir sekmadienį, spa
lio mėn. 28 d. Ateitininkų na
muose, Lemont, IL. '

Šeštadienis, spalio 27 d.
9:30 v.r — Simpoziumas: 

„Dievas ir vaikas”. Religijos/ti- 
kybos žinių perdavimas vai
kams: šeimoje, per katekizmo 
dėstymą, Bažnyčios apeigų 
metu. Dalyvauja: Grasilda 
Reinytė Petkienė, sesuo Lai
ma Kabišaitytė ir Rima Sid- 
rienė.

Pertrauka/kavutė.
10:45 v. r. — Audrius Gir

nius — „Jaunimo tikėjimo pa
dėtis”.

12 vai. p.p. — 1 vai. p.p. — 
Pietūs — virtinukai.

1 vai. p.p. — Kun. Kazimie
ras Ambrasas, SJ, „Viešpaties 
malonė visada telydi mus...” 
Anksčiau sovietmečiu ir da
bar: kelionės — tikėjimo stip
rinimo ir evangelizacijos prie
monė. (Remiantis š.m. Vati
kane išleistu dokumentu „Tu

ŠIAURĖS AMERIKOS JAS KUOPŲ 
GLOBĖJŲ SĄSKRYDIS

Rugsėjo 22-23 d. Čikagoje 
vyko Šiaurės Amerikos JAS 
kuopų globėjų sąskrydis. Atei
tininkų namuose šeštadienį 
ryte susirinko septynios kuo
pų globėjos — Teresė Beržins- 
kienė ir Regina Idzelienė iš 
Clevelando, Laima Sidrytė- 
Aleksienė ir Rasa Kasniūnie- 
nė iš Čikagos, Rita Giedrai
tienė ir Alma Jankienė iš Det
roito, Vita Vilkienė iš Los An
geles — ir keturios Šiaurės 
Amerikos JAC Centro valdy
bos atstovės — dr. Ona Dau
girdienė (pirm.), Jolita Naru
tienė (kuopų ryšininkė), Lidija 
Ringienė (sekretorė) ir Grasil
da Reinytė (korespondentė). 
Pagrindinis tikslas šio sąskry
džio buvo globėjoms ir JAS 
CV susieiti kartu į vieną vietą 
ir aptarti veiklą. Pirmiausia 
vyko kuopų pranešimai:

Los Angeles Kun. Stasio 
Ylos kuopa.

Turi 30 narių (14 jaunių, 16 
jaunučių). Aštunto skyriaus 
mokiniai jau prisiglaudžia 
prie moksleivių. Vita Vilkienė 
ir Aldona Butkienė globėjos. 
Kuopa susirenka vieną šešta
dienį per mėnesį po šeštadie
ninės mokyklos pamokų, nuo 
1:15-2:30 vai. p.p. Gruodžio 
mėn. dar renkasi pas dr. Brin- 
kį ateitininkų agapei ir metų 
gale būna Šeimos šventė.

Detroito Aušros vartų 
jaunučių kuopa.

Priklauso 30 vaikų (18 jau
nučių ir 12 jaunių). Aštunto
kai jau priklauso mokslei
viams. Rita Giedraitienė ir Al
ma Jankienė globėjos.

Clevelando Maironio 
kuopa.

Turi 32 narius. Renkasi vie
ną šeštadienį į mėnesį nuo 
12:30-2.00. Būna dar sausio 
mėn. iškyla ir pavasarinė iš
kyla. Teresė Beržinskienė ir 
Regina Idzelienė globėjos.

Cikagos/Lemonto Dau- 
manto-Dielininkaičio kuo
pa.

Priklauso 136 jaunučiai. Su
skirstyta į 9 būrelius. Prižiūri 
dešimt vadovų ir dešimt padė
jėjų. Būna aštuoni susirinki
mai, Šeimos šventė, jaunių re
kolekcijos ir dar 3 ar 4 iškylos. 
Globėjos Rasa Kasniūnienė ir 
Laima Sidrytė-Aleksienė.

Sąskrydyje nedalyvavo ats
tovės iš Hamiltono ir Filadelfi
jos.

rizmo pastoracijos gairės”.)
6 v.v. — Ateitininkų šalpos 

fondo pabendravimas ir vaka
rienė.

Sekmadienis, spalio 28 d.
11 v.r. — Šv. Mišios Palai

mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijoje, Pasaulio lietuvių cent
re. Melskimės už mirusius 
ateitininkus.

Po šv. Mišių — pabendravi
mas ir kavutė Ateitininkų 
namuose.

12:45 vai. p.p. — Prof. Juozo 
Ereto prisiminimas. Moderuo- 
ja Laima Šalčiuvienė. Prane
šimą daro Juozas Baužys. Pri
siminimais pasidalins Jonas 
Kavaliūnas ir prelatas dr. Ig
nas Urbonas.

Savaitgalį rengia: „Ateities” 
akademinio savaitgalio rengi
mo komitetas.

Informacija: Ramunė Kubi- 
liūtė
(r-kubilius@northwestern.edu) 
ir Jonas Pabedinskas

(jonasamer@aol.com).

Vita Vilkienė, Teresė Ber
žinskienė, Regina Idzelienė, 
Rita Giedraitienė ir Alma Jan
kienė visos bent penkis metus 
globoja kuopas. Visos nori per
duoti pareigas į kitas rankas, 
bet atrodo, kad nėra kas per
imtų. Idealistų trūksta. Ypač 
Detroite ateitininkų tėvai ne
sirūpina ar yra tokia organiza
cija. Yra, tai gerai. Nėra, tai 
mažiau kur reikės vežti vai
kus. Šitose kuopose kyla ir 
problema, kad dauguma kon- 
kuruojasi su skautais dėl veik
los ir laiko. Būna problemų, 
kad yra jaunučių mažai su
prantančių lietuviškai, o tėvai 
atveža į susirinkimus. Yra ir 
nekatalikų tėvų, kurie siunčia 
vaikus pas ateitininkus.

Rasos Kasniūnienės ir Lai
mos Sidrytės-Aleksienės bėdų 
buvo tiesiog džiugu klausyti. 
Tiek daug dabar yra ateiti
ninkų jaunučių, kad nėra vie
tos. Fiziniai ateitininkų namai 
vos talpino tokį būrį. Veikla 
gerai vyksta.

Antrame dienos posėdyje 
buvo susipažinta su šių metų 
šūkiu „Drįstame būti kitokie” 
ir visos dalinosi idėjomis ir 
konkrečiais veiklos darbais.

Trečiame posėdyje buvo su
sipažinta su „Tilto” projektu. 
Tai išeivijos ir Lietuvos jaunu
čių kuopų susiporavimas. Šio 
projekto koordinatorė Vita 
Aukštuolienė. Visos globėjos 
išsirinko po vieną ar dvi kuo
pas Lietuvoje su kuriomis lai
kys ryšį per ateinančius me
tus.

Vakaras buvo praleistas 
Ateitininkų namų pokylyje.

Sekmadienį, rugsėjo 23 d., 
visos susirinko šv. Mišioms 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte. Po to važiavo 
pas Lidiją Ringienę toliau da
lintis idėjomis. Kuopų globėjos 
nuotraukomis ar pasakojimais 
aiškino apie veiklą, viena su 
kita toliau dalinosi kas pasi
sekė, kas ne.

Kilo klausimas apie oficialią 
jaunučių uniformą? Centro 
valdybos nuspręsta ir netru
kus oficialiai paskelbs. Taip 
pat trumpai pasikalbėta apie 
ateinančių metų vasaros sto
vyklą.

Atrodo, kad ir globėjos ir 
Centro valdyba vėl užsidegė 
veiklumu. Dėl to turėtų 
džiaugtis visi ateitininkai.G.R.

Sporto diena JAS stovyklųje Dainavoje. Bėgimo lenktynės. Nuotr. K. Razgaičio

„RUGSĖJO SPINDULIAI”...
...šio Bernardo Brazdžionio 

eilėraščio pavadinimas būtų 
tikęs šių metų rugsėjo 22- ros 
dienos vakarui, skirtam remti 
Ateitininkų namų Lemonte re
montui apmokėti. Ateitininkų 
namų valdybos vardu, vakaro 
iškilmingos vakarienės ir dai
lės darbų „tyliųjų varžytinių” 
dalyviai, buvo pasveikinti poe
to žodžiais — juos skaitė va
karą vedusi Dainė Narutytė- 
Quinn.

I vakaro puotą besirenkan
čius sutiko Ateitininkų na
muose neįprasti vaizdai. Jau 
prie lauko durų matėsi rengė
jų rūpestingumas ir kūrybin
gumas — nemažos urnos pil
nos spalvingų rudens chrizan
temų! O viduje — biblioteka 
tapusi gaivinančių gėrimų 
„stotele”, gėlės kur besisuk
tum, ant stalu ir salono židi
nyje žėrinčios žvakės, namų 
salonas kviečiantis visus pasi
gėrėti lietuvių dailininkų dar
bais, tarp žmonių besisukan
čios moterys, kviečiančios nu
malšinti alkį. O atvykusieji į 
vakarą, tikėdamiesi ką ypatin
gesnio, patys prie vakaro iškil
mingumo prisidėjo savo puoš
nia apranga ir draugiška nuo
taika. 'h

Nejučiomis praėjus bendra
vimo valandėlei, dalyviai buvo 
kviečiami į iš anksto prie sta
lų paskirtas vietas. Visiems 
užpildžius kėdes, Dainė prabi
lo sveikinimo žodžiais, pir
miausiai supažindindama su

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Mielieji Ateitininkų šal
pos fondo nariai ir rėmėjai,

Maloniai kviečiame jus daly
vauti Ateitininkų šalpos fondo 
suvažiavime š.m. spalio 28 d. 
Ateitininkų namuose, 12690 
Archer Avenue, Lemonte.

Ateitininkų šalpos fondo val
dyba ryžosi fondo veiklą plės
ti, intensyvinti ir tvirtinti. To
dėl šaukiame šį suvažiavimą, 
kad, iš arti ir toli susirinkę, 
apžvelgę nueitą kelią ir aptarę 
dabarties reikalus, visi kartu 
planuotume ateities darbus ir 
išrinktume jiems vykdyti va
dovybę.

Didžiuojamės ateitininkijos 
vaidmeniu praeityje, tiek Lie
tuvos laisvę atkovojant, tiek 
atsistatančios Lietuvos gyve
nimą ' kuriant, o vėliau prieš 
okupantus visos tautos suki
limą rengiant bei ilgus metus 
pasipriešinimą vykdant.

Semdamiesi jėgų iš mūsų 
brolių ir sesių darbų ir aukų 
praeityje, su pasitikėjimu žiū
rime į ateitį, nes Kristuje yra 
mūsų stiprybė.

Tik sujunkime jėgas!
Suvažiavimo
darbotvarkė

12 vai. — Registracija.
1:45 — Atidarymas — Atei

tininkų šalpos fondo pirminin
kas.

1:50 — Invokacija — prela
tas Ignas Urbonas.

1:55 — Prezidiumo sudary
mas.

2:05 — Mandatų ir nomina
cijų komisijų sudarymas.

2:15 — .Ateitininkų rėmi
mas” — dr. Petras Kisielius,

Ateitininkų namų valdyba: 
pirmininku Alfonsu Pargaus- 
ku, Aldona Ankiene, Vida Ma- 
leiškiene, Raminta Marcher- 
tiene, Irena Polikaitiene, Pra
nu Pranckevičium, Kęstučiu 
Sušinsku, Kostu Stankum ir 
Irena Barzdukiene. (Pati Dai
nė irgi valdybos narė.) Toliau 
padėkojo komitetui, kuris nuo 
gegužės mėnesio ruošėsi šiam 
vakarui: Sigita Balzekienė, 
Loreta Grybauskienė, Alė Lie- 
ponienė, Asta Razmienė, Vik
tutė Siliūnienė ir rezervacijo
mis besirūpinusios Irena Poli- 
kaitienė bei Daina Siliūnienė. 
Maldą prieš vakarienę sukal
bėti Dainė pakvietė kun. A. 
Palioką.

Valdyba planuoja, komitetas 
organizuoja ir darbuojasi, bet 
dar reikia ir kitų, kurie šitokį 
pokylį gražiai įgyvendina. 
Pranas PranckeviCius supirko 
viską troškuliui malšinti, o 
Gintaras ir Dalia Lietuvnin
kai bei Vidas Neverauskas 
svečius prie gėrimų stalo ap
tarnavo. Šeimininkė Audra 
Januškienė ir josios štabas pa
ruošė ir patiekė skanią vaka
rienę, o Dana Kapačinskienė 
ir Racine kepykla užsigar- 
džiavimui visus saldumynus 
paaukojo.

Klasikine gitara grojo Pet
ras Aglinskas, Lindai smuiku 
pritariant. Ištraukti laimin
gieji loterijos bilietukai: kun. 
Babonas laimėjo 1,000 dol.; S. 
ir F. Žymantai laimėjo 500

Ateitininkų šalpos fondo pir
mininkas.

2:30 — Ateitininkų šalpos 
fondo valdybos pranešimai: dr. 
Petras Kisielius pirmininkas, 
dr. Aldona Juozevičienė, iždi
ninkė.

2:45 -— Kontrolės komisijos 
pranešimas.

2:55 — Ateitininkų šalpos 
fondo įstatų pristatymas: dr. 
Kazys Ambrozaitis, vicepirmi
ninkas.

3:10 — Ateitininkų šalpos 
fondo tarybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai.

3:25 — Diskusijos dėl pra
nešimų ir veiklos.

3:40 — Uždarymas.
Ateitininkų himnas.
Ateitininkų šalpos fondo 

valdyba

VISI KVIEČIAMI

Ateitininkų Šalpos fondo 
valdyba kviečia visus ateiti
ninkus ir jų draugus bei ar
timuosius šeštadienį, spalio 27 
d., dalyvauti Ateitininkų na
muose jų ruošiamoje vakarie
nėje. Pradėsime 6 v.v. malo
nia pabendravimo valanda, o 
7 v.v. susėsime už puotai pa
dengtų stalų gardžiuotis pui
kia vakariene. Bus ir vertingų 
laimikių laimėjimai. Praleis- 
kime vakarą jaukioje, drau
giškoje aplinkoje ir tuomi pa
remkime svarbų vaidmenį 
ateitininkijos veikloje atlie
kantį Šalpos fondą. Apie daly
vavimą iš anksto praneškite 
dr. A. Juozevičienei, tel.708- 
499-2447. Visi kviečiami ir 
laukiami.

dol.; Vytas Rugienius laimėjo 
Ateitininkų namų nuomą vie
nam pokyliui. O tyliosios var
žytinės nejučiomis visą vakarą 
tęsėsi iki paskutinės minutės 
— nutrauktos 10:15 v.v. Prie 
kiekvieno darbelio ant popie
riaus paskutinis pasirašytas 
siūlymas ir siūlytojo vardas 
bei pavardė įrodė, kad buvo už 
ka varžytis!

Dėl ko buvo galima varžytis? 
Astos Razmienės keramikos 
vaza „Gėlės”. Dainos Pakal
niškienės padovanoti trys gin
taro darbeliai. Algimanto Ke
zio „digital print” „WTC”. 
Giedrės Žumbakienės kolažas. 
Petro Aleksos skulptūra „Be
laukiant”. Julytės Kasniūnie
nės tapyba „Pavasario žiedai”. 
Rimo Čiurlionio aliejinė tapy
ba „Veidrodis”. Eugenijaus 
Krukovskio „digital image” 
„Chicago Island”. Nijolės Palu- 
binskienės medžio raižinys 
„Mist”, atspausdintas ant ja
ponų ryžių popieriaus. Dr. 
Romualdo Povilaičio medžio ir 
vario skulptūra „Kristus ant 
Kryžiaus”. Jono Pleirio koplyt
stulpis. Marijos Ambrazaitie
nės nuotrauka „Ugnies ir stik
lo žiedai”, atsimenant rugsėjo 
11d. Audronės Ambrazaitytės 
grafika 219-921-0025. Dan
guolės Kuolienės litografija 
„Summer storm — Vasaros 
audra”. Ados Sutkuvienės ak
varelė „Rožės saulėleidyje”. 
Vilijos Eivaitės serigrafija 
„Marąuette Tuxedo Row-63rd 
St.”. Vidos Maleiškienės pado
vanota šamoto keramika — 
dekoratyvinė lėkštė.

Nežinia kada vakaras baigė
si, bet maždaug 10:30 v.v. pra
dėjo atsisveikinti žmonės vie
nas su kitu, skirstėsi ir iš 
Ateitininkų namų pokylio tą 
rugsėjo šeštadienį išnyko kaip 
„rugsėjo saulės paskutiniai 
spinduliai”.

Laima Šalčiuvienė

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500

DR. RUSSELL MILER, MD
Šeimos gydytojas ir 

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd., 

Berwyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

JAV
Metams
$100.00

1/2 metų 
$60.00

3 mėn. 
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

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

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

7915 W. 171 St.
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543W. 127#, Str.

Suite 101 
Lemont, IL

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway 
Hinsdale, IL

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medical Center
10400 75 St. Kenosha, Wl 53142 

(262) 697 6990

Ramona C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai.DR. ELIGIJUS LELIS

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 
1192 Walter St., Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Avė., Suite 113, 

Joliet, IL 60432
Tel. 815-723-1854

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą
DR. VILIUS MIKAMS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 
FAMILY MEDICAL CLINIC

10811 W. 143 St. Orland Park, IL 60467 
Priklauso Palos Communlty Hospital

Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-460-2500

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

7722 S. Kedzie Avė.1
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.

Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA

4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale 
Tel. 630-323-5050

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovieteje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRŲRGUA
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS

Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą
SURENDER LAL, M.D. 

Specialybė - vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellovv: American Ačademy of 

Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 St Avė. (218) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

DR. VILIJA KERELYTE
Amber Health Center

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,manualinė terapija, 

akupunktūra.
7271 S. Hariem, Bridgeview, IL 

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

mailto:r-kubilius%40northwestern.edu
mailto:jonasamer%40aol.com
http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com
http://www.illinoispain.com
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Po ilgoko delsimo, diplomati
nių pastangų laimėti draugų, 
daugybės posėdžių bei kruopš
taus planavimo Vašingtone 
JAV sprogimai pradėjo kristi į 
taikinius, ir Afganistane pra
sidėjo naujas karas. Tiksliau 
— gal atsinaujino, nes ir „se
nasis” dar nebuvo pasibaigęs? 
Po Sovietų sąjungos pasitrau
kimo afganai kovojo tarp sa
vęs ir su Pakistano studenti
jos pakištu Talibanu. Ką tas 
naujas karas duos Amerikai, 
pasauliui, taigi ir Lietuvai? 
Pirmiausia, koks jis yra?

Iš pirmo žvilgsnio — labai 
keistas. Moderniausia ir galin
giausia pasaulyje valstybė ko
voja prieš vos ne akmens am
žiaus skurdžius. Paskiausia 
technologija — prieš atgyve
nusią, sovietų paliktą ir prieš 
dvidešimt metų jiems duotą, 
jau iš apyvartos išėjusią, Ame
rikos ginkluotę; puikiai išmik
linti, aprengti, apginkluoti, 
viskuo aprūpinti kariai — 
prieš basus, ant surūdijusių 
tankų susikorusius, afganus. 
Nuosaiki logika teigtų, kad to
kioms nelygioms jėgoms su
sidūrus, talibanai turėtų tik 
iškelti rankas ir melsti pasi
gailėjimo. O šie — atvirkščiai, 
savo Dievo vardu į karą prieš 
Ameriką šaukia milijardą pa
saulio musulmonų. Taigi vi
sus, kiek jų žemėje yra? Ar tai 
ne idiotizmas? Pačio aukščiau
sio fanatizmo laipsnio? O tai ir 

. yra blogiausia. Vargu ar visas 
milijardas į šauksmą atsilieps, 
bet keli nuošimčiai vis tiek at
siras. O dešimt nuošimčių jau 
sudarytų 100 milijonų jėgą, 

' kdrią dar dvigubai ar trigubai 
a šūštlprintų savižudiškas fana

tizmas. Kaip su tokiu priešu
kovoti?

Atrodo, kad JAV preziden- 
tas George Bush tai žino. 
Prieš kelias dienas jis ameri
kiečiams maždaug taip kalbė
jo. „Išėjom į atvirą karą prieš 
terorizmą ir jį laimėsim; ar jis 
truks savaitę, mėnesį, metus, 
ar dešimt metų, civilizaciją 
nuo terorizmo išsaugosim. Ko
va vyks ne tik ginklais, iš tik
rųjų ginklai bus tik maža jos 
dalis, nes naudosim diploma
tiją, propagandą, naikinsim 
teroristų lėšų šaltinius, keisim 
juos globojančias valdžias. Te
roristų užgrobtų valdžių 
skriaudžiamiems žmonėms 
padėsim humanitarinėmis 
priemonėmis — maistu, vais
tais, drabužiais. Apšaudomi 
bei iš oro bombarduojami bus 
tik kariniai taikiniai, ir skru
pulingai vengsim civilių au
kų”. Tai, pagal Bush, nebebus 
daugiau nei dresdenų, nei hi-

rosimų. Tačiau šis karas taip 
pat nebebus tik technologija iš 
oro, bet reikės ir „žemės” ka
rių surasti bei sugaudyti kal
nų olose besislapstančius te
roristus, ypač vyriausią jų 
vadą Osama bin Laden. O tai 
irgi nebus lengva ir pareika
laus amerikiečių gyvybių. O 
žiniasklaida jau pradeda abe
joti, ar iš viso bin Laden bus 
pagautas? Vėl sklinda gandai, 
kad jo Afganistane, arba gyvo, 
gali ir nebebūti.

Šalia to, šis karas irgi nebe
bus tik ginkluotas JAV galy
bės susirėmimas su priešu to
limame krašte, bet, kaip jau 
visi supranta, lies ir Amerikos 
žemę, gal ir labai skaudžiai. 
Matėm ir girdėjom per televi
ziją rėkiantį barbarą: Amerika 
kentės, grobsim lėktuvus, 
sprogdinsim pastatus, žudy- 
sim žmones. Ir taip jie darys. 
Nuo tokių veiksmų gyventojus 
saugoti prezidentas Bush 
įsteigė specialų departamentą, 
paskyrė vadovą ir pavedė jam 
sukurti reikiamą sistemą. Ta
čiau tai irgi labai sunkus už
davinys. Kaip apsaugoti nuo 
savižudžių teroristų trauki
nius, autobusus, apsipirkimų, 
miestų centrus, oro uostus ir 
kitas žmonių masinio susitel
kimo vietas? Ar prie kiekvienų 
apsipirkimo centro durų rei
kės statyti įeinantiems tikrin
ti įrengimus ir jiems aptar
nauti paruoštus specialistus? 
Prieš porą dienų Amerikos 
saugumo įstaigos įspėjo JAV 
valdžią apie netrukus galimą 
naują išpuolį. Ką Vašingtonas 
daro šiam išpuoliui sustabdy
ti? Jau ir dabar milijardai be
reikalingų išlaidų, kertančių 
per mokesčių mokėtojų kiše
nę, išplėštų iš jos rugsėjo vie
nuoliktos išpuolio. Kiek tero
ristai jų dar išplėš, be to, ir 
kiek gyvybių nusineš?

Prezidento Bush pradėtas 
vykdyti ir ruošiamas papildo
mas kovos planas Viduriniuo
siuose Rytuose, ypač sumany
mas telkti lėšas ir per Rau
donąjį Kryžių siųsti afganų al
kaniems vaikams, galimomis 
sąlygomis atrodo išmintingas 
ir turėtų būti remiamas visų 
civilizuotų kraštų. Klausimas 
tik, ar visi prašomi taip darys? 
Juk Amerikos žaizda ne vi
siems skaudi. Ar kai kurie iš 
jų šios JAV tragiškos nelaimės 
nebandys išnaudoti saviems 
reikalams? Įteisinti tokiems, 
kurie dar visiškai neseniai 
buvo smerkiami. Keston insti
tutas Londone, Lietuvos oku
pacijos laikotarpiu ryškinęs 
Katalikų Bažnyčios persekio-

Jeigu sakoma, kad visi keliai Italijoje veda į Romą, tai visos gatvės ir gatvelės Čikagoje lietuvius veda į 
„Draugą”, kur svečiai visuomet laukiami ir maloniai priimami. Tarp šios savaitės svečių, atvykusių į JAV Lietu
vių Bendruomenės sukaktuvinę šventę ir kitus svarbius renginius, ar gyvenančių Čikagoje, buvo (iš kairės) 
Andrius Avižius, LR generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko 
pavaduotojas Artūras Skardžius. Su svečiais — „Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė.

Jono Kuprio nuotrauka
jimą, spalio 5-tą paskelbtame 
laiške arabų išpuolį bando 
gretinti su JAV į karą prieš 
japonus įvėlusiu Pearl Har- 
bour, kurį laimėjusi, Amerika 
Japohiją padarė atviru de
mokratišku kraštu. Ar pasi
seks tai pakartoti Artimuo
siuose Rytuose — klausia ši 
pasaulio politiką tyrinėjanti 
įstaiga, primindama, kad da
bar tai ne tik nuo Amerikos, 
bet ir nuo jos sąjungininkų 
priklauso. Ir vienu iš jų tuojau 
pat suabejoja: Putin savo ne
tikėtą paramą sąlygoja Va
karų užsimerkimu prieš jo 
veiksmus Čečėnijoje, kur, 
žmogaus teisių pažeidimų ste
bėtojų duomenimis, rusų ka
reiviai plėšikauja, prievartau
ja moteris, kankina vyrus, 
bombarduoja civilių gyvenvie
tes. Keston taip pat klausia, 
kodėl Vakarai sustabdė tyri
nėjimus dėl 1999 metais Rusi
joje susprogdintų pastatų? Ty
rimai buvo pradėti, kai buvo 
nutvertas rusas saugumietis, 
dedantis neva netikrą, o gal 
tikrą, sproginį prie pastato 
Ryazan mieste. Amerikos val
džiai Putin dabar reikalingas 
tiek pat, kiek per Antrąjį pa
saulinį karą teroristas Stali
nas, kurio raudonosios armi
jos herojiškumui parodyti Roo- 
sevelt Holywood filmininkams 
buvo pasiūlęs net filmą susuk
ti. Tai žinodamas, Rusijos pre
zidentas bando „nutekinti” 
Vašingtono, Londono, Berlyno, 
Maskvos ašį, ir Keston institu
tas siūlo Bush tokios ašies at
sisakyti. Netiki institutas nė 
tautą stalinistlniais metodais 
kankinančio Uzbekistano dik
tatoriaus Islam Karimov pas
laugų nuoširdumu, nes jos — 
irgi tik jo teroristiniams veiks
mams pridengti. Kai teroristai 
išmoko būriais grūstis į atvirą

visuomenę, su jais kova tampa 
labai sunki, todėl ji nesibaigs 
ir bin Laden sunaikinus, tei
gia Keston. Pagal jį, Vašingto
nas būtinai turi keisti savo po
litiką. Ne visi musulmonai 
vienodi, daug jų nuosaikiau 
galvoja, ir ne bombomis Bush 
su jais turi ieškoti sąlyčio, 
samprotauja Keston, nes tų 
bombų irgi visur neprimėtysi 
ir ne viską jomis laimėsi. Be 
to, dar nežinia, kas šalia mu
sulmonų į jas gali atsiliepti. 
Tarptautinė žinių agentūra 
DEBKA-Net-Weekly, irgi susi
rūpinusi klausia, ką daro Ki
nija? Agentūra teigia paste
bėjusi kiniečių kariuomenės 
voras, slenkančias Pakistano 
link. Ką tai galėtų reikšti, spė
lioja?

O mums rūpi, ką daro Va

BRANDUOLINIŲ BANDYMŲ
SUSTABDYMO SUTARTIS

viduryje Vatikanas no, įsitikinęs branduoliniųLiepos
Jungtinėms Tautoms New 
Yorke įteikė 1996 metų bran
duolinių ginklų sustabdymo 
sutarties patvirtinimo doku
mentus. Pasak Šventojo Sosto 
nuolatinio atstovo Jungtinėse 
Tautose, arkivyskupo Raffaele 
Martino, Šventasis . Sostas, 
pritardamas šiai sutarčiai, no
rįs morališkai paremti visas 
nusiginklavimo pastangas ir 
prisidėti prie taikos kultūros.

„Branduoliniai ginklai nesu
derinami su taika, kurios sie
kiame XXI amžiui”, — pareiš
kė Vatikano atstovas, perduo
damas patvirtintus dokumen
tus. Visa apimanti nusiginkla
vimo sistema valstybių tarpu
savio pasitikėjimo, bendradar
biavimo ir pagarbos aplinkoje 
yra „būtinas gyvybės bei tai
kos kultūros konkretaus įgy
vendinimo aspektas”. Vatika
nas, pasak arkivyskupo Marti-

šingtonas amerikiečius nuo 
naujų teroro veiksmų apsau
goti? Jeigu mėnesiui praėjus 
nuo rugsėjo 11-tos pats lėktu
vo pilotas turi lauk iškumš- 
čiuoti į jo kabiną besigrūdantį 
pusprotį, šioje srityje visgi dar 
nedaug pasiekta. Ketvirtadie
nio vakare Baltuosiuose rū
muose žurnalistų apie tai 
klausinėjamas, prezidentas 
George Bush buvo susijaudi
nęs, netikras, lyg ir truputį 
pasimetęs. Nelabai tvirtas bu
vo jo atsakymas į klausimą, ar 
jis ir toliau planuos priešra- 
ketinę gynybos sistemą, kai 
tam užmojui prieštaraujanti 
Rusija dabar jam labai reika
linga? Linkėkim mūsų prezi
dentui nepristigti jėgų, gal net 
geresnių padėjėjų, išmintin
gesnių patarėjų.

ginklų bandymo bei tobulini
mo pabaiga, jų kiekio maži
nimas bei neplatinimas yra 
artimai vienas su kitu susiję 
dalykai. Visa tai būtina kuo 
greičiau pradėti įgyvendinti 
kontroliuojant tarptautinėms 
instancijoms.

Branduolinių ginklų ban
dymų sustabdymo sutarčiai 
1996 m. rugsėjo 10 d. pritarė 
Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja. Vatikanas ją pasi
rašė tų pačių metų rugsėjo 24 
dieną.
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* Lito susiejimo su euru 
dieną finansų žinovai pataria 
sutikti laikant pinigus kelio
mis valiutomis. Be to, jie spė
ja, kad sumažės palūkanos, 
todėl po kelių mėnesių pasi
skolinti gali būti pigiau. (VŽ, 
Elta)

Pastarosiomis savaitėmis 
buvo išsamiai apžvelgta ir 
įvertinta, pusšimtį metų api
manti, Lietuvių Bendruome
nės veikla, paminėti atlikti 
darbai, linkėta dar daug jų at
likti. Pradedant brandžiais 
straipsniais, baigiant reklami
nėmis apžvalgomis, skirtomis 
sudominti publiką būsimais 
sukaktuviniais renginiais te
lieka pasidžiaugti, kad šį sa
vaitgalį galime sukaktuvių 
šventę švęsti.

Visi žinome, kad penkias
dešimties metų sukakties iš
kilmėms bei renginiams pasi
baigus, neužversime Lietuvių 
Bendruomenės protokolų kny
gų, nepadėsime į archyvus 
Lietuvių Chartos, kur ji rinks 
dulkes, kaip kitos brangios se
nienos, nepasakysime visiems 
tūkstančiams LB darbuotojų, 
kad jų „vargai pasibaigė, gali 
dabar ramiai poilsiauti...”

Nėra abejonės, kad Lietuvių 
Bendruomenė šiandien — ir 
rytoj, ir nesuskaičiuojamą 
daugybę rytojų — ne mažiau 
reikalinga, kaip buvo anuo
met, kai aiškiaregiai mūsų vi
suomenininkai, suvokę tokios 
organizacijos svarbą ir reika
lingumą, padėjo pamatus, vi
sus užsieniuose išsibarsčiu
sius lietuvius vienijančiam, 
apjungiančiam sambūriui. Nei 
bendruomeninės veiklos pra
džia, nei tolimesnis jos kelias, 
nebuvo lygus ar tiesus. Nuo 
pat pradžios kai kam užkliuvo 
ir toks, rodos, savaime su
prantamas teiginys: LB pri
klausyti yra tik viena sąlyga: 
būti lietuvių kilmės. Esi lietu
vis, automatiškai esi ir LB na
rys, net jeigu nemoki solidaru
mo įnašo, neprisidedi prie jos 
veiklos, nusigręži nuo visko, 
kas yra lietuviška... Turime 
nemažai tautiečių, kurie ir da
bar tebetvirtina, kad jie LB 
nepriklauso — niekuomet į ją 
neįsirašė, nepasiprašė būti 
priimti. Toks teiginys, atsi
žvelgiant į minėtą Lietuvių 
Chartos paragrafą, yra tiesiog 
nelogiškas.

Penkiasdešimtąją sukaktį 
įprasta vadinti auksine. Šis 
pavadinimas ypač tinka Lietu
vių Bendruomenės įvaizdžiui. 
Ne todėl, kad per tuos dešimt
mečius sukrautos aukso stir
tos, bet dėl daug didesnių, 
nors ne taip matomų ar ap
čiuopiamų, lobių. Tai darbai 
pačiam svarbiausiam tikslui, 
gyvenant toli nuo savo kilmės 
krašto: pastangos, kad neuž
gestų lietuviškumo ugnelė 
tautiečių širdyse, kad skais
čiai žėrėtų tėvynės meilė ir 
nuolatinis noras jai visokerio

pai padėti. Tą savoi'uždavinį 
Lietuvių Bendruomenė tikrai 
atliko.

Ilgų dešimtmečių.eigoje kei
tėsi LB darbuotojai, kėitėsi ir 
darbų sąrašai. Ne visuomet 
veikla buvo sklandi, jje visuo
met išvengta asmenybių ar 
nuomonių susikirtimo, o kar
tais tie susikirtimai palikdavo 
tokias gilias žaizdas (pvz., va
dinamosios Reorganizuotos 
bendruomenės atsiskyrimas 
nuo LB kamieno), kad1 ne visi 
randai ir šiandiett išnykę. 
Tačiau dabar ne laikas žval
gytis atgal. Ateitis atneša 
naujus darbus ir įsipareigo
jimus, tad džiugu matyti, kad 
į LB gretas vis ateina ir 
naujų, pajėgių darbininkų.

O tos naujos pajėgos —gan 
gausiai iš Lietuvos atvykstan
tys mūsų tautiečiai. Girdime 
priekaištų, kad jie „nesijungia 
į jau čia klestintį liętuvišką 
gyvenimą, neprisideda prie 
LB veiklos”. Tačiau pirma, ne
gu pradėsime kitus kritikuoti, 
nešališką žvilgsnį meskime į 
lietuvišką visuomenę, JAV-se 
gyvenusią pastaruosius pen
kis dešimtmečius. Ar galime 
pasakyti, kad visi, o visi, buvo 
veiklūs LB nariai, rėmėjai, 
talkininkai? Kad visi lankė vi
sus renginius, gausiai aukojo 
įvairiems lietuviškiems tiks
lams, kiekvienas prenumera
vo po kelis lietuviškus laik
raščius, nepraleido- nenusipir- 
kęs nei vienos naujos lietu
viškos knygos? Kad visų vai
kai lankė lit. mokyklas ir 
šiandien aktyviai reiškiasi 
Lietuvių Bendruomenės ar 
kitų lietuviškų ■*,"bi-‘^dhizacijų 
veikloje? Taigi, daugiau, ro
dos, ir sakyti nereikia...

Tik dar kartą grįžkime prie 
tos nelemtos mados skirstyti 
užsienyje, ypač Amerikoje, gy
venančius lietuvius „ban
gas”. Iš esmės tai įžeidimas. 
Juk banga yra labai laikinas 
reiškinys. Jos paskirtis — rie
dėti kranto link, jį pasiekti ir 
išnykti, nepalikus žymės. Ar 
tokiu įvaizdžiu norime nusa
kyti lietuvių, atvykusių į šį 
kraštą, likimą, ąr norime, kad 
jie išnyktų mūsų tautai? 
Žengiant į penkiasdešimt pir
muosius LB veiklos metus, at
sikratykime neigiamų epitetų: 
esame lietuviai ir tokiais tu
rime išlikti! O Lietuviu Ben
druomenei linkime dar daug 
veiklių, našių dešimtmečių, 
daug džiaugsmingų pasiekimų 
ir sukaktuvinių švenčių. Bet 
už vis labiausiai linkime vie
nybės ir dirbti „vardan tos 
Lietuvos”!

Nr.9

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ

Genocido muziejus
Ne mirti bijau, tik to kapo, 
Kuriam jie mane susitarę 
Buvo uždarę, —
Kur mano kančia
Ir jų džiaugsmas sutapo.

V. M. Putinas
Čia neužtenka žvilgsnio. Čia 

reikia ne vienos dienos ar va
landos, kad pamažu pereitum 
niūrius kalėjimo koridorius ir 
klaikias kameras, su nulenkta 
galva ir sukaupta širdimi, 
taip, kaip einami Kryžiaus ke
liai. Čia sopulingosios Lietu
vos Gavėnios ženklai, čia
132,000 Golgotų ir Nukryžia
vimų...

Senoviškas, niūrus, didžiulis 
pastatas prieš saulės nu
tviekstą, tulpių kilimais pra
žydusią, Lukiškių aikštę jau 
nieko nereiškia ir nieko nesa
ko tiems, kurie gimė gale 80- 
tojo dešimtmečio. Gal net ir

vyresniems. Laikas užmaršus. 
Net ir mes, kurie žinom, kas 
čia vyko per 50 metų, pa
mirštam. Tik tie, pažymėti 
Golgotos ženklu, negali už
miršti. Tik jie ir bando mums 
priminti, prieš amžinai išeida
mi.

Pastato šone maža Aukų 
gatvelė. Joje kuklus pamink
las žuvusiems, sovietiniam ge
nocidui siaučiant. Pravėriau 
duris, pro kurias šimtai turėjo 
įžengti ir nebegrįžti...

Viduje pataikiau į būrį 16- 
mečių moksleivių — kažko
kios mokyklos ekskursija. Va
dovas — jaunas, iškalbus mu
ziejaus atstovas. Prisijungiau 
ir keliavau kartu koridoriais, 
ir laiptais į požemius, per tar
dymo kameras ir karcerius. 
Tardymo kambariuose budelių 
portretai su pavardėmis ir 
aukšto rango laipsniais. Kiek

rublių buvo skiriama už su
laužytus šonkaulius? Išmuš
tus dantis? Ką pirko jie spec- 
parduotuvėj už vienos nakties 
lavonus?

Šitam devintajam sovietinio 
pragaro rate šviesusis taškas
— kruopščiai ir efektyviai pa
ruošti gulagų žemėlapiai, trė
mimų metai, vietos, tremtinių 
skaičiai. Čia saugomi įvairūs 
dokumentai: kalinių bylos, 
areštų įsakymai. Tik dalis tų 
bylų, sudėtų viena ant kitos, 
siektų 12 km aukštį, aiškina 
vadovas. Laimė, kad buvo spė
ta nors šiek tiek jų surinkti, 
nes, sovietijai griūvant, daug 
jų atsidūrė plėšymo mašinose
— „shredders”. Greitas ir pa
rankus išradimas 20 a. bude
liams panaikinti įrodymus.

Nepamirštamu klaiku mane 
supurtė „skandinimo” kame
ros. Čia ant siauros pakylos, 
kalinys turėdavo stovėti, o ap
link jį plūsdavo šaltas vanduo. 
Jau iki kelių... jau iki juos
mens... jau iki kaklo... Vieni 
nualpę prigerdavo (bet būdavo

atgaivinami naujam tardy
mui), kiti išprotėdavo. Todėl ir 
kamerų durys minkštai apkal
tos, kad nesigirdėtų klyksmo... 
Ar gerai miegodavo išdavikai, 
įskundikai, stribai, kurių, 
kaip pasakojo vadovas, Lietu
voje buvę net 25,000? Iš jų nu
teisti buvę tik keturi, ir tie 
patys vėliau paleisti! Kaip 
pragaištingai aklas Teisingu
mas...

Stebėjau jaunuosius muzie
jaus lankytojus. Jie nebuvo 
triukšmingi ar „mandrapyp- 
kiai”, bet ir nesidomėjo. Su
prantama, kai esi šešiolikos, 
vienintelis vertas dėmesio — 
esi tu pats. Tačiau mane nu
liūdino štai kas.

Paskutinio koridoriaus gale 
sustojom prie fotografijų sie
nos. Čia buvo tikra žiaurybių 
panorama: kruvini veidai, su
laužyti kūnai, agonijoj iškreip
tos burnos. Ir štai jaunuoliai 
ėmė klausinėti, — o kaip juos 
kankino? „Kankinimo būdai 
buvo tokie, kad negalėčiau 
jums net pasakot”, sakė vado

vas, — „o kodėl norit žinoti?” 
Atsakymas — įdomu!

Taigi... Kalba 21 a. auginti
niai. Pasibaisėjimo, užuojau
tos, gailesčio jausmus jiems 
pamažu užmarina per televi- 
zįją ir žiniasklaidą srautais 
plūstanti informacija be at
rankos ir svarstymo. Realybei 
jie darosi abejingi, nes gyvena 
„Virtual reality” labirinte už 
elektronu mirgančio ekrano. 
Tai, jokiu būdu, ne tik Lietu
vos problema, bet viso pasau
lio. Czeslavv Mflosz parašė 
apie „Pavergtą protą”, dabar 
jau reikėtų knygos apie „Už
marintus jausmus”.

Dienos bėga, o dar tiek daug 
noriu Lietuvoje matyti, aplan
kyti. Metas žvilgsnį kreipt į

Pažaislį
Kaip mažai Lietuvą pažįstu, 

pastebėjau per šią ilgesnę 
viešnagę. Daugelis svarbiųjų 
ir įdomiųjų vietų, ar istoriniu, 
ar geografiniu atžvilgiu, buvo 
matytos tik atvirukuose arba 
Lietuvos vaizdų albumuose. 
Taigi ir Pažaislis. (B.d.) Su sesele Simona (kairėje) apžiūrėjome Pažaislį
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Sis tas apie madas
Nijolė

RUDUO-ŽIEMA 2001
Kuria linkme keliauja ma

da? — Ir vėl ne visai apibrė
žiamai. Taip, kaip netikrumas 
politikoje ir „chaosas” .ekono
mikoj, taip ir mada keliauja, 
tuo pačiu keliu bei nuotaika. 
Madų kūrėjai lieka nostalgiški 
savo pasirinktam praeities lai
kotarpiui, perdirbdami ir pri
taikydami jį savaip. Dažniau
siai matomas vienas arba ki
tas lazdos galas; būtent, dvi 
priešingybės: pvz., vyrišku
mas arba moteriškumas; kla- 
siškumas arba apsiskarmalia- 
vimas ir t.t. Įsiskverbia ir 
„kad ir nežmoniška, bet kito
niška”. Tada mums primeta
ma dėvėti vilnonį megztinį su 
šifoniniu sijonėliu — pasekmė, 
kaip toje mįslėje, „šonas šyla, 
šonas šąla”. Šis reiškinys ma
doje įsibrovė pamažu ir beveik 
nepastebimai, kai madų sezo- 
ninės kolekcijos pradėtos rody
ti vis anksčiau ir anksčiau 
(jau rodomas 2002 pavasaris). 
Rudens pristatymai krautu
vėms dar nebaigti, o vasarinės 
medžiagos jau pūpso pas di
zainerį, tad ir atsiranda šifo
nas žiemai, o moheras vasa
rai. Šiai maišačiai prigijo 
„S.D.” (Seasonal dyslexia) var
das.

Svarbiausi šio rudens 
įvaizdžiai

Raitelių. Šį kartą jojikių 
kelnės per klubus neišpūstos, 
bet prigludusios prie kojų. 
Įimti, užsągstomi švarkeliai. 
Kepuraitės su matikais. Ilgi, 
žemakulniai botai.

Smokingo („Tuxedo” arba 
„black tie”). Moterys gauna 
daug daugiau laisvės šiam 
įvaizdžiui apipavidalinti, negu 
vyrai. Žinoma, mums „varlytė” 
po kaklu nei „cummerbund” 
visai nereikalingi. Atlapai gali 
būti platesni, juodo ar net rau
dono šilko. Ilgi švarkai arba 
tunikai, kuriuos galime derin
ti su kelnėmis, arba su pla
čiais sijonėliais. Viršutinė da

lis gali būti be rankovių arba 
nuoganugarė. Vyriškus marš
kinius galima pakeisti mote
riška, minkštos medžiagos, 
mezginių arba žvynelių palai
dinuke. Žinoma, galima ap
sieiti ir tik su giliu įkirpiu, 
paliekant palaidinukę ant pa
kabo. Šis klasiškas įvaizdis 
tikrai turi begales galimybių.

Korsetų. Įsmaugti liemenė
liai. Visa bėda, kad ne visada 
tie korsetėliai lieka po rūbais. 
Kartais atrodo, lyg pamiršta 
baigti apsirengti. Supranta
ma, nes ši išvaizda išpopulia
rėjo po „Moulin Rouge” filmo. 
— Kurtizanė diktuoja madą!

Prie šios moteriškos formos 
silueto reikia pridėti ir rusų 
įtaką, ypač prisimenant „Dr. 
Zhivago” filmą: kailinės, kazo
kiškos kepurės. Kailinės ir 
siuvinėtos apdailos. Apatinu
kai. Net diržu perjuosti karei
viško įvaizdžio apsiaustai (pal
tai). Matavos arba megztos 
kojinės.

Be šių trijų pagrindinių 
įvaizdžių, taip pat matyti Vik
torijos, viduramžių ir renesan
so laikų motyvai (pvz., šalmai, 
šarvai, barbariškai arba gotiš
kai atrodantys papuošalai). 
Apdriskusios asmenybės arba 
„mažos” žaismingos mergaitės

su aukštom geskutėm, rauki- 
nukais, iki kelių kojinaitėm ir 
kaspinėliais plaukuose.

Kurią iš minėtų išvaizdų be
pasirinktume — venkite kos
tiumuotos pasekmės, kad ne- 
atrodytumėt, kaip nuo teatro 
scenos pabėgusios.

Kitame lazdos gale yra pa
prasti, neperkrauti siluetai 
primenantys Jackie Kennedy 
ir jos sesers aprangą (neišski
riant ir didelių saulės akinių).

Trumpr švarkeliai — įimti 
arba tiesaus kirpimo.

Kimšti petukai, bet švelnes
ni, negu 80-ųjų metų.

Sijonėlių ilgiai truputį že
miau kelių, bet „mini”, kaip ir 
juodos spalvos, nepavyksta 
nusikratyti.

Grįžta liemenės („vests”), 
kurios visada atrodo moteriš
kai. Grįžta ir pūstos rankovės.

Kadangi nemažai matyti ku- 
tosuotų suknučių ir sijonėlių, 
tad apsižiūrėkite, kad neatro- 
dytumėte, lyg makaronais ap
lipusiomis kojomis.

Apsiaustai (paltai). Įvairių 
ilgių ir formų. Madingiausi 
yra kupranugariniai ir prin
cesės kirpimo, negimusių ėriu
kų kailiukai (broadtail). „A” 
kirpimo apsiaustai ties keliais 
— gana lengvai pritaikomi 
prie jau turimų sijonų ir kel
nių, nes juos galima vilkėti ir' 
kaip tunikus. Vis dar galime 
save vystyti apgaubsčiais ir 
skraistėmis.

Nesimetriškumas. Užsegi
muose. Apykaklėse. Sijonų nu- 
kirpimuose. Kartais tik viena 
rankovė... Žinoma, mes, prak
tiškosios moteriškės, sugebė
sime simetriją iš vėžių išmuš
ti, sumaniai aprišdamos gra
žią skarelę ant jau turimos si
metriškos juodos suknutės!

Medžiagos. Oda: Glotni, 
graviruota, klostyta arba laze
riu karpyta ir užbaigta. Mezgi
niai. Šifonas (ne vien tik va
karui). Moheris.

Medžiagų raštai — žvaigž
dėti, brūkšniuoti ir taškuoti.

Kailiai. Ėriukas įvairiausių 
atspalvių, zomšuotas, išskuti- 
nėtas raštais. Bebras — ran
kogalių ir apykaklių puošme
na.

Visos šios medžiagos derina
mos ir puošiamos viena su ki
ta. Ypač mėgstami odos ir kai
lio deriniai arba odos ir kailio 
apdailos.

Moheris, tai turbūt vienin
telė žieminė medžiaga, kurią 
įmanoma pritaikyti visiems 
sezonams. Prabangi, minkštu
tė, švelni, visada maloni kū
nui. Jau kuris laikas moheris 
madoje pirmauja, bet, kadangi 
jis nepigus, gamintojai pradė

jo rasti būdų, kaip moherį nu
piginti — dažniausiai maišy
dami kitokių siūlų. Žinoma, 
ne visos priemaišos sėkmin
gos, bet galima rasti puikių ir 
prieinamomis kainomis. Pui
kiausi, minkščiausi, patva
riausi, (ir brangiausi) moheriai 
gaminami Škotijoje ir Italijoje.

Spalva. Juoda, juodesnė, 
jaudžiausia. Ji grįžo, nors ir 
labai buvo bandoma ja nusi
kratyti. Norint ji derinama su 
įvairaus atspalvio raudonomis 
ir baltomis spalvomis.

Avalynė. Botai, botai, botai 
prie visko! Dieniniai ir vakari
niai. Įvairiausių ilgių. Aukšta
kulniai ir žemakulniai. Išrai
žyti arba siuvinėti.

Bateliai. Atsirado apvalno- 
sių, bet viršija uždari smailia
nosiai, kurių nosis neuždengia 
kojos didžiojo ir šalia esančio 
piršto perskyros. Tai naujas 
gundymo būdas. Vasarą besai
kiai buvo demonstruojamos 
bambos. Žiemą truputį šalto
ka tokiai aprangai (o gal nuo- 
rangai), tad nusileidome že
myn iki „seksualių smailiano
sių”. Dabar mums aišku, kad 
ir batas gali būti aistros įran
kiu...

Vyrai! Jums didelis pasirin
kimas. Stebuklingos medžia
gos ir erdvių siluetai šį sezoną 
vengiami. Grįžtama prie svei
kos mados. Kaklaraiščiai at
gaivinami. Eilutės lieknos, ro
dančios liemenį, prigludusios. 
Prisimenate „Beatles”? (Pagei
daujami ir liekni vyrai). Ap
siaustai puošiami kailio apy
kaklėmis. Mėgstami kailiniai 
švarkai ir apsiaustai.

Mafijozų įvaizdžiui sunaudo
ta daug odos švarkeliams, 
striukėms, apsiaustams ir kel
nėms. Išraiškesniems vyrams 
netrūksta aksominių ir gėlėtų

„ŽUVĖDRA”— EUROPOS ČEMPIONĖ
„Žuvėdra” sportinių

šokių ansamblis iš Klaipėdos, 
vėl tapo Lotynų Amerikos 
šokių Europos čempionu. Koks 
begali būti puikesnis Lietuvos 
vardo garsinimas? Ne tik 
krepšininkai ar pavieniai 
sportininkai šiandien žinomi 
pasauliui. Lietuvos kamerinis 
ir simfoninis orkestras, ne
mažas būrys puikių daini
ninkų, kurių tarpe, žinoma, 
Violeta Urmanavičiūtė, Vil
niuje dainavimo meno mokė
sis Sergejus Larinas ir kiti. O 
kur dar vyresnieji, kaip Virgi
lijus Noreika, Vaclovas Dau
noras, Irena Milkevičiūtė, 
Vladimiras Prudnikovas, Vy
tautas Juozapaitis, kurių pa
rakas dar nesušlapęs. Nepri
klausoma Lietuva užaugino 
naują kartą dainininkų, bale
to šokėjų, kaip Eglė Špokaitė, 
netgi mados kūrėjus, kurie 
šiandien siekia pasaulinio pri
pažinimo.

Na, o sportiniai šokiai, ku
riuos Lietuva anksčiau vadino 
„pramoginiais”, nepriklauso
moje — jie buvo įvardijami 
„baliniais”, jau seniai tapo 
mėgstamiausia, po krepšinio, 
sporto, o daugeliui — meno 
šaka.

Nebe naujiena tampa iš
kovoti aukso ar sidabro meda
liai. Tuo tarpu Europos čem
pionatas, kuriame pirmą kar
tą dalyvavo „Žuvėdra” ir lai
mėjo septintąją vietą, Štut
garte įvyko 1989 metais. Tada 
dar atstovaudama SSSR.

Laikai pasikeitė ir dabar jau 
„Žuvėdra” pati skinasi kelią į 
pripažinimą pasaulyje, dabar 
ją kviečia, jos laukia.

Šių metų Europos čempio
nate vėl iškovota I vieta pui
kiai įrodo, kad atsitiktinumo 
nėra, yra pastovus, kūrybin
gas darbas.

Pirmadienį, spalio pirmą 
dieną, pasiskambinau į Klai
pėdą, nepaisant, kad žinia- 
sklaida pranešė, jog „Žu
vėdra” grįš Lietuvon tik antra
dienį. Gal...

— Sveiki, Skaiste, Romai

Sportinių šokių grupė „Žuvėdra” — 1999 m. pasaulio čempionė; 2000 m. vicečempionė; 2001 m. Europos 
čempionė.

eilučių. Diržai kabo ant klubų. 
Pilvotiems tas truputį keblu, 
nes tada nebematyti diržo sag
ties, jei ji verta dėmesio.

Kalbant apie diržus — dir
žai taip pat vienas pagrindi
nių papuošalų moterų apran
gai. Jie taip pat kabo mums 
ant klubų. Ant klubų kabina
mi ne vien diržai, bet ir vaka
riniai sijonai, ir kelnės. Žino
ma, dėvint tokį sijoną, nema
žai sutaupysite ant diržo (nes 
jo nereikės). Na, ir vėl grįžome 
prie „bambonešių”...

Teko dalyvauti priėmime, 
kuriame buvo supažindinta 
sėkminga verslininkė. Jos ap
ranga buvo labai madinga, su 
permatoma palaidinuke, iš po 
kurios jos bambutė žvelgė į vi
sus svečius. Jai apleidžiant 
pobūvį, paskui išskubėjo ir 
brandaus amžiaus jaunikaitis. 
Tarp likusių teko nugirsti, jog 
dabar tai tikrai tiki, kad ji 
sėkminga verslininkė...

Taigi, vėl kartoju: kas ma
dinga nebūtinai skoninga (ar 
protinga). Viskam yra tinka
ma vieta ir tinkamas laikas!

laimingai sugrįžę su nuga
lėtojų medaliu Lietuvon! Nuo
širdžiausiai sveikiname visų 
lietuvių, esančių svetur, var
du. Dėkojame už iškovotą 
auksą, Lietuvos vardo garsi
nimą! Ta pačia proga su Tavo, 
Skaiste, gražiu jubiliejumi. Ko 
gero, pergalę pasidovanojai 
gimtadienio proga? Ar begali 
būti brangesnė dovana? O 
kaip sekėsi, kovoti, ar buvo 
sunku nugalėti?

— Mes ką tik įžengėme pro 
duris, ką tik sugrįžome! Na, ir 
nuojauta. Ačiū už gražius 
linkėjimus. Gimtadienis tie
siog tik sutapimas. Kovoti ne
buvo sunku — teisėjai vertino 
mus vieningai — pirmąja vie
ta, vengrus įvertino antrąja 
vieta, o čskus — trečiąja. 
Žinai, nebuvo įtampos, gal 
kad pastovūs konkurentai vo
kiečiai nedalyvavo.

— Kodėl jie nedalyvavo?
— Tai jau ne pirmas kartas, 

kai jie nedalyvauja. Matyt, 
nori geriau pasirengti pasau
lio čempionatui, kuris ne už 
kalnų — lapkričio 24 d. Jis 
vyks Bremenhafen mieste. Šio 
miesto komanda ir yra mūsų 
pagrindinė varžovė.

— Kaip jūsų pergalę priėmė 
varžovai?

— Kažkaip visi nuoširdžiai 
džiaugėsi. Visos septynios ko
mandos, kurios finale buvo ap
dovanotos, džiaugsmingai plo
jo, atrodė, jog nebuvo prieš tai 
jokių varžybų, o viena drau
giška šeima, kurioje kažkas 
turėjo būti pirmas, kažkas an
tras ir t.t.

— Kokį prizą parsivežėte į 
namus?

— Didelę nugalėtojų taurę ir 
vieną auksinį medalį (aišku, 
ten aukso nė kvapo). Miestelis 
įsteigė mažuosius medalius, 
kuriuos gavo dalyviai.

— O čempionų medalių ne
gavo kolektyvo šokėjai?

— Ne. Išvis tik keliuose 
čempionatuose, tada vokiečiai 
Štutgarte, dar lenkai buvo 
įsteigę. Šiaip visur tik vienas 
medalis komandai. Rengėjai

nesismulkina. Ir Vilniuje buvo 
tas pats.

— Ar labai pasikeitė grupės 
programa, dalyviai nuo praei
to čempionato?

— Žinoma, pasikeitė, nes 
pasikeitė muzikinė tema. Mu
ziką pasirinkome iš filmo 
„Dance with me”. Ten trūko 
vieno šokio pasodoble, tad pas
tovus mūsų muzikos tvarkyto
jas Audrius Balsys (iškilaus 
lietuvių kompozitoriaus Ed. 
Balsio sūnus — LT.) surado 
sukompanavo taip, kad viskas 
būtų muzikalu ir natūralu. 
Taip, kaip reikia. Dalyviai, 
kaip žinai, daugiau studentai. 
Jie baigia mokslus ir išsi
važinėja kas kur dirbti. Visa
da auginamės pamainą. Visa
da yra atsarginiai, kurie šoka 
taip, kaip pagrindinės su
dėties šokėjai. Gal patirtis 
mažesnė.

— Ar brangiai kainuoja mu
zikinio įrašo sukompanavimas 
ir kas sumoka už šį kruopštų 
darbą?

— Šio čempionato kompo
zicijos įrašo kaina trylika 
tūkstančių litų. Sumokėjo val
stybė. Kažin, ar už tris 
tūkstančius su trupučiu dole
rių užsieniečiai įsigyja muziką 
kuriamai kompozicijai? Tur
būt kur kas brangiau.

— Kaip kelionė ar neprail
go? Atsimeni, keliones prieš 
devynerius, dešimt metų į Vo
kietiją Tiubingeną, Čeko
slovakiją, kai mes kelyje nie
kur nesustodavome, miegoda
vome autobuse, keisdavosi tik 
vairuotojai. Kojos taip nuvarg- 
davo, kad miegodavome jas iš
kėlę į viršų, paeiliui pasikeis
dami — dabar tu iškeli, o už 
valandos aš...

— Dabar kiek geriau. Mat, 
vairuotojai privalo turėti devy
nių valandų pertrauką poil
siui. Tada ir mes turime mie
goti. Autobuse... Vengrijoje, 
kur vyko čempionatas maža
me miestelyje, mes gyvenome 
labai jau prastame bendrabu
tyje. Miestelis mažas ir tik 
vienas viešbutis. Ten buvo ap
gyvendinti teisėjai.

— Žiniasklaida parašė, kad 
jūs valgėte savo atsivežtą 
maistą?

— Jaunimas atėjo į valgyklą 
ir paskanavo pasiūlyto maisto. 
Buvo neskanu, tad apsisuko ir 
išėjo. Kas ką turėjo atsivežę, 
tas tą ir suvalgė.

— Kas sudaro „Žuvėdros” 
šokėjų pagrindą?

— Daugumą Klaipėdos uni
versiteto sportinių šokių ka
tedros studentai. Yra ir iš kitų 
fakultetų. Yra ir moksleivių. 
Konkursiniai šokėjai jau ne- 
besivargina dėl grupinių šokių 
čempionatų. Jie jau gyvena 
savo tikslais. Štai pasaulio 
jaunimo čempionato trečios 
vietos laimėtojai nešoka su 
grupe. Gal ir laiko nepakanka, 
gal aukotis nenori. Visi dabar 
pasiskaičiuoja.

— Ar dabar busimieji spor
tinių šokių pedagogai moka už 
mokslą ir kiek tai kainuoja?

— Matai yra ribotas vietų 
skaičius-aštuonios. Nemoka 
tik tie, kurie patenka į tą 
skaičių, už kuriuos sumoka 
valstybė. Kitos likusios — kai
nuoja du su puse tūkstančio

litų metams laiko. Arba vie
nas kursas.

— Kiek valandų per savaitę 
repetuojate?

— Kai studento specialybė 
— sportiniai šokiai, tada yra 
šiek tiek lengviau, nors 
išmokyti mažai šokusius nėra 
lengva. Laiko daug nėra. Šiaip 
kasdien dirbame pusantros 
valandos (nepamiršk, kad jie 
turi per dieną iki šešių va
landų šokio paskaitų). Repe
ticijose atėję mokosi tik kom
pozicijai reikalingų judesių, 
juos tobulina, siekia ansamb
liškumo. Prieš čempionatą dir
bome du kartus per dieną — 
valandą dienos metu ir pusan
tros vakare.

— Kas siuva kostiumus, ba
tus?

— Kostiumus siuva buvusi 
šokėja Aina Zinčiukaitė. Ji ir 
modeliuoja. Žinoma, pasakau, 
ko man reikia, kokia kompozi
cijos tema. Juk labai svarbu, 
kad viskas būtų ansamblyje. 
Batus užsisakėme Anglijoje ir 
juos labai taupome. Jais šo
kame tik čempionatuose, pa
sirodymuose, generalinėse re
peticijose. Juk brangūs yra! 
Kasdieninėms repecijoms var
tojame Lietuvos meistrų pa
siūtus. Dažniausiai užsisako
me Kaune.

— Sakyk, ar turi konku
rentų Lietuvoje, kad ir iš 
pačios parengtų studentų, da
bar jau diplomuotų pedagogų?

— Kaip čia pasakyti. Alytuje 
dirba Kęstutis Bernatavičius. 
Jam visai neblogai gaunasi. Į 
čempionatus dar kol kas ne
vyksta. Jauni žmonės dirba, 
bet dažniausiai jie savo šokėjų 
poras veža tai pas vienus, tai 
pas kitus pedagogus Lietuvoje 
ar užsienyje, o po to tik 
atšlifuoja judesius, junginius. 
Visi ieško, kaip lengviau 
duoną pelnyti. Bet mes dir
bame ir kuriame patys. Kitaip 
nemokame.

— Geriausios kloties jums, 
„Žuvėdrai” artėjančiame pa
saulio čempionate. Žinau, bus 
nelengva kova, gal daugiau 
psichologinė kova tarp teisėjų. 
Norime pasikviesti „Žuvėdrą” 
į JAV. Kaip Tau atrodytų toks 
pasiūlymas?

— Pasiūlymas labai malo
nus. Europoje jau mus visi 
žino, kviečiasi. Dabar mes jau 
galime pasirinkti, kur važiuo
ti. Apmoka kelionės išlaidas, 
nakvynę, maitinimą. Dar gau
name honorarą, iš kurio sten
giamės įsitaisyti naujus rūbus 
ar tiesiog juos pakeisti, papil
dyti. Kelionei pinigų netu
rime. Visi studentai ar net 
moksleiviai. Jei apmokėtumė
te kelionę, be abejo, galėtu
mėme pagarsinti Lietuvos 
vardą ir Amerikoje.

— Tikuosi, su JAV LB Kul
tūros tarybos pagalba, ieško
sime rėmėjų, kurie parems ke
lionę. Būtų labai šaunu, kuo 
greičiau parodyti pasaulio, 
Europos čempionus tėvynai
niams. Juk turime kuo pasi
didžiuoti, galime parodyti ir 
amerikiečiams nuostabų „Žu
vėdros” skrydį.

Ligija Tautkuvienė
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kranto ir svarstėme, ką dary
ti? Užsidaryti, ar keistis ir 
gelbėti lietuvybę bent tiek, 
kiek jos išgelbėti galima?” — 
aiškino Vasario 16-tos gimna
zijos direktorius Andrius Šmi
tas.

Tai buvo jo gyvenime kartu 
ir sunkiausias sprendimas, 
bet kartu ir lengviausias, nes 
pasirinkimo nebuvo. Penkias
dešimt metų gimnaziją rėmu
si, Vokietijos federalinė val
džia paramą sustabdė. Lietu
va — nepriklausoma valstybė, 
ir lietuvių gimnazija Vokieti
joje — jos rūpestis, sakė ji. O 
nepriklausomai Lietuvai tokie 
reikalai — nei klausti, nei at
sakyti. Kartais ima abejonės, 
ar ir ji pati savo vietą pasau
lyje suvokia? Bent iki šiol bu
vusios valdžios. Dar ir šiais 
metais, pavasarį, kažkoks lie
tuviška pavarde pasirašęs vil
nietis, spaudoje kažką postrin
gaudamas, siūlė šį Vakarų 
Europos lietuvių kultūros ži
dinį uždaryti — kaip niekam 
nereikalingą. O Lietuvoje to
kių — ne vienas: jeigu jiems ir 
Lietuvoje lietuviai jau nebe 
tauta, bet tik kažkokia pilie
tinė visuomenė, kam tada lie
tuvybę užsienyje saugoti? Net 
kai kuriems Lietuvos universi
tetų profesoriams patriotiz
mas yra idiotizmas, Čikagos 
lietuviams apgailėdamas pri
minė čia. prieš savaitę viešėjęs 
Lietuvos kariuomenės vadas 
gen. Jonas Kronkaitis. Todėl 
gimnazijos direktoriui, moky
tojams, kuratorijai, Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės vado
vams sprendimas liko tik vie
nas: keistis, prisitaikyti prie 
Vokietijoj Valdžios reikalavi
mų ir gimnaziją išlaikyti. Ir 
už tai mes juos turime tik pa
sveikinti. Gimnazija užsitikri
no išlaikymą ir liko tokia pati 
lietuviška, kokia buvo. Ne
tikslu būtų teigti, kad niekas 
nepasikeitė. Viena, anksčiau ji 
buvo lietuvių gimnazija su 
dėstomąja lietuvių kalba, da
bar ji yra vokiečių gimnazija, 
bet taip pat su dėstomąja lie
tuvių kalba. Tik jau nebe vi
siems, nes reikia priimti ir vo
kiečius, kuriems dėstomoji 
kalba yra vokiečių. Antra, 
kartu ir šioks toks laimėjimas, 
nes nemažai jų, šiemet 15, mo
kosi ir lietuvių kalbos.

Pasikeitimas įvyko prieš po
rą metų. Tarp pralaimėjimų 
buvo ir laimėjimų. Teigiama 
pasekmė — žymus pagausė
jimas mokinių, taigi ir paja
mų. Po pasikeitimo praėju
siais (2000-2001) mokslo me
tais gimnaziją lankė iš viso 
127 mokiniai: 92 lietuviai ir 
35 vokiečiai. 30 buvo iš Lietu
vos. „Darbą pradėjom lyg ir 
baimindamiesi, nes nežino
jom, kaip po vienu stogu sek
sis suderinti dvikalbį jaunimą, 
tačiau greitai apsipratom ir

Vasario 16 gimnazijos skudučių orkestras.

didelių bėdų neturėjom” — 
aiškino gimnazijos direkto
rius. Gimnazijos lietuvybės 
tvirtovė — bendrabutis. Jame 
gyvena tik lietuviai. Vokiečiai 
į jį nepriimami, nes nėra vie
tos. Po pamokų vokiečiai išei
na namo, ir gimnazijos sody
boje lieka lietuviška aplinka. 
Dargi net stora mūro siena 
atitverta. O tada, popietiniuo
se užsiėmimuose, vyksta jau 
.vien tik lietuviškas gyveni- 
’mas. Gimnazija turi savo cho
rą, orkestrą, tautinių šokių 
grupes, sporto būrelius, kelias 
krepšinio komandas ir gimna
zijos „spalvas” ginančią rinkti
nę, veikia skautai, ateitinin
kai.

Vasario 16-osios gimnazija 
tvarkosi pagal Vokietijos pri
vačių mokyklų įstatymus. Ji 
nėra vienintelė kitataučių mo- 
kykla.Tokių gimnazijų turi ir 
kitos tautinės mažumos. Nuo
savybės savininkė yra Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenė 
(VLB), bet irgi tik sąlyginė: 
turtas VLB priklausys, kol 
veiks Vasario 16-os gimnazija. 
Jai užsidarius, visa nuosavybė 
atiteks kažkuriai Vokietijos 
valdžios įstaigai. Turtą sudaro 
gražiais medžiais apaugęs di
dokas žemės plotas, pagrindi
nis gimnazijos klasių pastatas 
su šalia jo pastatytu mediniu 
baraku, berniukų ir mergaičių 
bendrabutis, pilis kartu su ga
ražais. Tarp pagrindinio pa
stato ir pilies — erdvus kie
mas, grįstas tašytais akmeni
mis. Tą nuosavybę VLB nuo
moja gimnazijai už vieną mar
kę per metus.

Vyriausioji gimnazijos vado
vybė yra pagal Vokietijos įsta
tymus sudaryta lietuvių ku- 
ratorija, susidedanti iš abiejų 
religijų — katalikų ir evange
likų liuteronų, — VLB valdy
bos, tarybos, kitų teisėtų orga
nizacijų atstovų ir gimnazijos 
direktoriaus. Kuratorija yra 

* atsakinga už gimnazijos ūkį ir 
aplamai už jos veiklą. 
Didžiausias rūpestis tenka jos 
pirmininkui, šiuo kartu — 
Vingaudui Domijonaičiui. Ku
ratorėj os nariai atlyginimo ne- 

1 gauna, kartais net ir savo as
meniškas išlaidas apsimoka. 
Už gimnazijos administravi
mą ir mokymą atsakingi gim
nazijos direktorius ir moky
tojų taryba. Administracija 
yra labai maža, — direktorius, 
sekretorė ir ūkvedys, todėl ir 
labai taupi. Iš viso gimnazi
joje, įskaičiuojant ir virtuvės 
bei valgyklos aptarnautojus, 
dirba 34 žmonės, nors įstaty
miškai yra tik 25 darbo vietos. 
Dėl gimnazijos paskirties — 
mokyti ir lietuviškai auklėti 
jaunimą — tiek darbo vietų 
neužtenka. Dėl to mokytojai 
savanoriškai 15 nuošimčių su
simažino sau atlyginimus. Ir 
nė vienas dėl to nesiskundžia.

Jeigu dabar, šiomis sąlygo-
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mis bei kainomis, gimnazijoje 
mokytųsi tik lietuviai, jie visi 
turėtų gyventi bendrabutyje (į 
jį galima suspausti 92 moki
nius), vieno mokinio išlaiky
mas per metus kainuotų 
30,000 vokiškų markių: 
18,000 už mokymą, 12,000 už 
bendrabutį. Mokinių skaičių 
padidinus iki 150, taigi pri
ėmus vietinius vokiečius, ku
rie bendrabutyje negyvena, 
mokymo išlaidos sumažėja iki 
11,000 markių, o lietuviui iš 
viso — iki 23,000. Daugiau 
mokinių priėmus, išlaidos ne- 
bemažėja, nes klasių sujungti 
nebegalima, todėl reikia sam
dyti daugiau mokytojų. Vokiš
ka gimnazija tapus, vėl grįžo 
ir valdžios parama. Nedidelė, 
bet vis parama: Hesseno sri
ties, kurioje gimnazija yra, 
valdžia skiria 5,000 markių 
per metus kiekvienam moki
niui iki 10 klasės, ir 8,000 
markių — nuo 11 iki 13 kla
sės.

Vasario 16 gimnazijoje 
mokslas ir bendrabutis Vokie
tijoje — pigiausi. Už mokslą 
mokinys moka 1,650 markių, 
o už bendrabutį — 7,250 mar
kių per metus. Kitose gimna
zijose bendrabutis kainuoja 
apie 1,700-1,800, o kai kur net 
4,000 markių per metus. 
„Nors gyvename taupiai — 
mokytojams sumažinti atlygi
nimai ir pigus pragyvenimas, 
bet gimnazijos biudžetas yra 
apie 1,600,000 markių per me
tus” — skaičiuoja direktorius 
Andrius Šmitas. Kartu sudė
jus lietuvio moksleivio sumo
kamus 8,900 markių, Vokieti
jos valdžios 5,000 markių prie
dą, vis tiek mokiniui išlaikyti 
dar stinga 9,100 markių, ir 
gimnazijos vadovybė jas iš kur 
nors turi gauti. Tad nuo gim
nazijos vadovybės sugebėjimo 
papildomus pinigus parūpinti 
priklauso jos ateitis. Kol kas 
direktorius tikisi jų gauti iš 
Mainzo katalikų vyskupijos, 
Lampertheim miesto, apskri
ties ir Lietuvos. Jeigu ši ketve
riukė susiderins, gimnazija 
gyvuos. Jis derasi ir su evan
gelikų-liuteronų vadovybe.

Reikia paminėti, kad gim
nazijoje katalikai ir liuteronai

labai gerai sutaria, dažnai 
vyksta bendros ekumeninės 
pamaldos, bendri religiniai 
renginiai. Taip pat vokiečiai 
mokiniai neslopina nė lietu
viškumo, iš tikrųjų — jį net 
papildo. Šiais metais 15 vokie
tukų mokosi lietuviškai. Per 
atostogas jie važiuoja į Lie
tuvą, kartu su jais — ir tėvai, 
kurie paskui įsijungia į gim
nazijos rėmėjų gretas. Gimna
ziją baigę, lietuviškai išmokę 
jaunuoliai vyksta į Vilnių pa
studijuoti, o paskui jungiasi į 
Užsienio reikalų ministeriją 
diplomatiniam darbui arba į 
verslo bei gamybos bendroves 
— ryšiams su Lietuva. Ar tai 
mums nenaudinga?

Iki šiol gimnaziją lankė apie 
2,000 lietuvių jaunimo iš Va
karų pasaulio — pusė iš Vo
kietijos, pusė iš kitų kraštų — 
ir apie 200 iš Lietuvos. Apie 
300 iš jų baigė ir gavo brandos 
pažymėjimus. Kiti kurį laiką 
mokėsi tik lietuvių kalbos, is
torijos, geografijos, įtikėjimo 
tiesų. Tai labai didelis-įnašas. į 
lietuvių tautos „saugyklą” už 
Lietuvos ribų. Toji nauda ne
sumažės nė gimnazijos pa
dėčiai pasikeitus. Šiais metais 
į Vasario 16-tosios gimnaziją 
buvo priimti net 168 mokiniai. 
Iš jų — 106 lietuviai: 67 iš Vo
kietijos, 36 iš Lietuvos, 3 iš 
JAV, 2 iš Brazilijos, 1 iš Urug
vajaus. 20 lietuvių ir 60 vo
kiečių prašymų negalėjo būti 
patenkinti. Tie duomenys liu
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jos gimtadienio ir Tautos 
šventėje, gražioje naujai meni
ninkų, architektų ir pačių pa
rapijiečių įspūdingai papuoš
toje Dievo Motinos šventovėje, 
Clevelande, susituokė Sigita 
Pakštaitė ir Algimantas Plio- 
džinskas. Lietuviškos parapi
jos klebonas kun. Vytautas Ki- 
jauskas atliko sutuokimo apei
gas. Romas, jaunojo brolis, 
buvo pirmasis pabrolys, o Re
gina Idzelienė, jaunojo sesutė
— pirmoji pamergė. Ji gėlėmis 
aprūpino jaunąją ir kitus 
svarbius vestuvių dalyvius. 
Dainius Zalensas, Sigitos pus
brolis, buvo antruoju pabroliu
— piršliu, o jo žmona Ona 
(lėlių teatro žmogus) antrąja 
pamerge. Rūta Pakštaitė, jau
nosios pusseserė, gražiai 
skambančiu solo praturtino 
vestuvines Mišias.

Tą pačią valandą Lietuvoje, 
Šeduvos bažnyčioje, Sigitos 
tėveliai, Vytautas ir Marija 
Pakštai turėjo Mišias dukros 
vedybų proga. Tėveliai ir jos 
brolis Kęstutis jaunuosius 
nustebino atsiųsdami didelius 
krepšelius gėlių, kurie buvo 
įteikti tik baigiantis santuo
kos apeigoms. Gėlės ir malda 
gražiai suartino šeimą su duk
ra, taip toli nuo namų esančia.

Po Mišių Algimanto tėvai,

dija Vasario 16-tos gimnazijos 
populiarumą. Ir ne tik dėl 
mokslo pajėgumo bei draus
mingumo, bet ir dėl jos kultū
rinės veiklos. Mokiniai pa
ruošia lietuviškų dainų ir tau
tinių šokių programas ir jas 
rodo įvairiose vokiečių šven
tėse, iškilmėse, taip pat ir 
sporto varžybose. Po porą pa
sirodymų suruošia ir miesto 
salėje vokiečių visuomenei. 
Didžiausias metų renginys — 
Vasario 16-tosios minėjimas. 
Tai yra kartu ir tautinė, ir 
valstybinė šventė, sutraukian
ti apie 600-700 svečių iš Vo
kietijos ir Lietuvos. Tarp jų — 
politikai, visuomenininkai, 
kultūrininkai, švietėjai, reli
gijų hierarchai. Taigi ji — jau 
didžiausia Lietuvos reikalų 
garsintoja Europoje. Šalia to, 
gimnazijos patalpose vyksta 
Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės, Lietuvių kultūros ins
tituto suvažiavimai, Europos 
lietuvių studijų savaitės. Iš 
Lietuvos į Vakarų Europą 
koncertuoti vykstančios meno 
grupės gimnazijoje gauna 
prieglobstį: nakvynę, maistą, 
kelionių paslaugas. Taigi gim
nazija yra ir Europos lietuvių 
kultūrinė, visuomeninė įstai
ga — lietuviškai veiklai puo
selėti ir Lietuvai garsinti. Ne
jaugi Lietuva galėtų tokios 
įstaigos atsisakyti? Juk gim
nazijai žlugus, dings ir visa 
toji veikla, o taip pat ir turtas.

Vytautas ir Zelma Pliodžins- 
kai, savo namuose priėmė jau
nuosius, šeimą, ir iš toliau at
vykusius gimines pavaišin
dami pietumis.

Vakare vestuvinė puota vy
ko armėnų šauniose patal
pose, kur Reginos Idzelienės 
gėlėmis papuošti stalai bei 
slovėnų smuiko ir akordeono 
tonai linksmai nuteikė atvy
kusius. Giminės ir draugai iš

Kai laimę lemiantys grūdai krinta 
nančių jaunavedžių Pliodžinskų.

ant po sutuoktuvių iš bažnyčios išei-

Aleksandra Simonaitienė, dėl savo malonaus būdo ir šilto šypsnio visų va
dinama Alyte, su šešių mėnesių dukryte Arija, kuri jau rodo ypatingą su
sidomėjimą „Draugu”. Jono Kuprio nuotrauka.

ilrnri

„Draugo” redakcijos darbuotoja Dalia Sokienė, labai sumaniai vadovavu
si dienraščio tradicinio pokylio programai Martiniąue salėje rugsėjo 30 d. 
Dalią taip pat girdi ir jos talentą vertina „Margučio II” kasdieninių laidų 
klausytojai, kur ji yra viena iš trijų nuolatinių pranešėjų.

Dalios Badarienės nuotrauka.

arti ir toli (Washington, D.C., 
Indianos, New Yorko, Nebras- 
kos) smagiai vaišinosi ir jau
nuosius visokeriopai apdova
nojo: linkėjimais ne tik žodžiu, 
bet ir tradicinėmis dainomis, 
kalbomis ir tortais...

Jaunieji gyvens Houston, 
TX., kur Algis dirba Hempel 
Coatings, Ine., dažų gamybos 
firmoje gamtosaugos skyriaus 
direktorium. Jis turi daktaro 
laipsnį toje srityje. Sigita yra

baigusi Šiaulių pedagogikos 
institutą, rusų kalbos dėsty
toja. Algis yra veiklus Housto- 
no lietuvių bendruomenėje, 
kur keletą metų pirmininkavo 
skyriaus valdybai. Gali būti, 
kad Sigitai irgi patiks prisi
jungti prie lietuviškos veiklos. 
Tarp kitko, ji jau pradėjo mo
kytis savo vyro pamėgto spor
to — „scuba” nardymo.

Rugsėjo 11-os dienos įvykiai 
New Yorke ir Washingtone 
šiek tiek pakeitė jų povestu
vinės kelionės planus. Tegu 
laimė ir džiaugsmas lydi juos 
gyvenimo kelyje.

M. Šarkienė

* Almos Adamkienės lab
daros ir paramos fondas
ruošia renginį, kurio metu 
dešimties kaimo mokyklų mo
kiniams bus išdalinta apie 
3,500 atšvaitų. Ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje prista
tydama renginį „Vaikai ke
liuose” prezidento žmona 
Alma Adamkienė sakė, jog jo 
metu siekiama keliuose ap
saugoti vaikus. Mokslei
viams bus išdalinti atšvaitai, 
aiškinama, kaip juos dėvėti, 
kad jie būtų kuo geriau mato
mi. Renginys orientuotas į 
kaimo mokyklas, nes mies
tuose vaikai iš mokyklos į na
mus grįžta apšviestomis gat
vėmis, todėl vairuotojai juos 
pastebi.
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Perku darbą.

Galiu prižiūrėti senelius ar 
vaikus. Turiu žalią kortelę, ge

ras darbo rekomendacijas. 
Kalbu rusiškai, angliškai. 
Tel. 630-257-1321, Zita.

Perku darbą.
Galiu prižiūrėti pagyvenusius 
žmones. Susikalbu angliškai, 

turiu vairavimo teises, geras re
komendacijas. 1-773-767-5293. 

Leonarda.

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBE

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

Ieškau darbo prižiūrėti vyres
nio amžiaus žmones bet kurioje 
valstijoje su gyvenimu ar su grįži
mu. Darau masažą, pratimus po 
insulto, pripažįstu vegetarišką 
mitybą. Didelė praktika slaugoje, 
geros rekomendacijos. Turiu auto
mobilį. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-386-6588, Diana.

Skubiai reikalingi 
vairuotojai perkraustytojai 

Skokie perkraustymo įmonei.
Tel. 847-675-6617.

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Wlndow VVashing.
Tel. 800-820-6155.

...................... .............

Siuvu užuolaidas, 
lovatieses, staltieses, 

pagalvėles (cushion) ir t.t. 
Turiu patirtį Amerikoje.

Tel. 708-974-2423,
708-261-4882 mob.

Reikalingi patyrę 
mūrininkai. Skambinti 

tel. 630-816-7114.

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 708-652-2110.

■: FOTOGRAFUOJU
už nrieinama kaina'

f*

už prieinamą kainą: 
vestuves, metines, krikštynas, 

gimtadienius ir kt.
Benas, tel. 708-728-1439

American Travel Service 
Balzekas Museum of Lithuanian 

Culture, 6500 S. Pulaski 2nd Fl., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-581-1200; 800-422-3190. 
Fax 773-581-1873 ATSVL®att.net

Nepaprasta proga
praleisti Thanksgiving savaitę 
ant Pacifiko kranto, Meksikoj 
Sheraton Bouganvillas — con- 
do. Skambinti 630-257-0137 

arba e-mail: sigvaz@aol.com

773-585-9500

STOMATOLOGO PADĖJO
KURSAI

* Išmok stomatologo padėjėjo spe
cialybės tik per 2 mėn.
* Gauk apmokymą iš aukščiausią 
klasifikaciją turinčių dėstytojų
* Įsigyk labai populiarią profesiją 
pasaulinėje rinkoje
* PATIKĖK SĖKME 
Daugiau informacįjos 
tel. 847-279-0693.
Susikalbėsite rusiškai.

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

Kalame visų rūšių „sidings”, 
„soffits”, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings", 

“soffits", “decks", “gutters", plokšti 
ir “shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

i tel. 630-241-1912. ,

Nekilnojamasis turtas

Audrius Mikulis
Tel.: 630-205-9262 —Zrv-21
Pager 773-260-3404 Satomanca 

E-mail: amikulis @ usa. com 
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

OFFC. (773) 229 - 9761 
HOME (708) 425-7160 
MOBIL (773) 590-0205

Tekiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkalnoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

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

Alternative Home care looking 
for rešponsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

AMBER CONSTRUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
atliekami cemento, „plumbing” bei 

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

O’FLAHERTY REALTORS t BUILDERS. Ine. 
Kompanija pagal jūsų užsakymą 

stato naujus namus. 
GRAŽINA JONAVIČIENĖ 

708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonaviclusOhome.com

C>niĮviO^|
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mi: 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

£iis to LITHUANIA
’from2O.9 č/min

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.
For Information call Long Distance Post:

1-800-449-0.445

Babysitter wanted: Sunday to 
VVednesday, 3:00 PM till 10:45 

PM, Oak Lawn area. Call between 
9:00 AM — 12:00 AM, 

708-425-5101.

Pro Care Agency. Are you 
looking for a job as nanny, 
Caregiver or housekeeper? 

Please call:(773) 237-2220, 
5642 W. Diversey room 106, 

Chicago, IL

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre

Parduodama gera
lietuviškų ikikarinių sidabrinių 

litų kolekcija.
Tel. (908) 722-8172 (vakarais) 
arba rašyti: Gražina Kisielius, 

36 Kenbury Rd., 
Somerville, NJ 08876.

MEDICAL
BILLING/PHLEBOTOMY

• 10 weeks Sunday Classes
• Billing, Insurance, medical 
terminology
• Computer billing
• ICD-9, CPT coding
• Top phlebotomy training using all 
modern techniųues
• Hands on experience in a 
medical Office settings
• Help with Resume
• Work with teachers with 12 years 
of American experience and
• Degrees from US Universities
• Testimonials from our graduates

For more details call: 
847-392-8080

MilDun Training Center of 
Qlinois-MTCI 

Susikalbėsite rusiškai.

MOVING
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas.

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Salone „Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, š9 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas” tel. 708-598-8802;

namų tel. 708-612-9526.

ANDRIUS CONSTRUCTION 
Vidaus darbai: elektra, 
santechnika, laiptai, 

mediniai turėklai, arkos,
įvairios plytelės, parketai, 

dažymai ir t.t.
Tel. 773 436 1517.

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 

v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

Parduodamas automobilis 
Chevrolet Corsica ’96; 

baltos spalvos; 100,000 mylių; 
Kaina $2.200 arba geriausias 

pasiūlymas. Tel. 630-910-4583

8128 8. Wsstsm Ava. 
Chicago, IL 60652 
24 HRS, 7 DAYS 

773-778-6050

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (mob.)

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

S „-jtssaa.

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors

Ū1

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bus. 773-767-6655 Pg. 773-258-0496 
Fax 773-767-9618

REAL ESTATE agentūra 
Vilniuje teikia paslaugas perkant 

ar parduodant namus, butus ir 
žemės sklypus. Veltui įkainuoja 
nekilnojamą turtą, konsultuoja,

pataria ir teisiškai sutvarko 
pirkimo-pardavimo dokumentus. 
Tel. Vilniuje: (370-2) 22-39-37. 

EI. paštas: info@estate.w3.lt 
Informacija Čikagoje: 

630-243-8000, nuo antr. iki šešt., 
nuo 10 v.r. iki 5 v.v..

Siūlo išnuomoti

Ozntuifc
21.

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312)707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

Išnuomojamas 2 kamb.. 60 m2 
butas su baldais Vilniaus 

senamiesčio centre (Didžioji g.). 
Yra visi patogumai,,satelitinė 

televizija. Tel. Paryžiuje, 
Prancūzijoje: 331-45-74-03-43; 

Fax. 331-45-74-64-61.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

1 mieg, butas 67 & VVhipple apyl. 
$415 į mėn. +"„šėcurity"
Tel. 773-434-4543

<QOAL TRAMINS, IMG.
Programos ir dėstytojai yra patvirtinti IL valstijos 

švietimo tarybos

4728 W. Oakton, Skokie, IL 60076 
Galimas nemokamas mokslas

Tel. 847-568-1560 
Fax. 847-568-1563

Mokymo centras GOAL TRAINING siūlo naują 
patvirtintą 

kursą!
MEDICININIŲ IR DRAUDIMO 
SĄSKAITŲ SPECIALISTAS

Tiems, kurie prarado darbą ar turi mažas pajamas — 
mokslas nemokamas. Mes padedame susirasti darbą. 

Rastinė dirba: 10 v.r. — 7 v.v. (I-V)
9 v.r. — 12 v.p.p. (VI Ir VII)
E-mail: www.yourgoal.com

1 ACvvays With T(owers
• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604

Chicago

nu
How easy is it to 
As easy as SAS.

Veikio nuo 
1921 m.

8900 South Archhk road. Wiu.ow Springs, Iujhois Tel 708.839.1000

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms prozoms
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

$

100 iki 135 svečių
35 iki 40 svečių

Y
40 iki 60 svečių

uionoou 

•60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

Sii m

125 iki 175 svečių

i» ism
225 iki 550 svečių

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, keipa 
vyrus ir moteris, atlieka cheminį 

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas.

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus.

Tel. 773-918-0851; 
773-844-3649, Regina.

AUTORIZUOTAS

isterra
AGENTAS

LIETUVA 25C, VOKIETIJA 8«, KANADA 8«, USA 6ę 
IŠSAMESNĖ INFORMACIJA IR UŽSAKYMAI

Tel:148M15-21«, 1-708-599-9680 KVIESTI ERIKA 
PARDUODAME TELEFONINES KORTELES

8801 S. 78 TH AVĖ., BRIDGEVIEVV. IL 60455

A STAA AU.IANCC MCMSEn V. £ ~

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travel wlth SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For Information ori special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian Sc .mdiruvian AMhr,

Parduoda

Šeiniai išnuomojamas 
kambarys 

nuosavame name. 
Teirautis po 2 v. p.p.

tel. 773-581-8982. *

Romainiuose, šalia Kauno 
parduodamas pusiau įrengtas 

namas. Yra 17 arų žemės. 
Kaina $65,000.

Tel. 011-370-7-251445, Zita.

3 asmenų šeima ieško 
nuomoti arba pirkti St. Pete 
Beach ar apylinkėje, FL gyve
namąjį plotą. Siūlyti įvairius 

variantus. Tel. 773-376-2372,
773-392-4443 mob.

Paslaugos

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM
*******************************************************

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400

4738 W. 103 rd ST., OAK LAVVN, IL 60453 
708-422-3922

DRAUDIMO AGENTAI

& DA
B & DA — vienintelė mokykla, 

kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
* Dantistų asistentus, turinčius 
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas

šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-568-1560
4728 Oakton, Skokie

ATSVL%25c2%25aeatt.net
mailto:sigvaz%40aol.com
jonaviclusOhome.com
mailto:info%40estate.w3.lt
http://www.yourgoal.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.scandinavian.net
http://WWW.MAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

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

TIK TRUPUTĖLI ATSARGOS
Ateina žiema, šaltas oras. 

Reikės pradėti šildyti namus. 
Su tuo prasideda ir įvairios 
nelaimės. Netinkama namų 
šildymo sistema, kita netinka
ma, ar sugadinta įranga gali 
išstatyti mus „carbon mono- 
xide” apsinuodijimo pavojui. 
American Lung Association 
sako, kad 300 žmonių per me
tus miršta nuo tokio apsinup- 
dijimo, o dar tūkstančiai atsi
duria ligoninėse. O žiemos 
metu, kada daugelis naudoja 
„gas logs” ir židinius, gali
mybės apsinuodijimui dar 
padidėja. Turėtumėme žinoti, 
kaip nuo apsinuodijimo „car
bon monoxide” apsisaugoti. 
„Carbon monoxide” dujos yra 
besplavės ir bekvapės, todėl 
turėtumėme žinoti ir pirmuo
sius to apsinuodijimo ženklus, 
kad žinotumėme, ką daryti 
pavojaus atveju.

Degamos medžiagos, kaip 
natūralios dujos, „propane”, 
žibalas, apšildymui naudoja
ma alyva, anglys ir pan, yra 
medžiagos, turinčios savyje 
anglies — carbon. Kai tokios 
medžiagos dega ir ne visai su
dega, jos sudaro „carbon mo- 
noxide” arba CO molekules su 
vienu atomu anglies ir vienu 
atomu deguonies. Namų šil
dymo sistemos, jei jos veikia 
tinkamai, pro kaminus, dūm
traukius, orlaidės išeina tas 
„carbon monoxide” pirma, 
negu jis kur susirenka na
muose ir gali padaryti pro
blemą.
įH Jein ijūS' įkvėpėte „carbon 
monoxide”, jis susijungia su 
kraujo kūneliais ir neleidžia 
kraujui nešti deguonies, kuris 
kūnui yra reikalingas.

American Lung Association 
sako, kad „carbon monoxide” 
ypač veikia dar negimusius 
kūdikius, kūdikius ir žmones, 
turinčius mažakraujystę ar 
širdies ir kvėpavimo takų li
gas. Kvėpuojant orą, kur yra 
nedaug CO, gali iššaukti nuo
vargį ar krūtinės skausmus 
žmonėms, sergantiems širdies 
liga. Kvėpuojant orą, kuriame 
yra daug „carbon monoxide”, 
ir visai sveikas žmogus prade
da jausti simptomus, panašius 
į gripą, pvz., galvos skausmą, 
svaigulį, silpnumą, taip pat 
mieguistumą, pykinimą, vėmi
mą, nesiorientavimą, susimai
šymą. O jei kvėpuoja orą, ku
riame yra labai daug „carbon 
monoxide”, žmogus netenka 
sąmonės ir gali net mirti.

Jei jaučiate panašius į gripo 
ligos simptomus ir neturite 
karščio, arba jei jūsų „carbon 
monoxide” pajutėjas pradėjo 
cypti, išeikite į lauką kaip ga
lima greičiau. Atidarykite lan
gus ir duris, uždarykite visas 
įrangas, kaip šildymo krosnis, 
kurios naudoja degalus. Pa
skambinkite ugniagesiams, 
kad patikrintų, ar tikrai pas 
jus yra „carbon monoxide”. 
Nueikite pas daktarą ir pra
neškite, kad jūs buvote na
muose, kur buvo daug „carbon 
monoxide”. Patikrinkite visas 
šildymo įrangas, prieš jas vėl 
įjungiant. Specialistai sako, 
kad, esant vietoje, kur yra 
daug „carbon monoxide”, gali 
iššaukti nuolatinį smegenų 
sugadinimą. Tas atsiliepia at
minčiai, problemų sprendi
mui, mokymuisi, gali sugadin
ti nervus, iššaukti depresiją, 
ir baimingumą ir net pakeisti 
žmogaus asmenybę. Kad būtų 
to viso išvengta, turėtumėme:

1. įsitaisyti „carbon mono- 
xide” detektorių su girdimu 
aliarmu namuose ir garaže.

Detektorius turi atitikti Un- 
derwriters Laboratories Ine. 
reikalavimams. Išmokite, kaip 
tokį detektorių patikrinti, ar 
jis veikia, ir vėl jį prijungti, po 
to kai jis aliarmu praneša 
jums, kad yra „carbon mono- 
xide” dujų. „Carbon monoxide” 
detektoriai turėtų būti arti 
miegamųjų kambarių, ypač 
tuose kambariuose, kuriuose 
yra degalais šildymo prie
monės ar židiniai.

2. Patikrinkite, kad šildymo 
įrangos yra įvestos ir veikia 
pagal jų gamintojų duotas ins
trukcijas ir vietinius statybos 
įstatymus. Tegul tokias įran
gas įveda kvalifikuotas techni
kas. Jūsų apšildymo sistema 
— kaminas ir dūmtraukis, 
turi būti patikrinti ir išvalyti 
irgi kvalifikuoto techniko 
kiekvienais metais. Patikrin
kite, kad jūsų apšildymo kros
nis gautų pakankamai oro iš 
lauko.

3. Nenaudokite viryklių 
(elektrinių ar dujinių) namų 
apšildymui.

4. Nedeginkite anglies namo 
viduje, kabinoje.

5. Nenaudokite benzinu va-

Pokylyje pas „Lietuvos Vaikų vilties” komiteto pirmininkę Gražiną Liautaud rugsėjo 21 d. Priekyje iš kairės: Bi
rutė Jasaitienė, Onutė Paulikienė, dr. Dalia Galvydienė ir Dana Kaunienė.

romų motorų uždarose patal
pose, kaip garažuose ar rū
siuose, ir niekada nepalikite 
automobilio ar žolės pjovimo 
mašinos veikiančios garaže.

Dujomis ar malkomis kū- 
rianami židiniai gali būti su 
orlaide (vent), be orlaidės ir 
tiesioginiai išeinančiais dūm
traukiais į lauką.

Židiniai be dūmtraukių ir 
orlaidžių yra labai populiarūs, 
nes juos galima naudoti bet 
kuriame kambaryje. Jie yra 
taip padaryti, kad gali naudoti 
šildomas dujas, nesudarydami 
didelių kiekių „carbon mono- 
xide” ar „carbon dioxide”. Bet 
iie nraleidžia duiu atliekalu ir.

Rugsėjo 21 d. „Lietuvos Vaikų vilties” komiteto nariai, savanoriai, globo
jami vaikai, jų tėveliai svečiavosi pas komiteto pirmininkę Gražiną Liau
taud. Iš kairės: dr. Dalia Galvydienė, Birutė Jasaitienė, Marija Kriaučiū-: 
nienė.

juos netinkamai ir neatsargiai 
naudojant, gali būti pavojinga. 
Mažas kiekis „carbon mono- 
xide”, kurį jie padaro, gali su
sitelkti uždarame kambaryje, 
ypač gerai izoliuotame name. 
Kita problema — sunaudoja
mas deguonis. Jokia ugnis ne
dega be deguonies ir židinys 
be dūmtraukių aklinai užda
rame kambaryje gali suma
žinti deguonį ore iki pavojingo 
laipsnio. Židinys be orlaidės 
turėtų turėti deguonies iš
naudojimo pajutėją, kuris su
stabdytų liepsną, kai deguo
nies kiekis yra pasiekęs tam 
tikrą, labai žemą kiekį kamba
ryje.

Židinių be orlaidės (vent) ga
mintojai pataria praverti lan
gą kambaryje, juos naudojant. 
Būkite atsargūs, pasitikrin
kite savo turimas įrangas, kad 
nesusirgtumėte ir paskui ne
reikėtų gailėtis.

Naudotasi įvairia, spaudoje 
rasta medžiaga^ 

t,a

* Policija, už kelių eismo 
taisyklių pažeidimus skir
dama vairuotojui baudą, ne
galės laikinai paimti vairuoto
jo pažymėjimo. Tokia tvarka 
įsigalios „Valstybės žiniose” 
paskelbus Konstitucinio teis
mo nutarimą. Iki šiol Kelių 
policija, skirdama baudą, daž
nai paimdavo vairuotojo pažy
mėjimą ir išduodavo laikiną 
leidimą vairuoti, kuris galioja 
tik kartu su pasu. Kai būdavo 
sumokėta bauda, vairuotojo 
pažymėjimas būdavo grąžina
mas. Konstitucinis teismas 
pažymėjo, jog tai, kad vairuo
tojo pažymėjimas negrąžina
mas iki bus somokėta paskirta 
bauda, iš esmės reiškia, jog 
asmuo užsienyje negali pasi
naudoti dokumentu, liudijan
čiu jo teisę vairuoti transporto 
priemonę. Teismo nuomone, 
tai suvaržo asmens teisę vai
ruoti transporto priemonę.

(BNS>

Š. M. LAPKRIČIO 18 I)., 12:30 VAL.

Sekmadienį! Lemonte!
nemokamas

seminaras
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Brangiai
A. f A. MAMYTEI

mirus, PLB pirmininkui VYTAUTUI KAMANTUI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir jungiamės mal
doje.

PLB „Saulutė”\ 
Lietuvos vaikų globos būrelis

JAV LB Kultūros taryba skelbia: 
RUGSĖJIS — SPAUDOS MĖNUO 

Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams:

DRAUGAS..............................
4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629

....$65 (buvo $100)

DIRVA.................................... ....$25 (buvo $35)
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191

DARBININKAS..................... ....$25 (buvo $35)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

EGLUTĖ................................. ....$10 (buvo $15)
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

LIETUVIŲ BALSAS.............. ..... $25 (buvo $35)
2624 W. 71 St.
Chicago, IL 60629

PASAULIO LIETUVIS...............$15 (buvo $25)
14911 127 St.
Lemont, IL 60439

PENSININKAS...................... ....$10 (buvo $15)
2711 W. 71 St.
Chicago, IL 60629

BRIDGES............................... ....$15 (buvo $18)
1927 W. Boulevard
Racine, WI 53403

LITU ANUS............................ ....$8 (buvo $10)
1501 E. So. Indiana Avė.
Chicago, IL 60605

LITHUANIAN HERITAGE.... ....$20 (buvo 29.95)
P.O. Box 225
Lemont, IL 60439

AMERIKOS LIETUVIS......... .....$30 (vietoje $39)
7349 W. 55 th Place
Summit, IL 60501

I
 TEMA: KREDITO ISTORIJA-
JOSYRATINGA^K^^WENANTJAV!

Registracija iki lapkričio 17-osios 8 vai, vakarotel. (708) 955-2222
kviesti Gintarą

U.S.A. FINANCIAL GROUP, LTD.
Illinois Residential Mortgage Licensee

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV 

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis.

* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St. 

Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

Mūsų klasės seniūnui VYTAUTUI KAMANTUI, jo
mamai ...j

A. f A.

ONAI BINKIENEI

iškeliavus į amžinuosius namus, reiškiame nuošir-;
džią užuojautą. Lai ji ilsisi Viešpaties ramybėje.

Paskutinės Eichstaett’o Lietuvių gimnazijos
laidos bendraklasiai'

Lietuvių tautinių šokių mylėtojai, pirmosios LTŠ
šventės steigėjai, LTŠ instituto dalyvei, menininkei
V , ■ .■ ■■•!■ ; U.' ■ <.»::•■ -• ui. .co 1

' AJA.

BRONEI JAMEIKIENEI

mirus, jos artimuosius ir gimines nuoširdžiai ųžjau-
čiu ir kartu liūdžiu.

LTŠ instituto dalyvė Leokadija Braždienė

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiugsę

^- Patarnavimas 24 vai. 1

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

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

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

5200 W. 95 St. 9900 W. 143 St.
Oak Lawn, IL Orland Park, IL

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES
1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLŠ, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES
1-708-652-5245

mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Sporto šventė - stalo teni
so, šachmatų, rankos lenkimo, 
virvės traukimo varžybos, 
linksmos estafetės vyks spalio 
20 d., šeštadienį, 2 val.p.p. 
Jaunimo centro mažojoje salė
je. Čia taip pat veiks baras, 
gros muzika. Informacija tel. 
773-581-6771.

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovės” Čika
gos skyriaus narių susirinki
mas šaukiamas š. m. spalio 21 
d., sekmadienį, 12 vai. Jauni
mo centre, Laisvės kovų mu
ziejuje. Visi skyriaus nariai 
susirinkime kviečiami daly
vauti.

Lietuvių Tautinės sąjun
gos Čikagos skyrius ruošia 
spaudos pokylį „Dirvai” pa
remti. Šventė vyks spalio 20 
d., šeštadienį, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus Gintaro 
salėje, 6500 S. Pulaski Rd. 
Pradžia - 6 val.v. (pabendravi
mas), 6:30 val.v. - vakarienė. 
7:30 val.v. — meninė dalis, ku
rią atliks Genovaitė Bigenytė 
akompanuojant Gintei Če- 
pinskaitei. Šokiams gros S. 
Jagminienės tautinė kapela. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti ir tuo paremti mūsų 
spaudą.

Pasaulio lietuvių centro 
tradicinė madų paroda
„Rudens simfonija” vyks lapk
ričio 11 d., sekmadienį, 12:30 
val.p.p. centro didžiojoje salė
je. Stalus ar vietas reikia už
sisakyti skambinant Žibutei 
Pranskevičienei tel. 630-257- 
0153 arba Dainai Siliūnienei 
tel. 630-852-3204. Madų paro
dą rengia PLC renginių komi
tetas.

Prof. Juozo Ereto prisi
minimas Ateities savaitga
lyje, kuris vyks šeštadienį, 
spalio 27 d., ir sekmadienį, 
spalio 28 d. Ateitininkų na
muose, Lemont, IL. Detali sa
vaitgalio programa bus iš
spausdinta šeštadienio, spalio 
20 d., „Draugo” skelbime.

Van Gogh ir Gauguin pa
rodos, vykstančios Art Insti
tute, Michigan gatvėje, išvy
kos dalyvius LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius prašo atkreipti dėmesį, 
kad iš Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte išvykstame lapkričio 
13 d., antradienį, 11 val.r., 
grįžtame apie 4:30 val.p.p. Bi
lietų užsakymas tel. 708-346- 
0756 (L. Kizlaitienė) ir tel. 
630-243-0791 (G. Kazėnas).

Čikagos bėgikų maratono, vykusio spalio 7 d., pagalbininkai buvo ir į Či
kagą atvažiavę gydytis „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto globojami vai
kai, kurie su kitais padėjėjais rūpinosi, kad bėgikai sėkmingai numalšin
tų troškulį. Iš kairės: Juneta Dainiūtė, Rasa Staševičiūtė, Agnė Širvytė, 
Ernestas Pisarskis ir Rokas Andriuškevičius.

Šių metų Lietuvių operos 
pokylis vyks šeštadienį, lap
kričio 10 d., Jaunimo centro 
salėje. Pokylio koncertinę 
programą atliks operos cho
ras, programoje taip pat daly
vaus praėjusį pavasarį „Mei
lės eliksyro” operoje publiką 
žavėjusi solistė Nida Grigala
vičiūtė. Vakaro metu bus lai
mingųjų bilietų traukimas. 
Šio pokylio vyriausias šeimi
ninkas ir šiais metais bus val
dybos pirmininko pavaduoto
jas Jurgis Vidžiūnas. Jis kvie
čia visus operos bičiulius ilgai 
nedelsiant užsisakyti stalus 
dešimčiai asmenų arba vietas 
mažesnėms grupėms. J. Vi
džiūno tel. - 773-767-5609.

Sportininkų šventė! Po 
1939 metų, kai Lietuva antrą 
kartą laimėjo Europos krepši
nio pirmenybes, krepšinis ta- 

o lietuvių tautiniu sportu, 
iandien jo populiarumas Lie

tuvoje neturi varžovų, neatsi
lieka ir išeivijos jaunimas ir 
senimas. Prieš 50 metų Čika
goje gimęs Akademinis sporto 
klubas „Lituanica” ypač sėk
mingai puoselėjo ir toliau puo
selėja krepšinį. Norėdami tin
kamai paminėti šią veiklos su
kaktį, ASK „Lituanica” rengia 
pokylį, kurįs vyks spalio 20 d. 
6 val.v. Pasaulio lietuvių cent
ro Lietuvių fondo salėje Le
monte, ir nuoširdžiai kviečia 
visus. Vietas prašome užsisa
kyti iš anksto skambinant 
Dainai Siliūnienei tel. 630-
852-3204.

Beverly Shores ir apylin
kių lietuviai džiaugiasi, kad 
kun. K. Ambrasas, SJ, sutiko 
kas mėnesį vietos Šv. Onos 
bažnyčioje aukoti lietuviškas 
Mišias. Šį rudenį jos vyks spa
lio 21 d. 1 val.p.p., taip pat 
lapkričio 18 d. ir gruodžio 23 
d. tuo pačiu laiku.

„Pavasaris rudenį” - lite
ratūros vakaras, kuriame dau
giausia dalyvauja jaunieji kū
rėjai, vyks 2001 m. lapkričio 9 
d. 7 val.v. Jaunimo centre. Va
karą rengia Lietuvių rašytojų 
draugija. Informacija tel. 773- 
847-1693.

Čikagos lietuvių pensi
ninkų sąjungos narių susi
rinkimas šaukiamas spalio 18 
d., ketvirtadienį, 1 val.p.p. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
Str., Chicago, IL 60632. Na
riai ir svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Kokia kardinolo George 
nuomonė dėl lietuviškų Mi
šių Cicero Šv. Antano ir 
Brighton Parko Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijų bažnyčiose? Šį klausimą 
„Southwest News-Herald” sa
vaitraštyje savo nuomonių 
skyrelyje (2001 m. spalio 11 
d.) gvildena Joe Kulys. Šis po
puliarus pietvakarinių Čika
gos ir apylinkių leidinys išeina 
tik ketvirtadieniais, o jį įsigyti 
galima tarp Westem ir Har- 
lem bei 49 ir 87 gatvių bei 
Oak La*vn, Burbank, Bridge
vievv, Hickory Hills, Justice ir 
Willow Springs priemiesčiuose 
bei „Lithuanian Bakery & De
li” parduotuvėje, 2616 W. Li
thuanian Plaza Court (69th 
Street).

Jau 14-oji Madų paroda 
„Seklyčioje” vyks spalio 17 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. Malo
niai kviečiame atvykti ir pasi
grožėti naujomis madomis, 
kurias demonstruos įvairaus 
amžiaus modeliuotojai. Bus ir 
bendri pietūs. Iki malonaus 
pasimatymo madų parodoje!

Amerikos Lietuvių Tary
bos 61-asis suvažiavimas 
ruošiamas š. m. lapkričio 10 d. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose, 6500 S. Pu
laski Rd., Chicago, IL. Suva
žiavimo metu bus pristatoma 
metinės veiklos apžvalga ir 
ateities planų bei gairių nus
tatymai. Amerikos Lietuvių 
Taryba dabar apjungia 14 
centrinių Amerikos lietuvių 
organizacijų. Išsamesnė infor
macija skambinant į ALTo 
būstinę tel. 773-735-6677.

„Chicago Department of 
Public Health” informuoja, 
kad juodligė („Anthrax”) yra 
užkrečiama liga, kurią iššau
kia sporų pavidalu susiforma
vusi bakterija Bacillus anthra- 
cis. Šia liga dažniausiai serga 
gyvuliai, tačiau žmonės taip 
pat gali užsikrėsti. Ligos 
simptomai priklauso nuo už
sikrėtimo būdų, kurie yra 
trys. Pirmuoju dažniausiuoju 
atveju bakterija patenka per 
žaizdą ar įpjovimą, esantį vir
šutiniame žmogaus odos pa
viršiuje. Per 3-5 dienas pasiro
do niežtintis gūželis, kuris po 
1-2 dienų tampa neskausmin
ga juoda žaizdele. Ši vieta gali 
ištinti. Kai kuriais atvejais ši 
odos infekcija pranyksta negy
doma, tačiau antibiotikai re
komenduojami ir gali užkirsti 
kelią mirtinam atvejui. Antra, 
užsikrėsti galima ir per kvė
pavimo takus įkvėpus juod
ligės bakterijas, kurios į aplin
ką patenka nuo užkrėstų gy
vulių arba specialiai pasklei- 
dus jas ore. Simptomai, pasi
rodantys po 1-6 dienų, pana
šūs į gripo požymius - po ke
lių dienų žmogus pradeda 
stipriai karščiuoti, pasunkėja 
kvėpavimas, jį ištinka šokas. 
Šis variantas beveik visuomet 
baigiasi mirtimi, nebent prieš 
pasirodant akivaizdiems simp
tomams vartojami antibioti
kai. Trečiasis būdas užsikrėsti 
- suvalgyti užkrėstą mėsą. Šis 
būdas labai retas, jo atvejų 
JAV neužfiksuota. Juodligė 
nustatoma paėmus kraują ar
ba odos ar kvėpavimo takų 
mėginius, o gydoma antibioti
kais - kuo ankstyvesnėje sta
dijoje.

art! ir to/T
RASOS ARBAITĖS

MENO DARBŲ PARODA
Los Angeles ateitininkai — 

kasmet ruošiamoje meno kū
rinių parodoje. Šįmet, spalio 
28 d. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje bus išstatyti dailininkės 
Rasos Arbaitės meno kūriniai.

Rasa Arbaitė — tapytoja, vi
daus ir ypač namų išorinės 
aplinkos planuotoja. Rasa ne
seniai Vilniuje suplanavo ir 
įvykdė dr. J. ir A. Kazickų na
mo išorę. Šioje parodoje lanky
tojai galės pamatyti dalį jos 
kūrybos pavyzdžių ir atliktų 
darbų.Visi kviečiami.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

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

„DRAUGAS” PAVOJUJE — AR 
IŠGELBĖSIME?

Tokia antrašte Jurgis Ja
nušaitis savo straipsniu 
„Draugo” 1994 m. gegužės 19 
dienos laidoje skelbė, kad 
„praėjusiais metais lietuviš
kąją visuomenę pasiekė' nau
jas šauksmas: dienraštis
‘Draugas’ atsidūrė sunkiau
sioje finansinėje bėdoje. Ar 
mes jį išgelbėsim?”

Straipsnis kalba apie pra
dėtą Draugo fondą. Apie jo 
pradininkus-visuomenininką, 
žurnalistą Bronių Juodelį, Bi
rutę Vindašienę, nepavargs
tančių Mariją Remienę. Jis 
kalba apie maždaug per me
tus sutelktus 186,000 dolerių, 
atsiliepus 900 „Draugo” skai
tytojų.

— Žvelgiant į problemos 
svarbumą, tai mažas atsilie
pusių skaičius, nes „Draugą” 
prenumeruoja tūkstančiai lie
tuvių, — prieš septynerius 
metus rašė Jurgis Janušaitis, 
vienas uoliųjų „Draugo” ben
dradarbių.

Koks būtų mūsų atsakymas 
šiandien? Po aštuonerių metų 
Draugo fondo auginimo?

Išgelbėjome! Gelbėsime ir 
toliau. Finansinė pagalba 
„Draugo” leidybai reikalinga 
kiekvienais metais, nedidė
jant, bet mažėjant prenumera
torių skaičiui. Jiems mažėjant 
dėl „antrosios bangos” prenu
meratorių iškeliavimo į Am
žinybę ir „trečiajai bangai” 
neužpildant iškeliavusių vie
tos, nors jų skaičius dešim
teriopai auga kas dieną šiame 
krašte.

„Trečioji banga” dar neat
bangavo ir į Draugo fondą, 
nebūtinai su gausia finansine, 
bet su labai reikšminga mora
line parama savos spaudos 
išlaikymui.

Atrodo, kad „Draugo” iš
laikymas ir Draugo fondo au
ginimas lieka ant „antrosios 
bangos” pečių, kol jų ne
prislėgs šio krašto kapinių 
žemė.

Skelbimai

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60629. Tel. 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos Šeštadieniais

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedsie Avenue 
CUeago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šefitad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Šiais metais Draugo fondas 
su 40,000 dolerių parėmė 
„Draugo” leidybą ir, atrodo, 
kad to neužteks, kad adminis
tracįja nesudurs galo su galu 
dėl būtinų „Draugo” pastato 
remontų, dėl sugedusios šil
dymo sistemos.

Per Draugo fondo 8 metų 
veiklos laikotarpį „Draugo” 
paramai išmokėta 411,475.00 
dolerių iš investavimų uždar
bio, kuris po teroristų puolimų 
New Yorke ir Vašingtone 
smarkiai nukrito, išlaikant 
nepasi^eitusį 1,051,209.00 
dol. DF kapitalą, surinktą iš 
DF narių ir rėmėjų.

Kad Draugo fonde pelnu su
telkus „Draugo” paramai rei
kalingas lėšas, būtinai reika
lingas yra DF kapitalo augini
mas per visą šių metų rudens 
vajų ir po jo. Patirtis rodo, kad 
geriausi Draugo fondo augin
tojai yra jo garbės nariai, il
gamečiai nariai ir rėmėjai, ku
riuos sudaro „antrosios ban
gos” pensininkai. Jie yra tik
rieji lietuviško spausdinto žo
džio ir pačios lietuvybės iš
laikytojai išeivijoje. Jie yra 
dienraštį „Draugą” išlaikantys 
stulpai. Br. J.

DALYVAUKIME
METINIAME DF NARIŲ 

SUVAŽIAVIME
Ateinantį šeštadienį, 2001 

m. spalio 20 d., 9 vai. r. Jauni
mo centro Čiurlionio galerijoje 
įvyks metinis Draugo fondo 
narių suvažiavimas. Visi DF 
nariai kviečiami dalyvauti. Vi
siems nariams pakvietimai 
buvo išsiųsti š.m. rugsėjo 20 d. 
Dalis jų grįžo atgal dėl adresų 
pasikeitimo, apie tai nepra
nešant Draugo fondui.

Visi Draugo fondo nariai ir 
rėmėjai, pakeitę savo adresus, 
prašomi apie tai pranešti 
Draugo fondui.

Mirusių Draugo fondo narių 
ir rėmėjų artimieji prašomi 
apie tai pranešti Draugo fon
dui.

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030.

• A.a. Dr. Alinos Domans
kienės atminimui, jos vyras 
inž. Vandelinas Domanskis 
skyrė $200 „Saulutei”, Lietu
vos vaikų globos būreliui. Au
kojo: D. J. Grabnecki šeima, O 
Kronas, A. E. Rupkalvis, A. A. 
Saulis, L. B. Vanagai, E. T. 
Varanka, J. Wodka šeima, Do
manskių šeima. „Saulutė” dė
koja už aukas padėti vargin
gai gyvenantiems vaikučiams 
Lietuvoje ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą Vandelinui Do- 
manskiui bei kitiems artimie
siems.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams vaikams, vaikams su n- 
egalia, bei daugiavaikėms šei
moms. Aukojo: Alvitietė $200, 
anoniminiai $1,400 šešių vai
kų metinei paramai, anonimi
niai $150, anoniminiai (M.) 
$120, Eugenija Barškėtienė 
$20 a.a. Genovaitės Janutie
nės atminimui. Labai ačiū, 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089, 
tel. (847) 537-7949, tel. su at
sakovu arba faksu (847) 541- 
3702, E Mail

DONATAST@AOL.COM 
TAX ID # 36-3003339.

Rudens vąjaus įnašai

Su 800 dolerių:
Vandelinas Domanskis, a.a. 

žmonos dr. Alinos atminimui, 
garbės nariai iš viso 2,000 
dol., Palos Park, IL.

Su 500 dolerių:
Prel. Jonas A. Kučingis, 

garbės narys, iš viso 5,600 
dol., Los Angeles, C A.

Su 250 dolerių:
Dr. Arnoldas Grušnys, gar

bės narys, iš viso 1,500 dol., 
Wichita, KS.

Su 200 dolerių:
Ona ir Vincas Urbaičiai, iš 

viso 300 dol., Cleveland, OH.
Juozas ir Danutė Doveiniai, 

garbės nariai, iš viso 2,600 
dol., Clinton, MI.

Su 100 dolerių:
Algimantas ir Teresė Gečiai, 

garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Huntingdon, PA.

Gražina Kenter, garbės na
rė, iš viso 1,700 dol. Danbūry, 
CT.

Kun. Alfonsas Babonas, iš 
viso 400 dol., Detroit, MI.

N. N. garbės narė, iš viso 
1,200 dol. Boston, MA.

Jonas ir Julija Kučinskai, 
garbės nariai, iš viso 1,300 
dol., Sunny įsi. FL.

Vytautas ir Sofija Ripskiai, 
iš viso 755 dol., Evergreen 
Park, IL.

Dr. Antanas Sužiedėlis, iš 
viso 100 dol., Washington, DC.

Pranas Gluoksnys, garbės 
narys, iš viso 1,020 dol., Cal- 
gary, Canada.

Petras Petraitis, iš viso 260 
dol. S. Richmond Hill, NY.

Brigita Tamošiūnas, iš viso 
600 dol., Lemont, IL.

Ona Mažionytė, garbės 
narė, iš viso 2,200 dol., Le
mont, IL.

Marytė ir Juozas Vizgirdai, 
garbės nariai, iš viso 2,100 
dol., Putnam, IL.

Vytautas ir Stasė Mažeikai, 
garbės nariai, iš viso 1,550 
dol., Colbert, GA.

Regina ir Vytautas Vai, 
garbės nariai, iš viso 1,150 
dol., Oak Brook, IL.

Kazys ir Teresė Kazlauskai, 
garbės nariai, iš viso 1,300 
dol., Guraee, IL.

Valeras Petrauskas, garbės 
narys, iš viso 1,200 dol., Zion, 
IL.

Albinas ir Gražina Reške- 
vičiai, garbės nariai, iš viso 
1,300 dol., Omaha, NE.

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
233-6335.

• Amerikos lietuviai glo
boja Lietuvoje daug apleistų 
vaikų — našlaičių. J. Pumpu
tis, Lemont, IL globoja du vai
kus — pratęsdama paramą ki
tiems metams atsiuntė $300. 
Mary Mažens Sullivan, Ox- 
ford, CT globoja vieną vaiką, 
jo paramai atsiuntė $200. Lie
tuvos vaikų metinę paramą — 
#150 atsiuntė šie Amerikos 
lietuviai: Albert Mikutis, Phi- 
ladelphia, PA, Karin Mane 
Kirsch, Evansville, IN, Illinois 
Lietuviai Respublikonai, Vida 
Rimas, Riverside, IL, Yadwiga 
Giedraitis, St. Petersburg, FL, 
Elena Jasaitienė, St. Peters
burg, FL, dr. Janina Jakševi- 
čienė, Oak Lawn, IL, Amelia 
Frisinger, Wellington, CO, Al
fred ir Joyce Baran, Stratford, 
CT, John ir Irena Duches- 
neau, Indian Wells, CA. Lietu
vos vaikų vardu dėkojame dos
niems rėmėjams! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 West 71 st Street, 
Chicago, IL 60629.

Kazys Gudauskas, iš viso 
400 dol., Baltimore, MD.

Antanas Valaitis, iš viso 900 
dol., Eastlake, IL.

Su 100 dolerių:
Alfonsas Petrutis, iš viso 

300 dol., West Hyannisport, 
MA.

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

Juozas Maciulaitis, iš viso 
200 dol., Sunny Hills, FL.

Zenonas Šukys, iš viso 600 
dol., Chicago, IL.

Justina Skališius, iš viso 
200 dol., Waukegan, IL.

Kostas Norvilą, iš viso 100 
dol., Brooklyn, N. Y.

Vytenis Kirvelaitis, iš viso 
300 dol., Lemont, IL.

Su 75-6C dolerių:
VValter Barkauskas, iš viso 

230 dol., Point Pleasant, NJ.
Apolonįja Andrašiūnas, 

garbės narė, iš viso 1,260 
dol., Orland Park, IL.

Su 50 dolerių:
Dr. Eugenįjus ir Regina 

Šilgaliai, iš viso 450 dol., Eu- 
clid, OH.

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

Julius Karsas, garbės na
rys, iš viso 1,200 dol., Oak 
Lawn, IL.

Dr. A. L. Čepulis, iš viso 400 
dol., Willoughby Hills, OH.

Nijolė Bražėnas, iš viso 150 
dol., Sparkill, N.Y.

Anna ir Petras Jakutavičius, 
iš viso 770 dol., Vai d’Or, Ca
nada.

Dr. Albinas ir Dr. Ona 
Garūnai, garbės nariai, iš vi
so 1,300 dol., Willowbrook, IL.

Narimantas Udrys, iš viso 
450 ,dol„ Farmington Hills, 
MI.

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

Theresa ir Faustas Strolia, 
iš viso 550 dol., Oak Forest, 
IL.

Stasė Daugėlienė, iš viso 
350 dol., Bedford, N.H.

Ona Kreivėnienė, iš viso 350 
dol., Media, PA.

Ignas Medžiukas, iš viso 400 
dol., Los Angeles, CA.

Marija Šeduikis, iš viso 50 
dol., Chicago, IL.

Ona Jankauskas, iš viso 50 
dol., Algonac, MI.

Algimantas Druseikis, iš 
viso 50 dol. Rochester, N.Y.

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. •

Fondo iždininkas

• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus.

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

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

• „Dieviško Kryžiaus” 
Lietuvos benamių paramos 
fondas dėkoja už aukas padėti 
Lietuvoje vargingiausiai gyve
nantiems. Aukojo: Ona ir Sta
sys Petruliai $50 Betanijos 
labdaros valgyklai Vilniuje: 
Anoniminiai (J.) $500. Nuošir
džiai dėkojame, „Dieviško 
Kryžiaus” fondas („Divine 
Cross Fund for the Homeless”) 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. (847) 
537-7949. TAX ID # 36- 
3097269.
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