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Vokietijos kompensacijų
tvarkymą n o r i m a perkelti
į Vilnių

Skubotai priimti įstatymai
a t s k l e i d ž i a j ų leidybos y d a s
Vilnius, liepos 21 d. (BNS)
— Parlamento skubėjimas,
pastarosiomis dienomis pri
imant įstatymą po įstatymo,
turinčius abejotinų nuostatų,
atskleidžia Seimo įstatymų
leidybos t r ū k u m u s , teigia pre
zidentas Valdas Adamkus.
Interviu „Lietuvos rytui"
prezidentas V. Adamkus sakė,
jog praėjus beveik pusei jo ka
dencijos laiko, pirmą kartą su
sikaupė tiek Seimo priimtų
dokumentų, kuriuos jis turi
pasirašyti. „Iš didelio pluošto
atrenkame pačius svarbiau
sius, kurios reikia įvertinti iš
esmės, nes dažniausia jie turi
įtakos šimtams
tūkstančių
žmonių ar net visiems Lietu
vos gyventojams", sakė V.
Adamkus.
Dabar prezidentūroje susi
kaupė maždaug 50 Seimo pri
imtų įstatymų.
Prezidento manymu, parla
mentarai nepajėgia susitvar
kyti, išdėstyti savo darbų ei*gos, todėl viską tenka daryti
paskutinę minutę. „Tokių įsta
tymų kokybė kelia abejonių n
tik man, bet ir kitiems Lie
tuvos žmonėms", sakė V.
Adamkus.
Anot dienraščio, pastaruoju
metu smarkiai skiriasi prezi
dento ir Seimo nuomonės dėl
įstatymų, tačiau V. Adamkus
sakė tikįs, jog toliau su Seimu
pavyks bendradarbiauti, re
miantis atsakomybe Lietuvos
žmonėms ir valstybei.
Šią savaitę Seimas konser
vatorių, krikščionių demo
kratų ir kai kurių mažų frak
cijų parlamentarų balsais at
metė prezidento „veto" Seimo
rinkimų įstatymo pataisoms,
numatančioms atsisakyti ant
rojo rinkimų rato vienman
datėse apygardose.
Interviu V. Adamkus nepa
tvirtino, jog Seimui atmetus ir
kitus galimus „veto", susirin
kus naujos kadencijos parla
mentui, jis pasiūlysiąs tų įsta
tymų pataisas. „Tokios inicia
tyvos turėtų imtis naujasis
Seimas, jeigu matys, kad kai

Nr.142
K a i n a 75 c.

kurie įstatymai yra netobuli
ar netarnauja valstybės inte
resams ir jos žmonėms. Jeigu
naujasis parlamentas dėl tam
tikrų priežasčių to nepadarys,
bus pateikti ir mūsų pasiū
lymai", sakė V. Adamkus.
Baigiantis pavasario sesijai,
Seimo nariai priėmė dar 12
įstatymų ir paliko juos vertin
ti prezidentui.

Vilnius, liepos 21 d. (BNS) kuriems yra labai d a u g metų
— Lietuva dar bandys tęsti ir kuriems kompensacijas rei
derybas su Vokietija dėl kom kėtų išmokėti kaip galima
pensacijų mokėjimo tvarkos greičiau", kalbėjo viceminist
Lietuvos piliečiams, II pasau ras O. J u s y s .
linio karo merais dirbusiems
Seimo Užsienio reikalų ko
priverstinius darbus Vokieti miteto pirmininko A u d r i a u s
joje.
Ažubalio nuomone. Vokietija,
Užsienio reikalų viceminist neatsižvelgusi į Lietuvos pra
ras Oskaras Jusys „Laisvosios šymus mokėti kompensacijas
Penktadienį susitikęs su
Europos radijui" sake, kad tiesiogiai, išreiškė savo dvi
Specialiųjų tyrimų tarnybos
Lietuva sieks, kad kompensa prasmišką požiūrį į Lietuvą.
(STT) vadovu Valeiitinu Junocijas gaunančiųjų dokumentai „Toks Vokietijos požiūris į
ku, prezidentas pavedė STT,
galėtų būti pildomi lietuvių Lietuvą ir kitas Baltijos vals
Generalinei prokuratūrai bei
kalba, dokumentai būtų pri tybes rodo. kad ne visi Vokie
Valstybes kontrolei ištirti, ar
imami ir tvarkomi ne Rusijos, tijos politikai dar galutinai įsi
su Klaipėdos uosto statuso
o Vokietijos ambasadoje Vil sąmonino, kad Baltijos šalys
keitimu susiję įstatymai nėra
niuje.
yra
nepriklausomos",
sakė
nulemti pasipelnymo siekių.
Šią savaitę Berlyne buvo p a r l a m e n t a r a s . Jo nuomone,
Didelį V. Adamkaus su
pasirašytas susitarimas dėl toks Vokietijos s p r e n d i m a s ro
sirūpinimą kelia nuolat gau
kompensacijų fondo .Atmini do, k a d ji skirsto valstybes ,.į
muje, parkelyje prie M. Mažvydo bibliotekos.
Tūkstantmečio Taikos -ir.ibolis baltas ainmiinio stulpe
nama informacija apie Klai
mas, atsakomybė ir ateitis" lygias ir lygesnes".
Gedimino Žilinsko 'Elta I nuotr.
širdyse.
pėdoje pastebimus teisėsaugos
steigimo. Liepos pradžioje pri
„Taigi šiuo atveju galiu tik
Taikos dieną tokie pat stul imtas įstatymas dėl tokio fon
ryšius su atskiromis lobis
apgailestauti,
kad Vokietijos
pai pastatyti Europos parke do įkūrimo numato, kad kom
tinėmis ir nusikalstamomis
požiūris
į
Lietuvą
yra labai
šalia Vilniaus, Panevėžyje ir pensacijos Lietuvos piliečiams
grupuotėmis. Todėl valstybės
dviprasmiškas,
nepaisant
visų
kos
dienos
organizatoriai
ir
V i l n i u s , liepos 21 d. (Elta)
Kretingoje, o rugpjūčio 6-ąją, bus mokamos per Maskvoje
vadovas ketina sudaryti aukš
daugkartinių
Vokietijos
a
u
kš
dalyviai
kartu
su
svečiais
iš
minint Hirosimos tragedijos dar 1994 m. įsteigtą „Supra
tų teisėtvarkos ir teisėsaugos — Liepos 21-ąją Vilniuje iš
to
rango
politikų
patvirtini
Japonijos
pastate
Taikos
sim
55-ąsias metines, Taikos stul timo ir susitaikymo" fondą.
areigūnų darbo grupę, kuri kilmingai paminėta Tūkstant
mų, k a d jie yra Lietuvos advo
bolį — baltą atminimo stulpą pas iškils ir Birštone.
isamiai ištirtų uostamiestyje mečio Taikos diena.
Lietuvos derybininkai ne
katai",
teigė A. Ažubalis.
su
užrašu
„Tebūna
pasaulyje
Sostinės
Nepriklausomybės
2000-aisiais — Tarptauti kartą kreipėsi į Vokietijos va
susidariusią situaciją bei pa
teiktų siūlymus, kaip užkirsti aikštėje buvo pasitikti tarp taika" lietuvių, anglų, pran niais taikos metais — Jungti dovus, kad kompensacijos lie
P a s a k Lietuvos gyventoju
tautinio aplinkosauginio dvi cūzų ir japonų kaibomis. Ren nės Tautos paragino pasaulio tuviams būtų mokamos tiesio genocido ir rezistencijos tyri
kelią neteisėtai veiklai.
račių žygio Krokuva-Turku ginio dalyviai sukalbėjo bend valstybes liautis spręsti konf giai, taip pat kaip kompromi mo centro generalines direkto
Valstybės vadovas trečia dalyviai. Seimo rūmuose buvo rą maldą, prašydami taikos
liktus karo priemonėmis ir są siūlė tarptautinę migracijos rės Dalios Kuodytės, Lietuvoje
dienį grąžino Seimui pakarto pasirašomas UNESCO Taikos pasaulyje, Lietuvoje ir mūsų
puoselėti taikos kultūrą.
organizaciją Ženevoje. „Mes d a b a r gali būti apie 20,000
tinai svarstyti 6 įstatymus, kultūros manifestas, visi no
siūlėme atidaryti savarankiš žmonių, galinčių kandidatuoti
susijusius su vienintelio Lie rintys galėjo pasižiūrėti di
kompensacijas.
kus mokėjimo fondus Lietu į Vokietijos
tuvos jūrų uosto statuso keiti džiojo Taikos žygio dviračiais
P a s a k jos. iš Baltijos valstybių
voje,
mokėti,
pavyzdžiui,
per
mu. V. Adamkūs mano, kad aplink pasaulį skaidres ir fil
Lenkiją, ir visa eilė kitų pa \ priverstinius d a r b u s Vokieti
įstatymais įtvirtinta valdinin muotą medžiagą.
B ū t i n g ė , hepo» 2 1 d . (Elta) svarstyti vyriausybei, penkta- siūlymų, į kuriuos vokiečiai joje daugiausia buvo išvežta
kų teisė suteikti arba nesu
Taikos šventėje prie Nacio — JAV bendroves ^VVilliams dienį Būtingėje spaudos konfe atsakė, kad jie skuba priimti Lietuvos piliečių — 68 proc.
teikti laisvojo uosto statusą
nalinės Martyno Mažvydo bib Internationar valdoma „Ma rencijoje pareiškė „Mažeikių susitarimą ir nenori, kad būtų visų išvežtųjų, iš Latvijos —
atskiroms Klaipėdos uosto zo
liotekos kalbėję ministras pir žeikių nafta" ketina pateikti naftos" generalinio direkto pažeisti interesai tų žmonių, 25 p r o c , iš Estijos — 7 proc.
noms sudaro prielaidas korup
mininkas Andrius Kubilius, grupei Vakarų bankų ir drau riaus pavaduotojas gamybos
cijai. Atsižvelgdamas į nuolat
Taikos dienos rengėjai ir sve dimo firmų memorandumą operacijų valdymui Tom Schgaunamą informaciją apie vals
čiai pabrėžė taikos ir santar apie parengtą naftos susivie neider.
tybės turto privatizavimą, pre
„Mažeikių naftos" atstovas
vės svarbą santykiams tarp nijimo modernizavimo pirmojo
zidentas taip pat paprašė, kad
valstybių, bendruomenių, kai rato programą, kuriai reikia Eltai nesiėmė spėlioti, kada
Vilnius, liepos 21 d. (BNS) etapą jis įvardino derybas su
STT kartu su Valstybės kon
mynų, žmogaus santykiui su pasiskolinti apie 400 mln. bus pradėta įgyvendinti ši — Kadenciją baigiantis JAV JAV bendrove „\Villiams In
trole ir Generaline proku
įmones modernizavimo prog
aplinka ir pačiu savimi.
JAV dolerių. |
ambasadorius Keith C. Smith ternational", teigdamas, kad
ratūra įvertintų ir kuo grei
Artimiausii metu šis me- rama, nes, pasak jo. tam rei teigia paliekąs Lietuvą su ge .,buvo daug nesusikalbėjimo".
• Vėliau parkelyje priešais
čiau pateiktų išvadas apie kai
biblioteką Tūkstantmečio Tai morandumas bus pateiktas kia ne vien užsitikrinti finan riausiais prisiminimais ir ma
K. Smith mano. kad svar
kurias Valstybės turto fondo
savimą, bet ir gauti Lietuvos
tąs daug neišnaudotų Lietu biausi uždaviniai
naujajam
sudarytas sutartis, susijusias
vyriausybės leidimus, suderin
vos galimybių plėsti eksportą į ambasadoriui — toliau tęsti
su valstybės strateginių bei
ti projektus bei vykdyti staty
Jungtines Valstijas.
pradėtus darbus, taip pat — ir
kai kurių ūkio objektų priva
bas.
Lietuvos
ruošimąsi narystei
Po
penktadienį
vykusio
su
tizavimu.
Kol galinčios finansiškai
V i l n i u s , liepos 20 d. (BNS) derėtis su Kanada, kuri reika
sitikimo su premjeru Andriu NATO. Lietuvos bendradar
— Lietuvos diplomatai, besi lauja gerokaji sumažinti įve projektą paremti institucijos, mi Kubiliumi jis žurnalistams biavimą ekonominių reformų
derantys dėl Lietuvos na žamos kiaulienos muitą. „Ta tarp jų ir Europos rekonstruk sakė. kad yra labai daug lietu srityje su Europos Sąjungos
rystės Pasaulinėje prekybos čiau mes aiškiai pasakėme, cijos bei plėtros bankas, nag viškų produktų, kurie turėtų valstybėmis.
rinės programos technines
labai palankią rinką Ameri
Vilnius, liepos 21 d. (BNS) einantis asociacijos patarėjas organizacijoje (PPO), užbaigė kad jų sąlygos nėra mums
* V i l n i a u s m i e s t o savi
puses, „Mažeikių nafta" mė
koje — tai mediena, baldai, v a l d y b ė , trejus metus nemo
— Daugiau kaip dvidešimt iš savivaldybių finansų ir ekono dvišales derybas su JAV ir su priimtinos. Dabar lauksime
gins
baigti
galutinai
susitarti
tekstilės produktai,
rankų kėjusi fizinių asmenų pajamų
šešiasdešimties Lietuvos savi mikos klausimais Rimantas sitarė dėl pagrindinių žemes kanadiečiu atsakymo", sakė A.
su Rusijos verslove „LUKoiP
darbo stiklo dirbiniai, maisto mokesčio ir turinti didelių
valdybių nusprendė duoti į Čapas sakė. kad savivaldybės ūkio srities krypčių dau Rimkūnas.
Šiuo metu iš Kanados im dėl ilgalaikio žaliavos tiekimo. produktai bei kita.
teismą valstybę. Savivaldybės ketina kreiptis į teismą dėl giašalėse derybose.
skolų, per tą laikotarpį beveik
„Tai sėkmingas derybų raun portuojamai kiaulienai taiko T. Schneider tvirtino, kad de
pavedė teisme jų interesams pažeistų teisių atstatymo. Pa
„Jei aš turėčiau pakankamai šimtui savivaldybes darbuo
rybose
pasiekta
didelės
pa
atstovauti Lietuvos savivaldy sak jo, kol kas dar laukiama das, per kurį baigtos derybos mas 40 proc muitas. Lietuvos
žangos, belikę suderinti tik lėšų ir būčiau verslininkas, tojų išmokėjo per 1.153 mln.
diplomatas
viliasi,
kad
ir
su
su
pagrindiniu
derybų
partne
bių asociacijai.
kitų savivaldybių apsisprendi
kelis strateginio bendradar tikrai įsitraukčiau į eksporto litu premijų, .paskelbė dien
verslą", sake K. Smith. Jis raštis ..Respublika". Daugiau
Savivaldybių asociacijos di mo ir nėra aišku, koks kelias riu — JAV — ir žengtas labai Kanada ..neformaliai kontak biavimo bruožus.
pridūrė, kad namo vežasi ne nei puse milijono litų išmokė
rektoriaus pareigas laikinai bus pasirinktas, bet ketinama svarbus žingsnis daugiašalėse tuojant" pavyks greitai iš
Pasak T. Schneider. pernai mažai lietuviškų prekių.
kreiptis į teismą ir dėl konkre derybose", sakė užsienio rei spręsti visus klausimus.
ta 1998 metais. Kai kurių pa
* J a u 100 d i e n ų Kaunui
rudenį į Mažeikius atėjusi
kalų viceministras, Lietuvos
čios žalos atlyginimo.
Ambasadorius sakė paliekąs reigūnų premijų s u m a sudaro
Pasak A. Rimkūno. dau JAV verslovė „VVilliams" naf
v a d o v a u j a n t i s m e r a s Vy
R. Čapas sakė. jog tvirti derybininkų vadovas Algiman giašaliame derybų rate susi
Lietuvą su geriausiais prisi beveik puse metų jų darbo už
tautas Šustauskas iki šiol mo
tos įmonėje jau įgyvendino ke
nant 2000 metų biudžetą, sa tas Rimkūnas, dabar beside tarta del valstybės paramos
minimais. Vilniuje jis dirbo mokesčio, kai kuriais atvejais
ka baudas už neteisėtus mi
lis jos atnaujinimo projektus,
vivaldybėms nebuvo skirtos rantis Ženevoje.
trejus metus. Kaip geriausius net viršija pagrindine algą
žemės
ūkiui
ir
eksporto
finan
tingus. Lietuvos laisvės sąjun
Dėl narystės PPO Lietuva iš savimo, Lietuvai tapus PPO kurie padeda taupyti energijos savo darbo rezultatus jis Nors pagal vietos savivaldos
lėšos, kurios priklausė pagal
gos (LLS) vadui buvo priskai
išteklius gamyboje ir gauti
Savivaldybių biudžetų pajamų esmes derasi su keturiomis narė.
įvardijo Lietuvos ir Amerikos įstatymus, savivaldybių tary
čiuota apie 6,000 litų baudų,
didesnę
produkcijos išeigą.
nustatymo metodikos įstaty valstybėmis: JAV, Kanada.
bendradarbiavimą
bei tai, bų ir valdybų nariai gali gauti
Latvija ir Estija turi nusta Kiekvienas iš tų projektu ne
todėl kiekvieną mėnesį mero
mo pakeitimo įstatymą. Šiame Australija ir Naująja Zelandi tytą 5 proc. nuo per metus
kad buvo pasistūmėta Lietu tik priedus už savivaldybėje
alga sumažėja maždaug 500
viršijo 1 mln. dolerių. Šiuo
įstatyme yra numatoma, kad ja. Dvišalės derybos jau už p a g a m i n a - žemes ūkio pro
vos pasiruošimo del narystės dirbtą laiką, mero Rolando
litų. Tapęs meru V. Šustaus
metu įgyvendinamas ir iki
savivaldybėms priskyrus nau baigtos su JAV ir Australija. dukcijos N-rtės valstybes vi
NATO srityje.
Pakso nurodymu,
premijos
kas savo pomėgio — rengti mi
rugpjūčio pabaigos bus baig
jas užduotis, jų vykdymui pri Pasak viceministro, penkta daus pan uos riba. Lietuvos
..Lietuvos įvaizdis Amerikoje mokėtos ir jiems. Premijų ne
tingus ir kitus protesto ren
tas
įgyvendinti
5
mln.
dol.
dienį gali paaiškėti ir derybų kaimyne;.!- ją viršijus, del
valoma skirti lėšas.
yra labai pozityvus. Manau, ėmė tik miesto meras bei vice
ginius — atsisakė, tačiau prie
vertės projektas, leisiantis ga
su Naująja Zelandija baigtis.
šiandien
daugiau
žmonių merai, kuriems pagal savival
Kol
kas
dar
yra
tikslinami
konkrečioparamos
turės
būti
savivaldybės sulaukėjau dvie
minti kokybiškesnį benziną
Anot
jo,
sunkiausia
išlieka
Jungtinėse
Valstijose
žino dos įstatymus gali būti skiria
duomenys,
kokia
žala
savival
tariama-;
i
PPO.
jų piketų. P a t s meras arti
pagal 2000 metų Europos rei
apie
Lietuva,
per
pastaruosius
dybėms
buvo
padaryta
nevyk
mi tokie p a s k a t i n i m a i .
BNS
miausiu metu neketina rengti
kad kalavimus.
Vicemin -iras vilias
kių atstovauti teisme, nes ne
trejus
metus
čia
apsilankė
dant
minėto
įstatymo.
Iš
viso
mitingų, tačiau esant reikalui
•tuva gali patekti į
sitiki, kad bus pasiekta perga jau spal;
Pirmajame atnaujinimo rate
KALENDORIUS
tokios galimybės neatmetė. savivaldybėms naujų užduočių lė. Pasak jo. Konstitucijoje nu pirmąjį p< ašaros PPO gene- 300 mln. dol. numatoma skirti daugiau senatorių ir Kongreso
narių, nei kurioje kitoje Vidu
„Turbūt
nesu
blogiausias vykdymui neskirta apie 85-90 matytos savivaldybių teiaės
Liepos 22 d.: >v Man n Magdn
ra Ii nės I vbos posedj. ku- ..Mažeikių naftos" įmones at- rio Europos valstybėje", sake
Kauno meras", juokavo V. mln. litų, tačiau ne visos savi ginti savo siekius teisme, bet
Iena. atgailotoja; Dalius. Mantil,.
oficialiai
pranešta
naujimui
ir
96
mln.
dol.
naftos
riame bu
ambasadorius.
Platonas. Rachele
Šustauskas, pasidžiaugęs, kad valdybes nusprendė kreiptis j Administracinių bylų teisenos
apie der J baigti. Naryste produktų vamzdyno iš Ma
teismą,
todėl
neaišku,
kokio
Kaip sunkiausią savo darbo
Liepos 23 d. 9» Brigita: Ap,
jam jau pavyko aplenkti du
įstatymas sustabdo savivaldy PPO lai k ia viena svarbiau- žeikiu j Lietuvos pajūrį tiesi
dydžio
pretenzijos
bus
pa
linaras.
Gelmine, Gilmina. Romulą.
pirmtakus — Rimantas Tumobių teisių įgyvendinimą, nes sių saly- Lietuvai siekiant mui bei terminalu Baltijos žeikių įmone per metus numa Tarvilas
reikštos
valstybei
sa ir Alfonsas Andriuškevičius
neleidžia apskųsti centrinių narystės •įropos Sąjungoje. jūros pakrantėse galimybių to gaminti 8 mln. tonų koky
Liepos 24 d.: D.irp, ,l:is. Dart:
Kauno mero poste išsilaiko
R. Čapas mano. kad kitas valdžios institucijų sprendi Estija ir
biškos pasaulinio lygio pro vile. Kristina. Kristoforą- Kunigu n
tvija PPO narėmis didinimui.
trumpiau nei 100 dienų. n>. savivaldybė* neįgaliojo jų sie- mų.
da, Laimis.
Po šios modernizacijos Ma- dukcijos
tapo jau i ėjusiais metais.

Savivaldybės rengiasi duoti
į teismą Lietuvos valstybę

Taikos reikia pasauliui, Lietuvai
ir žmonių širdims

„Mažeikių nafta" rengia 400 mln.
vertės atnaujinimo programą

JAV ambasadorius ragina plėsti
eksportą į Ameriką

Vilnius baigė derybas su JAV dėl
dalyvavimo pasaulio prekyboje

2

DRAUGAS, 2000 m. liepos 22 d., šeštadienis

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WTOE DAILY

Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė
1340 Abington Cambs Drive
Lake Forest, IL 60045-2660

AUKSINĘ SUKAKTĮ ŠVENČIANT
Pabaiga
„Vilties prarast niekad
m u m s neleidai"
Trumpą pagrindinį žodį tarė
Clevelando Kliorių šeimos
narė. dabar jau senokai gyve
nanti Čikagos apylinkėse, dr.
Ona Daugirdiene. Bakalauro
laipsnį įsigijo Clevelando val
stybiniame universitete. Case
VVestern
universitete
—
B.S.N. ir Medical College of
Ohio medicinos daktaro laips
nį. University of Chicago įsigi
jo vaikų gydytojos specialybę.
Onutė nuo pat jaunų dienų
ateitininkė. Nuo 1995 m.
Jaunųjų ateitininkų sąjungos
centro valdybos pirmininkė.
Daugelių stovyklų rengėja ir
vadovė. Spaudoje pasisako
medicinos, visuomeniniais bei
šeimų problemų klausimais.
Kartu su vyru dr. Jonu Dau
girdu augina keturius sūnus.
Kalbėtoja savo žodyje palie
tė aktualiausius mūsų dienų
ateitininkijos čia ir Lietuvoje
rūpesčius.
Gautas ir Ateitininkų sen
draugių sąjungos centro val
dybos pirmininko dr. Algio
Norvilos (Oak Lawn, IL) svei
kinimas, ir teigiama: „Per vi
sus tuos metus 'Ateities' klu
bas buvo vienas iš pavyzdin
giausių ateitininkijos organi
zacijos vienetų... Pakilia nuo
taika jungiamės su jumis ' \
šios sukakties minėjimą ir lin
kime dar daug dešimtmečių
mums visiems šviesti kaip na
šios veiklos pavyzdžiu". Gra
žių žodžių išsakė ir ateitinin
kų dvasios vadovas kun. Gedi
minas Kijauskas, SJ, „Atei
ties" klubo pirm. Ada Stungienė, moksleivių ir jaunųjų
ateitininkų globėjai dr. Ma
rius Laniauskas ir dr. Vida
Švarcienė. Trumpa oficialioji
sukakties minėjimo dalis buvo
užbaigta Dalios Staniškienės
tai progai parašytomis eilėmis
„Padėkos himnas už 50 metų*1,
kurį jausmingai perskaitė pati
poetė.

gių ir moksleivių vėliavomis
jungėsi į tikinčiųjų tarpą. Kle
bonas kun. Gediminas Kijaus
kas, SJ, jau 25 metus sėkmin
gai vadovaująs šiai parapijai,
taip pat yra ir ateitininkų
dvasios vadas. Ir šį kartą,
kaip ir kiekvieną sekmadienį,
savo giliais pamokslais pra
turtina parapijiečių galvose
nas, trumpai prisiminė ir vi
sos ateitininkijos kelią per de
vynis dešimtmečius.
Pamaldų metu visi ateitinin
kai iškilmingai kartojo savo
organizacijos Credo, kuris pir
mą kartą buvo pavartotas
1947 m. Rheino, Vokietijoje,
konferencijos metu. Pirmasis
ir paskutinis posmai giliai ir
tvirtai kalba j kiekvieną:
Išpažįstame, Tave, didysis
mūsų Atnaujintojau,
Kristau, Žmogau-Dieve!
Visa tebūna perkeista tavyje
ir per tave!
Nes ką padės mums ir mūsų
draugams,
Jei kiti gyvens be tavo
šviesos,
Be tavo teisingumo ir
meilės.
Ateitis turi būti visa su
tavimi,
Nes be tavęs nėra ateities,
Mūsų Kristau, mūsų Broli,
mūsų Valdove! Amen.
Ateitininkijos eiles papildė
devyni moksleiviai ir aštuoni
jaunieji ateitininkai duodami
įžodį.
Iškilmingai ir stipriai, pri
tariant vargonams, skambėjo:
Ateitį regim tėvynės
laimingą,
Šviečia mums kryžius ant
mūs vėliavos,
Stokime drąsiai į kovą
garbingą,
Dirbkim, kovokim dėl
Lietuvos.
Ateitininkų himnas mus

Clevelando ateitininkiSkos veiklos 50-mečio šventėje: dvasios vadas kun. Gediminas Kijauskas, SJ, ir įiodį davusieji — Milda Maciulevičiūtė, Andrius Stankus ir moksleivių valdybos narė Laura Ruksenaitė. Už jų — dr. M.
Laniauskas.
Nuotr. V. P l i o d i i n a k o

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ S-GOS
SUVAŽIAVIMAS DAINAVOJE
Š.m. liepos 9 d. Dainavoje
įvyko metinis moksleivių atei
tininkų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo daugiau negu 6 0
moksleivių. Suvažiavimą svei
kinimo žodžiu pradėjo jam pir
mininkavusi Lina Sirgėdaitė.
Po to buvo sudarytas suva
žiavimo prezidiumas — pirmi
ninkė Lina Sirgėdaitė, sekre
torius Kęstutis Daugirdas ir
sekretorė Laura Rukšėnaitė.
Pakviesta tarti žodį suva
žiavime dalyvavusi Ateitinin
kų tarybos pirmininkė Nijolė
Balčiūnienė pasiūlė mokslei
viams keletą minčių pamasty
mui: ką reiškia „Visa atnau
jinti Kristuje'' ir kaip galima
atnaujinti savo asmeniškas jė
gas. Buvo malonu, kad Tary
bos atstovė rado laiko bend
rauti su mūsų jaunimu Daina
voje.
Pirmininkės
pakviestas,
kalbėjo ir dr. Audrius Polikaitis. Jis ragino moksleivius pa
galvoti apie šių stovyklų ypa
tingą reikšmę ir pateikė
trumpą apžvalgą apie jo ka

ATEITININKAI PASIRYŽĘ STIPRINTI
SAVO POZICIJAS

Ateitininkų federacija yra
įpareigoja eiti tuo keliu, kurį
viena
iš gausiausių ir sėk
mums nurodė mūsų garbingi
pirmtakai. Jėgas ir pro.tus' pri mingiausiai veikiančių Lietu
taikę esamoms sąlygoms lik vos jaunimo organizacijų, sakė
sime ir išeivijoje savo Tėvynės jos pirmininkas Vygantas Ma
ištikimais sūnumis ir dukro linauskas. Tolesnės veiklos
„Kas gi t e n a u k s o spindu mis.
perspektyvos, federacijos už
lius beria..." himno autoriaus
Vacys Rociūnas daviniai šiandienos iššūkių
akivaizdoje bus aptariami try
Jurgio
Tilvyčio
(1880.4.8liktajame Ateitininkų federa
1931.12.24> A. Žalvarnio žo
cijos kongrese, kuris vyks
džius mūsų poetė Dalia perlei
Kaune, Vytauto Didžiojo uni
do per savo gilios mąstysenos
PRASIDĖJO
versiteto salėje, liepos 21-23
prizmę. Kiekvienai
himno
ATEITININKŲ
dienomis.
minčiai ji suteikė dar gilesnę
ir platesnę prasmę. Gal gera
Ateitininkų federacija (AF)
FEDERACIJOS
būtų tas jos mintis, išreikštas
yra katalikiška jaunimo ugdy
KONGRESAS
poetiniu žodžiu, laikas nuo lai
mo organizacija, vienijanti
ko perskaityti, kad ir mūsų
Tryliktasis Ateitininkų fe moksleivius, studentus, taip
žvilgsnis ir padėka Tam, ku deracijos kongresas Kaune jau pat mokslus baigusius organi
riam, anot poetės: „Tu laimi prasidėjo penktadienį, liepos zacijos narius (sendraugius).
nai mūsų kelius ir darbus", 21d., šv. Mišiomis Kauno ar- Federacijos tikslas — sudaryti
jaunuomenei sąlygas visapu
„Vilties prarast niekad mums kikadroje bazilikoje.
neleidai"... ir prašo: „Neleisk
Šeštadienį šv. Mišios bus siškai brandinti asmenybę,
pavargti ir sustoti ant pen aukojamos Jėzuitų bažnyčio ugdyti asmeninę bei visuomekiasdešimt
pirmo
metų je, o sekmadienį — Prisikėli
slenksčio". ..Tebūnie himno žo mo bažnyčioje.
džiai švyturiu šviesiu".
Po Mišių Vytauto Didžiojo jai ir katalikų bažnyčios hieŠis Dalios kūrybinis žodis universiteto didž. salėje bus rarchai.
Ateitininkai skleidžia krikš
visų dalyvių buvo su dėmesiu skaitomi pranešimai apie tai,
čioniškąją
kultūrą ir socialinį
ir padėka išklausytas. Ir kai iš kuo ateitininkija gali prisidėti
mokymą,
tuo
priešindamiesi
jaunų, jau subrendusių skam sprendžiant aktualias visuo
pasaulietinei
popkultūrai
bei
bėjo (komp. Česlovo Sasnaus menės problemas. Organizaci
politiniam
populizmui.
Kiek
ko) himno garsai, pakartotinai jos nariai rinks naują prezi
kilo širdyse padėka ir Himno diumą, pirmininką, svarstys vienais metais Ateitininkų fe
autoriui, ir kompozitoriui, ir organizacijos įstatų pakeiti deracija įvairiose Lietuvos vie
mus. Kongreso programoje nu tovėse ruošia keliolika jauni
Daliai.
Devynis dešimtmečius šven matytas ir kūrybos bei talentų mo stovyklų, kursų, seminarų,
studijų savaičių moksleiviams
čiančios ateitininkijos dalelė ir vakaras.
Clevelande pagarbiai ir iškil
Be penkių šimtų ateitininkų ir studentams. Dažnai rengia
mingai prisiminė ir savąją iš Lietuvos, taip pat išeivijos mi mokymo kursai jaunimo
atstovų, į kongresą pakviesti vadovams ir globėjams.
auksinę sukaktį.
Elta
Buvo gražus saulėtas sek prezidentas Valdas Adamkus,
madienio rytas, kai Clevelan Seimo pirmininkas Vytautas
do lietuviai rinkosi pamal Landsbergis, Kauno meras Vy
doms j Dievo Motinos šven tautas Šustauskas, kiti oficia
tovę. Ateitininkai su sendrau lus asmenys, politikos veikė-

-

dencijos MAS Centro valdy
bos laimėjimus.
Suvažiavimą sveikindamas
Studentų Ateitininkų sąjun
gos atstovas Marius Polikaitis
kvietė gimnazijų abiturientus
nedelsiant įsijungti studentų
veiklon.
Svarbiausias šio suvažiavi
mo uždavinys buvo išrinkti
naują MAS centro valdybą.
Kad moksleiviai galėtų susi
pažinti su kandidatais, pirmi
ninkė paprašė juos ( dr. Onilę
Šeštokienę ir dr. Edmondą Saliklį) tarti po trumpą žodį. Dr.
O. Šeštokienė kandidatavo
pirmininkės pareigoms. Ji
trumpai pareiškė, kad bus
ruošiami šių metų Žiemos
kursai ir kad ateinančiais me
tais vyks MAS stovykla. Dr.
Ė. Saliklis, kandidatuojąs vice
pirmininko pareigoms, pareiš
kė, kad vienas iš pirmųjų CV
uždavinių bus atgaivinti kuo
pų veiklą, ypač Toronte.
Suvažiavimo eigoje buvo
proga išklausyti, kokia buvo
kuopų veikla per pastaruo-

ninę atsakomybę,
bendrai
stiprinti Lietu/os pilietinę vi
suomenę.
Ateitininkų iederacija įkur
ta 1911 metais Lietuvoje ateitininkija buvo išaugusi į stip
rų visuomeninį ir kultūrinį
judėjimą, palikusį žymų pėd
saką tuometiniame šalies gy
venime. Ateitninkams prik
lausė rašytojas Vincas Myko
laitis-Putinas, filosofai Stasys
Šalkauskis ir Antanas Macei
na, istorikas Zenonas Ivinskis,
valstybininkas Pranas Dovy
daitis ir kt. Sovietų okupacijos
laikotarpiu ateitininkų veikla
tęsiama išeivijoje.
1989 metais Ateitininkų fe
deracija atsikorė Lietuvoje.
Šiuo metu Lietuvoje yra dau
giau kaip 2,000 ateitininkų,
veikia 90 federacijos padali
nių. Ateitininkų būryje — ar
kivyskupas Sigitas Tamkevičius, Seimo vicepirmininkas
prof. Feliksas Palubinskas, dr.
Adolfas Darnusis, dr. Kęstutis
Girnius, dr. Arvydas žygas,
dr. Tomas Sodeika, daug kitų
žinomų šalies kultūros, moks
lo, taip pat bažnyčios veikėjų.
Kasmet įvairiose Lietuvos
vietovėse rengiami jaunimo
kursai, studijų savaitės, semi
narai, vadinamosios akademi
jos. Ateitininkų federacijai
priklauso jaunimo stovykla
vietė Berčiūnu.,se, taip pat na
mai Palangoje, kuriuos keti
nama suremontuoti ir pritai
kyti jaunimo veiklai. Numaty
ta panašų jaunimo centrą
įkurti ir Kaune kai tik bus at
gauti Ateitininkų rūmai.
Elta

/'

sius metus. Saulius Kliorys ir
Simas Laniauskas pranešė
apie Clevelando kuopos veik
lą. Jų kuopa didžiuojasi 23 na
riais ir entuziastingai veikia.
Apie Čikagos kuopos veiklą
kalbėjo Giedrė Kazlauskaitė.
Džiaugėsi, kad Čikagos moks
leivių kuopa susilaukė 7 nau
jų įžodininkų. Rita Bradunaitė apibudino PhiladelphijosBaltimorės kuopos veiklą. Ten
nedaug, bet vis tiek veikiama.
Sigita Newsom suteikė žinių
apie Los Angeles kuopą. Ten
moksleiviai veikia entuzias
tingai. Kasmet ruošiama atei
tininkų stovykla. Paskutinis
pranešimas buvo Linos Sirgėdaitės apie Detroito kuopos
veiklą. Veikta energingai ir
turėta keletą susirinkimų.
Po kuopos pranešimų suva
žiavimo pirmininkė pasiūlė
vienintelę rezoliuciją — kad
dr. O. Šeštokienė ir dr. E. Saliklis perimtų MAS CV vado
vavimą.
Baigiant suvažiavimą visi
dalyviai
sustoję
sukalbėjo
ateitininkų Credo ir sugiedojo
visus keturis posmus ateiti
ninkų himno.
E.Saliklis
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GEDAS M. GRIMS, MD
INKSTU, POSL6S IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
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Asta M. Astrauskas,

MD

708-923-6300

Chicago Padaatrlca

773582-6500

DR. ARVYDAS J.DAHJDE
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Mafci 8L
MatlMwn,IL 00443

Tai. 708-7454)033
valandos pagal aua*arlrną

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 17191
TWay Pade, IL 60477
708-614-6871
Valandos pagal auatadmą
TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D.
Vatai gydytoja
900 Ravima PI., Orfand Park, IL
Tat. 708-348-0887.
Pridauao Palos ir Christ igonMm.
Nuolaida naujai atvykuatamt.

DR. DAUA JOCIAUS
DANTŲ GYDYTOJA
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.,

Valandos kasdien, išskyrus
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DR RAMUNE MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
tfJDO o . nODUV n O M
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DR. VUJUSMIKATTIS
•ONOS DAKTARAS IR CHRURGAS
FAMR.Y MEDCAL CUraC
16606-127 S t . Lamont. IL 60439
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Santa* C**08sl HOfJpsM

Tat 630-257'

TaL 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
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DR. UNA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA
8434-A S. Ksefcte. CHICAGO, IL 60652
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JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKS, MD
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Chicago: 312-726-0800
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DR V J. VASARIENĖ
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DR.MAODALB4BBJCKAS

EUGENE C. DECKER DOS, P.C.
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už prieinamą kainą. Pacientai
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VIDAS J. NEMICKAS, MJX
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DANTŲ GYDYTOJA
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EDMUNDAS V&NAS, MD., &C.
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• , Kalbama lietuviškai
"
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Tai
pagal suaUartma

DR. K. JUČAS
ODOS UGU SPECIALISTAS
GYDO OOOS AUGUUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGUA

61328. Kaette Ava.. Chicago
773-778-6889 arba 773-4884441

ARASŽUOBA,M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA
219 N. Hammes Avenue
Joaat. IL 60435
Tai. 815-741-3220 '••••<

DR.E.DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
NERVU IR EMOCINES UGOS

Kab. 773-736-4477
6449S. PuteaURoad

DR. PETRAS V.KJSiEUUS
INKSTU. POSLES. PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGUA
OarssrlbrHaath,
1200 S. York Eknhurst, IL 60126
680441-2608

BIRUTĖ LPUMPUTIS, MD.
rttovr. American Acsdsmy oi
Ftmty Pi MĮha

ŠEIMOS GYDYTOJA
Sam.siatAva.
HoaarL*

F.g9S3B
DAMUMJCfl&VT?
AiTs&ar HaajRh Canfesf

tMnęnUĖoummmant terapija,
4007W.lt 6L,

Ava., Ctoero, l_
Tat 708-662-4168.

Chicago, IL 60638
Valandos susitarus

Vidaus ir plaučių ligos
15300 Wsat Ava.
OrlandPaifc
708-349-8100

3823 Highland Ayenue Suite 4A
DownersGrove,IL60515
438452-94M
Valandos pagal susitarimą

Carotšsg Oagnoaaf, LTD.
61328.Ksdzk»Ave.

Į Laisvę f o n d o studijų sa
vaitė vyks Šilutėje š. m. lie
pos 23 - 26 d.

4940 S. Cicaro Ava.

DR. DOMAS LAPKUS

Runom C. Uanh.MDSC
Obstetrics a Gynecotogy

MkSoiyrlta " j
Tai 706-518-2131

D R PETRAS ZLJOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kab. tat 773-582-6800
Namų tai. 847-381-3772
MIDVVAYCUNIC.S.C.

Tat77»»r
4707a0ssart,U
TaL
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Danutė

Paruošė Bronius Nainys

Ar ateis ir Jelcino

PUTIN VI& VEIKLESNIS
Nors Sovietų Sąjungai su nų įpratimo sudarinėti sutar
byrėjus šaltasis karas pasibai tis prieš ką nors, ypač prieš
gė ir buvusių priešininkų, Va kapitalistinę Ameriką, negu
šingtono — Maskvos, santy už ką nors. „Kinija ir Rusija
kiai pasidarė draugiški, tačiau antradienį sutarė pasmerkti
varžybos dėl įtakos pasaulyje Jungtines Amerikos Valstijas
tebevyksta. Kariškai silpna už siekius vyrauti pasaulyje
Rusįja nenori nusileisti Ame stoti kartu prieš Amerikos jė
rikai nė šioje srityje. Ir, atro gą", — liepos 19-tą pranešė
do, kad naujas Rusijos prezi Associated Press. „Tarp prezi
dentas čia yra sėkmingesnis. dento Valdimir Putin ir Kini
Dar nė pusmečio nepasėdėjęs jos vadovo Jiang Zemin pen
oficialioje Kremliaus vadovo kių pasirašytų dokumentų yra
kėdėje, Putin jau. spėjo ap- du, nukreipti prieš Amerikos
skraidyti pusę demokratinės Jungtinių Valstijų kuriamą
Europos, nusitrenkti į komu nuo branduolinių raketų ap
nistinius rytus ir iš ten parsi sigynimo skydą", — teigia AP
gabenti nemažą politinį bei žinių agentūra. Pagal šį šal
karinį kraitį. Kai JAV prezi tinį, Rusijos ir Kinijos vadovų
dentas Clinton, baigęs nesėk pasirašytas dokumentas nėra
mingas „branduolines" ke kaltinamojo ar puolamojo po
liones į Indiją bei Pakistaną ir būdžio, bet tik šių dviejų vals
tybių susitarimas, skelbiantis,
nesužavėjęs Rusijos preziden
kad tokia JAV gynybos siste
to savo siūlomu JAV gynybos
ma bus kenksminga ir pačiai
skydu nuo galimų naujų bran
Amerikai, nes vėl ves į bran
duolinių priešų, Kinijos ir duolinių ginklų varžybas. Va
Šiaurės Korėjos, pašlijusią šingtono politikai betgi aiški
tarptautinę „markę" bandė na, kad nuo branduolinių
taisyti nauju tarpininkavimu ginklų apsigynimo skydas ne
Artimuosiuose Rytuose, toli sąs nukreiptas nei prieš Ru
mame šio žemyno pakrašty sįja, nei prieš Kiniją, bet prieš
Putin buvo žymiai laiminges mažesnes, branduolinius gink
nis.
Clinton
pastangomis lus turinčias ir prieš JAV nu
Camp David pradėtos derybos siteikusias, valstybes, kaip,
tarp palestiniečių ir Izraelio, pvz., Šiaurės Korėją. Doku
nors ir beveik be pertraukos mentas taip pat kritikuoja ir
vykusios kelias paras, ginčo JAV trumpų atstumų bran
vėl neišsprendė ir neatrodo, duolinę ginkluotę, saugančią
kad 52 metus užsitęsusi ne jos dalinius rytuose. Aišku, Ši
priklausomos valstybes paieš kritika turi ryšį su Kinijos
ka, palestiniečiams greitai at noru susigrąžinti Taiwaną ir,
sirastų. Kaip jai daug kartų tokį veiksmą pradėjus, baimė
arti sprendimo buvusios ank galimos JAV gynybos. Įdomu
stesnės derybos vis rasdavo tik, kad praėjusią savaitę Ki
kliūčių iširti, taip kliūtį rado nijoje viešėjusiam JAV gyny
ir šioa paskiausios. Ir ne taip bos sekretoriui William Cohen
menką. ' Palestiniečiai." savt su Jiang Zemin ir kitais šio
valstybės teritorijoje nori tu krašto vadovais tų klausimų
rėti bent rytinę Jeruzalės dalį, išspręsti nepavyko.
bet Izraelio vadovai užsispyrę
Putin — Jiang pasirašytas
nežada tokio palestiniečių no susitarimas pasisako ir prieš
ro tenkinti. O kaip gera būtų kišimąsi į kitų valstybių vi
buvę JAV prezidentui tokį daus reikalus, be abejo, prime
sprendimą turėti savo kiše na JAV karą Jugoslavijoje.
nėje dabartiniuose pokalbiuo Mažesniu atskiru dokumentu
se Okinawoje su pasaulio eko šių milžiniškų valstybių vado
nomikai vadovaujančių pra vai pasižada siekti pasaulyje
moniniu kraštų vadovais. taikos ir pastovumo.
Deja, Clinton negalės pasigirti
Labai panašios gaidos skam
nė tokiu, vargu ar jiems kiek bėjo ir šiaurės Korėjoje, kur
nors svarbiu, laimėjimu, arba, Putin buvo sustojęs, iš Kinijos
derėdamasis su japonais dėl skrisdamas į Okinawą, į di
naujų sutarčių, kurios, reikia džiųjų pramoninių valstybių
manyti, lies ir karinį bendra vadovų konferenciją. Pagal
darbiavimą.
„NYT* New8 Service praneši
Tačiau naujas ir palyginti mą. Šiaurės Korėjos vadovas
jaunas Rusuos prezidentas sustabdytų pavojingų atomi
Putin pasirodė geresnis dery nių reikmenų gamybą, jeigu
bininkas. Gal tai yra dėl seno jis kur nors gautų raketų
komunistinių kraštų pareigū erdvėlaiviams „šaudyti". {4ai

atsiliepdami, Vašingtono poli
tikai sakė norėsią daugiau
sužinoti Okinawos konferenci
joje.
Šie ankstyvesni Putin veiks
mai rodo jį, kaip labai veiklų
politiką, verčiantį kreipti į jį
pasaulio didžiųjų dėmesį. Ta
čiau dar didesnį dėmesį į save
jis atkreipia ir pačioje Rusi
joje. Jo požiūris į vidaus gyve
nimą bei valstybės tvarkymą
kartais net diktatūriniais to
nais praskamba. Jo ketinimas
suvaržyti 89 regionų vadovų
specialias teises bei apriboti
galias, atimti jiems Dūmos na
rystę, nors ir konstitucijos pa
grįstas ir pačios Dūmos pa
remtas, susilaukė stipraus pa
sipriešinimo. Prieš tuos veiks
mus pasisakė ir artimiau
sias Jelcin draugas, paties Pu
tin buvęs rėmėjas, Boris Berezovvsky, ir kiti, nežinia iš kur
atsiradę ir kaip tuos turtus
įgiję, Rusijos milijardieriai,
pinigingi galiūnai. Į tai dėme
sį atkreipė net „Chicago Tri
būne", vedamuoju klausda
mas, ar tokiais ėjimais Rusijos
prezidentas bando tramdyti
oligarchų sauvalę, kyšininka
vimą, sukčiavimą, ar kuria
naują Kremliaus diktatūrą. Ir,
nežinodamas atsakymo, cituo
ja vieną iš daugelio garsių
Winston Churchill posakių,
kad Rusija yra „mįslė, įvynio
ta į dar mįslingesnį popierių".
Toks naujo Rusijos preziden
to nusiteikimas nerimą kelią
ir Baltijos valstybėse. Nors
apie Baltijos valstybes Putin
; kol kas daug nekalbėjo, neat
siliepė nė į Adamkaus—
Landsbergio skirtingus požiū
rius dėl okupacijos žalos atly
ginimo, tačiau kartais ir tyla
nėra gera byla, ypač kai gar
siau prabylame mes patys ir
dar apie jautrius dalykus. Ar
ne geresnė politika būtų pir

gyvatpaukščiais, nes turi labai
ilgus kaklus ir neturi natūra
lios alyvos, tad po pasinėrimo
Nr.17
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
turi prieš saulę plunksnas
Tęsinys
džiovinti. Matėme aligatorių,
Dar kelias valandas pava
Pranašauti vabalai mūsų daugiau paukščių, vėžlių, gy
žiavę, sustojome numatytoje kandžioti nepasirodė. Skaniai vatę. Šis paukščių bei gyvulių
stovyklavietėje. Jau tikrai suvalgę paskutinę iš namų pa stebėjimas mūsų per daug
esame tropikuose. Vieta ant siimtą maisto atsargą, kas neužtringavo, bet kelionė buvo
vandenyno kranto, virš galvos miega, kas rašo, ir laukiame, labai smagi. Po pusantros va
didžiulės palmės ošia, o prie ką rytojus atneš.
landos išlipome pasidairyti po
kojų šniokščia bangos. Žavu.
krokodilų ūkį. Čia buvo ir ali
Galime atsikvėpti, pailsėti,
gatorių. Jaunas vaikinas (apie
Sausio 9 diena
pliažu
pavaikščioti, pasi
, 14 metų) mums paaiškino,
džiaugti gamtos grožiu. Į ban
Laiku prisistatė labai senas kaip čia krokodilai auginami,
gas niekas nesigundo. Per šal autobusas ir 8 vai. ryte išvy kol gali patys išsilaikyti pelkė
tas vanduo.
kome į prieplauką, iš kurios se. Matėme vos kelių mėnesių
I Peržiūriu maisto atsargas. plauksime per džiungles. Ka mažiukus krokodiliukus, buvo
Matai liko. Kur rytoj valgy dangi autobusas vietinis, tai didesnių, o seniausias buvo
sime? Kaimynas, čia jau anks pakelėje porą kartą sustojo ir per 40 metų. Krokodilai retai
čiau atvykęs, ne mūsų grupės, paėmė kelis belaukiančius ke ėda, didesni tik kartą per sa
vaitę ar dar rečiau. Nedidelė
paaiškino, kur kokie restora leivius.
nai, kada uždaromi ir pan.
Atvykus į prieplauką, Fred* čia vieta, bet įdomi.
Vėliau atėjo George ir Beryl, nupirko bilietus (kaina suau
Sulipę į valtis, plaukėme į
klausiu, kokios jų maisto at gusiam 6 dol.) ir mes sulipome kitą sustojimo punktą. Čia
sargos, nes šį vakarą kepsime į tris valtis, kuriose telpa 11 mėgsta atvykti apylinkėje gy
paskutinę jautieną. Toliau no žmonių ir .šoferis". Pelkyno venančios šeimos sekmadienį
riu restoranus lankyti. Jų pa vanduo nelabai gilus. Per praleisti. Tai lyg savotiškas
dėtu panaši. Sutarėme rytoj „mangrove" medžius iškirstas kurortas: restoranas, maudy
kartu eiti į restoraną. Tuo tar tiesiog tunelis mums plaukti. mosi vieta pelkėje, aplinkui
pu rytoj bus išvyka į džiung Vėsu, nes iki čia saulės spin išgrįsti takai palmių paunksles, bus progos pakeliui už duliai nepraeina. Dairomės mėje, žydintys krūmai, gražiai
kandžiauti, nusipirkti skanios paukščių. Matėme kelis, iki viskas apkarpyta, užlaikoma.
Šiol nematytus — vadinami Mums buvo skirta čia pasitropikinės duonos.
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Kai buvęs Rusijos preziden vis tik naudojasi „vakarie
tas Boris Jelcin rinkosi įpėdi tiškais metodais" — jau ke
nį, vieną po kito atmesdamas lintą kartą patraukiant teis
ministrus pirmininkus, nesu man turtinguosius pramoni
gebėjusius tikti į nustatytus ninkus, bankininkus, net žirėmus, plačiai kalbėta, kad tik niasklaidos atstovus, kurie
asmuo, pasižadėjęs nekelti by „nešoka pagal jo muziką".
lų Jelcinui už prezidentavimo Šiomis dienomis mokesčių ne
metų veiklą, bus paliktas mokėjimu buvo apkaltinta au
Kremliuje. Vldimir Putin kaip tomobilių pramonės AVtoVAZ
tik buvo tas išrinktasis, ža vadovybė, vos dienai praslin
dėjęs palikti ir Boris Jelcin, ir kus po to, kai teisėtvarka pa
jo „šeimą" patogiai leisti liku traukė teisman didžiausią Ru
sijos naftos bendrovę. Prade
sias gyvenimo dienas.
Kol kas to susitarimo Putin, dant š.m. gegužės mėnesiu šis
atrodo, laikosi, nors jau nuaidi procesas buvo panaudotas
užuominos, kad ir buvęs prezi prieš ne vieną didžiąją įmonę
dentas imuniteto neturįs, ar bendrovę. Suprantama, kad
todėl galbūt ir jam ateis laikas eiliniai rusai prezidento užmo
„atsiskaityti". Juo labiau, kad jus „sutvarkyti oligarchus" te
ma Rusijos prezidento nuomo apibūdino „Draugą", paminė tie „atsiskaitymai" turtingųjų gali pagirti ir pasidžiaugti,
ne išgirsti arba bent jau tyliau jo, kad ir šis lietuviškas dien eilėse pradeda vis dažnėti. kad pagaliau kažkas padarys
prie jo arčiau prieiti?
raštis pernai šventė 90 metų Kaip ir kituose pokomunisti Rusijoje tvarką. Džiaugiasi ir
sukaktį ir pridėjo šv. Tėvui niuose kraštuose, Rusijoje užsienio investuotojai — arba
* N e vien tik politika linkėjimus nuo visų „Draugo" nemažai apsukresnių asmenų, būsimieji investuotojai, kad
šiomis dienomis pasaulio dė darbuotojų.
ypač turėjusių aukštas vietas pagaliau bus sutvarkyti įvai
Birželio 9 d. iš Vatikano ir lengvą prieinamumą prie riausi grobstymai ir jie galės
mesį Rusija "patraukia. Liepos
20 d. „Chicago Sun-Times" gautas laiškas, adresuotas privatizuojamų valstybės ob įkelti koją į Rusijos rinką.
skelbia „Apie kitą Rusįjos 're kun. Petraičiui, bet taip pat jektų, nesunkiai iš proletarų
Gali net atsitikti, kad Mask
voliuciją' ", pranešdamas apie skirtas „Draugui". Šv. Tėvas virto kapitalistais. Rusijos vi va, pradėjusi gauti didesnes
spalio 8 d. Čikagos Kultūros ne tik atkreipė dėmesį į dien- suomenė netruko pasidalinti į įplaukas iš savo pramonės bei
centre, 78 E. Washington, ket raštį, bet prašė padėkoti ir du luomus: turtuolius ir nepa kitų vietinių šaltinių, jau ne
virtame aukšte, atidaromą „širdingai suteikė savo Apaš siturinčius. Pirmieji ne tik kalbant apie užsienio inves
Rusijos abstraktaus meno pa tališkąjį palaiminimą", tiek pralobo, bet nejautė jokio loja tavimus, bus sušnekamesnė ir
rodą. Ilgoku, keturiomis nuo „Draugo" darbuotojams, tiek lumo savo valstybei ar jos gy dėl nuostolių, padarytų oku
traukomis paįvairintu, straips marijonams. Laišką pasirašė ventojams, pinigus kiek gali puotoms valstybėms, atlygini
Pedro Lopez ma greičiau pervesdami į mo. Ne vien lietuviai reikalau
niu Kevin M. Williams rašo, monsinjoras
kad parodoje bus rodomi dar Quintana.
patikimus užsienio bankus. ja atlyginimo. Štai liepos 19 d.
caro Rusijos: avangardo daili
Antrųjų kasdienybė daugeliu Reuters agentūra iš New Yorninkų darbai, kurie bolševikatvejų pasidarė dar sunkesnė, ko praneša, kad Pasaulinis žy
mečiu net į pogrindį buvo su
kaip prie bolševikiškų val dų kongresas. Izraelio vyriau
grūsti. Parodoje vyraus Čiur ŽOLINĖ — NEBUS DARBO džios. Be to, pradėjo klestėti sybės paprašytas, ketina pra
lionio bendralaikių KandinDIENA
organizuotas nusikalstamu dėti aštrią kampaniją dėl jų
sky, Malevicti ir kitų dailinin
mas — rusiškos mafijos versi tautiečių nuosavybės grąži
kų modernūs kūriniai, mažai
Šventinių dienų sąrašas ja, vienodai terorizuojanti ir nimo ar bent už ją atlyginimo.
suprantami anais laikais, o Lietuvoje papildytas dar viena neturtėlius, ir turtuolius. Ži Pradedant 1917 m. Rusijos re
dar mažiau «- bolševikmečiu, švente. Birželio pabaigoje Sei noma, neturtingiesiems pavo voliucija, komunistai nusavino
kai ir dailė turėjo tarnauti jų mas paskelbė rugpjūčio 15 d. jus buvo mažesnis, nes jie tu žydų įmones, verslą, žemes,
raudonajai Revoliucijai. Įėji — Žolinę (Švč. Mergelės Mari rėjo nedaug ką prarasti, o mokyklas, sinagogas, teatrus
mas į parodą atmokamas." Pa jos į Dangų Ėmimo šventę) „oligarchai" sukūrė visiškai ir kitą kilnojamąjį ar nekilno
roda turėtų 'būti įdomi, o ją šventine, nedarbo diena.
naują darbo jėgą — sargybi jamą turtą. Be abejo, sumos,
apžiūrėjus ir klausimas: jeigu
Europoje ši diena nuo seno nius, samdomus jų asmeninei kurių bus reikalaujama, toli
vargšai rusai į tokias parodas švenčiama, Lietuvoje ji taip apsaugai.
gražu pralenks lietuvių nuos
gali suruošti, kodėl taip pada pat turi senas tradicijas. Dau
Bet — galbūt visai netikėtai tolius. Atsiminkime, kad Pa
ryti negėlėtumem ir mes, lie gelyje Lietuvos katalikų baž
— naujasis Rusijos preziden saulio žydų kongresas jau
tuviai?
nyčių vyksta atlaidai, tą dieną tas pradėjo spausti turtuolius. išreikalavo iš Vokietijos 4.8
šventinamos gėlės, naujo der Kitaip negalėdamas juos pri milijardų dolerių. Nors pasta
liaus javų varpos, vaisiai.
griebti, čiupo už mokesčių val ruoju metu kongreso dėmesys
ŠV. TĖVAS I t „DRAUGAS"
Kitos Lietuvos valstybinės stybei nusukimą. Tai seniai daugiausia nukreiptas j Rytų
Popiežiui Jduųi Pauliui II šventės yrą: sausio; 1 — Nau Amerikoje išbandytas ir labai Europą, bet nepamirštama ir
švenčiant 80 ąjį gimtadienį jieji metai, Vasario 16-oji — veiksmingas būdas pasodinti Rusija, kurioje šiuo metu gy
Nepriklausomybės už grotų įvairius nusikaltė vena vos apie 800.000 žydų
š.m. gegužės ! 8 wĄ „Draugo" Lietuvos
šventė,
Kovo
11-oji — Neprik lius, kurie taip gudriai savo (apie 1900 m. Rusijoje. Gudi
pirmame
pi slapyje
buvo
lausomybės
atkūrimo
diena, „verslą" tvarko, kad teisėsau joje, Ukrainoje ir Lenkijoje gy
išspausdinta iidelė jo nuo
trauka su sveikinimu ir Velykos (pagal vakarietišką ga negali prikibti. Net toks veno per 5 milijonus žydų).
linkėjimais, o taip pat Lietu tradiciją), Motinos diena (pir „gangsteris", kaip čikagietis
Ką vakariečiai !o ir kaimy
vos prezidento įveikinimo teks masis gegužės sekmadienis), Al Capone, buvo įkištas į ninių
valstybių politiniai
liepos 6-oji — Valstybės diena kalėjimą kaip tik už mokesčių sluoksniai) besakytų apie Ru
tas popiežiui.
T. marijoni i provincijolas (karaliaus Mindaugo karūna nemokėjimą, nors jo nusikal sijos dabartinį prezidentą, jis
kun. Donald Petraitis, MIC, tą vimas), rugpjūčio 15 d. — timų sąrašas buvo ilgių ilgiau vis tik yra apsukresnis ir
mūsų dienrašlio numerį pa Žolinė, lapkričio 1 d. — Visų sias, bet teismai nieko ne „komplikuotesnis". kaip dau
siuntė į Vatikaną, su laiš Šventųjų, gruodžio 25 ir 26 d. galėjo įrodyti.
geliui iš pradžios atrodė. Bet
Vadinasi, Viadimir Putin tuo pačiu ir pavojingesnis...
keliu, kuriamje jis trumpai — Kalėdos. (Elta)
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žmonėti beveilj dvi valandas,
tad pirmiausią susėdome už
kandžiauti. Kainos labai priei
namos ir maistas labai ska
nus. Kaip jau įpripratome, su
patarnavimu nesiskubina, bet
ir mes nesijaudiname — laiko
turime. Pavalgius kėlėmės to
liau vietovę apžiūrėti, kai
atėjo Fred ir pranešė, kad val
tys jau atvyko, turime grįžti
atgal. Jis pats buvo truputį
pyktelėjęs, kad anie nesilaiko
susitarimo ir mūsų vizitą čia
sutrumpino beveik visą valan
dą, bet nieko nepadarysi.
Grįžome per pusvalandį.
Pakelėje dar matėme didžiulį
krokodilą, įdomių paukščių
vienur, kitur. Prie prieplaukos
prisistatė ir mūsų autobusas
visu pusvalandžiu anksčiau.
Ar čia žmones telepatija su
žino, kur kas vyksta? Tad
grįžome į stovyklavietę 1:30 v.
p.p. Diena saulėta, pliažas ža
vus, nėr ko pykti, galime tik
džiaugtis, kad daugiau laiko
turėsime maudytis.
Jau iš ryto buvome susitarę
su kita pora * ikare eiti į res
toraną. Per p.etus pakviečiau
ir tuos, su kuriais valgėme,
prisidėti. Atsirado ir daugiau

norinčių, tad 5-tą aštuoniese
iškeliavome. Atstumas ne per
didelis, apie 1/3 mylios. Resto
ranas prie pat pliažo, tuščias,
be langų stiklų ar sietelių.
Šiame krašte labai daug tokio

stiliaus restoranų prie jūros
kranto. Susėdome visi prie
vieno stalo, atnešė patiekalų
sąrašą ir atsirado problema:
mes nemokame ispaniškai, jie
nemoka angliškai, „menu" vie

tine kalba surašytas. Hm.
aišku, nepasiduosime. Vienin
telio suprantamo patiekalo.
„T-bone steak". šį vakarą ne
turi.
Bus daugiau
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M. KAVALIAUSKAS LIPA MOKSLO
KOPĖČIOMIS AUKŠTYN

MŪSŲ ŠEIMOSE
NENUILSTANTI „DAINA" —
IRENOS MANOMAITIENĖS
SUKAKTIS
Taip „Dainos" choras at
Yra žmonių, be kurių, ypač
nedideliuose telkiniuose, lietu šventė 5-rių, 10-ties ir 15-kos
viškas gyvenimas neįsivaiz veiklos metų sukaktis. O dai
duojamas. Viena tokių yra Ire nų ir giesmių kraitis vis didėjo
na
Manomaitienė,
Palm ir didėjo. Per 15-ka metų „Dai
Beach lietuvių telkinio gyven nos" choras paruošė arti 80toja. Ji ir visuomenininke, Lie ties lietuvių liaudies ir indi
tuvių Bendruomenės ir Lietu- vidualių kompozitorių dainų,
vos Dukterų narė, meno ir lie- 40 giesmių, ir keletos amerituviškos dainos entuziastė, kiečių dainų repertuarą.
„Dainos" choro įsteigėja ir il
„Dainos" choras koncertavo
gametė jo vadovė.
Juno Beach, Fort Lauderdale,
Irena Manomaitienė gimė Miami, St. Petersburg, Vero
Panevėžyje. Tėvelis buvo paš Beach, West Palm Beach ir
to viršininko padėjėjas, mama North Palm Beach.
dirbo buhaltere banke. Irena, Taigi, didelis kraitis ir darbaigusi gimnaziją, įstojo į Vy- bas, ir visa tai „Dainos" choro
tauto Didžiojo universitetą vadovės Irenos ManomaitieKaune, į Teisės fakultetą. nės ir choristų meilės lietu
1939 metais ji ištekėjo už inži- viškai dainai paseka. Aišku,
nieriaus Eugenijaus Mano- choro dvasia ir širdis buvo Iremaičio. Sovietų okupacija pri na Manomaitienė. Niekad ne
vertė Ireną nutraukti studijas, pavargstanti, su švelnia šyp
ir 1944 m. su šeima pasitrauk sena ir gera nuotaika, tačiau,
ti į Vakarus.
kai reikia, i'r nenusileidžianti,
Iš pradžių Manomaičių šei Irena mokėjo sujungti choris
ma gyveno Austrijoje, vėliau tus į vieną šeimą, kelti jų nuo
persikėlė į Tuebingeną ir taiką, spręsti iškylančias pro
Stuttgartą. 1948 m. Manomai- blemas. Net ir vyrui Eugenijui
Ciai atvyko į JAV, į New Yor- sunkiai sergant, Irena nepali
ką, vėliau apsigyveno Bostone, ko choro, toliau vadovavo
kur vyras dirbo statybos inži „Dainai".
nieriaus pareigose.
Kai po 15-os „Dainos* choro
gyvavimo
sukakties koncerto
Irena dirbo banke, augino
sūnus Augurą, Rymą ir Povi 1999 m. Irena Manomaitienė
lą, o laisvalaikį skyrė visuo nusprendė išeiti į „pensiją",
meninei veiklai. Irena buvo niekas nenorėjo tuo tikėti. Ta
viena iš lietuviškos mokyklos čiau Irena paliko savo „kūdi
steigėjų Bostone, dirbo Pabal- kį" sveiką ir žvalų, ir „Dainos"
tiecių moterų draugijoje, buvo choras ir toliau gyvuoja, dabar
International instituto narė, vedamas muz. Jono Samošpriklausė YMCA, kasmet tal kos.
kino March of Dimes organiza
Šį pavasarį, Irenai Manocijai rinkti aukas.
maitienei, vasario mėn. šven
Irena nuo vaikystės mėgo tusiai 80-ties metų amžiaus
tapyti, mokėsi muzikos, tai sukaktį, Lietuvių Bendruo
lietuvių liuteronų parapijoj menės Palm Beach apyl. val
buvo bažnytinio komiteto na dyba, sausio 21 d. suruošė pa
rė, o kai atvykdavo lietuvis gerbimą Marriott viešbutyje,
kunigas, Irena bažnyčioje var kuriame dalyvavo labai daug
lietuvių iš visų pietų Floridos
gonais pritardavo giesmėms.
vietovių.
Tapybą Irena pradėjo studi
LB Palm Beach apyl. pirm.
juoti gyvendama Bostone, o
Floridoje ketverius metus Vincas Šalčiūnas savo kalboje
Norton galerijoje lankė portre iškėlė Irenos Manomaitienės
to klasę. Savo tapybos darbus nuopelnus lietuviškam gyveni
eksponavo Cambridge, Mass., mui, ypač Palm Beach „paži
bibliotekoje, Putname, Cape bai" — „Dainos" chorui vado
Code, o Floridoje — St. Peters- vaujant, pasveikino ją ir įteikė
burge, Miami, Juno Beach, dovanėlę. Dar sveikino kun. A.
Čepams, Lietuvos Dukterų
North Palm Beach.
Į Floridą Manomaičiai atvy vardu Regina Duobienė, pako 1980 metais. Irena tuoj įsi puošdama Ireną gražia gėlių
jungė į visuomeninį gyvenimą. puokštele, BALFo — Jonas
Ji kurį laiką buvo Lietuvių Mildažis, „Dainos" choro —
Bendruomenės Palm Beach Rimgailė Zotovienė ir Vytau
apylinkės valdybos pirminin tas Daugirdas. Irenos Mano
kė, priklausė Lietuvių klubui maitienės šeimos vardu svei
kino sūnus Povilas. Raštu
ir Lietuvos Dukterims.
Tačiau, kai Irena su kelio sveikino kun. V. Pikturna iš
mis lietuviškos dainos mylėto Putnamo, Lietuvos Vyčių —
jomis 1984 m. įsteigė moterų muz. Liudas Stukas, ir Daytovokalinį vienetą „Daina", pra nos „Sietyno" choro vardu —
sidėjo tikrasis jos darbas, ku muz. Antanas Skridulis.
riam atsidavė visa širdimi.
Po oficialios dalies Vytas
Vieneto pavadinimas po kelių Kulpa humoristiškai nusakė
metų buvo pakeistas į „Dai Irenos darbą su choru. Muz.
nos" choro, įsijungė ir vyrai, ir Jonas Samoška su choristais
choras pradėjo koncertuoti padainavo porą dainų. Irena
įvairiose Floridos vietovėse. Manomaitienė savo kalboje iš
giedoti per lietuviškas šv. Mi reiškė meilę lietuviškai dai
šias, pasirodyti amerikiečių nai, dėkojo choristams ir vi
publikai.
siems padėjusiems jai „Dai
Choristų skaičius pasiekė 26 nos" choro veikloje.
Pati, dainuodama „Dainos"
narius. Kai kurie choristai į
repeticijas atvykdavo net iš chore jau 15-ka metų, tariu
tolimesnių vietovių. Irena dir „ačiū" už gražius momentus
bo viską — parinkdavo dainas dainuojant, ar tai per repetici
ir giesmes, jas perrašydavo ir jas, ar per koncertus. Tai buvo
išspausdindavo. Darbas vyko momentai, kurie, tikiu, ir cho
sparčiai, nebuvo nei vieno mi ristams ir publikai koncertų
nėjimo, kuriame nedalyvautų metu, leisdavo sugrįžti Lietu
„Dainos" choras su savo daino von, prisiminti praėjusias die
mis, su lietuviškais tautiniais nas. Džiaugiuosi, jog Irena
drabužiais
pasipuošusiomis Manomaitienė, „Dainos" cho
choristėmis. Susirinkusiems ras, ir jo veikla pietų Floridoje
choras primindavo Tėviškę, liks lietuvių gyvenimo Ameri
dainuotas dainas, skatindavo koje istorijoje.
nepamiršti savųjų.
Dalia Augūnienė

MUŽ. Irena Manomaitienė, Palm Beach, Floridoje, „Dainos * choro steigė
ja ir vadovė, po 15-kos metų pasitraukianti „pensijon", jai surengtame pa
gerbime priima gėles iš Lietuvos Dukterų Juno Beach skyriaus valdybos
narės Reginos Duobienės.
Nuotr. Jono Garlos

BAIGĖ STUDIJAS AUKŠČIAUSIAIS
PAŽYMIAIS

Kristina (Kristy) Broge

Kristina (Kristy) Broge, Re
ginos Sližytės ir Sherman
Broge jauniausia dukra, muz.
Stasio ir Natalijos Sližių duk
raitė, š.m. gegužės 9 d. Sum
ina cum laude baigė Wayne
State universitetą Detroite,
verslo ir korporacijos finansų
administravimo
bakalauro
laipsniu. Mokslą baigė aukš
čiausiais pažymiais Visus ket
verius metus buvo dekano
garbės sąrašuose. Priklausė
Alpha Gamma Delta stu
denčių korporacijai, buvo iš
rinkta šios korporacijos vice
prezidente, vykdė ir kitas pa
reigas. Kristy priklausė aukš
čiausių pažymių klubui. Savo
korporacijos buvo apdovanota
aukščiausiu žymeniu. Buvo
Beta Gamma Sigma garbės
narė, priklausė School of Busi
ness administracijos studentų
senatui, buvo „Presidential
Scholar" ir Hovvard A. Donnelly finaliste. Jai buvo suteikta
„Budco Corporate Sholarship"
ir „Wall Street Journal
Avvard". Kristy buvo „National
Dean's List'' ir „United States
Achievemenėt Academy", ji
talkino VVayne valstybinio uni
versiteto profesoriams ir buvo
universiteto „atvirų durų"
gidė.
Š.m. birželio 1 d. Kristy
buvo pakviesta General Mo-

tors World Wide Facilities,
Pontiac, MI, biucžeto analistės pareigoms. Šį pavasarį
Kristy gavo privačią Budco
korporacijos stipendiją ir atei
nantį rudenį pradės studijas,
siekdama verslo administraci
jos magistro laipsnio.
Detroito Šv. Antano parapi
jiečių vardu sveikiname Kris
tiną, jos tėvus Reginą ir Sherman Broge, senelius maestro
muz. Stasį ir Nataliją Sližius.
Džiaugiamės jos pasiekimais
ir linkime sėkmės tęsti mokslą
pasirinktoje profesijoje, karje
roje ir asmeniškame gyve
nime.
Regina Juškaitė
Švobienė

GABI MOKSLEIVĖ
JAUNŲJŲ VADOVŲ
KONFERENCIJOJE

Brianna Rnney.

Apie Brianna Rinney, Andover gimnazijos, Bloomfield,
Mich., moksleivę, neseniai bu
vo rašyta „Draugi", kai ji da
lyvavo 36-ame „Grintaro" po
kylyje, kaip viena gintarėlių.
Pokylį ruošė Čikagos Lietuvių
moterų klubas.
Jau tuomet Brianna buvo
pristatyta, kaip gabi ir darbšti
moksleivė, Andover gimnazi
jos ketvirtokė. Dabar prane
šama, kad ji pakviesta daly
vauti „The Natmal Young
Leaders" konferencijoje, kuri

universitete, kuriame 1996siais gavo bakalauro laipsnį iš
Meno istorijos. Šalia Arlio,
mūsiškis yra studijavęs ir Pa
ryžiuje — „Ecole Nationale
Superienredes Beaux-Arts", į
kurią pateko laimėjęs „Le
Pont NeuF — prestižinę pran
cūzų stipendiją. Beje, kaip pir
mas toks „Le Pont Neuf' lietu
vis stipendininkas jis daly
vaus tos organizacijos dešimt
mečio minėjime, įvykusiame
2000 m. balandžio 13-14 die
nomis Paryžiuje.
Beje, nuo vasario mėnesio
vidurio Cicero taip pat gyvena
M. Kavaliausko žmona Kristi
na Juraitė, kuri, gavusi Fulbright stipendiją, Northvvestern universitete Evanstone
rengiasi doktoratui iš sociolo
gijos srities. Ji čia išbus iki
spalio mėnesio vidurio ir tada
kartu su Mindaugu grįš į Kau-

Kaunietis Mindaugas Kava notyros studijas. Šveicarijon
liauskas yra vienas iš tų jau jis žada vykti tuoj po sugrįži
nų Lietuvos žmonių, kurie mo į Kauną iš Čikagos.
Atrodo, jog iki to laiko apie
savo darbu ir užsispyrimu
rodo pavyzdį visiems jaunuo M. Kavaliauską dar girdėsime
liams, nepaisant kur jie begy ir daugiau gerai nuteikiančių
žinių, nes įsijungęs į Amerikos
ventų.
lietuvių
kultūrinę veiklą, šis
Apie M. Kavaliauską jau, be
jaunas
vyras
jon vel įneš ne
abejo, yra girdėję nemaža mū
maža
įvairumo.
sų tautiečių. Jis praėjusį pa
Čia norisi duoti daugiau in
vasarį Čiurlionio galerijoje Či
kagoje buvo surengęs savo fo- formacijų apie M. Kavaliaus
toparodą. Čikagon buvo atvy ką, ypač tiems, kurie neturėjo
kęs vasario mėnesio viduryje, progos su juo susipažinti. Min
čia spėjo užmegzti pažintis su daugas yra gimęs 1974 m.
būriu čikagiecių, nepaisant spalio 4 d. Kaune. Fotografijos
savo užimtumo, nes ruošėsi meno jis išmoko lankydamas
magistrantūros gyvenimui Vy jaunųjų fotografų mokyklą ta
tauto Didžiojo universitete me mieste, kurioje gavo gerus
fotomeno pagrindus. 1993 m.
Kaune.
jis
buvo pakviestas į Lietuvos
Atgal į Kauną iš Cicero lie
Fotografų
draugiją.
tuvių telkinio šis jaunas vyras
ną
Ed. Šulaitis
Studijavo Vytauto Didžiojo
pajudėjo gegužės 10 d. Prieš
kurį laiką gavome žinią, jog
birželio 7 d. Vyt. Didžiojo uni
versiteto menotyros fakultete
jis gavo magistro laipsnį. Jo
mokslinio darbo tema buvo —
„Miesto ir kraštovaizdžio ar
chitektūros struktūriniai ir
prasminiai pokyčiai, matomi
fotografijoje nuo 19 amžiaus
vidurio iki II pasaulinio karo".
Būdamas Kaune, M. Kava
liauskas parašė straipsnių
menotyros klausimais „Kauno
dienai" — dienraštyje, kur jis
jau ilgokas laikas bendradar
biauja.
Tada sekė jo kelionė į Pie
tinėje Prancūzijoje esantį Arlį, Naujasis magistras fotomenininkas Mindaugas Kavaliauskas prie darbo
miestą, kurio Nacionalinėje fo stalo Cicero netoli Čikagos E. Sukučio nuotr.
tografijos mokykloje (Ecole
Nationale de la Photographie)
jis anksčiau yra studijavęs.
Čia jis šį kartą ėjo administra
cines pareigas metinėje (jau
31-oje) šventėje — „Tarp
tautiniai fotografijos susitiki
mai'', sutraukiančioje šimtus
geriausiųjų pasaulio fotografų
ir didžiulius būrius fotografi
jos gerbėjų iš viso pasaulio.
Liepos viduryje iš „Festiv'
Arlis 2000" mūsiškis grįžta i
Kauną. O tada — liepos 18 d.
jį mes vėl sveikinsime Čika
goje, kur jis turėtų išbūti iki
spalio mėnesio antros pusės.
Per tą laiką jis vėl planuoja
surengti vieną ar kelias fotoparodas — šį kartą kituose
JAV miestuose.
Čia reikia pranešti džiugią
naujieną, kad M. Kavaliaus
kas vieneriems akademiniams
metams yra priimtas į Loza
nos universitetą, kur tęs me „Vienos valso pokylyje" Rima ir Antanas Sereikiai. Nuotr. A. Tautkaus

vyksta Washington, DC, lie
pos 17-27 d.
Vienuolika dienų trunkan
čioje konferencijoje, kurioje
dalyvauja 350 gabių ir pasi
žymėjusių gimnazijos mokslei
vių iš visos Amerikos, sutei
kiama proga jaunuoliams su
sipažinti su politikais, žurna
listais, senatoriais, Kongreso
nariais, išklausyti jų nuomo
nių įvairiais rūpimais klausi
mais ir savąsias nuomones
išsakyti.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Pavasarį ir vasarą kviečiame
keliauti su mumis. Turime p a č i a s
geriausias kainas skrydžiams i Vilnių
ir aplankant kitus Europos m i e s t u s .
*******

Jeigu Šiais metais patys negalite
aplankyti giminių Lietuvoje,
atsikvieskite juos \ Ameriką.
Sutvarkysime jų kelionę patogiausiais
maršrutais ir pigiausiomis kainomis.
*******

Esame pasiruošę padėti jums
visuose jūsų kelionių reikaluose.
Prašome kreiptis į mus.

Pipirų ratelio mokinukai su tėveliais ir kitais šeimos iuu..iia pne Pasaulio lietuvių centro, Lemonte, suruoštoje
gegužinėje š įn pegužes mėnesį. Is labai kuklios pradžių: '>ipirų ratelis išaugo j tikrą .ratą", į jį įsijungiant vis
daugiau jaunu seimų (daugiausia mišrios) su mažais vaikučiais, kad jie galėtų tarpusavyje bendrauti, žaisti.
dainuoti it kalbėti lietuviškai.

American Travel Service
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325
Tei. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190
Fax 708-422-3163
E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net
Web: www.americantravel8ervice.com

dėliotų į specialias lėkštes iš
sinešimui. Yra sunku sumi
nėti viską, kas čia parduoda
ma. Reikia patiems ateiti ir

SUSIPAŽINKIME

pasižiūrėti.

MARQUETTE PARKAS IŠ
NAUJO ATGIMSTA
Naujakuriai i i Lietuvos taria savo žodi

Vida Morkūnienė su sūneliu Luku. Visos nuotraukos Ed. Sulsifco
Neseniai Marąuette Parko apylinkėje atidaryta Morkūnų parduotuvė.

Mūsų tautiečiai, kurie bėg atkreipia dėmesį į joje ma
dami iš Čikagos Marąuette tytus pranešimus.
Parko, šią apylinkę buvo į pra
Savininkai — naujieji
garo dugnan pasmerktų vieto
ateiviai
vių sąrašą įrašę, šiandien tur
„Lithuanian Plaza Bakery
būt jaų kitaip pradeda galvoti Deli" savininkai Algis ir Vida
' ir nelabai gerai jaučiasi.
Morkūnai į Čikagą atvyko
Ši apylinkė, kurioje buvo įsi prieš 5 metus. Apie juos ir ke
kūręs pats didžiausias ir gra lis kitus Marąuette Parko
žiausias lietuvių telkinys, ne naujuosius gyventojus praė
tik Čikagoje, bet ir visoje jusį pavasarį gražiai rašė pa
Amerikoje, pamažu atgauna grindinis amerikiečių dien
savo ankstesnį spindesį ir gar raštis — „Chicago Sun-Tisą. Iš jos dabar mūsų tautie mes" ir garsas apie šiuos mū
čiai ne tik nesistengia pabėg sų tautiečius plačiai nuskam
ti, tačiau — priešingai viską bėjo ne tik po visą Ameriką,
daro, kad tik galėtų čia apsi bet ir Lietuvą.
gyventi. Vieni joje nuomojasi
Morkūnai čia atvyko iš Nau
butus,..kati•..— perka namus, josios Akmenės trise, kartu su
• prekyBStSBT objektus, savait- tada aštuoniolikmečiu sūnumi
\ galiais čia liksminasi, kaip se Sauliumi. Prieš beveik 4 me
n a i s gerais laikais. „Gintaro" tus jų šeima padidėjo dar vie
! svetainė ir kitos užeigos lūžte nu nariu — labai apsukriu sū
' lūžta nuo lankytojų. O sekma- neliu Luku.
* dieniais vielinė lietuvių para- Jie tada, ažvąžia^pj svečius
pfr^^MfįįPfta būna pilna mal pas Algio pussesere. O čia be
dininkų, ypač per didesnią- būnant, nusišypsojo laimė —
sias šventes. Kuomet praėju- jie laimėjo vadinamąją „žalią
• sio penktadienio popietę va- kortelę", kuri suteikė progą
* žiavau į naujakurių čia atida- pradėti pilnateisį gyvenimą.
Irytą „fiftrduotuvę, pavadintą
Vida ir Algis šiandien yra
: „LitHngftm Plaza Bakery & dar palyginus jauni žmonės
: Deli" C2S16 W. 69 SU, pagai- — jiems 44 metai amžiaus.
• vojau, kad ne čia papuoliau.
Vida yra chemikė, dirbusi
Gražiai išasfaltuota visa 69- garsiosios N. Akmenės cemen
. ji gatvė, kuri žinoma ir mums to gamyklos laboratorijoje, o
mielesnių vardu — „Lithu- Algis — baigęs radistų mokyk
. ania Plaza Court". Atnaujinti lą, daug darbų yra išbandęs:
šaligatviai, kai kurie pastatai, plaukiojo žvejybiniuose lai
. gražiai prižiūrimos pievelės vuose, kurį laiką buvo turisti
prie namų rodė, kad čia tvar- nio laivo barmenu. Na ir pa
- kingi žmonės gyvena. Vaizdas čioje N. Akmenėje jis taip pat
gerokai mielesnis, negu kiek panašių darbų yra dirbęs.
•, anksčiau buvome įpratę maty
Rūpėjo sūnaus ateitis
ti.
„Kuomet sūnus Saulius N.
Šiandien ši vietovė, galima
sakyti, iš naujo atgijusi. Na, ir Akmenėje baigė vid. mokyklą,
lietuvišką žodį čia vėl daug nutarėme, kad jam geresnės
kur galima girdėti. Ypač ei ateities čia nenusimato, — kal
nant į anksčiau minėtąją par bėjo Vida. —Reikėjo kažką da
duotuvę tą penktadienio po ryti. Apsisprendėme važiuoti į
pietę, mūsų tautiečių tiek lau Ameriką — kraštą, kuriame
ke, tiek jos viduje dešimtimis yra daug visokių galimybių,
buvo galima sutikti. Čia ma nors žinojome, kad ir čia rei
tėme ir būrelį seselių kazimie- kia stengtis ir prakaituoti, no
riečių, kurias sudomino lietu- rint užsitikrinti geresnį ryto• visko maisto gaminiai.
Naujame krašte ji prižiūrėjo
• O priežastis buvo gana pa
prasta: išvakarėse per lietuvių kitų žmonių vaikus, dirbo ir
televizijos programą kaip tik kitus darbus. Tačiau ją traukė
buvo duoti vaizdai iš šios nau- maisto gaminimas. Tokiu bū
, jos parduotuvės. Kaip atrodo, du ji namuose pradėjo virti ce
mūsų tautiečiai ČLTV valan pelinus ir juos pardavinėti pa
dėlę gpustai stebi, ja domisi ir žįstamiesiems. Tokių ratas vis
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Naujosios parduotuvės savininkas Algis Morkūnas kviečia pasirinkti
šviežiu, skanių, lietuviškų ir nelietuviškų patiekalų.

didėjo, atsirasdavo žmonių,
kurie ragino atsidėti vien tik
šiam darbui. Po kiek laiko
kartu su vyru nutarė pradėti
maisto gaminimo ir pardavi
mo verslą.
Kaip tik tada, atėjo pasiūly
mas perimti „Baltic Bakery"
Marąuette Parko rajone gyva
vusią, bet vėliau uždarytą,
krautuvę. Pati patalpa ir visi
įrengimai čia buvo labai „nu
gyventi". Reikėjo didžiulio re
monto, o, be to, prireikė įsigyti
naujus virtuvės ir kepyklos
įrengimus.
Algis Morkūnas lankė spe
cialius kursus ir laikė egzami
nus iš maisto paruošimo bei
priežiūros, gaudamas šios sri
ties žinovo diplomą. Reikėjo
ir kitų leidimų iš miesto val
džios. Buvo įsitikinta, jog ir
čia gyva biurokratija, nors
Lietuvoje ji turbūt žymiai di
desnė.
Tačiau, sėkmingai nugalėjus
visas pasitaikiusias kliūtis,
gegužės mėnesio pabaigoje
Vida ir Algis Morkūnai galėjo
atverti savosios prekybos du
ris. Pradžioje buvo prekiauja
ma 5 dienas savaitėje, o dabar
jau šešias (išeiginė diena —
antradienis) nuo 11 iki 8 vai.
vakaro (sekmadieniais nuo 10
iki 5).
Beje, virtuvėje šeimininkei
padeda jos teta Petrutė Jaraminienė, irgi atvykusi iš N.
Akmenės. Sūnus Saulius, ku
ris dienomis dirba statybinin
ku, čia talkina vakarais bei
savaitgaliais. Vidai čia prisiei
na dirbti dažnai po 18 valandų

per parą. Po ilgų valandų lova
pats mieliausias dalykas, —
sako ji.
Tačiau nei ji, aei jos vyras
darbo nebijo, nesftino, kad ki
taip neprasigyvets. Nors tiki
si, jog ateityje galcąlygos į ge
resnę pusę pakrypiu \
Traukia cepelinai ir reta
— „Bočių dutona"

Saldumynai i i Lietuvos
Beje, šis tas iš čia pardavi
nėjamų produktų yra atkelia
vę iš Lietuvos. Čia galima įsi
gyti įvairiais vaizdais pa
puoštas dėžutes su šokoladu,
pavadintas skirtingais var
dais. Taip pat yra ir saldainių
iš tėvynės. Mano dėmesį pa
traukė „Pagundos" vardą tu
rintieji.
Spaudos mėgėjai čia gali nu
sipirkti Lietuvoje leidžiamus
žurnalus (juos čia pristato An
tanas Jarūnas), laikraščius,
knygas, muzikos kasetes.
Ypač gausus pasirinkimas yra
žurnalų moterims, kurie savo
išvaizda gali konkuruoti su
Amerikoje leidžiamais pana
šaus pobūdžio amerikiečių lei
diniais. Taip pat čia galima
įsigyti ir „Draugo" dienraščio
egzempliorius bei naujai pra
dėtą leisti savaitrašti —
„Amerikos lietuvį".
Tiki gera ateitimi
Tiek Algis, tiek Vida nekrei
pia dėmesio į kai kuriuos
mūsų tautiečių nuogąstavi
mus dėl neva blogos apylin
kės. Tačiau jų tas negąsdina:
jie patys netoli parduotuvės
yra apsigyvenę.
Nieko blogo nė jiems, nė ki
tiems naujai iš Lietuvos atvy
kusiems ir 'čia apsigyvenu
siems ( o jų tūkstančiai) Mar
ąuette Parko rajone neatsiti
ko.
Jiedu į ateitį žvelgia viltin
gomis akimis. Jie dėkoja dau
geliui tautiečių, ypač „Baltic
Bakery" kepyklos savininkui
Algiui Ankui, Marąuette Par
ko apylinkės aktyvistui Joe
Kuliui bei kitiems už paramą,
patarimus, padrąsinimus.
Reikia manyti, kad ir gera-

Šiandien jų parduotuvėje
matomi tautiečiai! kurie at
vyksta net 30-40 mylių. Kas
juos čia pastūmėja atvažiuoti?
Atrodo, kad did :iausią pa
klausą turi tikri Ii stuviški ce
pelinai su mėsa ir varške.
Juos čia visada k irštus gali,ma gauti, o, be te, be jokių
priemaišų, kaip ks d kitur da
roma. Tik čia skar JUS padažo
dar užpilama.
Taip pat daugel s čia atva
žiuoja, norėdami nusipirkti
„Bočių" vardu vadi įamos duo
nos su kmynais, \ urios nie
kur kitur Čikagoji ir apylin
kėse negausi.
Ją pagal specialų receptą
kepa ,3altic Bake Ijr? kepykla
ir tik kartą savaitėje, penkta
dienių popietėmis čia atveža.
Ateityje, galimas daiktas,
„Bočių" duoną gal dažniau
pradės kepti.
Marąuette Parko kepykloje,
kuri yra prie parduotuvės, yra
kepami tortai, sausainiai, ban
delės bei kiti, mažesni keps
niai, verdamos sriubos, yra
dešrų, iš jautienos, kiaulienos,
vištienos paruoštų skanėstų.
Iš New Yorko gaunama nema
ža žuvies gaminiu, gražiai su-

Linksmai nusiteikę Aldonos ir Kęstučio Riškų vaikai, susitikę Pasaulio
lietuvių tautinių šokių šventėje Toronte. Iš kairės: Andrius Riškus. Audra
Riškutė, Vida Riškutė-Keene ir Alisa Riškutė. Nuotr. Aldonos Riškutės

sis Dievas šiems mūsų darbštiesiems tautiečiams padės,
kaip ir daugumai iš mūsų, at
vykusiems prieš 50 ar daugiau
metų. Juk Amerika yra plačių
galimybių kraštas. Tik reikia
norėti ir mokėti jomis pasi
naudoti.
Edvardas Šulaitis
• Žygaičiai. Birželio 10 d.
čia lankėsi Telšių vyskupas A.
Vaičius, kuris šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje aukojo šv.
Mišias ir 285 jaunuoliams su
teikė Sutvirtinimo sakramen
tą.

• Kaunas. Gegužės 29-314.
Palaimintojo J. Matulaičio
namuose kun. T. Octavio Bąldero SDB Lietuvos moterų
vienuolynų seserims vedę se
minarą tema „Dvasinio gyve
nimo antropologinės prielai
dos". Seminaro metu kalbėta
apie žmogaus dvasinį turinį,
krikščioniškąjį
atsivertimą,
žmogiškojo nuolankumo ir
meilės pagrindus, kančią"1caip
dvasinę patirtį, kontemplia
ciją kaip tikinčiojo subrendi
mo viršūnę, švenčiama Eucha
ristija, dalijamasi gyvenimo ir
tikėjimo patirtimi.
0

"IBi PASĖSI, TĄ IR PJAUSI —
byfoja lietuvių liaudies pateįiė. Paklausykite
liaudės Išminties ir atidarykite 17-kos mėnesių
sertifikatą First Personai Banke.

.f

Gausite aukštą — 7.00 % APY —nuošimti.
Jūsų santaupos atneš gražų derlių!
Sąskaitos apdraustos federalinės valdžios agentūros.
Dėl platesnės informacijos skambinkite
Rūtai Staniulienei, Editai Žiurinskienei ar Jūrai Antanaitytei.
\

/

.

•P'rrrt — Personai -Bank
/
\
Buiiding Personai Banking
LOBBY:

Relationships^

(in the Orland Creens Shopping Center)

DRIVEUP;
15255 S. 9 4 t h Ave.
Orland Park, IL

(708) 226-2727

(in the InTrust buiiding)

15014 S. LaGrange Rd.
Orland Park, IL

-»«•

KAembcr
FDIC

Amui Perccntage Yield (APY) it effactive u of July 18,2000 and subject to change vvithout notice. Mintmum
deposit of IBOterequired to obUin the APY. Peaalty may be imposed for earty w»thdrawals.
Algis Morkūnas patarnauja pirkėjai — vienuolei kazimierietei Grace
Vaitakas.

Vidu Morkūniene su pirkėjomis — seselėmis Praii' ir Gema

!
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Etjidijus Construction
N a m u vidaus ir išorės
dažymo, aliuminio darbai,
visu rusiu stogai, staliaus
paslaugos Pigu, g r e i t a ,
I' .įtikima.
Tel 8 1 S 5 7 7 1 7 9 7

4 4 metų moteris, šiek tiek
kalbanti angliškai, ieško
d a r b o . Gali dirbti įvairius
darbus. Turi patirtį su vaikais ir
su vyresnio amžiaus žmonėmis.
Tel. 630-769-1740.

SOTU*

Moteris ieško darbo dienos
metu Gali prižiūrėti senyvos
amžiaus ž m o n e s , v a i k u s j
tvarkyti namus. Vairuoja
automobili. Tel. 773-582-6732.

RAYMONDA
SOLOOOVIENĖ
Mortoags CortsuKant
6710hiOartfad,Lricc*vwoctL6t»16

Perkraustome.
išvežame senus daiktus.
statybiniu medžiagų
atliekas ir šiukšles i
sąvartyną
Tel. 6 JO 9 6 4 S898 arba
mobilus 6 3 0 8 1 6 71 14

Ree.773-271-0338; Pager 847-874-3797
Fax 847-674-1802

ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canada is accepting applicants for
Pennanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in immigration to
Canada
www.imjnigration-service.com

P O N A I IR P O N I O S !
Kviečiame apsilankyti grožio
salone pas Romą.
Kosmetologinės konsultacijos,
veido, nugaros masažas,
auskarų įvėrimas, plaukų
pašalinimas, manikiūras,
pedikiūras. Jei turite odos
problemų arba norite
atsipalaiduoti ir pailsėti —
ateikite — nenusivilsite!
Roma, tel. 773-476-2247.

Įdarbinsim mūrininkus

Tel. 773-398-5477.
Gydau naudodamas
bioenergetinius R y t ų
medicinos metodus.
Tel. 7 0 8 - 4 8 2 - 8 6 6 0 ,
Milvydas.

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas)
8015W.79St.,JusticefIL
PARKFIBLD FORD
* Jiamirika]m^arnaudc4DaulQmcb3k>/«vart',
Įunkv^pnmkv^portButility vthkjg" fĮH""*"¥ VrivmriĖf
»NrtiB»1riwtilPM*arijos? • Nekalbate angliškai?
Ne problema! Vairuoti automobiligalite jau šiandien! Priimame
visus pareiškimus kreditui gauti. Taip pat sutvarkome finansa
vimą, nežiūrint kredito istorijos. Nepraleiskite šios progos!
Užeikite pas mus:
11400 S. PuUski Rd., Chicago, IL 60655
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296
B-mail: pparkfield9aol.com ir pasikalbėkite t u
ASTA PIELER
Catified Auto Salta Coraultant

Kirpėja siūlo savo
p a s l a u g a s . Kerpa vyrus,
moteris ir vaikus.
' Tel. 708-612-9526.

Alternative Home Care is looking for responsible, live-in
caregivers andCNAs. Fluent Enelish & mušt drive & be able to lift.
References reąuired. Excellent sal-1
ary between $80 and $130 per
DAY Call 708-784-1088 for an
appoitment.
CARE GIVERS for ASSISTED
LIVING FACILITY FOR
ELDERLY. West Los Angeles,
CA. Live-in 5 days a week; small
facility & care. Fluent English.
Mušt be caring & likę to work
with elderly. Tel. 310-479-8932.

Reikalingi dažytojai ir staliai
su p a t y r i m u . $600 -$900 į
savaitę. Skambinti: 847-9281000, exL 114. Gali dirbti tuoj
pat.
mtm

N e b r a n g i a i atlieku elektros,
„plumbing", dažymo, staliaus
|
ir kitus vidaus ir lauko
1 darbus. Tel. 708-205-1046,
Vytenis.

9
U i '•

Veido nuo
1921 m.

8900 Sot/ni AHCH» RCA», VtfKHOV SMUNOS, lUKOts T a 708.839.1000

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS!
Galite prisiuogauti patys arba pirkti jau
pririnktų. Važiuoti: 1-94 iki Michigan
Exit 1 i New Buffalo. Toliau sekite
ženklus iki MKE'S BLUBERRIES.
Atsi vežkite uogoms krepšelius. Čia graži
vieta visai seimai pasidžiaugti gamtoje.
TeL 616^69-25097
STASYS ŠAKINIS
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko.
popieriuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4612 S. Paulina, Chicago, IL.
TeL 773-927-9107.

35 M 4 0 g g č į j
n _jJJr-*;i
oCnKĘKMjam
w

40la60»vačių

AkiOkHkOOM
60 iki 100 svečių

Skrydis į Florida S149 95
i naktys Las Vegas S289 95
7 naktys Meksikoje S489 95
Skrydis i Lietuva SS95 00
AskaCetavvay Ine
5657 S Harlem Ave., Chic.ujo

Puikus
maistas,
geriausi
gėrimai,
malonus
aptarnavimas

BAJCE

f

SMKCjbCOl
KCIIK
125 iki 175 svečių

HftMIiii
225 io 550 svečių

K A V I N Ė
350 N. Clark, Chicago, JJ 60610
TeL 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
m i e s t o centre
Savaitgalį uždaryta

Tel. 773 788 8000
Fax 775 586 3420
E-mail askagetaway@yahoo com
VVanted
drapery workroom seamstress
in La Grange Pk.
Some English required.
Tel. 708-57*1811.
|
Wben calling speak English. s

4738 W . 103 r d S T
OAK L A W N , I L 60453
708422-7900
/
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWW3fAZEKA.COM
*******************************************************

4 3 1 5 W . 63 rd St, C H I C A G O , I L 60629
773-735-3400
4 3 8 W . 103 rd ST., O A K L A W N , I L 60453

LITHUANIA
$0.21

IR GYVYBĖS PRAUOMAS.
Agentas FrarfcZapolt ir Off.Mgr Auksą
S. Kane kltlba lietuviškai
FRANKZAPOUS
32061/2 W«»t9SthStr<Mt

T«L (708) 4244664
(773)S81-a664
STASYS
CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plyt®1**; "skSngs",
•sottits", 'decks', "gutters', plokšti

AMBOt CONSTRUCnON Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
"•j^"*"" cemento, plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Lkensed, insorcd, bonded"
Skambinti Sigitui,
teL 773-767-1929.
C.L Qu»Iity B o d y S h o p
Remontuojame, patekusį į
avariją atstatome, dažome ir
poliruojame, taip pat
parduodame automobilius.
Reikalingas skardininkas.
Skambinkite 815-723-7650.

r

sure ou' sefvrce o i be worid-dass.

of'e da^iy servtce tn Viirms w*fti

and wii' al!ow yc. i to v<vę resfed 3nd

iust one hassie free ronneetion

refreshed - ai! for a reasonable fare

?^rough S l o r k M m Our 4:30 p m.

Find out what a vvorld of d^ference

departure gives you o re*axed mom-

SAS can make for your next trip.

Mg arrivai for busmess or pleasure.

Just call your Travel Agent or SAS

When you're ready to rpturn. you'll

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

enjoy same-day travel back to

mation and speciai offers. visit

Chicago througn our Copenhagen

our vvebsite at www fly.ias.com.

From

To

Departure Time

Arrrval Time

Stockholm

4 30(xn

?40am*1

SK744

Cftcago
•iloctihcHm

Vln*us

<*20an-M

lO-^Oam * 1

SK743

Vtnun

Cocenhagen

1245 fm

215pm

r

Cocenhjcjr

CNcago

340 prr

540pm

,K<M3

MaaotaaH-am
RIMAS LSTANKUS
'Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus

• Pensininkams nuolaida

Realmart
Reahy Group I a c
6602 S. Pateški Rd.
Cbica»o,ILW629

* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir
kitomis oro linijomis iš:
>few York
Chicago
Florida
Cleveland
Detroit
Boston
Los Angeles ir kitų miestų
* Mašinų rezervacijos
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą
Prašykite mūsų lankstinuko!

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St
Douglaston, NY 11363
TeL 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
VYT1X)URS©EARTHLINKNET
WBB. SITE: VYTIS TOURS.COM

BALYS BUDRAITIS
Broker AssodaU
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Sus. 773-5S5-*10t Piftr 312-3St43*7
Fas 773.585-3997

Accent
Homeflnders
9201S.Cicwo
Oak Lawn. Ilinois 60453
BuemaoB(70»)42Mlii
VdcatM (708)23^3374

Fax (708) 423-9236
Pagar (312) 7074120
Pa*. 70S-423-0443

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas 67 & Kedzic apyl.
$370 į mėn. + „security"
Uctaviiku metodu dažau antakius
ir blakstienai jdarau mani kiarą ir
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir
atlieku kt. kirpyklines paslaugas; su
vašku nuimu plaukus nuo veido ir
kojų. Tel. narao 773-476-4513,
»oeaui773-317-6»65.
Ieikomi darbininkai valymo
darbams. Turi. turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais i
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v. v., teL 708-652-2110.

ASTA T.MIKUNA8
Prote»ional»aj ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavimą
mi—1» ir prtfnt—6uo—

New VUoa
12932 S. LaGraage
PabiPark,IL«M64
Bas.: 70S-361-0SO0
VoteM*77MS4.Tt»
Pajer: 708-S92-2573
Faa: 708-361-9*18
DANUTĖ MAYER
Dirba, naujoje įstaigoje. Jei norite par•-• duoti ar pirkti namus ntlestrat
pnemie$ei«me, kreipkitės i DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus.
Nuosavybių įkainavimas vehtti. "

SlOLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kompanijonems ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCARE
Eatpioyittent Agcncy

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W 69th Street
T e l . : 773-778-1486

tr^tolteįiMtartlttvorld-MryttaftMVtln*. _
Forhfo^mmtimcaūLa^DiftsMcePfmt

VILNIŲ

than SAS. From Chicago. we

GREIT PARDUOiA

WWI70a42t-7>ei

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių .Jay-avvay" planu.- At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
ieJtd, 8 v.r.-4 v.p.p^ sekmd.
uždaryta. Arrtrad. ir trečd. su(įkalbėsite lietaviikai.

3314W.63St
Tef. 773-776-899S
Perkate automobili?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Ką tik atvykot j JAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Žemiausi finansavimo * '
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
Gcicstte lest už vairo iiandien!
(630)-S79-1857

•

c

•

SALAMAMCA
SįglĮjĮ
77345M87f
773-266.3484
CdLteL
636466.5968
AUDRIUS MIKULIS
Sprendimai! Sprendimai?
Sprendimai!
Ketiaate pirkti, parduoti ar įkainoti
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su
paskola? Jums profesionaliai patars ir
sąžiningai patarnaus
AUDRIUS MIKULIS
Tiliti i reaaijgaa parduodant
ar parkam namus, butus,
žamės sklypą. Padedu
susirasti butą nuomavimui
arba išnuomoti Josų
turimas patalpas, galiu
tarpininkauti gaunant
finansine, paskolą.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

2000 m. vasarą visi keliai veda j

easior and fnore cOiMniuil

v±

KLAUDIJUS P U M P U T I S

T d . 773-736-7900

No one makes round

^A

R&HMX
REALT0RS
onctnsMt-vM

708-422-3922

^

i

ELEKTROS
IVEDIMAJ - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

DRAUDIMO AGENTAI

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

SK<M6

M

t S.Benetis, tęL 630-241-191^
1001d 136 svečių

Ar mėgstate
šokti?
Šokiai
vyksta
kiekvieną
dieną;
ketvirtadieniais
ir
sekmadieniais
groja
10 Žmonių
orkestras
(galite
pasitobulinti
šokio mene vyksta
pamokos)

>^i . ^ za m

ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer A v e . , C h i c a g o , IL 60638
TeL 773-581-8500
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame m ū s ų p r o d u k t u s UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KELIONES' POILSIS'KELIONES 1

Parduodami gerai įrengti du bu
tai Kaune, senamiestyje, Vilniaus
g-vėje, ramioje vietoje. Kiekvie
name židinys, 1 1/2 vonios. 4 kambarių-$33.000; 5 kambarių$39.000. Tel. 011-37-07-22-61-85;
630-209-2021.

£ * ^T** .

Regina Šerpytyte, masažistė
(Certit Masseuse).
Darau masažą, taip pat nuo
skausmo, artrito ir LL
i
TeL 7 7 3 - 2 8 4 4 4 7 1 .
I

FLOVVERS!

* Skintos ir vazoninės gėlės
* Vainikai, krepšeliai
* Vestuvinės ir proginės puokštės
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei
Lietuvoje

ir j ų p a g a l b i n i n k u s .

4 9 m . moteris ieško darbo:
gali slaugyti senus žmones ir
gyventi kartu. Skambinti .
: ^ I t l p J e i , tel. 708-237-1252. j

MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
į kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-925-4331.

jfokytiu taku -tinkaįvairumu progom
ALWAYSWITH

4 5 m e t ų moteris ieško darbo.
Gali prižiūrėti vaikus, senukus,
v a l y t i namus. Gali gyventi
kartu. Tel. 708-422-2450.

Vyrų ir moterų kirpėja.
IS metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
teL 708-422^558.

O'FLAHERTY REALTOR8 A
BUIL0ER8, Ine.
Gražina Jonavi6len6
708-430-1000
708-699-4399

Jonavlclus9aol.com
TTIBBVW TTRBcn i-eevjean

40,000 per year, Weneed 100cnws.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transpoftation Mot be fhient in Engtrsh
LA. McMafcoa Wladow WaaMag.
Td. 896-t2f-6155.
Kalame vist| rūsių ^ k U n p " ,
„soffits". įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti |
Romui teL 630-774-1025. *•
Samdome ( u i
nereikia) įvairiems
D o v a m Grave, IL — paiki
aplinka, 3 pamainos, daug
viršvalandžių. Alga pradžiai $77,30. Reikalingi: maiinų
operatoriai, suvirintojai, virėjai
psofesionalai. kandidatai
įvairiems ištaigos darbams.
Būtini legalu* dokumentai. ]
Skambinti; 630-9204238; !
fax: 630-9204)157; web peęn
wwwxarHilfrtein.it.cosa
Kalbame angl-ikai, lenkilkai.
rusilkai, ispaniškai.
Kreipkitės į Haliną arba Mansk
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JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruoiia: Biruli JaMitfen* ir Aldona šmulkitienė
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

NORITE PATIKRINTI SVEIKATĄ?
Daugelis Čikagos ir apylin zation records".
1. Adventist Health System
kių ligoninių siūlo nemoka
mus patikrinimus žmonėms, —Bolingbrook Medical Cen
kurie neišgali nueiti pas dak ter, Glen Oaks Hospital, Hinsdale Hospital, La Grange Metarą ir už tai susimokėti.
Mes visi žinome, kad medi morial Hospital teikia vėžio
cininiai patarnavimai bei svei patikrinimus nemokamai ne
katos palaikymo išlaidos yra apdraustiems ir Medicaid tu
didelės, ir daug jų neapmoka rintiems pacientams. Vietos
HMO, PPO ar Medicare, bent ribotos. Informacįjai skambin
taip sako sveikatos paslaugų ti Health Link Resource 630žinovai. Ir dėl to nereikėtų 866-7500. Dėl registracijos ir
stebėtis, kad daugelis žmonių daugiau informacijos skambin
vengia eiti pas daktarus, ti 630-856-7525 arba kompiu
išskyrus atvejus, kai kitos teryje www.keepingyouwell.com
išeities nėra. O kaip su sveika
2. Advokate Health Care —
tos patikrinimu, ar bent pas Bethany Hospital, Christ Hos
tebėti ligą pačioje pradžioje, pital ir Medical Center, Good
kad būtų galima pradėti gydy Samaritan Hospital, Good
ti, ligai neįsisenėjus? Daž Shepherd Hospital, Lutheran
niausiai taip nedaroma, nes General, Ravenswood Hospi
tai susiję su išlaidomis.
tal Medical Center ir South
Mažai žinoma, kad daugelis Suburban Hospital. Daugelyje
ligoninių siūlo nemokamus ar lių ligoninių yra nemokamai
mažai kainuojančius tyrimus, tikrinamas kraujospūdis nu
pvs., cukraus ar cholesterolio statytomis dienomis, o Lutheran
kiekiui kraujyje, kraujo spau General teikia kartą per
dimo, kraujo apytakos, kūno mėnesį įvairią sveikatos in
riebalų, ar ženklų dėl galimo formaciją vyresniesiems. Dėl
prostatos vėžio ir kaulų trapu teikiamų nemokamų patikri
nimų ir dienų tose ligoninėse
mo.
Daugelis ligoninių siūlo ne reikia skambinti ir pasiteirau
mokamus ar mažai kainuo ti. Tų ligoninių telefonus gali
jančius skiepus, pradedant ma rasti telefonų knygoje.
vaikams nuo ankstyvos vai3. Condell Medical Center —
kystėSktf baigiant nuo gripo, Libertyville, duodami tyrimai
nuo plfvčių uždegimo skiepais apsisaugojimui nuo insulto ir
vyresniesiems. Šie nemokami širdies atakų, o taip pat
patikrinimai ir skiepai yra prostatos tikrinimai yra tei
gaunami keliolikoje Čikagos kiami įvairiais laikotarpiais
ligoninių, kurios dalyvauja metų bėgyje. Kompiuteryje:
iv#i|?.<KjS ?veiHato6 mugėse, www.condell. org arba skam
vyrtfcnrųjų centruose, mokyk binkite telef. 847-362-2906.
lose, YMCA, įvairiuose apylin
4. Evanston Northwestern
kių centruose, apsipirkimo Health Care — Evanston Hos
centruose ir krautuvėse.
pital, Glenbrook Hospital,
Dvi vietinės institucijos: Highland Park Hospital.
Highland Park Department
Lak* Forest Hospital ir Loyola
Utriveršity Medical Center*s of Seniors Services Health
Ronald McDonald Children's Fair teikia nemokamą sveika
ligoninė Maywood turi net tos patikrinimą ir gripo skie
specialius autobusiukus, kurie pus lapkričio mėn.
važinėja po įvairias vietoves.
Highland Park Hospital
Lake' Forest's Care Coach Health and Fitness Center
aplanko 21 vietovę Lake ap (Buffalo Grove) tikrina krūtų,
skrityje ir aptarnauja pacien prostatos ir odos vėžį. Reikia
tus— klientus nuo 10 iki 75 iš. anksto susitarti. Telef. 847metų amžiaus.
419-7150 (Prasideda nuo spa
Šalia tikrinimų, duodama ir lio 18 d.). Norint gauti dau
medicininė apšvieta, nes dau giau informacijos, skambinti
gelis žmonių nežino simp 847-670-5020 arba kompiute
tomų, kurie gali privesti prie ryje www.enh.org (clik caleninsulto,' Širdies smūgio ar dar).
cukraligės.
5. Lake Forest Hospital —
Loyola Mobile Medical Unit Lake Forest. Tikrina vaikus
teikia nemokamą skiepijimą nuo 2 iki 5 metų, turinčius
vaikams,/ mokyklos reikalau kalbos problemų. Patikrini
jamą sveikatos patikrinimą mas nemokamas, bet reikia
bei žmonių sveikatos patikri susitarti, skambinant Speech
nimus 50-tyje sustojimų — and Audiology Departamentui
vietovių Čikagoje, Cicero, telef. 847-535-6114.
Maywood ir Naperville. Jie tai
Lake Forest Hospital Care
daro jau nuo 1998 metų. Tai Coach — visi skiepai ir patik
ypač pasitarnauja žmonėms, rinimai yra nemokami gyve
neturintiems transportacįjos, nantiems Lake County. Telef.
arba neturintiems apdraudos. 847-535-6709. Kompiuteryje
Daktarai ragina žmones www. lakeforesthospital.com
pasinaudoti Loyolos Mobile (diek Care Coach).
Medical Unit patarnavimais,
6. Loyola University Medical
ypač tuos, kurie dėl įvairių Center-— nemokamai tikri
priežasčių nebotų to padare na kraujospūdį (hypertension
anksčiau.
sereenings). Dėl datų patikri
Rush-Presbyterian S t Luke nimui ir daugiau informacijos
Medical Center Čikagoje ko skambinkite 888-584-7888.
ordinuoja nemokamo odos
Ronald McDonald Children
vėžio patikrinimą ligoninės Hospital of Loyola Mobile
Professional Building. Dakta Medical Unit tikrina vaikus
rai pataria tikrintis dėl odos Bellwood, Maywood, Naper
vėžio kasmet, nes tai dal- ville ir Chicago's North Lawn. niausiai pasitaikantis vėžys.
dale. Reikia susitarti per vie
Pateikiame keletą sveikatos tinės mokyklos medicinos se
patikrinimo galimybių Čika serį ar apylinkės organizacijas
goje ir jos apylinkėse, žmonės (community
organizations).
turėtų paskambinti į apy The Mobile Unit skiepys vai
linkės hgonine ir sužinoti apie kus per Maywood Fest 2000,
nemokamus ar mažai kainuo rugpjūčio 25-26 d. Dėl pla
jančius sveikatos patikrini- tesnės informarijos skambin
mus, ,kuriuos U ligoninė tei kite 708-216-3200.
kia. Kad vaikai galėtų boti
7. Norhtwestern Memorial
skiepyami, jiems reikia turėti Hospital's The Wellness Insti
skiepų duomenis — Jmmuni- tute, įvertina sveikatos būkle

— „Personai VVellness Profile,
a comprehensive health risk
assessment". Kainuoja nuo 45
iki 65 dolerių, atsižvelgiant į
daromus tyrimus. Dėl pla
tesnės informacijos ir pasima
tymo datos skambinti Health
Resources and Physician Referral Line 312-926-8400.
8. Provena St. Therese Me
dical Center, neseniai susi
jungė su Victory Hospital
(VVaukegan). Kiekvieną pirmą
mėnesio trečiadienį matuoja
mas kraujo spaudimas. Vyres
niesiems tikrinama sveikata
(health sereenings) ir yra ki
tos programos, bet tik vietini
ams —apylinkės gyventojams,
kurie yra 60 metų ar vyresni.
Jų telef. yra 847-360-2172.
9. Rush-Presbyterian — St.
Lyke's Medical Center ir Rush
System Hospitals. Holy Fami
ly Medical Center Des Planes
telef. 847-297-1800; Rush
North Shore Medical Center,
Skokie telef. 847-933-6000 ir
Oak Park Hospital, Oak Park
708-383-9300. Tos ligoninės
tikrino birželio mėn. nuo odos
vėžio.
Rush North Shore Medical
Center teiks įvairių patikri
nimų spalio 7 d. įvykstančioje
Family Health Fair. Dėl pla
tesnės informacijos skambin
kite 847-933-6000.
10. University of Chicago
Hospitals and Health System
ir Michael Reese Hospital
teiks įvairių sveikatos patikri
nimų Health Fair Senior Day
liepos 20 d. ir VVomen's Day
liepos 21 d. ir Family Day — lie
pos 22 d.
Michael Reese ligoninė siūlo
įvairius sveikatos patikrini
mus įvairiose sveikatos mu
gėse. Dėl platesnės informaci
jos ir susitarimo skambinti
312-791-2222.
Naudotasi medžiaga iš
„Chicago Tribūne".
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DRAUGAS, 2000 m. liepo^22 d., šeštadienis
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Kun. dr. K. Triniska kunigystes 40 m. proga sveikina Cicero LB pirm.
Mindaugas Baukus

Paremkite DRAUGĄ ir
Laimėkite bilietus į Vilnių
skrydi p a r ū p i n o

SAS

Vardas
! Adresas

»Telefonas (,-

) h

f*A 'J•

AUKA 1 dol.

Apkeliavęs visus Šiaurės Amerikos ir Europos
kraštus, a.a. Alfonsas išvyko \ paskutinę kelionę š.m.
liepos 11 d. 10 vai. ryto pas žmoną a.a. Feliciją
Nedvaraitę Aniulienę, iškeliavusią Amžinybėnl972 m.
m. liepos mėnesį. Be ligų ir rūpesčių Alfonsas išgyveno
89 metus.
A.a. Alfonsas gimė 1911 m. gruodžio 12 d.
Raseiniuose. Po karo atvyko į Kanadą, Montrealio
miestą, kur susipažino ir vedė savo meilę Feliciją. Jiedu
susilaukė dukros Onytės, ir 1961 m. šeimynėlė persikėlė
į Čikagą. 1979 m. a.a. Alfonsas gyveno Los Angeles ir
San Diego, CA, o 1998 m. su dukra grįžo į Čikagą.
Velionis buvo brolis a.a. Boliaus, a.a. Jono, a.a.
Broniaus, a.a. Suzzette Hammelmann ir Antaninos
Kemežienės, gyvenančios Lietuvoje.
Pasiliko liūdėti Alfonso mylima ir brangi dukra
Onytė ir jo ištikimas draugas šuniukas Sargą.
Iš žemės į žemę... Atsisveikinimas su Velioniu ir šv.
Mišios už jį bus liepos 28 d. 11 vai. ryto Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje, 69 St. ir Washtenaw Ave.
Po Mišių a.a. Alfonso palaikai bus palaidoti Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiu visus, kurie pažino ir mylėjo a.a.
Alfonsą dalyvauti atsisveikinime ir Mišiose.
Dukra Onytė.

*

* - *

j Galima įsigyti ir daugiau bilietų.
Iškirpkite atkarpėlę, pažymėkite kiek bilietų norite,
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu.
_ _ bitiettl

Lamingasis bilietas bus traukiamas
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d.

\

DRAUGAS
4545 W. 63rd ST,
CHICAGO, IL 60629

Jūsų asmeninis mobiliojo
telefono numeriis Lietuvoje
Plačiausias .MMioio CSM ryik> tinklas Lietuvoje.
'.v

•

Pigūs ppkalbiai

•

planai Į pasirinkite
3
keiskite, kai **m***«*\

tarifai nao

0,30

Laidotuvių direkt. Eliza Krcilek, Cremation Society of
Illinois. Tel. 815-886-2000. Galima susisiekti e-mail:
uneem@aol.com

$_____

L.

•

A. t A.
ALFONSAS ANIULIS

Lt u i minute!

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'
..DRAUGĄ' a t m i n k i m e savo t e s t a m e n t e .

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
* apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS —
FUNERAL

DAIMID

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Ave.

5200 W. 95 St.
Oak Lawn, IL

ALL PHONES

9900 W. 143 St.
Orland Park, IL

1-773-523-0440
PROVIDING SERVICE
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS
CLOSE TOHOME

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT. 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1.773-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokama*) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES
1 708 6 5 2 5245

1

Šokiai
Žaidimai
Puiki muzika
Garuojantys valgiai

Daktarų patarimai
Balionų dalybos

•

.

•

KVIEČIAME Į „DRAUGO" GEGUŽINĘ, kuri vyks
LIEPOS 30 D., SEKMADIENĮ, tėvų marijonų sodelyje.
Pradžia — 11.30 vai. r. šv. Mielomis.
Po jų — pietos ir pramogos.
Jei galite, praturtinkite mūsų laimėjimų skrynią, —
atsilyginsime gera nuotaika.

Garsusis laimėjimų traukimas
Sveikatos patikrinimas
Piešinių konkursas vaikams
Knygų pardavimas Ir
malonus susitikimai
su draugais ir pažįstamais

J

•EEE=-=a.
RUOŠIAMA
PILIGRIMINĖ KELIONĖ
ALRK moterų sąjungos 3
kuopa rengia piligrimine ke
lionę i National Shrine of St.
Therese šventovę, Darien, IL.
Šios kelionės tikslas yra pel
nyti 2000 metų Jubiliejinius
Be visų linksmybių, vyks ir atlaidus Švč. M. Marijos į
Dangų Paėmimo šventėje.
laimėjimų traukimas.
Pripildykite mūsų laimės
Kviečiame nares bei arti
šulinį — smagu bus iš jo
muosius ir draugus pasinau
doti šia išvyka, nes tai - ypač
semti ir neišsemti!
graži šventovė, kur bus gali
Ačiū už laimikius, kuriuos
ma pamatyti šv. Teresėlės re
atnešė:
likvijas ir prisiminimus. Bus
Felicija ir Lionginas
šv. Mišios, sukalbėsime rožan
Pliuros,
čių. Kelionė vyks rugpjūčio 15
Lakštuonė Vežienė,
d., antradienį. Autobusu išva
Stefa Galisienė,
žiuosime 9 val.r. iš Švč. M.
Marcelė R a g a u s k a s ,
Marijos Gimimo parapijos
Juozas Vaineikis,
bažnyčios Marąuette Parke ir
Alfonsas N u t a u t a s ,
grįšime 4 val.p.p. Autobusas
Aldona Markelienė,
sustos ir prie Švč. M. Marijos
M. ir B. K a s i m a i .
Nekalto Prasidėjimo parapijos
„DRAUGO" GEGUŽINĖS bažnyčios Brighton Parke. Au
PROGRAMA
tobusas - su patogumais.
Kviečiame visus. Daugiau in
11:30 vaLr. - šv. Mišios;
12 vai. - pietūs, žaidimai formacijos skambinant Ange
vaikams, pasivažinėjimas poni lai Leščinskienei tel. 773-5827452 arba Reginai Vaitkūniearkliukais;
1:30 - 2 val-p.p. - trumpas nei tel. 773-737-7780.
koncertas. Dalyvauja Meno
Dr. A r a s Žlioba praneša,
mokyklėlės moksleiviai, dai
kad nuo liepos mėnesio perke
nuoja mokyklėlės dėstytoja
lia savo kabinetą į 219 N.
Loreta Umbrasienė, šoka Lietu
Hammes Avenue, Joliet, IL
vos Vyčių studentai, šokių
60435. Daugiau informacijos
grupė „Svaja";
suteiksime tel. 815-741-3220.
2 - 2:30 val.p.p. - vaikų
Vyresniųjų lietuvių cen
piešinių ant asfalto konkur
sas. Tema - „Mano šeima". t r e „Seklyčioje" liepos 26 d.,
Kviečiami vaikai iki 10 metų trečiadienį, 2 val.p.p. vietoje
dainų popietės (muz. Faustas
amžiaus;
2:15 - 2:45 val.p.p. - trum Strolia lankosi Califomijoje)
pas koncertas. Groja liaudiš atvyks First Personai Bank
kos muzikos kapela „Tėviškė"; vyriausia viceprezidentė ir di
3 vaLp.p. - vaikų piešinių rektorė Rūta StaniuUenė. Šia
konkurso nugalėtojų apdova me maloniame pasimatyme,
pavadintame „Pasikalbėjimas
nojimas, laimikiai.
Gegužinės muzikantai - bro su Rūta", išgirsime ne tik apie
liai Virginijus ir Eimontas finansus ir naujo banko sky
Švabai. Liaudiškas dainas dai riaus atidarymą Čiakagoje. Šį
nuoti padės „Tėviškės" kape pavasarį Rūta turėjo progos
la, kurioje groja ir dainuoja lankytis Afrikoje — tai pasi
Leonidas
Ragas, Herkulis klausysime ir kelionės įspū
Strolia, Jūra Bakaitienė, Vi džių. Kviečiame atvykti ir
lius Mikaitis, Gintaras Juk- įdomiai praleisti popietę, pa
nys, Alfonsas Seniūnas, Vy simatyti su draugais ir papie
tautas Jagminas bei vadovė tauti.
Stasė Jagminienė. Bendram
Marius Polikaitis i r šį
šokiui pakvies šokėjai, vado met b u s komendantas „Litvaujami Ligijos Tautkuvienės. buanian Heritage" stovyklos,
Dainavoje ruošiamos silpnai
„DRAUGO" RENGINIAI
lietuviškai kalbančiam ar ir
L i e p o s 30 d., sekmadieni visai lietuviškai nemokan
— „Draugo" gegužinė, Mari čiam lietuvių kilmes jaunimui
jonų sodelyje.
nuo 7-16 m. amžiaus. Stovyk
R u g s ė j o 17 d., sekma la vyks nuo liepos 30 iki
d i e n i , — „Draugo" pokylis Jau rugpjūčio 6 d. Visi kviečiami.
Vietų skaičius ribotas, todėl
nimo centre.
prašoma nedelsiant registruo
R u g s ė j o 23 d., š e š t a d i e n i
tis. Informacija tel. 630-257— Draugo fondo narių metinis 2022. Prašoma skambinti va
suvažiavimas Jaunimo centro kare.
Čiurlionio galerijoje. Registra
New
Yorko
Lietuviu
cija 9 vai. r.
„Atletu" klubo planuotas
S p a l i o 8 d., s e k m a d i e n i
kviestinis lauko t e n i s o tur
— „Draugo" koncertas Mother nyras, turėjęs vykti 2000 m.
McAuley gimnazijos patal rugsėjo 22-24 d. New Yorke,
pose, 3737 W. 99 St., Čikago yra atšauktas dėl nepalankiai
je.
susidėjusių aplinkybių.
ŠIAURĖS AMERIKOS
Ateitininku studijų sa
ATEITININKU
vaitgalis Dainavoje vyks
REGISTRACIJA
rugsėjo 1-4 d. Programoje da
Šiaurės Amerikos Ateitinin
lyvaus kun. Antanas Saulaikų taryba tvarko Kanados ir
tis, SJ, ses. Igne, MarijoŠiūtė,
JAV ateitininkų sąrašus. Šių
dr. Vėjas Liulevieius, adv.
kraštų visi ateitininkai, pri
klausantys veikiančiam viene Saulius Kuprys, muz. Rakąs
tui ar ne, prašomi registruotis Zubovas ir kiti. Visi kviečiami,
pas tarybos narį Vytą žemai tad ruoškitės dalyvauti. Apie
taitį: 3226 South Carpenter. registraciją netrukus bus pra
Chicago, IL 60608. Arba elekt nešta spaudoje.
roniniu paštu: sarasas@/ateiNaujasis First Personai
tis. org
Bank skyrius bus įsikūręs
Visi prašomi pateikti savo tarp Austin ir McVicker gat
vardą, adresą ir telefono nu vių Čikagoje. - patiksliname
merį. Turintieji elektroninio 2000 m. liepos 19 d. straipsnį
pašto adresus, prašomi ir tuos „Senatoriui rūpi balsuotojų
reikalai".
pateikti.
Pati Imkamiauaia
vasaros šventė
Čikagoje —
„Draugo" gegužinė!

TRŪKSTA LAIMIKIUI
„Draugo" vasaros gegužinės
laimėjimams labai trūksta lai
mikių! Prašau visų mūsų
brangių skaitytojų padėti ir
padaryti laimėjimų traukimą
kuo įdomesnį. Atvežkite savo
statulėles, paveikslus, rankų
darbo dalykėlius, kurie jums
jau atsibodo, ir leiskite ki
tiems jais pasidžiaugti! O
jums bus daugiau vietos nau
jiems daiktams. v > R r u m p i i | |

Norint patekti atgal į
XVI a. Anglįją, nereikia vykti
į muziejų už tolimojo vandeny
no. Visai netoli nuo Čikagos,
prie Illinois ir V/isconsin vals
tijų sienos
kasmet vyksta
Bristolio renesanso šventė ir
mugė (Bistol
Renaissance
Faire). Kiekvieną šeštadienį ir

sekmadienį iki rugpjūčio 20 d.
nuo 10 vąlr. iki 7 val.v. lyjant
ar saulei šviečiant,
beveik
tūkstantis aktorių, persiren
gusių senoviniais kostiumais,
vaidina ir linksmina svečius.
Vaidinimai vyksta ant 16 sce
nų arba jaukiose gatvelėse,
karaliauja karalienė Elžbieta
I ir jos dvaras, taip pat veikia
įvairiausių dirbinių mugė ir
žaidimai .vaikams. Jei karšta,
liejasi vandens fontanų čiurkš
lės, nuo kaitrios saulės apgina
vėsus miško takeliai. Kaip pa
siekti šią vietą? Jei važiuojate
iš Čikagos, patekite į 94 greit
kelį ir važiuokite į vakarus
link Wisoonsin, išvažiavimas Russell Rd. Exit #1. Pasukite į
kairę, po* to į dešinę ir vykite
apie pusę mylios, kol pasiek
site linksmąją mugę. Geros
jums nuotaikos!
„SUGRĮŽTANT P R I E
ČIURLIONIO"
Amerikos lietuvių
meno
draugija šių metų lapkričio 15 d. Čikagoje rengia Čiurlionio
festivalį. Šeštadienį, lapkričio
4 d., Čiurlionio galerijoje po
Amerikos lietuvių dailininkų
parodos atidarymo numatyta
surengti akademinę sesiją,
pavadintą „Sugrįžtant prie
Čiurlioniu''. Šis pavadinimas
pasirinktas
samprotaujant,
kad net jei sesijos apimtis
(sesijoje planuojama apsiriboti
4-6 pranešimais, neviršijan
čiais lGVk5 minučių) nelabai
leidžia tikėtis atskleisti radi
kaliai naujų idėjų čiurlionistikoje, tai parodos atidarymo ir
galerijos atmosfera leidžia se
sijos prelegentams pažvelgti į
Čiurlionio palikimą per labiau

asmenišką pritinę.
Šioje sesijoje kviečiami daly
vauti Amerikoje gyvenantys ir
jau su Čiurlionio menu ne pir
mi metai susieję savo intere
sus menininkai ir muzikai
Todėl galvojame, kad pavadi
nimas „Sugrįžtant prie Čiur
lionio" leistų sesijos dalyviams
tarsi naujai įkainoti savo ank
stesniuosius samprotavimus
apie įvairius Čiurlionio muzi
kos ir dailės aspektus, jo kūry
binio palikimo vietą lietuviš
kosios kultūros raidoje ar pa
nagrinėti vienaip ar kitaip
prie Čiurlionio prisiliečiančius
kitų kūrėjų darbus.
Labai prašome iki rugsėjo 1
d. pranešti mums apie norą
dalyvauti Čiurlionio festivalio
Čikagoje akademinėje sesijoje
„Sugrįžtant prie Čiurlionio".
Taip pat iki rugsėjo 1 d. lau
kiame jūsų pranešimų temos
ir jūsų trumpos biografijos' bei
nuotraukose Kadangi sesijoje
kviečiami dalyvauti ne vien
tik lietuviai Čiurlionio ty
rinėtojai, labai prašome atsi
vežti į festivalį ir angliška sa
vo paskaitos variantą, kad ga
lėtume, padauginę kopijas,
tekstą išdalinti angliškai ,kalbantiems sesijos lankytojams.
Daugiau inrorniacįjos apie
Čiurlionio festivalį Čikagoje
galite rasti Internete puslapy
je
mkc2000.tripod.com
Laukiame jūsų atsiliepimo.
Rašykite: Rokas
Zubovas,
Amerikos lietuvių meno drau
gija, 1248 Oakmont Ave.,
FlossmoorJl 60422; t e l 708647-1287. Elektroninis paštas
(po rugpjūčio 15 d.)
zubovasSsjm.edu

Jei suradote patinkamą namą
savo apylinkėje, kreipkitės Į
apylinkės banką

MIDLAND FEDERAL SAVINGS

Šiuo metu Jums nereikės sumokėti
už paskolos prašymą, nuosavybės įvertinimą
ir kredito istoriją. Be to, gausite paskolos nuošimtį
geromis sąlygomis, (šių lengvatų laikas ribotas.)
Paskambinkite mums šiandien!

£$midtandfedaral
a m n g i ana ioan AMOoanon

FDC Insured

8929 S. Harlcm Ave.. Brtd>cview • 7OK-396-9400
4040 S. Archer Ave.. Chicago • 773-2M-4470
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Prie* koncertą tariasi „Tėviškės" kapelos muzikantai - I smuiku grie
žiantis Leonidas Ragas ir ansamblio vadovė Stasė Jagminienė. Kitą sek
madienį „Draugo" gegužinėje „Tėviškė" ruošiasi išgroti visas polkas ir
valsus bei išdainuoti pačias gražiausias liaudies dainas.Nuotr. Z. Degučio
ALMOS FONDAS
• Elenos Povilaitienės atmi
nimą pagerbdami, Almos fon
dui aukojo:
$100 Paulina Vaitaitis, Jo
nas ir Vanda Stankai.
$ 6 0 Jurgis ir Aniceta Mažei
kai.
$96 Neuinda Newston.
$ 2 0 Aleksandra Buivydas,
KathySarah.
$ 1 0 K. ir E. Motusis.
$7 Eugenija Daugirdienė.
I I v i s o Sia liūdna proga
suaukota $332.
Almos vardu reiškiame
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkojame!
• S t a s e S i r t a u t i e n ė , Burbank, IL, Almos fondui aukoja
$1000.
Almos vardu dėkojame už
tokią didelę auką!
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. T a x ID 36-4124191.
Čekius rašyti „Lietuvos N a š 
l a i t i * globa", pažymint, k a d
s k i r t a A l m o s fondui. S i u s t i :
2711 W e s t 71 Str„ C h i c a g o ,
DL 60829.
• D a u g Amerikos l i e t u v i ų
remia Lietuvoje vaikusn a B a i f i n s . Pratęsdami para
mą globojamiems vaikams ki
tiems metams, po $150 metini
mokestį atsiuntė:
Kazė Bikneviėienė, Chicago,
IL, Edna Black, Chatham, NJ,
Juozas Vaineikis, Chicago, IL,
Marija McAllister, Philadelphia, PA, dr. K. Jablonskis,
Westchester, IL, Ona Mažionytė, Lemont, IL, LB Brighton
Parko apylinkė per pirm. Salo
mėją Daulienę. Lietuvos vaikų
vardu dėkojame geriesiems
vaikų globėjams!„Lietuvos
N a š l a i č i u globos" k o m i t e t a s ,
2711 W e s t 71
Street,
C h i c a g o , IL 60629.
• Automobilio, n a m ų ir
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems ii Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A &
L. Insurance Agency, 9 4 3 8 S.
Kedzie A v e , E v e r g r e e n Pk M
TL 80806-2325. Tel. 708-4223466.
• „PEN81MNKO" ž u r n a 
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71
8t., C h i c a g o , TL 60829, t e l .
773-478-2665. Prenumerata
metams: JAV-bėse, $15, kitur
$26. Išeina 8 kartus per metus.
Tai vertinga dovana įvairiomis
progomis.
• N a m a m s pirkti p a s k o 
l o s duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Pederal 8avings,
2812 West Cermak R o a d .
Tel. (773) 847-7747.

• L i e p o s 3 0 d, 10 v a i . r y t o
lietuviškų prekių parduo
t u v ė s „ L i e t u v ė l ė " atidary
m a s ! Parduotuvėje bus pre
kiaujama lietuviškais rūbais,
lininėmis staltiesėmis, knygo
mis, ž u r n a l a i s , l i e t u v i š k a i s
diskais ir k a s e t ė m i s , saldai
niais ir kitomis lietuviškomis
prekėmis. Parduotuvės adre
sas: L i e t u v i ų j a u n i m o cent
ras, 5820 S. C l a r e m o n t Ave.,
C h i c a g o , I L . Darbo laikas:
šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. Dėl dau
giau informacijos kreipkitės:
t e l . 847-845-3972. Visi atvy
kusieji bus vaišinami šampanu
ir l i e t u v i š k a i s s a l d a i n i a i s .
Kviečiame apsilankyti!
• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-243-8448. Leonidą ir Gedi
m i n a s K a z ė n a i . V i s ų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus.
• Prieš užsisakydami
p a m i n k l ą aplankykite St.
C a s i m i r M e m o r i a l ą , 3914 W.
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jOsų pageidavimą, brėžinius.
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
jis padarytas, kaip jau buvo
jūsų pageidauta. S a v . Lilija ir
V i l i m a s N e l s o n a i . Tel. 7732338336.
• D Ė M E S I O ! VIDEO APA
R A T Ų S A V I N I N K A I ! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į Į N T E R - V I D E O
3 5 3 3 S. A r c h e r A v e . , C h i 
c a g o , TL 80629. Tel. 773-9279091. S a v . P e t r a s B e r n o t a s .
ADVOKATAS

GIMTARAS P. ČMHHAS
6436S.PulMkiBd.,a*afo,IL606»
TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
A d v o k a t u J o n a s Oibaltis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 SJCedsie Avenue
Chicago, TL 80828
TeL 773-778-8700
Toli free 24 hr. 880.7788742
Darbo vai. nuo 9 T.r. iki S v.v.
5e#tad. 9 v.r. iki 1 v.p.p
ADVOKATAS
V y t e n i s Lietuvninkas
4636 W. 6* Straet
Chiosfo.IL 60629
(Skersai gatves nuo .Draugo")
TeL ns-SM-OlOt.
TeL 610-187-0200, Leaaont, IL

L

