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Vilniaus t e i s m a s nepaleido į
laisvę tarptautinio nusikaltėlio

Lietuvos valdžios viršūnėje
— septyni milijonieriai
Vilnius, rugpjūčio 25 d.
(BNS). Lietuvos politikams ir
aukščiausiems valdininkams
deklaravus praėjusių metų pa
j a m a s ir turtą, paaiškėjo, kad
turtingiausias Lietuvos valdi
ninkas yra Kūno kultūros ir
sporto departamento direkto
rius, anksčiau žinomas krepši
ninkas Rimas Kurtinaitis.
Penktadieni dienraštis „Res
publika", gavės Seimo ir vy
riausybės narių bei jų šeimų
pajamų deklaracijas, paskelbė
turtingiausių politikų dešim
tuką.
Anot „Respublikos", R. Kur
tinaitis deklaravo turtą, kuris
siekia beveik 10 mln. litų.
Didžiąją savo t u r t ų dalį jis
užsidirbo prieš stodamas valstybinėn tarnybon, kai žaidė Is
panijos, Vokietijos ir Australi
jos krepšinio klubuose. Dirb
damas valdininku Lietuvoje,
per praėjusius metus R. Kurti
naitis užsidirbo 49,000 litų.
Labai turtingų ir pasitu
rinčių žmonių valdžioje yra ir
daugiau, tarp j ų nemažai
t»kių, k i m e atėjo į politiką iš
nT
verslo pasaulio ar sugrįžo iš
-aitu -emigracijos Vakaruose.
' B * Tarp -ministru turtingiau
s i a i y r a ūkio ministras Valen"rinas Milaknis, į šį postą
atėjęs iš verslo pasaulio. V.
Milaknio t u r t a s dabar viršija
5 mln. litų. Trečioje vietoje at
sidūrė turtingiausiu Seimo
nariu-laikomas Valstiečių par
tijos pirmininkas Ramūnas
Karbauskis. Atėjęs į Seimą, R.
Karbauskis
deklaravo
1.5
mln. litų turtą, tačiau pernai
jo turtas viršijo 5 mln. litų, o
šiemet sumažėjo iki 4.8 mln.
litų.
Tarp turtingiausių yra ir
prezidento Valdo Adamkaus
šeima, kurios bendras turtas
siekia 2.7 mln. litų.

Milijonieres yra ir buvusių
išeivių Seimo .narių Kazio
Bobelio ir Vytauto Dudėno
šeimos. V. Dudėno šeimos tur
tas pajamų ir turto deklaraci
joje šiais metais įvertintas 1.5
mln. litų, tačiau beveik pusė
turto priklauso ministro žmo
nai. K. Bobelio ir jo žmonos
bendras turtas šiais metais
pasiekė 1.3 mln. litų.
Šeimą susikūrusių parla
mentarų Kęstučio Glavecko ir
Rūtos Rutkelytės bendras tur
tas šiais metais pasiekė 2.1
mln. litų.
Aukštiems pareigūnams bai
gus deklaruoti praėjusių metų
savo pajamas ir turtą, pa
aiškėjo, jog daugeliui jų
1999-ieji buvo gana sėkmingi.
Praėjusiais metais padidėjo
Seimo pirmininko Vytauto
Landsbergio turtas. 1998 m.
jis deklaravo, jog įvairiomis
valiutomis
yra
sukaupęs
363,000 litų, o šiais metais jo
deklaracijoje įrašyta 407,000
litų suma.
Turtingesnis per praėjusius
metus tapo ir Seimo narys,
buvęs premjeras Gediminas
Vagnorius, jo deklaruotas tur
tas per metus išaugo beveik
dvigubai — nuo 54,000 iki
100,000 litų.
Keleto dešimčių parlamen
tarų turtas pernai liko toks
pat kaip ir užpernai, o kai
kurių net •uraatsjo.
Bene labiausiai sumažėjo
buvusio ministro Seimo nario
Vidmanto Žiemelio deklaruo
jamas turtas. Užpernai jis
buvo deklaravęs 36,000 litų
turtą, o šiais metais deklaruo
ti tik 203 litai.
Neseniai iš įkalinimo įstai
gos paleistas Audrius Butke
vičius deklaracijoje nurodė
turįs turto už 4,600 litų.

Politikai naudojasi Seimo
rinkimų įstatymo netobulumu
Vilnius, rugpjūčio 25 d.
(Elta) — Penktadienį spaudos
konferencijoje Liberalų sąjun
gos vicepirmininkas, Seimo
narys Alvydas Medalinskas
sakė, kad oficiali Seimo rinki
mų kampanija pagal įstaty
mus prasidės tik rugsėjo 8
dieną.
Tačiau, pasak A. Medalinsko, po visą Lietuvą jau keletą
mėnesių važinėja LDDP bei
socialdemokratinės koalicijos
vadovai, ne pirmą savaitę Lie-
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tuvos keliais rieda agitacinis
Naujosios sąjungos autobusas,
kai kur miestuose išdygo Nuo
saikiųjų konservatorių plaka
tai. A. Medalinsko teigimu,
šių ir kai kurių kitų politinių
jėgų atstovai daug anksčiau
nei jų politiniai priešininkai
pradėjo rinkimų kampaniją,
pasinaudoję Seimo rinkimų įs
tatymo netobulumais, nedraudžiančiais rinkimų agitacijos
iki oficialios rinkimų kampa
nijos pradžios.
„Politikai savo elgesiu de
monstruoja tai, ką seniai sup
rato nemaža dalis Lietuvos gy
ventojų: mūsų šalyje išlošia
tas, kas pasinaudoja įstatymų
spragomis", sakė A. Medalins
kas. Seimo nario nuomone, įs
tatymų spragomis pasinaudo
jo ir tie politikai, kurie ėmėsi
niekur iki šiol negirdėtos rin
kimų kampangos taktikos: at
sidūrę savo partijų sąrašų vir
šuje, jie taip pat pareiškė, kad
rinks parašus savo rinkimų
apygardoje, kaip tai privalo
daryti nepriklausomi kandida
tai.

* S e i m o vicepirmininkas,
v i e n a s iš Moderniųjų krikš
čionių
demokratų
partijos
steigėjų Feliksas Palubinskas
nutarė nedalyvauti spalį vyk
siančiuose Seimo rinkimuose.
„Daug žmonių mane ragino
kelti kandidatūrą Kaune. Bu
vo atliktos neformalios ap
klausos. Jos parodė, kad ne
sunkiai laimėčiau net prieš
gerai žinomus kandidatus. Ta
čiau per ketverius metus, ku
riuos praleidau Seime, buvau
priverstas daug dalykų nu
stumti į šalį — užsiėmiau tik
parlamentiniu darbu. Tad kilo
klausimas, ar eiti į Seimą dar
„Galima tik gerbti tuos po
ketveriems metams, ar atlikti litikus, kurie, nors ir būdami
darbus, kuriuos vis atidedu", aukštose savo partijos pozici
kalbėjo F. Palubinskas. Jis jose, nusprendė palikti parti
teigė skeptiškai vertinąs mo jos sąrašą, kad pasitikrintų
derniųjų krikščionių demokra savo populiarumą tarp rinkėjų
tų dalyvavimą kitų partijų są ir pelnytų jų pasitikėjimą.
rašuose. „Jeigu kuri partiją, Drįsčiau teigti, kad visiems ki
turi per tą partiją ir dirbti. tiems parašų rinkimų akcįja
Nueidamas į kitų partijų są tėra būdas apeiti Seimo rin
rašus, paneigi savo partijos kimų įstatymą ir pradėti rin
egzistavimą", sakė jis.
A M kimų kampaniją anksčiau lai-

Nuotr^ Naujosios picerijos atidarymo proga Vilniaus senamk-t.
linksmino ir kvietė į piceriją Senamiesčio teatro aktoriai, vyko j

IUVO surpnęta teatralizuota švente — praeivius
konkursai, buvo dalijami laimėjimai.
Vladimiro GuJevičiaus -Elta) nuotr.

Visuomeninio maitinimo Įmonės
ekonomikos nuosmukio nejaučia
Vilnius, rugpjūčio 25 d.
(Elta) — Naujausiais Statisti
kos departamento duomeni
mis, antrąjį šių metų ketvirtį,
palyginti su praėjusių metų
paskutiniuoju ketvirčiu, vidu
tinės mėnesinės Lietuvos žmo
nių namų ūkių pajamos suma
žėjo 7 procentais, arba 27.3 li
to, ir sudarė 404.3 lito.
Mažėjant šeimų pajamoms,
49.9 proc. gyventojų pripažino,
jog per pastaruosius 12 mėne
sių jų namų ūkio gyvenimo ly
gis pablogėjo.
Maždaug 1.5 proc. Lietuvos
žmonių laiko save pasiturin
čiais, du trečdaliai —viduti
niokais, vargšais ir visiškais
vargšais prisipažįsta esantys
daugiau kaip trečdalis ap
klaustųjų, dalyvavusių Statis
tikos departamento
namų
ūkių tyrime.
Nepaisant to, visuomeninio
maitinimo įmonės Lietuvoje
lankytojų trūkumu nesiskun-

džia.
Didžiausią pice :ų tinklą
„ClLI PICA" valdanti UAB
„Čilija" ketvirtad't-r:} atidarė
piceriją su rūsiu Vilniaus se
namiestyje. Tai — au šeštoji
tinklui priklausan:. picerija.
Naujoji picerija vpatinga ir
tuo, kad pirmoji Lietuvoje tu
rės didžiausią sėcimų vietų
skaičių — 50 pirmame aukšte
ir 40 rūsyje. Picerijoje bus su
k u r t a 40 naujų darbo vietų,
kurios dabartinį „ČILI PICA"
darbuotojų skaltfu padidins
maždaug iki 270.
Naujoji picerija lankyto
j a m s pasiūlys 47 rūšių picų,
įvairių salotų, sriubų, karš
tųjų patiekalų, desertų. Sve
čias ir pats galės pats susikur
ti norimą picą.
Nors dabar „ČILI PICA" už
rašai puikuojasi tik sostinėje,
ateityje panašios užeigos įsi
kurs ir kituose Lietuvos mies
tuose.

Darbo rinkos pertvarka padės
išvengti bado streikų
Vilnius, rugpjūčio 24 d.
(BNS) — Ūkio ministras Va
lentinas Milaknis siūlo su
mažinti išeitinių išmokų dydį,
nes dabartinė tvarka skatina
žmones laukti išmokų ir už jas
priskaičiuojamų procentų, o
ne ieškoti darbo.
Ketvirtadienį,
kalbėdamas
Seime, ministras
paragino
parlamentarus išlaisvinti nuo
suvaržymų darbo rinką, nes,
jo nuomone, tai padėtų iš
vengti Lietuvoje badavimų.
Atsakydamas į parlamenta
ro Ryčio Kupčinsko klausimą,
kaip vyriausybė ketina susi
tarti su badaujančiais dar
buotojais, V. Milaknis sakė,
jog „negalima ateiti su pinigų
maišeliu". „Ne pagal Lietuvos
įstatymus išmokėti tai, ko jie
nori", pažymėjo ministras. Pa
sak jo, Lietuva išsiskiria iš
kitų valstybių savo „socialis
tiniais" įstatymais, numatan-

čiais 36 atlyginimų dydžio
išeitines pašalpas. Dėl neiš
mokamų pašaipu skaičiuojami
procentai, pasak ministro, su
daro 80 proc. iki tol gauto at
lyginimo.
.
Ūkio ministras siūlė Seimui
atsižvelgti į pasiūlymus pa
keisti išeitinių išmokų mo
kėjimo tvarką. Pasak jo, dar
buotojas turi gauti išeitinę
išmoką ne už stažą, bet už tą
laiką, per kurį jis gali susiras
ti darbą. Pagal šiuos siūlymus
būtų išmokama 2-8 mėnesinių
atlyginimų dydžio išeitinė iš
moka, priklausomai nuo to,
kaip anksti darbuotojas buvo
perspėtas apie atleidimą iš
darbo.
V. Milaknis parlamenta
rams sakė, jog Seimui pateikti
Bankroto, Restruktūrizacijos
ir Garantinio fondo įstatymai,
kuriuos
priėmus, bankroto
procedūrą būtų galima skelbti
tuomet, kai įmonės dar turi
ko", sakė A. Medalinskas.
turto atsiskaityti su kredito
Kadangi
įstatyme
nėra riais ir dirbančiaisiais.
punkto, draudžiančio tokius
Kalbėdamas konkrečiai apie
rinkimų
kampanijos veiks „Inkaro avalynės" bendrovę
mus, politikai, anot jo, yra ūkio ministras sakė, jog su šių
laisvi elgtis pagal savo sąžinę. įmonių darbininkais būtų gali
A. Medalinsko nuomone, kiek ma atsiskaityti pardavus dalį
vienas gali rinkti parašus gat įmonių produkcijos, iškėlus
vėse, aikštėse, organizuoti bankroto bylas ir areštavus
įvairius renginius miestuose ir kitų įmonių, susijusių su „In
miesteliuose. „Tačiau kodėl karo avalyne", turtą. Pasak
braunamasi su savo parašų ministro, bankroto procedūra
rinkimų lapais į žmonių na ketinama pradėti kitoms su
mus ir butus?", klausė A. Me „Inkaro avalyne" susijusioms
įmonėms.
dalinskas.

* * i

* Kauno sveikatos sky
riaus vedėjo, gydytojo Ri
manto
Minelgos
teigimu,
„Inkaro" badautojų sveikatos
būklė — ties riba. 24 bado pa
ros — tai laikas, per kurį
įvyksta didžiuliai pokyčiai
žmogaus organizme, galintys
sukelti mirtį. „Man labai gaila
tų žmonių", sakė gydytojas,
lankydamas juos ir prašantis
nutraukti badavimą dėl jų
sveikatos ir gyvybės. Tačiau
badautojai pasiryžę savo tiks
lo — atgauti uždirbtus pini
gus — siekti iki pergalės arba
iki mirties. J a u savaitę prie
badautojų visą parą budi Kau
no greitosios medicinos pagal
bos stoties medikai, tačiau tai
— tik budėjimas: pradėję ba
dauti rugpjūčio 1 d., po 10 die
nų badautojai atsisakė svei
katos patikrinimų. Medikai
jaučiasi bejėgiai: vežti badautojus ligoninėn prieš jų valią
negali, be sutikimo gali teikti
pagalbą, kai ligonio gyvybei
gresia pavojus. Tačiau, pasie
kus tokį laipsnį, badautojų
sveikata gali būti nesuderina
ma su gyvybės išgelbėjimu,
sakė medikai.
* Kauno vicemeras, bu
vęs Šaulių sąjungos pirmi
ninkas Gediminas Jankus ne
prisimena, kur prapuolė Šau
lių sąjungai skirti keli tūks
tančiai dolerių, kuriuos dova
nojo Amerikos lietuviai. „Lie
tuvos aidui" į rankas pateko
įdomus laiškas, kuriame rašo
ma, kad Los Angeles Juozo
Daumanto šaulių kuopos pir
mininkas J. Pažėra 1992 m.
rugpjūčio 15 d. buvo užsukęs į
Šaulių sąjungos būstinę Kau
ne. „Pagal susitarimą susiti
kau su Šaulių sąjungos atsa
kinguoju sekretoriumi p. St.
Ignatavičiumi, kuriam perda
viau Los Angeles šaulių do
vanotus 2,300 dolerių, — tei
gia J. Požėra savo laiške G.
Jankui. — Iš šių pinigų 300
dol. buvo skirti leidiniui Tri
mitas', o 2,000 dolerių — šau
lių aprangai. Tačiau pinigus
paėmęs S. Ignatavičius dėl ne
aiškių priežasčių nedavė man
kvito, žadėdamas jį vėliau at
siųsti". Pasak J. Požėros, pra
ėjo nemažai laiko, tačiau kvito
apie dovanotus pinigus jis ne
gavo, nors pakartotinai jo pra
šė. „Susidaro įspūdis, kad
Saulių sąjungai skirti pinigai
pakliuvo j nesąžiningas ran
kas", rašo J. Pažėra.
* Vilniaus universiteti
nėje greitosios pagalbos li
goninėje mirė du nuodingų
grybų suvalgę vilniečiai — 46
metų moteris ir 64 metų vy
ras. J ligoninę jie pateko skir-

Vilnius, rugpjūčio 25 d. žemesnės instancijos teismo
(BNS) — Vilniaus apygardos nutartį, kuria jis s u i m t a s 18teismas penktadienį a t m e t ė kai parų.
Lietuvoje neseniai sulaikyto
Ali Ay Vilniaus oro uosto pa
kurdų kilmės Švedijos piliečio sieniečiai sulaikė, kai „InAli Ay skundą dėl laikino terpol'o" Lietuvos nacionalinio
suėmimo. Teismas nusprendė, biuro pareigūnai patvirtino,
kad Ali Ay Lietuvoje buvo su kad jo, įtarus narkotikų kontlaikytas ir suimtas pagrįstai.
robanda, terorizmu ir pinigų
Vilniaus miesto 1-osios apy plovimu, ieško Turkijos polici
linkės teismas rugpjūčio 12 d. j a . Ali Ay už prekybą heroinu
leido jį suimti, remdamasis t a i p pat ieškojo Vokietija bei
Europos konvencija dėl suim Olandija.
tojo perdavimo kitai valstybei.
Tai buvo pirmas atvejis.
Tarptautinę paiešką paskelbu k a d a Lietuvoje buvo sulaiky
si Turkija prašė jį sulaikyti.
t a s tokio tarptautinio masto
Šio asmens, padedant J.n- nusikaltėlis.
terpol'ui", ieškojo net keletas
Ali Ay teismo posėdžiuose
valstybių kaip tarptautinio sakė. kad nori grįžti į Švediją
narkotikų kontrabandininko.
arba Turkiją. Jis s a k ė teismui
Penktadienį Generalinė pro norįs būti laisvas, o už nusi
kuratūra teismui pateikė Lie kaltimą, už kurį yra sulaiky
tuvos Užsienio reikalų minis t a s , jis j a u yra atlikęs bausmę.
terijos iš Turkijos ambasados Suimtasis teismui tvirtino,
gautą ir Generalinei proku kad 1988 m. jį sulaikė Šve
ratūrai pateiktą notą, kurioje dijos policija ir šios valstybės
patvirtinama, kad Turkija tik t e i s m a s ' j į nuteisė kalėti 12
rai oficialiai prašys išduoti su metų. Iškalėjęs 4 metus, jis
laikytąjį ir prašo pratęsti jo parašė prašymą Švedijos Tei
suėmimą iki 40 parų. Turkija singumo ministerijai, prašy
pažadėjo, kad per šį terminą d a m a s perkelti jį į Turkiją.
atsiųs reikalingus dokumen P r a š y m a s buvo patenkintas,
tus anglų kalba.
ir 1992 m. jis buvo perkeltas į
Europos Konvencija n u m a  Turkiją. Kai atvyko į Turkiją,
to, kad valstybė, žinodama, pagal šios valstybės įstaty
kad bus prašoma išduoti sulai m u s , n u m a t a n č i u s bausmę už
kytąjį, gali jį suimti 18 parų, n a r k o t i k ų siuntimą, baigėsi jo
kol bus gautas prašymas iš b a u s m ė s laikas ir jis buvo pa
duoti. Jeigu per tą laiką leistas.
prašymas negaunamas, bet
„Ai netgi nežinojau, kad 'In
prašančioji valstybė oficialiai t e r p o l a s ' manęs ieško. \ Vil
patvirtina, kad tikrai p r a š y s nių atvykau, nes norėjau pa
išduoti, suėmimas gali t r u k t i m a t y t i žmoną", sakė Ali Ay.
ir 40 parų.
J i s nenurodė, a r jo žmona yra
Rugpjūčio 11 d. Vilniaus oro nuolatinė Lietuvos gyventoja.
uosto pasienio kontrolės poste K u r d a s teismui skundėsi, kad
sulaikytas ir vėliau teismo jo padėtis Lukiškių kalėjime
suimtas 38 metų Švedijos pi bloga, jis 12 dienų nevalgė,
lietis Ali Ay Vilniaus apygar kalėjime nėra nei knygų, nei
dos teismui buvo a p s k u n d ę s televizijos, nei radijo.

Viesulas Lietuvai
atnešė milijoną litų nuostolių
Vilnius, rugpjūčio 25 d.
(BNS) — Penktadienį Civili
nės saugos
departamentas
kartu su Priešgaisrinės apsau
gos ir gelbėjimo d e p a r t a m e n 
tu, vykdydami ministro pirmi
ninko pavedimą, pateikė vy
riausybei apibendrintą infor
maciją apie praėjusį šešta
dienį siautusio viesulo padary
tą žalą.
Pirminiais duomenimis,
gamtos nelaimės
padaryti
nuostoliai yra apie 1 mln.
293,000 litų.
Praėjusį šeštadienį netikėtai
praūžusi audra iš dalies su
trikdė elektros energijos tieki
mą Vilniaus, Kauno ir Alytaus
regionuose. Atsijungė beveik
700 transformatorinių,
be
elektros energijos laikinai bu
vo likę daugiau kaip 37,000
vartotojų. Pirminiais duome
nimis, „Lietuvos energijai"
padaryta žala įvertinta apie
200,000 litų.
Nemažai nuostolių dėl aud
ros patyrė didžiausios Lietu
vos draudimo įmonės, apdrau
dusios gyventojų turtą bei autingu metu, tačiau mirė tą pa
čią dieną. Šiemet tai pirmo
sios nuodingų grybų aukos.
Toksikologai mano. kad vilnie
čiai apsinuodijo žalsvosiomis
musmirėmis — pavojingiau
siais Lietuvoje augančiais gry
bais. Kasmet Vilniuje viduti
niškai miršta 1-2 grybais ap
sinuodiję žmonės, pernai ne
buvo nė vienos tokios mirties.
Užtat šiemet toksikologai j a u
gali skelbti apsinuodijimų gry
bais epidemiją.
Eita.

tomobilius. Daugiausia pre
tenzijų dėl išmokų sulaukė
rinkoje pirmaujantis ..Lietu
vos draudimas". Vien Trakų
rajono Taučionių kaime, kur
a u d r a apgadino apie 20 sody
bų, 12 iš jų buvo apdraudusi ši
bendrovė.
Skaudžiausia nelaimė įvyko
Šalčininkų
rajono
Pabares
kaime. Audros metu ant va
sarnamio nugriuvęs medis už
mušė šio rajono gyventoją
Henriką Baranovskj. o Bene
diktą
Krupevičių
sužalojo.
Marijampolės mieste vėjo gū
sio pakeltas prietaisas sužeidė
tris vaikus.
Viesulo metu daugiausia
nuostolių patyrė Vilniaus ap
skrities Trakų rajono Onuškio
seniūnijos Taučionių kaimas.
Vėjas plėšė gyvenamųjų namų
bei ūkinių p a s t a t ų stogus,
griovė ūkinius p a s t a t u s , vertė
medžius ir elektros stulpus.
Dėl žaibo sukeltų gaisrų užsi
degė pavieniai medžiai, elekt
ros skydinės, įvadai, kai ku
rios gyvenvietes "liko be elekt
ros. Del didelės liūties buvo
užpilti gyventojų rūsiai.
Meteorologų teigimu, Lietu
voje siautusi a u d r a kilo del
iš pietvakarių įsiveržusių šilto
ir labai drėgno oro srautų. .-;:dariusių audringus debesis.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 26 d.: Adelina. Alek
sandras, Alginte. Gailius, Gailute,
Valmantas. Zefirinas
Rugpjūčio 27 d.: Šv. Monika;
Aušrine. Cezarįjus. Eimanta.s. Gan
das. Tolvvdas
Rugpjūčio 28 d.: Sv. Augustinas;
Augintas. Liūtas. Meta. Tarvilas
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: Ld;rr>.a Si".C-.uver.e
1340 Abington Cambs P r \ ?
Lake Forest. IL 60045-2oc>0

SENDRAUGIŲ STOVYKLA
DAINAVOJE 2000-SIAIS METAIS
(Tęsinys)
T r e č i a d i e n i s — vel saule
kviečia pradėti dieną mankš
ta, malda, vėliavų pakėlimu.
pusryčiais. Dr. Petro Kisie
liaus, junjoro. paskaita ..Ar
verta būti lietuviu Amerikoje'.'
Tautiškumas ateitininkų per
spektyvoje".
Dr.
Kisielius.
naudodamasis mūsų pradinin
kų mintimis, neabejotinai įro
dė, kad tauta ir tautine išti
kimybė yra žmoniška ir mo
ralinė pareiga. Po paskaitos
vėl pasisakymai, klausimai,
pritarimai. Vakare — poezijos
vakaras, suruoštas Rūtos Mikulioniėnes. Salė taip pa
puošta ir pakeista, jog atrodė,
kad esame labai gražioje, juos
tomis papuoštoje ir žvakių
šviesa apšviestoje kavinėje.
Čia nematėme žmonių, dekla
muojančių eilėraščius, bet ma
tėme skaidres, pritaikytas ei
lėraščių mintims su muzika,
pritaikyta mok. Kaspučio ir
specialiai atvežta iš Detroito
šiam vakarui. Vakaras buvo
nuostabus, jį baigėme su aša
romis akyse dėl sudarytos
jautrios nuotaikos ir grožio
pajutimo. Ačiū Rūtai, ačiū
skaitytojams ir visiems, taip
gražiai dalyvavusiems poezi
jos vakare. Prieš šį poezijos
vakarą,lauke vyko pasakų va
karas vaikams, kurį taip pat
suruošė Rūta Mikulionienė, o
vaidino jos padėjėjai. Vaikai
liko lauke piešti girdėtas pasa
kas. Suaugę nuėjo salėn pa
siklausyti poezijos. Prisiminti
nas vakaras vaikams ir suau
gusiems.
K e t v i r t a d i e n i o gražus ry
tas atviliojo į Dainavą Laimą
ir Joną Šalčius bei iš Lietuvos
besilankantį Jono pusbrolį
Petrą Šalčių su žmona Regina.
Petras, Lietuvos Seimo narys,
atstovaujantis Rokiškiui, pa
sveikino mus, susirinkusius
Dainavoje. Primine, kad Lie
tuva turi daug gerų žmonių ir
jų gera valia persiims visa
Lietuva, tik tam reikalingas
nuoširdus darbas, tarpusavyje
susikalbėjimas, laikas, kant
rybė.
Laima Šalčiuvienė, ką tik
Kongreso patvirtinta Ateiti
ninkų federacijos vicepirmi
ninke, kalbėdama tema „Kas
aš 9 - , nurodė gaires, kaip nuo
širdžiai save pažinti, žvelgiant
objektyviai į save. taip. kaip
žvelgiame į kitus. Šia tema —
..Kas aš°" gali kalbėti skir
tingų generacijų asmenys ir
atras bendrą kalbą. Mūsų są
žine leidžia suprasti, kas gera,
kas bloga. Mes sąmoningai
pasirenkame, kokie norime
būti. Nepaisant kokiose aplin
kybėse botume, svarbiausia,
kaip reaguojame į esamą pa
dėtį. Net blogiausioje padėtyje
galime rasti gėrį ir jį sąmo
ningai pasirinkti
Po išsamios Laimos paskai
tos klausėmės Dariaus Polikaiėio įžvalgos ta pačia tema
"— „Kas aš 0 " Mes renkamės
vertybes su principais ir tai
suteikia mums laisvę. Savos
pažinimas niekada nesibaigia.
tai yra derinimas vertybių su
principais. Aš esu atsakingas,
už savo gyvenimą, aiškino Da
rius. Tiesa yra iš Dievo. Rei
kia su Dievu bendrauti, kad
atpažinti tiesa. Derinimas su
Dievu kasdieniniu veiksmų
yra būtina. Danus kvietė mus
rasti laiko svarbiems ir nesku
biems reikalams. Pasiaukoji

mo ir tarnavimo kelias ves
mus prie Kristaus.
Ketvirtadienio vakare —
vaikų talentų vakaras. Talen
tų daug — daug pianistų,
smuikininkų,
deklamuotojų.
Vytas Vaitkus nustebino mus
visus akrobatikos miklumu.
Tarp visų vaikų pasirodo ir Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos Šv. Aloyzo kuopos ateitininkės su g ė l ė m i s išlydi jas aplankiusius
mūsų kapelionas kun. Kęstu Joną ir Laimą S a k i u s
tis, miklindamas akordeoną.
Sunku apsakyti jo talentus, liepos 21-23 d. Kalbėjo Laima liktus darbus. Stovyklos daly ninko sendraugio įžodį.
bet stovyklautojus prajuokino Šalčiuvienė, Kongrese išrinkta viai taip pat dėkojo Ateitinin
Vakare didžiulis Tėvų spek
iki ašarų savo išdaigomis. Ta AF vicepirmininke, dr. Petras kų Šalpos fondo AF XIII Kong taklis, parašytas dr. Vainio
lentų vakare buvo ir karalius, Kisielius, junjoras, Šiaurės reso metu skirtų premijų me Aleksos, režisuotas Dalios Lieatvykęs iš tolimos šalies su Amerikos Ateitininkų tarybos cenatams Laimai ir Jonui Šal tuvninkienės ir Viktutės Siliusavo dukra, visada susirauku narys, dr. Algis Norvilas, čiams.
nienės. Tėveliai taip įtikinan
sia. Jis norėjo, kad dukra būtų Šiaurės Amerikos Ateitininkų
Visų pranešimai buvo gra čiai vaidino, kad net išgąsdino
laiminga ir kai kun. Kęstutis sendraugių pirmininkas. Susi žūs ir išsamūs.
savo vaikus su dideliu viesulu
pradėjo groti ir dainuoti, tai darėme vaizdą, kad kongrese
Šeštadienį, kai stovyklauto ir baisiu žmogumi, atkeliavu
karaliaus dukra pasijuto to buvo daug nuveikta taikios j a i poilsiavo ir maudėsi, vyko siu į Dainavą ieškoti vaikų.
kioje laimės būsenoje, kad net nuotaikos dvasioje. AF pirmi antrasis naujai išrinktos Šiau Stovyklaujantys vaikai pradė
viena šokti pradėjo...
ninku išrinktas Vidas Abrai- rės" Amerikos Ateitininkų ta jo garsiai patarinėti vaidinto
P e n k t a d i e n i kalbėjo adv. tis, dvasios tėvu paskirtas Tel rybos posėdis, k u r i a m vadova j a m s nesusidėti su negeru
vo šiuometinė Tarybos pirmi žmogumi.
Povilas Žumbakis, paskutiniu šių vysk. Jonas Kauneckas.
metu dėstantis Vilniaus uni
Stovykla baigėsi. Sekma
Dr. Norvilas pranešė, kad jų ninkė Nijolė Balčiūnienė. Šia
versiteto Teisės fakultete. Po kadencija baigiasi su šia sto me posėdyje dalyvavo sąjungų dienį laikas skirstytis į na
vilas Žumbakis teigė, kad Lie vykla ir bus renkama nauja centro valdybų pirmininkai mus. Visiems už šią gražią
tuvoje ekonomija yra žema. sendraugių valdyba. Tarp at arba jų atstovai ir kiti.
stovyklą didelė padėka. Visų
Dirbantis žmogus turi dirbti liktų darbų buvo inkorporuota
vardu
tariu
Kun. Kęstučiui Kevalui au stovyklautojų
už du asmenis, pensininką ir Šiaurės Amerikos Ateitinin kojant stovyklos užbaigimo šv. „Ačiū!"
bedarbį. Lietuva nelaukia iš kai. Stovyklautojai dėkojo Al Mišias, buvo skiriama laiko
Pabaiga
Amerikos atvykstančių asme giui ir jo valdybai už gerai at Gintautui Gaškai duoti ateitinų 60 m. amžiaus ar vyresnių.
Stasė Kazlauskienė
Esame vadinami ateiviais.
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ IR STUDENTŲ
Lietuvoje yra blokuojama ka
DĖMESIO!
STUDIJŲ SAVAITGALIO DAINAVOJE
talikiška įtaka, ateinanti iš
M
o
k
s
l
e
iviai, studentai ir
(RUGSĖJO 1-4 d.)
užsienio lietuvių. Ten studen
j a u n u č i a i a t e i t i n i n k a i kvie
tams dar tebeaiškinama, kad
PROGRAMA
čiami sekmadienį, rugsėjo 10
Lietuva savanoriškai įstojo į
d.,
dalyvauti 2000-2001 metų
Sekmadieni
Penktadieni
Rusijos sąjungą. Lietuvoje.yra
veiklos
pradžios gegužinėje.
8:30 Pusryčiai
5 v.v. — Pradedama regist
organizuota opozicija, kad So
Visi dalyvaukime 9 vai. r. šv.
9:30 Pašnekesys su ses. Ig
vietų Sąjunga buvo Lietuvos racija
Mišiose Pal. J. Matulaičio mi
ne.
6 v.v. — Vakarienė
draugai. J Lietuvą bus atve
sijoje, o 10:30 Ateitininkų na
žami istorikai iš Izraelio ir
11:00 Šv. Mišios
8 v.v. — Filmas apie trem
muose smagioje gegužinėje.
New Yorko dėstyti istoriją tinius.
12:30 — Pietūs
Vyks visų narių registracija.
universitetuose. Povilas siūlė
1:30 —, Studentų suvažia
Šeštadieni
Laukiami ir nauji nariai. Rasa
ateitininkams imtis iniciaty
vimas
8:00 — Šv. Mišios
Kasniūnienė, tel. 708-403vos pakeisti informaciją apie
3:00
— Kun.
Kęstutis
8:30 — Pusryčiai
4988, atsakys į visus jums
neteisingus kaltinimus ir iš
9:30 — Dr. Dalia Kuizinienė Kevalas — .Teologijos klausi- rūpimus klausimus.
kreiptą tiesą. Jo kalba sukėlė „Religinis gyvenimas išeivijos mai".4:30 — Saulius Kuprys
rūpestį ir daug klausimų.
„ALTas d v d e š i m t pirmame
Asta M. Astrauskas, MD
poezijoje".
amžiuje"
Vakare šventėme Kristaus
Vaikų gydytoja
11 v.r. — Sesė Igne „Ju
6:30 — Vakarienė
Palos Pedlatrics
gimimo sukaktį — 2000 metų. biliejiniai metai Lietuvoje".
708-923-6300
7:30 — Studentų simpoziu
Šia proga salė gražiai papuoš
12:30 — Pietūs
Chicago Pediatrics
mas
ta, žvakėmis apšviestas skai
1:30 — Dail. Jurgio Daugvi773-582-8500
8:30 -r- Rokas
Zubovas
tytojų pultas. Pradėjo Nijolė los paroda.
„Čiurlionio ^arsovaizdžiai"
Balčiūnienė su
asmeniška
DR. ARVYDAS J.DAIUDE
3:00 — Vejas Liulevičius —
10:00 — Studentų laužas.
DANTŲ GYDYTOJAS
malda pagal „Tėve Mūsų",
21470 S. Main St
Pirmadieni
kreipdamasi į Dievą, kaip ar „Karo žemė: Rytų frontas ir
okupacija
Pirmojo
pasaulinio
Mattesson,
IL 60443
8:30 — Pu>ryčiai
timą draugą, kuris mus iš
T6l. 708-748-0033
karo
metu".
9:30
-*Šv.
Mišios
ir
užda
klauso ir mums padeda. Po to
Valandos pagal susitarimą
4:30 — Pašnekesys su kun. rymas.
— dr. Lino Vaitkaus apibū
Vietos jau neveik užpildytos.
dinimas Jėzaus, kaip neturė A. Saulaičių
DALIA A. CEPELE, D.D.S.
6:30 — Vakarienė
DANTŲ GYDYTOJA
Dalyvauja ateitininkų šeimos
jusio tinkamos vietos, neturė
7915 W. 171 S t
7:30 — Eisena
ir studentai 18 metų ir vyres
jusio aukšto išsilavinimo, pa
TmteyPark.IL 60477
8:30 — „Šventas žodis" — ni. Informaują teikia Vainis
gal mūsų šių dienų supratimą,
708-614-6871
neturėjusio profesijos, nesukū literatūros vakaras. Vadovau Aleksa, vai n s@uic.edu ar tel.
Valandos pagal susitarimą
0
708-442-586 .
rusiu šeimos, bet kokia neap ja Audre Budrytė.
sakoma Jo įtaka žmonijai. Vi
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
sa tai labai vaizdžįai pavaiz
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
davo skaidrėmis. Paskui Eglė
Tel. 708-349-0887.
Laniauskienė skaitė „Pasida
Priklauso
Palos ir Christ ligoninėms.
linimas", kuris kviečia mus
Nuolaida
naujai atvykusiems.
pasidalinti savo mintimis, ge
rais darbais, šventės džiaugs
DR. DALIA JODWAUS
DANTŲ GYDYTOJA
mo skriejančiais plonyčiais po
15543VV. 127* Str
pierėliais ir vadovų nešamu
Suite 101
aukštai iškeltu, žvakutėmis
Lemom, IL
apšviestu tortu. Vaišinomės
Tel. 630-243-1010
visi Nijolės atvežtais tortais,
Valandos susitarus
napoleonais. Vaikams išdalin
tos dovanėlės iš Lietuvos at
LINAS SIDRYS, M.D.
vežtos Laimos ir Jono Šalčių.
Akių ligos / Chirurgija
Vieni gavo gintaro karolėlius,
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
kiti gražiai išmargintus ma
Tel. 708-636-6622
žus medinius margučius, kiti
4149W. 63rd. St.
paveikslėlius, puoštus ginta
Tel. 773-735-7709
ru, dar kiti — medinius švil
pukus.
Triukšmingai
ir
Dr. RUSSELL MILLER
džiaugsmingai šventėme Kris
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
taus gimtadienį.
Š e š t a d i e n i girdėjome pra
nešimus iš ką tik sugrįžusių iš
Ateitininkų federacijos XIII
kongreso, vykusio Kaune š.m

Sendraugių stovykloje. Dainavoje, šeštadienį, liepos 2 > d., apie XIII Kon
gresą kalbėjusieji — Algis Norvilas, Šiaurės Amerik' . Ateitininkų sen
draugių valdybos pirmininkas. Laima Šalčiuvienė. A itininkų Federaci
jos v:il(i>lx>s vicepirmininke. Petras Kisielius juniora- Š i a u r ė s Amerikos
Ateitininkų tarybos narys
Nuotr S t a s i o K a z l a u s k i e n ė s

perėmė dr. P. Kisieliaus
praktiką. Vai. susitarus, arba
na: pirmd. 11-7, antrd. 9-5,
trecd. 10-6, penktd. 10-4. kas
antrą sestd. 10-2.1443 š. 50
Ava., Cicero, IL
Tai. 708-652-4150.
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Metams
1/2 meti)
3 men.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur
(U Š.) $115 00
$65.00
$45 00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$46.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$66.00
$60.00
$38.00
Užsakant t Lietuvą:
Oro paltu
$800.00
$250.00
Reguliariu paštu
_
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$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
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DR. PETRAS 2LJOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kab. tai. 773-582-6800
Namų tel. 847-381 -3772
MIDVVAYCLINIC.S.C.

GEDAS M. GRIMS, MD
INKSTU, P0SLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BE) CHIRURGIJA
Aurora MedteaJ Center
10400 75 StKenoaha,WI 53142

4940 S. Cicero Ava.
Chicago, IL 60638

(262)697 6990

Vąjangos susitarus

Ramoną C. Marah, MDSC
Obstetrics & Gynecotogy

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos
15300 Waat Ave.
'
OdandPark
708-349-6100

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove. IL 60515
630452-9400
Valandos pagal susitarimą

Valandos kasdien. Askyius
savattgaiuB

DREUGUUSLEUS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 VVafter St. Lemont, H. 60438
1301 Ccpperfield Ave., Suite 113.
JoBet.IL 60432

Tel. 815-723-1854

EUGENEC. DECKER, DDS, P.C.

4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn. IL
Pirmas apyt. su Nortrnveetem un-to
cSptomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
prSmami absoliučiai punktualiai.

Susitarimui (kabėti angliškai)
Tel. 708-422-8260

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberte Road
rflcfcoryrOas
Tai. 708-598-2131

DR. JOVITA KERELIS
DANTU GYDYTOJA

Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS MIKAtnS

9625 S.79th Ava.. Htekory *4ias. IL
Tel. C708J 598-8101

Valandos pagal susitarimą

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

FAMILY MECMCALCUNIC
15505-127 St, Lamont N. 60430
Priklauso Palos CommunNy Hoipttal
StverCfossHospSBl
Valandos pagal susitarimą
Tai. 630-257-2286

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.

Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Gavote BammmM LTD.
6132 8. Kedzie Ava.
CWcsjgo.IL 60629
Tet 773-438-7700

DR. L PETREIKIS

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių figos
Valandos pagal susitarimą

DANTU GYDYTOJA
9056 S.Robarts Rd., Hiekory Hite. IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR UNA POŠKUS

EDMUNDAS VOkSAS, MD., S.C.

DANTU GYDYTOJA

Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
KeJbame lietuviškai
8918 W. Archer Ave. Sis 5 ir 6
Chicago, IL 60638

4636YV.63SL
Tel. 773-735-7730

Tsi.773-2299966

Valandos susitarus.

DR. K. JUČAS
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLASPRUNSKIS,MD OOOS LIGŲ SPECIALISTAS
OOOS AUGLIUS, 2AIZOAS IR
GREGORY SUELZLE, MD GYDO
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
Illinois PaJn Treatrnent institute
KOSMETINE CHIRURGIJA
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
v*ž»,su2eKSrnųdartwvietejet«kt
vietų skausmo gydymo apacistasl
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.

www.illinoispain.com

8132 8. Kedzie Ava., Ctsoaoo
773-778-6969 arba 773-489-4441

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joiiet, IL 60435
TeL 815-741-3220

DR. DANA M.SAUKUS

DR. E. DECKYS

Dantų gydytoja
825 S. Martnhaim Rd
VVeatchaatsr, H.80154
Tel. 708-344-1004
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAi_, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722S.KedzfcAv*).
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
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Mes

ir pasaulis

Danutė Bindokienė

Paruošė Broniui Nainys

Jau miglos pradeda
sklaidytis

ŽMOGAUS VERTĖ RUSIJOJE
Pasaulio žiniasklaidos pla
čiai skelbiama žinia apie Rusi
jos vandenyse, Barenco jūroje,
per vykusius karo laivyno pra
timus, kuriuose dalyvavo apie
trisdešimt įvairių laivų, nu
skendusį patį moderniausią,
branduoliniais ginklais aprū
pintą, palyginti naują povan
deninį laivą, kuriame buvo
118 jūreivių, ypatingai sukrė
tė žmoniją. Sukrėtė ne tiek
pati nelaimė, kuri, aišku, di
delė ir skaudi, bet Rusijos
vadų nusiteikimas, parodęs,
kad Sovietijos laikų veidas dar
mažai pasikeitęs. Tokiai ar
panašiai nelaimei ištikus Va
karų pasaulį, visi jo vadovai
visomis turimomis bei galimo
mis priemonėmis būtų šoke
gelbėti nuskendusio laivo įgu
los, nepaisydami, koks laivas
nuskendo, kam jis priklauso ir
kokias paslaptis jis jūros dug
ne saugo. Rusija visgi dar r.e
Vakarai. Pirmiausia jos vadai
nelaimę bandė nutylėti. Apie
įvykį sužinojęs, Soči vasarvie
tėje atostogaujantis preziden
tas Putin ramiai atostogavo
toliau. Nei karinė, nei civilinė
Rusijos vadovybė nieko viešai
neskelbė, kol jiems nepradėjo
skambinti JAV, Britanijos bei
Norvegijos pareigūnai, savo
technikos priemonėmis paga
vę sprogimo garsus ir kitus
vykstančius, ar jau įvykusios,
nelaimės ženklus. Rusijos va
dams pripažinus sprogimą, —
pradžioje aiškinamą neva su
sidūrimu su kitu, gal net sve
timos valstybės, laivu — ir jų
povandeninio laivo nuskendi
mą, visos trys valstybės pasiū
lė savo skubią, modernią pa
galbią ~žjįponių gelbėjimui. Afc
rodo, kad net ir po sprogimo,
dėl kurio laivas greitai nu
skendo, jame gyvų žmonių vis
gi buvo. J JAV Gynybos sekre
toriaus Cohen pasiūlymą Ru
sijos Krašto apsaugos minist
ras neatsiliepė*. Pagalbą siūlė
ir <3mton pačiam Rusijos pre
*_,— zidentui. Taip pat darė ir Bri
tanijos ministras pirmininkas.
Vakarų laikraštininkai iš savo
privačių šaltinių patyrė, kad
apie-nuskendusį laivą Rusijos
specialistai krapštinėjasi pa
tys, ir niekas iš to neišeina.
Pagal „New York Tinies", tik
po trijų dienų Briuselyje prie
NATO priskirti Rusijos* laivy
no karininkai stebėtojai (kam
ten jų reikia?) pradėjo teirau
tis apie siūlomą pagalbą. Nor
vegų specialistams su visa
technika įvykio vieton atsiras
ti prireikė 'dar trijų dienų.
Atidarę dangtį, laivą rado pil

ną vandens. Gyvų jame ieškoti
nebebuvo prasmės.
Ar būtų ten jų rasta, jeigu
siūloma pagalba būtų buvusi
priimta pirmą minutę? Tai gal
niekada nesužinosim, bet jau
dabar žinoma, kad, jos atsisa
kydami, Rusijos vadovai elgėsi
daugiau negu nežmoniškai.
Kodėl? Turbūt žinom ir tai.
Pirmiausia — prestižas. Mes
ne blogesni už Vakarus. Su
savo technika jūs mums ste
buklų neparodysit. Antra —
ne pagalba jums rūpi, bet
mūsų laivyno paslaptys. Ko
gero iš tų pačių Vakarų iš
vogtos. Nejaugi Putin toks
naivus ir galvoja, kad CIA tų
jo „paslapčių" nežino? Bet
žmonių, iš viso 118, jų bei jų
šeimų kančios? Ne, iki tokio
žmogiškumo laipsnio Rusijos
vadovai dar nepriaugo. Net ir
didžioji Vakarų viltis — nau
jas Rusijos prezidentas Vladimir Putin. Bet ar tai turėtų
stebinti? Juk jo paties profesi
nio darbo laukas — KGB im
perija, kiek žmogaus gyvybė
jai buvo svarbi? Ar Čečėnija
dar nepakankamas tuo atžvil
giu Putin nusiteikimo liudi
ninkas? Kas gi ten žmones be
reikalo žudo? Ir dar blogiau —
ne jis vienas toks. Tūkstančiai
jų — laipsniuotų, ornamen
tuotų, aukščiausiose kėdėse
sėdi. Girdėjom juos tauškiant
— Sovietų Sąjunga Lietuvos
nebuvo okupavusi, lietuviai
patys j vergiją susigrūdom, į
jų kalėjimus lindom, savano
riais prie sienų sušaudomi
stojom, masiškai kiauliniuose
vagonuose į Sibirą važiavom.
Tiesa, žuvusiųjų rusų šeimose
kHęs pasipiktinimas dėl tokio
valdžios elgesio išsiplėtė ir už
jų ribų. Apie tai rašė ir Rusi
jos spauda, rodydama lyg ir
kitokį ruso veidą, tačiau, atro
do, jis sušvito tik savųjų gai
lesčiu. Dėl čečėnų žudynių to
kio jaudinimosi nebuvo maty
ti. O Putin be skrupulų susi
dorojo su šiam karui neprita
riančia stambia žiniasklaidos
agentūra, net ir policijos pa
galbą išsikvietęs, ir niekas dėl
to neprotestavo.
. Ir sako — mums Rusijos ne
bereikia bijoti.
* C a r o š e i m a — šventoji.
„New York Times" rugpjūčio
15 d. pranešė, kad Rusijos Or
todoksų bažnyčios taryba, su
sidedanti iš 150 Bažnyčios va
dovų (vyskupų), vadovaujama
patriarcho Aleksiejaus II, pas
kutinį Rusijos carą ir jo šeimą
paskelbė šventaisiais. Visa

LIETUVOS II EUCHARISTINIS
KONGRESAS
Nr.9
Vakarą nuotaikingai
vedė aktorius Egidijus Stancikas. Sukdamiesi rateliuose,
dainuodami, šnekučiuodamie
si ir užkandžiaudami nuošir
džiai bendravo hierarchai, ku
nigai, vienuoliai, pasauliečiai,
vaikai.
Iš tolo girdėjosi garsiakalbių
gaudesys: tą patį vakarą Ne
muno saloje vykęs roko operos
„Jėzus Kristus Superžvaigždė"
pastatymas neatitraukė Vy
nuogyno
darbininkų
nuo
Kongreso programos.
Pasak Viešpaties vynuogyno
darbininkų dienos koordinato
riaus Antano Jonauskio, geras
ženklas yra tai, kad į vakaro
nę, nepaisant turiningos visos
dienos programos, susirinko
dauguma Viešpaties vynuogy
no darbininkų, šitaip tartum
atsiliepdami į rytinį arkivys
kupo S. Tamkevičiaus para
ginimą mokytis būti drauge.
Norint įgyvendinti įvairialypę

programą skirtingose vietose,
teko pasitelkti 28 autobusus.
Viešpaties vynuogyno darbi
ninkų dieną talkino apie 200
savanorių. Tiek Valandų litur
gijai ryte, tiek Mišių liturgijai
vakare talkino Telšių kunigų
seminarijos klierikai.
Jaunimo dienos
programa

Tiek Amerikoje, tiek Euro sakant, povandeniniai laivai,
poje paskutinių poros savaičių nes jiems tebeskiriamos ir
laikotarpiu daug dėmesio ski lėšos, ir dėmesys. Kai j ū r o s
riama tragedijai Arktikos van paviršiaus laivai daugiausia
denyse, kur paskutinę savo rūdyja uostuose, povandeni
kelionę užbaigė vienas moder niai aprūpinami, tobulinami.
niausių ir naujausių Rusijos Jie tebėra pavojingi ir Ameri
povandeninių laivų, branduo kai, ir kitiems NATO sąjun
liniu kuru varomas „Kursk". gininkams, ypač savo ginklų
Dabar jau žinoma, kad laivas į arsenale turintys stipriąsias
jūros dugną kartu nusinešė tolimų skrydžių raketas, „pa
118 gyvybių, nors pradžioje gerintas" branduoliniais užtai
tvirtinta, kad jo įgulą sudarė sais. Manoma, kad iki 2003 m.
116 žmonių. Kas buvo tie du bent 60 proc. ilgųjų skrydžių
papildomi keleiviai, kokia jų raketų atsargų bus s u k a u p t a
paskirtis povandeniniame lai povandeniniuose laivuose (da
Illinois lietuvių respublikonų parodėlė Illinois valstijom respublikonų suvažiavime birželio 16-17 d. Sprinfield,
ve, kol kas dar neaišku.
bar tai sudaro apie 43 proc.).
IL. Vytauto J a s i n e v i č i a u s nuotr.
Apskritai visas įvykis nuo Be to, povandeniniai laivai
pat pirmosios akimirkos buvo (pvz., naujausias, p a v a d i n t a s
caro 7 asmenų šeima bolše kelianti net amerikiečių spau vių kultūrinė-tautine veikla.
gaubiamas tirštų miglų, ku .Akula") dažnai „netikėtai"
vikų buvo sušaudyta 1918 m.- dos dėmesį. Jau kelintą kartą Už tokią laikyseną Cicero lie
rias Rusijos karinė vadovybė atsiranda prie Amerikos laivy
liepos 17 d. J e k a t e r i n b u r g e . vakarinio Čikagos priemiesčio tuviai verti didelio pagyrimo
stengėsi dar labiau sutirštinti. no bazių. Nors Rusija p a s t a 
Pagal „NYT", j a u seniai deši Cicero laikraštis „The Life" ra ir dar didesnės paramos. Ka
Vakariečiams liko tik spėlioti, ruoju metu dalį savo gamybos
nieji bei monarchistai reikala šo apie Šv. Antano parapijos žin, ar visų Čikagos lietuvių
rinkti informacijos trupinius povandeninių laivų p a r d u o d a
vo šiuos Rusijos kankinius pa įkūrėjų bei jos statytojų lietu išrinkta (ar kitaip sudaryta,
iš visų prieinamų šaltinių, o Indijai, Iranui bei Kinijai, bet
skelbti šventaisiais, tačiau bu vių grumtynes dėl savo teisių bet visiems atstovaujanti) de
po to, sudėjus du ir du, tikėtis, branduolinius pasilaiko tik
vo ir prieštaraujančių nuomo su amerikiečiu klebonu. J a u legacija pas kardinolą nepa
kad atsakymas bus bent apy sau.
nių. Kliūtis buvo žiauri caro niekam nebėra naujiena, kad dėtų? O pas jį nueiti juk nieko
tikriai patenkinamas.
Suprantama, kad Rusijos
valdymo politika, žymiai pa iš parapijos milijoninės vertės nekainuotų.
Nors kaimyninių ir tolimes ginkluotų pajėgų pasididžia
greitinusi revoliuciją. K a r t u patalpų j a s pastatę šeiminin
* Š v i e t i m o ir m o k s l o mi nių valstybių vadai pasiskubi vimas — povandeninių laivų
su caro šeima Rusijos Bažny kai lietuviai grūdami lauk, ne
čios vadovai šventaisiais pa atsižvelgiant nei į teisę, nei į nisterijos specialistai reiš no rusams siųsti užuojautos jėga — žinomas ir vakarie
skelbė ir kitus, 860 bolševikų logiką, pagaliau — nei į krikš kia susirūpinimą aktyvėjančia telegramas (tai padarė ir Lie čiams. Tas Maskvai padeda
nužudytus kunigus, vienuo čionišką padorumą. Iš tradici nelegalių aukštųjų mokyklų tuvos prezidentas), tiek Ame išlaikyti tam tikrą karinį svorį
lius bei kankinius. Tačiau kar nių pagrindinių vienuoliktos veikla Lietuvoje, tačiau tikisi, rikos, tiek Europos žinia- bendrose apsiginklavimo svar
tu su caro šeima sušaudyti ke valandos pamaidų išgrūstiems kad naujasis Aukštojo mokslo sklaidoje pasirodė nemažai styklėse. Tad iš dalies nesun
turi jų t a r n a i šventaisiais ne lietuviams klebonas jau stato įstatymas paskatins jas lega kritikos Maskvai dėl ilgo del ku įsivaizduoti nepatogumą,
buvo pripažinti. Šventaisiais kliūtis lankyti ir devintos va lizuoti savo darbą. Viceminist simo, ieškant povandeninio kad vienas geriausiųjų staiga
ras Albertas Žalys teigė, kad laivo įgulai pagalbos užsieny
paskelbimo
iškilmės
įvyko
landos pamaldas. „The Life" Lietuvoje yra įregistruotos 4 je. J u k šiuo metu tai įprasta: į jūros dugną nukrito kaip ak
Kremliuje, atstatytoje Kris
rugpjūčio 20 d. sekmadieni nevalstybinės aukštosios mo kiekvieną kartą, kai kurią šalį muo. Iš čia kyla ir nenoras
taus
Išganytojo
katedroje
nėje laidoje rašoma, kaip, kyklos, turinčios teisę teikti ištinka stichinė gamtos ar ki ieškoti užsienio pagalbos, ir
(1931 m. Stalino įsakymu ji
k e r š t a u d a m a s lietuviams už aukštąjį išsilavinimą — Vil tokia nelaimė, į pagalbą sku pradžioje skleista netiksli in
buvo nugriauta), ir „NYT" ra
Cicero policijos nuobaudas ki n i a u s Šv. Juozapo kunigų se bama, net nelaukiant, kol tos formacija dėl „Kursk" nusken
šinio autorius nežinojo, a r Pu
tataučiams del neleistinoje minarija, Tarptautinė aukštoji pagalbos bus paprašyta. Ta dimo. Bet šiuo atveju galvą vėl
tin tose iškilmėse dalyvavo,
vietoje pastatytų automobilių, vadybos mokykla, Telšių kuni čiau Rusija tuojau pabrėžė, pakėlė įprastinė senų laikų
nors, pagal užuominas Rusijos
propaganda, kuri daugeliui at
spaudoje, jis tokiam sprendi neva lietuviai būtų dėl to kal gų seminarija ir Lietuvos! kad jokios talkos nereikia. Ka rodo
net
juokinga.
Juk
ti,
klebonas
devintos
valandos
krikščioniškojo fondo mokyklai dangi vakariečiai dar neatsi
mui pritaręs. „NYT" rašo, k a d
„Kursk" gali atlaikyti bet ko
pamaldų
laiku
užrakino
auto
kratė
senų
įsitikinimų,
kad
su
Klaipėdoje. Tačiau spaudoje,
didžiaisiais Rusijos Bažnyčios
kios torpedos sprogimą, o su
persekiojimų metais, 1937- mobilių statymo aikštele, kad Internet'e savo paslaugas siū Maskva nėra ko derėtis, jeigu
sidūrimas
„su sena, užmiršta
į
tas
pamaldas
atvykę
lietu
ji
garsiai
sušunka
„Niet!",
pa
lo nemažai save aukštosiomis
1938 m., iš viso 164,300 ku
mina
ar
kažkokiu
kitu laivu",
mokyklų, kurių sitenkinta spėliojimais, kodėl
nigų buvo areštuota ir 106.800 viai automobiliams statyti ne vadinančių
neturėtų
j
a
m
kenkti
daugiau,
turėtų vietos. Žurnalistų klau diplomai nepripažįstami nei bijoma į tragedijos vietą įsi
buvo sušaudyta.
kaip
drambliui
uodo
įkan
sinėjamas, išsisukinėjo, lietu Lietuvoje, nei užsienyje. <z\u> leisti užsienį, taip pat užuo
Ką m u m s , lietuviams, sako viams už kažką priekaištavo,
dimas.
Antra
vertus,
sprogimą
* M. K. Čiurlionio t i l t a s minomis, kad vis tik sovieti
toks Rusijos ortodoksų bažny kaltino juos nebūtais dalykais.
laive užregistravo aparatai
p e r N e m u n ą K a u n e gali tap niai įpročiai dar tebegyvuoja.
čios vadovų sprendimas, ypač Ir tai ne pirmas ir ne paskuti
Kai pagaliau įsitikinta, kad kone visoje Europoje...
ti pirmuoju apmokamu tiltu
caro paskelbimas šventuoju, nis, prieš lietuvius nukreiptas,
Vis tik į akis
krinta
Lietuvoje, skelbia „Kauno die „Kursk" tragedija nepaliko
nes nuo jo bei jo pirmtakų lie klebono veiksmas. Apie kiek
na". Miesto Valdyba nuspren nei vieno gyvo liudininko, ją vienas labai žymus skirtumas
tuvių t a u t a irgi žiaurią prie vieną jų lietuviai praneša vys
dė, jog konkurso tvarka at gaubiančios miglos pradėjo tarp Sovietų Sąjungos ir da
spaudą ir terorą kentėjo? Kan kupijai, o per ją ir pačiam kar
rinktas tilto savininkas turės pamažu sklaidytis. Deja, labai bartinės Rusijos. Tai atvira ir
kinys — taip, ypač brutaliai dinolui. Deja, kol kas klebono
teisę tam tikrą laiką naudotis pamažu. Galbūt, jeigu kada aštri kritika tiek prezidentui
išžudyta nieku dėta jo šeima. sauvaliavimų tai nesustabdo.
tiltu, rinkti važiavimo per til pavyks šį povandeninį laivą Putin, tiek karinei vyriausy
Bet į altoriaus garbę kelti?
Kai kam gali atrodyti, kad čia tą mokestį, o pasibaigus leng iškelti į dienos šviesą, atsiras bei, tiek visiems kitiems, ne
Viso civilizuoto pasaulio aki
mažmožis, kad dėl tokių da vatinės sutarties galiojimo lai daugiau atsakymų. Dabar ru pasiskubinusiems pačioje tra
vaizdoje? O kas šventaisiais
lykų grumtis neapsimoka, bet kui, tiltas bus perduodamas sų t a u t a tetrokšta atgauti sa gedijos pradžioje pagalbos ieš
skelbs tuos šimtus tūkstančių
iš tikrųjų lietuviams yrą dide savivaldybei. Tilto statybos vo sūnus ir tinkamai juos pa koti užsienyje. Nors vyriau
bolševikų n u k a n k i n t ų lietu
sybė, įskaitant karinę vadovy
lis ir rimtas reikalas, nes lie projektas buvo pradėtas įgy laidoti — ne jūroje, o žemėje.
vių, dažnai žmogui net sun
bę, stengiasi kiek galima pa
tuviška bažnyčia, pamaldos vendinti 1991 m., tačiau, su
Daug
kartų
vadinamieji
kiai įsivaizduojamu
žiauru
lietuvių kalba, parapijos pa mažinus valstybės finansavi žinovai Amerikoje yra pasisa teisinti prezidento delsimą
mu?
talpos jų religinei veiklai yra mą statomiems objektams Lie kę, kad dabartinė Rusijos ka skubiai veikti, t a u t a tiek atlai
• D ė l š v e n t ų d a l y k ų g r u - k a r t u ir lietuvių tautinės gy tuvoje, M. K. Čiurlionio tilto rinių pajėgų — visų sričių — dumo neparodo. Kas žino. gal
m i a m ė s i r m e s . Ir j a u gana vybės pagrindinė atrama išei statyba atsidūrė kritinėje būk padėtis apverktina. Išimtį gal ši tragedija bus tikrosios de
IEIM būt sudaro laivynas, tiksliau mokratijos Rusijoje pradžia?
seniai, ir kova vis aštrėja, su vijoje. J u k čia jungiasi ir lietu lėje.
jos, 1,540 jaunuolių iš K a u n o
arkivyskupijos; Panevėžio vys
kupijai atstovavo 1,070 daly
vių, Vilniaus arkivyskupijai —
750, Šiaulių vyskupijai — 600,
Kaišiadorių vyskupijai — 532
jaunuoliai. Organizatorių nuo
mone, renginiuose dalyvavo
dar apie 1,200 neužsiregistra
vusių jaunuolių. Registruojan
tis kiekviena grupė gavo t a m
tikros spalvos korteles, žymin
čias tolesnių susitikimų ma
žesnėse grupėse vietą. Apie
3,000 jaunuolių nesutilpo į
Prisikėlimo bažnyčią, k u r vy
ko rytinė konferencija. Dėl
techninių kliūčių nepavyko at
likti iš anksto numatytos ren
ginio transliacijos per švento
riuje išdėstytus televizijos ek
ranus, todėl likusiems lauke
jaunuoliams teko klausytis
konferencijos per garsiakal
bius.

Naktį iš penktadienio į šeš
tadienį jaunimas, pasiskirstęs
pagal vyskupijas, adoravo Eu
charistiją Šv. Arkangelo My
kolo bažnyčioje. Birželio 2osios rytą prie paminklinės
Prisikėlimo bažnyčios regis
tracijai susirinko apie devyni
tūkstančiai jaunuolių nuo 12
metų amžiaus. Tai gerokai
I rytinę konferenciją susirin
pranoko organizatorių lūkes kusius jaunuolius pasveikino
čius (buvo laukta apie 6,000 vysk. R. Norvilą. Jis trumpai
dalyvių). Užsiregistravo 1.861 paaiškino, kas yra Eucharisti
jaunuolis iš Vilkaviškio vysku nis kongresas bei kokie J a u n i 
pijos. 1,631 iš Telšių vyskupi mo dienos tikslai ir pristatė

popiežiaus atstovą Eucharis
tiniame kongrese Aukštutinės
Bosnijos arkivyskupą kardi
nolą Vinko Puljic. Nuaidėjus
audringiems plojimams, kar
dinolas džiaugsmingai kreipė
si į jaunimą, linkėdamas gau
sių malonių ir ramybės. Savo
kalboje jis džiaugėsi, galėda
mas kartu su Lietuvos jauni
mu melstis ir apmąstyti Eu
charistiją — tą didžiąją Dievo
dovaną žmonėms. Jis pabrėžė
Eucharistijos svarbą ir reika
lingumą kiekvienam asmeniš
kai, nes tik ji perteikia visą
J ė z a u s meilę ir malonės gau
są. „Eucharistijoje slypi patys
giliausi žmogaus širdies sie
kiai: bendravimas su Dievu ir
dalyvavimas Jo gyvenime. Tai
amžinoji jaunystė". Užsimin
d a m a s apie Lietuvos žmonių
ir savo tautos patirtus pana
šius tragiškus įvykius, kardi
nolas ragino jaunuolius būti
žmogiškesnio, pagrįsto tiesa,
taika, teisingumu pasaulio kū
rėjais ir neišsigąsti atsako
mybės. Taip pat kvietė jau
nimą rinktis tikras. Evangeli

jos patikrintas, vertybes, ne
pasitikėti tais, kurie gundo
lengvais uždarbiais, nesibai
giančiais malonumais; kritiš
kai žvelgti j madingą prisi
taikėliškumą, kuris dažnai
nukreiptas prieš neliečiamas
kiekvieno asmens žmogišką
sias vertybes, savo gyvenimą
kreipti į išlaisvinančios Evan
gelijos naujienos horizontus.
Vysk. Rimantas Norvilą pri
statė pagrindines konferenci
jos „Jėzus ir aš" vedėją kun.
Daniel Ange kaip keliaujantį
jaunimo apaštalą, knygų auto
rių ir evangelizacijos mokyk
los „Jeunesse Lumiere" („Jau
nystė - Šviesa") įkūrėją, pa
žįstamą Lietuvoje nuo 1993 m.
Kaune vykusios Vilties šven
tės. Kun. Daniel Ange emocin
gai ir įtaigiai kreipėsi į jauną
ją kartą, gyvenančią tūkstant
mečių pervartoje, ateinančią
iš besibaigiančio šimtmečio,
tačiau kartu priklausančią
naujam amžiui. Jis drąsino
jaunuolius darbuotis, kad atei
nantis amžius būtu net*' kar
tų ir persekiojimų, bet meiles

ir taikos amžius. „Jūsų grožy
je yra Dievo grožybė. Jūs esa
te amžinos Dievo jaunystes
ženklas''. — sakė kun. Daniel
Ange. Jis kalbėjo jaunuoliams
apie tai. kad Jėzus Eucharisti
joje gali padėti išgyventi ly
tiškumą Dievo šviesoje. Lytiš
kumas — meilė, besireiškianti
per kūną. Eucharistijoje Meilė
tampa kūnu, kad teiktų gyvy
bę. Kun. Daniel Ange aiškino
jaunuoliams apie Jėzų, išgy
venusį visus gyvenimo etapus:
kūdikystę, vaikystę ir jaunys
tę, priminė jaunajai lietuvių
kartais, kad jie yra kankinių
kartos vaikai. „Persekiojimo
metais tikėjimo kankinių aša
ros, kraujas ir meilė pagimdė
dabartinę jaunimo kartą Die
vui", — sakė kunigas iš Pran
cūzijos. „Laisves ir nepriklau
somybės nebūtų be tikėjimo
išpažinėjų drąsos", — tęsė jis.
Kun. Daniel Ange ragino dva
siškai pasipriešinti iš Vakarų
kylančiam ideologiniam libe
ralizmui, nukreiptam prieš gy
vybę ir meilę. Jaunimo apaš
talas iš Prancūzijos sakė. kad

išbandymų momentas jį asme
niškai stiprino Lietuvos tikėji
mo kankinių pavyzdys.
Po rytinės konferencijos jau
nųjų Kongreso dalyvių kolona
pajudėjo į Vienybės aikštę,
kur išsiskirstė tolesniems už
siėmimams
„salose"
pagal
spalvas, gautas registruojan
tis. Šiuose užsiėmimuose no
rėta atskleisti Bažnyčios kaip
didžiulės bendrijos įvairovę.
Kaip ir buvo planuota, užsi
ėmimai vyko trylikoje „salų".
„Naujosios Sandoros" evan
gelizacijos mokykla (koordina
torius Tomas Urbutis) pakvie
tė jaunuolius į mažąją Pri
sikėlimo bažnyčią. Apie savo
kelią į tikėjimą ir panko pa
tirtį dalijosi kun. Romas Liachavičius. Vincas Kolyčius pa
sakojo apie savo s ū n a u s jau
nystės klystkelius ir liudijo
dangiškojo Tėvo meilę. Jis va
dovavo
jauniesiems
daly
viams, kalbant asmeninio J ė 
zaus priėmimo maldą. Tarp
liudijimų buvo demonstruoja
mos pantomimos scenos.
Bus daugiau
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MŪS1J ŠEIMOSE
PAGERBTAS LIETUVIS
INŽINIERIUS
Gyvenime esama žmonių, jos magistro laipsnį. Pasauli
sugebančių sėkmingai balan nio lygio technikos žurnaluose
suoti įsipareigojimus savai pa jis yra paskelbęs daugiau kaip
sirinktai profesijai ir savajam 40 mokslinių straipsnių. Kaip
lietuviškam pradui. Šie as plačiai žinomas skysčių dina
menys, nežiūrint profesinių mikos specialistas. J. Navic
laimėjimų teikiamo vidinio kas dažnai kviečiamas skaity
pasitenkinimo ir darbovietes ti pranešimus mokslinėse kon
teikiamų finansinių paskati ferencijose. 1991 ir 1999 me
nimų, neužsidaro ..dramblio tais gauta kvietimai pagal
kaulo*' mokslinėse tvirtovėse. ..People to People" programą
Lietuvybe ir tautos reikalai lankytis Kinijoje. Tačiau di
jiems y r a ne mažiau svarbūs. džiausią pasitenkinimą J. Na
Sugebama rasti lietuviškai vickas patyrė, vykdamas į Lie
veiklai laiko, energijos ir fi tuvą ir ten su akademikais ir
studentais dalindamasis žinio
nansines aukos.
Vienu tokių asmenų yra Los mis Lietuvos aukštose mokslo
Dr. Jonui Navickui I viduryje* ..Techmcu! Fellovi ' premijos z
ai įteikia Boeing įmones viceprezidentai: kairėje
Angeles miesto priemiestyje institucijose.
Ronald Duncan. dešinėje - - David S\vain.
J. Navickui didžiausią malo
gyvenantis inžinierius Jonas
Navickas. 42 metus besidar numą teikia veikla su Los An
„Lietuvos
buojantis plačiai žinojome Bo geles veikiančiu
eing įmonėje. Šį pavasarį Bo Vaikų viltis" skyriumi, ku
eing jam suteikė aukščiausią riam eilę metų sėkmingai va
Čikagos skautų stovykloje, Rakė, jaunųjų šeimų „Medeinės girios gry
mokslinį įvertinimą „Techni- dovauja jo žmona Danguolė
bukų" pastovyklėje Pauliukui Siliunui nestigo užsiėmimų.
Nuotr. Indrės Tijūnėlienes
cal Fe!low" titulą, palydint Marija. Rūpinamasi iš Lietu
stambia premija. Tai retai tei vos į Los Angeles mieste
Shriner's
ligoninę
kiamus profesinis pakėlimas. esančią
DEIMANTU SPINDINTIS BENDRAS
Šiais metais iš Huntingdon atvežamais apdegusiais, o taip
Beach Boeing įmonės skyriuje pat ortopedines problemas tu
GYVENIMAS
besidarbuojančių 8,000 tar rinčiais vaikais. Jiems teikia
Tokiu pavadinimu „Telšių kito nepaliaujamai ieškoję, vėl
nautojų. J. Navickas buvo vie ma įvairiopa pagalba, rūpi
žinios"
išspausdino Vilimos susitiko ir j a u nebesiskyrė.
nintelis taip įvertintas. Titu namasi jų gydymu, juos į JAVMeškauskienės
informaciją 1949 m. j i e pasiekė Ameriką,
las suteiktas už atlikimą įvai es atlydėjusiais šeimų nariais.
apie
Čikagoje
gyvenančių apsigyveno Čikagoje, k u r gy
rių įmonei svarbių inžinerijos J. Navickas yra tradicija tapu
Emilijos
ir
Povilo
Kantų vena ir šiandien.
projektų, o — svarbiausia — sio „Koldūnų baliaus" pradi
Šią vasarą E. ir P . Kantai
deimantines
vestuves,
kurias
už išvystymą kelių fazių skys ninkas ir vykdytojas. Mėnesį
Lietuvoje
lankėsi j a u 11 kartą,
jie,
artimųjų
apsupti,
atšventė
čių dinamikos kompiuterių prieš renginį jis pradeda ga
o
padėjo
Lietuvai ir artimie
gimtinėje
Lietuvoje.
Juos,
programų, kurias Boeing pla minti koldūnus ir jų prigami
siems
visą
gyvenimą. Ir
švenčiančius
60
metų
bendro
čiai naudoja ne tik erdvių sis na iki 10,000, koldūnus su
šiandien
dar
aktyviai
priside
gyvenimo
sukaktį,
Tryškių
temų, bet taip pat laivų ir toli kraudamas lietuvių kaimynų
da
prie
šalpos
organizacijų
bažnyčioje,
kur
1940
m.
mai ateičiai planuojamų lėk šaldymo kamerose. Iš šio ren
priėmė ir Santuokos sakra veiklos, padeda savo artimie
tuvų projektavimui. Žymenį ginio „Lietuvos Vaikų vilties"
mentą, palaimino kun. S. siems. „Padedame tiems, ku
vieneto
veiklai
rėmėjai
sudeda
įteikiant, buvo pareikšta, kad
riems sunkiausia, kurie rašo
Šlepavičius.
Ingrida ir Romas Bubliai džiaugiasi kartu su dukromis — d' Vija, medicinos daktarės laipsniu baigusia Cnijo išvystytų programų dėka, gražią sumą.
cago Medical School ir Gaja, įsigijusią diplomą John Carroll universitete.
Emilijos ir Povilo Kantų laiškus, ypač iš kaimo. Siun
Boeing įmonė yra sutaupiusi
gyvenime
buvo visko: ir čiame vaistų, maisto, vitaŠalia jo turėto „Koldūnų ka
per
160 milijonų
dolerių
Nepamirštame, ąrtidžiaugsmingų
akimirkų, ir minų.
raliaus"
titulo
pasipuošęs
ras, tinkamai pažymėjęs jau
sumą.
BUBLIŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ
miausių
žmonių",sako
liūdesio
valandų.
Prieš
60
svarbiuoju „Technical Fellow"
nųjų
Bublyčių
laimėjimus.
Gimęs Raseiniuose, J . Na titulu, J. Navickas dalį gautos
ja
ir
Povilas
Kantai.
•
metų,
dar
visai
jauni,
jie
pri
Ne dažnai pasitaiko, kad tą jimai tampa reik .mmgu Įvy- Jom& priklauso gražiausi lin
vickas vaiko amžiuje išgyveno premijos paskyrė „Lietuvos
Po savo vedybų 60-mečio
patį savaitgalį vyktų n e t trys kiu šeimoje, kuri ą įvykį nori kėjimai j ų ateities karjerose, siekė gyventi drauge: ir
pasitraukimą iš tėvynės, II Vaikų vilčiai". Paklaustas, ką
džiaugsme,
ir
varge,
laimėje
ir
šventės,
kurią praleido kartu
o
tėvams
sveikinimas
už
jų
labai reikšmingi įvykiai. Tai kaip nors atšvęs: . Svečiams
pasaulinio karo audras. Atvy darysiąs, pasibaigus profesi
nelaimėje
vienas
kito
ne
su
giminėmis,
jie ilsėjosi Pa
pastangas
ir
paskatą
savo
vai
susirinkus,
Ingr:;
gi. Clevelande š. m. 17-18 d.
i Bublienė,
kęs į JAV-es, 1957 m. Kalifor niam gyvenimui, J . Navickas
apleisti. Ir savo pažadą iš langoje. Tai buvo tarsi pa
savaitgalis pasižymėjo pager scenoje atsistoju- šalia savo kams siekti aukštųjų mokslų.
nijos
universitete
baigė teigia, jog iš labdaros veiklos
tesėjo. Tremtyje į Vakarus vėluotas medaus mėnuo.
bimais, jubiliejumi ir minė vyro. trumpai ir uotaikingai
Aurelija Balašaitienė buvę atskirti. 6 mėn. vienas
inžinerijos studijas bakalauro ne tik nesitrauks, bet jai tikisi
„ D r a u g o " inform.
nupasakojo savo -eimos įsto
jimu.
laipsniu, o 1961 m. Pietinės skirti dar daugiau energijos.
riją ir pakvietė ; ji diplomus
Birželio
17
dienos
vakare
į
Kalifornijos universitetas jam
namų gavusias dukras itsistoti šasuteikė mechaninės inžineri
Teresė Gečienė Clevelando Lietuvių
didžiąją salę suplaukė minia ha. Publika j a s su .iko audrinnetrukus
kviestinių svečių, dalis j ų at gaiš plojimas ir
vyko net iš tolimų miestų — griausmingai suc iinavo ,,11Detroito ar Filadelfijos. Inž. giausių metų". Ve giant mūsų
Romualdas Bublys ir LR visuomenėje įpras ų ilgų pragarbes konsule Ingrida Bub kalbų. Ingrida L įblienė pa
lienė sukvietė savo bičiulius ir kvietė Dievo Mot los parapipažįstamus pasidžiaugti jų jos kleboną kun. ( ,'diminą Kl
dukrų mokslo diplomų įsigi jauską t r u m p a n aida palaijimu. Gegužės 21 dieną John minti turtingas va šes, o greti:ikė baras,
Carroll universitetas įteikė moję patalpoje
mokslų
bakalauro diplomą šalia kurio taip | :t buvo paGajai Vytautei Bublytei. o š. ruošti užknndžia Teko pam. birželio 2 dieną Čikagos stebėti, kad vien me scenos
Finch universiteto medicinos šone buvo sukr itos dovamokykla pagerbė Viją Mariją neles. Pietaujant . ojo muzika
Deimante medicinos daktares ir netrukus j a u m įas pradėjo
diplomu. Savaime supranta šokti. Tai buvo ! jai riuotaima, kad toKie dukrų laimė kingas ir jauna' škas vaka

Povil,). išgyvenusius kartu 60 metų, laimino kun S. Šlepavičius

Kn tijona 0 n; ir jo- broliukas Kasparas 6 m. iš Hickory HilK II.. liepos
pradžioje vieni du skrido i Vilnių pas gimines Jų mandagi ir graži laiky
sena atkreipė denio.j ne tik SAS lėktuvo patarnautojų, bet ir bendrakelei
viu Kitones Rudaitienes nuotrauka

Liepos monrsj Audra ir Daira Silittnaitėsdžiaugtasi vai/du
pilies bokšto Vilniuje I Ti|imelienes nuolr

• > (ledini
II l'ovilo Kaulu deimantines vestuves švente visa plati gimine
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„TIGRIUKAI" TIKISI
UŽKARIAUTI AMERIKĄ

n> ''.\b Hh \\\'r; Hh 'iw Hh

AUDRONĖ VIKTORIJA
ŠKIUDAITĖ
J JAV koncertuoti Čikagoje Motuzas, Aurimas Syrusas ir
(rugsėjo 8-9 d.), Detroite (10 Vytautas Jurgelevičius - yra
d.), Vašingtone (13 d.) ir Phi- talentingi, sako tai, kad visi
ladelphijoje (16 d.) iš Lietuvos trys yra iš garsiojo .Ąžuo
atvažiuoja ansamblis, kurio liuko", mokosi garsiojoje Sa
vien pavadinimas žadina vaiz lomėjos Neries gimnazijoje
duotę: „Trys tigriukai". Tai Vilniuje, du iš jų - Ramojus ir
trys talentingi dvylikmečiai Aurimas - laimėjo konkursą
dainininkai, kuriuos moko dalyvauti nuostabiame ir
garsi
talentų
„darymo" įdomiai parengtame Vilniaus
meistrė mokytoja Eleonora operos ir baleto teatro vaikų
Rakauskienė. Ansambliukas spektaklyje „Žaidžiame opesusikūrė tik daugiau kaip rą" (pagal Benjamen Briten),
prieš metus. Buvo organizuo o Ramojus yra dar ir „Dainų
jamas abiturientų
išleistu dainelės" konkurso laureatas.
vių vakaras Vilniaus sporto Nuo pat pirmojo koncerto
rūmuose, kur turėjo suva „tigriukus" lydėjo nepapras
žiuoti jaunimas iš visos Lietu tas pasisekimas. Vadovė prieš
vos. Kažkas iš miesto savival abiturientų vakarą šiek tiek
dybės kultūros skyriaus dar bijojo, ar skeptiškiems „dič
buotojų, rengusių iškilmes, kiams" patiks tokie mažyliai,
pasiūlė į sceną išvesti ir „tris bet kai šiems uždainavus, jau
tigriukus",
nes
koncerte nimas pradėjo ploti ir pagal jų
turėjo dainuoti „Trys tigrai" - dainuojamą melodiją šokti,
V. Noreika, E. Kaniava ir V. buvo aišku, kad dainininkai
Prudnikovas. Šią idėją beliko patiko. Ir nuo tada „tig
pasiūlyti Vilniaus Salomėjos riukus" pradėjo visur kviesti.
Neries gimnazijos mokytojai Jie tapo labai populiarūs. Už
Eleonorai Rakauskienei, ir ji poros mėnesių buvo pakviesti
iš karto užsidegė naujo kolek į Valstybės dienai skirtą kon
certą Nepriklausomybės aikš
tyvo idėja.
Daug gabių vaikų mokytoja tėje, kur dainavo kartu su
yra išvedusi į sceną, ji turi profesionalais atlikėjais. Čia
talentą pamatyti Dievo apdo juos išgirdo ir jais susižavėjo
vanotuosius gražiu balsu ir išeivijos kultūros veikėja Jad
turi fanatišką idėją kurti vyga Damušienė, kuri atvežė
grožį ir taip pridengti blogį. žinią apie juos į Ameriką. O
Ji kiekvienam vaikų dainavi Amerika moka vertinti talen
mo konkursui „Dainų dai tus.
nelė" parengdavo savo moki
„Trijų tigriukų" repertuarą
nių ir dažname jos -aikai sudarys pačios gražiausios ir
laimėdavo laureatų vardus. melodingiausios, daugiausia Lietuvoje plačiai žinomas lietuvių kompozitorių dainos.
Martynas Puchovičius, ketu Eleonora Rakauskienė yra tik
riskart konkurso laureatas, ra lietuviškos muzikos popu
dabar jau Tallat Kelpšos kon liarinimo entuziastė. Per savo
servatorijos studentas; Lina 16 darbo su vaikais metų turi
Česnulevičiūtė ir kt. Šį pava sukaupusi didžiulį dainų
sarį
Lenkijos
prezidento kraitį. Jos paprašyti dainas
žmonos Kvasznevskos inicia kompozitoriai kuria specia
tyva suorganizuotame Vaikų liai. Ištikimiausi mokytojos
teisių konvencijos 10-mečio talkininkai yra kompozitoriai
minėjime, kuriame dalyvavo Tomas Leiburas ir Galina Sakaralienės, prezidentienės iš vinienė. Mokytoja apgailes
24 šalių, -dainavo ir mokytojos tauja, kad šiuo metu valstybė,
Eleonoros vadovaujamas mer užsiėmusi
ekonominėmis
gaičių ansamblis „Medeina", problemomis, apleido meninį
tarp kitko, atlikęs jos mokinio vaikų ugdymą, kad neskatina
Martyno Puchovičiaus su mi kompozitoriai, kad neiš
kurtą dainą.
leistas šiemet naujų dainų re
Bet grįžkime prie „Trijų tig pertuaras. Jai atrodo, kad ne
riukų", kurie užkariaus ir gana vaikams '„Dainų dai
Amerikos lietuvių širdis,- tuo nelės" konkursų, ir ji ragina,
organizatoriai - JAV LB Kul ragina, ragina - valdžios vy
tūros taryba ir jos pirmininkė rus, menininkus daryti viską,
Marija Remienė yra tikri. J kad vaikai gautų pilnavertį
gražius vaikus žiūrėti visada išsilavinimą ir augtų sveiki
malonu, o jeigu jie dar ir ta ne tik kūnu, bet ir dvasia.
lentingi... O kad jie - Ramojus Eleonora netgi savo kolegas

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Pavasarį ir vasarą kviečiame
keliauti su mumis. Turime pačias
geriausias kainas skrydžiams \ Vilnių
ir aplankant kitus Europos miestus.
^F ^F ^F ^F ^F *1* ^F

Lietuvių tautinių šokių šokėjų veteranų grupė „Letenas" XI Tautinių šokių šventėje Toronto, Canada, 2000 m.
liepos 2 d. Antano Pupiaus nuotrauka.

Jeigu šiais metais p a t y s negalite
aplankyti giminių Lietuvoje,
atsikvieskite j u o s į Ameriką.
Sutvarkysime jų k e l i o n ę patogiausiais
maršrutais ir pigiausiomis kainomis.

kos, šoka Rimas Dirvonis,
Rūta ir Viktoras Jau tokai,
Daila ir Juozas Liubinskai,
*******
Genė
ir
Rimvydas
Rimkai,
tingas
tautinių
raštų
juostas,
Su dar taip ryškiai atmin
Esame pasiruošę padėti j u m s
tyje užsilikusią, šią vasarą To žiūrovų tarpe kėlė pasigė Audronė ir Arvydas Tamuliai.
visuose j ū s ų k e l i o n i ų reikaluose.
Švenčiant „Lėtūno" sidabri
ronte įvykusia, gražiąja Lietu rėjimą ir audringas ovacijas.
nę
25
metų
gyvavimo
sukaktį,
Prašome kreiptis \ mus.
Nijolė
Jasėnaitė-Pupienė
vių tautinių šokių švente,
Čikagos veteranų šokėjų gru niekuomet nenutraukė darbo norisi nuoširdžiai padėkoti Ni
pė „Lėtūnas" šventė savo veik su lietuviškuoju jaunimu ir jolei Jasėnaitei-Pupienei už
los 25 metų Sidabrinę sukaktį. metai po metų vis grįžta į li jos nepailstamą darbą ir kant
Ši ilgalaikė lietuvių tautinių tuanistines mokyklas (anks rybę, o visiems jaunatviškai
American Travel Service
čiau Dariaus ir Girėno , Či nusiteikusiems lėtūniečiams
9439 S.Kedzie, E v e r g r e e n P a r k , IL 60805-2325
šokių entuziastų grupė, įkurta kagos aukštesniąją, o dabar ir sveikatos, energijos ir ilgiau
Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190
ir iki šiol vadovaujama Nijolės
sių metų!
Jasėnaitės-Pupienės, dabar Čikagos) mokyti mūsų jau
Fax 708-422-3163
Kitone Rudaitienė
tinės Lietuvių tautinių šokių nimą jos taip mėgstamo ir
E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net
instituto pirmininkės, savo puoselėjamo tautinių šokių
Web:
www.americantravelservice.com
veiklą pradėjo 1975 metais, meno. „Lėtūnas" tačiau „ilsisi"
ruošiantis dalyvauti V Tauti trejus metus ir susirenka re
arčiau Colleen šeimos, Seattle
SUSIPAŽINKIME SU LEONU GABALIU
nių šokių šventėje. Tuomet petuoti tik prieš tautinių šo
apylinkėje. Leonas pasitikėjo,
kių šventes. Per ilgą metų eilę
Neseniai atvykęs į Seattle „Mano žmona! Be to, daug
buvo nutarta pirmą kartą „susisukę" ir susidraugavę, lėkad jam seksis rasti darbą, ne
įjungti veteranus šokėjus į tūniečiai svečiuojasi vieni pas apylinkę ir neseniai stojęs į sportuoju. Ypač pasitaiko da paisant, kur gyvens. Jis pasi
tautinių šokių šventės pro kitus, vasaros metu ruošia šio rajono lietuvių bendruome lyvauti sportuose, kurių ne sako, kad sprendimas keltis į
gramą. Dabar, po dvidešimt gegužines, rudenį — išvykas nę, Leonas Gabalis jau spėjo moku. Pavyzdžiui — beisbolą. Seattle buvo geras.
penkerių metų, tautinių šokių grybauti. Neseniai visi susi pasireikšti „Tulpės" laikraš O žuvavimas duoda progos at
Leonas ir Colleen taip pat
šventėje jau šoko net dvi vete rinko Burr Ridge priemiestyje tėlyje. Jis — mūsų naujausias sipūsti".
yra naujausi „Lietučio" tauti
Kaip Leonas atsirado Seat nių šokių grupės nariai.
ranų grupės — jaunesnieji ir pas Gražiną ir Vytautą Ka- rėmėjas. Leonas turi bakalau
ro
laipsnį
verslo
administraci
tle?
Jis atsako, kad tai jo „Mano žmona nuo pat pirmųjų
vyresnieji, iš viso keturios ge raičius, kur
nuotaikingai
joje,
kurį
jam
suteikė
Francisžmonos
dėka. Leonas ir Col džiaugėsi proga šokti. Iš pra
neracijos
tautinių
šokių šventė savo sidabrinę 25 metų
can
universitetas
Steubenleen
susitiko
ir įsimylėjo, be džių aš abejojau, ar tai gera
šokėjų!
veiklos sukaktį.
ville, Ohio. Šiuo metu Leonas studijuodami Franciscan uni mintis, bet dabar esu pamilęs
Iki šiol „Lėtūnas" yra daly dirba kaip investorius Dain
Grupei įsisteigus, VI Tauti
nių šokių šventėje dalyvavo vavęs V, VI, VII, VIII, IX, X ir Rauscher bendrovei Seattle versitete, kuriame Colleen šokius. Raginu kitus lietuvius
įsigijo istorijos bakalaurą. Bai prisijungti. Tai smagus bend
rekordinis skaičius, net 2,268 XI Tautinių šokių šventėje. miesto centre.
gęs studijas, Leonas gavo pa ravimo būdas!"
šokėjai. Šventės meno vadovė 1994 metais 20 šokėjų o 1998
Leonas gimė Mažeikiuose, siūlymą dirbti Čikagos „MerSveikiname Leoną jo gimta
buvo JLėtūno", Dariaus ir metais 23 šokėjai, dalyvavo Lietuvoje, vyriausias iš pen
Girėno lituanistinės mokyk Pasaulio lietuvių dainų šven kių vaikų. (Jauniausias dar cantile Exchange" bendrovėje. dienio proga: rugp. 6 d. jam
los, Čikagos aukštesniosios li čių Šokių dienose Lietuvoje. tik šešerių metų.) Kadangi Bet jauna porelė jau buvo sukako 28!
tuanistinės mokyklos ir stu Šokdami su tūkstančiais Lie Leono šeima nebuvo turtinga, susižiedavusi ir nusprendė,
Vertė Mėta Landytė
dentų „Suktinio" tautinių tuvos ir užsienio šokėjų Vil galimybės buvo ribotos. Vis kad būtų geriau gyventi
šokių mokytoja — Nijolė niaus Žalgirio stadione, susi vien Leonas nepasidavė, nes
Jasėnaitė-Pupienė. Tai buvo pažino ir užmezgė šiltus ry suprato, kad mokslas — tai
1980 metų liepos 6 dieną, In šius su vietinėm tautinių būdas sukurti sėkmingą at
ternational
Amphitheatre, šokių grupėm ir parsivežė visą eitį. Kai jam suėjo 23 metai,
Čikagoje. Šios tautinių šokių nepamirštamų įspūdžių bei pasitaikė proga studijuoti
šventės ypač puošni choreo prisiminimų kraitį.
kalbų institute, Gaminge,
grafija, kuomet pasibaigus
„Lėtūne" šoka 33 šokėjai, su Austrijoje. Išmokęs vokiečių ir
kiekvienam tautiniam šokiui, darydami du ratelius. Nuo anglų kalbą, jis gavo stipen
jų atlikėjai sudarydavo sudė įsikūrimo iki šiol, be pertrau diją studijuoti JAV, Franciscan universitete.
mokytojus įtraukė į meninę meilę, grožį, gerumą".
Leonas siekia surinkti ko
..Jos Martynas parašė nuos daugiau žinių ir patyrimo
veiklą. Jos ansambliuose kar
tu su moksleiviais dainuoja ir tabią dainą apie mamą, kurią savo specialybėje čia, Ameri
mokytojai, o lituanistai kuria girdėjo viso pasaulio prezi koje, kad galėtų padėti Lietu
dainų žodžius. Štai taip atsi dentienės... jos vaikai vėl tapo vai sukurti naujus darbus.
rado dažnai girdima dainų „Dainų dainelės" laureatais...
Kokią ateitį Leonas sau pra
tekstų autorė Irena Raščiu- nuostabi bičiulė Galina, kuri našauja? Jis atsako su humo
vienė. Ji yra tos pačios S. Ne niekada nepaprašys už naują ro jausmu, kuriame slypi ir
ries gimnazijos lietuvių kal dainą užmokėti, parašė S. Ne rimtesnė gyslelė: „Įsivaizduoju
ries gimnazijos himną... Tai save kaip tėvą, turintį pulką
bos ir literatūros mokytoja.
Eleonoros džiaugsmai. Apie
Lietuva turtinga, talentais. juos Jums dainuos jos moki vaikų po griežta ranka. Taip
pat, tikiuosi, kad mano profe
Lietuva turtinga dvasia. Vie niai...
sija suteiks man progą padėti
nas iš jos perlų yra ir mokyto
Atrodo, grįžom ten, kur va Lietuvai".
ja Eleonora Rakauskienė. Jos
kar būta.
Kadangi Leonas su žmona
dainininkai tars neeilinius
Tie patys žvilgsniai, žodžiai
Colleen
yra naujavedžiai (ves
žodžius, o klausytojai girdės
ir veidai.
tuvės
buvo
tik pereitą spalio
neeilines
melodijas:
apie
Jauti, širdin graudus geru
mėnesį),
nenustebkime
jo at
idealizmą, nuoširdžią meilę
mas plūsta,
sakymu
į
klausimą
—
kokie Naujavedžiai Colleen ir Leonas Gabaliai. įsijungę j „Lietučio" tautinių
vaikui, tėvynei, siekimą gro
Kai dingusių dienų lapus
Jokių grupės veiklą.
tavo
laisvalaikio
užsiėmimai?
žio ir gėrio. Mokytoja su
sklaidai.
skausmu kalba apie tai, kad
Verta patikėti Eleonora Ra
„eteris užkimštas dainomis kauskiene, kai ji sako: „Netie
'nupirksiu namą... išvesiu sa, kad tarybiniais laikais
šunį nusiš...' Ar mes jau ne buvo verčiama dainuoti tik
beturime ką dainuoti? Nebe apie Leniną ir partiją. Visos
turime ko aukštinti? Arba kai dainos yra išlikusios radijo
'ŽASAI' dainuoja: 'išdaužysiu fonduose, galim patikrinti: nė
viską, man gerai'... Kokį tai vieną kartą mano vaikai
poveikį daro vaikams! Jie 'Dainų dainelėje' nedainavo
žavisi tuo. Bjaurasties, blogio apie Leniną ir partiją. Aš vi
yra ir bus, bet kodėl mes blo sada rasdavau gražiausių
giu turim auklėti vaikus? Mes dainų apie Tėvynę. Jeigu pats
turim stengtis tą bjaurastį neparsiduosi, nieks tavęs ne
privers."
užstoti"...
,,Trįjų tigriukų" koncertas
Ir čia pat mokytoja Eleonora
Meno
galerijoje
Lemonte
uždainuoja savo mokinių dai
įvyks
rugsėjo
8
d..
Jaunimo
nuojamą dainą, visa pra
centre - rugsėjo 9 d. Bilietus Veteranų šokėjų ,.1-etuno" nariai, susirinki' pasidalinti gražius priMnunimais ir --vrMi savo veiklos 25 metų su
giedrėja,
nušvinta.
„Aš
atsiri
Trvs tigriukai": Ramoius Motuzas, muzikos mokytoja Eleonora Rakaus
kaktį. Grupes įkūrėja ir vadovė Nijole Jasenaite-Pupione -- trečioji iš dešines (I eil.i. A. Gilvydftio nuotrauka
boju nuo to ir dainuoju: apie galima įsigyti „Seklyčioje".
kiene. Aurimas Syrusas ir Vytautas.Jurgelevičius

JLĖTUNUr SUKAKO 25 METAI

Susipažinkime"

'

i

D R A U G A S , 2 0 0 0 m . rugpjūčio 2 6 d., š e š t a d i e n i *
Šiaulių p a s i e n i o polici
j o s r i n k t i n ė s Kalvių pasienio
kontrolės p u n k t e pasieniečiai
į Lietuvą neįleido iš Rusijos
t r a n z i t u p e r L a t v i j ą v e ž t ą ir
leist iną radiacinį foną viršijusį
k e r a m i k o s g a m i n i ų krovinį —
22 tonas statybinių keramikos
gaminių. Krovinio siuntėjas —
P s k o v o s r i t y j e r e g i s t r u o t a in
dividuali įmonė, o gavėjas —
Vokietijos
bendrove
Duisburge. Pasieniečiai
nustatė,
kad krovinys spinduliuoja 90
mikrorentgenų
per valandą
( m R / h i r a d i a c i n į foną. Leisti
n a s radiacinis fonas, kertant
Lietuvos valstybes sieną, yra
30 mR/h. J e i j i s yra didesnis,
krovinio gabentojas privalo tu
r ė t ! A p l i n k o s m i n i s t e r i j o s lei
dimą.
BNS

'
F a r d uodu valg. k a m b . bald u s , salono sta iukus. iofą.
odir.į fotelį ir kt. [švykšto . noriu gr eit parduoti S k a m b i n t i
p o 6 vai. v a k a r o 773- 5533353.

Reikalingas žmogus
s t a t y b o s ir m e d ž i o
darbams.
Reikia turėti a u t o
Tel. 708-444-4:nS

•c

MOKĖM AUTO B00Y.
(708)478-3812

Aukštos dJ-oo kokybes jL/.orr>otH.>o skardų
ir dažymo dirbtuve siūlo paslaugas taisome
auto skardas t geometre (frame) laba' ge
rai pruamome automoomo sparva daromt
remonto įkainius tinkančius draudimo kom
panijoms; duodam ; 00% garantija vsiems
daroams, tarpininkauiam su visomis auto
draudimo kompanijomis, padecame sutvar
kyti avarijos eškmius (claims). padedame
apsicrJUSU laba' gerose drjudimo kompani
jose.

Parduodu auto. Chrys
l e r L e B a r o n S7 m . k a b r i o 
letas $700. Galiu parduot
išsimoketnai. Tel. 7 0 8 - 5 9 8 7 9 2 5 arba 7 0 8 - 4 3 0 - 4 1 8 4 .

RAYMONDA
SOLODOV1ENĖ
Mortgage Consultant
6710N. Oa/vtad, LJxorvwod, L 60646
Res.773-271-0338; P«Q»r »47-«74-a787
Fax 847-674-1802
KELIONES! POILSIS' KELIONES
3 ar 4 naktys Uis VVIĮ.IS

W>'> 1>S

7 naktys )<imjiko|<
su maitinimu

SS''"' ''S

Skrydis j Lit-tuvj

SS''SOO

ASKA Getavvay Ine
S6S7 S. Harlem Ave. Chicago
Tel 7 7 J 7 8 8 8 0 0 0
Fax 773 S86 J420
Email askagetaway@yahoo.com
Reikalinga
vidutinio
am
ž i a u s m o t e r i s , g y v e n a n t i Marquette Parko apyl. dirbti nepil
ną darbo savaite n a m ų v a l y m o
darbuose. Anglų k. nebūtina.
Skambinti t e l . 7 7 3 - 3 7 6 - 2 7 2 3 ,
mob 263-7898

2000 m. vasarą visi keliai veda j

VILNIŲ

T

Padedame paruošti do
kumentus studento vizai
gauti. Skambinkite:
773-398-5477 a r b a
773-220-4950.
Kaune, K ę s t u č i o 8 7 - 1 0 p r i e
teatro, p a r d u o d a m a s 2 mieg.
bt
4-tame
aukšte.
Kaina
$29,500 JAV Teirautis Kaune
te. 011-370-7-22-97-50.
Tvarkingas vyras
ieško išsinuomoti k a m b a r į
arba b u t ą . 7 0 8 - 7 8 8 - 7 0 8 6 ;
773-436-9732 kviesti A r 
vyda.

35 m. moteris
ieško valymo darbų,
5 dienas savaitėje.
Tel. 708-952-4775
Parduodamas didelis, 5
m i e g . b u t a s V i l n i u j e , pres
tižinėje apyl. G r a ž u s v a i z d a s
į parka. S m u l k e s n e i info.
Tel. 818-343-5920.

r

Profesionalus kraustymas
Čikagoje ir u i jos ribų.
Išvežame šiukšles
ir visa k i t a .

MOVING
Ilgametis profesionalus
k r a u s t y m a s Č i k a g o j e ir
t k i t a s \ alstijas.
GEDIMINAS

773-»2J>-4331.

Tel. 6 5 0 9 6 4 5 8 9 8 arba
mobilus 6 3 0 8 1 6 7114.

Egidijus Construction
Neimu VKI.IUS ir išorės
d.i/ymo. aliuminio darbai,
visu r u s i u vtogai, s t a l i a u s
paslaugos
Pigu, g r e i t a ,
patikima.
T e l 8 1 S S77 1 7 9 7 .

STASYS ŠAKINIS
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko.
popieriuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4 6 1 2 S. Paulina, Chicago, IL.
Tel. 7 7 3 - 9 2 7 - 9 1 0 7 .

^Mnv6mof

VYTIS T R A V E L
40-24 — 235 St.
Douglaston, N Y 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB. SITE: VYTIS T O U R S . C O M

wt«

8 9 0 0 S O U T U AftCHrR RCW>, W I L I . O W SPKINCS, ILUJNOIS T E L 708.839.1000

Šešios pokylių aalės - tinka įvairioms
Puikus

< i/l I

progoms

maistas,

geriausi

gėrimai,

malonus
aptarnavimas
100 iki 135 svečių

w

f

tJKt

Ar

mėgstate

šokti?

Šokiai

vyksta

kiekvieną

dieną;

ketvirtadieniais

groja

125 iKi 175 svečių

orkestras

(galite

pasitobulinti

šokio

gtfCC GGBt

ir

sekmadieniais

4 0 fa 60 svečia

mene

-

225 iki 550 svečių

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6 2 1 6 W . A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 60638
Tel. 773-581-8500
•
•
•
•

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

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

Realmartftįtat
Realty G r o u p Inc.

6602S. PulaskiRd.
Chicago, I L 60629

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

Dergiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insurcd, bonded"
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

BUDRAIČIUI
Bus. 773-58541M Pager 312-3N43»7
F«x773-5«5-3W7

C.L.Quality B o d y S h o p

OrtUKji
—^r-fch

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

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas
67 & Whipple apyl.
$375 + į c.tn. +^ecunty"
Tel. 708-293-6088

708-422-7900

' ASTA T.MIKUNAS

23%.

I e š k o m i d a r b i n i n k a i valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais j
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 708-652-2110.

SALAMANCA
Voictmail
773-650^878
Pager
773-260-3404
CelLteL
630-660-5988

AUDRIUS MIKULIS
Sprendimai! Sprendimai!
Sprendimai!
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti
nekilnojamą tuną? Turite sunkumų su
paskola 1 Jums profesionaliai patars ir

K E L I O N I Ų IR A T O S T O G Ų A G E N T Ū R A
WWW.MAZEIKA.COM
*******************************************************

•miniu ir nNsum&MOT Msmmjz
Jei suradote patinkamą namą
savo apylinkėje, kreipkitės į
apylinkės banką
MIDLAND FEDERAL SAVINGS

4738 W . 1 0 3 r d ST., O A K L A W N , IL 60453
708-422-3922
D R A U D I M O AGENTAI

sąžiningai patarnaus

K a l a m e visų rūšių „sidings",

AUDRIUS MIKULIS

„soffits", įdedame
l i e t v a m z d ž i u s (gutters) ir
d e n g i a m e stogus. S k a m b i n t i |
R o m u i teL 6 3 0 - 7 7 4 - 1 0 2 5 .

4 3 1 5 W . 6 3 r d S t , C H I C A G O , EL 6 0 6 2 9
773-735-3400

V y r ų ir moterų kirpėja.

from,$0.21
GrMtl

15 m e t ų patyrimas. Greitas,

1^00-449-0445
P ARKFIBLD FORD
* Jum«refld«r«ujoar naudoto automobilio, „van",
vAvdBur^jį^vmyvešader
žemomis kainomis?
' N e f c A i r a f i t o tetartos? » N e k a l b a t e angliškai?
\^F įįįttmgį
Vairuoti automobilicjlitc jau šiandien! Priimame
isusPareUkuNUt kreditui gauti Taip pat sutvarkome finare-ann*. neiiOnnt kredito istoriios Nepraleiskite MOS prozos'
{eikite pas mus:
11400 S . P u l a e k i R d . , C h i c a g o , IL 6 0 6 5 5

NEW VISION
Bus 708-361-0800
Voic» irail: 773^54-7820
Faz: 70S-381-9818

B - a u i l : p p a r k f i e l d « « o l . c o m ir p a s i k a l b ė k i t e s u
A S T A PIELER
I Auto Sales Consultant

už paskolos prašymą, nuosavybės įvertinimą
ir kredito istoriją. Be to, gausite paskolos nuošimtį

Grafinio
„design"
paslaugos.
Tel. 708-447-4743

geromis sąlygomis. (Šių lengvatų laikas ribotas.)
Paskambinkite mums šiandien!

Vilniuje, prestižiniame Antakal
nio rajone, p a r d u o d a m a s naujai
pastatytas 2 a. m ū r i n i s namas.
Nupiginta kaina greitam pardavi
mui Tel. Lietuvoj 011-370-2797-822 ari);, 011-370-2-345-167

Skambinti Vandai,
tel. 7 0 8 - 4 2 2 - 6 5 5 8 .
Perkate automobilį?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Ką tik atvyko* į JAV>
NtfproMemar
Žemos automobilių kainos!
Žemiausi finansavimo %! * *•
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio jnpkesčio!
Galėsite sėst u i vairo šiandien!
(630)-579-1857

Jei nonte parduoti ar pirkti namus sutste ar pttimcsčiuost. kreipkitės i DAMTĘ MAYER.
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja nuo 1986 m
Nuosavybių įkainavimas veltui.

SIŪLOME DARBUS!
GaH. seserų padėjėjoms kompanijonėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCARE
Emplovment Agency
T e l 773-736-7900
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
OE/RCA ATSTOVYBfe

2346 W 69th StTMt
Ttl.: 773-776-14«6
A T T E N T I O N IMMIGRANTS!
Canada and Australin accepting
applicants for
Permanent Residence!
For free information cali.
1-773-2S2-9500
GTS concentrating in unmigration
w\vw.imnugration-.servir*.«)m

^^^^^
Savinas and l oan Assooatlon
8929 S. Harlem Ave . BndpevKu • 7(W-5<;X-<>.l/Xl
4040 S. Archer A\c . C'hicupo • 773-254-4470
2657 W. Wth Si.. Chicago • 77V;25-74i*>
FDIC Insurcd

15736-S Bell Rd.. bocfcport • 70S-*$-24OO

Vyras turintis judėjimo
n e g a l i ą įešk , d a r b o , kurį
g a l ė t ų d i r b t i >;\vo n a m u o s e .
Tel. 630-724-0290

t

*7rits loan ofter of No AppKcation Fees » «va«abte for att purchases and rehnances for ovvner-occupted atngle Mmįly residencestocatedw«hm Ihe boundaries of the Stevenson Fxpressway on the north. 87th Street on the MUth.
Putaski Avenue on the west and Damen Avenue on the easl This * a timrted time ofter and is suftject to changs
vyttnout notee For 2-4 famtty properttes. a $335 00 credrt can be appliedtowardsappKation tees Loan* subtjact to
credit approval Property msurance is requtred

Need exporienced
cleaning people.
Ncw construction.
f'ull t i m e , S 7 a a h r . Cal
3i2-:i07-:i:i37

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY
RPKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

N e b r a n g i a i atlieka elektros,'
„ p l u m b i n g " , d a ž y m o , staliaus

Rtf mklkincl Ridami

'ifl^'^iK

DANUTĖ
MAYER

TeL 779-239-7900, fax 773-239-9296

Šiuo metu Jums nereikės sumokėti

r^m

m a l o n u s patarnavimas.

per/mln

-jto«MiMtortn*wond-Mytf«y>«nytlime.
For ittfotnnation caJl Long Ttištence Port

On***.

s

Window VVashers Needed!
40.000 peryear. We need !00cfews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid drivet's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMataon Wind«w VVasbimj.
Tel. 800-820-6155.
• -

5lls to LITHUANIA

įkuJk

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste ir priemiesčiuose

Lietuvišku metodu dažau antakius
ir blakstienas, darau manikiūrą ir
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus bei
atlieku kt. kirp-yklfnes paslaugas; šu
vaSku nuirnu plaukus nuuo Veido ir
kojų. Tel. namų 773-476-0513,
mobilus 773-317-6965.

4 7 3 8 W . 103 rd S T
O A K L A W N , IL 60453

Aocent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lawn, linois 60453
Bustaen (708) 423-8111
Vdce Mal (70B) 233^374
Fax (708) 4234235
Pager (312) 707-6120
Res. 708-42*0443

Skambinkite 815-723-7650.

L i e t u v i š k a d u o n a ir r a g u o l i a i
V e s t u v i n i a i ir į v a i r ū s tortai
Lietuviškas maistas—"catered"
Siunčiame mūsų produktus UPS

3 5 0 N . Clark, C h i c a g o , II 60610
Tel. 312-644-7750
K e p y k l o s p r o d u k t a i ir u ž k a n d ž i a i
miesto centre
Savaitgalį uždaryta

BALYS BUDRAITIS

AMBER CONSTRUCTION Co.

KAVINE

tS7

0nC(7731SM-SM»

(773)581-8654

Atidaryta 7 d i e n a s savaitėje

BAKE

^REALTORS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
32081/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654

KafilSUJM

vyksta

pamokos)

60JkĮlCOsyo© H

ySL RE/MAX

, S.Benetis, tel. 630-241-1912.1

3 5 iki 4 0 svečių

10 žmonių

* Pigiausios skrydžių kainos F i n n a i r i r
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!

Veikto nuc

rMmi

GREIT PARDUODA

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

i

ir k i t u s v i d a u s it l a u k o

t darbus T e l . 7 0 8 - 2 0 5 - 1 0 4 6 ,
Vytenis.
TIK 2H( UŽ Ml^nJTE SKAMBINANT
I LIETUVA, 29*.ESTtJ/y l7į.MASKVĄ.

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.;
šeitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uidiryU. Antrad. ir trecd. su

Moteris ieško darbo:
g a l i prižiūr ti v a i k u s ,
senelius i r g w e n t i kartu.
Skambint Pranei,
tel. 708-863-4147

MOVING
S n u g u ' P a t i k i m a ! Patogu!
Ilgamete- k r a u s t y m o
patirtis.
773-206-8363

sikalbėsite lietuviikai.

P\WH XT)A\TTHJTONt
KORTFlts
Pt J IŠSAMFSNT5 INFORMATIKE
nj.l-8»-61?-2l4S 1LRIKĄ K.\STVT|

i314W.63St
tel. 773-776-8998

y

užšaldytas, kad būtų galima teismo paskirtas asmuo gali Bet daug finansinių institu
padaryti tikslų jo inventorių. pasirašyti už jus. net ir tuo at cijų tokio įgaliojimo nepri
JAV LB Krašto valdybos
Nieko negalima išdalinti ar veju, jei turite testamentą (at pažįsta, nebent tai būtų pada
Socialinių Reikalų Taryba
parduoti be teismo ir/arba tes minkite, kad testamentas ga rytas specialia forma. Ir, jei
tamento vykdytojo sutikimo. lioja tik po jūsų mirties). O priima, tai irgi gali būti taip,
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmuikitienė
Jei šeimai reikia pinigų pragy kada teismas įsivelia, tai jis kad kam nors įduodamas
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
venimui, jie turi prašyti pra pasilieka jūsų reikalų tvarky „neužpildytas čekis" — „blank
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906
gyvenimo išlaidas padengti toju, kol pasveikstate ar check" — daryti viską, ką jis
„kišenpinigių", ir jų prašymas mirštate. Teismas, o ne jūsų ar ji nori su jūsų turtu. „The
gali būti atmestas.
šeima, kontroliuoja, kaip turi durable power of attorney"
SUPRASKIME, KAS YRA „UVING
3. Šeima neturi privatumo. būti panaudotas turtas jūsų gali būti labai efektingas, jei
„Probate" yra vieša teisminė aprūpinimui. Tai gali būti naudojamas kartu su „Living
eiga ir susiinteresavę gali brangu, nesmagu, atimti daug Trust", bet rizikingas, naudo
Dažnai ir daug kalbama porate trustee".
sužinoti, kiek turto, kiek skolų laiko ir sunku bus teismo jant vieną.
apie testamentus ir kitokius
jūs
turėjote. O taip pat priežiūra atsikratyti, jei jūs
8. Kas yra „Living trust?"
16. Ramybė, žinant, kad vis
būdus, kurie tvarko ir skirsto kas sutvarkyta.
„probate" procesas „pakviečia" pasveiksite. Ir tai nėra „Living trust" yra teisinis do
žmogaus palikimą. Daug žmo
ir nepatenkintuosius palikuo „probate", kai mirštate, jūsų kumentas, kaip ir testamen
A i turiu testamentą, tai
nių nekreipia į tai dėmesio,
nis, kurie gali kontestuoti testamentas turi pereiti per tas. Jame yra nurodymai, ką
kam man reikalingas
galvoja, kad tai galės padaryti
jūsų testamentą, gali jūsų teismo procedūrą. Ir taip jūsų daryti su jūsų turtu po jūsų
„Living trust"?
vėliau, o tas „vėliau" niekada
šeima nukentėti nuo neskru šeima gali turėti reikalų su mirties. Bet priešingai testa
Nepaisant, ką esate girdėję pulingų žmonių.
neateina. Žmogui mirus be
mentui, „Living trust" iš
teismu du kartus!
testamento ar kito dokumen apie testamentus, testamen
vengia
„probate" — teismo
4. Šeima neturi kontrolės.
7. Ar turint „Durable power
to, kuris patvarko turto pali tas gali būti ne pats geriau
procedūros
po jūsų mirties,
„Probate"
—
teismo
procesas
of attorney" galima viso to
kimą, advokatams yra daug sias planas jums ar jūsų
kontroliuoja jūsų turtą ir ap
nuspręs,
kiek
tai
jums
kai
išvengti?
„Durable
power
of
darbo ir, aišku, kainuoja daug šeimai, ir pirmiausia dėl to,
nuos, kiek ilgai užtruks ir attorney" įgalina jus turėti saugo jūsų turtą nuo teismo
pinigo surasti palikuonis ir kad testamentas neišvengia
kokia informacija bus viešai pasirinktą asmenį, kuris tvar kontrolės, jei jūs taptumėte
pagal giminystės ryšius turtą „probate" perėjimo per teismą
paskelbta.
kytų jūsų finansinius reika nepajėgus pats tvarkytis.
paskirstyti. O jei giminių mirties atveju. Testamentas
5. Ar bendra nuosavybė lus, jei pats to nepajėgiate.
Bus daugiau
nėra, viskas tenka miestui, turi būti patvirtinamas teismo
(joint)
išvengia
„probate"?
Iš
valdžiai. Dažnai didelis už — „probate court", pirma negu
tikrųjų ne. Ji tik tą procesą
dirbtas ir sutaupytas turtas jis gali būti įvykdomas.
Mielam buv. VKLS centro valdybos pirmininkui
atideda. Kai dauguma turto
yra iššvaistomas ir tenka
Testamentas galioja tik po
tiems, kurie net nepažino ve jūsų mirties ir jis nėra apsau priklauso abiems pusėms ir
kai viena pusė miršta, visiška
lionio.
ga, jei jūs fiziniai ar protiniai
A.TA.
turto nuosavybė pereina liku
Kas yra „living trust" ir ko taptumėte nepajėgus. Ir taip siam gyvam turto savininkui
STEPONUI VARANKAI
teismas lengvai gali perimti
kia naudąjį turėti?
be „probate". Bet jei šis savi
1. Išvengiama „probate" — jūsų turto kontrolę, net ir ninkas miršta, nepridedamas
mirus, liūdinčiai žmonai IRENAI ir dukrai AUDRAI
turto paskirstymo teisme mir prieš jūsų mirtį — ir tai kelia naujo joint owner" — savinin
rūpesčio
milijonams
vyres
ties atveju.
nuoširdžią užuojautą reiškia
ko, arba jei abu turto savinin
2. Išvengiama pakartotinių niųjų amerikiečių bei jų šei kai miršta tuo pačiu laiku,
„probate" — teismų, jei turite moms. Laimei, yra paprastas turtas turi pereiti per teismą
Vilniaus Krašto Lietuvių sąjungos centro valdyba
nuosavybę daugiau negu vie ir patikrintas pakaitalas tes pirma, negu galės būti paskir
Vilniaus Krašto Lietuvių sąjungos Čikagos
tamentui, tai „Revocable Li
noje valstijoje.
tas palikuoniams. Yra ir kitų
skyriaus valdyba ir nariai
3. Apsaugo jūsų turtą nuo ving Trust". Turint jį, iš problemų, jei jūs prijungiate
teismo kontrolės, jei esate ne vengiama teismo ir leidžia kitą asmenį — „co-owner", jūs
jums kontroliuoti savo turtą,
pajėgus pats tvarkyti.
netenkate kontrolės. Jūsų ga
Galop apglobs mane Tamsų Tamsybė,
4. Visas jūsų turtas yra vie kol esate gyvi ir net jeigu tap limybės padidėja būti pa
tumėte
nepajėgus.
Budės
prie mano kojų Amžina Tyla—
noje vietoje tvarkomas.
trauktam į teismą ir turtą
Gal
tik
iš amžinojo sapno gimtąją sodybą
5.-Suteikia turtui didžiausią
prarandant kreditoriams. Gali
Kas yra „probate"?
Aš
dar
lankysiu
kai kada.
privatumą.
būti problemų ir su mokes
JProbate"
yra
teisinis
proce
V. Alantas
6. Po mirties turtas yra
čiais, ir su dovanomis arba su
sas,
kurio
metu
teismas
žiūri,
greičiau išdalinamas pavel
abiem. Kadangi testamentas
kad, mirties atveju, jūsų sko nekontroliuoja daugumos kar
dėtojams.
VIENERIŲ METŲ MIRTIES
7. Turtas gali pasilikti tame los būtų užmokėtos ir jūsų tu turimo turto, jūsų šeima
turtas
išdalintas
pagal
jūsų
gali netekti paveldėjimo. Su
„trust" tol, kol paveldėtojai su
SUKAKTIS
lauks jūsų nustatyto amžiaus, testamentą. Jei neturite galio kai kuriuo turtu, ypač nekil
jančio
testamento,
jūsų
turtas
nojamu, visi savininkai turi
kad galėtų turtą gauti.
Vieneri metai, pilni prisiminimų ir liūdesio, nubėgo,
8. Gali sumažinti ar panai yra išdalinamas pagal valsti pasirašyti, norint parduoti ar
jos
įstatymus.
lyg
stabtelėję š.m. rugpjūčio 18 dieną, primindami, kad
perfinansuoti. Ir jeigu vienas
kinti turto paveldėjimo mo
Kas blogai su „probate"? iš savininkų taptų nepajėgus,
kesčius.
9. Nebrangu, lengva „trust"
1. Tai gali būti brangu. Tei jūs galite atsidurti tokioje
sudaryti ir išlaikyti.
sinės ir testamento vykdytojo padėtyje, kad galite turėti
10. Gali būti pakeistas ar išlaidos-mokesciai ir kitos iš naują „co-owner", būtent,
įmigęs giliu miegu, ilsisi po Visų vargų.
panaikintas bet kuriuo metu.
laidos turi būti galutinai už teismą, nepaisant, kad ser
Šią sukaktį atminti kun. Izidorius Gedvilą aukojo
11. „Trust" labai sunku kon- mokamos, prieš pradedant da gantysis savininkas yra jūsų
Šv. Mišias Šv. Teresės bažnyčioje ir pašventino pa
testuoti.
linti jūsų turtą paveldėtojams. vyras ar žmona.
minklą Kalvarijos kapuose S. Hills, FL.
12.
Apsaugo nuo teismo Išlaidos skiriasi įvairiose vals
6. Kodėl teismas įsivelia
Prašome draugus a.a. Vincą prisiminti savo mal
kontrolės, kada mažamečiai tijose, bet jos yra maždaug negalios atveju? Jei negalite
dose.
nuo 3 iki 8 proc. jūsų turto atlikti savo reikalų dėl pro
vaikai paveldi turtą.
Liūdinti šeima
13. Gali apsaugoti šeimos vertes. Jei turite turto kitose tinės ar fizinės negalios (pvz..
narius su specialiais reikalavi valstijose, jūsų šeimai gali Alzheimer ligos, insulto, šir
tekti pereiti pakartotinius dies priepuolio ir t.t.), tiktai
mais (invalidus).
14. Apsaugo nuo netyčia „probate" teismus ir kiekvie
padaryto, neapgalvoto pa nas toks teisminis procesas
veldėjimo teisės atėmimo ir ki botų vykdomas pagal tos val
tokių problemų, turint bendrą stijos įstatymus.
nuosavybę (joint ownership).
2. Užtrunka laiko. Paprastai
15. Profesionalus turto tvar nuo 9 mėnesių iki dvejų metų.
kymas, jei pasirenkate „Cor- Dalį to laiko turtas yra
•n
•

TRUST*

VINCAS MAMAITIS,

Paremkite DRAUGĄ ir
Laimėkite bilietus į Vilnių
skrydi parūpino

i
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SAS

Adresas

)

AUKA 1 d o l .
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
L.

Galima įsigyti ir daugiau bilietu.
likirpkite atkarpėle, pažymėkite klek Miletu norite,
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu.

bilietų

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
1990 m. rugpjūčio 28 mirė

A.tA.
BRONIUS KVIKLYS
Prašome gimines, draugus ir visus tuos, kurių gyve
nimą šis kilnus asmuo palietė, prisiminti jį savo mal
dose.
Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Tėvų Jėzui
tų koplyčioje, sekmadienį, rugsėjo 3 d., 10 vai. ryto.
Su meile prisimename jį.
Dukterys: Rūta Kulikauskienė, Ramunė Lukienė, Danguolė Kviklytė

ALVVAYS W I T H

FLOVVERS!

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

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

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

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Ave.
5 2 0 0 W. 95 St.
O a k L a w n , IL

ALL PHONES

9900 W. 143 St.
Orland P a r k , IL

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

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

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWTOE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

•

Vardas

Telefonas (

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 26 d., Šeštadienis

i
i
i
i
i

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 YV. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES

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

•
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

$

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

DRAUGAS
4545 W. 6 3 d ST,
CHICAGO, II60629

•
i
i

. j

No one makes round-tnp travel to Lithuania easier and more convement than SAS
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassle-free connection via
Stockholn-i, When you're ready to return, you'l enioy same-day travel back to
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a vvorld of difference SAS
can make for your next trip. Just cali your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our vvebsite at www.scandinavi3n.net.
n****
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PALOS - GAIDAS
FUNERAL HOME
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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DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 26 d., Šeštadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\
Jadvyga
Adomaitienė
grąžino piniginių laimėjimų
bilietėlių šakneles ir laukia
rugsėjo 17-osios - tos dienos,
kuomet per „Draugo" pokylį
bus traukiami laimingieji lai
mikiai. Gal pasiseks ištraukti
nors vieną prizą? Juk bus gali
ma išlošti net šešias dovanas
- 500, 300, 250, 200, 150 arba
100 dolerių. Jei negavote bi
lietėlių, kreipkitės į „Draugo"
administraciją ir jums bus
padėta.
Vilučių sodyboje, 1143
Southview Dr., Schererville,
IN, rugsėjo 10 d. 1 val.p.p.
JAV LB East Chicago, India
na apylinkės valdyba rengia
tradicinę gegužinę. Maloniai
kviečiame apylinkės lietuvius
dalyvauti ir paremti apylinkės
veiklą.
Čikagos lituanistinė mo
kykla rugsėjo 9 d. pradeda
naujus mokslo metus. 8 vai.
ryto vyks registracija Čikago
je, Jaunimo centre (5600 S.
Claremont). Mokiniai priima
mi nuo 3 metų amžiaus. Re
gistracijos metu bus galima
nusipirkti vadovėlių, pratimų
knygelių ir kitų reikalingų
mokslo metams dalykų. Taip
pat bus teikiama visa informa
cija. 10 val.r. vyks pamaldos
tėvų jėzuitų koplyčioje. Po pa
maldų didžiojoje salėje bus
mokslo metų atidarymas. Pa
mokų nebus. Pamokos prasi
dės rugsėjo 16 d. nuo 8:30
val.r. iki 1 val.p.p. Patalpos
Šv. Kazimiero seselių rė gali priimti ribotą mokinių
mėjos, norėdamos seselėms skaičių. Nevėluokite regist
padėti, rengia pokylį. Kviečia ruotis!
me visus seselių kazimieriečių
ASK „Lituanica" ruošiasi
rėmėjus, draugus, pažįstamus pradėti krepšinio treniruotes.
atvykti sekmadienį, spalio 8 Visi vaikai, gimę tarp 1982 ir
d.. į Oak Lawn Hilton viešbutį 1995 metų yra kviečiami daly
prie Cicero ir 94 gatvių. Poky vauti. Treniruotes vyks šešta
lis prasidės 1:30 vai. Bus ska dieniais ir sekmadieniais. Vai
nių valgių, įdomi programa, kai tarp 5 ir 10 metų žais ben
laimėjimų žaidimai. Rėmėjos drose mergaičių ir berniukų
kviečia visus atvykti. Vietas komandose, o vyresni - atski
užsisakykite iki spalio 1 d., rose. Treniruotės prasideda
skambindami tel. 773-776- sausio 6 dieną ir tesis iki pa
1324.
vasario sporto šventės Čikago
S. m. rugpjūčio 21 d. To je. Prašoma registruotis iš
mui ir Norai Garunkščiams anksto - šeštadienį, rugsėjo 9
gimė dukrelė Julija Irena. Su d., 9-11 val.r. PLC, Lemonte,
tėveliais
naujagime
labai ir šeštadienį, rugsėjo 23 d., 9džiaugiasi senelis Bronius Ga- 11 val.r. Jaunimo centre, Či
runkštis, močiute Irena Šerelie- kagoje. Informacija skambi
nė. Tomo seserys Eugenija ir nant Donatui Siliunui tel.
Kristina su šeimomis. Noros 630-852-3204 arba žiūrėkite
sesuo Vita su šeima bei kiti gi ..Lituanicos" tinklalapį
www. Lituanica.org
minės. Ypatingai keturiolik
Vyresniųjų lietuvių cen
tuoju provaikaičiu džiaugiasi
96-erių metų amžiaus Vikto tre „Seklyčioje" rugpjūčio 30
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus
ras Aukžemas.
Meno mokyklėlės mokslo dainų popietė su muz. Faustu
metų atidarymas vyks rugsėjo Strolia. Draugausime, dainuo
7 d. 6:30 val.v. Lemonte, PLC, sime, maestro tikriausiai pa
ir rugsėjo 9 d. Jaunimo centre, pasakos ir kelionės įspūdžius
Čikagoje, tuoj po lituanistinės iš viešnagės pas Hollyvvood
mokyklos mokslo metų atida aktorę Rūtą Lee bei kitų įdo
mybių. Gal pavyks ką nors lai
rymo apie 12-12:30 vai.p.p.).
mėti ir laimės šulinyje? Malo
Atidarymo metu bus galima
niai kviečiame dalyvauti • ir
užsiregistruoti ir pasirinkti
įdomiai praleisti trečiadienio
klases. Vyks trumpa meninė popietę. Bus ir bendri pietūs.
programa.

Argi jis turės kalbėti tuš
čiom kėdėm? Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas
Adamkus — mums saviškis.
Iš Čikagos \ Lietuvą su pasi
didžiavimu ir net gailesčiu
mes jį išleidome, tarytum
..užkuriuosna'\ bet visuomet
džiaugiamės, kai atsiranda
proga jam vėl sugrįžti į mūsų
tarpa. O čikagiškiai. ir apskri
tai Amerikos lietuviai, besi
lankydami Lietuvoje, nejučio
mis atsiranda ir preziden
tūroje, stengiasi pasisveikinti
su prezidentu ir būtinai nusi
fotografuoti (tas nuotraukas
dažnai matome ir ..Draugo"
puslapiuose'. Rugsėjo 9 d.
prez. Adamkus vėl bus Či
kagoje, tiesa, labai trumpai,
tad būtinai pasinaudokime
proga su juo pasimatyti. Pa
kviestas ..The Chicago Humanities" festivalio ruošėjų ir
talkininkų, jis kalbės Northwesiern
University
Law
Schoo! Thorne Auditorium,
375 East Chicago Avenue,
rugsėjo 9 d., šeštadienį, 1 vai.
popiet. Įėjimas nemokamas,
tačiau būtina paskambinti
tei. 312-661-1028, extension
22 ir užsiregistruoti — pra
nešti apie dalyvavimą. Labai
svarbu, kad paskaitoje daly
vautų kiek galima daugiau lie
tuvių. Tuo parodysime ir
amerikiečiams, ir prezidentui,
kad esame su Lietuva šiuo
sunkiu jai metu. Nedelskime,
paskambinkime!

Romantiškuos. Monteliori paviljonuose ir soduose, Lemonte, spalio 1 d.,
sekmadienį. 3 vai p.p. vyks 10 metų sukaktuvinis Lithuanian Mercy Lift
pokytis.

i

Kviečiama talka! Rugsėjo
9 d. 8:45 val.r. renkamės
krauti apie 600 „Saulutės",
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET
Lietuvos vaikų globos būrelio
C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9
siuntimų į 2 sunkvežimius. Ka
dangi tai yra ypatingai didelis
TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0
skaičius dėžių, labai reikalin
ga pagalba, nešant jas iš rū
sio. Renkamės Pasaulio lietu
VASARA DRAUGO FONDE
Šių metų graži ir maloni va aukų.
viu centro žemutinėje mašinų
Pailsėjus per vasaros laiko
aikštelėje, t. y. prie įėjimo į sara jau eina į pabaigą. Jau
baigiasi
vasaros
atostogos,
ke
tarpį,
Draugo fondo raštinė ir
sporto - Lietuvių fondo salę.
lionės
į
Lietuvą.
į
kurortus,
į
toliau
gali tęsti darbą, kaip ir
Iš anksto dėkojame galintiems
tolimas
šalis.
Greitai
prasidės
iki
šiolei,
jei DF nariai, garbės
padėti.
darbai
mokyklose,
rudens
po
nariai,
rėmėjai
bei visi J3rauLietuvių opera rengia ju
kyliai
salėse,
sueigos
skautų
go"
skaitytojai
ir toliau bus
biliejinį Virgilijaus Noreikos
vienetuose,
prisimenant
malo
dosnūs.
Nariams
atsakant į
65 metų sukakties koncertą.
klausimą dėl tolimesnės Drau
Jis vyks rugsėjo 14 d., sekma nias vasaros stovyklas.
Ramiai praėjo vasara Drau go fondo veiklos, priklauso
dienį, 3 val.p.p. Jaunimo cent
re. Akompanuos Alvydas Va- go fonde, besidžiaugiant už įsipareigojimas ir toliau didin
saitis. Lietuvių opera kviečia baigtu milijonu, besvarstant, ti įnašus, toliau finansiškai
visus pasiklausyti mūsų gar koks turėtų būti tolimesnis remti Draugo fondą.
Vasaros DF įnašai
saus tenoro dainų ir operos Draugo fondo kelias.
— Tik nesustokit, — „Drau
aryų koncerto. Bilietus galite
Su 3,000 dolerių:
įsigyti „Seklyčioje" (tel. 773- go" gegužinėje dėstė Draugo
N.N. (pavardės prašė ne
fondo garbės narys Juozas skelbti) garbes nariai, iš viso
476-2655).
Amerikos Lietuvių Tary Masilionis.
4,000 dol., Illinois.
— Ratas gerai užsuktas, ge
ba yra susisiekusi su Vašing
Su 200 dolerių:
tone veikiančia „Campaign to rai rieda, žmonės aukoja, o juo
JAV LB vakarų apygarda,
Preserve US Global Leader- toliau, vis daugiau reikės lėšų per A Nelsienę, iš viso 200
ship". Ši įtakinga organizacija „Draugo" išlaikymui. Juk į ka dol., Santa Monica, CA
palaiko glaudžius ryšius su pus nenusineši.
Danutė ir Jurgis Bendikai,
Tiesa. Vasara lėšų telkimo garbės nariai, iš viso 1,500
JAV
valstybės
sekretore
Madeleine Albright bei JAV vajaus neturėjo, bet pavienių dol., Deerfield, IL.
ambasadoriumi Jungtinėms aukų šiek tiek atsirado. Praei
Vytenis Kirvelaitis, iš viso
Tautoms Richard Holbrooke. tis parodė, kad be vajaus laiš 200 dol., Lemont, IL.
Ši organizacija remia ALTo kų ir vokelių sunku ko nors
Su 100 dolerių:
pastangas sugrąžinti 20 mili sulaukti.
Dr. Vytas ir Indrė Semogai,
jonų dolerių Lietuvos ir kitų
Metiniame narių suvažiavi iš viso 500 dol., Cour D'Alene,
Pabaltijo kraštų gynybai. Su me teks diskutuoti apie toli ID.
šia organizacija ryšius palaiko mesnę Draugo fondo veiklą,
Vytautas Musonis, M.D., iš
ALTo atstovas Vašingtone Al suvažiavimo šauklyje, specia viso 900 dol., Oak Lawn, IL.
gis Rimas.
lioje atkarpoje, visiems na
Su 60 dolerių:
Nuo p a t pirmojo koncer riams pasisakant už tolimesnę
Veronica Aušrotas, iš viso 60
to Vilniaus sporto rūmuose, į DF veiklą, kaip :r iki šiol, ar dol., Juno Beach, FL.
kuriuos buvo suvažiavęs jau ba už lėšų telkimo sustabdy
Visiems nuoširdžiai dėkoja
nimas iš visos Lietuvos, „tris mą, laukiant tik geranoriškų me.
Fondo iždininkas
tigriukus" - tris mažuosius
dainininkus - lydėjo sėkmė.
Nuo tada Ramojų Motuzą, Au
rimą Syrusą ir Vytautą Jurge
levičių visur pradėjo kviesti,
jie tapo labai populiarūs. Kon
certe Nepriklausomybės aikš
tėje berniukus išgirdo ir jais
susižavėjo išeivijos kultūros
veikėja Jadvyga Damušienė,
kuri ir atvežė žinią apie dainorėlius į Ameriką. „Trys tigriu
kai" dainuos Detroite (rugsėjo
10 d.) Vašingtone (13 d.), Philadelphįjoje (16 d.), Lemonte
(rugsėjo 8 d.) ir Čikagoje, Jau
nimo centre (rugsėjo 9 d.). Bi
lietus jau galite įsigyti „Sekly
čioje". Jaunimui iki 12 metų
bilietai pigesni.
„Draugo" ad m i n i:••.ratorius pasiruošęs į „Rendezvous" keliauti.

DRAUGO

Pasaulio lietuvių centro
rudens šventė-gegužinė vyks
rugsėjo 3 d. 12 vai. centro so
delyje. Bus muzikos, dainų,
skanaus lietuviško maisto ir
piniginių laimėjimų bilietų
traukimas.
Pabendrausime
gražioje besibaigiančios vasa
ros gamtoje, nes kiti renginiai
jau vyks salėje. Kviečiame at
vykti!
VIDURAMŽIŲ PUOTA
Lithuanian Mercy Lift 10
metų sukaktuvių pokylis vyks
spalio 1 d., sekmadienį, 3 vai.
p.p. romantiškuose Montefiori
paviljonuose ir soduose Le
monte, 11250 S. Archer Ave
nue.
Šių metų puota, kurią suti
ko ruošti Rima ir dr. Linas Sidriai, žada būti ypatinga, nes
jos tema - „Viduramžiai"
("Medieval"), ir čia dalyvaus
profesionalas artistai, muzi
kantai, riteriai, juokdariai,
žongiieriai ir kiti įdomūs as
menys. Po vakarienės šokiams
gros keturių žmonių ansam
blis, vadovaujamas brolių švabų. Taip pat planuojamos var
žytinės "silent auction", kurio
se bus vertingų laimikių.
Kviečiame visus kunigaikš
čius, damas, riterius ir vaidi
lutes kuo greičiau užsisakyti
vietas! Jeigu dar neužsisakėte
bilietų, skambinkite Linai
Žliobienei tei. 630-725-9544.
Jeigu norite laimėti kelionę į
Lietuvą dviem asmenims,
skambinkite Vidai Jonušienei
tel. 708-448-4250. Šių metų
pokylio lėšos bus skiriamos of
talmologijos chirurginio centro
steigimui Lietuvoje.

FONDAS

ka, atvyks senovės amatinin
ATGAL Į ISTORIJĄ
Ar žinote, kad galite sugrįžti kai, indėnai ir pionieriai vai
du šimtus metu atgal į Ameri dins vaidinimus. Net nusi
kos istoriją? Šis stebuklas pirkti senoviškų prekių galėsi
vyks rugsėjo 9 d., šeštadienį, te. Garantuojame, kad toks is
ir rugsėjo 10 d., sekmadienį, torijos langas jums ir jūsų vai
nuo 10 val.r. iki 5 val.p.p. Co- kams bus labai įdomus bei
lumbia
Woxls,
Willow padės vaikams suprasti Ame
rikos istoriją, kuri yra visai ne
Springs, IL.
Įdomiausi vaizdai bus jums sena, bet tokia skirtinga nuo
parodyti, senovės valgiai pa šiandienos.
gaminti, gros senoviška muzi
Valentinas Krumplis

^lMilllinots&MichiganCanal

lENIEZVIUS
Satmuar, Srat 9 & SuadaT-, Sept 10
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„GrandieCiai" šių metų Tautinių šokių šventėje Kanadoje.

Jaunimo tautinio ansam
blio „Grandis" Šokėjai kvie
čia jus įsijungti į savo šokių
šeimos ratelį. Ansamblio re
gistracija vyks rugsėjo 17 d.,
sekmadienį, 6 val.v. Ateitinin-

kų namuose. Pirmoji repetici
ja - sekmadienį, kovo 8 d. Tu
rint klausimų, prašome skam
binti vadovei Violetai Fabianovich tel. 773-436-1624 arba
708-425-7834.

Skelbimai
• Feliksas Breimeris iš
San Diego, CA rašo: Ameri
koje gyvenu jau 50 metų — 30
metų išgyvenau Chicagoje, 16
metų Floridoje, o šiandien su
ėjo lygiai 5 metai kaip esu San
Diego. Prieš pusę metų mane
ištiko skaudžiausias mano gy
venime smūgis — sunkių ligų
išvarginta mirė mano mylima
žmonelė. Pergyvenau labai
sunkiai, ypač, kad einu 90tuosius savo amžiaus metus.
O, be to, šiandien lygiai 63
metai nuo mūsų vedybų... No
rėdamas nušluostyti ašarą ne
vienam Lietuvos našlaičiui,
siunčiu Jums savo kuklią
auką — $100". Lietuvos vaikų
vardu dėkojame! „Lietuvos
našlaičių globa", 2711 West
71st Street, Chicago IL
60629.
(sk)
* Automobilio, namų ir
l i g o s draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas ALauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 9439 S.
Kedzie Ave„ Evergreen Pk.,
IL 60805-2325. TeL 708-4223455.
• BALTIC MONUMENTO,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kairios,
geriausiom iš sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus.
ALMOS FONDUI AUKOJO:
• GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ SIRUTIENĖ. Ji rašo:
„Auko-u $100 Almos Fondui
— tai Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 5-ojo laips
nio ordino apdovanojimo ir
š.m. liepos 29 d. Lietuvos Res
publikos Prezidento Valdo
Adamkaus man medalio įtei
kimo Los Angeles 'Vyčių' ban
kete proga". Almos vardu dė
kojame! Aukos nurašomos nuo
mokesčių TAX I.D. 364124191. Čekius rašyti „Lithuanian Orphan Care"
pažymint, kad skirta Al
mos Fondui. Ir siųsti 2711
W. 71st Street, Chicago, IL
60629.
(sk)
ADVOKATAS
GINTARAS •>. ČEPĖNAS
6436 &PuMd Rd., CHOBja ū. «06»

TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
Advokatas Joaas GfbaHis
Ciruinėi ir kriminalinės bylos
6247 BJbdai* Arame
Chicago, D. 60*29
Tsi. 77S-776-9700
Toli fra* 24 hr. MB-77t-f74S
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 • . • .
Saitas. 9 v.r. iki lv.p.p.

ADVOKATAS
Vytasis lietuvninkas
4636W.6S8tawt
Chicago, IL 60*29

(Skanai gatraa ano .Draugo")
TsL 77S-914-0100.
Tat « 0 - * s 7-0900. htmont,

IL

• Juozo Mieliulio darbų
parodą dar galima pamatyti
iki š.m. rugsėjo 11d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemont, IL.
Lankymo valandos: šeštd. ir
sekmd. 11 v.r. - 2 v. p.p. (sk)
• „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams
Lietuvoje. Aukojo: Petras Zelba $1,000, Mark Golden $480
tęsia dviejų berniukų metinę
paramą, William Lohff $600
tęsia studentės metinę para
mą, dr. Arūnas Gasparaitis
$250 tęsia paramą mergaitei
daugiavaikėje šeimoje, Jane
Yesinovvski $480 tęsia dviejų
mergaičių metinę paramą. La
bai ačiū! „Saulutė", 419
VVeidner
Rd.;
Buffalo
Grove, IL 60089, Tel. (847)
537-7949. TAX ID #363003339.
Csk)
• D a u g Amerikos lietuvių
globoja Lietuvos apleistus vaikus-našlaičius.
Pratęsdami
paramą kitiems metams po
$150 atsiuntė: Tracy ir Chris
Dorr, N.J. Paulius Vadopalas,
Palo Alto CA. Brighton Parko
Namų Savininkų draugija.
Chicago, IL, Eleanor M.
Schaeffer, Pattsville, PA. Lie
tuvos vaikų vardu tariame
ačiū! Lietuvos Našlaičių
globos
komitetas,
2711
West 71st Street, Chicago,
IL 60629.
(sk)
• P r i e š užsisakydami
p a m i n k l ą aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidavimą, brėžinius.
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
jis padarytas, kaip jau buvo
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
Vilimas Nelsonai. Tel. 7732334335.
• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60829, tel.
773-476-2655. Prenumerata
metams: JAV-bėse, $15, kitur
$25. Išeina 8 kartus per metus.
Tai vertinga dovana įvairiomis
progomis.
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual F e d e r a l Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-V1DEO
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, VL 60629. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.

