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Dėl t e c h n i n i o gedimo sustabdyta
Ignalinos atominė elektrinė

Modernieji krikščionys
demokratai į rinkimus eis kitų
partijų sąrašuose
Vilnius, liepos 27 d. (BNS)
— Neseniai įsikūrusi ir netu
rinti daug galimybių įveikti
privalomąjį rinkimų slenkstį
Moderniųjų krikščionių de
mokratų
sąjunga
(MKDS)
bandys savo svarbiausius žmo
nes „išstumti" į kitų „naująją
politiką" skelbiančių partijų
sąrašus.
Ketvirtadienį Vilniuje MKDS,
Lietuvos liberalų
sąjungos
(LLS) bei Centro sąjungos
(CS) atstovai aptarė bendra
darbiavimo prieš ir po Seimo
rinkimų reikalus. Dar vienos
naujosios politikos skelbėjos
— Naujosios sąjungos (social
liberalų) atstovai susitikime
nedalyvavo.
Be kita ko, buvo kalbėta ir
apie tai, kad MKDS vadovai
užimtų pozicijas LLS ir CS
rinkimų sąrašuose.
Kaip BNS sakė MKDS pir
mininko pavaduotojas Egidi
jus Vareikis, balandžio pabai
goje įsteigta MKDS „dar
neturi reikiamo potencialo",
kad įveiktų privalomąją pen
kių procentų rinkėjų balsų
ribą ir patektų į Seimą. Todėl
svarstoma galimybė, kad kai
kurie MKDS vadai, „žmonės
įtakingi ir svarūs" būtų priim
ti į kitų partijų sąrašus.
„Krikščioniškoji dimensija yra
labai svarbi, ir partijos tai su
pranta", sakė E. Vareikis.
Anot jo, pokalbių su naujosios
politikos bendrininkais „re
zultatai
nuteikia
optimis
tiškai".
Pasak E. Vareikio, sufor-
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muotas dešimties šios partijos
narių sąrašas, „kuris galėtų
būti įdomus liberalams". Jis
neįvardijo šio sąrašo žmonių,
nes „kai kuriuos jų nori imti
visos partijos". Manoma, kad
moderniosios
krikščioniško
sios demokratijos „žvaigždžių
sąraše", be E. Vareikio, yra
partijos pirmininkas Vytautas
Bogušis, moderniųjų krikščio
nių demokratų frakcijos Sei
me nariai Marija Šerienė, Al
gis Kašėta, Feliksas Palubins
kas bei kai kurie kiti partijos
nariai, užimantys svarbius
valstybės postus a r turinys
įtakos rajonuose.

Lietuvių fondas šiemet lietuvybės reikalams paskyrė 1 milijoria i

nu, is kurių jau išdalino 966,122 dolerius, palikes

V i l n i u s , liepos 28 d. (BNS)
— Penktadienį po pietų dėl
techninių sutrikimų sustabdy
tas Ignalinos atominės elekt
rinės (IAE) a n t r a s i s blokas.
Pirmasis reaktorius neveikia
nuo gegužės pradžios.
J ė g a i n ė s informacijos cent
ras pranešė, kad IAE apsau
gos sistemos sustabdė veikian
tį antrąjį bloką. J i s sustabdy
tas todėl, kad nustojo veikti
vienintelis trečiasis turbogeneratorius. Pasak pranešimo,
turbogeneratorius
nustojo
veikti, kai „netikėtai buvo pa
žeistas vienas išjungiklis 330
kilovoltų įtampos pastotėje".
Radiacinis fonas Ignalinos
AE aikštelėje ir už jos ribų
liko nepakitęs.
Jėgaines atstovai pranešė,
kad pirmasis AE blokas pla
niniam kapitaliniam remontui
sustabdytas gegužes 4 d. Nu
matoma, kad jis truks apie 5
mėnesius.
Informacijos centre kol kas
negalėjo pasakyti del kokių
priežasčių pažeistas minėtas
išjungiklis.

Be to, kai kurie MKDS vado 59,301 dol. neužbaigtiems skirstymams, kurie bus atlikti lapmtie mėnesį. Per savo gyvavimo metus Lietuvių Fondas
vai ketina balotiruotis vien lietuvybei palaikyti jau yra išmokėjęs 7 milijonus 677,795 doenuNuotr.: Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komisija su LF ;.irir.:.-inkais: (I eil. iš kairės) dr. Vytautas Narutis. Reda
mandatėse apygardose. Pa
Pliūrienė, Ramunė Lukienė, garbes komiteto pirmininkas dr Jor.a, Valaitis; II eil.: LF Tarybos pirmininkas Algirdas
vyzdžiui, V. Bogušis „taikosi" į Ostis, LF Pelno skirstymo komisijos sekretorė Dalia Puškonene. LF Valdybos pirmininkas Povilas Kilius, LF garbes
Vilniaus Senamiesčio apy pinnininkas dr. Antanas Razma, Ramoną Stephens Žemaitiene. Kęstutis Jecius ir dr. Petras Kisielius.
gardą, kur jam tektų susirem
ti su liberale Dalia Kutraite,
Ketvirtadienį Seimo kancle
LDDP atstovu Gediminu Paris
konservatorius Jurgis Raz
viržiu, nuosaikiuoju konser
ma,
ginčydamas teiginius, kad
vatoriumi Rimantu Pleikiu bei
įstatymai
buvo priimami pa
gas".
Pasak
jo,
kai
kurie
sesi
Vilnius,
liepos
28
d.
(BNS)
socialdemokratu „dutūkstantiskubomis,
pateikė pastarosios
jos
pabaigoje
priimami
įsta
—
Skelbiami
argumentai
apie
ninku" Dainiumi Paukšte. ^
sesijos
statistiką.
J a remian
parlamento darbo skubotumą tymai buvo ruošiami ilgai.
Kaip sakė LLS pirmininko yra nepagrįsti, o priekaištas „Tos kelios savaites prieš sesi tis, aštuntojoje pavasario Sei
pavaduotojas Artūras Zuokas, dėl tariamo „protekcionizmo" jos pabaigą Seimui yra kaip mo sesijoje įstatymai viduti
liberalai laukia
konkrečių bei išankstinių prielaidų ko rugiapjūtė — derliaus metas. niškai buvo svarstomi 112
MKDS pasiūlymų, kurie bus rupcijai yra „netikėtas", teigia Aš taip pat dar dirbu. Palygin dienų. Liepą per pavasario se
aptarti rugpjūčio 4 dieną ren Seimo spaudos tarnyba.
ti su kitomis dienomis, juodai sijos pratęsimą priimti įsta
giamoje LLS konferencijoje,
Penktadienį išplatintame dirbu prieš atostogas." inter tymai buvo svarstomi viduti
kurioje bus tvirtinami partijos pranešime, kurį pasirašė Sei viu sakė konservatorių vadas. niškai 51 dieną.
kandidatų vienmandatėse ir mo spaudos tarnyba, teigia
daugiamandatėje apygardose ma, kad įstatymų projektai
sąrašai. Anot A. Zuoko, libera buvo svarstyti, laikantis įpras
lai „kaip vieną galimų būdų" tinės įstatymų leidybos pro
Opozicinei LDDP iš biudžeto
Vilnius, liepofc 27 d. (BNS)
svarsto MKDS atstovų įtrau cedūros.
bus
skirta beveik 63.000 Lt
—
Vyriausioji
ridkimų
komisi
kimą į savo sąrašus.
Šis pranešimas gali būti lai j a (VRK) kreipįs į Finansų (495.000 balsų), Centro są
komas Seimo atkirčiu į prezi ministeriją, prafeydama pra jungai — beveik 50,000 litų
dentūros pareiškimus, esą pas tęsti metų pradjžioje pradėtą (392,000 balsų), Socialdemo
kutinėmis sesijos dienomis įtakingiausių partijų finansa kratų partijai — 42,000 litų
parlamentas prezidentūrą už vimą, nuspręsta^ VRK posė (334.000 balsų), Lietuvos li
vertė paskubomis parengtais dyje.
Vilnius, liepos 27 d. (BNS; konferencijoje.
beralų sąjungai — 32,000 litų
— Konservatoriai iki pat Sei
Kaip penktadienį sakė TS ir priimtais įstatymais. Prezi
Remiantis pefrnai priimtu (255,000 balsų).
mo rinkimų registracijos pra ILK) vykdomasis sekretorius dentas pastaruoju metu su Politinių partijų ir politinių
Savivaldybių rinkimų debiu
džios stengsis neatskleisti sa J. Razma, partijos vadovybei stabdė su Klaipėdos uosto organizacijų finansavimo ;sta- tante ir nugalėtoja Naujoji są
susijusius tymu, iš valstybės biudžeto junga (socialliberalai) gaus
vo kandidatų vienmandatėse „teks padiskutuoti su tais sky statuso keitimu
įstatymus,
Poligrafo
įstatymą, bus skirtos lėšfcs partijoms, 28,000 litų (221,000 balsų),
rinkimų apygardose, teigia riais, kurie buvo pasiūlę kan
taip
pat
Visuomenės
informa kurios 1996 m.1 Seimo rinki sėkmingai pasirodžiusi Lie
vienas konservatorių vadovų didatus, o mes tose apygar
Jurgis Razma.
dose nusileisime
Lietuvos vimo įstatymo bei Valstybes muose ir 1997 Bei 2000 metų tuvos valstiečių partija —
Ketvirtadienio vakarą Vil krikščionių demokratų parti tarnybos įstatymo pataisas.
savivaldybių tirybų
rinki 22,000 Lt. (172,000 balsų).
niuje vyko Tėvynės sąjungos jai, nekeldami savo kandi
Seimo spaudos tarnybos tei muose surinko dteugiau kaip 3 Lietuvos lenkų rinkimų akcija
tarybos posėdis, kuriame buvo datų". Pasak J. Razmos, kon gimu, Klaipėdos valstybinio proc. rinkėjų balių.
— 21,000 litų (169,000 balsų i.
iš esmės pritarta kandidatų servatoriai planuoja krikščio jūrų uosto įstatymo straipsnių
Iš viso 2000 metų valstybės
Didžiausią sutną gaus val
vienmandatėse ir daugiaman nių demokratų naudai nekel pakeitimo įstatymo projektai dančioji konservatorių partija, biudžeto suma politinėms par
datėje apygardose sąrašams. ti savo kandidatų maždaug buvo registruoti vasario 18 kuriai per pirmąjį pusmetį tijoms ir politinėms organiza
Šie sąrašai pakartotinai bus 11-koje iš 71 vienmandatės dieną. Tą pačią dieną regist bus skirta beveik 167.000 litų. cijoms yra 980,000 litų. Pirmo
siunčiami svarstyti partijos apygardos.
ruoti ir saugios laivybos, Pre Tėvynės sąjungos ankstesnių ji šios sumos pusė partijoms
skyriams, o galutinai taisomi
„Savo kandidatų vienman kybos laivybos, Vidaus van rinkėjų skaičiui — beveik buvo skirta pavasarį, prieš
ir tvirtinami po dviejų sa datėse apygardose stengsimės denų transporto kodekso, Hi- 1.317 mln. žmonių.
savivaldybių tarybų rinkimus.
vaičių vyksiančioje TS«LK) neatskleisti iki pat registravi potekos įstatymo bei Muitinės
Buvusioji valdančiosios koa
* Pagal Lietuvos apskai
projektai.
mo momento, kad nepaleng kodekso pataisų
licijos
bendrininkė Krikščio tos principus, tikrintojų duo
* Nuosaikieji konserva vintume
„Šie,
kaip
ir
kiti
įstatymų
pro
darbo
konkuren
nių demokratu partija gaus menimis, „Mažeikių nafta"
toriai slapstosi, teigia „Lie tams", sakė J. Razma.
jektai buvo svarstomi laikan
beveik 64.~)00 iitų (509.000 šiemet pirmąjį pusmetį patyrė
tuvos žinios". Gedimino Vag
tis įprastinės įstatymų leidy
balsų).
Jo
teigimu,
konservatorių
36.3 mln. litų nuostolį. Šių
noriaus vadovaujama partija
bos
procedūros",
teigiama
kandidatai
mėgins
pasitikrinti
ir toliau bando išlikti paslap
Seimo spaudos tarnybos pra
* P r i e š Seimo rinkimus į metų vienos didžiausių Lietu
tinga, iki paskutinės akimir rinkėjų paramą, savo apygar nešime.
L i e t u v ą grįžta milijonai pa voje bendrovės veiklos rezulta
kos oficialiai neatskleisdama dose rinkdami rėmėjų pa
Tuo tarpu Seimo pirminin vogtų pinigą, tvirtina „Lietu tai yra geresni nei praėjusiais
kandidatų į rinkimus sąrašo. rašus, tačiau, skirtingai nuo kas Vytautas Landsbergis dien vos aidas" (LA). Lietuvos spe metais. Nuostolis pirmąjį pus
Ketvirtadienį surengtoje spau panašios Centro sąjungos tak raščiui „Lietuvos rytas" teigia, cialiosios tarnybas teigia pa metį 10.9 mln. litų mažesnis
dos konferencijoje Nuosaikių tikos, surinkti 1,000 rėmėjų jog „įspūdis apie skubėjimą stebinčios, kad pastaruoju me nei pernai tokiu metu. Dides
jų
konservatorių
sąjungos nebus privaloma.
daugeliu atžvilgių yra klaidin tu įvairiais būdais į Lietuvą nė apyvarta, daugiau biudže
(NES) vadas G. Vagnorius tei
Pasak J. Razmos, per parti
atvežama ir legalizuojama mi tui sumokėta mokesčių. „Ma
gė, jog kandidatų sąrašus vie jos konferenciją gali būti pa TS(LK) dešimtuku, pirmuoju lijonai litų. kurie prieš kelis žeikių naftos" komunikacijos
šai pristatys rugpjūčio vidury tikslintas ir konservatorių numeriu įrašytas partijos va metus buvo pavogti iš bankru tarnyba savo pranešime spau
je, bet pabrėžė, kad iš to nuo sąrašo daugiamandatėje apy dovas Vytautas Landsbergis, tavusių banku bei įmonių. dai pastebi, jog „vyriausybė
saikieji neketinę daryti „ko gardoje pirmasis dešimtukas. toliau eina premjeras Andrius Manoma, kad pinigai legali nekompensuoja "Mažeikių naf
kios nors propagandos arba į jį tikriausiai bus įtrauktas Kubilius, Seimo pirmininko zuojami bei dalis jų skiriama tos' nuostolių ir pinigu nedo
politikos"'. „Reikia pripažinti, dabartinis partijos pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevi paremti įvairioms politinėms vanoja, o suteikė paskolą su
kad šiuo metu daugiausiai dė pirmasis pavaduotojas, Seimo čienė. Seimo kancleris J. Raz partijoms. Gali būti, kad di 10 proc. palūkanų norma, ku
mesio partiniame ir politinia narys Antanas Stasiškis, ku ma, Seimo Užsienio reikalų delė dalis legalizuojamų pini rią reikės grąžinti po 7 metų.
me gyvenime skiriama įvai ris anksčiau sakė nesibaloti- komiteto pirmininkas Audro gų yra iš pn< - ketvertą metų Kas mėnesį bendrove vien pa
riems politiniams žaidimams, ruosiąs naujajai kadencijai. nius Ažubalis, Seimo pirmi bankrutavusi! EBSW susivie lūkanų sumoka vyriausybei
partijų grožio konkursams ^A. Stasiškis, panašu, pasi ninko pirmasis pavaduotojas nijimo bei investicinės bendro apie 10 mln. Lt, be minėtų
arba vakaronėms Gal tai rei davė įkalbinėjimams ir sąraše Arvydas
Vidžiūnas,
buvęs vės „Kauno i oldingo kompa nuolat mokamų mokesčių biu
•<*
kalinga 0 Gal iš tikrųjų išvar atstovaus Politinių kalinių ir Anykščių meras Saulius Ne- nija" išvogti -:mtai milijonų li džetui".
gusioms Lietuvos žmonėms tremtinių bendrijai", sakė J. fas, socialinių reikalų ir darbo tų. Pasak LA, pinigai legali
* Birželio pradžioje Lie
praskaidrina gyvenimą?", kal Razma Jis nepatikslino, ko ministre Irena Degutienė, po zuojami įvairiausiais būdais. tuvoje gyveno 3 milijonai
bėdamas apie dabartine poli kiu numeriu įrašytas A. Sta litologas Kęstutis Masiulis, Vienas jų - pirkti jau bank 696.500 žmonių. Tai 2.063
tine tikrove svarsto (1. Vagno siškis.
krašto apsaugos viceministras rutavusios ar bankrutuojan žmonėmis mažiau nei buvo šių
rius.
>F.tt.v
čios įmones akt ijas.
metų pradžioje.
<vu<
Remiantis anksčiau skelbtu Povilas Malakauskas.

Konservatoriai neskelbs
„vienmandatininkų" sąrašų

Seimas neigia paskubomis
„štampuojąs" įstatymus

PrieJ linkimus pasipildys
įtakingiausių partijų sąskaitos

Antrojo bloko paleidimas,
pašalinus sutrikimo priežas
tis, turėtų t r u k t i apie tris die
nas.
Bendrovės „Lietuvos energi
j a " generalinio direktoriaus
pavaduotojas Vladas Paškevi
čius informavo, kad Lietuvos
vartotojai elektros energiją
g a u n a be sutrikimų.
Sustabdžius IAE veiklą, au
tomatiškai elektros energija
g a u n a m a iš Latvijos. Rusijos
ir Baltarusijos. Remiantis su
sitarimais, 12 valandų Lietu
va elektros energiją gaus ne
mokamai.
Artimiausiu metu turėtų
būti
įjungti du šiluminės
elektrinės Elektrėnuose blo
kai. P a p r a s t a i šioje jėgainėje
dirba vienas blokas minimaliu
režimu. Elektros energiją tie
kia ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė.
Pasak V. Paškevičiaus. LAE
gamina apie 750 megavatų
elektros energijos. Lietuvos
elektros energijos poreikis die
ną yra apie 900-1.000. naktį
— 700 megavatų.

Rusija n e k e i s Vokietijos
kompensacijų mokėjimo tvarkos
M a s k v a - V i l n i u s , liepos
28 d. (BNS) — Maskva yra pa
sirengusi bendradarbiauti su
Lietuva ir Latvija dėl kompen
sacijų nacizmo aukoms, tačiau
, j ų išmokėjimo tvarkos ne
keis",
penktadieni
Rusijos
naujienų a g e n t ū r a i „Interfax"
pranešė diplomatiniai šalti
niai.
Kaip žinoma, liepos 17 die
ną Vokietijos Bundestago pri
imtas įstatymas dėl kompen
sacijų fondo „Atminimas, at
sakomybė ir ateitis" numato,
jog Lietuvos ir Latvijos pilie
čiams, II pasaulinio karo me
tais kalėjusiems koncentraci
jos stovyklose a r išvežtiems
priverstinių darbų, kompensa
cijos bus mokamos per Rusijos
fondą „Savitarpio s u p r a t i m a s
ir susitaikymas". Estijos gy
ventojams tokios kompensaci
jos mokamos per Baltarusiją.
Kaip ,,Interfax" sakė diplo
matiniai šaltiniai. Rusija rei
kalavo išsaugoti
mokėjimo

tvarką, „kad Rusijos. Lietuvos
ir Latvijos piliečiai neužtruk
tų gauti pinigus", ir „Vokietija
su mumis sutiko".
Palyginti su Lietuva, Latvi
jos ir Estijos valdžios instituci
jos gana ramiai reagavo į Vo
kietijos sprendimą, kad kom
pensacijos bus mokamos pur
trečiąsias valstybes.
Praėjusią savaitę Lietuvos
užsienio reikalų viceministras
Oskaras J u s y s pareiškė, kad
Lietuva sieks, kad kompensa
cijas gaunančiųjų dokumentai
galėtų būti pildomi lietuvių
kalba, dokumentai būtų pri
imami ir tvarkomi ne Rusijos.
o Vokietijos ambasadoje Vil
niuje.
Daugiau kaip prieš mėnesį
Lietuvos premjeras Andrius
Kubilius laišku kreipėsi j Vo
kietijos
kanclerį
Gerhard
Schroeder.
prašydamas
iš
spręsti kompensacijų klausi
mą abiem valstybėms priimti
nu būdu.

„Ubagų karalius" — vėl
ligoninėje
V i l n i u s , liepos 28 d. (BNS) mėt, kiek pas mane namuose
— K a u n o meras Vytautas įvairiausių vaistų. Grįžtu iš
Š u s t a u s k a s trečiadienį pats darbo po dvyliktos, guluosi
atvyko į Kauno „Raudonojo apie pirmą. Be migdomųjų jau
nebeužmiegu. Tačiau užmigęs
kryžiaus" klinikinę ligoninę.
Medikai teigia, kad V. Šus atsibundu ketvirtą ryto ir jau
tauską kankina hipertenzija nebegaliu užmerkti akių. Nuo
— stipriai padidėjęs kraujo 1987 metų gyvenu be atosto
spūdis, dėl ko ligoninėje rei gų, praktiškai neišvykstu iš
kėtų pagulėti mažiausiai sa Kauno. Širdis pavargo", ne
linksmai kalbėjo lovoje gulin
vaitę.
V. Š u s t a u s k a s sakė. jog blo tis meras.
..Man labai sunku žmonių
giau pasijuto po kelionės į
Tauragę, kur buvo susitikęs priėmimo diena. Ateina alka
su bendražygiu Sauliumi Ože ni. nelaimingi, be namų. be jo
liu. P a s t a r a s i s teigė, jog j jį kių perspektyvų. Ir aš, meras,
buvo pasikėsinta. V. Šustaus negaliu jiems padėti. Negaliu
kas sakė, jog t a s įvykis jį su duoti pinigų, negaliu suteikti
jaudino, važiuodamas namo buto. negaliu įpusti laimės į
jis galvojo, kada j jį patį kas širdis, negaliu suteikti norma
laus gyvenimo vilties. Po tokių
šaus. rašo „Lietuvos rytas".
Trečią kartą per savo ka priėmimų jaučiuosi kaip nužu
denciją ligoninėje atsidūręs V. dytas", sake Kauno meras.
Š u s t a u s k a s prabilo apie bai
KALENDORIUS
*"
mes ir bejėgiškumo jausmą,
rašo „Kauno diena". Su dien
Liepos 29 d.: Šv Morta. Lozo
raščio žurnalistu V. Šustaus riaus sesuo. Beatriče. Feliksas. Mantkas kalbėjo kosčiodamas, ne vydas. Mantvyde. Olavas.
Liepos 30 d.: Sv, Pet.as auksaįprastai
prislopusiu
balsu:
„Labai skauda krūtinę, kairė žodts. Abdonas. Bijūnas. Donatile. Jovile. Nortautas, Radvile
je pusėje po šonkauliais diegia
Liepos 31 d.: 9* Ignacas Lojolą;
ir diegia. Širdis trankosi kaip Elena. Ignotas, Sanginas, Sigita, Si
kūjis Jėzusmarija. pamatytu gitas. Vykinte.

DRAUGAS, 2000 m. liepos 29 d., šeštadienis
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MOKSLEIVĖ APIE KUN.
A. LIPNIŪNĄ
"1929 metais (tikriausiai 1930 m., — red. pastaba) naujo
joje Panevėžio vyskupijos ka
tedroje atsirado jaunas kuni
gėlis. Mes, "seni katedros gy
ventojai', Mišių patarnautojai
stebėjomės, kad jis toks ma
žutis. Kai jis užsivelka alba,
tai tiek daug tos albos lieka
ant grindų.... Arnotas jam be
veik iki žemės, o kapa šluoja
žemę. Ir toks plonutis — su juos
ta mes jį apjuosiame keletą
kartų ir vis juostos galai per
ilgi lieka. O koks jis geras! Vi
sada toks malonus, draugiš
kas, toks dosnus altoriaus ber
niukams.
Mažajam kunigėliui teko
Kun. Alfonsas Lipniūnas.
ruošti jaunimo organizacijų
Praėjusiu metų paskutinį programas ir jų vykdymą, va
ketvirtį šiame puslapyje pasi žinėti po visą vyskupiją pa
rodė Pilypo Naručio kreipima mokslus sakyti ir paskaitas
sis į moksleivius ateitininkus. skaityti kongresuose, kongreRašydamas apie Kun. Alfonsą sėliuose ir kursuose; keliauti
Lipniūną. Pilypas
kvietė traukiniu, autobusu ir arklio
moksleivius susipažinti su a s  traukiamu vežimu. Visi ste
meniu, kurio vardu ir pavarde bėdavomės to mažo kunigėlio
pavadinta moksleivių ateiti nepaprasta energija, uolumu
ninkų kuopa. (Kun. Alf. Lip ir ištverme. (Titas Narbutas.
niūno kuopa susijungė su "Mažas kunigėlis, didelė dva
prez. A. Stulginskio. Šiuo mė sia'. 'Ateitis'. 1955, Nr.3).
tų kuopa yra Lipniūno-StulDaug, labai daug darbavosi
ginskio moksleivių ateitininkų jaunasis kunigėlis su ateiti
kuopa Čikagoje ir jos apy ninkais — pradžioje mokslei
linkėse). Kvietė moksleivius į viais, o vėliau, kada teko per
šį puslapį parašyti apie kun. sikelti į Vilnių, studentais,
Lipniūną. apie jo kalinimą suprasdamas, kad ateitininkai
Stutthofe ir kt.
— būsimieji katalikiškojo vei
Apie kun. Lipniūną atsiliepė kimo vadai.
Daug dirbdamas su jauni
moksleivė ateitininkė, bet ne
šiam puslapiui, o moksleivių mu, kun. Lipniūnas nuosek
ateitininkų
laikraštėliui. liai gilino savo žinias iš pra
..Jaunystes vizija" Lietuvoje, džių Vytauto Didžiojo univer
balandžio mėnesio laidoje. sitete, o vėliau Prancūzijoje
Marijos Maironytės straips studijuodamas sociologiją, o
neliu „Betgi aš prisikelsiu - ' ir Paryžiaus katalikų universi
parašytu kun. Lipniūno 95- tete gilinosi į Katalikų akcijos
ąsias gimimo ir 55-ąsias mir problemas.
ties metine.- paminėti. Verta
Vokiečių okupacijos metais
ir mums jį paskaityti.
kun. Lipniūnas dėstė sociolo
Marija straipsnį pradeda giją ir pastoracinę teologiją
kun. Alfonso Lipniūno testa Vilniaus lietuviškoje kunigų
mentiniais žodžiais: ..Aš ken seminarijoje ir ėjo Vilniaus
čiu ir mirštu. Betgi aš prisi universiteto kapeliono parei
kelsiu. Be mirties nėra prisi gas. Šiuo metu daug darbavosi
kėlimo. Ir mes visi. ir tauta, su studentais ateitininkais ir
kuri kenčia ir apmirusi, kelsis su jų pagalba padėjo paramos
kaip pergalėtoja..." Toliau ji reikalingiems moksleiviams,
studentams ir kitiems vargs
rašo...
..Kunigas Alfonsas Lipniū tantiems žmonėms.
nas gimė 1905 m. kovo 12 d.
Vilniuje jam buvo pavesta
Panevėžio apskrityje. Pumpė sakyti pamokslus Šv. Jonų
nų valsčiuje. Talkonių kaime, bažnyčioje ir Aušros Vartuose.
valstiečių šeimoje. Kadangi Čia atsiskleidė nuostabus jo,
šeima buvo gausi 'Alfonsas kaip pamokslininko, talentas.
buvo septintas vaikas šeimoje. Žmones iš visur plūdo klausy
vėliau dar gimė broliukas ir tis kun. Aifonso įtikinančių,
sesutei, vaikyste prabėgo ga širdies gelmes pasiekiančių,
nant savus ir svetimus gyvu ir. sakytum, iš pirmo žvilgsnio
lius, ir tik sulaukęs vienuoli visai paprastų žodžių. Tad kas
kos metų jis pradėjo lankyti g\ žmones traukė, jeigu jis
Panevėžio gimnazijos trečią buvo net lyginamas su gar
ją klase. Ircia nesėdėjo ran siuoju pamokslininku Petru
kų sudėjęs, arba. kaip sako Skarga 0 ! 'Dvi stebuklingos
ma, 'tėveliams ant sprando". lazdeles padarė Lipniūno pa
Kad užsidirbtų pragyvenimui, mokslą patraukiantį: dvasinis
ne tik pats mokėsi, bet ir kitus pasiruošimas, ir nuoširdu
mokė. Per šešerius
metus mas', rašo tame pačiame
gimnazijoj! paruošė daugiau straipsnyje Titas Narbutas.
kaip šimtą mokinių. 1925 me
Kunigas Lipniūnas visus ža
tais įstojo į Kauno kunigų semi vėjo savo asmenybe; savo
nariją. Dirbo labai daug. rim šventu gyvenimu, kuklumu,
tai ruošėsi kunigystei.
nuoširdumu, linksmumu, kuo
1930 m. iš Kauno arkivysku ypač patraukė jaunimą, savo
po Juozapo Skvirecko rankų veiklumu ne vieną pajudinda
gavo kunigystes šventimus. Ir mas iš ramaus gyvenimo kiau
tikriausiai daugelio nuostabai to ir paragindamas žygiuoti
(tik aišku ne tų. kurie jį gerai pirmyn už Dievą ir tėvynę.
pažinojo i jaunas kunigas buvo
1943 m buvo areštuotas ir
paskirtas Panevėžio vyskupi drauge su kitais 46 Lietuvos
jos jaunimo direktoriumi ir intelektualais išvežtas į Štut
Panevėžio katedros vikaro. O hofo koncentracijos stovyklą.
kaip atrodė jaunasis kuni Kokias kančias ten teko per
gėlis, dabar tegu! pasakoja gyventi, geriausiai pasakoja
Titas Narbutas:
kartu kalėjusio kun. Stasio

M * < M M M «

Š.m. birželio 18 d. Pabradės „Ryto" mokyklos „Rajos" ateitininkų kuopos pašventinta vėliava ir šventinimo
apeigose dalyvavę kuopos nariai, j ų globėjos ir sve*ia:. Iš k.: Ateitininkų federacijos tarybos pirm. Petras Plumpa, Ateitininkų s e n d r a u g i ų s-gos garbės pirm. Vincas Rastenis, klebonas Valentinas Šiušąs, už jo dr. Alflona
Vasiliauskienė, J a d v y g a D a m u š i e n ė ir kt.
N uoli-. A. V a s i l i a u s k i e n ė s

ATEITININKŲ KUOPA „RASA" TURI
SAVO VĖLIAVĄ
Pabradės „Ryto" mokykloje mišrių šeimų bei kitataučių
ateitininkus globojanti moky j a u renkasi lietuvišką mokyk
toja Leokadija Kušeliauskie- lą, tai liudija, kad galvojama
nė išaugino ir subūrė juos į apie Lietuvos valstybingumą.
kuopą, pradėjo rūpintis vėlia
Apie ateitiainkijos idealus,
va. Audinį vėliavai padovano atliktus darbus išeivijoje kal
jo dabartinis Ateitininkų fe bėjo svečiai: Jadvyga Damu
deracijos vadas Vidas Abrai- šienė ir dr. Adolfas Darnusis,
tis, vėliavą išsiuvinėjo moky kuriuos susirinkusiems pri
toja Irena Paplauskienė. 2000 statė dr. Aldona Vasiliaus
m. birželio 18 d. P a b r a d ė s Šv. kienė.
Juozapo bažnyčioje klebonas
AFT pirmininkas
Petras
Valentinas Šiuša pašventino Plumpa, ateitininkų sendrau
ateitininkų kuopos „Rasa" vė gių sąjungos vicepirmininkas
liavą. Vėliavos krikštatėvis Liutauras Serapinas, sekreto
buvo Vyriausybės p a t a r ė j a s rė Reda Sopranaitė i r garbės
religijos klausimais A F T pir pirmininkas dr. Vincas Raste
mininkas P e t r a s P l u m p a ir nis kalbėjo *pie šios šventės
Ateitininkų sendraugių sąjun prasmę, kacT -ėliava turi būti
gos sekretorė Reda Sopra- kiekvieno širdyje, k a d ateiti
naitė. Iškilmingose šv. Mišiose ninkai turi ] auti gražiu pa
dalyvavo
„Ryto"
mokyklos vyzdžiu Lietuvos jaunimui,
moksleiviai, pedagogai, p a r a  kad jų kilnūs darbeliai jaunys
pijiečiai, svečiai.
tėje, k a r t u su j a i s išaugtų į di
dingus,
Lietuvą puošiančius ir
Po šv. Mišių visi susirinko
„Ryto" mokykloje. Direktorė garsinančius d a r b u s .
Apie ateitininkų
kūrimąsi
Laima Markauskienė pasako
jo apie lietuviškos „Ryto" mo mokykloje, jų nuveiktus dar
kyklos, prieš trejus m e t u s mi bus pasakoje ir j a i s džiaugėsi
Leokadija
Kušenėjusios 40-metį, s u n k ų lietu mokytoja
viškumo kelią. Džiaugėsi, k a d liauskienė.
Dr. Adolfą;..ir Jadvyga Dadabar vis daugiau vaikų iš
mušiai mokyklos bibliotekai
padovanojo aemažai vertingų
Ylos knyga 'Žmonės ir žvėrys'.
Tačiau ir čia stengėsi būti
visiems naudingas, kaip kuni
ŽINIOS IŠ XIII
gas ir kaip katalikas, ir labai
daug skaitė.
ATEITININKŲ
'Vieno dalyko', — rašys vė
KONGRESO
liau kun. S. Yla, 'negalėjau su
Ateitininku federacijos XIII
prasti, kodėl jis save taip pri
mygtinai spaudžia prie knygų. Kongresas, Kaune vykęs š. m.
Jo sveikata vis dėlto buvo la lieps 21-23 c , federacijos pir
bai menka. (...) J u k p a k a n k a  mininku išri.iko Vidą Abraitį.
mai tų mokslų ragavęs; paga Išeivijos atei:ininkės — Mary
liau d a r y r a laiko, norint į tė Šmitienė (Vokietija) buvo
mėgstamas a r reikalingas sri patvirtinta ;arybos nare ir
tis gilintis. (...) Tik vėliau, po Laima Šalčiuvienė (JAV) AF
jo tragiškos mirties, vienas valdybos vic< pirmininke.
draugų m a n pasakė, k a d Lip
Kadangi š jometiniai išei
niūnas turėjęs didelį rūpestį: vijos AF taryx)S nariai dar ne
Panevėžio vyskupas norėjęs jį
išbuvę trejų metų kadencijos,
padaryti savo pagalbininku ir Kongresas p-iėmė pasiūlymą
buvo įsakęs pasiruošti.
palikti Oną Daugirdienę, Vin
Bet štai, kada laisvė buvo cą Kolyčių, Vėją Liulevičių ir
taip arti, j a u išėjus iš koncen Audrių Polik^itį AF taryboje.
tracijos stovyklos ir dideliu
vargu pasiekus Pucko miestą,
kun. Lipniūnas, beslaugydamas ir besirūpindamas kitais,
Ateitininku federacijos XIII
užsikrečia šiltine. D a r priside Kongrese į Federacijos tarybą
da plaučių uždegimas. To j a u iš Lietuvos t r i n k t i šie asme
buvo per daug išsekusiam or nys: kun. h ibertas
Grigas,
ganizmui. Trumpai pasirgęs,
Petras Kinvrys, Mindaugas
kun. Alfonsas Lipniūnas nuėjo
Kuliavas, ses. Daiva Kuzmic
pas Viešpatį atsiimti visiems
kaitė. Dar. is Mickevičius.
žadėto ištikimo Kristaus dar
Emilija Puncz.iūtė, Vilhelmina
bininko ir kankinio vainiko.
Raubaitė, ki.n. Gintaras Vit
Tai buvo 1945 m. kovo mėn. 28
kus ir kun Arvydas Žygas.
dieną. Palaidotas Pucko k a 
Buvęs Fedcacijos pirminin
pinėse.
kas Vygair is Malinauskas
tampa AF ta vbos nariu.
1989 m. jo palaikai amži
nam poilsiui perkelti į Lietuvą
AF dvasm- vadu — vysk.
ir atgulė Panevėžio katedros
Jonas Kaum k a s .
šventoriuje.
Ateitininku federacijos revi
zijos komisij ,n išrinkti: Algis
Viešpatie, duok mūsų Tėvy
nei daugiau tokių Kunigų!"
Cesnavičius Saulius Girnius
ir Regina Karaliūtė.
Tuo ir baigiamas Marijos
Maironytės straipsnis.
L.Š.
L.Š.

knygų. Dr. Vincas Rastenis —
mokyklos direktorei įsegė savo
ateitininko ženkliuką, o mo
kyklai padovanojo 500 litų. Pi
niginę auką mokyklai paliko
ir dr. Adolfas ir Jadvyga Damušiai.
Pabradės „Ryto" mokyklos
skleidžiami gražūs lietuviš
kumo pavyzdžiai, reikia tikė
tis, patrauks vis daugiau ne
tik jaunimo, bet ir vyresniųjų
— padės suprasti, kad visi
Lietuvos gyventojai, nepaisant
tautybės — yra Lietuvos valstybės dalis.
D n Aldona
Vasiliauskienė
ŠIAURĖS AMERIKOS
ATEITININKŲ
REGISTRACIJA
Šiaurės Amerikos Ateitinin
kų taryba tvarko Kanados ir
JAV ateitininkų sąrašus. Šių
kraštų visi ateitininkai, pri
klausantys veikiančiam viene
tui a r ne, prašomi registruo
tis pas tarybos narį Vytą Že
maitaitį: 3226 South Carpenter, Chicago, IL, 60608 arba
elektroniniu
paštu:
sarasas@ateitis.org
Visi prašomi pateikti savo
vardą, adresą ir telefono nu
merį. Turintieji elektroninio
pašto adresus prašomi ir tuos
pateikti.

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja
Palos Pediatrlcs
708-923-6300
Chicago Pediatrlcs
772P582-8500
DR. ARVYDAS J.DAIUDE
DANTU GYDYTOJAS
21470 S. Maki S t
MattM«>n,IL 60443
Tel. 708-74S-OO33
Valandos pagal susitarimą

DALIA A. CEPFLĖ,

D.D.S.

DANTU GYDYTOJA
7915 W. 171 S t
TinleyPark,iL 60477
708-614-6871
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Ortand Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.
DR. DALIA

JODWAUS

DANTU GYDYTOJA
15643 W. 127* Str.
Suito101
Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitsn*

LINASSIDRYS,
MD.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6822
4149VV. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709
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DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kab. tei. 773-582-6800
Namų tel. 847-381 -3772
MIDVVAYCLINIC.S.C.
4940 S. Cicero Ave.
Chicago, IL 60638
Valandos susitarus

Aurora Modical Centef
10400 75 StKenoaha,WI 53142

Ramoną C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

DR. DOMAS LAPKUS

DR. EUGIJUS

Vidaus ir plaučių ligos
15300 Weat Ave.

Tel. 815-723-1854
DR RAMUNĖ

MACIJAUSKAS

DANTU GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road
HickoryHilIs
TeL 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS

Ortand Park
708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus
savaitgalius

LELIS

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 VValterSt., Lemont, IL 60439
1301 Coppemetd Ave., Suite 113,
JoBet, IL 60432

MIKAITtS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMILY MEDICAL CUNIC
15505-127 St. Lemom, IL 60439
Priklauso Palos Community Hospftal
Silver Cross HospKal
Valandos pagal susitarimą
Tel. 630-257-2286
Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S Kedzie Ave

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4 6 4 7 W . 103 S t , Oak. Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel. 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 8 0

DR. JOVITA

KERELIS

DANTU GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory HMs, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS,

M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Chicago, IL 60629
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTU GYDYTOJA
4635 W. 63 St.
Tel. 773-735-7730
Valandos susitarus.

EDMUNDAS V&NAS, M.D., SC.

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE. MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
www.illinoispain.com
DR. DANA

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.
DR. V J.

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

Specialybė - Vidaus tigų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 VV Archer Ave. Sts 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

6132 8. Kedzie Ava., Chicago
773-778-896* art* 773-489*41

ARAS 2LIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

M.SAUKUS

Dantų gydytoja
625 S. Mannheim Rd.
Westcheeter.IL 60154
Tel. 708-344-1604
Valandos pagal susitarimą

VASAITIENĖ

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

Dr. RUSSELL MILLER

^s^^MaaAaaMasaaaai

(262) 6 9 7 6990

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove. IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
perėmė dr P. Kisieliaus
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Mes ir pasaulis
Paruošė Bromus Nainys

ŠVIESUS LAISVĖS ŽIBINTAS
Vertas priminimas ameri
kiečiams, o taip pat ir mums,
lietuviams, nes Kalifornijoje
gyvenanti veikli visuomeni
ninke Angelė Nelsienė, atliku
si daug Lietuvai naudingo po
litinio, kultūrinio bei visuome
ninio darbo, tarp mūsų dažnai
lieka net nepastebėta, nekal
bant jau apie jos įvertinimą.
Tad nors dabar Angele pasidi
džiuokime — bent tie, kurie
skaitėme Los Angeles pašonė
je leidžiamo milijoninio tiražo
dienraščio „The Orange County Register" birželio 18-tos
laidą, kurioje jos nuopelnus
Lietuvai ryškina ir labai tei
giamai vertina šis
žymus
Amerikos Vakarų dienraštis
vedamųjų puslapyje „Faces of
Freedom". „Vienas iš 'Orange
County' šviesiai žibančių lais
vės žibintų yra Angelė Nelsie
nė", — rašo dienraščio veda
mųjų autorius John Seiler.
„Net ir juodžiausiomis komu
nistinio okupanto priespaudos
valandomis Angelė nepasida
vė, bet nepailsdama dirbo Sovietijos
pavergtų
Baltijos
kraštų, ypač Lietuvos, išlais
vinimui" — tęsia autorius,
matyt, gerai susipažinęs su
Lietuvos okupacijos laikotar
piu ir užsienyje gyvenančių
lietuvių pastangomis padėti
tautai okupanto nusikratyti.
Beveik per pusę puslapio nusi
driekiančiame rašinyje John
Seiler trumpai pamini Ange
lės jaunystę, jos senelių ištrė
mimą į Sibirą, Angelės tėvų,
jos pačios ir dviejų seserų pa
sitraukimą į Vokietiją, vėliau
atvykimą į Ameriką, įsikūri
mą, gyvenimą, Angelės veiklą.
Rašo ir apie Lietuvos kovas,
kančias, apie laisvėjimą ir tuo
laikotarpiu žuvusius kovoto
jus, apie Gorbačiov atsiųstus
tankus prie televizijos bokšto
ir jų sutraiškytus 13 kanki
nių. Išskirtinai teigiamai ver
tindamas Nelsienės veiklą,
plačiau aprašo jos darbą Baltų
laisvės lygoje, jos ryšius su
Amerikos Atstovų Rūmais, Se
natu, vyriausybės pareigū
nais, vietiniais politikais, pri
mena jos pastangas padėti Li
tavai kelyje į Vakarų pasaulį.
Paskiausios jos pastangos, pa
gal autorių, buvo pradėti orga
nizuoti Vilniuje įvykusį kong
resą komunizmo nusikalti
mams įvertinti.

šė, k a d tarptautinė organiza
cija, ieškanti atlyginimo holocoust aukoms, žada pradėti
spausti Austriją prisipažinti
buvus Vokietijos nacių ben
d r a d a r b e ir dėl to reparacijo
mis atsiteisti su holocoust au
komis. Pagal straipsnio auto
rių Edvvard Wong, ši organi
zacija, buvusi pagrindinė jėga
išgauti 1.25 milijardo dol. iš
Šveicarijos bankų, 5 milijar
dus dol. — iš Vokietijos, da
bar kimba prie Austrijos.

sienės veiklą Lietuvos labui.
Atstovų Rūmų narių atsiųsti
laiškai rodo jos gerus ryšius
su Amerikos kongresu, su jos
pačios pastangomis suorgani
zuota Baltijos valstybių rė
mėjų grupe (Baltic Caucus) ir
* M i r ė g a r s i s o v i e t u šni
ypač su savo asmenišku drau p ė . „The Economist" liepos
gu Atstovų r ū m ų nariu Chris 15-21 laidoje pranešė, kad lie
Cox. Šių ir kitų JAV politikų pos 7-tą sulaukusi 93 metų,
laiškuose atsiliepimai apie mirė turbūt garsiausia sovietų
Angelę Nelsienę tik geri... šnipė Ruth Werner, kartu su
Taip pat, kaip ir jos darbai, kitu šnipu, garsiu mokslinin
kurie, deja, ir čia, ir Lietuvoje ku Klaus Fuchs, išdavusi Sta
per mažai pastebėti.
linui atominės bombos gamy
„Ar kokį nors apdovanojimą bos paslaptis, kuriomis naudo
iš Lietuvos valdžios Angelė damasi, Sovietų Sąjunga gami
gavo?" — klausinėjau jos gimi nosi branduolinius ginklus ir,
jų jėga pasiremdama, pusšim
nes bei pažįstamus Lemonte.
tį metų žudė Rytų Europą ir
„Kol kas ne", — atsakė.
grasino
visam
pasauliui.
Mokslininkas
Fuchs
ir profe
* Vokietija atsilygins už
sionalė
šnipė
Werner,
abu gi
v e r g ų d a r b ą , praneša ,,New
mę
Vokietijoje,
nuo
jaunystės
York Times" liepos 18-tą.
Dienraščio bendradarbis Ed- komunistų partijos nariai, dėl
mund Andrews
rašo,
kad Hitlerio politikos iš šio krašto
Amerikos advokatams laimė pasitraukę, parsidavę komu
jus bylą (be teismo) prieš Švei nistinei Sovietų Sąjugai, trancarijos bankus išgavus iš jų Iz kydamiesi po įvairius Vakarų
raeliui 1.25 milijardo dolerių k r a š t u s , visą gyvenimą jai dir
nusavintų žydų indėlių, kilo bo: šnipinėjo, išdavinėjo juos
mintis panašią bylą iškelti ir priglaudusių kraštų karines
Vokietijai, reikalaujant atlygi paslaptis ir taip prisidėjo prie
nimo už žydų ir iš kitų kraštų milijonų nekaltų žmonių su
suvežtų žmonių priverstinį naikinimo. Už išdavystę Fu
darbą. Advokatai reikalavo 30 chs buvo kalėjiman pasodin
milijardų dolerių. Į derybas tas, išbuvo jame, berods, 8 me
įsijungus Amerikos valdžiai, t u s , bet Ruth Werner liko ne
jie nusileido iki 5 milijardų n u b a u s t a ir mirė, laikydama
dol., iš kurių 50 milijonų nu save heroje. „Esu komunistė,
eis į advokatų kišenes. Išmo nes komunizmas turi gerinti
kas gaus dviejų kategorijų žmonių gyvenimą pasaulyje",
žmonės: vergai — po apie — sakydavo.
7,500 dol. ir prievartos darbi
• V a k a r d r a u g a s — šian
ninkai — po apie 2,500 dol. d i e n p r i e š a s . „Newsweek"
(kažin koks tų kategorijų skir liepos 31 laida rašo apie vis
tumas?), iš viso — vienas mili didėjantį nesutarimą t a r p Ru
jonas. Pusę tų pinigų mokės sijos prezidento Putin ir šiam
Vokietijos valdžia, pusę — ga KGB agentui padėjusio Rusi
myklos, kuriose tie žmonės jos prezidentu tapti Boris Bedirbo. T a r p atlyginimus gau rezowsky. Straipsnio autorius
siančių autorius mini lenkus, Bill Powell mano, kad Sovietų
gudus, ukrainiečius, čekus. Iš Sąjungos byrėjimo laikotarpiu
kitų šaltinių teko patirti, kad milijardieriumi pasidaręs Bekai kas t e k s ir lietuviams, rezowsky baiminasi dėl savo
tačiau jiems bus m o k a m a per ateities, jei Putin pradės tyri
Maskvą, nes Lietuvos užsienio nėti, kaip jis ir kiti dabarti
reikalų ministerija t u o reikalu niai Rusijos turtuoliai tuos
per vėlai pradėjo rūpintis. Iš milijardus įsigijo. O tokių
viso iki šiol Vokietya j a u iš ženklų j a u matyti. „Putin
mokėjo apie 100 milijardų do prieš rinkimus ir Putin po rin
lerių: Izraeliui, įvairioms žydų kimų y r a du skirtingi dalykai"
grupėms, buvusiems vokiečių
— „Newsweek" bendradarbiui
okupuotiems centro Europos
sakęs Berezowsky. Kas iš tik
kraštams. Deja, kol k a s nei
rųjų Rusijoje pasidarytų, jeigu
trejus m e t u s nacių okupuota
prezidentas Putin rimtai pra
Lietuva, nei koks nors lietu
dėtų ieškoti oligarchų pratur
vis negavo nė cento. Kur iki
tėjimo pradų? Daugumas gy
Straipsnis papuoštas įdomia
šiol visos Lietuvos valdžios
ventojų tokiai užmačiai tikrai
nuotrauka: savo
namuose,
buvo, apie ką jos, būriais ke
nesipriešintų. O kas pasida
Fullerton miestelyje, Angelė
liaudamos po užsienius, kalbė
rytų Lietuvoje, jei naujas Sei
apsupta penkių lietuviškų lė
jo, ką veikė Lietuvos ambasa
mas irgi ta kryptimi pasuktų?
lių.
da Vokietijoje?
Rinkėjai dėl to taip pat neliū
Ne tik šis dienraštis paste
Liepos 20 d. „NYT" prane
dėtų.
bėjo ir įvertino Angelės Nel

SU PALAPINE I MEKSIKĄ
Nr.22
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
Tęsinys
Keli susiėję, dalinamės tinė, nes čia buvo sidabro ka
i.spūdžiais, kaip sekėsi va syklos. Ir pati vietovė savo
žiuoti per agrikultūros kontro tiškai įdomi, nes čia susieina
lę, kas ką prarado. Į šią pro dykumos su džiunglėmis. Si
vinciją negalima įsivežti obuo dabro kainai n u k r i t u s , 1920
lių, apelsinų ir dar kai kurių m. kasyklos užsidarė. Prieš tai
vaisių. Iš mūsų nieko neatė čia buvo įsipilietinę kiniečiai
mė, bet Edith pasiskundė, kad ir turėjo savo šilko audimo
iš jos paėmė Kanadoje pirktą įmones. Tačiau jie per daug
dešrą, kuri buvo šaldymo ka įsipilietino, kad savo jėga/ga
meroje aklinai įpakuota. Dar lia grasino vietiniam autorite
pridėjo, kad iš vieno asmens tui, ir 1916 m. buvo valdžios
(iš kito čia apsistojusio kara išvaryti. Ilgainiui miestas be
vano), paėmė 12 dėžučių ka- veik išmirė, liko labai mažai
nadiško alaus. Tai va, kokius gyventojų, bet prieš maždaug
vaisius neleidžia įsivežti į šią 50 metų šią vietovę „atrado"
provinciją. Romas sako, paieš amerikiečiai ir kanadiečiai,
kokime, iš ko duonos ar tortil- vadinamieji „sniego paukšte
las atėmė, ir bus aišku, kad liai", pradėjo supirkinėti ir
sargybiniai pasirūpino sau so restauruoti n a m u s , tačiau ne
reklamuoti, norėdami čia ra
čius priešpiečius.
Antrą valandą p.p. atvyko miai atostogauti, žiemas pra
gidas. Trumpai papasakojo leisti. Tad naujos pramonės ar
miestelio istoriją.
Kadaise prekybos neatsirado, tačiau
Alamos buvo gan didelis mies miestas atsigavo. Būtini apsi
tas, šiaurinės Meksikos sos pirkimai kitame mieste, už 25

DRAUGAS. 2000 m. liepos 29 d., šeštadienis

Danutė Bindokienė

Pažadais
nepamaitinsi
ir neapdengsi

JAV Kongreso rūmuose Vašingtone š.m. kovo 8 d. Angele Nelsienė su
JAV Kongreso nariu Tom Lantos kalbasi apie jo vizitą Lietuvoje ir NATO
naryste Lietuvai.

ATSIRADUSI KONKURENCIJA SKATINS
GERESNĘ MOKYMO KOKYBĘ
Geresnį išsilavinimą su
teikiančios ir pritraukiančios
didesnį mokinių skaičių mo
kyklos gaus didesnį finansavi
mą. O kad mokinių tėvai galė
tų rinktis — jiems turės b ū t i .
suteikta objektyvi informacija
apie įstojusias į aukštąsias
mokyklas, profilį, mokymo
priemones.
Tokia viena iš mokyklų fi
nansavimo reformos „pinigai
paskui mokinį'' nuostatų, ku
rioms penktadienį buvo pri
tarta pasitarime pas premjerą
Andrių Kubdių.
Pasak m^ustro pirmininko
atstovo spaugai Audriaus Bačiulio, pertvarkos esmė — tie
siogiai ugdymui skiriami pini
gai „keliauja"#askui mokinį.
Išlaidos š v i t i m u i bus skai
čiuojamos vieiam sąlyginiam
moksleiviui. J a s sudarys dvi
dalys
—
Išsimokančiojo
krepšelis" ir *šų, skirtų mo
kymo aplinkai (mokyklos pas-

• Čečėnai ū s u s tebeiaud o . Liepos 21 mą „NYT pra
nešė, kad čečėnų kariai puldi
nėja rusų užimtus kaimus ir
žudo rusų kaifeivius. Per pra
ėjusias porą kavaičių jie nu
šovė 25 ir sužaidė 74 rusus, o
šią savaitę, ujžpuolę sunkve
žimių vilkstinė, nušovė tris ir
sužeidė 17 rusiu,. Tokie įvykiai
kelia nerimą' tarp šeimų,
kurių sūnūs austa, jų many
mu, visiškai b* reikalo, o taip
pat tarp karo vadų — gene
rolų, ir Putin nežino, ką dary
ti.

tatų
išlaikymui, šildymui,
techniniam personalui) finan
suoti. „Besimokančiojo krep
šelis" ir bus tos švietimui skir
tos lėšos, kurios „keliaus" pas
kui mokinį. Kam jos atiteks,
spręs mokinių tėvai.
Pasitarimo metu premjeras
pabrėžė, jog finansavimo per
tvarka t u r i užtikrinti mokslei
vių t ė v a m s pasirinkimo laisvę
— niekas negali jiems už
d r a u s t i leisti vaikus į geresnę
mokyklą. O pasirinkimo laisvė
negalima be informacijos.
Šiuo metu informaciją apie
geresnes ir prastesnes mokyk
las moksleivių tėvai paprastai
gauna iš nuogirdų. Tam, kad
įvedus naująją
finansavimo
tvarką moksleivių tėvai galėtų
objektyviai rinktis, kam ati
teks jų vaiko ugdymui skirti
pinigai, apie kiekvieną mo
kyklą turi būti pateikiama su
sisteminta informacija — kiek
jos auklėtinių įstoja į aukštą
sias mokyklas, koks jos profi
lis, papildomos ugdymo gali
mybės, ar ji gerai aprūpinta
naujausiomis mokymo prie
monėmis ir pan.
Atsiradusi konkurencija
t a r p mokyklų skatins j a s ge
rinti mokymo 'kokybę, kurti
kuo geresnę moksleivių moky
mo aplinką. Kad mokykla ga
lėtų sudaryti vaikams kuo ge
resnes mokymo sąlygas, petv a r k a suteikia joms visišką
laisvę spręsti, kaip panaudoti
lėšas, gautas švietimo aplin
kos kūrimui, iš rėmėjų, pagal
investicines programas bei ki
tas.
(Elta)

mylių.
mų šakos Gidas mums parodė
Su šia informacija mūsų didžiulį namą, baltą su juodo
grupė, apie 20, išžygiavo. mis grotomis, kurį nupirko ir
Karšta, miestas tuščias, lyg remontavo TV žvaigždė Caroll
iššluotas. Užmiršome, kad čia, O'Connor. Užsukome ir į baž
tropikuose, žmonės po pietų nyčią, kuri buvo įdomi savo
nuo 1-4 vai. ilsisi, per karščius praeitimi, tačiau vidus be
nevaikščioja. Taigi, einame ypatingų papuošimų, sienos
apžiūrinėdami
senamiestį. blankios, tik ant šoninių alto
Grindinys iš akmenų, toliau iš rių labai daug statulų ir pa
plytų. Kai kurie namai labai veikslų. Ant vieno altoriaus
gražiai restauruoti, o prie jų suskaičiavau net 5 Kristaus
vienur kitur byrantys apleis paveikslus bei statulas. Statu
ti, kiemai šiukšlėmis apversti, los: Kristaus širdis, Kristus su
piktžolėmis apaugę, žolė nude Marija. Kristus su Juozapu ir
gusi. Keista, kai čia pat šalia dar du paveikslai. Kažkaip
kiemas, kaip sodas, parkas, atrodo, ką turėjo, tą dėjo, kur
žalia žolė, takeliai, žydintys tik vietos rado, be jokios siste
krūmai, fontanas, didžiausia mos — vientisumo.
rezidencija. Čia noriu atkreip
Baigiant užsukome pas vie
ti dėmesį, kad kiemai yra už ną menininke. Galėjome ap
tvoros, už geležinių vartų. žiūrėti jos visą namą. Labai
Daugiausia visas kvartalas, gražiai įsitaisius, viskas pri
tai namas prie namo iki pat taikyta prie laiko stiliaus.
šaligatvio. Kiemas yra vidury Jejus į fojė. atkreipė dėmesį į
Šio pastato. Tad. šaligatviais lubas — stogą, kuris dėtas
vaikščiojant, susidaro gan niū sluoksniais, pradžioj pagaliai,
rus vaizdas, nors kai kur tvo paskui sako;-, molis, ir dar
ras (cementines ar plytines) daug kas, tad yra labai storos
nukibę didžiules žydinčių krū ir išlaiko visumą. Taip pat lu

bos aukštai, spėčiau — bent
12 pėdų nuo grindų. Iš fojė
perėjome per saloną į virtuvę.
Toliau kiemas su fontanu, me
džiais, krūmais, aplink išdės
tyta keli stalai su k demis.
minkštasuoliais. Šone miega
masis. Kitoje kiemo pi sėje jos
darbo kambarys. Yra i • svečiu
miegamasis.
Kiekviename
kambaryje yra židinys, korį
žiemą kūrena. Nupirko dar
gretimą namą. tad ilgainiui
turės ir garažą.
Grįžome po 4 vai. Lr jau
matėme, kaip vietiniai prade
da atbusti. O mes pavargo grį
žome į savo „namus". kur šį
vakarą vadovai mus vaišino
šaltais gėrimais, tuoj pat s u 
kurdami" naujus receptus.
Smagiai pasisvečiavome. Jau
prieš kelias valandas nuta
rėme nuo grupes atsiskirti ir
rytoj toliau keliauti, kad SĮH'tume į Dalins oro uostą. Pagal
susitarimą, čia dar turėjome
rytojų praleisti, bet... mums
toli reikia nuvažiuoti, o šioj
vietoj tikrai be elektros neap-
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Ilgą laiką didžiųjų, turtin m j ; iki to pat laiko pasi
gųjų pasaulio valstybių klubą žadama, kad visuose pasaulio
sudarė septyniukas: JAV, Ka kraštuose vaikams bus suteik
nada. Vokietija. Japonija. Di ta galimybė mokytis — bent
džioji Britanija, Italija ir išeiti pradinį mokslą; taip pat
Prancūzija. Dabar jau priskai žadama stipriai (apie 25 proc.
čiuojama ir Rusija, nors ji toli per dešimt metų) apkarpyti
gražu negali pasigirti ekono užsikrėtusiųjų ŽrV/HPV skai
mine stiprybe, o didybė tebė čių, o tuberkulioze susirgimus
ra Vakarų valstybių pasąmo sumažinti net 50 nuošimčių.
nėje užsilikusi iš sovietinių Atkreiptas dėmesys ir į vis
laikų, kuomet garsesnis Mask gilėjantį sprūdį t a r p turtin
vos „niet" sudrebindavo Va gųjų ir skurstančių valstybių,
pasidalinant
technologija,
šingtoną, Londoną, Paryžių...
naujaisiais
pasiekimais
ir in
Dar ne taip seniai šios aš
formacija.
tuonios valstybės buvo susi
grupavusios į sąjungininkus ir
Ne visos vargingosios šalys į
priešus, XX šimtmečio eigoje šio aštuntuko pastangas žiūri
nemažai viena kitai kraujo vienodai.
Nors
dauguma
praliejusios. Vis tik gera ži džiaugiasi pažadėta, ar j a u
noti, kad — bent tuo tarpu — teikiama parama, kai kurios
visos bendradarbiauja, o pa mano, kad su pinigine ar tech
saulinis karas, kurį prieš maž nologine pagalba ateina įvai
daug savaite sutartinai pa rūs reikalavimai, kišimasis į
skelbė, yra ne prieš viena kitą, jų vidaus reikalus ir užsienio
bet prieš d;džiausią žmonijos vyriausybių kontrolė. Labiau
priešą: skurdą.
siai, atrodo, ji nepriimtina iš
Susirinkusios
Japonijoje, Vašingtono. Ne viena remtina
šios aštuonios valstybes, tu šalis susirūpinusi, kad reikės
rinčios storiausias pinigines duoti atskaitomybę už para
mūsų planetoje, žadėjo pradėti mą, todėl ji negalės laisvai nu
kovą prieš visuotinį vargą, byrėti į privačias kišenes. Bus
badą. ligas, ypač AIDS. Tai taip pat kreipiamas dėmesys į
būtų labai džiuginanti žinia, ekonominių, švietimo, sveika
jeigu nebūtume jos jau anks tos priežiūros programų įgy
nusikalstamumo
čiau girdėję. Prieš 4 m. pa vendinimą,
našiai žadėta ..Septynių di kontroliavimą, prekybą nar
džiųjų", kai Rusija dar nebuvo kotikais ir „pinigų plovimo"
įjungta. Paskutinį kartą maž veiklą, kuria šiuo metu už
daug prieš metus, kai panašus siima ne viena valstybė kiek
didžiųjų valstybių suvažia viename žemyne. Kadangi pa
vimas vyko Vokietijoje, Koelno staruoju metu vis didėja spau
mieste ir vėl buvo priimtos re dimas dėl „nešvarių" pinigų
zoliucijos, žadančios stiprią fi apykaitos, vykdomos kone pa
nansinę paramą (ypač nura sauliniu mastu, mažosios ša
šant tarptautines skolas) val lys nusiskundžia, kad joms
stybėms, tos paramos ver taikomi kitoki matai, kaip,
toms. Tuomet vertųjų skai pvz., Londonui, New Yorkui.
čius sukosi apie tris. Iki šių Iki šiol kooperuoti jau atsi
metų galo jis pakilsiąs iki 20. sakė Bahama. Cayman salos,
Lichtenšteinas,
Tačiau dėl tokio paramos pro Lebanonas,
Filifinai,
Panama.
Cook ir
gramų uždelsimo kai kuriais
atvejais kaltintinos ir remti Marshall salos bei kai ku-rios
mažosios valstybėlės.
nosios šalys, nes jos nesutinka kitos
arba neskuba laikytis nusta tačiau tame sąraše yra ir Iz
tytų taisyklių, tarp kurių yra raelis, ir Rusija...
ir reikalavimas, kad dovano
S u d a r a n t tarptautinės para
tos tarptautinės skolos pinigai mos programas ir jų vykdymui
būtų veiksmingai panaudoja skiriant milžiniškas pinigų su
mi ekonominėms reformoms mas, vis dažniau pasigirsta
krašto viduje, švietimui, svei nuomonė, kad vargstantiems
katos priežiūros sustiprinimui galbūt reikia ne per daug
ir pan. Dėl minėtų ir kitų prie lengvai dalijamų dolerių, o
žasčių, nepaisant gerų norų, švietimo ir skatinimo patiems
tarp žodžių ir darbų spraga imtis iniciatyvos pagerinti sa
kol kas nedaug sumažėjo. O vo buitį. Tvirtinama, kad kur
juk dar niekam nepavyko pa kas
geriau
skurstančiam
žadais aprengti apdriskusių įbrukti į rankas meškerę ir
ar pamaitinti alkstančių.
išmokyti žuvauti, negu ant
stalo
padėti jau kitų pagautą
Japonijoje priimtos rezoliu
žuvį.
Išmokęs
meškerioti,
cijos skamba viltingai. Žada
žmogelis
jau
nebealks,
o. su
ma iki, 2015 m. perpus su
mažinti skurstančių žmonių valgęs žuvį, vel dairysis pagal
skaičių (palyginant su 1990 bos.
simoka sėdėti. Kas buvo įdo
mu, viską matėme. Tad susi
rinkome reikiamus dokumen
tus iš Shelley. užpildėme įver
tinimo anketą ir, nors gaila,
bet... nėra pasirinkimo.
S a u s i o 17 d i e n a
Pusryčiams buvo suneštinis
maistas. Laikas
likviduoti
maisto produktus, kuriuos ne
galime parsivežti į Ameriką.

Tai buvo pusryčiai, kokių re
tai matysi net ir restoranuose:
sultys, 3 rūšių kiaušinienė, be
veik kalnas keptų lašinukų,
šviežių vaisių mišrainė, kiau
linės dešreles, bent 5 bulvių
užkepimai. pyragas, pyragai
čiai — tik valgyk ir norėk'
Pasisotinę atsisveikinome, at
sibučiavome, nes per šį laiką
labai susigyvenome, lyg būtu
me viena šeima.
(B.d.)

Hcrshov šeimos suremontuotas namas Alamos
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Bronius Nainys Grikpėdžių mokykloje konkurso laimėtojams iteikia premijas. Kairėje — mokyklos direktorė
Rima Leimontiene
Kad niekuomet nebūtų pamiršti... Paminklas žuvusiems jaunuoliams.

KAIMO PAGARBA
ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS
LAISVĘ
JONAS ALGIRDAS ANTANAITIS
Į juodą granitą įaugo
penki nukirsti ąžuolai,
išlaisvintą tėviškę saugo
jų sielos —
balti angelai...
„Kokie prasmingi mano bi
čiulės poetės-rašytojos Julijos
Švabaitės-Gylienės
žodžiai.
Penki įaugo čia, mano tė
viškėje. Grikpėdžių kaime,
tūkstančiai Lietuvos žemėje,
ir liudys jie mums bei atei
nančioms kartoms, o per jas ir
pasauliui, apie, didžiausią is
torijai žinomą, lietuvių tautos
tragediją, \ jos šventą žemę
atneštą raudonų ir rudų Lie
tuvos okupantų. Šimtą mili
jonų gyvybių nusinešė tris
ketvirčius šio modernaus
šimtmečio dūkęs siaubas, ir
niekas nežino, kam jo reikėjo.
Kam jo reikėjo mums, lietu
viams, tenorėjusiems tik lais
vai gyventi, dirbti ir kurti sau
gerove nepriklausomoje vals
tybėje".
Tokiais žodžiais Bronius
Nainys pradėjo savo šeimos —
Nainių, Garbonkų, Sušinskų
— lėšomis Broniaus gimtinėje
už Lietuvos laisvę žuvusiam
savo broliui ir dar keturiems
to kaimo jaunuoliams pastaty
to paminklo atidengimo iš
kilmes. Nebuvo čia. tolimame

Lietuvos kampelyje, apie 50
km į šiaurės rytus nuo Šiau
lių, netoli Latvijos sienos .gu
linčiame Grikpėdžių kaime,
didžiųjų vadų nei jų patosiškų
kalbų, nei Genocido centro,
kurio sąrašuose tų penkių vy
rų vardų lyg ir neteko užtikti,
atstovų. Komunizmo aukos
prieš holokaust ir čia tra
giškai pralaimi — tačiau
žuvusius kovotojus prisiminti
bei juos pagerbti iš apylinkės
kaimų ir miestelių susirinku
siems trims šimtams žmonių
iškilmės buvo jų dvasios pa
kilimas, tautinės stiprybės at
gaiva, nes tik jie, o ne kas ki
tas, buvo ir liko Lietuvos
laisvės kovų tvirtovė, okupan
tui pasipriešinimo atspara.
Taip, jie — dabar užmirštas,
užguitas kaimas.
Broniaus Nainio tėviškės
ženklų čia mažai: gal tik ke
liolika medžių ir baigianti
užakti. gal prieš porą šimtų
metų dvaro iškasta, kūdra, 33
hektarų ūkio pastatų — nė
vieno. Kaimas buvo paverstas
kolūkio centru. Broniaus gim
tojo namo vietoje pastatyta
graži mūrinė mokykla, o jos
kieme, prieš pagrindinį įėji
mą, dabar išdygo labai puoš
nus, skulptoriaus Ramojaus
Mozoliausko projektuotas, iš

Zimbabvve (Afrikoje) granito
Vilniaus „Dailės" skulptūros
meistrų gamintas, Pakruojo
rajono savivaldybės lėšomis
sumontuotas, Lietuvos laisvės
kovų liudininkas — pamink
las.
Prieš ' iškilmes vietinės Pa
švitinio parapijos klebonas
kun. Alvydas Vainoras aukojo
Mišias ir vėliau paminklą
pašventino. Toliau joms vado
vavo Gfttkpėdžių pagrindinės
mokyklos dilpektorė Rima Leimontienė. Po Broniaus įva
dinio žodžio paminklo atiden
gimą lydėjo Lietuvos karių
salvė, kalbėjo Lietuvos, Seimo
narė. Pakruojo rajono atstovė
Marija Šerienė, Pakruojo rajo
no mero pavaduotojas Algir
das Vepštas, Linkuvos gim
nazijos direktorius Algis Dičpetris, palydimas dviejų moks
leivių deklamacijomis, Alekso
Nainio klasės draugas Ignas
Kvedaras, giminės, kaimynai.
Meninę dalį atliko Grikpėdžių
pagrindinės mokyklos moki
niai ir Linkuvos entografinis
ansamblis JLinkava". Šalia
paminklo žuvusiųjų įamžini
mui sustiprinti buvo pasodin
ti penki ąžuoliukai. Po iš
kilmių, Nainių, Garbonkų,
Sušinskų šeimų lėšomis ir
Grikpėdžių mokyklos vadovų
pastangomis, visiems daly
viams buvo suruoštos vaišės,
kuriose buvę kaimynai bei
nauji kaimo gyventojai galėjo
atnaujinti pažintis, susipa
žinti iš naujo, padėkoti pa
minklo idėjos sumanytojams
bei įgyvendintojams už tokią
taurią dovaną tolimam Grik
pėdžių kaimui — pagarbą
žuvusiems kovotojams.
Nainių, Garbonkų, Sušins
kų šeimos prieš kelerius me
tus įsteigė fondą premijuoti
moksleivių lietuvių bei anglų
kalba rašinius tautinėmis, pa
triotinėmis temomis. Po pa
minklo atidengimo iškilmių
mokyklos salėje buvo premijų
įteikimas šiemetiniams 32 lai
mėtojams. Šeimų vardu pre
mijas įteikė pats jų sumanyto-

J Ū S ŽUVOTE, KAD MES BŪTUME LAISVI
Brangūs Aleksais ainy, Ig
nai Grigaliūnai, Vladai Mažukna, Juozai Niek: ir Ignai
Balčiūnai. Visi J ū s kilote iš
mano gimtojo Grikpcdžių kai
mo ir žuvote. ne kiir nors to
limuose kraštuose^ J čia —
mūsų
tėvynėje i Lietuvoje.
Nors ir buvote labai skirtingi.
bet jus siejo stipri-; neilė Lie
tuvai ir patriotizme. Jūs tie-
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jas Bronius Nainy^ Tarp lai
mėjusių — ir aštunt >s klasės
mokinio, Aurimo Ti-mulionio
rašinys apie pamin-de įam
žintus už Lietuvos 1 ;isvę žu
vusius grikpėdiečius Rašinys
kaip tik papildo Mtytaa temą,
todėl manau, kad jis bus
įdomus ir „Draugo" .-kaitytojams.

siogiai patyrėte, kad trys iš
eilės sekusios Lietuvos okupa
cijos, prasidėjusios nuo 1940
metų. buvo bene skaudžiau
sias ir daugiausia gyvybių nu
sinešęs mūsų tėvynės istorijos
laikotarpis. Kai 1940 m. į Lie
tuva buvo įvesta dalis Raudo
nosios armijos, niekas jai ne
sipriešino. Vieni tikėjo, kad
papildomų rusų kariuomenės
dalinių įvedimas skirtas ne
okupuoti, 10 taikai Lietuvoje
palaikyti ir saugumui sustip
rinti. Kiti, tarp kurių buvote
ir jūs. suprato šią Maskvos
klastą, bet nieko prieš tai pa
daryti negalėjo. Per daug di
delė buvo rusų kariuomene,
per mažai lietuvių troško
priešintis okupacijai. Tačiau,
nors ir maža, skylėta jūsų val

telė, bet nesustabdomai plau nau tuo laikotarpiu. Manau,
kė prieš paklusniųjų jūrą, ir kad septyniolikmečio žūtis jo
jos sustabdyti negalėjo niekas. artimiesiems yra labai skaudi.
Jūs išsislapstėte, pradėjote Tačiau tau ir tavo draugui Ig
partizaninį karą. Kovojote už nui pavyko subrandinti savyje
Lietuvos valstybingumą ir ne laisvos Lietuvos idėją, o to
priklausomybę, prieš lietuvių kartais nepavyksta padaryti
tremtį, beprasmį žmonių žu net ir žilam seneliui.
dymą.
Vėliau, po Vokietijos ir ant
Tu Aleksai, buvai vienas to rosios 1944 metų sovietų oku
laikotarpio gimnazijos mokslei pacijos, prasidėjo jau daug di
vių, kaimo berniokas. Atos desnis partizanų pasiprieši
togų metu tau tekdavo ir gy nimas. Jame žuvo kiti tiys
vulius ganyti, o vėliau ir kitus mano kaimo gyventojai: Vla
ūkio darbus dirbti, nes pagal das Mažukna, Juozas Niekis
savo amžių jau buvai tvirtas, ir Ignas Balčiūnas. Jūs turbūt
aukštas vyriokas. Gimnazijoje jautėte, kad Ši kova truks ne
mokeisi gerai, gerai elgeisi, vienerius metus, bet priešimėgai sportuoti, dainuoti. Bu notės, nelaukdami jos pabai
vai ramaus būdo, tačiau gy gos. Jūs žuvote 1945 metų va
vas, linksmas, draugiškas, at sarą, kai liepos 27 dieną ko
viras. Tu nepriklausei kom munistai, įsiveržę į Vlado na
jaunuoliams, jų nemėgai, o mus, jus sušaudė. Tu, Juozai,
ypač nekentei komunisto mu dar bandei pabėgti, bet tave
zikos mokytojo Juzumo. Jo pavijo bejausmiai kulkosvaizvengei. Tikiu, kad nebijojai, džio šoviniai.
nes buvai drąsus. Gal į tokį
Visų jūsų mirtys nebuvo be
tavo nusiteikimą komunistų prasmės. Jos padėjo išsaugoti
dėmesys ir buvo atkreiptas?
laisvės troškimą, o vėliau pri
Tačiau tau ir tavo draugui sidėjo prie Lietuvos nepri
Ignui Grigaliūnui 1941 metų klausomybės atkūrimo. Jūs
vasara buvo lemtingiausia. buvote tik saujelė iš tų 30,000
Jums teko atsisveikinti su gy žuvusių partizanų, bet amži
venimu, dar daug ko nepa nai likote mano kaimo didvy
mačius, nepatyrus. Jūs abu riai.
Č. Aitmatovas yra pasakęs:
tos vasaros pradžioje, birželio
24 dieną, išvažiavote dvi „Daug lengviau nukirsti galvą
račiais į Linkuvą. Netoli jos ar kitaip sužaloti, kad jis
esančiame miške sutikote par (žmogus) įsibaugintų, negu
tizanus, kurie jus pasiuntė į atimti iš žmogaus atmintį, su
šį miestelį išžvalgyti padėties. naikinti jo protą, išrauti pa
Tačiau jo pakrašty jūs buvote čias šaknis to, kas glūdi jame
vietinių komunistų suimti, iki paskutinio atodūsio, kas
vėliau prie Pakruojo dvaro visą gyvenimą yra vienintelis
sušaudyti. Tikiu, kad net ir jo turtas, išnykstantis kartu
skaudžios švininės kulkos ne su juo ir neprieinamas ki
pajėgė užgesinti jūsų meilės tiems". Aš manau, kad dar
tėvynei. Ja užsidegė dar dau baisiau yra ne prarasti at
mintį, o, ją turint, nesinaudo
giau žmonių.
Tačiau skaudžiausia buvo ti.
Dabar daugelis į tolimiausią
tai, kad jūs žuvote visai jau
ni. Tu, Aleksai, tuomet te savo atminties kertelę yra
turėjai 17 metų. Visas tavo gy nustūmęs prisiminimus apie
venimas, plytėjęs prieš tavo tuos, prieš pusamžį buvusius
akis, buvo žiauriai nutrauk įvykius. Manau, kad reikia at
tas. Tau nepavyko sužinoti, verti atminties vartus ir prisi
ką reiškia sulaukti 18 metų ir minti, suprasti bei garsiai
tapti suaugusiu, nepamatei ir prabilti apie tai, kas buvo
tos Lietuvos nepriklausomy 1941 ir 1945 metų vasarą.
bės, kurios taip troškai. Ta Apie paprastų kaimo žmonių
čiau žuvai ne beprasmiškai, pasipriešinimą ir troškimą gy
savo kraują praliejai ant kelio venti laisvoje Lietuvoje. Jūs,
į savo tėvynės laisvę. Kai tik kaip tie ąžuolai, dar jauni ir
pagalvoju apie tave, aš vi neužaugę, buvote anksčiau
suomet prisimenu tavo brolio laiko nukirsti — nužudyti.
Broniaus ištartus žodžius: „Ar Tai jums mes turime dėkoti
įsivaizduoji, ką reiškia tokiam už Lietuvos laisvę. Ilgai mano
jaunuoliui mirti, kad ir na atminty išliks poetės prasmin
tūralia mirtimi, o juo labiau gi žodžiai, iškalti ant jūsų pa
tapti okupanto budelio nužu minklo.
dytam?" Taip, aš tai puikiai
Aurimas Tamulionis
suprantu, nors aš ir negyve8 klasė

AMERICAN TRAVEL SERVICE

Skulptonu.s Kainoj t •: lozoliausk;
atsisakė honoraro u/ vo darbą, paaukodamas jį Lietuvai

autorius. Jis

Pavasarį ir vasarą kviečiame
keliauti su mumis. Turime pačias
geriausias kainas skrydžiams į Vilnių
ir aplankant kitus Europos miestus.
*******

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

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

Bronius Ni

apdovanojamas gėlėmis

Pasvintmio klebonas kun Alvydas V.

vontma naująjį paminklą

American Travel Service
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2326
Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190
Fax 708-422-3163
E-MAIL: ATSVL9worldnet.aU.net
Web: www.americantravelservice.com

MŪSŲ ŠEIMOSE

Sukaktuvininkai Birutė ir Juozas Briedžiai.

DŽIAUGSMINGA BRIEDŽIŲ
ŠEIMOS ŠVENTĖ
Reikšmingi šeimos įvykiai
minimi tam paskirtomis die
nomis. Taip įvyko š.m. liepos
23 d., sekmadienį, pačiame va
saros žiedų margumyne, kai į
Willow Springs „Courtright''
restoraną susirinko arti šim
tas šeimos narių, artimųjų ir
draugų pažymėti ir pagerbti
Birutės ir Juozo Briedžių
50-ties metų vedybinio gyveni
mo jubiliejų.
Pasidžiaugti 50-ties metų
vedybinio gyvenimo, vaikų ir
vaikaičių darna ir sugyvenimu
nedaug kas gali. Harmoningo
ir dvasingo dviejų asmenų gy
venimo
vienybę
sunku
paaiškinti, nes tai yra pati
paslaptingiausia realybė, pla
tesnė* prasmės, pasiaukojimo
ir pastangų rezultatas.
Šiame šeimos pokylyje, ypač
čia rašančiai, daug kas pa
aiškėjo. Birutės ir Juozo gy
venimas, kaip ir kiekvieno
imigranto svetimame krašte,
nebuvo- rožėmis barstytas.
Ypač skaudų smūgį teko iš
gyventi jaunai Birutei Vokieti
joje 1949 m., prieš pat emig
ruojant į JAV. Tuomet Birutė
ir jos vyras Balčiauskas augi
no 3 mažamečius vaikus — 11
metų sūnų, 2.5 ir 1.5 metų
dukrytes. Jie buvo pasiruošę
išvykti į naują gyvenimą, į
JAV. Dieną prieš išvykstant iš
stovyklos, jos vyrą mirtinai
suvažinėjo amerikiečių sunk
vežimis. Birutė liko viena su
trimis mažais vaikais. Emi
gracija susitrukde, nes niekas
nenorėjo priimti tokios nedar
bingos šeimos, be duonos pel
nytojo.

pirmininkaudama
Lietuvos
Dukterų draugijai, žavėdama
tautiečius scenoje savo vaidy
ba bei pravesdama minėjimus.
Jų šeimos laimę padidino da*
viena dukreie vardu Rima.
Meilės jėga, kuri atskleidžia
gyvenimo grožį ir jo vertę, nu
gali visus sunkumus. Juozas
pamilo Birutę, kurią žiaurus
likimas nuskriaudė. Juozas
Briedis ištiesė ranką, nes jis
suprato, kad esame pašaukti
kitą mylėti silpnume, kaip
Kristus mus mylėjo. Laikas
nestovėjo. Nepastebimai pra
bėgo 50 metų, Birutės ir Juozo
gyvenimą praturtindami 16
vaikaičių ir 3 provaikaičiais.
Š.m. liepos 23 d. ši džiugi
diena buvo įprasminta atnau
jintu pasižadėjimu vienas kitą
mylėti ir gerbti prie altoriaus
Mergelės
Marijos
Gimimo
šventovėje, Marąuette Parke,
šv. Mišiose.
Po šv. Mišių, sukviesti jų
vaikų — Rimos ir Lino Sidrių,
Birutės ir Jono Martino,
Auksės Balčiauskaitės — Kane, Ramutės ir Mindaugo
Balčiausku į „Couright" res
toraną, svečiai susirinko puo
tai. Puotai vadovavo jauniau
sia dukra Rima Sidrienė. Ji
supažindino šeimos narius ir
svečius, o sūnus Mindaugas
Balčiauskas pakvietė pakelti
šampano tostą už gerus tėvus,
už jų meilę ir pasiaukojimą
šeimai.
Ta proga Birutę ir Juoją
Briedžius sveikino LB Kul
tūros tarybos pirm. Marija Re*
mienė. pabrėždama ji| ištiki
mybę ir meilę vienas kitam ir
artimui, primindama, kad Bi
rutė 1999 m. buvo Lietuvos
Respublikos apdovanota kul
tūrininkės medaliu. Lietuvos
Dukterų draugijos pirm. Joa
na Krutulienė dėkojo Birutei
už sumanumą, kad jai vado
vaujant buvo suprojektuotas
tos draugijos ženklelis. Drau
gų vardu sveikino Stasė Se
mėnienė, plačiai apibūdin
dama Briedžių gausia ir gra
žių šeimą. Judviejų sugyveni
mas ir pasiaukojimas lietuvy
bei ir artimui atsispindi jų
vaikuose ir vaikaičiuose. Svei
kino artimas bendradarbis, vi
suomenininkas Domas Ado
maitis ir Jonas Pleirys. Visi
linkėjo Juozui ir Birutei il
giausių ir sveikiausių metų, o
trys Sidrytės padainavo savo
kūrybos dainelę. Vaišių metu
grojo rami muzika, ypač tin
kanti šiai šventei.

Sunku buvo šiai jaunai,
jautriai motinai, nustumtai į
gyvenimo šalikelę. Tačiau
Aukščiausias ją globojo. Emig
racijos kliūtis buvo nugalėta ir
ji su vaikais atvyko į Čikagą.
Priglaudė ją geri tautiečiai. Po
kelių mėnesių į Čikagą atvyko
.Juozas Briedis, pažinojęs ir
bendravęs su J. Balčiausku.
Jis kartais aplankydavo ir
padėdavo šiai šeimai sunkiose
dienose. Ir, štai. mažoji 3 me
tukų dukrytė Auksė apsikabi
no poną Juozą ir ėmė prašyti,
kad jis būtų jų tėvelis, kuris
jiems nupirktų saldumynų ir
kt. skanumynų. Taip nelaimės
likimas suartino Birutę ir
Juozą Briedį, ir 1950 m. liepos
men. įvyko judviejų jungtuvės
Čikagos Roselando apylinkėje.
Juozas ir Birutė suprato
viens kito pamėgtas profesi
j a s , ne tik netrukdė veikti
savo srityje, bet viens kitą pa
Prieš 50-tį metų Birutes ir
pildė padėdami. Inžinierius
Juozo vestuvės buvo kuklios.
Juozas savo profesiniu darbu
išlaikė šeimą, rūpinosi ir geri Bažnyčioje liudininkais buvo
no buitinį gyvenimą. Gi Bi dvi poros ir Birutė finansiškai
rutė, būdama aktorė, šalia tegalėjo nupirkti du viščiukus
šeimos darbų, laisvą laiką ir jais pavaišinti vestuvių
skyrė visuomeninei veiklai — ..pulką" Jie buvo Dievo myli
mi, sugebėjo nugalėti gyveni-
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GRAŽIOJI VALANDĖLĖ
Planai, rūpesčiai, abejonės,
paskatinimai — tai visos tos
dalelės, sutinkamos rengiant
„Gintaro* pokylį. Šįmet Čika
gos Lietuvių moterų klubas
pristatė visuomenei
33-čią
gintarėlių grupę. Kaip ir
ankstesniuose pokyliuose, šių
metinis paliko malonų įspūdį
svečiams ir neišdildomą pri
siminimą jaunom gintarėlėm
bei jų artimiesiems.
Visas vakaro dėmesys kreip
t u s į šaunųjį jaunimą —
grakščias debiutantes, jų jau
natviška energija trykštančius
palydovus, pasigėrėtiną jau
nos dukros ir jos tėvelio arti
mumo ryšį, darbščius studen
tus, gaunančius klubo skiria
mas stipendijas.
JAV ir Lietuvos himnai,
pokylio komiteto pirm. Ramonos Kaveckaitės ir klubo pirm.
Birutės Zalatorienės sveikini
mai, lyg ornamentiniai vartai,
atvėrė sentimento ir gėlių
taką, kuriuo viena po kitos
atėjo trispalvę gėlių puokštę
nešinos, gintaro puošmena
dėvinčios ir mielų tėvelių lydi
mos gintarėlės. Rasa Elena
Milo ir jos tėvelis dr. Thomas
J o h n Milo sutinkami su lietu
vių liaudies melodija „Du bro
liukai kunigai"; Brianna Dargis Ranney ir Richard W.
Ranney — „Supinsiu dainu
žę"; Adelė Ročytė ir Joseph N.
Kulys — „Šaltyšius"; Meghan
D a r r Rudmin ir Kenneth D.
Rudmin — „Pasisėjau žalią
rūtą", Stefanie Aldona Utz ir
J o h n Edward Utz ^- „Ar aš
tau, sese, nesakiau".
Tikrai jaudinantis momen

tas, kada jaunoji debiutante,
viena viduryje didelės <alės ir
stebima visų dalyvių, padaro
pristatymo reveransą,
pir
miausia skirtą mamai, kitus
du — svečiams. Visai nenuos
tabu, kad mamų ir močiučių
rankose staiga atsiranda bal
tos
nosinaitės,
momento
ašarai nubraukti. Tikrai ne
nuostabu! Švelni s a d u t e s " mu
zika lydi debiutančių atlie
kamą lietuvių liaudies šokį,
kuris pasikeičia į gyvo tempo
kotilijoną su dailiais palydo
vais, kad net svečių kojos au
tomatiškai juda.
Tad ateina laikas pagalvoti
visiems apie šokius, kuriuos
pradeda gintarėlės su tėve
liais suktiniu, „Nemuno vil
nys" valsu ir t.t. Nuotaika pui
ki, pakili, tikra šventė širdyse.
Tik gaila, kad ta gražioji va
landėlė taip greit prabėga.
Viskas pasiekta darbščių,
įsipareigojusių klubo narių
dėka, būtent, pokylio komiteto
pirm. Ramonos Kaveckaitės,
vicepirm. Irenos Norbutienės,
klubo pirm. Birutės Zalato
rienės, choreografės Eglės
Paulikiehės, jos padėjėjos Jenny Marie Narabo, Ruth Hoffman, Sofijos Žukaitės, Irene
Buchbinder, Evelyn- Norbut,
Nijolės Kaveckienės, Elenos
Čižinauskienės,
Praurimės
Ragienės, Leontiaos Dargie
nės, Marijos Krauchunienės
ir kitų. Taipgi „Gintaro" po
kylių dėka, dvi stipendijos po
1,000 dol. įteiktos lietuviams
studentams.
Iki" būsimo „Gintaro" pokyh !
<>
M.K.

Čikagos Lietuvių moterų klubo 36-ojo „Gintaro" pokylio gintarėlės ir jų šaunus palydovai 1 eilėje iš kaires: Ta
das Mikužis, Stefanie Aldona Utz, Rimas Marčiulionis, Tom Ludwig. Meghan Darr Rudmin, Kari Mareiniak; an
troje eil.: Ričardas Končius, Brianna Dargis Ranney, Arūnas Karalis, Tomas Mikužis. Rasa Elena Milu. Tomas
Rupinskas, Rimas Sidrys, Adelė Ročytė, James Flamm. Rembrandt studijos nuotrauka.

SĖKMINGAS MOKSLAS
VAINIKUOTAS DIPLOMU
Vidai E. Momkutei, žinomų
čikagiečių solistų Margaritos
ir Vaclovo dukrai, š.m. sausio
mėnesį
Nova
Southestern
University, Shepard Board
Law Center, Fort Lauderdale,
Fla., suteikė Teisės mokslų
daktaro laipsnį.
Tai ilgo ir kruopštaus Vidos
darbo vaisius, kuriuo džiau
giasi ir jaunoji Teisių mokslų
daktarė, jos tėvai, močiutė
J u z ė Ivašauskienė, ir visi gi
minės bei draugai. Mat, Vida,
gyvendama Čikagoje, buvo ak
tyviai įsijungusi į lietuvišką
visuomeninę veiklą. J i pri
klausė ateitininkams, skau
tams, baigė Čikagos aukštes
niąją lit. mokyklą, Pedagoginį
lituanistikos institutą, ilgą
laiką mokėsi ir dirbo Čikagoje.
Bakalauro laipsnį t a r p t a u 
tinių ryšių srityje 1985 m.
Vida įsigijo Saint Xavier uni
versitete. Chicago, UI. Ma
gistrą iš verslo vadybos 1989
m. jai sugteikė DePaul univer
siteto Graduate School of
Business, taip p a t Čikagoje.
Antrąjį
magistrą
sveikatos
priežiūros vadyboje
įsigijo
1997 ' m. Nova S a o u t h e s t e r n
un-te Floridoje.

Čikagos Lietuvių moterų klubo Martinique salėje ruošto, 2000-jų metų
„Gintaro" pokylio debiutantes 'viršu.ie iš kairės): Brianna Dargis Ranney.
Rasa Elena Milo, Meghan Darr Rudmin, Stefanie Aldona Utz ir Adele
Ročytė; priekyje būsimosios debiutantes Asta Lapinskaite ir Agne Gedvi
laitė. Rembrandt studijos nuotrauka.

• Iš tėvų meilės gyvenimui
vaikai paveldi smalsumą pa
sauliui.
;.

• Kol tėvai pamato savo vai
kus dideliais, vaikai jau seniai
juos laiko senais.

• Atleisti — vadinasi pra
• Savo p a m o k y m u s pirmiau
Vida Momkutė yra d a u g ke sia priimkime patys.
dėti gyventi kitaip.
liavusi,
aplankiusi
Kiniją,
Prancūziją, dirbusi ir su savo
Pirmasis nusilenkimas — mamai; antru ir trečias artu
iems bei išsilavinimo sritimi susietose,
svečiams. Gintarėlė Stefanie Aldona \3tt- ČLMK „Gint I pokylyje. ir kitose darbovietėse. Baigu
Rembrandt nuotrauka.
siai mokslus, Vidai jos arti
mieji ir draugai linki kuo ge
>AKAL1
VISUOMENININKO JULIAUS PAKALKOS riausios sėkmės, o t a i p p a t
kviečia vėl įsijungti į lietu
GRAŽIOS SUKAKTIES ŠVENT&JE
viškąją veiklą, kurioje ji taip
Saulėtą liepos 9 d. popietę į vininką sveikino I Amerikos gražiai reiškėsi praeityje.
„Camelot" restoraną rinkosi Lietuvių Tautinės S-gos vardu
Juliaus Pakalkos draugai ir jos pirmininkas P Buchas. vil
pažįstami švęstą garbingą Ju niečių vardu sveikino dr. J.
t a s paminklas partizano Moti
liaus 85 metų amžiaus su Šalna, vasaras praleidžiantis
nai ir prašė pasisakyti šiuo
kaktį,
i
Wisconsin valstijoje ir taip pa
klausimu. Daugumos
nuo
I šias vaišes per prof. J. laikantis ryšius su pažįsta
mone,
sumanymas
vertas
Račkauską buvo pakviesti 3 mais. Lietuvos partizanų glo
dėmesio, tik labai didelis klau
profesoriai iš Lietuvos: prof. J. bos fondo vardu, kaip rėmėjas,
simas, ar pasiseks gauti vietą
Skirius, prof. J . D a u t a r t a s ir sveikino inž. L. Maskaliūnas.
Lukiškių aikštėje šiuo reika
prof. Alg. Zaboras, šiuo metu Gražiu eilėraščiu sveikino bu
lu. Prof. Alg. Zaboras siūlė pir
dirbantys Lituanistikos tyri vusi pamergė Ir. Kriaučeliūmučiausia kreiptis į planavi
mo ir studijų centre Čikagoje. niėnė.
mo komisiją Vilniuje.
Dalyvavo ir Sibiro tremtinė
Visi sveikinusieji linkėjo su
Besivaišinant ir besikalbant
Regina Kvašytė iš Šiaulių. kaktuvininkui sveikatos, Aukš
praleista
keletas malonių vaProf. J. Račkauskas vedė šią čiausiojo palaimos ir prasmin
landų.
Dr. Vida K. Momkute
V_G>
popietę".
go gyvenimo. Buvo pakeltos
Kun. Alg. Paliokas buvo pa šampano taurės ir sudainuota
prašytas sukalbėti maldą. Jis „Ilgiausių metu". Visiems pa
savo invokacijoje prašė Aukš sivaišinus,
sukaktuvininkas
čiausiojo palaimos sukaktuvi atskleidė savo ateities planus.
ninkui ir visiems dalyvaujan Jis norėtų, kad Lukiškių
tiems šioje šventėje. Sukaktu- aikštėje Vilniuje būtų pastatym<> sunkumus, džiaugtis lai
mėjimais, siekti grožio ir da
linti? kasdienybėje su kitais.
50-ties metų jubiliejaus vai
šės, suruoštos jų vaikų, buvo
skirtingos — labai
iškil
mingos ir puošnios.
Pasibaigus vaišėms ir svei
kinimams. Birute Briedienė
savo ir vyro Juozo vardu dė
kojo Aukščiausiam už suteik
tas gyvenimo dovanas, kurias
jie įvertino pasitikėdami Jo
nuolatine globa. Dėkojo savo

mylimiems vaikams ir visiems
draugams, žodį baigdama Ais
čio eilėraščiu.
Po iškilmių ir vaišių visi
svečiai buvo pakviesti į duk
ters Rimos ir dr Lino Sidrių
rezidenciją tolimesniam ben
dravimui.
Nemažai draugų, ge
ros nuotaikos ir gražios dienos
suvilioti, suvažiavo į vaišingą
ir šiluma spinduliuojančią Si
drių šeimos rezidenciją.
Marija R e i n i e n ė

Visuomenininko Juliaus Pakalkos (sėdi viduryje i M"> m gimtadienio paminėjimo šventes dalyviai
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(,'ondo for sale
Vilnius, pnme location (near Embassies). second floor, 1000 sf, 3 bedrix>ms. large kitchen, 1 1/2 bath. housekeepcr's room, 3 balconies. basement
storage. parking spaces. Great eondition, renovated.
Call Alex, tel. 781-784-0200.

2000 m. vasarą visi keliai veda į
VILNIŲ

For Rent
Large 2 bedroom apt.; 1 bath;
7 3 r d and Whipple.
Heat included. $550.
|
s
773-778-7821.

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

Reikalingi dažytojai ir staliai
su patyrimu. $600 -$900 į
savaitę. Skambinti: 847-9281000,

ALVVAYS W I T H

Įdarbinsim mūrininkus
ir j ų pagalbininkus.
Tel. 773-398-5477.
Siuvu užuolaidas, staltieses,
dekoratyvines pagalvėles ir
kt. Taisau rūbus.
Turiu patirtį. Zita,
\
5
tel. 708-749-4304.

FLOVVERS!

49 metų moteris ieško
darbo: gali prižiūrėti
senelius ir gyventi kartu.
Tel. 708-237-1252.
Parduodu Honda Accord '98
m. (mech. pav.). 90,000 mylių,
gerame stovyje, sidabrinė,
šaldymas. Kaina $1,500. «
Tel. 773-847-5895.
f
Skambinti šeštadienį po pietų.

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas)
8015W.79St.,Justice, IL

Kokybiškai atliekame mažus ir
didelius namų vidaus darbus:
dedame gipso seneles, dažome,
klojame plyteles. įrengiame
rūsius. Skambinti Vladui,
tel. 630-243-9385.

P O N A I IR P O N I O S !

Gydau naudodamas
bioenergetinius Rytų
medicinos metodus.

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.

Perkate automobili?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos1
Pirmas automobilis?
Ką tik atvykot į JAV
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Žemiausi finansavimo %!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
Galėsite sėst už vairo šiandien!
(630)-579-1857

GEDIMINAS
773-925-4331.
E(jnli|ns C o n s t r u c t i o n
N . i m u vidaus ir
išorės
(l,i/yiiiu .iliuminio d a r b a i ,
v i s u t u s i u stotj.ti
staliaus
p a s I a u 111 > %. P i y u, y r c i t a,
patikima
T t l K I S 577 17<>7

Nebrangiai atlieku elektros,
„plumbing", dažymo, staliaus
i ir kitus vidaus ir lauko
I darbus. Tel. 708-205-1046,
Vytenis.

y iJj

Veikto nuc
1921 m.

|

8900 Sotmi AJCHKR ROAi), WUOĘ SPRINGS, lllaNOIS T=L 708.835UOOO

ŠeiUį* pokvlių, salės - tinka įvairioms vrosoms
Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas
JJLIi

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

»*»oir*.0Oftt
60iki100«yectų

PARKFIELD FORD
* Jums reikia naujo ar naudoto automobilio, „van",
sunkvežimio, „Sports utflity vehide" žeumiiia ktinanit?
• Neturite kredito istorijos? • Nekalbate angji&ai?
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. P u l a s k i R d . , Chicago, IL 6 0 6 5 5
Tel. 7 7 3 - 2 3 9 - 7 9 0 0 , fax 773-239-9296
E-mail: p p a r k f i e l d O a o l . c o m ir p a s i k a l b ė k i t e s u
ASTA PIELER

G.L.Quality Body Shop

-nansum

Remontuojame, patekusį į
avariją atstatome, dažome ir
poliruojame, taip pat
parduodame automobilius.
Reikalingas skardininkas.

225 iki S50 svečių

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

itfBfet

1

Skambinkite 815-723-7650.

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl.
S370 į mėn. + „security"

IS

BAKEFOJ 9»r

•1

350 N. Clark, Chicago, II 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgalį uždaryta

4738 VV. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWWJV1AZEIKA.COM

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

1

t*********'********************************************

iBUoetnr

IINSIOIKAN€S A<GIENCT

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4TB W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI
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RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Realmart£
Realty Group Inc.
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
B r o k e r Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307
Fax 773-585-3997

Accent
Homefindere

OntuiK

21.

9201 S. Cicero
Oak Lawn. Illinois 60453
Business (706) 423-0111
Voice Mat (708) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
Ras. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste ir priemiesčiuose

New Vision
12932 S. LaGrange
Pala, Paik.IL 60464
Bus.: 708-361-0800
Voice Mai:773-*54-7820
Pager: 708-892-2573
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai.
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

SIŪLOME DARBUS!

93%

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

SALAMANCA
Vokemail
773-650-6878
Pager
773-260-3404

ALLCARE
Employment Agency

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

CurrentK opportoniHes e»st throughout out system fo' Certified Nurse
Assisior,': Chose o locotion and proctice sertmg ^ot's nghi fof yoo

Orpjrlurv T*ne

Lietuvišku metodu dažau antakius
ir blakstienas, darau manikiūrą ir
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir
atlieku kt. kirpyklines paslaugas; su
vašku nuimu plaukus nuo veido ir
kojų Tel. namų 773-476-0513,
mobilus 773-317-6965.

Tel. 773-736-7900

CNAs

to

GREIT PARDUODA

Tel. 773-778-1451

KAVINĖ

Being ccja k> ho«ne. lt wos importonl to our potients And it wos jusJ
os impcnsnl to oor ossociotes THot's why oi Advocote Heolih Care.
ypull ncv find 8 hospikjls ond ov» 200 sites of oore iKtoughoul
Chicogcond. Ine foct is. we leod becouse we listeo 8rmg yovr
insights :-id idaos to Advocaie

*m

STASYS'
CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plyteles; "sidings",
"soffits", "decks", "gutters", plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

125 iki 175 svečų

Whyio we offer more locations than
any health system in Chicagoland?

naw«

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

m&mw

1-Ma-44<*-n44Fi\

Mo orte "nakes round-trip travei to Lithuania easier and more convenient than SAS
From Cnicago. we offer da:iy senace to Vilnius w>th a hassie-f^ee connection via
Stockhoim. When you"re ready to return. you'M enjoy same-ciay travei back to
Chicago tnrougri our Cope^nagen hub Fmd out what a worin ot dOTerence SAS
can make 'or your next tnp. Just call your Travei Acjent or SAS at l_-800-221-2350
or vsit our website at wwwscardinavan.net.

Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3208 1/2 VVest 95th Street

AMBER CONSTRUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, .plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

rato to tw HMC ©ftn» world. mt d«y, «ny tSme.
Porb^orrnMtioncatlLongDhrttincePost

to Litnuania.

AUTOMOeiUO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.

KEPYKLA IR DELIKATESAI

Certified Auto Sales Consultant

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Į S.Benetis, tel. 630-241-1912.t

T e l . 708-482-8660,
Milvydas.
Alternative Home Care is looking for responsible, live-in
caregivers and CNAs. Fluent English & mušt drive & be able to lift.
References reauired.
Excellent sal- ?
qu
ary betvveen $ 8 0 anc
and 130 per
DAYf. Call T708-784-1
forui
appoitment.

i i I , v „ W±

wmwk

40 M 60 svečių

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

STASYS ŠAKINIS
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko,
popieriuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4612 S. Paulina, Chicago, IL.
Tel. 773-927-9107.

ĮĮĮĮ

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 carine & likę to work
with elderly. Tel. 310-479-8932.

40-24 —235 St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM

į kitas v a l s t i j a s .

ext. 114. Gali dirbti tuoj

pat.

VYTIS T R A V E L

Profesionalus kraustymas
Čikagoje ir už jos ribų.
Išvežame šiukšles
ir visa k i t a .
Tel. 6 3 0 964 5 8 9 8 arba
mobilus 6 3 0 8 1 6 7114.

MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir

MIGLINAS TV
GE/RCA A T S T O V Y B Ė

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

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

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998
Samdome (už paslaugą mokėti
nereikia) įvairiems darbams
Downers G rovė, IL — puiki
aplinka. 3 pamainos, daug
viršvalandžių Alja pradžiai $77,50. Reikalingi: masinu
operatoriai, suvirintojai, virėjai
profesionalai, kandidatai
įvairiems Įstaigos darbams. Būtini legalus dokumentai l
Skambinti: 630-920-0238; ~
fax: 630-920-0157; web paj;c:
www.carli.slestamng.com
Kalbame angliškai, lenkiškai.
rusiškai, ispaniškai.
Kreipkitės Į Haliną arba Marek,

CeU. t*L
630-660-5988

AUDRIUS M I K U L I S
Sprendimai! Sprendimai!
Sprendimai!
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su
paskola? Jums profesionaliai patars ir
sąžiningai patarnaus

AUDRIUS MIKULIS
Kalame visų rūšių „sidings'
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti |
Romui tel. 630-774-1025.
Window VVashers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Wjll train. Mušt
have valid driver's license and transportation Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window WasMng.
Tel. 800-820-6155.

Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas.
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.
KELIONES1 POILSIS'KELIONES'
Skrydis i Florida S149 9S
l naktys las Vecj.n S280 9$
7 naktys M e k s i k o j S489 95
Skrydis i Lietuv.i SS9S 00
A t k a C f t . i w . i y Inr
S657 S Harlpm AVP Chicarjo

Tel 77 i 788 8000
Fax 775 586 i420
E mail atkagetaway^yahoo <om

ATTENTIONIMMIGRANTS!
('.mada is accepting applicants for
Permanent Residenrs!
For frce information call:
1-773-282-9500.
GTS concenirat ng in immigration to
Cunada
www immigration service.com

m

m

m

m

m
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JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Š m u l k š t i e n ė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

KĄ PASĖSI, TĄ |R PJAUSI —

A. t A.
JUOZAS GRAMAS

bytoja lietuvių liaudies patarlė. Paklausykite
liaudies išminties ir atidarykite 17-kos mėnesių

Mirė 2000 m. liepos 27 d. 9:30 v.v., sulaukęs 90 metų.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette
Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Marijampolės
apskrityje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: sūnus Raimondas Gramas su žmona Rita,
pusseserė Dalia Englade iš Groton, MA, ir kiti giminės
Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionis pašarvotas sekmadienį, liepos 30 d. nuo 3 iki 6
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Religinės apeigos ir atsisveikinimas įvyks sekmadienį 5
vai. vakaro. Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti atsisveikinime su Velioniu.

sertifikatą First Personai Banke.

NAMŲ TVARKYMAS
Pavasarį, vasarą, kada lau
ke šilta, žmonės tvarko na
mus. Pradedant tvarkyti na
mus, paprastai susiduri su
visokiais, nelabai reikalingais,
ar visai nereikalingais daik
tais, kurių per eilę metų yra
prisirinkę ir kurie kažkodėl
yra vis dar laikomi, nors ne
naudojami. „O gal dar pri
reiks?". Ir taip „turtas" krau
nasi rūsyje, palėpėje, garaže,
sieninėse spintose ir t.t. Kar
tais pasiekiame net tokį laips
nį, kad nebežinia, nei ką dary
ti. Turtingi amerikiečiai kar
tais kreipiasi į profesionalų or
ganizatorių (organizer, consultant), kad jis/ji savo patari
mais ir nurodymais išgelbėtų
nuo apsikrovimo ir pamokytų
tvarkos. Yra net tokia organi
zacija „The National Association of Professional Organizers", kuriai priklauso įvairios
tvarkos palaikytojų grupės,
pvz., „Organizing Solutions"
(Wichita, Kansas), „California
Closets" ir t.t.
Toks specialistas „organizer"
tvarką padaro labai greitai,
pvz., virtuvėje per keletą va
landų atrenka, kas reikalinga,
kas ne, nes pačiam žmogui tai
darant, kartais yra labai sun
ku apsispręsti, ar daiktą ati
duoti, išmesti, dar laikyti, nes
„gal prireiks". Čia nekalbama
apie šeimai brangius atmini
mus, paveldėtus iš tėvų, sene
lių, nekalbama ir apie tai, kas
tikrai yra naudinga ir reika
linga, o apie tai, kad gyvenime
prisirenkame daug įvairių da
lykų, kurie „gal kada nors bus
reikalingi" ir niekada jų nepanaudojame. Ir kaip nenaudo
jami daiktai guli stalčiuose,
stovi lentynose, nors ir tvar
kingai sudėti, bet tik už
imdami vietą. Tokius dalykus
amerikiečiai vadina „clutter".
Gal lietuviškas apibūdinimas
būtų per eilę metų susirinkęs
bereikšmis „turtas".
Tarp kitko, tokio „organizer"
patarnavimai siekia nuo 30
iki 50 dol. valandai. Sakysite,
kad tai labai didelis atlygini
mas už valandą, bet yra žmo
nių, kurie tai mielai mokėtų,
kad tik namuose tvarką
turėtų, nes patys to padaryti
nepajėgia ir tai ne dėl fizinių
jėgų, psichologiniai — negali
prisiversti namuose tvarką
padaryti, nereikalingų daiktų
atsikratyti.
Žinoma, kiekvienas pasi
ryžęs, tai gali padaryti pats.
Pvz., virtuvėje: atsikratykite
duplikatų, kaip tuzino bulvių
skutiklių. kokių 6 keptuvų py
ragams kepti ir t.t. O paskui
reikalingus virtuvės daiktus
sudėkite ten, kur jų labiausiai
reikia naudojimui. Peilius, ša
kutes, indus — arti vietos, kur
valgoma, viryklei ir orkai1 ei
naudojamas pirštines ir „hot
pads" laikykite arti viryklės.
Atsargom susidėti galima įsi
taisyti krepšių (roll-out baskets and organizers).
Panašiai reikia elgtis ir su
sieninėm rūbinėm (closet).
„Atsikratykite" tų rūbų, kurių
porą metų nedėvėjote, o liku
sius gerai surūšiuokite, kad
jie būtų matomi ir lengvai pa
siekiami. „Atsikratyti", tai dar
nereiškia išmesti. Jei rūbas
yra gerame stovyje, atiduokite
labdaros organizacijoms, ku
rios renka rūbus įtik neduo
kite suplyšusių ir purvinų).
Čia suminėtos dvi vietos —
virtuvė ir rūbinės (closets) —
yra svarbios, bet gal daugiau
sia vargo žmonės turi su po
pieriais. Yra apskaičiuota.

kad vidutiniai žmogus gauna
40,000 atskirų „gabalų" —
laiškų, reklamų, laikraščių ir
t.t. per metus, per paštą. Jų
trečdalis yra J u n k mail". Prie
to dar pridėkite įvairius pra
nešimus iš mokyklų, bažnyčių,
organizacijų, sveikinimo kor
teles, žurnalus ir laikraščius,
įvairius popierius ir pra
nešimus, kuriuos žmonės par
sineša iš darboviečių, ir vizi
tines korteles.
Jei galvojate, kad reikalingą
informaciją galite gauti kitur,
negu tuose popieriuose ir jie
nėra svarbūs jūsų gyvenime,
išmeskite juos!
Žinoma, yra sentimentalių
daiktų, — kortelių, laiškų. Jų
nemeskite lauk, jei jie jums
svarbūs. Žmonėms, kurie ne
gali prisiversti ko nors iš
mesti, specialistai pataria su
dėti juos į dėžes ir padėti
palėpėje, rūsyje ar kitur. Bet
statistika rodo, kad 80 proc.
daiktų sudėtų į dėžę, niekada
nėra panaudojami ir į juos
niekada nebepažiūrima. Spe
cialistai pataria žmonėms die
noje ar savaitėje atidėti spe
cialų laiką laikraščių ar
žurnalų perskaitymui taip,
kad jų nesusirinktų krūvos.
Keletas patarimų, kaip iš
vengti apsikrovimo nereikalin
gais daiktais:
1. Pirkite tik tai, kas jums
reikalinga. Nedarykite atsar
gų iš daiktų, kuriuos lengva
įsigyti, pvz., pieštukai, tušinu
kai,
skalbimo
priemonės,
plaukų plovimo priemonės ir
t.t.
2. Nelaikykite daiktų, kurių
nereikia, bet „gal kada pri
reiks".
3. Sudėkite į dėžę daiktus,
su kuriais negalite atsiskirti.
Po metų, jei jų nenaudojate,
atiduokite tas dėžes labdarai.
4. Kiekvieną kartą, paėmę
kokį daiktą naudojimui, vėl
padėkite atgal į jo vietą.
5. Vaikų žaislams sudėti
naudokite specialias dėžes be
dangčių ir laikykite jas ten,
kur vaikai žaidžia.
6. Dažnai dėvimus rūbus lai
kykite rūbinės priekyje.
7. Surūšiuokite apatinius
rūbus, kojines ir t.t., naudoda
mi specialias pertvaras stal
čiams.
8.
Atiduokite
labdarai
rūbus, kurių nedėvėjote visus
metus.
9-. Nekraukite atsargų viso
kių žurnalų, brošiūrų ir pan.,
nes galvojate, kad jų jums
„kada nors prireiks".
10. Laikykite šiukšlių dėžę
arti tos vietos, kur atidarote
pašto vokus ir peržiūrėkite
gautą paštą. Rūšiuokite gau
namą paštą kasdien ir gaun"ma „iunk mail" taojau
išmeskite.
11. "jaute sumažinti Junk
-..ail", parašydami „The Direct
Marketing Association", kadnesiųstų jums įvairių rek
lamų.
12. Po mėnesio atsikratykite
žurnalais, — vienus duodami
kitiems paskaityti, kitus iš
mesdami.
Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos.
* Grąžintinuose namuo
se gyvenantiems nuominin
kams valstybė suteiks garan
tijas — jie galės gauti lengva
tinį kreditą būsto statybai,
kandidatuoti į kompensaciją,
jeigu jiems bus suteiktas ma
žesnės vertės gyvenamasis
būstas, bei išsimokėtinai gauti
didesnės vertės patalpas, .EIU.

Nuliūdę: sūnus, m a r t i ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!

Gausite aukštą — 7.00 % APY — nuošimtį.
Jūsų santaupos atneš gražų derliui

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'
.DRAUGĄ' atminkime savo testamente.

•

i

Sąskaitos apdraustos federalinės valdžios agentūros.
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

Dėl platesnės informacijos skambinkite
Rūtai Staniulienei, Editai Žiurinskienei ar Jūrai Antanaitytei

-Pirrb

\ y

GAIDAS — DAIMID

-personai -Bank
/

Building

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

>

Personai

15014 S. LaGrange Rd.
Orland Park, IL

FUNERAL DIRECTORS

Ąanking
Retationshifrs"*
PRIVEtJP:

Member
FDIC

15255 S. 9 4 t h A v e .
Orland Park, IL

• >'

(in t h e O r l a n d Greens S h o p p i n g Centerį;

(in t h e InTrust building)

(708) 226-2727

GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Ave.
5200 W. 95 S t .
9900 W. 143 St.
O a k L a w n , IL
Orland Park, IL
ALL PHONES

1-773-523-O440
PROVIDING SERVICE
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS
CLOSETOHOME

A m u i ftocenta^Yfcld (APY) b e & t t ^

depostt of $290 \s «quired *> obtairtthe-AFY. Penahy tnay be impatedfor «r*f withdraw*l».
'•••
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LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

Jei suradote patinkamą namą
savo apylinkėje, kreipkitės į
apylinkės banką
MIDLAND FĖDERAL SAVINGS

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES

1-708-430-5700

a

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 F R E E (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER

Šiuo metu Jums nereikės sumokėti
už paskolos prašymą, nuosavybės įvertinimą

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

ir kredito istoriją. Be to, gausite paskolos nuošimtį

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
ALL PHONES

geromis sąlygomis. (Šių lengvatų laikas ribotas.)

1 708 652 5245

Paskambinkite mums šiandien!

PALOS - GAIDAS

£ 3 midlancl fedaral
FDfClnsurcd

^ ^ ^ ^
Savinos and Loan Assooatton
W W S Harlcm A\c Bridgc\ įcu • 7(K-5<#-94(X>
4040 S Archer A\c . Chicago • 773-254-4470
2657 W. 69th Si Chicago • 773-925-7400
15736 S. Bdl Rd Lockpon • 7(W-M5-24<X)

FUNERAL HOME

£}

*This loan oflar oi No Appttcation Fee» « avaaeMe lo' ai purchases and rettnances lor owner-occupied stngle lamrty restdences tocated wtlhm tie Doundaries oi Ine Stevanaon Expressway on Ine north 871h Street on Ine soutn.
Pulaski Avenue on the west and Damen Avenue on the eest This s a Nmited time ofter and is subject to change
vrtthout nottce For 2-4 temlty propertles. a $335 00 cred" can be apphed tov»ards apphcatlon tees Loans sub)ect to
aedlt approval Properfy msurance is reoutred

Patogioje vietoje
tarp Čikagos ir Lemonto
10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. S o u t h w e s t H w y .
P a l o s Hills, IL
708-974-4410
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ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE,

Vyresniųjų lietuvių cent
r
e
„Seklyčioje" rugpjūčio 2
C Y
, P a t i linksmiausia j
d.,
trečiadienį.
2 vai.p.p. bus
S-f-~<~^
vasaros šventė
rodoma
vaizdajuoste,
kurioje
S.V-A
Čikagoje —
matysime dešimt įdomių vie
„Draugo" gegužinė!
tovių, kur amerikiečiai pasi
Ačiū už laimikius, kuriuos
renka praleisti atostogas. Ti
atr.eše:
kime, kad ir mums, trečiadie
Algis ir L a i m a T r i n k ū n a i ,
nio popiečių lankytojams, bus
G r a ž i n a Bičiūnas,
įdomu, sėdint prie ekrano.
p. V ė b r i e n ė ,
..pasivažinėti" drauge su jais.
B r o n ė ir Viktoras
Kviečiame atvykti, pasimatyti
Motušiai.
su draugais ir praleisti popie
Aldona J u r k u t ė ,
tę vėsinamoje „Seklyčioje". Iki
A l d o n a Kaminskienė,
malonaus pasimatymo!
J u o z a s Mikulis,
Sofija P l e n i e n ė ,
S e s u t ė s A n d r e j a ir Lįja
Regina Kaunas,
S i l i ū n a i t ė s , gyvenančios RiMarija Pranckevičienė,
verside, IL, ir lankančios Mai
Stefa Š i d l a u s k i e n ė ,
ronio lituanistinę mokyklą LeOna Ruibienė.
monte, iš savo santaupų at
D ė k o j a m e ir visiems
siuntė 62 dol. apleistiems Vil
t i e m s , k u r i e nenorėjo
niaus vaikams paremti, „kad
pasisakyti pavardžių.
jie galėtų sveiko maisto nusi
pirkti". Benamiai vaikai dėko
j
M e s n e g a l i m e prilygti di a sesutėms Siliūnaitėms.
džiajai ..Draugo'' gegužinei,
First
Personai
Bank
bet nenorim ir pasiduoti. Be(15014 S. La Grange Road.
verly Shores lietuvių klubas
Orland Park, II 60462, tel.
i Indiana) ruošia metinę gegu
708-226-2727) „Draugo" vaikų
žinę rugpjūčio 6 d., sekmadie
spalvojimo ir rašinių konkur
nį. 1 vai.p.p. dideliame ir gra
sams paskyrė pinigines premi
žiame Lituanikos Parke (Bejas. Ačiū!
verly Shores). Čia visų laukia
grynas oras. puiki gamta, par
D u l i e t u v i a i k o p s į kalną!
ke esantis ežerėlis, viduryje Antradienį, rugpjūčio 2 d., į
skulptoriaus J. Bakio stilizuo antrą pagal aukštį ir įveikimo
tas paminklas Dariui ir Girė sunkumą Rainier kalną Orenui ir 1.1. O ką jau besakyti gon - Washington valstijose
apio skanius pietus, gėrimus, kops Algis Jonušas ir Aleksas
tortus ir kitas gėrybes! Tad Rimeika.Visi Lithuanian Merprašome visų atvykti, atsigai cy Lift nariai linki jiems Dievo
vinti, susitikti su senais ir palaimos ir daug laimės seniai
naujais draugais. Jeigu kas sapnuotam žygiui įvykdyti. Al
norės, galės ir skaidriame Mi- gis Jonušas ir Aleksas Rimei
chigano ežere pasimaudyti. ka yra per daug pripratę prie
Loterijos laimikių
skaičius vandenynų, nes jie - ilgame
didėja. Laukiame!
čiai J ū r ų skautai.
Pasibaigusiame „Draugo" spalvojimo konkurse paskelbti
nugalėtojai. Maironio lituanistinėje mokykloje prizines vietas
užėmė šie mokiniai:
Priešmokyklinis darželis, mokytoja Jovita Čepronienė:
1 vieta — Angelytė Annarino,
2 vieta — J u s t i n a Baranauskaitė,
3 vieta — Ieva Marcinkevičiūtė.
Darželio grupė, mokytoja Rima Polikaitytė:
1 vieta — Antanas Siliūnas,
2 vieta — Vilija Aleksaitė,
3 vieta — Laura Annarino.
Pirmasis skyrius, mokytoja Irena Senkevičienė:
1 vieta — Tesą Butkutė,
2 vieta — Andreas Wiede,
3 vieta — Martynas Matutis.
Pirmasis skyrius, mokytoja Agnė Katiliškytė Berner:
1 vieta — Liana Jokubauskaitė,
2 vieta — Dovilė Vitkutė,
3 vieta— Aleksas Sadauskas.
Antrojo skyriaus n u g a l ė t o j u s k e l b i a m a s E d g a r a s
Dzeventkaukas.
Lietuvių kalbos klasė LK LA — darželis, mokytoja Dana
Plazyck:
1 vieta — Tomas Folliard,
2 vieta — Diana Ramanauskaitė,
3 vieta — Sabastijonas Hoak.
Lietuvių kalbos klasė LK IB pirmasis skyrius, mokytoja
Videta Kaireliene:
1 vieta — Regina Ramanauskaitė,
2 vieta — Kristina Kairelis.
3 vieta — Karina Ozers.
Lietuvių kalbos klasė II, mokytoja Milda Praninskienė:
1 vieta — Andriana Hoak.
2 vieta — Stepas Mitkus.
3 vieta — Vida Ignatonytė.
Ketvirtasis skyrius, mokytoja Rasa Leitininkienė:
1 vieta — Robertas Senkevičius.
2 vieta — Mykole Annarino,
3 vieta — Algis Kasniūnas.
Čikagos l i t u a n i s t i n ė j e mokykloje rašymo k o n k u r s o
nugalėtojais skelbiami šie mokiniai:
Penktas skyrius, mokytoja Zita Dubauskaitė:
1 vieta — Gediminas Rūkas,
2 vieta — Aldona Gintautaitė,
3 vieta — Laura Pliopaitė.
Šeštas skyrius, mokytoja Virginija Melone:
1 vieta — Živilė Badaraitė,
2 vieta — Jonas Vaičikonis,
3 vieta — Linas Aleksiūnas.
..Draugo" administratorius Valentinas Krumplis sveikina
nugalėtojus, dėkoja visiems konkurso dalyviams, mokytojams
už dalyvavimą k o n k u r s e . N u o š i r d i padėka Maironio
lituanistines mokyklos direktorei Eglei Novak. Čikagos
litanistinės mokyklos vedėjai Jūratei Dovilienei už malonų
..Draugo" dienraščio pristatymą ir administratoriaus priėmimą
šiose mokyklose. Nuoširdus ačiū First Personai bankui.
vadovaujamRūtos S t a n i u l i e n ė s , paaukojusiam piniginę
premiją šiems konkursams.

račiams", „Metmenims", „Var
pui". „Skautų aidui", „J Lais
vę", „Naujajai Vilčiai", „Bridges", "Observer", „Lituanus" ir
„Tėviškės Žiburiams" paskirta
bendra 35,000 dolerių suma.
Lietuvių radijo laidoms pa
skirta 18,000 dolerių. Lietuvių
televizijai 7,000 dol. ir 10,000
dolerių išeivijos veiklai per
„Panoramą" Lietuvai perduoti.
Iš privačių fondų Lietuvių
fonde visuomeniniams reika
lams iš viso paskirta 24,137
doleriai.
Pranešime išvardinti visi
studentai iš Lietuvos. Jiems iš
viso paskirta 105,293 doleriai.
Išvardinti ir visi kiti JAV ir
Pietų Amerikos
studentai.
Jiems paskirta 92,800 dolerių.
Abi sumas sudėjus turime
198,093 dolerius. Studentų
Kultūriniams reikalams, į stipendijų dydis — tarp 300 ir
kuriuos įeina menai ir moks 5,600 dolerių.
las, paskirta 148,127 doleriai.
Lietuviu fondo pelno skirstymo komisija. Iš kairės sėc:: Dalia Puškorienė (sekretorė), Ramunė Lukiene, Rėdą
D a l y v i u diskusijos
Menams-kultūriniams porei
Pliurienė, Ramoną Stephens-Žemaitienė. Stovi: dr. Antinas Razma, dr. Petras Kisielius, Kęstutis Jetius, dr. Vy
Milijono dolerių pelno skirs
kiams čia teko 48,727 doleriai.
tas Narutis.
Nuotr. Vytauto K a m a n t o
tymas
yra pirmasis visoje Lie
Mokslui — leidiniams skirti
duomenis ir paskirstytas su 99,400 dol.
tuvių fondo istorijoje. Pelno
irtas. Viskas sutalpinta į šešis
Stambi
416.077
dolerių skirstymo komisiją sudaro 3
puslapius ir viską išvardinti s u m a
paskirta
visuomeni Lietuvių fondo ir 3 JAV LB
S u n k u apskaičiuoti, kiek Laima Zavistauskienė, Aldona spaudoje neleistų vietos stoka.
niams reikalams. Čia randa Krašto valdybos atstovai. Pir
milijonų dolerių per metus Šmulkštienė, Evardas Šulai2000 m. LF pelno skirstymo me 15,000 dol. PL archyvo mininkas dr. A. Razina pra
kainuoja lietuvybės išlaiky tis. Bronius Juodelis ir Ameri
komisiją sudarė: Kęstutis Je nuomai ir išlaikymui; 14,000 nešime pabrėžė, kad visi ko
mas išeivijoje. Didžioji šio dar kos Lietuvių TV vedėjas Arvy
čius, Petras Kisielius, Vytas dol. Lituanistikos tyrimo ir misijos nariai sprendimus da
bo dalis atliekama visuo das Reneckis.
Narutis, Reda Pliurienė, Dalia studijų centrui; 50,000 dol. rė objektyviai, sąžiningai, už
meniniais pagrindais, be atly
Konferenciją pradėjo dr. An Puškorienė (sekr.) ir Antanas
J a u n i m o centrui; 50,000 dol. miršdami asmeninius, orga
ginimų. Kita darbo dalis, pri tanas Razma, dėkodamas vi
Razma (pirm.) ir antrininkės: Pasaulio
lietuvių
centrui; nizacinius, subjektyvius no
klausanti nuo aplinkos, reika siems už dalyvavimą, pakvies
Ramunė Lukienė ir Ramoną 20,000 dol. Dainavos stovyk rus. Diskusijoje kilo klausi
lingų sąlygų ir priemonių, su damas tarybos pirmininką A.
Stephens-Žemaitienė. Stipen lai; 15,000 dol. Ateitininkų fe mas, kaip išmokama parama
daro k a r t a i s labai stambias Ostį skaityti pranešimą. Kaip
dijų pakomisiją sudarė: Vyte deracijai Lietuvoje;-15.000 dol. Rytų Lietuvos mokytojams?
išlaidas, net visą jų grandinę, ir kasmet, advokatas A. Ostis
nis Kirvelaitis, Ramunė Lu Lietuvos skautijai; 8.000 Ne Stasys Baras, vadovaujantis
ir čia j a u reikalingos lėšos.
priminė, kad skirstant LF kienė, Antanas Razma, Ramo
ringos stovyklai ir daug kitų šiam projektui, paaiškino, kad
Per daugelį metų pagrindi pelną reikia laikytis U.S. In- ną Stephens-Žemaitienė ir mažesnių sumų įvairiai visuo gavus informaciją iš Lietuvos
nustatytos protokolo sekretorė Alė Raznis lietuvybės išlaikyme lėšų ternal Revenue
meniniai veiklai. Išeivijos pe Švietimo ir mokslo ministeri
šaltinis buvo ir yra Lietuvių tvarkos, nes Lietuvių fondas mienė. Pelno skirstymo komi riodinei spaudai „Draugui". jos, čekiai prieš Kalėdas ir
fondas, iki šiol šiems reika yra registruota ne pelno orga sija turėjo tris pagrindinius „Darbininkui", „Dirvai". „Pa prieš vasaros atostogas siun
lams j a u išmokėjęs 7.677,795 nizacija su „Tax Exempt" pri posėdžius. Paskutinis tęsėsi 9 saulio lietuviui",
„Lietuvių čiami mokytojų adresu.
vilegija. Vald\bos pirmininkas vai. 15 min.
dolerius.
balsui",
„Laiškams
lietu
Buvo diskutuotas stipendiŠiems metams lietuvybės P. Kilius visiems dėkojo už da
viams",
„Pensininkui".
„Aki- ninkų-studentų iš Lietuvos
Didžiausia
100,000
dol.
su
reikalams Lietuvių
fondas lyvavimą, ypeė pelno skirsty
sugrįžimas ir tarnyba Lietu
paskyrė vieną milijoną dolerių mo komisijos nariams už at
voje. Dr. J. Valaitis paminėjo,
ir iš jų jau išdalino 966,122 liktą sunkų iarbą, nes pra
kad girdisi priekaištų iš Lie
dolerius, paliekant dar 59,301 šančiųjų suma viršijo 3 milijo
tuvos, kad Lietuvių fondas
dolerį neužbaigtiems paskirs nus dolerių. Garbės komiteto
ištraukia iš Lietuvos poten
tymams, kurie bus atlikti š.m. pirmininkas Ir. J. Valaitis pri
cialius asmenis studijoms, ku
minė, kad r.iujai įkurtai LF
lapkričio mėnesį.
rie nebegrįžta į Lietuvą. Kad
steigėjo dr. Antano Razmos
Spaudos konferencija
reikia grįžimą sugriežtinti.
Lietuvių fondo didžiojo pel premijai pasiirta 25,000 dole
Keli pasisakymai buvo prieš
no skirstymo darbo pristaty rių. Šios pr.mįjos legalizavi
sugriežtintą grįžimą, nes Lie
mui š.m. liepos 21 d. Pasaulio mui dar reikalingas LF narių
tuvoje labai trūksta darbų stu
lietuvių centro posėdžių kam visuotinio įDv a ž i a v i m o pa
dijas baigusiems, ir jų pasili
baryje buvo sukviesta spaudos tvirtinimas. LH pirmininkas
kimas JAV ar kitur yra žmo
konferencija. Joje dalyvavo LF V. Kamantai pasidžiaugė, kad
gaus buitinis reikalas. Ramo
tarybos pirmininkas Algirdas už metų ar ;itų L F išdalinta
ną Žemaitienė pareiškė, kad
Ostis. LF valdybos pirmi suma jau irilygs pagrindi
stipendininkai visiškai nesi
ninkas Povilas Kilius, pelno niam kapitalui, o š.m. PLB
stengia su 100 dolerių įstoti
skirstymo komisijos pirminin seime Vilniije bus vieša pa
nariais į Lietuvių fondą, kas
kas d r. Antanas
Razma, dėka Lietuvi t fondui.
turėtų būti jų padėkos pa
S k i r s t y m o d a r b a i ir
garbės komisijos pirmininkas
reiškimo ženklas.
dr. Jonas Valaitis. LF tarybos
darbininkai
Visą Lietuvių fondo spaudos
nariai: Stasys Baras. Vytau
Spaudos konferencijai pa
konferenciją filmavo Amerikos
tas Kamantas. Kęstutis Ječius teiktas LF pelno skirstymo
Lietuvių televizija, o jos ap
ir Ramoną Žemaitiene. Daly komisijos pimininko dr. An
rašymai, be abejo, pasirodys
vavo Lietuvos garbės konsulas tano Razmt- pranešimas LF Lietuvių fondo nolno skirstymo komisijos pirmininkas dr. Antanas Razma mūsų periodinėje spaudoje.
Vaclovas Kleiza ir spaudos at tarybai
ti.rėjo smulkiai ir spaudos konferencijoje praneša apie milijono dalinimą lietuvybės reika Konferencija truko dvi valan
stovai:
Vytautas Radžius. kruopščiai nurašytus darbų lams. Greta šypsosi ilgametis LF ugdytojas Stasys Baras
Bronius Juodelis
Nuotr. B. J u o d e l i o das.
ma buvo paskirta Rytų Lietu
vos ir Rytų Europos kraštų lie
tuviams mokytojams. Šią pa
ramą išmoka pats Lietuvių
fondas, tarpininkaujant Lietu
vos Švietimo ir mokslo mi
nisterijai. JAV LB Švietimo
tarybai paskirta 80,300 dol., o
PLB Švietimo komisijos reika
lams 21.825 doleriai. Stu
dentų stipendijoms iš viso pa
skirta 198,093 doleriai. UICC
lit. katedros s t u d e n t a m s —
20,000 dolerių, Vasario 16
gimnazijos — 33,600 dol.. stu
dentams iš Lietuvos — 44.700
dol., kitiems s t u d e n t a m s —
59,200 dolerių. Stipendijos iš
asmeninių
fondų
Lietuvių
fonde sudarė 40,593 dolerius.
Viską sudėjus, iš viso švie
timui paskirta 401,918 dole
rių.

MILIJONAS LIETUVYBĖS
REIKALAMS

„DRAUGO" GEGUŽINĖS
PROGRAMA
11:30 v a l . r . - šv. Mišios;
12 vai. - pietūs, žaidimai,
jodinėjimas arkliukais;
1:30 - 2 val.p.p. - koncer
tuoja Meno mokyklėlės moks
leiviai, dainuoja mokyklėlės
dėstytoja
Loreta Umbrasiešoka Lietuvos Vyčių studen
tai, šokių grupė ..Svaja";
2 - 2:30 v a l . p . p . - vaikų
piešinių ant asfalto konkur
sas, tema - „Mano šeima".
Kviečiami vaikai iki 10 metų;
2:15 - 2:45 val.p.p. - groja
liaudiškos muzikos
kapela
„Tėviške":

3 v a l . p . p . - vaikų piešinių
konkurso nugalėtojų apdova
nojimas, laimikiai.
Gegužinės muzikantai - bro
liai V. ir E. Švabai. Liaudiškas
dainas dainuoti padės „Tėviš
kės" kapela, kurioje groja ir
dainuoja L. Ragas. H. Stroha,
J. Bakaitiene. V. Mikaitis, G.
Juknys. A. Seniūnas. V. Jag
minai bei vadove S. Jagminienc Bendram šokiui pakvies
šokėjai, vadovaujami L. Tautkuvienos.
Vyks didysis laimėjimų trau
kimas, sveikatos patikrinimas
ir t T
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DĖMESIO!
Mūsų „Dnugo" reklaminia
me leidiny e „Turgus" skel
biasi mūsų tautiečiai, kurie
gali prižiūrei vaikus arba li
gonius sene.us. J e i kam nors
iš mūsų ska tytojų reikėtų to
kios pagalb s, tai spausdina
me jums šiu žmonių telefonus.
Žydrūnas ir Giedrė, tel. 708443-5278, 7( S-268-2844;
Sigita, tel 773-392-8126:
Jonas 773 ")81-8713;
Rūta, tel. "08-485-2397;
Stasys, te! 708-233-6479;
Elegijus, 11. 773-262-5175:
Sigita, tel 312-421-2351;
Dalė, tel. J8-788-8472;
Du vyrai dvi moterys. tel
708-361-99
Liuda, te 708-237-1134.
• Prieš užsisakydami
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e St.
Casimir Memorialą, 3914 W.
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: m.itysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidavimą, brėžinius.
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
jis padarytas, k a i p jau buvo
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
Vilimas N e l s o n a i . Tel. 773233-6335.

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore
darni tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. A r c h e r A v e . , Chicago, IL 60629. Tel. 773-9279091. Sav. Petras B e r n o t a s .
ADVOKATAS
GINTARAS P. Č E p t N A S
M36S.PulaskiRd,Chic»go.n 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
• Dėl ,.Draugo" š v e n t ė s ,
įvyksiančios tą pačią dieną,
parduotuvės „Lietuvėlė"
atidarymas n u k e l t a s i i lie
pos 30 d. į r u g p j ū č i o 13 d.
Pradžia 10 vai. Iki rugpjūčio
13 d. parduotuvė bus atidaryta
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.
Parduotuvės adresas: Lietuvių
jaunimo centras, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL. Par
duotuvės darbo laikas: šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo
10 v.r. iki 4 v.p.p. Dėl daugiau
informacijos kreipkitės telefonu
847-845-3972. Visi atvykusieji
bus vaišinami šampanu ir lietu
viškais saldainiais. Kviečiame
apsilankyti!

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS!
Galite prisiuogauti patys arba pirkti jau
pririnktų. Važiuoti: 1-94 iki Michigan
fexit 1 į New Buffalo. Toliau sekite
ženklus iki MIKE'S BLUBERRIES.
Atsi vežkite uogoms krepšelius. Čia graži
vieta visai seimai pasidžiaugti gamtoje.
Tel. 616-469-25OT.

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West C e r m a k R o a d .
Tel. (773) 847-7747.
• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams
Lietuvoje. Aukojo: Gap Foun
dation (per Liną J o h a n s o n ą )
$60; Milda ir Š a r ū n a s Landys
$ 2 5 0 tęsti m e r g a i t ė s metinę
p a r a m ą ; G r a ž i n a ir dr. Ro
m u a l d a s K r i a u č i ū n a i $1,000
P r a n o Pauliukonio vardo sti
pendijų fondo gavėjams; Dalė ir
George Ann Dukes $100 a.a. dr.
V. Gylio atm , Aleksas Lauraitis
$100; Ona ir Leonas Sabaliūnai
$ 4 0 a.a. E. B a l t r u š a i t i e n ė s
atminimui. Labai ačiū! „ S a u 
l u t ė " , 419 W e i d n e r Rd.,
Buffalo G r o v e , I L 60089. Tel.
847-537-7949. T a t ID#36
30033.39.

m
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• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
m i n a s K a z ė n a i . Visų r ū š i ų
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame \ na
mus.
• Automobilio, n a m ų ir
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 9439 S.
Kedzie Ave., Evergreen Pk.,
IL 60805-2325. Tel. 708-4223455.
Advokatas Jonas Gfbaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 S K e d s i e Avenue
Chicago, IL 60629
TeL 775-776-8700
ToO free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vsl. nuo 9 v.r. iki 5 v.v.
§e*t«d. 9 v.r. iki 1 v.p.p.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicaffo, IL 60629
fSkersai gatve* nuo .Drmufo*)
Tel. 773-SS4-6100.
TeL 6S0-257-0S00, Lemont, IL

