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„Mažeikių nafta” iš vyriausybės 
reikalauja 400 mln. dolerių

Vilnius, lapkričio 30 d. 
(BNS) — Lietuvos naftos susi
vienijimas „Mažeikių nafta” 
pateikė vyriausybei maždaug 
400 mln. JAV dolerių vertės 
galimų pretenzijų.

„Tai nėra ta suma, kurią jau 
reikia mokėti, bet ‘Mažeikių 
nafta’ potencialiai gali reika
lauti”, sakė premjero pa
tarėjas Paulius Vilemas.

Pretenzijos, anot jo, apima 
šiuos ir artimiausius 3-4 me
tus. Tai būtų išlaidos valstybi
nio naftos rezervo saugojimui, 
mazuto kokybės gerinimui pa
gal ES reikalavimus bei kitos 
išlaidos.

„Pretenzijų svarstymas ne
reiškia, kad vyriausybė su jo
mis sutinka. Tai reiškia, kad 
kai kurios arba visos pretenzi
jos gali būti atmestos, įverti
nus jų pagrįstumą”, sakė ūkio 
viceministras Nerijus Eiduke
vičius.

„Mažeikių naftos” komuni
kacijos skyriaus viršininkas 
das Augustauskas aiškino, 
kad beveik 10 dol. mln. nuos
tolių „Mažeikių nafta” patyrė 
šiais metais, vyriausybei ne
patvirtinus veiksmų plano ir 
neįvykdžius investicijų sutar
tyje prisiimtų įsipareigojimų 
— sutvarkyti problemas, bu
vusias iki „Mažeikių naftos” 
privatizavimo.

Tačiau didžiausia — maž
daug 200-400 mln. dolerių — 
pretenzija apima būsimus 
pavojus, dėl kurių „Mažeikių 
nafta” gali patirti didesnių 
nuostolių ateityje.

„Pagal ES reikalavimus nu
matoma, kad nuo 2004 metų 
pradžįos Lietuvoje nebus gali
ma naudoti mazuto, kurio

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas paprašė vyriausybi
nės kbmisijos nurodyti avari
jos Būtingės naftos terminale 
kaltininkus. Aplinkos ministe
rijos duomenimis, į jūrą tada 
išsiliejo mažiausiai 40 tonų 
naftos, avarijos nuostoliai, ku
rie dar tikslinami, gali siekti 
3.5 mln. litų. Komisija įpa
reigota iki kito antradienio pa
teikti premjerui išvadas, kodėl 
buvo naudojamos techniškai 
netvarkingos naftos padavimo 
žarnos, ar pakankamai sku
biai buvo pradėti avarijos lik
vidavimo/larbai, nurodyti šio 
įvykio kaltininkus. (BNS) 

* Per avariją Būtingės 
terminale į jūrą galėjo patek
ti daugiau kaip 300 tonų naf
tos, teigia Seimo jūrinių rei
kalų ir žuvininkystės komisi
jos pirmininkas, sociallibera
las Rimantas Valčiukas. Pa
sak jo, bandant palyginti 
Būtingės terminalo talpose 
buvusį ir į tanklaivį pakrautos 
naftos kiekį, susidaro daugiau 
kaip 320 tonų skirtumas. Ši 
nafta galėjo ištekėti į jūrą. 
Seimo narys kaltino terminalo 
savininkus dezinformavus 
apie avariją, kas sukliudė im
tis deramų nelaimės likvidavi
mo priemonių, ir abejingumu 
pajūrio gamtai ir čia gyvenan
tiems žmonėms. Pasak R. Val- 
čiuko, įvykus avarijai, po 10 
valandų du Būtingės termina
lo vilkikai dar nebuvo pradėję 
gelbėjimo darbų ir tik atplau
kęs Klaipėdos jūrų uosto gel
bėjimo laivas „Sakiai” pradėjo 
statyti užtvaras. Seimo nario 
teigimu, įvykus avarijai, ter
minale nesuveikė avarijas ap
tinkanti aparatūra. Paaiškėjo, 
kad dalis šios įrangos nenau
dojama. (BNS)

sudėtyje bus daugiau kaip 1 
proc. sieros. Tam ‘Mažeikių 
naftai’ reikia pastatyti naują 
įrenginį, kuris gali kainuoti 
200-400 mln. dolerių”, tvirtino 
„Mažeikių naftos” atstovas. 
Tačiau, pasak jo, tai bus papil
domi koncerno nuostoliai, ku
riuos vyriausybė turės kom
pensuoti, jeigu paliks tai kaip 
vienos „Mažeikių naftos” 
problemą.

„Mes pasiūlėme vyriausybei 
kelis alternatyvius kelius, 
kaip galima išspręsti prob
lemą, pavyzdžiui, išsiderėti il
gesnį pereinamąjį laikotarpį 
arba nurodyti katilinėms, ku
rios degina mazutą, įsirengti 
papildomus valymo įrengi
nius. Tačiau atsakymo dar 
neturime, ši problema palikta 
„Mažeikių naftai”, teigė T. Au
gustauskas.

Tačiau N. Eidukevičius 
teigė, kad vyriausybė daug 
kartų tarėsi su „Mažeikių naf
ta” dėl ES reikalavimų įgy
vendinimo būdų. „Mažeikių 
naftos” derybinę nuostatą 
šiais klausimais „galima pava
dinti ultimatyvia. Nebuvo 
padarytas nė vienas žingsnis 
iš koncerno pusės, bandant 
priartinti problemos sprendi
mo principines nuostatas prie 
vyriausybės pozicijos”, sakė 
ūkio viceministras.

,Mažeikių nafta” negaus 
300 mln. litų už „Williams”

akcijas
„Mažeikių naftos” susivieni

jimo valdytojos „Williams In
ternational” atstovai oficialiai 
pareiškė, jog neapmokės 75 
mln. JAV dolerių vekselio.

Apie tai „Mažeikių naftos” 
generalinis direktorius James 
Scheel pranešė ketvirtadienį, 
susitikęs su Seimo pirmininku 
Artūru Paulausku. Tai patvir
tino susivienijimo Komunika
cijos tarnybos viršininkas Ta
das Augustauskas. Pasak jo, 
„Mažeikių nafta” negaus šių 
pinigų, nes susivienijimo re
zultatai „nepasiekė tokių, ko
kius prognozavo vyriausybė”.

Pagal 1999 m. rudenį pasi
rašytą 33 proc. „Mažeikių naf
tos” akcijų pirkimo sutartį 
„Williams” iš karto sumokėjo 
75 mln. JAV dolerių grynai
siais ir išleido tokios pat su
mos neprocentinį vekselį, ku
ris turėjo būti apmokėtas iki 
2002 metų kovo pabaigos.

Tai jau antrasis pastaruoju 
metu „Williams” akibrokštas 
vyriausybei. Praėjusią savaitę 
paaiškėjo, kad „Mažeikių naf
ta” nemoka palūkanų už susi
vienijimui vyriausybės suteik
tas daugiau kaip 1 mlrd. litu 
paskolas. Spalio mėnesį „Ma
žeikių nafta” nesumoK :o 10.4 
mln. litų palūkanų, tą ke
tinama padaryti ir lapkritį.

♦ Naujosios sąjungos kan
didatu į prezidentus turėtų 
tapti socialliberalų vadovas, 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. Tikimasi, kad bū
tent jo iškėlimas turėtų paska
tinti apsispręsti ir kitus bū
simus kandidatus, pirmiausia 
Algirdą Brazauską ir dabar
tinį valstybės vadovą Valdą 
Adamkų. „Kauno dienos” ži
niomis, V. Adamkus rimtai 
svarsto galimybę siekti antro
sios prezidento kadencijos, jei
gu matys, kad A. Paulauskas 
arba kitas kairiųjų kandidatas 
pirmaus prieš bet kokius 
dešiniojo politinio sparno iš
keltus kandidatus. (KD.Elta)

Lietuvos ambasadorius Vygaudas Ušackas, Lietuvos Garbės konsulas Seattle Vytautas V. Lapatinskas ir lietu
vių bendruomenės atstovė Zita Petkus dalyvavo lapkričio 28 dieną Lietuvos konsulato atidarymo Seattle iškil
mėse.

Lietuvos ambasadorius JAV — 
apie NATO ir bendradarbiavimą 

su Rusija
Vilnius, lapkričio 30 d. 

(BNS) — Kaip pranešė Užsie
nio reikalų ministerija, Lietu
vos ambasadorius JAV Vygau
das Ušackas dalyvavo ketvir
tadienį ir penktadienį Seattlo 
Vašingtono universitete vyku
sioje saugumo konferencijoje 
„NATO plėtra į Baltijos vals
tybes”.

„Mes gyvename didelių ga
limybių metu, įgalinančiame 
sukurti nedalomą ir laisvą Eu
ropą bei paskatinti Europos 
integraciją. Mes tikimės, kad 
šias galimybes pavyks pavers
ti nauja tikrove”, konferenci
jos dalyviams sakė ambasado
rius.

V. Ušackas paragino JAV 
bei kitas NATO nares per ki
tais metais Prahoje vyksiantį 
NATO viršūnių susitikimą į 
Šiaurės sąjungą pakviesti tris 
Baltijos valstybes.

Konferencijos dalyvius V. 
Ušackas supažindino su ryž
tingomis priemonėmis, kurių 
„Vilniaus dešimtuko” (valsty- 
bių-kandidačių į NATO) gru
pės narės ėmėsi ginant bend
ras vertybės. Ambasadorius 
pabrėžė, kad svarbus atsakas 
terorui yra spartesnė Europos 
integracija, taip pat NATO 
plėtra.

Kalbėdamas apie bendra
darbiavimo su Rusija perspek
tyvas, V. Ušackas pabrėžė, 
kad Baltijos valstybių narystė 
ES ir NATO sukurs naujas 
bendradarbiavimo galimybes.

Savo pranešime V. Ušackas

* Seimo Švietimo, mokslo 
.»r kultūros komiteto pirmi
ninkas Rolandas Pavilionis iš
platino kreipimąsi į mokslo 
bei studijų institucijas, stu
dentų organizacijas, kuriame 
ragina aktyviai reikšti savo 
nuostatą dėl 2002 metų vals
tybės biudžeto, kuris kitą sa
vaitę bus svarstomas Seime. 
„Netylėkite. Nelaukite, kad 
prieš jūsų valią būtų priimti 
lemtingi šaliai sprendimai. 
Nuo jūsų pilietiškumo pri
klauso Seimo valia ir apsi
sprendimas”, ragino R. Pavi
lionis. Jis pabrėžė, jog vyriau
sybės pataisytame biudžeto 
projekte neatsižvelgta į komi
teto siūlymus — mokslui ir 
studijoms vietoj papildomų 
140 mln. litų, priklausančių 
pagal įstatymą dėl mokslo ir 
švietimo ilgalaikio finansavi
mo, vyriausybė siūlo skirti 3 
mln. litų. (BNS)

pristatė Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus Strateginių 
ir tarptautinių tyrimų centre 
Vašingtone nubrėžtą Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių toles
nio bendradarbiavimo su Ru
sija planą.

Kalbą Strateginių ir tarp
tautinių tyrimų centre V. 
Adamkus pasakė per savo vi
zitą JAV rugsėjo mėnesį. Vizi
tas buvo nutrauktas dėl teroro 
aktų New Yorke ir Vašingto
ne.

* Privatizuojama bend
rovė „Lietuvos dujos” 
gruodžio 5 d. turėtų pasirašyti 
sutartį su Rusijos susivieniji
mu „Gazprom” dėl dujų tieki
mo 2002 metais. Tačiau, kaip 
sakė bendrovės laikinasis ge
neralinis direktorius Vidman
tas Čepukonis, dujų kaina bus 
nustatyta tik pirmajam pus
mečiui. „Kokia kaina bus, dar 
nežinau, bet tikrai aukštesnė 
bei dabar”, teigė jis, pabrėžęs, 
kad nauja kaina bus griežtai 
laikoma paslaptyje. 2002 me
tais „Lietuvos dujos” ketina iš 
„Gazprom” nupirkti iš viso 
540 mln. kubų dujų. Tai suda
rytų apie 20 proc. visos dujų 
rinkos, kuri kitąmet bus apie 
2.6 mlrd. kubų. (BNS)

* Į Klaipėdą netrukus bus
atgabenti nauji Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto jūrla
piai, kurie spausdinami Sankt 
Peterburge (Rusija). Nauji jūr
lapiai — Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcijos Švyturių 
ir hidrografijos tarnybos 10 
metų darbo rezultatas. Jūrla
piais naudosis laivai, įplau
kiantys į uostą. Iki šiol Klai
pėdos uoste buvo naudojami 
seni jūrlapiai. Uoste vykdant 
gilinimo darbus, jūrlapius rei
kia tikslinti. Rengiant naujus 
jūrlapius, geodezininkai iš 
naujo žymėjo visą kranto lini
ją, tikslias kiekvieno taško ko
ordinates, matuotojai matavo 
gylius. (BNS)

* Šią savaitę Klaipėdos 
aludariai atsidūrė alaus 
„olimpo” viršūnėje. Pasaulio 
alaus čempionato (World Beer 
Championship) organizatoriai 
oficialiai pranešė, jog „Švytu
rio” „Ekstra” alus užėmė pir
mąją vietą „Dortmunder” 
alaus kategorijoje ir yra ap
dovanotas aukso medaliu. 
Klaipėdos aludarių produktas 
buvo įvertintas 91 balu ir pa
vadintas išskirtiniu. (LR,R,

Elta)

* Lietuvos užsienio rei
kalu ministras, derybų dėl 
Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje (ES) delegacijos va
dovas Antanas Valionis pa
reiškė pasitenkinimą dėl Lie
tuvos pažangos derybose su 
ES. Briuselyje Lietuvos dery
bininkai su ES suderino dar 
tris derybų skyrius — Laisvo 
asmenų judėjimo, Muitų są
jungos ir Konkurencijos politi
kos. Pernai vasarį derybas 
pradėjusi Lietuva dabar su ES 
yra suderinusi 21 skyrių. Iš 
viso reikia suderėti dėl 29 pa
grindinių ir 2 papildomų sky
rių. (BNS)

* Politikai suprato, kad
valstybė nevisuomet žino, 
kur investuoja. Kitų metų Val
stybės investicijų programa 
sulaukė kritikos Seimo Biu
džeto ir finansų komitete dėl 
dėmesio stokos baigiamiems 
projektams. Ten taip pat 
nuogąstaujama, kad už pro
gramų, kurios žinomos tik jų 
proteguotojams, slypi nereika
lingi projektai, todėl norima, 
kad kiekvieną prašymą ap
gintų už tai atsakingas mi
nistras. (VŽ.Elta)

* Atkūrus nepriklauso
mybę Lietuvoje, šalia val
stybinių švietimo įstaigų pra
dėjo kurtis ir privačios mokyk
los, kolegijos, lopšeliai-darže- 
liai. Dabar Lietuvoje veikia 5 
pradinės, 7 pagrindinės ir 7 
bendrojo lavinimo nevalsty
binės vidurinės mokyklos, ku
rios dirba pagal Švietimo ir 
mokslo ministerijos išduotus 
leidimus. Tačiau privačioms 
mokykloms dėl finansavimo 
stokos švietimo rinkoje konku
ruoti su valstybinėmis ugdy
mo įstaigomis beveik neįma
noma. (KD.Elta)

* Lietuvos istorijos insti
tuto vadovas kaip netikslią 
sukritikavo Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko kalbą. Lap
kričio 22 d. kalbėdamas parla
mento posėdyje, A. Paulaus
kas apgailestavo, kad Lietu
voje netiriamas Jono Basana
vičiaus palikimas, kad apie jį 
žinoma labai nedaug, o „tą gė
dingą nežinojimą tenka prisi
dengti šydu”. „Tas patogusis 
šydas yra žodžiai — tautos pa
triarchas”. Tuo tarpu Lietuvos 
istorijos instituto pareiškime, 
kurį pasirašė instituto direk
torius Alvydas Nikžentaitis, 
sakoma, jog „labai apmaudu, 
kad Seimo pirmininko kalbos 
rengėjas skaito tik bulvarinę 
spaudą, rašančią apie išžagi
nimus, nužudymus, apiplėši
mus bei panašiai ir taip ne
kvalifikuotai rengia Seimo va
dovo kalbas”. ibns)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

Vašingtonas. JAV prezidentas G'eorge W. Bušh žadėjo pasinau
doti JAV karo tribunolais įtariamiems teroristams teisti ir sakė, 
kad jie yra teisėti tų asmenų, kurie vykdo masines amerikiečių 
žudynes, atžvilgiu. G. W. Bush atvyko į prokurorų ir teisingumo 
ministro John Ashcroft susirinkimą, kad duotų federaliniams pro
kurorams nurodymus, kaip dirbti dėl „karo fronto linijos”. Dides
niąją dalį savo kalbos G. W. Bush paskyrė po rugsėjo 11-osios pa
skelbtoms antiteroristinėms priemonėms pateisinti. Tarp šių prie
monių yra jo lapkričio 13-osios įsakymas įsteigti specialius karo 
teismus, kad įtariamus teroristus užsieniečius būtų galima teisti 
nesinaudojant įprasta JAV teismų sistema. Kongreso nariai reiškė 
nepasitenkinimą, kad tribunolai yra būdas apeiti JAV Konstituci
joje numatytą teismų sistemą. Sąjungininkės Europoje iškėlė 
klausimų dėl tribunolų teisingumo ir leido suprasti, kad nelabai 
norės išduoti įtariamuosius, kurių lauktų teismas šiuose tribuno
luose.

Kabulas-Bona. JAV karo lėktuvai penktadienį bombardavo oro 
uostą netoli paskutinės Talibano citadelės Kandaharo, o derybose 
dėl busimosios Afganistano vyriausybės, kurios vyksta Bonoje, 
kilo etninė įtampa. Afganistaniečių grupių derybininkai buvo pra
dėję rinkti žmones, kurie turėtų dirbti potalibaninėje vyriausybė
je. Derybose dalyvavęs aukštas puštūnų pareigūnas Haji Abdul 
Qadir, atrodo, išvyko, taip protestuodamas prieš esą neadekvatų 
atstovavimą jo etninei grupei.

Vašingtonas. Įtariamas teroristų vadas Osama bin Laden ne
gailėdamas aukojo pinigų Talibano režimui, kad jo teroristinei or
ganizacijai „ai Qaeda” būtų suteikta nevaržoma veikimo laisvė Af
ganistane, sakė buvęs Talibano vidaus reikalų ministras Moham- 
med Khaksar pareigūnas, kurio žodžius citavo JAV dienraštis 
„The Washington Post”. Pasak buvusio ministro, O. bin Laden ne
šiojosi 50,000-100,000 dolerių, kuriuos laisvai dalijo Talibano va
dams. M. Khaksar teigė, kad bin Laden dovanodavo prabangius 
automobilius bei kitas vertybes arba suteikdavo transportą Tali
bano kariuomenės pervežimui. JAV žvalgybos duomenimis, nuo 
1996 metų, kai O. bin Laden atvyko į Afganistaną, jis davė Taliba- 
nui maždaug 100 mln. dolerių gryilaisiais bei karine pagalba.

Lahor, Pakistanas. Nei įtariamas teroro išpuolių JAV organi
zatorius Osama bin Laden, nei jam prieglobstį suteikęs Talibano 
judėjimas neturi branduolinių ginklų, ketvirtadienį pareiškė Tali- 
bano atstovas Abdul Salam Zaeef. „Jeigu būtume juos (branduoli
nius ginklus - red.) turėję, nelaukdami būtume panaudoję prieš 
priešus, kurie užpuolė mūsų žmones ir įvykdė tokio masto sugrio
vimus”, sakė A. Zaeef, turėdamas galvoje spalio 7 d. pradėtas JAV 
vadovaujamų pajėgų oro atakas.

Jeruzalė. Naujajai JAV taikos užduočiai Artimuosiuose Rytuo
se buvo suduotas dar vienas smūgis. Palestiniečiui savižudžiui Iz
raelio šiaurėje susisprogdinus tarpmiestiniame autobuse, be jo žu
vo dar trys žmonės. Išpuolis ketvirtadienį vakare buvo įvykdytas 
tuo metu, kai JAV pasiuntinys Anthony Zinni susitiko su palesti
niečių saugumo pareigūnais aptarti, kaip nutraukti 14 mėnesių 
trunkantį kraujo liejimą, pareikalavusį mažiausiai 729 palestinie
čių ir 196 izraeliečių gyvybių.

Islamabadas. Iranas pranešė nepritariąs tarptautinių pajėgų 
dislokavimui Afganistane ir sakė, kad afganistaniečiai patys turė
tų rūpintis savo saugumu. Irano užsienio reikalų ministro Kamai 
Kharazi teigimu, Afganistanas turėtų įkurti savo valstybines poli
cijos ir kariuomenės pajėgas, kurios „užtikrintų valstybės saugu
mą”. Tačiau ministras neprieštaravo, kad į Afganistaną būtų siun
čiami Jungtinių Tautų stebėtojai.

Bagdadas. Irakas pareikalavo panaikinti jau 11 metų jam tai
komą prekybos draudimą prieš atnaujinant derybas Jungtinėse 
Tautose (JT) tokiais ’ usimais, kaip JT ginkluotės tikrintojų su
grąžinimas į Badadą. „Tik patenkinus šiuos reikalavimus Irakas 
atnaujins dialogą”, rašo Irako laikraštis, pabrėždamas, kad Bag
dadas nesileis įbauginamas JAV prezidento George W. Bush, kurį 
vadina „karo nusikaltėliu”, grasinimų. Šią savaitę G. W. Bush pa
reikalavo, kad Irako prezidentas Saddam Hussein vėl įsileistų JT 
ginkluotės inspektorius, kurie patikrintų, ar Bagdadas nekuria 
masinio naikinimo ginklų.

Maskva. 12-kos Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) 
valstybių vadovai penktadienį pažymėjo 10-ąsias šios Įtrinkančios 
sąjungos gyvavimo metines iškilminga ceremonija Kremliuje, ku
ria vargu ar pavyko nuslėpti daugelį juos skiriančių prieštaravi
mų. NVS buvo sukurta iš Sovietų sąjungos griuvėsių, kai Maskva 
visomis išgalėmis stengėsi išsaugoti savo geopolitinę įtaką. Į šią 
sandraugą neįstojo tik trys Baltijos valstybės — Lietuva, Latvija 
ir Estija. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad Maskva nebeturi finan
sų, kuriais galėtų priversti šias valstybes paisyti jos linijos, ir 
NVS virto neveiksmingu diskusijų klubu.

Baltimorė-Talinas. Po keletą metų trukusio teismo buvo nu
teista JAV protestantų dvasininke, 1986-1998 m. išnaudojusi vai
kus iš Estijos, kurie buvo pakviesti neva įgyti krikščioniškojo išsi
lavinimo. Kaip rašo laikraštis „The Washington Post”, Baltimo- 
rės apygardos teismas nuteisė 57 metų Joyce E. Perdue 6 metams 
laisvės atėmimo. Ji ir du jos pagalbininkai kaltinami tuo, kad ne
teisėtai vertė dirbti krikščioniškųjų tiesų semtis atvykusius vai
kus. 12-kai Estijos paauglių buvo pažadėta, jog jie lankys krikščio
niškąją akademiją, tačiau už nedidelį mokestį jiems teko kuopti 
butus, tampyti baldus. Vaikai
triūsdavo po 15 valandų per pa
rą, o jei mėgindavo prieštarau
ti, išgirsdavo grasinimus, jog 
bus parsiųsdinti į Estiją.

Londonas. Los Angeles po il
gos kovos su vėžiu mirė 58 me
tų George Harrison, kuris visa
me pasaulyje išgarsėjo su grupe 
„The Beatles”.

KALENDORIUS
Gruodžio laTržugiunla^juTgcTt

dis, Eligijus, Natalija, Šilė.
Gruodžio 2 d.: Aurelija, Gėrutis, 

Liucijus, Milmantė, Paulina, Skir
mantė, Skirmuntas, Svirgailas.

Gruodžio 3 d.: Advento I sekma
dienis. Šv. Pranciškus Ksaveras; Ata- 
lija, Gailintas, Girutis, Lapūnė.
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Dariaus Polikaičio š.m. sendraugių stovykloje, Dainavoje, suruošto „Ateities” vakaro, paminėti Ateitininkijos 90 
m. sukaktį, programos dalyviai. Iš k.: I eil. — Ona Daugirdienė, Dalia Staniškienė, Danutė Sirgėdienė, Violeta 
Razgaitienė, Dalia Mockienė. II eil. — Petras Kisielius, Rita Giedraitienė, Darius Polikaitis, Audra Daulienė.
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Š.m. gruodžio 4 dieną, ant
radienį, sukanka 60 metų, kai 
Šiauliuose okupacijų negandų 
išvargintas mirė žymusis Lie
tuvos mąstytojas, filosofas, di
dis krikščionis prof. Stasys 
Šalkauskis. Jis paliko gilius 
pėdsakus lietuvių kultūroje, 
moksle, katalikų intelektualų 
veikloje. Buvo Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto rekto- 

. rius, Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos pirmininkas, Atei
tininkų federacijos vadas, Gy
vosios dvasios sąjūdžio pradi
ninkas. Jo iškeltos idėjos, jo 
pradėti ir puoselėti dvasiniai 
sąjūdžiai, kad ir įvykus dau
gybei pokyčių Lietuvos visuo
menėje, siektinų idealų ir siū
lytų metodų prasmė tebėra 
aktualūs ir šiandien.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija ir Lietuvos vysku
pų konferencijos sekreto
riatas kviečia į prof. Stasio 
Šalkauskio 60-ųjų mirties 
metinių minėjimą Vilniaus

ČIKAGOS MOKSLEIVIU 
KUOPOS TREČIAS

SUSIRINKIMAS

Lapkričio 10-tą dieną moks
leiviai susirinko trečiajam me
tų susirinkimui. Naujai iš
rinktas dvasios vadovas klieri
kas Gediminas Jankūūas bu
vo pristatytas kuopai ir vado
vavo maldai. Po to garbinga 
viešnia Ona Daugirdienė, JAS 
CV pirmininkė ir ŠAA Tary
bos narė, skaitė paskaitą. 
Daugirdienė trumpai paaiški
no Ateitininkų organizacijos 
istoriją. Pažymėjo, kad ši or
ganizacija gimė jaunų moks
leivių ir studentų amžiaus 
jaunuolių pasiryžimo dėka. 
Tik vėliau vyresnieji perėmė 
kontrolę, kai ši užsidegusi 
grupė jaunuolių reikalavo 
struktūros ir stabilumo. Nors 
dažnai yra nepatenkintų žmo
nių, kurie teigia, kad Ateiti
ninkų a yra beprasmiškai su
stingusi ideologinėse diskusi
jose, ir aktyviai nieko nevei
kia, P. Daugirdienė mano 
priešingai, ji juos laiko pavyz
džiais aktyvumo. Jie rodo bu
vimą tikros ateitininkiškos 
dvasios, kovojančios prieš ni
hilizmą ir apatiją.

Baigdama, ji papasakojo ra
šytojo Tolstoy novelę „Kiek že
mės žmogui reikia”. Šiame ap
sakyme žmogus per velnio 
malonę gauna vis daugiau ir 
daugiau žemės. Jis, per savo 
gobšumą taip persistengia, 
kad miršta. Žemės jam reikia 
tik šešių pėdų jo palaidojimo 
duobei iškasti. Si pasaka įdo
miai vaizduoja materializmo 
dėmes.

Visų nusivylimui buvo pra
nešta, kad MAS valdyba ne
leis moksleiviams traukiniu 
keliauti į Dainavą Žiemos kur
sams. Ši kelionė Amtrak trau
kiniu yra buvusi šių kursų il
gametė smagi tradicija. Valdy
ba panaikino dėl nepatikimo 
oro žiemos metu ir traukinių 
problemų. Nors rimtai pagal
vojus, tai mašina ant ledu pa
dengto kelio daug lengviau ga
li nuslysti į griovį, negu trau
kinys nuo bėgių. Kol dar liko

Šventojo Kazimiero bažnyčioje 
2001.12.04, 4 val.p.p.

Minėjimo programoje numa
tyta: 4 vai. p.p. Šv. Kazimiero 
bažnyčios salėje koncertas.

Pranešimus skaitys: prof. 
Romanas Plečkaitis — „Stasys 
Šalkauskis — lietuviškos filo
sofuos pradininkas”. Dr. Pau
lius Subačius — „Krikščionis 
inteligentas: šios dienos iššū
kiai”. Po to diskusijos, atsimi
nimai.

5:30 vai. p.p. šv. Mišios Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Aukos 
vysk. Jonas Boruta, SJ.

Po Mišių — religinės muzi
kos ir susikaupimo pusvalan
dis, kuriame dalyvaus: Lietu
vos kamerinis orkestras (vad. 
prof. S. Sondeckis). Choras 
„Jauna muzika” (vad. V. Au
gustinas). Irena Milkevičiūtė 
(sopranas), Asta Grigorjan 
(sopranas). Prof. Leopoldas 
Digrys (vargonai).

Lietuvos vyskupų 
konferencijos inf.

laiko, Čikagos moksleiviai 
prašo, kad MAS Centro valdy
bos pakeistų šį savo nusista
tymą.

Paskui visi vyniojo atsivež
tas dovanėles Lietuvos našlai
čiams. Su kiekviena dovana, 
moksleiviai, kaip Kalėdų senio 
sekretoriai, parašė nuo jo laiš
kutį. Baigiant susirinkimą, 
visi gardžiavosi „povandenin- 
laiviniais” sumuštiniais.

Kęstutis Daugirdas

VILNIAUS
ATEITININKŲ

PRIEŠADVENTINĖ 
LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ

VAKARONĖ

Vakaronė įvyko, nepaisant 
to, kad nuolatinis vakaronių 
įkvėpėjas ir organizatorius 
Donatas Malinauskas yra 
išvykęs studijuoti į Ispaniją. 
Tačiau jo paraginti ėmėmės 
patys organizuoti vakaronę — 
užsakėme salę Vilniaus arki
vyskupijos centre, Etnocentro 
pagalba pakvietėme ansamblį 
„Dijūtą”, padarėme ir pakabi
nome skelbimus aukštosiose 
mokyklose. Apie vakaronę 
taip pat buvo skelbta ir per ra
diją.

Į vakaronę susirinko arti 60- 
70 studentų. Nemažai jų atei
tininkų, bet dar daugiau ne
matytų žmonių. Vakaronė vy
ko linksmai, smagiai. Drąses
nieji šokdino drovesnius,
stengtasi, kad nė vienas ne
liktų nešokdintas. Kai muzi
kantai jau susiruošė baigti, 
visų aktyviu prašymu jie buvo 
priprašyti dar groti bemaž vi
są valandą. Tad vakaronė tru
ko beveik 3 valandas.

Stebėtina, kad netgi besibai
giant vakaronei, vis atskubė
davo tik dabar galėję ištrūkti 
žmonės, tikėdamiesi dar su
šokti vieną kitą šokį. Trumpai 
tariant, vakaronė labai pavy
ko.

Pasisekimo paskatinti or
ganizatoriai netgi susimąstė 
apie adventinės vakaronės ga
limybę.

Darius Mickevičius

ATEITININKŲ FEDERACIJOS POSĖDIS
Ateitininkų federacijos eili

nis posėdis šių metų rugsėjo 
21 dieną vyko Kaune. Didžiąją 
dalį posėdžio užpildė Lietuvos 
ateitininkų tarptautinės veik
los ataskaitos.

Jurgita Abraitytė papasa
kojo apie penkiuose kraštuose 
vykusius renginius ir ateiti
ninkų dalyvavimą juose:

Liepos 20-30 d. Slovėnijoje 
vyko Tarptautinė moksleivių 
vasaros stovykla, kurios vado
vu buvo MAS pirmininkas Ge
diminas Plečkaitis.

Liepos 23-28 d. Ganoje, Afri
koje, vyko FIMCAP tarptau
tinės katalikiškų jaunimo or
ganizacijų federacijos Genera
linė asamblėja, kurioje dalyva
vo AF generalinis sekretorius 
Kęstutis Bagdžius ir Tarptau
tinių ryšių komiteto sekretorė 
Rūta Tarasevičiūtė.

Rugpjūčio 1-10 d. Šveicari
joje JECI-MIEC tarptautinės 
katalikų studentų organizaci
jos seminaras „Universiteto 
vaidmuo bendruomenės kūri

BERČIUNUOSE
Tik Berčiūnuose... Daugelis 

jaunųjų ateitininkų neįsivaiz
duoja, kad galėtų praleisti va
saros atostogas ne Berčiūnuo
se, kur kiekvieną vasarą jų 
laukia nauja programa, mylin
tys vaikus ir vaikų mylimi va
dovai, kur atsisveikinant lieja
mos ašaros ir prisiekiama ki
tais metais vėl susitikti.

Taip ir šiais metais čia susi
rinko seni ir nauji draugai iš 
visų Lietuvos kampelių. Nors 
Švietimo ir mokslo ministerija 
pagailėjo pinigų socialiai rem
tinų šeimų vaikams, Lietuvių 
religinės šalpos fondas susku
bo paskutinę akimirką suteik
ti paramą, už kurią esame be 
galo dėkingi. Šios paramos dė
ka galėjome paremti 147 vai
kus iš 250 stovyklavusių.

Na, o programa buvo išties 
labai įdomi. Tikriausiai dau
gelį sužavėjo kelionė į Anykš
čius siauruku geležinkeliu, šv. 
Mišios Anykščių šilelyje, nuo
stabus Anykščių bažnyčios 
vargonų gausmas, net alinan
tis karštis kelionės metu ne
buvo toks baisus.

Liaudiškos vakaronės, ku
riose smagiai grojo kapela iš 
Panevėžio, leido prisiminti 
mūsų senolių šokius, žaidimus 
ir dainas; net ir pasyviausi ne
liko abejingi, nes kojos, skam
bant tokiai muzikai, tiesiog 
pačios kilnojosi.

Vaikų išmonė ir išradingu
mas mugėje pranoko visų lū
kesčius: tai gėlininkų puokš
tės, sveikinimo atvirukai, pa
puošalų dirbtuvėlės, gatvės 
dailininkų piešiami portretai, 
atrakcionų parkas ir dar kiti 
visokie dalykai, kuriuos net ir 
išvardinti sunku. Tai išties 
buvo šauni šventė ne tik 
mums visiems, bet ir užkly- 
dusiems svečiams.

Visko ir nepapasakosi, nes 
kiekviena diena — tai dau
gybė įvairių nuotykių, kiekvie
nas vakaras nepakartojamas; 
net ir tradicinis talentų vaka
ras kaskart vis kitoks, savaip 
žavus, savaip viliojantis.

me” — seminare dalyviai dali
josi patirtimi Europos aukšto
se mokyklose, Europos šalių 
švietimo sistemom ir diskuta
vo jaunimo, ypač katalikiško 
jaunimo, organizacijų veikla 
universitetuose. Dalyvavo 
penki AF atstovai: AF tarybos 
narys Aurimas Šukys, MAS 
iždininkė Jūratė Aglinskaitė, 
AF tarybos narys Darius Mic
kevičius, ateitininkai Jurgita 
Borisevičiūtė ir Tadas Anta
naitis.

Rugpjūčio 1-13 d. Ispanijoje 
vyko mainos programa tarp 
Lietuvos, Ispanijos ir Portuga
lijos jaunimo organizacijų. AF 
atstovė renginyje buvo Rūta 
Kareckaitė.

Rugpjūčio 31-rugsėjo 2 d. 
Olandijoje Rūta Tarasevičiūtė, 
Kęstutis Bagdžius ir Darius 
Mickevičius dalyvavo FIM- 
CAP Europos Biuro eiliniame 
posėdyje.

Rūta Tarasevičiūtė kalbė
jo apie jos ir Kęstučio Bag- 
džiaus dalyvavimą XX FIM-

Praėjo dar viena vasara Ber
čiūnuose, praėjo dar vienas 
gyvenimo tarpsnis, ir vėl, tar
dami „sudie”, tikimės, kad su
sitiksime. Rozvita

PATIKSLINIMAS
Patiksliname š.m. lapkričio 

3 d. šiame puslapyje išspaus
dinto Ramunės Kubiliūtės 
straipsnio „21-asis ‘Ateities’ 
akademinis savaitgalis” pasi
taikiusias korektūros klaidas. 
Straipsnyje, kalbant apie a.a. 
prof. Ereto minėjimą, turėjo 
būti:

„Šiemet suėjo 105 metai 
nuo profesoriaus Ereto gimi
mo” (ne mirties). Šį pasako
jimą autorė baigė: ,,’Ateities’ 
savaitgalio metu buvo platina
mas lietuviškas vertimas 
1973 metais profesoriaus Ere
to vokiškai parašytos knygelės 
‘Užmirštieji baltai’ (išleistas 
Kaune 2001 m. ”. Čia buvo 
praleistas žodis „lietuviškas”. 
Autorei dėkojame už bendra
darbiavimą ir atsiprašome už 
šį kartą pasitaikiusias korek
tūros klaidas.

Reikia pastebėti, kad mini
ma prof. Ereto knygelė, origi
naliai spausdinta vokiečių kal
ba, vėliau, dėka Algio Liepi- 
naičio išversta į anglų, pran
cūzų, italų ir ispanų, o dėka 
kun. A. Saulaičio į portugalų 
kalbas, šiemet lietuvių kalba 
išleista Lietuvoje A. Zolubo.

• Red.

ČIKAGOS MOKSLEIVIU 
SUSIRINKIMAS

Čikagos ir apylinkių moks
leivių ateitininkų susirinki
mas vyks šeštadienį, gruodžio 
8 d. Susirinksime PLC žemu
tinėje salėje 4:30 vai. p.p., o 7 
v.v. dalyvausime šv. Mišiose 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje. Po Mišių vyksime į 
Ateitininkų namus, kur mūsų 
susirinkimas tęsis iki 10:30 
v.v. Informacijai skambinkite 
Živilei Bielskutei, tel. 708- 
788-6208.

JAV
Metams
$100.00

1/2 metų 
$60.00

3 mėn. 
$38.0''

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.
• Redakcįja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

CAP Generalinėje asamblėjo
je, kurios tema buvo „Jauni 
žmonės — taikos ir ramybės 
skelbėjai”. Tarp eilės FIMCAP 
nutarimų, tie, kurie lietė Lie
tuvos ateitininkus:

Ateitininkų federacijai pra
tęstas narės stebėtojos statu
sas iki kitos generalinės 
asamblėjos 2004-tais metais; 
patvirtinus naują nario mo
kesčio sistemą, AF privalės 
mokėti 200 euro metinį nario 
mokestį;

AF-jai pasiūlyta organizuoti 
gruodžio mėnesio FIMCAP 
Europos Biuro posėdį, pradėti 
tarptautinį mainų projektą, 
kuriame galėtų dalyvauti ir 
moksleivių ateitininkų kuopa; 
vykdyti vadovų ruošimo pro
jektą.

Toliau, AF posėdžio metu 
buvo priimtas Pasvalio ateiti
ninkų kuopos prašymas įsi
registruoti į federaciją. Nutar
ta Ateitininkų savaitgalį reng
ti šių metų spalio 21-22 d.

Šios žinutės paimtos iš AF 
raštinės sekretorės Aušros 
Kazlauskaitės ei. paštu gautos 
informacijos.

LŠ

ATEITININKŲ RENGINIAI 

Čikagoje
Gruodžio 16 d. — Čikagos 

Ateitininkų kūčios 1 val.p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia Lipniūno-Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopa.

Dainavoje

Gruodžio 26-30 d. — MAS
Žiemos kursai. Registracija iki 
gruodžio 12 d.

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. Astrauske
Vaikų gydyto

Palos Pediatr
708-923-630 

Chicago Pedia
773-582-850

is, MD
a
CS
0
[ries
0

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.

DR. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA

10745 VVinterset Dr.
Orfand Park, IL 60467 

708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

DR. DALIA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543VV. 127* Str.

Suite 101
Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Aurora Medical Center

10400 75 St Kenosha, Wl 53142 
(262) 697 6990

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Hiahway 
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

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 fizioterapiją, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Avė., Benvyn, IL 
60402, tel. 708 - 484 -1111. 

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

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
1192 VValter St., Lemont, IL 60439 

1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
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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 MACUAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJĄ

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

Valandos pagal susitarimą
DR. VILIUS MIKAITIS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 
FAMILY MEDICAL CLINIC

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

Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-460-2500

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

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

Oak Lawn, IL 60453
TaI

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 Harlem 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, M D 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
ISSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

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

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

ARASŽLIOBA, 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

NERVŲ 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.KISIEUUS 
INKSTŲ, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

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

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 St Avė. (219) 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. Harlem, Bridgeview, IL 

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

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com
http://www.illinoispain.com


Mes ir pasaulis
Paruošė Bronius Nainys

RUSIJOS BALSAS Į NATO
„Nors gal per anksti teigti, 

bet ne per anksti klausti, ar 
Bush-Putin pasitarimas
Crawford (Texas) tik nebuvo 
Jaltos ir Maltos pasitarimų 
pakartojimas?” — samprotau
ja Zbigniew Brzezinski lap
kričio 28 „Wall Stręet Jour
nal” straipsnyje „NATO su 
Rusįja turi būti atsargi”. Jal
toje jai draugiškas JAV prezi
dentas Franklin Roosevelt, 
brolaudamasis su „Dėde Juo
zu”, gavo jo pažadą paskelbti 
karą Japonįjai, už tai atiduo
damas jam Centro-Rytų Eu
ropą, o kitas JAV prezidentas, 
Georg Bush, girdamas sovietų 
vadovą Gorbačiov, Maltoje iš
siderėjo jo pažadą nekliudyti į 
NATO įjungti suvienytą Vo
kietiją, dar primena žymus 
politikas Brzezinski, pabrėž
damas, kad tai buvo stebėti
nos asmeninės diplomatijos 
pratybos. Pagal jį, kiekvieno 
tų abiejų pasitarimų išvadas 
aptardami, žiniasklaidininkai 
šūsnimis straipsnių skelbė 
„naujus laikus”, „istorinį pra
siveržimą”. Rusijos-JAV san
tykių pasikeitimą „iš pagrin
dų”. Kaip gi neskelbs — argi 
neistorinis Rusijos prasiverži
mas: gauti pusę Europos ir 50 
metų komunizmo pagalba 
plėšti, grobti turtą, kankinti, 
žudyti žmones už pašaudymą į 
karą jau pralaimėjusius ir bė
gančius japonus? Pamiršo 
Brzezinski, kad Maltoje pana
šų linktelėjimą buvo gavęs ir 
Gorbačiov. „Baltijos kraštuose 
tvarkykis kaip nori, tik ne
naudok jėgos" — JAV prezi- 
depto Bush jam pasakyti žo
džiai.

Kažin koks „istorinis” bus 
Crawford (Texas) palikimas? 
Kol kas jis kažkaip tylus ir pil
kas, lyg ir nieko ten nebūtų 
buvę, tačiau aišku, kad ne be 
jo palaiminimo nauja istorinė 
gaida nuskambėjo iki šiol ne
grotame Londono-Maskvos 
koncerte. Vos tik spėjus Putin 
sugrįžti, paskui jį į Maskvą 
nuskridęs, NATO gen. direk
torius anglas Lord Robertson 
paskelbė Didžiosios Britanijos 
premjero Tony Blair sumany
tą, JAV prezidento George 
Bush palaimintą, planą, steig
ti bendrą Rusįjos-NATO ta
rybą, kurioje kai kuriuos 
NATO išankstinius sprendi
mus Maskva turėtų teisę net 
vetuoti. Nors sudėtingai sura
šytas ir į storą vatą įvyniotas, 
Robertson pateiktas planas, 
bet aiškiai matyti, kad jis Ru- 
sįjai duoda vos nenarystę ir 
visiškai pakeičia 52 metus 
puoselėtą NATO, kaip karinės 
organizacijos, filosofįją. Tai le

miamas žingsnis, priartinan
tis Rusiją prie Vakarų partne-, 
rystės, spaudos atstovams 
Maskvoje teigė NATO gene
ralinis direktorius. Į klausi
mą, kaip toji partnerystė deri
na žmogaus teisių pažeidimus 
Čečėnijoje, lord Robertson at
sakė: „Nors su Rusįja dėl Če
čėnijos mūsų nuomonės skiria
si, bet dabar į tai reikia žiū
rėti kitomis akimis”. Ar Mr. 
Blair ne Mr. Chamberlein II?

Naujas NATO karinio komi
teto pirmininkas, kitų metų 
pradžioje pareigas perimantis, 
vokietis gen. Herald Kujat to
kiam Tony Blair planui nepri
taria. „New York Times” lap
kričio 28-tos vedamasis planą 
vertina teigiamai, samprotau
damas, kad tai panaikins Ru
sijos priešinimąsi NATO plėt
rai ir Baltįjos valstybių pri
ėmimui. Panašiai rašė ir 
„NYT” bendradarbis Michael 
Wines lapkričio 23-čią: „Blair 
pasiūlymas panaikins vieną 
didžiausių Rusįjos-Vakarų ne
sutarimo priežasčių, nes su
darys sąlygas Maskvai nesi
priešinti NATO plėtrai į buvu
sias sovietines Baltįjos res
publikas, esančias Rusijos pa
sienyje. Apie Baltijos valsty
bių priėmimą Maskvoje užsi
minė ir pats NATO gen. direk
torius, užtikrintai pabrėžęs, 
kad ateinančiais metais sąjun
ga plėsis ir kad greičiausiai 
pakvies vieną ar net visas Bal
tįjos valstybes, bet tai bus ži
noma tik gegužės mėnesį.

Tačiau, kaip bebūtų keista, 
didelio pritarimo šiam planui 
neparodė pati svarbiausia šio 
vyksmo aktorė Rusįja. Prezi
dentas Vladimir Putin pareiš
kė pasiūlymą svarstysiąs, o 
Dūmos pirmininkas Gennady 
Seleznev priminė, kad Rusija į 
NATO nestos. Atrodo, kad Ro
bertson siūlomas dalinis veto 
Kremliaus vadovų netenkina. 
Nors ir nebūdama NATO na
rė, toje Blair sugalvotoje tary
boje Rusįja nori tokių pat tei
sių kaip ir NATO narės.

Zbigniew Brzezinski daug 
naudos iš to plano nemato. 
Pirmiausia jam neaišku, ar 
tuo planu siekiama Rusįją 
įjungti į Vakarų pasaulį ilgam 
laikotarpiui, gal net nuolati
nei partnerystei, pakeičiant 
net žmonių galvojimą, ar tik 
vienkartiniam uždaviniui — 
kovai su teroristais. Saugu
mas reikalautų Rusijai glaus
tis tik prie Europos. Trys šim
tai milįjonų dėl karo Afganis
tane ir Čečėnįjoje įpykusių 
musulmonų pietuose, 1.3 mili
jardo, visada neaiškiai Rusi
jos atžvilgiu nusiteikusių, ki

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, kuri pirmosiose 33-iojo Europos čempionato atrankos varžybų A grupės rung
tynėse lapkričio 21 d. Vilniaus „Lietuvos ryto” krepšinio arenoje nugalėjo Olandijos komandą 95:73 ir tapo va
dovaujančia, tačiau tas dar nereiškia, kad jos pergalė užtikrinta kitose rungtynėse. V. Gulevičiaus (Elta) nuotr.

nų — pavojingi kaimynai. Bet 
kaip suderinti per tūkstantį 
metų diktatūros įgūdžių prisi
sunkusią visuomenę su žaibo 
greičiu pirmyn skubančių va
kariečių demokratiniu nusitei
kimu? O laikinis įjungimas, 
kaip, pvz., pagal šį planą, grei
čiau tik atmieš NATO tvirtą 
jungtį, didžiausią po Antrojo 
pasaulinio karo politinį lai
mėjimą. Taip pat kažin, ar Pu
tin, panaudodamas Amerikos
tragediją, jam šiuo laiku labai 
naudingam posūkiui į Vaka
rus, jau atsisakė vos prieš ke
lis mėnesius puoselėtų tikslų: 
atskirti Europą nuo Amerikos, 
sudaryti sąjungą su Kinija 
prieš JAV hegemoniją pasau
lyje, kurti slavų imperiją ar 
atgal po Maskvos skėčiu su
sigrąžinti, nepriklausomomis 
tapusias, buvusias sovietų res
publikas?

Šalia to, Brzezinski nesuvo
kia, kaip toji Rusįjos-NATO 
taryba, 19+1, praktiškai 
veiks? Pirmiausia juk vyks 
NATO posėdžiai, paskui jų nu
tarimai turės būti persvarsto- 
mi 19+1 posėdyje kartu su Ru
sįja: kaip bus sukuriamas 
sprendimas? Ar po vieną balsą 
turės visi 20 posėdžio dalyvių, 
ar Rusija — viena ir kiti 
NATO nariai — vieną? Kas at
sitiks, balsams pasidalinus po 
lygiai? Rusija į posėdį ateis vi
sada iš anksto paruošusi išva
dą, kaip į tai atsilieps kiti 19 
dalyvių? Brzezinski čia įžiūri 
tik didelį nesusipratimą. Keis
ta jam, kodėl šis pasiūlymas 
buvo paruoštas Didžiosios 
Britanijos premjero, įpirštas 
JAV prezidentui ir skubos ke
liu atgrūstus į Maskvą. Pagal 
jį, ar negeriau būtų buvę viską 
apsvarstyti ir siūlymą paruoš
ti NATO narių užsienio rei
kalų ministrų posėdžiuose, ir 
tik tada rodyti Maskvai? To

kiam Zbigniew Brzezinski 
samprotavimui turbūt daug 
kas pritars.

NATO gen. sekretorius 
George Robertson šia savo 
skubia kelione į Rytus tikėjosi 
ir daugiau „zuikių nušauti”. 
Vieną — net Lietuvoje, tačiau 
tos „medžioklės” kažkodėl 
anglas atsisakė, žadėdamas į 
Vilnių užsukti ateinančių me
tų pradžioje. Ketvirtadienį, 
lapkričio 29, jis praleido Esti
joje, sujos vadovais svarstyda
mas šios, mažiausios Baltijos 
valstybės, ruošimąsi į NATO. 
Jam neaišku, kodėl estų noras 
įstoti į NATO tirpsta. Nors 
dar daugiau kaip 50 nuošim
čių gyventojų pasisako už 
NATO, bet jų vis mažėja. Ro
bertson patenkintas Estijos 
pažanga, bet stipriai ragino 
ją ruoštis, moderninti kariuo
menę ir dirbti iki pat pirmu
tinės dienos į NATO kviečia
mosios konferencijos Prahoje.

Kažin ką reiškia šio aukšto 
NATO pareigūno posūkis į Es
tiją ir „pristigimas” laiko Lie
tuvai? Ar Ęstija jau pirmesnė 
ir tikresnė kandidatė? Ir apla
mai, ką šiame lauke reiškia 
Didžiosios Britanijos premjero 
Tony Blair žaidimas tuojau po 
JAV-Rusijos prezidentų trijų 
dienų išsamaus pokalbio, ku
rio išvadose šis klausimas iš 
viso nebuvo užsimintas? Ne
jaugi jis nebūtų buvęs svarsty
tas? O jeigu buvo, ir jeigu iš
vada ta, su kuria Robertson 
galvotrūkčiais nudūmė į 
Maskvą, kodėl Tony Blair bu
vo leista įšokti į tą Vašing- 
tono-Maskvos darželį ir užpy
kinti vokiečius? O gal ir kitas 
NATO nares?

Ar dar mums tikėti George 
W. Bush pareiškimu, kad nei 
jaltų, nei miunchenų daugiau 
nebus? Čečėnai tikrai nebeti
ki.

* Vilniuje pradėjo veikti 
nauja technologija aprū
pinta automobilių plovykla 
„§canwash”, kurioje automobi
liai plaunami ne šepečiais, o 
aukšto slėgio vandens srove. 
Žirmūnų mikrorajone, „Sta- 
toil” degalinėje esančios plo
vyklos veikimo principai labai 
paprasti. Vandens srovė iš 
vertikalių ir horizontalių 
vamzdžių tolygiai pasiskirsto 
viso automobilio paviršiuje ir 
tiksliai „apčiuopia” jo kon
tūrus. Duomenys saugomi plo
vimą valdančio elektroninio 
bloko atmintyje. Vandens sro
vė purškiama skirtingais 
kampais, todėl visos automo
bilio detalės, iškilimai ir 
įlinkimai nuplaunami itin 
kruopščiai. Plovimas ir džio
vinimas užtrunka 7 minutes.

(BNS)

* Vilniaus centre sostinės 
savivaldybei leista organi
zuoti dviejų požeminių auto
mobilių stovėjimo aikštelių 
įrengimą. Savivaldybei bus 
perduoti valdyti patikėjimo 
teise 2 valstybinės žemės skly
pai komercinei-ūkinei veiklai. 
Sklypų požeminėje dalyje keti
nama įrengti 3 lygių automo
bilių stovėjimo aikšteles, tam 
pačiam tikslui panaudojant 
antžeminę sklypų teritoriją.

(BNS)

* Pagrindinė Prienų 
sklandytuvų gamyklos
„Sportinė aviacija” bendri
ninkė JAV firma „Group Ge
nėsi s” investuoja į įmonės 
technologijas. Papildomais in
dėliais — įranga „Genesis” 
klasės sklandytuvams gaminti 
— amerikiečiai didina „Spor
tinės aviacijos” įstatinį 1.4 
mln. litų kapitalą iki 8.6 mln. 
litų. (LR,Elta)
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Terorizmas ir Amerikos 
piliečių teisės

Rugsėjo 11-oji pakeitė Ame
rikos gyvenimą ir net pa
saulėžiūrą. Galima sakyti, 
kad teroristų išpuoliai sudre
bino pačius šio demokratinio 
krašto pagrindus. Pabrėžtina: 
tik sudrebino, bet nesugriovė. 
Tačiau kiekvieno JAV piliečio 
pareiga yra budėti, kad ply
šeliai, tuose pagrinduose at
siradę, nepakenktų visam de
mokratinės santvarkos pasta
tui, taip kruopščiai statytam 
ir saugotam daugiau kaip du 
šimtus metų.

Tai nereiškia, kad iki šiol 
niekuomet • demokratiniams 
principams nebuvo nusiženg
ta, bet kiekvieną kartą, kai 
toks nusprūdimas nuo tiesaus 
ir lygaus kelio atsitikdavo, 
būdavo iš naujo pasižadama: 
daugiau niekuomet! Ir iš tie
sų, daug buvusių klaidų ati
taisyta (pvz., mažumų ir mo
terų lygiateisiškumo pažeidi
mai, didžioji dalis įvairiausio 
pobūdžio diskriminacijos, ir 
pan.), be to, susikūrusios ste
bėtojų ir gyventojų teisių sau
gotojų grupės stropiai seka 
kasdienybės eigą, tiek politi
niuose, tiek civiliniuose sluok
sniuose, iškeldamos pastebė
tus nesklandumus. Kaip daž
nai gyvenime pasitaiko, ret
karčiais tas „stropumas” kiek 
išsilieja per kraštus (sakykim, 
ateistų, homoseksualų ir pan. 
atvejais) ir tuomet būtina rei
kalavimus suderinti su tik
rove. Tam JAV' turi atitinka
mas institucijas ir įstatymus.

Vienas labiausiai brangi
namų šio krašto įstatymų 
punktų yra tai, kad nei vienas 
žmogus nelaikomas kaltu, kol 
jo kaltė be abejonių įrodoma. 
Tokia piliečių teisių apsauga 
gali pasididžiuoti toli gražu 
ne visos užsienio valstybės 
(čia, savaime aišku, kalbama 
apie demokratijas, nes totali
tarinio režimo valdžia apskri
tai nepripažįsta pačių pagrin
dinių teisių jokiam žmogui).

Prasidėjus karui su teroris
tais, visos pirmenybės aukš
čiausiuose valdžios sluoks
niuose Vašingtone susitelkė 
ties vienu pagrindiniu tikslu: 
apsaugoti valstybę ir jos gy
ventojus nuo tolimesnių tero
ristinių išpuolių, o taip pat 
nubausti ne tik tų išpuolių 
vykdytojus, bet ir jų skatinto- 
jus, ugdytojus, globėjus. Ne
paisant, Įtiek sveikintinas ir 
reikalingas toks griėStas pa
siryžimas, kyla pavojus, kad, 
siekiant .jį vykdyti, gali nu
kentėti nekalti žmonės, tiek 
užsienyje , tiek savame krašte.

Jau tik ketinimas „ap

klausinėti ir, įtarimui kilus, 
įkalinti” apie 5,000 vyrų, vien 
dėl to, kad jie telpa į tam 
tikrą amžiaus ribą ir yra mu
sulmonai, atliepia visų japonų 
kilmės žmonių priverstinį in
ternavimą Antrojo pasaulinio 
karo metu. Tą patį galima pa
sakyti ir apie suvaržytas įva
žiavimo į JAV-es galimybes 
kai kuriems Artimųjų bei Vi
duriniųjų Rytų gyventojams. 
Nors iš dalies, bent lietuvių 
atžvilgiu, tai ne toks blogas 
dalykas: niekas juk neįtars, 
kad svečias iŠ Lietuvos yra 
kažkoks musulmonas, talibas 
ar kitoks teroristas... Galbūt 
lietuviams ir vizos apsilanky
mui Amerikoje bus lengviau 
išduodamos.

Visi sutinka, kad krašto 
saugumas yra labai svarbus, 
bet nemažiau svarbu neatsisa
kyti principų, kuriais parem
tas Jungtinių Amerikos Vals
tijų vardas, gerbiamas ir ži
nomas visame pasaulyje. 
Amerika visuomet buvo laiko
ma tikruoju demokratinės val
stybės pavyzdžiu ir ne viena 
šalis pagal tą modelį stengėsi 
formuoti savo įstatymus bei 
gyvenimą.

Ketvirtadienį Valstybės vyr. 
prokuroras John Ashcroft ant 
teroritų gaudymo kabliuko 
užkabino naują masalą, paža
dėdamas, kad bet kuriam imi
grantui (nelegaliam) bus su
teikiamos ypatingos lengvatos 
pasilikti šiame krašte ir ilgai
niui įsigyti JAV pilietybę, jei
gu suteiks žinių apie teroristų 
veiklą arba asmenis, kurie ta 
veikla užsiima ar ketina už
siimti. Toks pasiūlymas, be 
abejo, gali būti veiksmingas, 
jeigu neišeis iš „protingo 
proceso” ribų ir nebus įękun- 
džiami nekalti žmonės, tam
pomi po teismus, kol įrodys 
savo nekaltumą.

Tačiau toks John Ashcroft 
pasiūlymas dar kartą patvirti
na, kaip rimtai į terorizmo pa
vojų ir kovą su juo žiūri JAV 
vadovybė. Jau prieš kiek laiko 
buvo skelbiama, kad už tero
ristų vado ir mokytojo išda
vimą bei suėmimą, siūloma 
daugiau netu 25 milijonai do
lerių! Prisimenant, kad už 
vienintelio Dievo Sūnaus, Jė
zaus Kristaus išdavirųą žydų 
šventyklos vyresnieji sumo
kėjo Judui tik trisdešimt sida
brinių, atlyginimas už Osama 
bin Laden atrodo tikrai mil
žiniškas (o gal tai tik inflia
cija?). Reikia visgi tikėtis, kad 
žmogaus teisių apsauga JAV- 
se neprarado savo budrumo.

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS
• Iš vokiečių kareivio Heinricho Rossmano — 

lietuvių partizano „Povo” dienoraščio

HEINRICHAS ROSSMANAS
Nr.13

Viršuje pritvirtinome tinkamą dėžės užvožą, 
kurį plonai aptepėme moliu, ir mūsų įėjimas tapo ne
pastebimas. Mūsų šeimininkė labai šneki, visada ran
da apie ką pakalbėti. Ji gali kalbėti kaip advokatas. 
Pusryčiaudavome ir pietaudavome virtuvėje prie suo
lelio, kad kuo greičiau būtų galima viską paslėpti. Aš 
sėdėdavau ant kibiro, o Žvirblis — ant kėdutės.

1947 m. gruodžio 22-oji mūsų gyvenimo slėptuvėje 
diena. Šįryt vėl pusryčiavome viršuje, o dabar lindime 
slėptuvėje, nes buvo atėjęs kaimynas. Užmigome. Stai
ga girdžiu viršuje, virš mūsų slėptuvės, žingsnius. 
Žvirblis visas sudrebėjo ir parengė pistoletą. Tai užėję 
rusai ieškojo partizanų, po to išėjo.

Kitame namo gale, kambaryje, Žvirblis, aš ir Rča- 
nikas(?) rankinėmis girnomis sumalėme miltų ir gele
žinėje statinėje ėmėme virti degtinę.

Naujieji 1948-ieji metai. Žvirblis ir aš išlindome, kad 
kartu su kitais draugais atšvęstame Naujuosius me
tus. Namuose buvo padengtas stalas. Be mūsų, buvo 
dar aštuoni partizanai ir keletas mūsiškių — šei
mininkų dukterų ir giminaičių. Kaip visada, šiandien 
taip pat netrūko degtinės. 24 valandą, vidurnaktį,

Anupras paėmė savo automatą ir paleido į lubas de
šimties šūvių seriją, Kęstutis — seriją į grindis, kiti 
šaudė iš savo pistoletų. Galiausiai užgeso šviesa, buvo 
sudaužytas lango rėmas ir, kas pavojingiausia, pra
mušta krosnis. Taip pagal partizanų tradiciją buvo 
apšaudyti Naujieji metai. Jei partizanai nesilaikytų 
šios tradicijos, kas gi tai padarytų? Vienas partizanų 
atnešė man smuiką. Aš pradėjau smuikuoti, visi — 
šokti. Dar rudenį, kai kraustėmės į būstą „Tėviškėje”, 
žadėjome šeimininkei ją linksminti. Kartkarčiais sės
davau į šiltą kampą prie krosnies ir grieždavau smui
ku, o Žvirblis sviestmuše mušdavo taktą. •

1948 m. sausio 18-oji. Žvirblis ir aš norėjome persi
kelti per Mėmelį, bet grįžome atgal, nes kaime sužino
jome nemalonią naujieną. Kitoje Mėmelio pusėje naktį 
buvo šaudoma, vieną partizaną nušovė, o kitas pa
spruko. Kitą dieną sužinojome, kad du partizanai pag
rindiniu keliu važiavo rogėmis. Staiga iš už tvoros pa
sigirdo šūviai, ir partizanas Žiedas iš karto žuvo, o 
išsigandęs arklys metėsi per lauką, ir partizanas Kęs
tutis liko gyvas.

Degtinė — kenkėja ir gelbėtoja. Jei aš ir Žvirblis ei
davome į kaimą, retai kada grįždavome negirti. Ga
liausiai nuo degtinės ant mano kairės kojos ėmė krau
juoti žaizda. Kraujuoja jau penkis mėnesius. Paste
bėjau, kad kai guliu ir negeriu degtinės, mano žaizda 
ima gyti, o kai nueinu į kaimą ir pasigeriu, vėl atsive
ria. Vakar vakare mūsų gyvenimas vos nepasibaigė. 
Mes su Žvirbliu apsirengėme ir norėjome su vienu rei
kalu eiti į kaimą pas ūkininką, bet netikėtai iš pasi

vaikščiojimo grįžęs šeimininkas mūsų neleido. Iš pra
džių mes išgėrėme litrą degtinės, o paskui — antrą. 
Degtinė pakirto kojas, mes niekur nėjome, likome na
mie. Tai buvo mūsų laimė, nes jei būtume pas šį ūki
ninką nuėję, atgal nebūtume grįžę. Ankstų vakarą pas 
jį atvažiavo dvylika rusų ir kone iki ryto ten lūku
riavo. Šį kartą mes dėkojame vien tik degtinei —ji 
mus išgelbėjo.

Civiliams sniegas yra draugas, o partizanams — 
priešas. Pirma, jame pastebimas kiekvienas mūsų vel
tinių, kurie skiriasi nuo medinių klumpių, žingsnis, 
antra, jis daro mus gerai matomus net tamsią dieną, 
todėl mes, kaip ir rusai, iš baltos medžiagos pasisiu
vome maskuojamuosius chalatus.

Šiandien turime pėstute pereiti Mėmelį. Ūkininko 
name „Gintaras” prisiekia jauni partizanai. Šį kartą 
pamačiau daugiau partizanų. Iš viso buvo 21 žmogus. 
Vėl dalyvavo kunigas, kuris priiminėjo priesaiką. Po 
prisaikdinimo buvo geros vaišės, šį sykį kaip išimtis — 
arbata. Paryčiais aš ir Žvirblis grįžome į savo būstą.

1948 m. vasario 28-oji. Rytas. Aš slėptuvėje vienas. 
Šeimininkė šįryt pusryčius padavė į slėptuvę, nes iš 
pat ryto pas ją atėjo vyro brolis. Jis atnešė naujieną. 
Šiandien anksti rytą, eidamas per lauką, kitoje Mėme
lio pusėje girdėjo šaudymą ir granatų sprogimus. Ši 
žinia mane labai apstulbino, nes Žvirblis išėjo „Lie
tuvaitės” link, kur gyveno Anupras. Galvojau, kad jis 
žuvo. Bėjo aš kaip vaikas, nes Žvirblis buvo atsargiau
sias iš visų kitų. Vakare Žvirblis grįžo ir papasakojo, 
kad šiandien anksti rytą rusai rado Kastyčio slėptuvę,

buvusią vieno ūkininko name už kelių kilometrų nuo 
„Lietuvaitės”. Aišku, slėptuvė rusams buvo išduota. 
Rusai apsupo ūkį, ėmė kratyti visą namą ir aptiko 
slėptuvės dangtį. Slėptuvėje buvę partizanai ėmė šau
dyti per dangtį, ir rusai išbėgo iš kambario. Tuo pasi
naudoję, partizanai išlindo iš slėptuvės, bet per susi
šaudymą, kilusį name ir lauke, visi septyni buvo nu
kauti. Be to, rusai sušaudė ūkininko žmoną ir dukterį- 
Pabėgo tik du sūnūs, kurie dabar tapo mūsų partiza
nais. Didžioji dalis žuvusiųjų partizanavo tik dvi ar 
tris savaites. Žuvo septyni mano draugai: Kastytis, 
Našlaitis, Marius, Migla, Šarūnas, Audra ir Neptūnas. 
Po savaitės žuvo dar vienas partizanas — Balandis. 
Tai vienas iš sūnų šeimininko, p?ts kurį rusai rado 
slėptuvę. Balandis partizanu buvo tik vieną savaitę.

Velykos. 1948 metai. Žvirblis ir aš esame Vytenio 
pakviesti į pobūvį „Lietuvaitėje”. Kur yra išmaningų 
merginų, galima tikėtis gerų vaiš ių. Ir šį kartą ųenusi- 
vylėme savo merginomis. Stalas buvo gausiai padeng
tas. Aš, kaip visada, grojau, o kiti šoko ir dainavo. Šį 
kartą grojau akordeonu. Šventė me tris dienas.

Iš „Lietuvaitės” aš ir Žvirblis negrįžome į savo būstą 
„Tėviškėje”, o nuėjome dirbti į „Imperiją”. Po ilgų ap
mąstymų, kur mums gyventi, pavasarį ir vasarą, nu
tarėme vėl gyventi „Imperijoje” ir iškasti naują bun
kerį. Ilgai ieškoję, ant vieno kalno radome vietą bun
keriui. Nelabai apsidžiaugė me, nes žemė buvę, molin
ga ir kieta kaip akmuo, ir toko kasti ne kastuvu, o kir
tikliu.

Bus daugiau

t
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JAV LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimo pradžioje daly
viai ir prezidiumas buvo leng
vai suskaičiuojami nt abiejų 
rankų pirštų. Kiek vėliau 
nutūpė būrelis iš Detroito, 
gretas papildė ir vietinis jau
nimėlis. Naujai atvykusiems į 
Ameriką atstovavo trejetas 
šokėjų iš „Svajos” — Greta, 
Laura ir Linas. Suvažiavimui 
baigiantis, dalyvių sąraše bu
vo užsiregistravęs 31 žmogus.

Praeitais metais Australijoje 
įvyko Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos kongresas, kurio 
pagrindiniu šūkiu buvo „Tau
tiškumo prasmės įsisavini
mas”. Sidnėjuje ir Melboume 
buvo nagrinėjama, kaip iš
saugoti lietuviškos jaunimo 
sąjungos veiklą. Tas kongre
sas tarsi pažadino ir JAV jau
nimą aktyvesniam veikimui. 
Buvo išsirinkta valdyba, ku
rios pirmininke tapo Daina 
Žemaitaitytė iš Los Angeles, 
sekretore — Kristina Jonu
šaitė iš Čikagos, nariai — 
Moacir de Sa Pereira, Aras 
Mattis, Kazys Adomkaitis, 
Marius Petrušonis ir kt. Ši 
nauja Jaunimo sąjungos val
dyba dirba ribo š.m. sausio 1 d.

Įžanginį pranešimą padarė 
Daina Žemaitaitytė. Valdybos 
nariai atsiskaitė už savo atlik
tus darbus ir už tuos, kurie 
negalėjo atvykti.

PLB sveikinimus ir ateities 
planus,, susijusius su PLJS, 
perdavė švietimo tarybos 
pirm. Regina Kučienė. JAV LB 
Krašto valdybos vardu sveikino ir 
pirmininko A. Gečio laišką per
skaitė vicepirm. Dalia Badarienė

Jaunimo nuveikta namažai. 
Sukurtas tinklalapis, kurio 
autorius ir tvarkytojas Aras 
Mattis, šiuo metu Illinois uni
versitete baigiantis savo 
mokslus MD ir PHD laips
niams (biologijos ir mikrobio
logijos srityje) įgyti. Jo dėka 
šiais metais tinklalapis tapo 
įdomesnis; prieinamesnis ir 
suprantamesnis. Yra regis
travimosi programa, kur jau
nimas gali registruotis: 
www.javlis.com Per šį tinkla- 
lapį jaunimas gali susipažinti 
ir surasti sau lietuviškos veik
los. Laukiama įvairiausių 
pasiūlymų reklamos ir kitose 
srityse.

Pasidžiaugta, kad gaunama 
nemažai laiškų — žmonės nori 
išreikšti savo nuomonę ar su
laukiama pasiūlymų. Įdomu ir 
tai, kad rašo ne tik jauni, bet 
ir vyresni, neseniai atvykusie
ji iš Lietuvos. Tai rodo Jauni

Laura Borevskytė »:r Linas Umbrasas („Svajos” šokėjai).

mo sąjungos gyvybingumą. 
Labai smagu, kad atsiranda 
vis nauju vardų. Kad tas tink
lalapis būtų įdomesnis, pagei
daujama nuotraukų iš įvairios 
lietuvių jaunimo veiklos, taip 
pat įvairių aprašymų iš jauni
mo gyvenimo. Už visuomeni
nius reikalus atsakingas Moa
cir sukūrė kalendorių, ku
riame atsispindi LJS veiklos 
datos.

Buvo supažindinta su Kana
dos Jaunimo sąjungos kopir- 
mininko Vyto Ruslio ir Da
riaus Sondos laišku apie Ka
nados LJS rudens veiklą.

Australijos LJS veikia akty
viai, Kanadoje veikia stipriau. 
Ypač Kanados jaunimas nusi
teikęs stiprinti ryšius tarp lie
tuvių, išsimėčiusių po platųjį 
pasaulį. Todėl reikia pasida
linti įvairią informaciją, pasi
keisti adresais, kontaktais 
tarp organizacijų. Būtina stip
rinti ryšius JAV LJS su kito
mis sąjungomis, o ypač su Ka
nados LJS, nes yra labai arti, 
patogu susisiekti, nuvykti ar 
paskambinti. Yra siūlymų su
sitikti kartą metuose. Norima 
surengti dar vieną, stambų 
renginį tarpe jaunimo kongre
sų. Skatinti PLBJS veiklą, 
kad ta veikla skatintų veikti 
vieniems kitus. Nors LJS yra 
ir savaip skirtingos sąjungos, 
vis tik turime išlaikyti savo 
individualumą, nes sąlygos 
skiriasi ir mes ne lenktyniau
jame, bet draugaujame. Jau 
pradžiai kanadiečiai US są
jungos kopirmininkai Darius 
ir Vytas kviečia gruodžio 22 d. 
į kalėdinį pobūvį Lietuvių 
namuose.

Buvo ilgokai diskutuojama, 
svarstomi keliai kaip, kokiu 
būdu pritraukti daugiau jau
nimo, kaip „praturtėti”, t.y. 
užsidirbti pinig-ų, ką įrašyti į 
nutarimą. Tarpe aktyviųjų 
buvo ir „treč.iabangininkas” 
Linas Umbrasas, pateikęs 
savo ir Laurus Borovskytės 
projektą, pasiūlęs kelius, kaip 
reklamuotis tarpe atvykusio 
jaunimo. Suvažiavime buvo 
priimti svarbūs nutarimai, ku
riais vadovausis valdyba ir 
valstijų, miestų ar apylinkių 
padaliniai.

Suvažiavimui p.Btsibaigus, 
prakalbinau dalyvius. Buvo 
įdomu išgirsti jų idėjas, sie
kius.

Daina Žemaitaitytė. Mo
kytoja. Jau antri metai ameri
kietiškoje mokykloje. Moko 
trečios klasės vaikus. Moko 
visko! Tuoj, baigus g imnaziją, 
dirbo mokytoja Los Angeles 
lietuvių parapijos lituanisti
nėje mokykloje. Po ketverių 
metų pasitraukė, nesi nebeuž
teko laiko.

— Kokia pagrindin ė Jauni
mo sąjungos idėja?

— Lietuvybė! Išeivų os jauni
mo išlikimas lietuvišku. Tęsi
mas to, ką per 50 metų sukūrė 
LB. Mes mokomės, kaip įsi
jungti į platesnę veildą, ren
giamės būti LB nari ais, nes 
kam, jei ne mums — .jos atei

čiai, teks perimti veiklą? Šie 
uždaviniai ir planai skatina 
mūsų pačių lietuvybę, pasi
didžiavimą, kad esi lietuvis.

— Šiandien atstovavai ir LA 
jaunimui. Kiek LA US turi 
narių?

— Pagal sąrašus maždaug 
30. Kai reikia ką organizuoti, 
ateina daugiau. Pagaminome 
LA US marškinėlius. Mokyk
los užbaigimo piknike dalyva
vome, reklamavome JS. Lie
tuvių dienomis, kartu su JAV 
išsinuomavome kioskelį. Par
davinėjome marškinėlius, ke
purėles su US US atributi
ka. Labai pirko marškinėlius, 
išpardavėme. US dalyvavimas 
LD buvo puikus garsinimas 
išeivijoje. Povilas Pakučkas — 
LA JLS pirmininkas.

Daina Žemaitaitytė.

— Ar patenkinta šio su
važiavimo darbu?

— O, taip. Gražiai dirbome 
kartu. Noriu tikėti, kad kitas 
suvažiavimas bus gausesnis, 
kad jaunimas sužinos daugiau 
iš čia buvusių ir susidomės. 
Labai džiaugiuosi, kad dalyva
vo naujai atvykusiųjų jauni
mas. Jie turėjo gerą proga 
sužinoti, ką veikiame ir, tikiu, 
kad jie prisidės prie Čikagos 
JS veiklos. Taip mes įsigyjame 
naujų draugų. Ir daugiau kal
bame lietuviškai... Priimti nu
tarimai dėl veiklos, informaci
jos.

— Ar logiška, kad PUS pa
grindinė būstinė ne Lietuvoje, 
o jos pirmininkas Matas Sta
nevičius gyvena Kanadoje?

— Mūsų išlikimas yra skir
tingas, nei lietuvių Lietuvoje. 
Mes turime spręsti, ką išeivija 
daro. Mes negyvename Lietu
voje, mums reikia išlikti lietu
viais, reikia išlaikyti lietuvybę 
ir savo vaikams, todėl mums 
labai svarbu, kad kuo daugiau 
lietuvių įsijungtų į šią veiklą, 
kur jie bebūtų.

Marius Petrušonis. 26 m. 
JAV US vicepirmininkas 
naujai atvykusiųjų reika
lams. Į JAV atvyko iš Kauno 
1993 m., kur mokėsi J. Ja-

Iš kairės: Aida Viskontaitė, Elenutė Sventickaitė, Lora Maier.

Iš kairės: Kristina Barauskaitė, Kristina Dėdinaitė.
Visos nuotraukos Algio Jonušo

Marius Petrušonis.

blonskio mokykloje. Studijavo 
iki 2000 m. gegužės mėn. 
Baigė tarptautinius santykius 
George Washington universi
tete magistro laipsniu Euro
pos studijų integracijos sri
tyje. Jau visi metai dirba 
Lietuvos ambasadoje admi
nistraciniu techniniu darbuo
toju: suteikia informaciją — 
jei koks amerikietis nori vykti 
į Lietuvą, ar kas nori pasikeis
ti pasą.

— Kaip patekau į Ameriką? 
Su mama, kaip turistas, kaip 
ir daugelis. Ar galiu patarti 
žmonėms, kaip tapti studen
tu? Žinoma. Geriausiai tiesiai 
susitarti su mokyklomis, kai 
kurie privatūs * universitetai 
duoda lengvatas, d valstybi
niai nelabai.

— Pats atstovauji visiems 
naujai atvykusienis. Tai kokiu 
keliu patekai į šią sąjungą?

— Aš atstovauju lietuviams 
per Vašingtoną. Andrius Či- 
žiūnas Vašingtone subūrė lie
tuvišką visuomenę. Jo tėvai 
Amerikos lietuviai. Mes su juo 
nuąprendėme įkurti lietuvių 
jaunimo sąjungą. Kai jis nuvy
ko į Australijoje vykusį kon
gresą, tuo metu pasiūlė mano 
kandidatūrą.

Vašingtono-Baltimorės są
junga, kuriai vadovauja And
rius Čižiūnas, turi 150 narių 
sąrašėlyje. Manome, kad yra 
daugiau, kurie ateina į mūsų 
renginius. Didžiausias rengi
nys — Kovo 11-ošios. Atvyksta 
daug studentijos. Noras juos 
burti į JAV US, kad įsijungtų 
į veiklą. Visada laukiame te
mų diskusijoms. Organiza
vome Jonines. Sulaukėme jau
nimo iš apylinkių.

Kiekvieną mėnesio pasku
tinį sekmadienį turime susi
rinkimus. Bažnyčioje susiren
ka jaunimas ir tada mes dis
kutuojame. Susirenkame link- 
smavakariui, susipažįstame 
su bendraamžiais. Kiekvieną 
mėnesį vis nauji veidai. JAV 
LB apylinkė yra gana aktyvi,

mes bendradarbiaujame su ja 
ir tikimės bendradarbiauti su 
visais kitais.

Su mūsų veikla susipažinti 
buvo atvykęs iš Lietuvos Min
daugas Kiznys, kuris atsto
vauja 150 lietuviškų jaunimo 
organizacijų. Kol kas turime 
informacijos pasikeitimo ry
šius — bendrai v .iklai. Atgy
venti lietuviškunr galima 
įvairiomis formomis — laiš
kais, gal per internetą.

— Kokie paties idealai Jau
nimo sąjungai?

— Kaip idėja — tik lietu
vybės išlaikymas. Svarbiau
sias uždavinys. Amerikos lie
tuviai turi kiek kitokį požiūrį. 
Bet mūsų bendros šaknys. 
Man normalus dalykas — ben
drauti su tautiečiais, praleisti 
laiką. Kai kurie dalykai dau
giau politiški — padėti pa
kviesti į NATO.

Kristina Jonušaitė.

Kristina Jonušaitė. 20 m. 
JAV US sekretorė. Treti me
tai studijuoja anglų kalbą, li
teratūrą, gimnazijos pedago
giką Saint Mary*s kolegijoje 
Indianoje. Rengiasi būti gim
nazijos mokytoja.

— JAV US buvo kažkiek 
numirusi. Australijos kongre
sas mus išjudino. Kas prieš 
mane buvo išrinktas sekreto
riumi? Broliai Čižiūnai viską 
darė vieni. Dabar mūsų daug 
ir veikla skiriasi. Esame akty
vesni. Kongrese gali dalyvauti 
nuo 18 metų, o į sąjungą pri
imame nuo 16 metų. Per tuos 
dvejus metus jaunimas dau
giau sužino apie JS, tada gali 
dalyvauti kongrese.

— Koks pagrindinis sąjun
gos tikslas, kokios tavo parei
gos?

— Pagrindinis idealas su
jungti JAV jaunimą. Visi turi 
žinoti, kad jaunimas gyvas. 
Mano rūpestis sušaukti posė
džius, rašyti protokolus. Kas 
mėnesį siunčiame Straipsne
lius spaudai. Juk mūsų valdy
ba yra visai Amerikai. Reikia 
turėti JS kiekviename krašte. 
Pasaulio US gerai, kad visi 
gali suvažiuoti. Yra pasaulio 
kongresas, kur iš kiekvieno 
krašto yra atstovų.

— Tikėjaisi daugiau daly
vių?

— Man atrodė, kad bus dau
giau. Kalakutiniuose šokiuose 
buvo nemažai jaunimo. Mes 
uždirbome pinigų sąjungai. 
Visi aukojome savo laiką. 
Auksė ir Moacir buvo vakaro 
vedėjai. Man smagu, kad atvy
ko iš Detroito, ten kuriasi 
naujas skyrius. Atvyko pasisa
kyti, kaip jiems sekasi.

Vida Jonušienė. Kartu su 
vyru Algiu įdėmiai stebėjo 
suvažiavimo eigą.

— Ar „sergate” už Kristiną?
— „Nesergu”, bet nervuo- 

juosi, kad tik viskas gerai pa
vyktų. Reikia jaunimą palai
kyti. Mano tėvas (a.a. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas buvo ilga
metis tautininkų partijos pir
mininkas) irgi palaikydavo, 
pastumdavo. Tada ir pats jau 
riedi. Ir Kristinai jis daug ką 
aiškino. Mes esame čia, kad 
palaikytume jaunimą. Ar ne
turime ką veikti namuose? 
Bet reikia eiti kartu su jauni
mu, domėtis jų veikla.

Kai Kristina sugalvojo vykti 
Australijon, aš net išsižiojau 
— kur?! Juk jai tik 19 metų,

kaip galės savarankiškai tvar
kytis? O čia ji dar pinigų pati 
kelionei užsidirbo, tai kaip 
gali neleisti. Ir grįžo iš Austra
lijos laiminga, grįžo jau kaip 
JAV US sekretorė. Be abejo, 
pirmoje eilėje mokslai, tačiau 
ši veikla ir užimtumas irgi la
bai gerai jai pačiai. Svarbiau
sia, kad jai įdomu! Gaila, bet 
daugelis tėvų nepalaiko vaikų. 
O jei nors truputį dėmesio, tas 
vaikas tiesiog sparnus įgyja!

Moacir de Sa Pereira. 25 
m. Studijuoja universitete 
anglų kalbą. JAV US atsa
kingas už visuomeninę veiklą. 
Tėvas brazilas, mama lietuvė
— Daiva Matulionytė. Moacir 
gimė Čikagoje, užaugo Bos
tone. Lankė lituanistinę mo
kyklą. Puikiai kalba lietu
viškai. Sako, kad jo broliai — 
taip pat. Dėkui mamai, taip 
lietuviškai auginusiai vaikus.

— Kuo patraukia jaunimo 
sąjunga? Čia nėra taip katego
riškai primetama lietuvišku
mo idėja. Mūsų Jaunimo 
sąjungoje gali dalyvauti bet 
kas, kas nori būti lietuviu. 
Taip, tikėjausi daugiau žmo
nių., Kai kurie draugai dar 
miega. Ne visi susidomėję. Bet 
aš noriu dalyvauti ir dalyvau
ju. Per kalakutinius šokius 
turėjome plakatų, kortelių. 
Susirinko daugiau nei šimtas 
žmonių. Šitas suvažiavimas 
atitinka mūsų interesus. Ar 
gerai, kad atėjo naujai atvyku
sieji lietuviai? O taip. Labai 
mums įdomu. Norime juos pri
traukti. Yra truputį skirtin
gi žmonės. Jų lietuviškumas 
jiems nėra reikšmingas. Jie 
gali laisvai kalbėti lietuviškai, 
Lietuvą žino puikiai. Buvo 
tokių, kur paraginome daly
vauti, atsisakė. Kai mano 
draugas pakalbino naujuosius, 
tai jie sako — a, neįdomu, mes 
domimės badmintonu. Kiek
vienas pasirenkame.

Linas Umbrasas. 20 m. 
Antri metai iš Lietuvos.

— Koks įspūdis? Neblogas. 
Be abejo, svarbiausia užduotis
— išlaikyti lietuvybę. Ben
dravimas išlieka bendravimu. 
Jei žmonės dalyvauja akty
vioje veikloje, turi ką veikti, 
jau jie yra kitokie. Turiu 
minčių, sumanymų, noriu 
įsijungti į platesnę veiklą.

Laura Borovskytė. 22 m., 
kolegijos studentė, keleri me
tai Čikagoje.

— Jei po pertraukos pasili
kau, vadinasi susidomėjau. 
Gaila, kad tiek mažai informa
cijos turėjau. Net nežinojau 
apie tokius kalakutinius šo
kius. Ateityje galime pagamin
ti tokias skrajukes su informa
cija ir paskleisti tarpe naujai 
atvykusiųjų. Net neabejoju, 
kad įsijungti norinčių atsiras. 
Dalyvausiu ir būsimame susi
tikime.

Auksė Grigaliūnaitė.

Auksė Grigaliūnaitė. Mo
kosi Advokatų mokykloje. JAV 
US Čikagos skyriaus pirmi
ninkė. Lietuvoje buvo 1989 m. 
Rengiasi vykti į šokių šventę.

— Tavo mama buvo ilga
mete „Grandinėlės” šokėja. Ar 
namuose kalbate lietuviškai?

— Beveik ne. Mama dar 
kartais, o tėtis — ne. Aš pati 
bandau kasdien skaityti lietu
viškai, nes jaučiu, kad mano 
kalba prastėja. Todėl skaitau

lietuviškas knygas. Gyvenu 
Čikagoje. Kai buvau jauną, 
gyvenau Clevelande...

— Kodėl dalyvauju sąjun
goje? Labai noriu. Turiu tokį 
potraukį, noriu dalyvauti. Ne
noriu pasakyti, kad lietuviš
kumo reikia, nes aš nežinau, 
kas yra tas lietuviškumas. 
Mes vis diskutuojame, kas tai 
yra lietuviškumas. Nuspren
dėme, kad tai yra kiekvieno 
asmeninis dalykas. Mūsų or
ganizacijos tikslas bandyti su
jungti visą jaunimą Čikagoje 
ir aplink. Norime turėti tokią 
organizaciją, kad žmonės ži
notų, ką gali veikti, galime ką 
nors pasiekti, dirbdami ko
kiame renginyje, vakaronėje. 
Susieitų daugiau. Suorgani
zuoti dažniau ne tik kalaku
tinius šokius. Tai, ką mėgsta 
jaunimas. Mano tėvai paliko 
tas idėjas. Daugiau mama. Jei 
nori kas nors į mus kreiptis e- 
mail adresas: Aukse@JAV.- 
com. Viktorįja Sušinskaitė — 
mūsų sekretorė. Turime savo 
tinklalapį — www.JAVLJS.com/ 
Chicago

Jonas Grigaliūnas, 19 m. 
Auksės brolis. Studijuoja kom
piuterių inžineriją, Cham- 
paign, Urbana.

— Kodėl esu US? Geras 
jausmas būti lietuviu. Mano 
šaknys iš Lietuvos. Močiutės 
iš Lietuvos. Mano kalba silp
nėja. Dalyvavimas čia padeda 
nepamiršti kalbos. Turiu 
jausmą viduje, kad čia gerai 
jaučiuosi. Lituanistinėje mo
kykloje labai patiko Lietuvos 
istorija. Mokytoja G. Sturo- 
nienė sakė, kad aš taip gerai 
žinau istoriją, jog net ne
reikėjo laikyti egzamino. No
rėčiau, kad jaunimo būtų dau
giau. Būtų gerai, kad būtų 
daugiau informacijos laikraš
tyje.

Būrelis iš Detroito
Aida Viskontaitė. 23 m., 

Elenutė Sventickaitė 20 m., 
Kristina Barauskaitė 24 m., 
Kristina Dėdinaitė 24 m.,
Lora Maier 22 m. Mark Juška 
22 m. ir Paulius Juška 26 m. 
Vis studentai arba jau baigę 
universitetus.

— Mes tik pradėjome veiklą. 
Atvykome čia, nes norime pa
sižiūrėti, kas vyksta, ką mes 
galime. Mums įdomu. Naujų 
žmonių iš Lietuvos yra. Ban
dome juos įjungti į bendrą 
veiklą.

— Kam jums reikia tos 
sąjungos?

Aida — Lietuvybei, noriu 
išlikti lietuve, bendrauti su 
lietuviais ir kad mano vaikai 
kalbėtų lietuviškai ar žinotų, 
kad jie lietuviai.

Aida — architekė. Nori dirb
ti restauracijoje. Buvo Lietu
voje. Jai labai patiko, dar vyks 
su šokių grupe (Aidos mama 
vadovauja Detroito lietuvių 
šokių grupei) į šokių šventę.

Markas Juška — 22 m., jo 
tėvai gimė Vokietijoje. Nori ką 
nors veikti tarpe lietuvių — 
šokti, dainuoti, kalbėti lietu
viškai.

— Kam tau reikia asme
niškai US?

— Reikia eiti į tokias 
grupes, kur gali būti laimingu, 
būdamas kartu. Ne, nekal
bame lietuviškai, čia mums 
visiems kaip slapta kalba. 
Merginos turi draugų iš Lietu
vos. Buvo susitikę su lietu
viais skautais. Šokių šventė Lie
tuvoje labai reikalinga, ten 
galima susitikti. Jaunimas 
planuoja vykti Vokietijon, Lie
tuvon, dalyvauti jaunimo veik
loje, na, o dabar svarbiausia 
susikurti gerą organizaciją.

Suvažiavimas vyko lietuvių 
kalba. Kad ir kaip buvo ne
lengva daugeliui dėstyti min
tis, bet kalbėtojai stengėsi. 
Gal ne kiekvienas surado tin
kamą žodį, bet stengėsi. Sėk
mės visiems!

Paruošė 
Ligija Tautkuvienė

http://www.javlis.com
http://www.JAVLJS.com/


MUSŲ ŠEIMOSE

Jaunavedžiai Danutė Penčylaitė ir Thomas Udovich

VISA, KAS GERIAUSIA IŠ DVIEJŲ 
PASAULIŲ

Skaisčią, saulėtą, vėjuotą 
š.m. spalio 6 d., dviejų jaunų 
žmonių keliai susibėgo į vieną 
senoviškoje St. Clemens baž
nyčioje, šiaurinėje Čikagoje. Į 
bendrą gyvenimą žengiančius, 
Danutę Penčylaitę ir Tomą 

, Scott Udovich, palydėjo gau- 
, sus būrys draugų ir svečių bei 

vestuvių pulkas: vyr. pamergė 
Connie Perry, vyr. pabrolis 
Kyle Walworth; pamergės -— 
Vida Puodžiūnienė, Živilė 
Puodžiūnienė, pabroliai Doug 
Vojtech ir Scott Essington. 

, Moterystės sakramentą sutei- 
, kė ir šv. Mišias atnašavo kun. 

Anthony Puchenski. Jungtu
vių iškilmingumą dar paryš- 

. kino.puošnus bažnyčios vidus, 
puiki vargonų muzika ir Da
nutės draugės Rimos Po- 

’ likaitytės, giedojusios solo Mi
šių metu, malonus balsas.

Jaunoji — Danutė Penčy
laitė -r- Rimanto ir Ritos Pen- 
čylų duktė ir Romo Penčylos 
sesuo. Iš mažens Danutę supo 
lietuviška aplinka: lietuvių 
vaikų Montessori darželis, Kr. 
Donelaičio lituanistinė mokyk- 

. la, Pedagoginis lituanistikos 
institutas (baigė, gaudama 

4 mokytojos diplomą ir kurį lai
ką mokytojavo Kr. Donelaičio 
vaikų darželyje) ir Lietuvių 
Skautų sąjunga („Kernavės” 
tuntas, Akademinis sąjūdis), 
kurioje Danutė aktyviai daly
vauja nuo vaikystės (mama, 
skautininkė Rita, pratino ją 
stovyklauti nuo 2 metų!). JAV 
mokyklos: Mother McAuley 
aukštesnioji ir Illinois univer
sitetas, Farmacijos fakultetas, 
kurį Danutė baigė, įsigydama 
farmacijos doktoratą. Šiuo me
tu dirba Caremark, Ine. bend
rovėje, kaip klinikos farmaci
ninkė, be LSS priklauso Li
thuanian American Pharma- 
cists Assn. ir Rho Pi Phi 
(Pharmaceutical Fraternity); 
ilgametė „Grandies” ir „Vil
ties” tautinių šokių grupių šo
kėja.

Jaunasis — Thomas Udo
vich — gimęs New Yorke, 
Elizabeth ir a.a. John Udovich 
penkių vaikų šeimoje (be To
mo, John, Davė, Brian ir Na- 
talie). Tėvui anksti mirus, 
našlė mama ne tik gražiai 
išaugino nemažą šeimą, bet ir 
išmokslino. Tomas baigė Mc- 
Quaid jėzuitų aukštesniąją 
mokyklą Rochester, N Y., o 
akademinius laipsnius įgijo 
Kettering universitete, Flint, 
MI (BS Manufacturing Engi- 
neering) ir Kellogg School of 
Management, Northvvestem 
un-te (MBA); šiuo metu dirba 
Andersen Business Consul
ting bendrovės vadyboje, Či
kagoje. Priklauso Sigma Al
pha Epsilon Fraternity; domi
si beisbolu (ypač, kaip niujor
kietis, New York Yankees!),

mėgsta keliauti ir slidinėti, 
kaip ir Danutė. Bendri intere
sai — tvirta plyta naujo židi
nio statyboje!

Vestuvių pokylin gausūs 
svečiai suvažiavo į puošnų 
Midvvay klubą, First National 
banko dangoraižyje. Čia, 56- 
tame aukšte, po kojų žiburiuo
jant Čikagos miestui, maloniai 
pabendravo jaunųjų giminės 
ir draugai, jų tėvų artimieji, 
seni ir nauji pažįstami ne tik 
iš Čikagos, bet ir iš Rochester, 
N.Y., Cleveland, OH, Detroit, 
MI, Los Angeles, CA, o Da
nutės krikšto mama Vida Dai- 
lydienė atskrido iš Kanados. 
Vestuvių svečiais buvo ir Da
nutės krikšto tėvas Vyt. Ja- 
nuškis su šeima, močiutė mo
kyt. Jadvyga Penčylienė, To
mo močiutė Udovich ir tetos iš 
Wisconsin, artimi draugai 
Gary Stark, Steve Lezniak. 
Gaila, kad šios šventės nesu
laukė Danutės antroji močiu
tė, a.a. Jadvyga ir senelis, a.a. 
Petras Stravinskai.

Jaunuosius, pražygiavusius 
pro juostų vartus, pasitiko tė
vai su tradicine duona, drus
ka, vynu ir visų svečių skam
biai užtrauktu „Ilgiausių me
tų!” Danutė ir Tomas sulaukė 
daug sveikinimų raštu ir žo
džiu. Galbūt patys gražiausi 
linkėjimai buvo Danutės ma
mos Ritos — susirinkti ir pa
sisavinti visą kas geriausia iš 
dviejų pasaulių — lietuviškojo 
ir amerikietiškojo, kad naujas 
židinys draugiškumu, suprati
mu, įvertinimu šildytų ne tik 
jaunuosius, bet ir draugus, gi
mines, artimuosius. Vestuvių 
puotą sklandžiai pravedė Da
nutės brolis Romas.

Įdomiu sutapimu, 11-tojo te
levizijos kanalo atstovai, rink
dami medžiagą apie Čikagos 
lietuvius būsimai „The Li- 
thuanians in Chicago” (gruo
džio 10 d.) programai, buvo at
vykę šių vestuvių pafilmuoti.

Sekančią dieną, tradicijas 
tęsiarit, visas vestuvių pulkas 
ir svečių būrys sugužėjo į jau
kius Rimanto ir Ritos Penčylų 
namus —- į sugrąžtus. Čia lie
tuviškai muzikai skambant, 
gausioms vaišėms gomurį ku
tenant, visi galėjo pratęsti Da
nutės ir Tomo vestuves dar 
vieną dienelę. Gaila tik, kad 
tą malonią popietę drumstė ką 
tik paskelbtas JAV karas Af
ganistano teroristams. Visų 
dėmesys nuolat krypo į tele
vizijoje girdimas-matomas ži
nias. Duok Dieve, kad karo 
baisumai šios jaunos poros 
niekada nepaliestų.

Povestuvinėje kelionėje ap
lankę Havajus, Danutė ir To
mas Udovich pasiliko gyventi 
ir dirbti Čikagoje.

Sesė Nijolė

ŠEIMOS SEATTLE
LIETUVIŲ TELKINYJE
John ir Violet Čepurnai 

tapo seneliais. Š. m. liepos 
24 d., jų sūnui Povilui su 
žmona Dianne gimė dukrytė, 
Isabel Maree.

Aušrelė ir Ričardas Ra
manauskai didžiuojasi nauja 
anūke, Grace Elena, gimusia 
rugpjūčio 8 d., Skaidrei (Ra
manauskaitei) ir Jody Brown.

Audrius ir Aušra Vašta- 
kai praturtino Seattle lietu
vių bendruomenę nauju nariu. 
Jų sūnelis Simonas gimė š.m. 
rugpjūčio 9 d.

Leonas ir Colleen Gaba- 
liai sulaukė atžalyno; jų 
sūnus, Viktoras Ksaveras, gi
mė spalio 5 d., o krikštynos 
įvyko lapkričio 11 d., Šv. Mo
nikos bažnyčioje, Mercer Is- 
land.

Sveikiname Vidmantą 
Raišį, išėjus į pensiją. Nuo 
š.m. birž. 30 d. Vidmantas turi 
daugiau laisvalaikio džiaugtis 
keturiais savo vaikaičiais.

Alec Metz, sūnus Virginijos 
(Strasevičiūtės) ir Russell 
Metz, baigė aukštuosius moks
lus Lewis and Clark universi
tete, Portlande, praėjusią va
sarą, ir įsigijo diplomą Azijos 
studijose. Alec buvo pasi
ruošęs dirbti JAV Taikos kor
puse Azijoje; deja, dėl tero
ristų išpuolių New Yorke, ta 
programa buvo atšaukta. Jis 
dabar ruošiasi studijuoti teisę.

Juozas ir Zita Petkai 
minėjo savo vedybinio gyveni
mo 30-tas metines rugpjūčio 
29 d.

Sveikiname jaunavedžius 
Lidiją Morkūnaitę Hanna ir 
Wade Sellie. Vestuvės įvyko 
rugpjūčio 25 d. Medaus mė
nesį jaunieji praleido Tahiti 
saloje.

Mėtos Landytės ir Loren- 
zo C i ann e Ui vestuvės rug
sėjo 9 d., įvyko Italijoje,,
žavingoje Ischia saloje. Jau
navedžiai povestuvinėje ke
lionėje aplankė Lietuvą.

Maura McCann ir An
drius Jozaitis, sūnus Gedi
mino ir Marytės Jozaičių, su
situokė rugsėjo 22 d. Vestuvės 
įvyko Poulsbo miestelyje, o 
jaunasis pasirūpino, būtų vyk
domi lietuviški vestuviniai pa
pročiai.

„Seattle Times” laik
raštis, spalio 10 d. laidoje, 
pranešė, kad gimnazistė/spor- 
tininkė Lyndsey Bogachus lai
mėjo stipendiją lankyti Wa- 
shington State universitetą. 
Lyndsey pradės studijuoti 
ateinančiais metais ir tuo 
pačiu metu žais krepšinį uni
versiteto komandoje. Sporti
ninkei stipendijas siūlė net 
aštuoni universitetai. Lyndsey 
yra aukšta mergina. 6 pėdų 2 
colių ūgio, ir vadovauja savo 
gimnazijos plaukimo koman
dai. Jos pasiekimais didžiuo
jasi tėvelis Gary, kurio sene
lis gyveno Roslyn, Washing- 
ton, lietuvių angliakasių telki
nyje.

Zita Petkienė

Gimtadienių proga lapkričio pradžioje dukterys, žentai, sūnus ir vaikaičiai susirinko pasveikinti „Ūsų senelį" ir 
„Būtį". Dr. Donatas ir Indrė Tijūnėliai su dukterų Dainos ir dr. Donato Siliūnų bei dr. Rasos ir dr. Patrick Mc 
Carthy vaikučiais: Paulius S., Matas M., Aleksas S., Audra S., Erikas M., Elytė M. ir Daiva S.

Nuotr. Rasos Mc Carthy

Kard. Audrys J. Bačkis apjuosia Prancūzijos lietuvių kunigą, prel. Joną 
Petrošių, švenčiantį 50 m. kunigystės jubiliejų, lietuviška juosta. Jubilie
jus buvo švenčiamas š.m. spalio 13 d. M. Šmitienės nuotr.

Mama ir dukra - Viligailė Lendraitienė ir Nida Lenilraitytė - Lithuanian 
Mercy Lift pokylyje „Sveikatos odisėja 2001" Brookfield zoologijos sode.

Stasė ir Vytautas Jagminai. Jie nuo pat atvykimo į Ameriką aktyviai 
įsijungė į Lietuvių Bendruomenės gyvenimą ii' anksčiau atvykusiųjų 
tarpe jaučiasi savi. Stasė yra „Tėviškės" kapelos vadovė, o Vytautas — 
kapelos dalyvis.
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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

GLOBOJAME NE TIK NAŠLAIČIUS
„Lietuvos našlaičių globos” komiteto pranešimas JAV 

LB XVI tarybos antrai sesijai

Komitetą sudaro: pirm. Bi
rutė Jasaitienė, sekretorė — 
Irena Kairytė, iždininkas — 
Albinas Smolinskas, studentų 
šalpa — Gražina Liautaud, 
šalpos skirstymas — Dana Ba- 
zienė, kartoteka — Nijolė 
Maskaliūnienė, Sigutė Užu- 
pienė, Juozas Užupis, paragi
nimai — Regina Jautokaitė, 
ryšiai su rėmėjais — Regina 
Smolinskienė, posėdžiai ir 
spauda — Aldona Šmulkštie
nė, nariai specialiems reika
lams: dr. Alina Domanskienė, 
Vanda Prunskienė, dr. Ed
mundas Ringus, Philadelphi
jos skyrius — Jeanne S. Dorr, 
Washingtono skyrius — Te
resė Landsbergienė, Omahos 
skyrius — Laima Antanėlienė.

Komitetas įsteigtas 1993 m. 
birželio mėn. Komitetas suda
rytas ir veikia Amerikoje la
bai populiarios „foster-a-child” 
programos pavyzdžiu. Ameri
koje ieškome žmonių-rėmėjų, 
kurie sutiktų globoti našlaitį 
Lietuvoje, įsipareigodami mo
kėti 150 dol. metams. Taip pat 
komitetas remia daug invali
dų, našlaičių studentų. Gau
nant daugiau pinigų yra re
miamos didelės neturtingos 
šeimos. Taip pat siunčiami 
siuntiniai su žmonių daiktais,
drabužiais, batais ir t.t.

Lietuvoje našlaitis arba jį 
globojantis asmuo gauna 
12.50 dol. per mėnesį. Studen
tai gauna vienkartinę metinę 
250 dol. stipendiją. Pinigai yra 
siunčiami Lietuvon įgalioti
niams, kurie paskui tuos pini
gus išdalina globojamiems 
našlaičiams-vaikams. Šiuo 
metu yra šelpiama 1,030 vai
kų. Pernai rudenį buvo duotos 
92 stipendijos studentams. 
Šiais metais dar nepaskirtos 
stipendijos. Globojamų vaikų 
skaičius keičiasi, nes komite
tas remia našlaičius tik iki 18 
metų, nebent rėmėjai pagei
dauja ir toliau juos remti. Pil
namečių vaikų vietą užima 
didelis skaičius vaikų, lau
kiančių eilės gauti pašalpą. 
Lietuvoje šiuo metu turime 6 
įgaliotinius, tai: Gražina 
Landsbergienė, Kąimo Vaikų 
fondas-Regina Švobienė, kun. 
A. Baniulis, kun. L. Damb
rauskas, kun. A. Gražulis ir 
kun. R. Ramašauskas. Trims 
vaikams reguliariai, triskart 
metuose, siunčiami palikimo 
pinigai.

Omahos skyrius, kuriam 
vadovauja Laima Antanėlienė 
3-4 kartus metuose siunčia ne
turtingom, daugiavaikėm šei

mom siuntinius-maisto, dra; 
bužių, avalynės, vitaminų ir 
kitų reikalingų dalykų. Tą 
patį daro — siunčia siuntiniui
— ir Washington skyrius, ku
riam pirmininkauja Teresė 
Landsbergienė.

Komitetas artimai bendra
darbiauja su Lietuvos Duk
terų draugija.

Komitetas yra dėkingas 
Lithuanian Mercy Lift orga
nizacijai už gėrybių persiun
timą Lietuvon.

Be vienkartinių ar nuolati
nių šalpos aukų, turime 
įsteigtus septynius fondus; . ,

1. Kazio ir Genovaitės Tre
čiokų fondas — 100,000 dol., 
2. Onos ir Jono Motiejūnų fon
das — 50,000 dol., 3. Prel. dr. 
J. Prunskio fondas I — 10,000 
dol. 4. Prel. dr. J. Prunskio 
fondas II — 15,000 dol., 5. 
Prano Stanelio fondas — 
10,000 dol., 6. Jono ir Idos Vsi- 
lauskių pomirtinis fondas — 
16,000 dol., 7. Almos Fondas
— 88,299.29 dol., 8. Dr. Aldo
na K. Rugis fondas įnešta 
$11,000.00 suma į Lietusių 
fondą.

Pirmųjų trijų fondų, pa£$l 
sudarytojų valią, pagrindinė 
suma neliečiama, našlaičių 
šalpai naudojami procentai.

Ketvirto fondo pagrindinė 
suma neliečiama, procentai 
naudojami tremtinių vaifeį- 
studentų, kurie mokosi Lietu
voje, stipendijoms.

Penktojo fondo — Prano 
Stanelio, taip pat tik procentai 
naudojami šalpai ŠvėlcŠr^os 
vaikams, seneliams ir pan.

Šeštasis, pomirtinis fondas
— pinigai yra palikti trims 
našlaičiams. Komitetas tą fon
dą, pagal nurodymus, admi
nistruoja.

Septintas fondas — įkurtas 
1998 metų vasario pradžioje
— Almos fondas — šio fondo 
pinigai skiriami Lietuvos ne
turtingiems vaikams našlai
čiams, kurie mokosi kaimų 
mokyklose. Šio fondo pinigus 
skirsto Almos fondas — Alma 
Adamkienė Lietuvoje.

Aštuntas fondas — dr. Aldo
na Rugis įnešė į Lietuvių fon
do pagrindinį neliečiamą kapi
talą 11,000 dolerių, įsteig
dama fondą 2000 m. gruodžio 
31 d. Ši suma gali būti padi
dinama. Lietuvių fondas in
vestuos gautą įnašą ir iš
mokės kasmet šio įnašo reali
zuoto pelno sumą Lietuvos 
Našlaičių globos komitetui 

Nukelta į 7 psl.

B & 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!

47-568-1560
4728 Oakton, Skokie
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Parduoda
S K E

Nebrangiai parduodu video 
kompiuterius Sega Dreamcast 

ir Playstation bei visus 
žaidimus. Tel. 708-242-9206; 

708-415-1836 (mob.).

37 lietuviškos stereo plokštelės 
pardavimui. Kaina labai 

prieinama. Skambinti vakarais 
tel. 608-846-8973.

Tikras pirkinys.

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai.

Tel. 630-816-7114.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBE

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

Įvairus

NEMOKANTIEMS ANGLŲ 
KALBOS organizuojami 50 vai.

MASAŽISTŲ kursai. Kaina 
SSOO. Išduodamas sertifikatas.

Skambinti l-ll-V-VI nuo 
9 v.r. 9 v.v. tel. 775 765 4081, 

708 415 1852 (mob.), Džyn.

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto.

Tel. 773-793-0930 Čikagoje;
8-285-35728 Lietuvoje; 

ei. paštas: gitrama@hotmail.com

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.

ATTENTION IMMIGRANTS!
YOU CAN APPLY FOR 

PERMANENT STATUS IN CANADA 
Free assessment for applicants 

interested in applying for
PERMANENT RESIDENCE 

IN CANADA 
Call GTS l-7'73-775-2506

We have 8 years of experience in 
immigration to Canada.

Visit GTS website with over 200,000 
hits a month.

http:www.immigration-service.com

Galėčiau lietuvių šeimos vaiką 
prižiūrėti piano namuose. Auginu 

vienerių metų dukrą. Gyvenu 
Kalifornijoje, Orange County, San 

Juan Capistrano miestelyje. 
Tel. 949-248-7176, Dana.

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

Padedame įsigyti JAV 
reikalingus dokumentus.

Tel. 773-330-3709; 
773-218-2914, vakare.

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai.

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

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 kapelis Ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalL_» lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS
„208 1/2 VVest 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,

, tel. 630-241-1912. ,

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

0fTC.(773) 229 - 8791 
HOME (708) 42S-7160 
MOBIL (773) 590-0205

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

AudViūs” Mikulis
Tel.: 630-205-9262 
Pager: 773-260-3404 s.iam.nM 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

QnlUĮ>{.

fl H. AT4S
Alexander J. Mockus, 

LTD
Realtors

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

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 LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI

pnž
paralyžiuotą moterį Mičigane.

Reikia turėti vairuotojo 
pažymėjimą, gerai mokėti anglų 

kalbą, kartu gyventi. Darbą
pradėti sausio mėn. Kalbėti su 

Tami, tel. 734-482-4847.

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.

„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

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Ieško darbo

Vyras (43 m.) su žmona (36 
m.) ieško darbo arba perka. 

Siūlyti įvairius variantus. 
Turi automobilį.

Tel. 708-923-6215.

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.

MOVING
Ilgametis orofesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą.

47§8 Gaktom, Stoki®, IIL ©0076

35 m. moteris ieško darbo 
žmonių ir vaikų priežiūroje. 

Turi patirtį, vairuoja automobilį. 
Gali pakeisti per išeigines. 
Tel. 630-416-1769, Nijolė.

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 SL 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

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

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

namų tel. 708-612-9526.

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voke Mat 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

O’FLAHERTY REALTORS 
S BUILDER8, Ino. 

Kompanija pagal Jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
708-430-1000 
708-598-SS01 

mob. 708-203-5242 
jonavlclusOhoma.com

Žiemos ir pavasario semestre 
Career Center Goal Training siūlo programas:

* Anglų kalba — antroji kalba
* Programavimas, testai kompiuteriu, E-komercija
* Kompiuterizuota sąskaityba <
* Medicininių ir draudimo sąskaitų apdorojimas
* Automobilio CAD

GOAL TRAINING parūpina F1 STUDENT VISA užsie
niečiams studentams — ne emigrantams. STUDENT

VISA F1 leidžia mokytis JAV neribotą laiką ir duoda gal
imybę ieškotis darbo su H1B darbo viza ir kitomis vizų

rūšimis.

Kvalifikuota med. sesuo 
iš Lietuvos, turinti 30 m. darbo 
stažą, ieško bet kokio darbo su

gyvenimu šeimoje.
Tel. 708-525-8508, Joana.

Moteris ieško darbo su 
gyvenimu. Gali prižiūrėti 
ligonius ar senus žmones.

Tel. 708-372-6898, Jadvyga.

/loky! 
i, Ski

773-585-9500
4728 Oakton, Skokie. Tel. 847-568-1560.

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

Siu

KAVINĖS
Kepyklos produktai b- užkandžiai miesto centre

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.

Veikto nuo 
1921 m.

8900 South Archer rojui, W]Li.ow Springs, Illinois Tel 708.839.1000

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

100 iki 135 svečių

40 iki 60 svečių

:oom
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

no

125 iki 175 svečių

n am ibm
225 iki 550 svečių

f Dedame medines grindis^

keramiko? plyteles, marmurą.
Dažome bei atliekame kitus 

namų remonto darbus.
Tel. 630-212-2110. 

STOMATOLOGO PADĖJĖJO 
KURSAI

• Išmok stomatologo padėjėjo 
specialybės tik per 2 mėn.
• Gauk apmokymą iš aukščiausią 
klasifikaciją turinčių dėstytojų
• įsigyk labai populiarią profesiją 
pasaulinėje rinkoje
• PATIKĖK SĖKME

Daugiau informacijos 
tel. 847-279-0693.

Susikalbėsite rusiškai. >

DOLERIS Co. 
http://www.doleri8.com

Pigiausi bietai į LIETUVĄ eu SAS. FINNAIR, LUFTHANSA KLM, LOT
Tel. 617-472-9742 E-mail: tickets ® doleris.com

Sv. Kalėdų ir Naujųjų metų nuolaidos
-

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

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas.

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus.

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

8128 8. Weatem Avė. 
Chicago, IL 60652 
24 HRS. 7 DAYS 

773-778-8050 (angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

Atlantic
ExpreššCorp.
SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARGO.
PRISTATOME Į LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 
LATVIJĄ, ESTIJĄ, RUSIJĄ IR UKRAINĄ.
8801 S. 78 Th AVĖ, BRIDGEVIEW. IL 60455
Tel: (8001-775-7363, (708)-599-9680
2719 W. 71 STR, CHICAGO. IL 60629
Tel: (7731-434-7919, Fax:(773)-434-7914

A 8TAR ALLIANCe MEMBER VI

How easy is it to 
As easy as SAS. Lbl

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 remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freęuent flyer program.

For information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian
S/tS

Scandinavian Airlines

Nekilnojamojo turto paskolos 
DELTA MORTGAGE BANKERS

2743 N. Sheffield Avė., Chicago, IL 60614 
Illinois Residental Mortgage Licensee

• Gyvenamųjų ir komercinių pastatų pirkimas
• Naujos statybos finansavimas
• Konsultacija, kaip nupirkti ir kaip naudingai perfinansuoti

Tel. 630-235-3521 
Fax. 708-422-5356

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas erdvus dviejų 
miegamųjų butas Riverside 

raj. Tel. 708-447-6659; 
708-828-5588 (mob.).

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. + „security”
Tel. 773-434-4543

Brookfield išnuomojamas 
atskiras kambarys 

2 žmonėms. Kaina $350.
X Tel. 708-574-2221.

Nuo gruodžio 1-os dienos 
priimu gyventi vyresnio amžiaus 

žmogų. Pagalba, priežiūra, 
maitinimas. Skambinti darbo 

dienomis 630-554-9578.

vairus

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar!
20 svarų statinaitė — $35!
8 svarų statinaitė — $21!

Skambinkite:
708-687-5627.

Pristatome UPS.

KALĖDINĖ DOVANA
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE”

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkiny

$80.00
8A-8kg

$110.00
12A-12 kg

$97.00 
10A-10 kg

Jautienos išpjova 2 kg 2kg 1 kg
Kiaulienos kumpis 2 kg 1 kg lkg
Kiaulienos šoninė 1 kg 1 kg 1 kg
Kiaulienos išpjova 1 kg 1 kg —
Lašiniai „Naminiai” 1 kg 1 kg 1 kg
Dešros; Šalto rūkymo 3 kg 2 kg 2 kg
Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg , 2 kg 2 kg

12 kg 10 kg 8 kg
26.4 lbs 22 lbs 17.6 lb:

„VĖTRŲ AINIAI” - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė 
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš 
aukščiausios kokybės mėsos, patikrintos Veterinarįjos tarnybos skyriaus.'

Siuntinys bus pristatytas į namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos. 
Čekius rašyti: DS Engineering, Ine. Užsakymai priimami 
telefonu,faksu arba paštu.

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

Tel. 630-257-2034 
Fax. 630-257-5852

mailto:gitrama%40hotmail.com
http://www.immigration-service.com
mailto:amikulis%40usa.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
jonavlclusOhoma.com
http://www.doleri8.com
doleris.com
http://www.scandinavian.net


GLOBOJAME NE TIK 
NAŠLAIČIUS

Atkelta iš 5 psl.

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ savo darbu ir aukomis. 
Remdami TAUTOS FONDĄ, remiate Lietuvos švietimą ir 

demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.
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(Lithuanian Orphan Care), 
veikiančiam JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos ribose, ku
ris praneš Lietuvių fondui sti
pendijas gavusių našlaičių 
studentų vardus, pavardes bei 
jiems duotas sumas.

Su komitetu artimai bendra
darbiauja ir šalpa prisideda 
Omahos skautų-skaučių, Ne
ries — V. Kudirkos Vietininki- 
ja ir Omahos lietuviai. Jiems 
vadovauja Laima Antanėlienė. 
Jie tiesiogiai remia dideles ne
turtingas šeimas Lietuvoje.

Teresė Landsbergienė, veikli 
komiteto narė, yra atstovė 
Washington, DC apylinkėje, 
dirba su skautėmis ir siunčia 
siuntinius Lietuvos vaikams.

Aukų rinkime labai daug 
prisideda Philadelphijos at
stovė Jeanne S. Dorr. Ją pa
siekia dauguma lietuviškai 
nekalbančių aukotojų.

Komitetas neturi apmokamo 
tarnautojo — visas darbas at
liekamas savanoriškai.

Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas yra inkorporuotas, 
kaip ne pelno siekianti orga
nizacija, ir turi savo IRS nu
merį.

Komitetas yra tik rankos, 
kurios surenka aukas ir per
duoda jas vargstantiems Lie
tuvoje. Komitetas dėkoja vi- 
siemą, kurie prisideda prie 
šaipąs savo auka ir padeda 
nuskriaustam vargstančiam 
žmogui Lietuvoje.

Birutė Jasaitienė

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

Aukas siųsti: 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910 
Tel/Fax 718-277-0682 

El.paštas TAUTFD@aoI.com 

Prisiminkite TAUTOS FONDĄ savo testamentuose.
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LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

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

*

Naujiena! “Lietuva“- Vilnius on Video vaizdajuostė
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos senamiesčiai. Kaimo gyvenimas. Pajūris. 24 lietuvio širdžiai artimos dainos. --------
VoV laimėjo penkis prizus tarptautiniuose turistinių filmų festivaliuose. Užsakymas Internete: WVVWONVIDEO.LT 
Informacija- rašykite arba siųskite faksą (647) 234-6511 E-maH: aptmgmot®aol.com Pristatymas po 2-3 savaičių.

Užsakymo forma . Kaina Kiekis VI8O Kur siųsti taki:
"LNhuania" - 30 minute* $14.95 APT Management, Ine., 736 N. VVejtetn, #222, Lifte Ferest, IL 60045

"Vilnių#* - 45 minute# $19.95 Siųsti
"Vilnius lmpression»"-6 min. $7.50 Adresas
Pristatyme* 3$, nemokemesjei užsakomo* 2 ir daugiau. Miestas

Ilinojau* gyventojam# - 6,8% prekybos mokesti* VaDkodae
Pažymėkite čia |PAL tnrmato viiatejucetM (n* Kanadoj* Ir JAV)

Plė.'Vatedajūoačlų galite įsigyti ir "Draugo" parduotuvėle.
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fVestern Union®

Mes išdaliname 
daugiau kaip

PINIGINIAMS
LAIMĖJIMAMS!

Tai lengva.

Kiekvieną kartą, kai tu siunti piniginę perlaidą JAV ar 

į kitas valstybes per Westęm Union Money Transfer® 

arba padarai Quick Collect® ar Swift Pay® piniginę 

operaciją, tu automatiškai esi įtraukiamas į lošimą ir

gali laimėti $25,000 vertės Didijį Prizą!

TRYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
LIUDAS

BIKNEVIČIUS

Mano mylimas Vyras, buvęs Lietuvos policijos 
nuovados viršininkas, baigė tremtinio kelią 1988 m. 
gruodžio 10 d. Skausmo ir kančių iškankinta širdis 
nutilo. Amžinybėn jis iškeliavo ramiai ir kilniai. Dabar 
velionis regi dangų Lietuvos tėvynės, kurios visą laiką 
troško. Tesuteikia jam Viešpats Amžiną Ramybę!
Už a.a. Liudo sielą šv. Mišios bus aukojamos Tėvų 
Marijonų koplyčioje ir Lietuvoje.
Velionio giminės, draugai ir pažįstami maloniai 
prašomi už jį pasimelsti.
Su liūdesiu ir meile

Žmona Kazė

Mylimam broliui

A. t A.
Dr. VYTAUTUI JATULIUI, MD

mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį GEDIMINĄ ir 
žmoną VILTĮ JATULIUS bei artimuosius — DANĄ 
KARUŽIENĘ, JULIJĄ JANONIENĘ ir GYTĮ 
KRIKŠČIŪNĄ su žmona MONIKA.

Marija Graužinytė 
Juozas Graužinis

Vytautas Graužinis

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.
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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 HILLS, 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 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES 
1-708-652-5245

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

VVESTERN UNION „WIN YOUR DREAM“” SVVEEPSTAKES OFFICIAL RULES NO PURCHASE 
NECESSARY TO ENTER OR WIN 1. HERE’S HOW TO ENTER AUTOMATICALLY: Beginning on 
November 1, 2001 through close of bušiness on December 31, 2001, when you make a domestic or 
International qualifying regular ,will call" VVestern Union Money Transfer transacfion (includes Dinero D(a 
Siguiente and Dinero a Domicilio Services to Mexico), Ouick Collect® transaction or Svvift pay® transaction 
(excluding Ouick Cash, Ouick Pay, Gira Telegrįfico, Internet originated transaction and Telephone Money 
Transfers) from any Agent location in the United States („Oualifying Transaction"), you vvill be automatically 
entered into the sweepstakes. Entrant is deemed to be the person whose name appears as „Sender" on the 
„To Send Money" form and will be entered into the corresponding drawing s orth in Rule #4. lt automatic 
Entrant has „opted out" of third party disclosures in accordance with the VVes i Union Privacy Policy, his/her 
name vvill not be included in the drawing and will not be eligible to win. 2. (O PURCHASE NECESSARY 
TO ENTER OR VVIN: To enter without making a qualifying transaction, hand print your complete name, 
address, zip code, and (optional) day and evening telephone numbers on a piece of 3" x 5" paper and mail 
to: VVestern Union „Win Your Dream" Sweepstakes, PO. Box 4895, Blair, NE 68009-4895. IMPORTANT: To 
indlcate the drawlng Into which you will be entered (see Rule #4), on the lower left-hand corner ot the 
envelope, hand print one of the following: Africa; Asla/Australla Pacific; Carlbbean; Central America; 
Eastern Europe; Mexico; Middle East; South America; South Asla; VVestern Europa; Domestic United 
States, Qulck Collect®, or Svvift Pay®. Limit one entry per envelope. No typed, copied or mechanically 
reproduced entries permitted. Only handwritten entries vvill be accepted. Entries mušt bereceived by January 
8, 2002. 3. RANDOM DRAVVING: Winners vvill be selected on or about January 9, 2002 from among all
eligible entries received by D. L. Blair, Ine, an independent judging organization whose decisions are Finai. 
VVinners will be notified by mail. Limit one prize per person/household. Odds of vvinning vvill depend upon the 
totai number of eligible entries received. 4. PRIZES & APPROXIMATE RETAIL VALUES: Forty-One (41) 
Grand Prizes: $25,000 per prize to be awarded to randomly selected vvinners among automatic and no 
purchase entrants in the form of a check as follows: 4 prizes for eligible entries to Africa; 2 prizes for eligible 
entries to Asia/Australia Pacific; 4 prizes for eligible entries to the Caribbean; 6 prizes for eligible entries to 
Central America; 1 prize for eligible entries to Eastern Europe; 4 prizes for eligible entries to Mexico; 2 prizes 
for eligible entries to the Middle East; 6 prizes for eligible entries to South America; 2 prizes for eligible entries 
to South Asia; 1 prize for eligible entries to Western Europe; 4 prizes for eligible entries for domestic United 
States money transfers; 4 prizes for eligible entries for Ouick Collect® transactions and 1 prize for eligible 
entries for Swift Pay® transactions. Prizes consist of only that item specifically listed as the prize All prizes 
will be avvarded. 5. GENERAL RULES: Open only to individuals residing in the 50 United States and 
VVashington, D.C., who as of November j, 2001 are 18 years of age or older. Employees of VVestern Union, 
its affiliates, subsidiaries, advertising and promotion agencies and the immediate family members and/or 
those living in the šame household of each are not eligible. Void vvhere prohibited by law. All federal, statė 
and local taxes are the sole responsibility of vvinners. VVinners vvill be reęuired to complete an Affidavit of 
Eligibility/Release of Liability provided by D.L. Blair, Ine. and it legally permissible, a Publicity Release vvithin 
10 days of notification. Noncompliance vvithin this time period may result in disqualification and an alternate 
may be selected. Return of any prize/prize notification as undeliverable vvill result in disqualification and an 
alternate vvill be selected. By participating in this promotion, entrants agree to be bound by the Official Rules 
and the decisions of the judges. Purchase or acceptance of a produet offer does not Improve your 
chances of wlnnlng. Any claim or dispute arising under these rules is subject to the laws of the State of New 
York. Sponsor is not responsible for printing or typographical errors in any svveepstakes related materials; for 
stolen, lošt, late, misdirected, damaged, incomplete, illegible or late entries or entries not received in time for 
the random dravving; or for transactions that are processed late or incorrectly or that are lošt due to Computer, 
telecommunications or eleetronie malfunction. This promotion is sponsored by VVestern Union Financial 
Services, Ine., 100 Summit Avenue, Montvale, NJ 07645 6. For narnės of vvinners, send a separate,
stąmped, self-addressed (#10) envelope to: VVestern Union „VVin Your Dream" VVinners, PO. Box 4638, Blair, 
NE 68009-4638, to be received by February 28, 2002.

Smulkesnė informacija

1.-800-325-6000
VVESTERN

UNION
©2001 VVestern Union Holdings, Ine. All Rights Reserved. The VVESTERN UNION name, togo and related 
Irademarks and Service marks, owned by VVestern Union Holdings, Ine., are registered and/or used in the U.S. 
and many foreign countries.

mailto:TAUTFD%40aoI.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
WVVWONVIDEO.LT
aptmgmot%25c2%25aeaol.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE

Apolonija Vitkuvienė, gy
venanti W. Hartford, Draugo 
fondo pirmojo laipsnio garbės 
narė, rudens vajui atsiuntė 
1,000 dolerių, tuo pasiekdama 
savo įnašų 7,000 dolerių su
mą. Ji yra viena didžiųjų lie
tuviškos spaudos mecenatų. 
Už stambią paramą Draugo 
fondas jai reiškia didelę padė
ką.

JAV LB Socialinių reika
lų taryba rengia labdaros va
karą, kuris vyks gruodžio 8 d. 
6:30 val.v. „Seklyčioje”. Vaka
ro metu bus įteikta kun. dr. J. 
Prunskio metinė premija, 
skirta asmeniui, nusipelniu
siam lietuviškoje krikščioniš
koje veikloje. Bus meninė pro- 
rama, vakarienė ir t.t. Visus 
kviečiame dalyvauti.

Vienu laiškeliu pasvei
kinkite visus savo gimines, 
draugus ir artimuosius su ar
tėjančiomis Kalėdų šventėmis! 
Parašykite savo sveikinimo 
tekstą, ir mes jį išspausdinsi
me artimiausiu metu. Su kiek
vienu tekstu iš jūsų lauksime 
ir 15 dol. aukos. Administraci
ja primena, kad sveikinimų 
nesiųstumėte faksu, internetu 
ar telefonu - būtinai paštu (su 
čekiu) arba asmeniškai užeiki
te į administraciją.

Naujuosius metus kartu 
sutikti kviečia Pasaulio lie
tuvių centras ir Amerikos Lie
tuvių televizija. PLC didžiojoje 
salėje bus linksma programa, 
skani vakarienė ir gera muzi
ka. Pradžia - 8 vai.r. (pabend
ravimas), vakarienė - 9 val.v. 
Bilietus užsisakykite skam
bindami į PLC tel. 630-257- 
8787 arba į LTV tel. 630-257- 
9777.

Vyresniųjų lietuvių cent
re j,Seklyčioje” gruodžio 5 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
rodoma filmajuostė „Stovi na
melis ant vištos kojelės”. Gir
dėsime ir pasidžiaugsime jau
nos lietuvaitės solistės Nerin
gos Nekrašiūtės puikiu daina
vimu. Neringa dalyvavo tarp
tautiniame konkurse Sankt 
Peterburge, atstovavo Lietu
vai Rusijoje, leimėjusi laurea
tės vardą. Koncertavo Vokieti
joje ir Amerikoje. Lietuvos TV 
vaikų redakcija pagal žiūrovų 
laiškus Neringą išrinko popu
liariausia metų dainininke. 
Maloniai kviečiame atvykti 
pasiklausyti ir paįvairinti tre
čiadienio popietės laiką.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

RUDENS VAJU BEBAIGIANT
Kai prie parduotuvių, prie 

gatvių kampų skamba „Salva- 
tion Army” skambučiai, kai 
Čikagos centrą užlieja šviesų 
jūra, kai languose žybsi kalė
dinių lempučių vaivorykštės, 
žinome, kad jau artėja Kalėdų 
šventės, Naujieji metai su 
šiaurės vėju ir ledinėmis snai
gėmis.

Rudenėlis dar švilpauja nuo
gose medžių šakose ir dar 
stengiasi pratęsti savo dienas. 
Nepasiduoda žiemai.

Draugo fondo lėšų telkimo 
rudens vąjus irgi nori dar il
giau pasilikti su „Draugo” 
skaitytojais, nes dar daugelis 
jų savo laiškais neatsilankė į 
Draugo fondo raštinę su savo 
rudens vajaus įnašu. Jų dar 
labai labai trūksta, kad užtik
rinus tolimesnę dienraščio 
„Draugo” leidybą, kad išlai
kius gyvą mūsų spaudą.

Karą prieš teroristus turėtų 
skelbti ir Draugo fondas. Dan
goraižių griūtis stipriai ap
griovė Amerikos ekonomiką, 
kartu ir Draugo fondo investa

Šiaurės Amerikos Lietu
vių rankų lenkimo pirme
nybės gruodžio 8 d., šeštadie
nį, vyks Jaunimo centro (5600,
S. Claremont Avė.) mažojoje 
salėje. Tai - 50-ųjų jubiliejinių 
ŠALFAS sąjungos žaidynių 
dalis. Šia proga visiems rankų 
lenkimo važybų nugalėtojams 
ir prizininkams bus įteikti 
medaliai. Kviečiame norinčius 
išbandyti jėgas vyrus ir mote
lis. Varžyboms teisėjaus ir 
patirtimi pasidalins stipriausi 
lietuvių rankų lenkikai. Dvi
kovos visada emocionalios tiek 
dalyviams, tiek žiūrovams. 
Ateikite, nenusivilsite. Ateiki
te su draugais. Neturite? At
rasite juos čia! Dalyvių svėri- 
mas ir registracija - 2-3:30 
val.p.p., varžybų pradžia - 4 
val.p.p. Informacija tel. .773- 
581-6771. Varžybas rengia 
rankų lenkimo sporto klubas 
„Aidas”.

ALIAS Čikagos skyrius
visus besidominčius kviečia 
atvykti gruodžio 14 d., penkta
dienį, 7:30 val.v. į Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus au
ditoriją pasiklausyti prof. Ka
zio Almeno paskaitos „Ignali
nos atominė jėgainė XXI a. 
Lietuvoje”. Meninę programą 
atliks Audronė Simanonytė, 
po pogramos - pabendravi
mas. Mielai laukiami neseniai 
iš Lietuvos atvykę kolegos, tu
rintys techninį išsilavinimą.

JAV LB Čikagos Pietva
karių apylinkė ruošia kalė
dinę vakaronę penktadienį, 
gruodžio 7 d., 7 val.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Bus mašinų 
apsauga. Programą atliks vai
kų choras „Lakštutė”. Po pro
gramos bus vaišės. Atvykite!

Visi kviečiami į mokslei
vių ateitininkų ruošiamą 
Kūčių šventę, kuri vyks sek
madienį, gruodžio 16 d., 1 
val.p.p. Jaunimo centre. Re- 
gistruokitę kreipdamiesi į Liu
dą Landsbergį tel. 630-792- 
0616. Laukiame visų!

Liaudies menininkas iš 
Lietuvos gamina dailius me
dinius šachmatus, kurių rinki
niai - vienetiniai. Šiuos nepa
prastus šachmatus apžiūrėti, 
o gal ir įsigyti galėsite „Drau
go” krautuvėlėje trečiadienį, 
gruodžio 5 d., nuo 9 vai.r. iki 4 
val.p.p. Bus trys medinių 
šachmatų rinkiniai, vieni iš jų 
papuošti gintarais.

vimų pelną, kuris reikalingas 
„Draugo” leidybos paramai.

— Ką darysim su investavi
mais? Terminams suėjus tu
rime per daug „cash”, — 
skambina brokeris Gytis.

— Reikia investuoti, — sa
kau. — Ką moka „Money Mar- 
ket”?

— Nebemoka nei dviejų 
nuošimčių.

— Reikia investuoti. Surask 
ką nors su 6 nuošimčiais.

— Labai sunku rasti, bet 
bandysiu, — baigiasi pokalbis.

Metinei „Draugo” leidybos 
paramai Draugo fondas turi 
„sukrapštyti” bent 50,000 do
lerių. Draugo fondo vajų meti
nei apyvartai reikia 10,000 do
lerių. To reikia iš investavimų 
pelno, nepaliečiant milijoninio 
kapitalo, kuris atlieka finansi
nės jėgainės paskirtį.

— Reikia didinti kapitalą, 
kad būtų daugiau pelno.

— Reikia dviejų milijonų 
kapitalo. Jei jį turėtų Draugo 
fondas, net ir su 4 nuošimčiais 
uždarbio, gautų 80,000 dol.

A. KEZIO FOTOGRAFIJŲ 
PARODA

Naujojoje Algimanto Kezio 
fotografijų parodoje „Chicago 
2001: Architectural Frag-
ments” - Čikagos ir jos archi
tektūros vaizdai. Parodos ati
darymas ruošiamas gruodžio 7 
d., nuo 6 iki 8 val.v. The Chi
cago Athenaeum in Schaum- 
burg (Roselle & Schaumburg 
Roads, 190 S. Roselle Rd., 
Schaumburg; tel. 847-895- 
3950). Šiaip parodą, kuri tęsis 
iki gruodžio 30 d., galima ap
žiūrėti trečiadieniais-penkta- 
dieniais nuo 11 vai.r. iki 6 
val.v., šeštadieniais-sekmadie
niais - nuo 12 iki 5 val.p.p.

Kūčios Pasaulio Lietuvių 
centre ruošiamos gruodžio 16 
d., sekmadienį, 12 vai. Čia bus 
įvairiausių žuvies patiekalų, 
grybų ir kitų tradicinių Kūčių 
stalo valgių. Atvykite paban
dyti šeimininkių sugebėjimų! 
Vietas užsisakykite skambin
dami Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436.

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė gruodžio 9 d., sek
madienį, 2 val.p.p. Šaulių na
muose (2417 W. 43rd Str.) 
ruošia lietuviškas tradicines 
Kūčias. Visi kviečiami atsilan
kyti. Informacija ir bilietai tel. 
773-434-3713.

„Southwest News He- 
rald” savaitraštį anglų kalba, 
kuris rašo apie aktualius Či
kagos pietvakarių apylinkės ir 
priemiesčių reikalus bei infor
muoja apie įvykius ir paslau
gas, lietuviai gali skaityti in
ternete
www.swnewsherald.com arba 
įsigyti pietvakariniuose Čika
gos rajonuose, Marąuette Par
ko apylinkėje, „Lithuanian 
Plaza Bakery & Deli” (2616 
W. 69th St.) parduotuvėje.
pelną, kurio užtektų metinei 
apyvartai.

— Sakyk, kaip įtikinti 
„Draugo” skaitytojus, ypač 
tuos, kurių dar nėra Draugo 
fonde, kad visi, nors ir po tru
putį, turime toliau auginti 
Draugo fondą, jo antrąjį mili
joną, jei norime turėti vienin
telį savo dienraštį išeivijoje?

— Galima prenumeruoti iš 
Lietuvos, — atsiliepė skepti
kas.

— Iš Lietuvos? Kurį? Už 300 
ar 400 dolerių per metus?

— O ką sakė gen. Kronkaitis 
apie mūsų spaudą?

— Sakė, kad „Draugas” yra 
patikimiausias, tolerantiš
kiausias dienraštis iš visų. Tik 
už 100 dol. per metus.

Draugo fondas visiškai tam 
pritaria ir kviečia visus prenu
meruoti „Draugą”, užtikrinda
mas, kad Draugo fondo para
ma padės „Draugui” gyvuoti 
dar daug metų.

Draugo fondo rudens vajaus 
laiškų siuntimui labai gerai 
tinka ir Kalėdų laikotarpis, 
įpareigojant Kalėdų senelį at
nešti dovanėlę ir Draugo fon
dui.

Mūsų didysis Lietuvių fon
das, artėjantis prie 20 mili
jonų, juos sutelkė narių įna
šais ir pomirtiniais paliki
mais. Tie pomirtiniai paliki
mai labai reikalingi ir Draugo

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos me
tiniame pokylyje, kuris vyks 
gruodžio 8 d., šeštadienį, mo
kyklos salėje, meninę progra
mą atliks Rasos Soliūnaitės- 
Poskočimienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė „Spindu
lys” ir solistė Dalia Eidukaitė- 
Fanelli akompanuojant muzi
kui Manigirdui Motekaičiui. 
Pokylio pradžia - 5:30 val.p.p. 
Įėjimas - iš 44 gatvės prie 
Fairfield Avė. Norintys daly
vauti šventėje vietas užsisako 
ne vėliau kaip gruodžio 4 d. 
skambindami Evelinai Oželie- 
nei tel. 773-254-7553, Marytei 
Kinčienei tel. 773-927-4990 
arba Salomėjai Daųlienei tel. 
773-847-4855.

„Žinomos lietuvių grafi
kės Ramunės Vėliuvienės
meninių vaizdų pasaulis yra 
daugiabriaunis, sudėtingas ir 
kartu labai subjektyvus, as
meniškas. Savąją intensyviai 
kauptą gyvenimo patirtį daili
ninkė projektuoja į plastines 
universalaus suvokimo erd
ves; jos darbuose pro skau
džius šiandienos, besiblaškan
čio žmogaus jutimus skverbia
si fundamentalių vertybių — 
etinių, meninių, moralinių - 
nuostatos ir ilgesys” - taip į 
Čikagą, į savo dailės parodos 
atidarymą atvykstančios gra
fikės R. Vėliuvienės kūrybą 
apibūdina menotyrininkė Eglė 
Kunčinienė. Baigusi Vilniaus 
M. K. Čiurlionio meno mokyk
la ir Vilniaus dailės institutą, 
dailininkė kuria estampus 
oforto technika, iliustruoja 
knygas, nuo 1973 metų daly
vauja parodose Lietuvoje ir 
užsienyje. R. Vėliuvienės dar
bų parodos atidarymas ruošia
mas gruodžio 8 d., šeštadienį, 
5 val.p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte.

Sutikime Naujuosius me
tus su Lietuvių opera pir
madienį, gruodžio 31 dieną, 
Jaunimo ceųtro didžiojoje sa
lėje! Pradžia - 7:30 val.v. At
vykstantiems svečiams vesti
biulyje bus paruošta įvairiau
sia atgaiva. Skambant mar
šui, 8:30 val.v. lankytojus pa
sitiks šviesose žėrinti salė, o 
prie išpuoštų stalų jų lauks 
ištaiginga vakarienė. Šokan
tiems gros praplėstas Algi
manto Barniškio orkestras. 
Sutikus Naujuosius metus, 
svečiai ir toliau gardžiuosis 
šaltais ir šiltais užkandžiais, o 
norintiems šokti muzika gros 
ir gros. Bilietus užsisakykite 
skambindami Vaclovui Mom
kui tel. 773-925-6193.
fondui. Testamentus sudaran
tys lietuviškos spaudos mylė
tojai ir išlaikytojai prašomi 
dalelę skirti ir Draugo fondui, 
tuo ryškiau auginant DF ant
rąjį milijoną. Pirmojo milijono 
vajuose turėjome stambių įna
šų. Jų labai reikia auginant 
antrąjį DF milijoną, jei norime 
išlikti mūsų tautos žaliuojan
čia šaka.

Rudens vajaus įnašai
Su 500 dolerių:
Rūta ir Viktoras Jautokai, iš 

viso 500 dol., Oak Lawn, IL.
Su 200 dolerių:
Juzė ir Jonas Žebrauskai, 

garbės nariai, iš viso 2,600 
dol., Newport, NC.

Su 100 dolerių:
Roma ir Viktoras Masčiai, 

garbės nariai, iš viso 1,100 
dol., Pinellas Park, FL.

Kazys Bačanskas, iš viso 
100 dol., Boston, MA.

Su 50 dolerių:
Michalina ir Antanas Bajer- 

čius, iš viso 650 dol., Miami 
Beach, FL.

Eugenįja Barškėtienė, iš vi
so 955 dol., Hinsdale, IL.

Antanas Valiuškis (45 dol.) 
iš viso 275 dol., Barrington, 
IL.

Su 20 dolerių:
Jonas Butvilą, iš viso 600 

dol., La Grange, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. * Fondo iždininkas

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: anoniminis 
geradaris $230 vietoje dovanų 
Kalėdų proga paremti dau
giavaikę šeimą. Labai ačiū! 
„Saulutė” („Sunlight Orp
han Aid”), 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tax 
ID# 36-3003339.

• Lithuanian Citizens 
Society of Western Pensyl- 
vania atsiuntė $3,750 nupirkti 
neįgaliems Lietuvos vaikams 
„wheelchairs”.

Dr. Waclovas ir Audronė 
Jagiellai, Rome, GA, atsiuntė 
$700 apleistiems Lietuvos vai
kams paremti.

Po $300, dviejų našlaičių 
metinę paramą, atsiuntė Apo
lonija Vitkus, W. Hartford, CT; 
D.J. Undenvood, Tallahassee, 
FL; Marie O’Neill, Philadel- 
phia, PA; Irena ir Jonas Vil- 
galiai, Great Neck, NY; Albert 
ir Henrietta Mikutis, Philadel- 
phia, PA.

Po $200 atsiuntė savo globo
jamiems vaikams Dalia ir Ri
mantas Bitėnai, Bronxville, NY 
ir John P. Jasin, Potomac, MD.

Pratęsdami paramą ki
tiems metams, globojamiems 
vaikams Lietuvoje po $150 
atsiuntė: Dalia ir Rimvydas 
Jakai, Norristown, PA, pri
simenant a.a. Kazį Žemaitį, 
Fainvay, KA; Diana ir Antanas 
Kizlauskai, Darien, IL; Mary 
Ann Polansky, Minersville, PA; 
Bernice ir Alphonse Mika- 
tavage, Minersville, PA; Matil
da Kurapka, Putnam, CT; Algis 
Gečas, Atlantic City, NJ; Do- 
rothy Dumb, Far Rackaway, 
NJ; Viktoras ir Kristina Nakai, 
Falls Church, VA; Rūta Lukas, 
Clarendon Hills, IL; Laima 
Pauliukonis, Brattleboro, VT; 
Frank ir Patricia Bobbin, 
Springfield, MA; Julius ir Dalia 
Staniškiai, Macedonia, OH; 
Julia Janonis, Chipley, FL; 
Marija Ročkuvienė, Chicago, 
IL; Pranas ir Julia Zarankai, 
Redford, MI; Donald J. Starr 
Sr.; Aldona Drukteinis, S. Pa- 
sadena, FL; M. Kapačinskas; 
Vytautas ir Vanda Šliupai, 
Burlingame, CA; Marija Bąjo- 
runienė, Pompano Beach, FL; 
Walter ir Carol Kleponiai, 
Broomall, PA; Bemard Tervvay, 
Spring, TX; Čikagos Lietuvių 
Moterų klubas; Matilda Kier- 
teles, Seltzer, PA; James ir 
Carmela Pike, Union, NJ; Anna 
Marie Kashuba, West Chester, 
PA; Amerikos Lietuvių Romos 
katalikių moterų sąjunga per 
pirm. Dale Murray, Brookfield, 
WI; Romualdas Strimaitis, Los 
Altos, CA. Apleistų Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame visiems 
geriesiems rėmėjams! „Lie
tuvos Našlaičių globos” ko
mitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629.________

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konaultodjog teitadieniaia

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pula»kl Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 8. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

E-mail: GibaitisQaol.com 
ToD free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 vj. iki 6 v.v. 
Šeštad. 8 v J. iki 1 v.p.p.

Geriausia kalėdinė dovana 
DRAUGO prenumerata!

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų
pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu.

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:
Vardas, pavardė  -------------------------------------------------------------- ———

Adresas ---------------------------------------------------------------------------------------

Miestas, valstija, zip code--------------------- r--------------------------------------

Dovanoja:

Vardas, pavardė--------------------------------------------------------------------------

Adresas___________________________________________________

Miestas, valstija, zip code _________________________________

• 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.

•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.

• 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!

• 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.

^Hs to LITHUANIA
Great rates to the ręst ofthe world - any day, any

For information call LongDistance Post:

LDPOSTTOM 1-800-449-0445
Aiways With Fbwers

• 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

79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6613434

• 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.

• American Travel Ser
vice, Balzekas Museum of 
Lithuanian Culture, 6500 S. 
Pulaski, 2nd fl., Chicago, IL 
60629. Tel. 773-581-1200; 800- 
422-3190; Fax773-581-1873; 
ATSVL@att.net

• 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.

• Almos fondas
Elena Briedienė, Burr 

Ridge, IL, aukoja $1,000 Lie
tuvos našlaičiams per Almos 
fondą.

Čikagos Lietuvių Moterų 
klubas per pirm. Birutę Zala
torienę aukoja $200.

Algimantas Druseikis, Roc
hester, NY, aukoja $100.

Janina Birutė Lidinienė, 
Rochester, NY, buvo pakviesta 
ir kalbėjo apie Lietuvos vaikų 
sunkią padėtį Gamma Sigma 
Gamma of AXO klubo nariams. 
To klubo nariai paaukojo per 
Almos fondą vaikams $50.

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 36- 
4124191. Čekius rašyti „Lit
huanian Orphan Care”, pa
žymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 71 
St., Chicago, IL 60629.

from 20.9 ė/min
d - any day, any time.

I
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