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„Naujosios politikos" blokas
rengs bendrą dokumentą
sivylęs tradicinėmis kairės ir
dešinės partįjomis, „Naujosios
politikos" bloko kandidatai,
konkuruodami
tarpusavyje,
išsklaidys rinkėjų balsus.
Ketvirtadienio
susitikime
„Naujosios politikos" bloko
partneriai pirmą kartą prabilo
apie būtinybę parengti doku
mentą dėl vyriausybės forma
vimo kriterįjų. Nors, pasak R.
Ozolo, prezidentas turi pir
menybę teikti premjero kandi
datūrą, jam reikia gauti par
lamento daugumos pritarimą.
Todėl svarbu, kad partijos iš
anksto nutartų, pagal kokius
Ketvirtadienį
įvykusiame
kriterijus bus siūlomos prem
susitikime dalyvavo „Naujo
jero bei ministrų kandida
sios politikos" bloką sudaran
tūros. Susitikime buvo pritar
čių partijų — Naujosios są
ta tokio dokumento parengi
jungos (NS, socialliberalai),
mui.
Lietuvos centro sąjungos, Lie
Susitikime buvo kalbėta ne
tuvos liberalų sąjungos bei
tik
apie būsimos vyriausybės
Moderniųjų krikščionių de
formavimą,
bet ir apie kon
mokratų sąjungos — pirmi
krečius
šios
vyriausybės
veiks
ninkai Artūras Paulauskas,
mus,
visų
pirmą
biudžeto
for
Romualdas Ozolas, Rolandas
Paksas, Vytautas Bogušis bei mavimą. Kadangi po rinkimų
bus nedaug laiko suformuoti
jų pavaduotojai.
kitų metų biudžetą, „Nau
Pasak R. Ozolo, kuris pirmi josios politikos" partneriai ti
ninkavo susitikimui, buvo su kisi, jog iki rinkimų pavyks
tarta, jog blokas artimiausiu suderinti nuostatas del biu
metu parengs kelis bendrus džeto formavimo. Iš esmės tai
politinius dokumentus.
reiškia, jog bloko partneriai
Jo teigimu, buvo sutarta, jog turės suderinti, kokiems vals
iki rugsėjo 8 dienos — oficiali tybės gyvenimo prioritetams
os Seimo rinkimų kampanijos bus skiriama daugiausia dė
pradžios — darbo grupės mesio bei išlaidų, atsižvel
suderins likusius partijų pro giant į numatomas mokesčių,
gramų skirtumus ir pateiks sveikatos, socialinės apsaugos
rekomendacijas partijos lyde ir kitas reformas. Be to,
riams, kaip šiuos skirtumus „Naujosios politikos" bloko
įveikti. Pasak R. Ozolo, 80 partneriai sutarė, jog derins
procentų partijų programinių savo pareiškimus dėl kon
nuostatų sutampa, bus deri krečių politinių aktualijų pa
namos likusios.
vyzdžiui, dėl „Lietuvos jūrų
Centro sąjungos lyderio tei laivininkystės" privatizavimo.
Paklaustas, kokie yra Cent
gimu, keturių partijų lyderiai
taip pat sutarė parengti ir vi ro sąjungos interesai dalyvau
suomenei pateikti dokumentą, ti „Naujosios politikos" bloke,
kuriame būtų paaiškinta ke R. Ozolas sakė: „mums svar
turių partijų rinkimų taktika biausia yra išsaugoti trečiąją
ir bendradarbiavimo po rin jėgą Lietuvos politikoje. Jei
kimų galimybės. Dokumente mes nebotume prisidėję prie
bus atsakyta į visuomenę šio bloko formavimo, so
dominantį klausimą, kodėl, cialliberalai botų pasukę į kai
siekdami suderinti savo prog rę, o liberalai — į dešinę."
ramas ir kalbėdami apie Centro sąjungos lyderis pri
būsimą bendradarbiavimą for pažino, jog dėl konkuravimo
apygardose
muojant vyriausybę po rin vienmandatėse
kimų, „Naujosios politikos" dalis balsų, į kuriuos preten
bloko partneriai per rinkimus duoja centristai, gali atitekti
konkuruos beveik visose vien socialliberalams. Tačiau, R.
mandatėse ir daugiamanda- Ozolo nuomone, tokios konku
tėje apygardoje. Orientuoda rencijos nebuvo galima iš
miesi į rinkėją, kuris yra nu vengti.

L^J Tėvynėje pasižvalgius

Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS)
— Centro sąjungos lyderis
Romualdas Ozolas po „Nau
josios politikos" bloką suda
rančių partijų lyderių susiti
kimo tikisi, kad, nepaisant
tam tikrų nuomonių skir
tumų, blokas išliks vieningas
iki spalio 8 dieną įvyksiančių
Seimo rinkimų ir bloko part
neriai tęs bendradarbiavimą
formuojant naująją vyriausy
bę. „Aš tikiuosiu, kad po rin
kimų mes neišsibėgiosime,
kaip Grigo bitės", BNS sakė R.
Ozolas.

„Inkaro" darbuotojai nutraukė
bado akciją
Kaunas, rugsėjo 1 d.
(ELTA) Penktadienį, apie 14
valandą, visą mėnesį išbadąvusios „Inkaro avalynės" dar
bininkes nutraukė bado ak
ciją. Ištvermingiausios Euge
nija Špurienė, Valentina Podzevičienė, Danguolė Abroma
vičienė ir Bronislava Česiulienė, pasveikintos savo bend
ražygių rožėmis, buvo nu
vežtos į Kauno medicinos uni
versiteto klinikas. Išseku
sioms moterims bus atlikti la
boratoriniai tyrimai, paskirtas
tolesnis gydymas.
Penktadieni po pietų tiek
badautojoms, tiek dviem šim
tams piketuotojų, pamainomis
budėjusių prie „Inkaro" bend
roves vartų, buvo išmokėta po
šeštadalį jų uždirbtų atlygi
nimų Darbininkai gavo vidu
tiniškai po tūkstantį litų.
Penktadienį „Inkaro avalynės"
administratoriaus specialiujoje sąskaitoje buvo 476,000
litų. Iš jų 146.000 litų buvo

'

atvežti grynaisiais į UAB
„Inkaro avalynės" administra
cijos patalpas ir išmokami tik
bado bei piketo akcijos daly
viams. Likę beveik 900 žmo
nių, su kuriais taip pat nebuvo
atsiskaitoma ilgiau kaip metus,
17 proc. savo uždirbtų pinigų
galės atgauti nuo kitos sa
vaitės. Norint visiškai atsiskai
tyti su visais 1,090 „Inkaro"
bendrovės darbininkų, reikia
3,800,000 litų.
Keli šimtai piketuotojų žada
ir toliau pamainomis budėti
prie bendrovės. „Jei iškentėme
tiek, pakentesime dar, kol su
lauksime likusių neišmokėtų
pinigų", ne itin apsidžiaugę
gautomis sumomis, kalbėjo
darbininkai. Dalis piketuotojų
nenorėjo imti tik dalies uždar
bio, nes baiminosi, jog paėmę
šias gana menkas sumas, kitų
penkių šeštadalių vėl lauks
ištisus metus. Kai kurie netgi
grasino, kad gulsis į badautojų palapines.

Nr.172
Kaina 75 c.

* Bendrovė „Lietuvos ge
ležinkeliai" (LG), siekdama
pritraukti kuo daugiau kelei
vių, organizuoja renginį „Ge
ležinkeliu riedėsi — perpus pi
giau mokėsi", kurio metu teiks
daug nuolaidų bilietams. Rug
pjūčio 31-ąją ir rugsėjo 1-3 d.
keleiviai už traukinio bilietus
mokės perpus pigiau. Studen
tai, kuriems per mokslo metus
jau yra suteikta 50 proc. nuo
laida bilietams, šiomis dieno
mis už bilietus mokės dar ket
virtadaliu mažiau. Numato
(BNS) ma, kad renginio metu kelei
* K a u n o rajone, Karmėla vių skaičius padidės 30 proc,
voje, Topolių gatvėje, akcinės nors pajamų padidėjimo gali ir
IBNS>
bendrovės „Vankasa" darbi nebūti.
ninkams atliekant statybos
* Ūkio ministerija, rem
kasinėjimo darbus, rasti žmo damasi Statistikos departa
nių kaulai bei sovietų karinės mento informacija, paskelbė
amunicijos liekanos. Įtariama, pirmojo šių metų pusmečio re
kad tai II Pasaulinio karo ru zultatus, kurie rodo, jog Lietu
sų kareivių palaikai. Kaip sa vos ekonomikoje pastebėtas
kė Kauno rajono policijos ko augimas, tačiau gyventojų pa
misariato Kriminalinės polici jamos sumažėjo, o nedarbas
jos komisaras, karių kaulai išaugo. Išankstiniais duomeni
bus užkasti miesto kapinėse. mis, per pirmąjį šių metų pus
Karmėlavoje, netoli Turžėnų, metį bendrasis vidaus produk
per karą vyko mūšiai tarp tas (BVP), palyginti su 1999
SSRS ir nacių kariuomenių. m. pirmuoju pusmečiu, išaugo
* G r u p ė b a n k r u t u o j a n č i o 2 proc. Darbo užmokestis per
„Žalgirio" d a r b i n i n k ų per praėjusius 12 mėnesių suma
davė pareiškimą generaliniam žėjo 3.6 proc. Birželį Lietuvoje
prokurorui Kaziui Pėdnyčiai buvo 196,700 bedarbių, o ne
ir Seimo Nacionalinio saugu darbo lygis sudarė 11.1 proc.
mo komiteto pirmininkui Juo
'.Eltai
zapui Algirdui Katkui, prašy
* Lietuviai Bosnijoje ste
dami ištirti, ar Eduardo Šabbės
pavojingiausią rajoną.
linsko veiksmuose nėra nusi
Pusmečiui
į Bosniją išvykę
kaltimo sudėties. Rugpjūčio
Lietuvos
kariai
privalės pa
26 d. vykusiame „Žalgirio"
miršti
pasivaikščiojimus
ir
kreditorių susirinkime kredi
priprasti
prie
sunkių
neper
torių susirinkimo pirmininkas
E. Šablinskas ragino darbinin šaunamų liemenių. Bosnijoje
kus pasekti „Inkaro" darbuo ir Hercegovinoje tarnavusius
tojų pavyzdžiu ir badaujant estų karius pakeitė per 70 lie
susigrąžinti savo pinigus. To tuvių, kurie pusmečiui turės
kius Naujosios sąjungos Vil palaikyti taiką 800 kvadrati
niaus skyriaus pirmininko nių km rajone prie Maglajaus
veiksmus darbininkai vertina ir Dubojaus miestų. Iš „Gele
kaip atvirą kurstymą. „Žalgi žinio vilko" brigados karių su
ris" darbuotojams yra įsi darytas Baltijos eskadronas
skolinęs 8.5 mln. litų.
(Eitai taikos palaikymo pajėgose pri
klauso Šiaurės valstybių ir
* Naujasis generalinis Lenkijos kovinei grupei, ku
konsulas
Karaliaučiuje rios pagrindą sudaro Danijos
Evaldas Ignatavičius žada, kariai. Dauguma karių Bosni
kad Lietuvos Vyriausybė ir to joje tarnybą atlieka antrą ar
liau rems Karaliaučiaus mo ba trečią kartą. Lietuviams
kyklas, kuriose mokiniai mo teks prižiūrėti vieną pavojin
komi lietuvių kalbos. Rugsėjo giausių Bosnijos ir Hercegovi
1 d. E. Ignatavičius susitiko nos konfederacijos bei Serbijos
su Karaliaučiaus 35-ojo licė respublikos rajonų.
iEkw
jaus ir 4-osios vidurinės mo
kyklos vadovais ir dėstytojais.
* Lietuvos užsienio rei
• BNS'
kalų
ministerija nusiteikusi
* „Sunki laisvė. Statom
dar
šiemet
pertvarkyti amba
valstybę'' - taip pavadinta
sadų
tinklą
ir pakoreguoti
Vytauto Landsbergio trilogija,
diplomatinio
atstovavimo
Lie
apimanti sudėtingą ir sunkų
tuvai
kryptis.
Seimo
Užsienio
laikotarpį po 1991 metų ru
dens, visuotinio Lietuvos pri reikalų komitetui ministerija
pažinimo, iki 1992 metų ru ketina pateikti pasiūlymą už
dens, Seimo rinkimų. Pirmo daryti konsulatą Jungtiniuose
sios trilogijos knygos pristaty Arabų Emyratuose ir steigti
mas surengtas rugsėjo 1 d. ambasadą Egipte. Lietuvos
Vilniuje, „Vagos" knygyne. ambasadą iš Venezuelos nu
Kaip sakė V. Landsbergis, ši matoma perkelti į kitą ekono
trilogija - tai dokumentų rin miniu ir politiniu požiūriu
kinys, be jokių specialių ko daug stipresne, provakariementarų, tik kartais su nedi tišką Lotynų Amerikos valsty
delėmis pastabomis paraštėse. be — Argentiną, kurioje
Joje, be valstybinių dokumen išeiviai iš Lietuvos apsigyveno
tų, nutarimų, oficialių laiškų, dar šimtmečio pradžioje. Eha<
yra ir stenografiškai fiksuoti
telefonų pokalbiai su prezi
KALENDORIUS"
dentu Boris Jelcin, kitais
Rugsėjo 2 d.: Ingrida, Protems,
aukštais pareigūnais.
Elta

* P r e z i d e n t a s Valdas
Adamkus d a r k a r t ą pakar
tojo savo nuostatą, kad Lietu
voje švietimas turi būti pirmi
nė sritis bei paragino švietimo
problemų neaštrinti per rinki
mų kampaniją. Jo nuomone,
reikia sudaryti sąlygas, jog
ateityje Lietuvoje tikrai susi
darytų informacinė visuome
nė. „Svarstant 2001 metų biu
džetą mes rasime lėšų, kad
būtume modernūs ir galėtume
eiti žingsnis į žingsnį su visu
pasauliu", teigė prezidentas.

Vakar, rugsėjo 1 d., naujuosius mokslo metus Lietuvoje pradėjo apie 580,000 bendrojo lavinimo mokyklų ir gim
nazijų moksleivių. J pirmą klasę atėjo apie 46,000 pirmokėlių.
Vladimiro Guimtuu* (Elta) nuotr.

Socialliberalai kaltina
valdančiąją daugumą griaunant
teisėtvarką
Vilnius, rugpjūčio 30 d.
(Elta) — Naujoji sąjunga ap
kaltino valdančiąją daugumą
teisėtvarkos sistemos griovi
mu, žodžio nesilaikymu ir
pasižadėjo po Seimo rinkimų
pakeisti vidaus reikalų siste
mos pareigūnų stažo skai
čiavimo tvarką.
Antradienį Seimas atmetė
prezidento „veto" ir pakartoti
nai priėmė Valstybės tarnybos
įstatymo pakeitimo ir papildy
mo įstatymą, kuriame numa
toma vidaus reikalų sistemos
pareigūnams tarnybos stažą
skaičiuoti tik nuo 1990 m.
kovo 11 d.
„Toks įstatymo pakeitimas
pablogina policijos pareigūnų

socialine padėti ir sukelia pa
vojų vidaus reikalų sistemos
stabilumui", rašoma Naujosios
sąjungos pareiškime. Jame
pabrėžiama, kad del tokio ab
surdiško ir nesuprantamo
įstatymo Lietuvos policiją bei
kitas vidaus reiklių sistemos
tarnybas artinusiu metu
ruošiasi palikti profesionalus
ir patyrę policijos eiliniai ir
komisarai, o teisėtvarka pa
tirs skaudų smūgį, kuris neiš
vengiamai atsilieps krimino
geninei padėčiai.
Naujoji sąjunga pareiškia,
jog spalio 8 d. išrinktas nauja
sis Seimas dar kartą svarstys
minėto įstatymo pataisas ir
papildymus. „Teisėtvarkos grio

„Coca-Cola" pradėjo naujas
investicijas Lietuvoje
Vilnius, rugsėjo 1 d.
(ELTA) Pasaulinė gaiviųjų
gėrimų kompanija „The CocaCola Export Corporation" Lie
tuvoje pradėjo investuoti į pro
dukcijos gamybos atnauji
nimą, plėtrą, taip pat gėrimų
platinimą. Iš viso tam bus
skirta ne mažiau kaip 5 mln.
litų (1,25 mln. JAV dolerių).
Šiuo metu „Coca-Cola" Aly
taus gamykloje pradedamos
panaudoti 1,5 mln. litų inves
ticijos į 0,25 litro dydžio stikli
nių butelių liniją. „Panevėžio
stiklas" jau patiekė 1 mln. vie
netų butelių bandomąją siun
tą ir antroje rugsėjo pusėje
planuoja pradėti juos gaminti
didesnėmis apimtimis. Karūnkamščius šiems buteliams
greičiausiai tieks neįgaliųjų
įmonė Šiauliuose.
Alytaus gamykloje taip pat
ketinama rekonstruoti gamy
bos liniją, pritaikant ją gė
rimų „Cadbury Schvveppes"
gamybai, kurie į mūsų šalį iki
šiol importuojami iš Estijos.
Likusioji dalis investicijų bus
skirta gėrimų
platinimui.
Šiems projektams iš viso bus
panaudota ne mažiau kaip 3,5
mln. litų.
Ūkio viceministras Gedimi
nas Miškinis įsitikinęs, kad
sutartis atnešė daug naudos
Lietuvos ūkiui tiek kuriant
darbo vietas, tiek gerinant
šalies įvaizdi kitų potencialių
investuotojų akyse. Pasak
viceministro, ilgametė ir nuo
sekli „Coca-Cola" veikla mūsų

šalyje bei bendradarbiavimo
su šalies valdžia patirtis rodo
abipusį rimtą požiūrį į per
spektyvią verslo aplinką ša
lyje.
Iš viso „Coca-Cola" Lietuvoje
yra investavusi per 120 mln.
litų (30 mln. JAV dolerių).
Prie naujų 5 mln. litų investi
cijų šiemet taip pat prisideda
3,5 mln. litų suma, už kurią
„The Coca-Cola E*port Corpo
ration" iš valstybės įsigijo
22,96 proc. „Alytaus Coca-

vimas turi būti sustabdytas, o
socialinės garantijos — atsta
tytos", pabrėžiama pareiški
me.
Jame taip pat primenama,
kad 1990 m. kovo 21 d.
Aukščiausiosios tarybos — At
kuriamojo Seimo {urmininkas
Vytautas Landsbergis kreipėsi
į vidaus reikalų sistemos dar
buotojus, užtikrindamas juos,
kad bus išsaugotos jų socia
linės garantijos.
„Vadinasi, Seimo daugumos
vadovas nesilaiko duoto žodžio
ir dar kartą pademonstruoja
savo pažiūrų ribotumą", daro
išvadą Naujoji sąjunga. Su
prasdama situacijos sudėtin
gumą, Naujoji sąjunga krei
piasi į vidaus reikalų sistemos
pareigūnus, prašydama neda
ryti skubotų sprendimų ir to
liau dirbti, užtikrinant Lietu
vos žmonių saugumą.
Cola" gamyklos akcijų paketą
ir gamyklą visiškai perėmė į
savo rankas. Šias akcijas
Valstybės turto fonde (VTF)
nesėkmingai bandyta privati
zuoti net šešis kartus.
Mainais už „Coca-Cola" in
vesticijas Lietuva kompanijai
garantuoja, kad ateinančius
dvejus metus ji galės be muito
iš užsienio įsivežti gamybai
reikalingą rafinuoto cukraus,
pasižyminčio ypatingu švaru
mu, kiekį. Būtent dėl bemuičio rafinuoto
cukraus
įvežimo buvo iškilęs pavojus,
kad gamybą iš Lietuvos „CocaCola" gali iškelti j Estiją.

„Geltonųjų autobusiukų"
tiekėjai gavo valstybės garantiją
Vilnius, rugpjūčio 30 d.
(BNS) — Vyriausybė trečiadienį suteikė valstybės garan
tiją Italijos firmai „Fiat Auto
S.p.A.", teikiančiai daugiau
kaip 1 mln. eurų (apie 4 mln.
litų) paskolą kaimo mokyklų
aprūpinimo transporto prie
monėmis programai „Geltona
sis autobusas" •finansuoti.
Šių metų balandžio mėnesį
vyriausybė patvirtino Švie
timo ir mokslo ministerijos pa
ruoštą „Kaimo mokyklų aprū
pinimo transporto priemonė
mis programą Geltonasis auautobusas'". Vykdant šių pro
gramą, autobusais numatoma
aprūpinti profilines vidurines
mokyklas, kurios 2000-2001
mokslo metais priims mokslei
vius į vienuoliktąsias klases iš
mažų kaimo vidurinių mo
kyklų, kur vienuoliktųjų kla
sių bus atsisakyta.

\

Gegužės mėnesį Švietimo ir
mokslo ministerijos paskelbto
konkurso autobusams kaimo
moksleivių pavežimui pirkti
nugalėtoju buvo pripažintas
„Fiat" automobilių importuo
tojo į Lietuvą atstovas, už
daroji akcinė bendrovė „Veda",
kuri įsipareigojo pateikti 68
autobusus už daugiau kaip 4
mln. litų.
Italijos firma „Fiat" Švie
timo ir mokslo ministerijai
1.13 mln. eurų (4,09 mln. litų)
paskolą teikia 3 metams.
* Kreipimąsi i preziden
tą Valdą Adamkų Seimo pir
mininką Vytautą Landsbergį
bei premjerą Andrių Kubilių
pasirašys „Savanorių centro"
vadov?s Gintaras Ražaitis
mano, kad toks žingsnis būtų
loi»iškas. Su šia idėja sutinka

ir dalis Lietuvoje veikiančių
nevyriausybinių organizacijų.
„Mūsų giliu įsitikinimu, yra
simboliška po Pagyvenusių
žmonių bei Jaunimo metų
2001 metus paskelbti Savano
rių metais", rašoma pareiški
me.
* *

i

Steponas. Vaidevutis. Vilgaude, Vismilas
Rugsėjo 3 d.: Sv Grigalijus Di
dysis. Bronislova. Bronislovas įBroniusi. Grigalius. Mirga. Skirtautas.
Rugsėjo 4 d.: Germane. Girstautas. Ida. Moze. Rimantas. Rozalija
> Rote i.
Rugsėjo 5 d.: Bartenis, BerCius.
Omgaile. Erdenis. Justina. Laury
nas, Stanislava i Stase i

»
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė
1340 Abington Cambs Drive
Lake Forest. IL 60045-2660

JAUNUČIŲ STOVYKLA
DAINAVOJE
T.kr.i. yu:k: JAS stovykla. Gailestingosios seserys — Vi
te:r..\ _ \ : - . : a u s durys", š.m. ta Annarino ir R a m u n ė TotoLiepos 13-22 d. vyko Daina raitienė prižiūrėjo mūsų svei-.
voje. Ta: buvo puikiai organi katą. Labai skaniai ir įvairiai
zuota ir dvasiškai turtinga mus maitino šeimininkė-Aldo
J A S v a s a r o s stovyklos Dainavoje Pirmojo būrelio berniukai ir jų vadovas
stovykla. Ten sutiktų ir dirbu na Jonikienė ir jos padėjėja
L u k a s L a n i a u s k a s repetuoja stovyklinį šūkį.
Nuotr. K a z i o R a z g a i č i o
Anolda
Zingailaitė.
Ūkvedė
—
sių žmonių šiluma, pasiaukoji
mas vaiku labui, nuoširdus Stefa Vaznelienė, nežinia kiek pranešimai ir ataskaitos. Su susimąstyti, pagalvoti, ar vi
darbštumas, tikėjimas ir mei kelionių padariusi į maisto važiavimą užbaigėme sugiedo suomet siekiame teisingų ver
krautuves, dar sugebėdavo j ę „O Kristau, pasaulio valdo
lė ilgai pasiliks atmintyje.
tybių. Tas šventas vakaras
Ypatinga padėka stovyklos keltis kartu su paukščiais ir ve". Po suvažiavimo nesiskirs- mus pakėlė nuo žemės ir įpa
vyr. vadovei Onai Daugirdie grožėtis nuostabia Dainavos t ė m e — visa stovykla nuotai reigojo būti geresniais, jau
nei, kuri buvo mums visiems ryto gamta. Puikūs stovyklos kingai
dainavo,
skambėjo tresniais, doresniais ateitinin
pavyzdys. Jos pasišventimas, virtuvės darbininkai — Algis smagios, stovyklautojams ge kais.
tvirtumas, pareigingumas vi Aukštuolis, Lina Beržinskaitė, tai pažįstamos dainos.
Visur girdėjosi žodžiai „mū
siems leido įsitikinti, kokiose Vaiva Bučmytė, Gintas CiKitas labai įsimintinas sto s ų kryžius .... mūsų kry
dvasiškai stipriose rankose vinskas, Teresė Paškonytė ir vyklos įvykis buvo Kryžiaus žius".
Laura Sirgėdaitė vikriai dar
esame.
š v e n t i n i m o i š k i l m ė s „Tikėji
Iškilmės pasibaigė, bet skir
Nuoširdžiausias ačiū ir Živi bavosi ir buvo š a u n ū s šeimi mo D u r ų " dieną, liepos 19 die stytis kažkodėl niekas nesku
lei Vaitkienei — stovyklos ninkės Aldonos pagalbininkai. ną, Dainavos Kryžių kalnas bėjo, dar norėjosi pabūti toje
Jaunučių Ateitininkų sto
programų koordinatore:. Ji
pasipuošė J a u n u č i ų Ateitinin rimtyje, i toje nuotaikoje, toje
buvo taip kruopščiai ir deta vyklos dienotvarkė buvo labai kų kryžiumi.
ramybėje, tame gamtos gro
liai viską sutvarkiusi, suorga intensyvi.
R a m ų trečiadienio vakarą žyje... Dar kartą pažiūrėti į ką
Po mankštos, vėliavų pakėli visa stovykla susirinko po di tik pastatytą kryžių. Tyliai
nizavusi, suplanavus: ir iki
smulkmenų viską apgalvojusi, mo ir pusryčių prasidėdavo džiuoju ąžuolu. Visi pasitem pasimelsti. Tai nuostabios aki
kad darbas stovykloje vyko la pamokėlės visiems vaikų bū pę, su ateitininkų uniforma. mirkos, ngpamirštamos, nepa
bai sklandžiai. Stovyklos re reliams. Po pietums, laisvalai Kun. Sigitas Žilys pradėjo kry kartojamos.
gistratorė/sekretore
Loreta kiui ir maudymuisi „Spyglio" žiaus šventinimo pamaldas.
Kai jauni vadovai patys —
Grabauskienė taip pat nusi ežere skirto laiko, kasdien J i s labai gražiai kalbėjo apie
neraginami, neprašomi, suklu
pelnė nuoširdžiausios padė vykdavo įvairių būrelių užsi k r y ž i a u s simbolį mūsų gyve
po maldai, mes, suaugusieji,
kos ir pagarbos už puikų sto ėmimai. Kiekvienas būrelis nime, priminė, kad tai yra
braukėme džiaugsmo ir pasi
vyklautojų dokumentacijos su tęsdavosi tris dienas. Stovyk žmogaus ryšio su Dievu ženk
didžiavimo ašaras... Auga gra
tvarkymą ir labai rūpestingą lautojai patys pasirinko būre las. P o bendros giesmės vaikai
žus jaunimas!
raštinės darbą stovyklos me lius, kuriuose jie norėjo daly kalbėjo šv. Kazimiero litaniją.
Dar norėtųsi paminėti vie
vauti. Turėjome nemažą pasi Tyliai ir tvarkingai stovykla
tu.
ną, labai visus žavėjusį da
Šios trys šaunios moterys rinkimą įvairiausių būrelių — vo, susirikiavo į procesiją. lyką, tai. labai dainingą nuo
stovyklos pasiruošimo darbus džiovintų gėlių, kaligrafijos, Kiekvieno būrelio priekyje bu taiką šii&netų JAS stovykloje.
darymo, vo nešamos kaspinais papuoš
pradėjo jau nuo Kalėdų ir įdė audimo, atviručių
Savo energija ir meile dainai
jo tikrai daug laiko, energijos stiklinių lėkščių dekoravimo, tos, pačių vaikų sukurtos ir Rita Kliorienė sugebėdavo iš
ir širdies, kad mums visiems cheminės magikos, krepšinio, p a d a r y t o s vėliavos. Procesija judinti visus (išskyrus pirmo
tinklinio, stovyklos tinklala- keliavo nuo ąžuolo iki kelio,
būtų taip gera stovyklauti.
ir antro būrelio berniukus).
Šiais metais Jaunučių Atei pio, chorelio, erdvių, Dainavos k u r a n t gražiai gėlėmis pa
Dainavimo mokytojos Ritos
puoštų stovų buvo padėtas dėka dainos skambėjo visur ir
tininkų stovykloje 130 vaikų, žemėlapio.
Po būrelių užsiėmimų ir va ąžuolinis kryžius.
kuriems vadovavo 15 vadovų
visada — salėje, prie laužo,
karienės
prasidėdavo vakari
— Rita Bradūnaitė, Venta CiKryžių suprojektavo Ona prie kryžiaus ir net vėlai nak
vinskaitė, Nida Degesytė, Si nės programos, kurios tikrai Daugirdienė ir Živilė Vaitkie tį, kai būrelių vadovai, sugulgita Newsom. Daina Ringutė, buvo įdomios ir išradingos.
nė, o j ų s u m a n y m ą įgyvendino dę vaikus ateidavo repetuoti, o
Po vakarinės programos — skulptorius iš Lietuvos Adol R. Kliorienė nenuilstamai juos
Lina Šeštokaitė, Vija Sidrytė,
Auryte Sušinskaitė. Aleksa tradicinė vakaro malda, nakti fas Teresius. Šio kryžiaus gi vedė per lietuviškų dainų me
Valiulyte. Kęstutis Aukštuo piečiai ir 10 vai. vakaro — ty mimą mes visi matėme, apa lodijas. Buvo taip gražu!
lis. Kęstutis Kalvaitis, Saulius la visoje stovykloje — gesinam tinėje kryžiaus dalyje išdroži
Šaunioji mūsų dainavimo
Kliorys. Lukas Lamauskas, šviesas, krentam į lovas, lei n ė t a s šv. Kazimieras, virš jo mokytoja suruošė puikų dvie
džiamės į sapnų karalystę...
Justinas Riškus.
— ateitininkų ženklas, o vir jų chorą koncertą.
Puikiai praėjo Išradimų du šuje — jubiliejinis Krikščiony
Vyriausios mergaičių vado
Stovyklos vadovų choras ir
vės pareigas puikiai atliko Li rų (Išradimų vakaras), Rašto bės ženklas.
„Dainavos balsų" chorelis, re
10 stiprių kryžiaus nešėjų, petavęs vos kelias pamokas,
dija Ringienė, o vyriausias ir spaudos durų (Laužas),
berniuku vadovas buvo Kazys Durų į Kristų 'Jaunučių suva vieningai jį pakėlė. Varpe žiūrovui tiesiog užkerėjo, kai
Razgaitis. po daugelio metų žiavimas ir vakare šauni Ka liams skambant, lėtu žingsniu kurias dainas išprašėme net
Mindaugo
Krikšto įspūdinga procesija pajudėjo pakartoti! Puikiai skambėjo
vel sugrįžęs stovyklauti į Dai raliaus1
puota,
.
Viduramžių
durų
(Žal Kryžių Kalno link. Su trum keliabaisės, atskirų melodijų
navą, tik dabar jam jau teko
girio
mūšis),
Sveikatos
durų
pais stabtelėjimais pasiekėme sutartinės ir specialiai Jaunu
vadovauti buvusių stovyklau
'stovykloje
vyko
sporto
šven
kalno viršūnę, kur sklandžiai čių stovyklai parašytos dainos:
tojų vaikams.
tėj,
Tikėjimo
durų
(giliai
įsi
vyko kryžiaus statymas. Kuni nuotaikingoji JDrum drum" ir
Stovyklos kapelionas buvo
mintinas
JAS
kryžiaus
šven
gas Žilys pašventino vandenį, Ritos Kiiorienės (pagal Živilės
kunigas iš Lietuvos — Sigitas
Žilys, šiuo metu tęsiantis teo tinimas;. Laisvės durų (Lau kadugio šakele pašlakstė kry Vaitkienės bei Kristinos Kliožas... lauželis, lauželis; ir Šei žių ir sukalbėjo šventinimo rytės) parašyta nuostabi daina
logijos studijas Amerikoje.
mos durų (ilgai laukti Šokiai!) maldas. Su giliu įsijautimu „Vakar, šiandien, visada".
Stovyklos komendanto pa
dienos.
visa stovykla jungėsi į giesmę,
reigas garbingai ejo Marijus
Paskutinis rytas stovykloje.
Visų stovyklos įspūdžių tik kuri buvo šiai progai parašyta Nesvarbu, kad neužtenkamai
Gudinskas.
Mokytojomis stovykloje dir rai nebūtų įmanoma atpasa (muz. ir žodž. Ritos Kliorie- pailsėję nesvarbu, kad dar ne
bo visas būrys išradingų ir la koti, todėl norėčiau apsistoti nės).
labai nubudę, visi renkamės į
O Kristau, palaimink šį salę. Ten jau laukia Rita Klio
bai draugišku moterų kolekty tik ties keliais.
kryžių, rienė ir energingai nusiteikę
vas — Jolita Narutiene 'ideo
Svarbus stovyklos įvykis bu
Kurį
šiandien
atnešam
Tau
logija*.
Rasa
Kasniūniene vo J a u n u č i ų A t e i t i n i n k ų
vadovą; Tuoj sužinosime po
Teprimena
mums
jis
gamta-. Rita Kliorienė 'dai sąjungos s u v a ž i a v i m a s , ku
puliariausių stovyklos dainų
kasdieną; dešimt .ką, kurį rinko patys
navimas,. Vita Aukštuolienė rį suruošė Jolita Narutiene.
Aukojais žmonijai ne sau.
ir Asta Razmiene 'dienos te
stovyklautojai.
Suvažiavimas vyko „Durų į
Po to kiekvienas stovyklau
mos pamokos;. Asta Razmie Kristų" dienos sekmadienį,
Dainuodami laukiame rezul
ne taip pat ėjo ir stovyklos liepos 16 dieną. Iškilmingai tojas nunešė ir padėjo prie tatų. Štai jie: Nr. 10 — daina
dailininkes pareigas, stebinusi buvo įneštos kuopų vėliavos, kryžiaus akmenėlį su įrašytu „Apie Joną ir molio uzboną",
mus savo išradingumu ir kū pakviestas Prezidiumas 'pir savo vardu, iš kurių buvo pa Nr. 9 — „Mažam kambarėly",
rybingumu. Ji tokia lengva mininkavo Rima Šeštokaitė, d a r y t a s dailus, prie kryžiaus Nr. 8 — „Siuntė mane mo
ranka ir keliais pieštuko mos sekretoriavo Andrius Giedrai vedantis takelis, tarsi kvie tinėlė", Nr. 7 — „Žalia pieva
čiantis eiti Viešpaties rodomu — lygu mėlis", Nr. 6 — „Vakar,
telėjimais baltą popierių pa tis;.
versdavo tikru meno kuriniu J,
Po Ateitininkų himno ir kre- keliu.
šiandien, visada", Nr. 5 —
Lione Kazlauskienė 'žodžiai ir do, kun. Sigitas Žilys sukal
Šį iškilmingą vakarą režisa „Ridiko!is ir petruška", Nr. 4
žaidimai'. Živilė Vaitkiene bėjo invokaciją.
vo Živilė Vaitkiene ir Ona — ,Kas kur yra", Nr. 3 'laikraštėlio redaktore ir va
Jaunučių Ateitininkų sąjun Daugirdiene. Kryžiaus šventi „Briedz.ukas", Nr. 2 — „Čigo
dovų meno koordinatore/. Vio gos centro valdybos pirminin nimo iškilmes buvo mūsų sto nai".
leta Razgaitiene 'redaktorės ke Ona Daugirdienė pasveiki vyklos vakarinių programų
Salėj* atmosfera labai įkai
padėjėja 1 , Kristina Kliorytė ir no suvažiavimo dalyvius.
viršūnė, o mums visiems — to, rasoja langai, švyti stovyk
Lina Sirgėdaitė 'sportas). Ste
Paskaitininke Daine Quinn ypatingas ir stebuklingas va lautojų veideliai. Skamba dai
fa Miškiniene (menas), Silvija labai įdomiai vaikams kalbėjo k a r a s . To vakaro iškilmin nos, linguoja dainininkai, pri
Radviliene ir Grasilda Reinyte apie Ateitininkų
principus, g u m a s ir šventumas — bendra taria švedei.
'vakarines programos), Daiva ateitininkų ženklo simbolių malda, bendros giesmės mus
Pagaliau!!! Daina — laimė
Lukasievvicz (vaikų darželis). reikšmę. Paskui vyko kuopų visus suartino, privertė giliau
toja „Oi kur buvai?" Salė ūžia.
.•>.->

daug džiaugsmo! Stovyklauto
jai pasiskirsto į dvi grupes —
berniukai ir mergaitės, steng
damiesi vieni kitiems nepasi
duoti, iš širdies traukia dainą.
Na, štai ir finalas. Vėl visi
susirenkame aikštėje prie sve
tainės. Iškilmingai nuleidžia
mos vėliavos. Ona Daugirdie
nė taria atsisveikinimo — pa
dėkos žodį. Apdovanojami pa
sižymėję stovyklautojai. Išva
žiuodami visi vaikai gavo do
vaną — stovyklos laikraštėlį.
Jo redaktorė Živilė Vaitkienė
įdėjo daug triūso, darbo ir
poilsio valandų, ir laikraštėlis
išėjo tikrai geras, jame visi
stovyklautojai rado savo kū
rybos darbelius — rašinius ir
piešinukus. Baltųjų rūmų bib
lioteka buvo tapusi tikra re
dakcija, kur vyko labai įtemp
tas darbas. Dažnai čia įsilieps
nodavo (dažniausiai Jolitos
Narutienės inspiruotos) įdo
mios intelektualinės diskusi
jos, čia visados kvepėjo kava ir
būdavo galima gauti vėliausią
informaciją apie padėtį ir nuo
taikas stovykloje.
Vaikai t a i p pat išsivežė ir vi
sus savo meno būreliuose pa
darytus darbelius — rėmelius
su džiovintom gėlytėm, deg
tukų kryžius, atvirutes, molio
medalius, keramikos plyteles,
juostas, dekoruotas stiklines
lėkštes, vario plokštelėse iš
kaltus kryžius, piešinius, ant
medinių kaladėlių nupaišytus
portretus.
Gaila, tačiau jau reikia skir
tis. Buvo taip gera gyventi,
dirbti ir ilsėtis kartu. Mielos,
darbščios mokytojos, vadovai,
stovyklautojai, ačiū už viską ir
sudiev iki kitos vasaros!
Mūsų kelionė per „Amžių
duris" buvo puiki!
Vakar, šiandien, visada...
Mes visi draugai,
Vakar, šiandien, visada,
Dainavos vaikai.
Tai tik nedidelė dalis įspū
džių ir nuotaikų, jei norite
plačiau paskaityti apie JAS,
pamatyti šimtus nuotraukų —
labai prašome apsilankyti mū
sų tinklapyje. Kazio Razgaičio
dėka, moderni technologija ne
aplenkė Dainavos ir mes tu
rime JAS stovyklos tinklapį!
Mūsų
adresas:
http'JI
www.PhillyLAC.org/
JAS20OO/
Violeta Razgaitiene

Asta M. Astrauskas, MČT
Vaikų gydytoja
Palos Pediatrics
708-923-6300

Chicago Pediatrics
773^582-8500
DR. ARVYDAS JDAIUDE
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Main St.
Mattesson.lL 60443
Tel. 708-7484033
Valandos pagal susitarimą

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S.
DANTLĮ GYDYTOJA
7915 W. 171 St
Tintey Park, IL 60477
708414-6871
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL
T«l. 706-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. DAUA JODWAUS
DANTŲ GYDYTOJA
15543 W.127»Str.
SuHe101
Lsmorrt.IL
Tel. 630-243-1010
Valando» imltarut

UNAS SIDRYS. M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149W.63rd.St.
Tel. 773-735-7709
Dr. RUSSELL MILLER
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
perėmė dr P. Kisieliaus
praktiką V * , susttfus. arba
ns: ptrmd. 11-7, antrd. 9*6,
trecd 10-6. psnktd 10-4. kas
antrą settrj 10-2.1443 8 . 5 0
Ave., Cicero, IL
T * . 708-662-4169.
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GEDAS M. GRIMS, MD
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Aurora Medical Center .
10400 75 St, Kenosha, Wl 53142

(262)697 6990

4940 S. Cicero Ave.
Chicago, IL 60638
Valandos susitarus

DR. DOMAS LAPKUS

Ramoną C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecoiogy

Vidaus ir plaučių ligos
15300 Weet Ave.
Oriand Park
708-3498100
Valandos kasdien, išskyrus
savaitgalius

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

DR. EUGIJUS LEUS
AKIU LIGOS IR CHIRURGUA
1192 VVafter S i , Lemont IL 60439
1301 Copperfield Ave., Suite 113,
Jofst.IL 60432

DR

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kab. tai. 773-582-6800
Namų tel. 847-381 -3772
MIDWAY CUNIC. S.C.

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL

Pirmas apyl. su Nortrrvvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
Tel. 815-723-1854
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Tel. 708-422-8260
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S Robertą Road
DR. JOVITA KERELIS
Hnkoryrffs.
Tsi. 708-596-2131
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos pagal susitarimą
9525 S.79th Ave., Hfckory Hite, IL

DR. VIUUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

FAMILY MEDICAL CUNIC
15505-127 St, Lemom, IL 60430
Priklauso Palos Commuoity Hospital
SUver Cross Hospttal
Valandos pagal susitarimą
Tel 830-257-2265
Carotee Disonos**, LTD.
6132 S. KedtfeAve.
Chicago. IL 60629

.

Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS,
M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - Š I R D I E S LIGOS
7722 S. KedZie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. LPETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory HHIs, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. UNA POŠKUS

EDMUNDAS VLŽJNAS, MD., SC.

DANTŲ GYDYTOJA
4635 W. 63 St.
Tel. 773-735-7730
Valandos susitarus.

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W Archer- Ave. Sts. 5 ir 6
Cnicagp.IL 60638
Tel. 77^-229-9965
Valandos pagal šusterimą

X>NAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD
GREGORYSUELZLE, MD
IHinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėie bei M.
vietų skausmo gydymo speciakstai
, Chicago; 312-726-0800
East Dundeo: 847-551-1212
McHenry. 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 .
ElkGrove:S47-718-1212
ir Libertyville.
www.illinoispain.com

DR. DANA M.SAUKUS
Danių gydytoja
825 S. Mannhekn Rd.
Wsstchester, IL60154
Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722S.KedztoAve.
Chicago, IL 60652
Tel. 7 7 3 - 4 3 4 - 2 1 2 3

Valandos pagal susitarimą.
DR. V.J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4 8 1 7 W. 83 St., Barbenk, IL
Tel. 708-423-8114
Valandos pagal sussanmą

DR. K. JUČAS
ODOS UGU SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, 2AIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA
6132 S. Kodzie Ave., Chicago
773-778-6969 arba 773-489-4441

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ L I G O S - CHIRURGIJA
2 1 9 N. H a m m e s Avenue
Joliet, IL 6 0 4 3 5

Tel. 815-741-3220

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

Kab. 773-736-4477
6449 S. Pulaald Road
Valandos pagal susitarimą

DR PETRAS V.KISIEUUS
INKSTU. PŪSLES. PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHlRURGUA
CantsrtorHeaflr..
1200 S York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.
Fe/tow. American Academy oi
FamUy Practice
Š E I M O S GYDYTOJA
380 W. 61 at Ave
(211)047-5279
Hcfrt, M 46342 f a » (219) 947-6236

DR. KENNETH J. YERKES flft VILIJA KĖ-RĖLYTEDR. MAGDALEN BELICKAS
Amber Health Center
Dantų gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W. 50 St. Chtoaoo. H.
Tsl. 773.736-5586

4707 S. GJSJSrt. La Orange. H.
Tsl. 706-352-4467

Stuburo, sqpanų ir raumenų gydyma.v
chiropraktika.manualinė terapija.
akupunktūra.
7271 S. Harlem. Bridgeview, I L
66455. T d . 708-544-*409. Kalbame
lietuviškai. Valandos tutitsnn
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kūrusių 42 milijonų žmonių
(kiti šaltiniai priskaičiuoja tik
39 milijonus) iš rusų vergijos
išsilaisvinusioje Lenkijoje nuo
Paruošė Bronius Nainys
1990 metų. Taigi Lenkijoje da
bar dvidešimčiai žmonių ten
ka po vieną verslovę. Viduti
POLITIKO PASIRUOŠIMAS
nis dirbančio atlyginimas yra
„New York Times" rugpjūčio kvietęs buvusius savo tėvo pa 400 dol. per mėnesį — 8 kar
17-tą rašė: „Kai 1988 metais tarėjus, tarp jų mums nepa tus didesnis negu Gudijoje,
keturiasdešimtmetis Al Gore lankią rusų mylėtoją Condo- bet dar pustrečio karto ma
rinkimus į prezidentus pra leezza Rice ir NATO plėtrai žesnis negu Vokietijoje — ke
laimėjo, ruošė vaišes, kvietėsi atvirai priešingą, prieš mus liai pilno automobilių ir vien
į jas savo aplinkos politikus ir, pasišiaušusį, Brent Scvvocroft. tik naujų lenkai nuperka per
vaikščiodamas aplink juos, Kažin ar tik ne šio pastarojo pusę milijono per metus. Už
kiekvieną klausinėjo, kodėl susuktas ir tas nevykęs, Bush sienio investicijų pernai buvo
jiem nepasisekė, ką rinkimų antspaudu ^pasirašytas", lie 8 milijardai dolerių, o šiais
eigoje jis darė blogai, ko neži tuviams adresuotas pareiški metais laukiama jau 12 mili
nojo, ko nepadarė". Tai „šnipi mas apie NATO plėtrą? Nors jardų. Nors lenkai save laiko
nėjimas", sakė jo draugai, bet Gore sakosi nuo Clinton ir at tik vakariečiais ir 70 nuošim
jis iki smulkmenų nori viską siribojęs, bet vargu, ar tas jo čių eksporto keliauja į Euro
žinoti. Ir Gore sužinojo: kad žingsnis užsienio politiką pa pos Sąjungos kraštus, tačiau
apie įstojimą į Europos Sąjun
jis neturėjo nuovokos apie sieks?
gą
jie turi įvairias nuomones.
ekonomikos vystymąsi, nesu
Iš kalbų suprantame, iš lai
prantamai žmonėms kalbėjo kysenos matome, kad gerai Ypač bijo ekonominių varžtų
apie technologiją bei aplinkos pasiruošę yra ir kandidatai į ir nori išsaugoti savo nepri
apsaugą, o jo kalbėjimo stilius Senatą, o tikras džentelmenas klausomą, bet dar visgi atsi
reikalavo „tonų" dailinimo.
ir išprusęs politikas yra ir mū likusi, žemės ūkį bei su juo su
Al Gore, kaip dažnai savo sų pasididžiavimas Diek Dur- sijusias kainas. • „Komunisti
gyvenime, visa tai priėmė šir bin, buvęs minimas viceprezi niais laikais traktorių pirkau
din ir grįžo atgal į mokyklą. dento kėdei. Nenusmuktakel- už 27 kiaules, o 'suvakarėjęs'
Lankė doktorantų seminarus, niai nė kandidatai į Atstovų už jį turiu mokėti jau net 100
mokėsi kalbėti, skiemenų tari rūmus. O apie juos kalbant, kiaulių", — nusiskundžia vie
mo, dailaus skaitymo, studija krypsta mintys ir į mūsų sei- no mažo kaimo ūkininkas. Ir
vo mokesčių politiką bei verslo mūnus, piliečių pasitikėjimą tokią, vis į viršų besiliečian
istoriją. Pasisamdė kalbėjimo praradusius, esamus ir į Lie čią, gerovės kreivę lenkai pa
meno patarėją, privatų baleto tuvos politikos tvirtovę spalio siekė, kiek galėdami tolindašokių žinovą — kad išmokytų 8-tą įšoksiančius naujus. Ar miesi nuo valdžios, kuria —
ji grakščiau vaikščioti. Ir taip kas nors juos norėtų palyginti ne importuota, bet visa sava
pasiruošęs, iš naujo stojo į ke su kolegomis amerikiečiais, iš — paskiausiu laiku jau beveik
lią, vedantį į Baltuosius rū kurių laikysenos Vakarų Eu patenkinti. Jiems atrodo ge
mus. Atrodo, kad tos visos mo ropoje dar irgi pasišaipoma, rai, kai prezidentūros vadovai
kyklos demokratų partijos pamačius viešoje tribūnoje buvę komunistai, o Seime
kadidatui į prezidentus tikrai rankas į kelnių kišenes susi daugumą turį dešinieji, nors
daug padėjo, išmokiusios jį ne kišusius. Tiesa, i naujus kan daug žmonių už tuos deši
tik skoningai — kartu ir pa didatų sąrašus įrašyti solistai, niuosius dabar jau nebežada
prastai — rengtis bei dailiai baleto šokėjai, krepšininkai balsuoti. Per dideli autorite
kalbėti, bet ir tapti turtingu, tarptautinį parketą mindžioję, tai, sako. Už tai ir apklausos
gerai savo paskirtį suvokian bet kur jų politinis išprusi duomenys apie už mėnesio
čiu, visose JAV prezidentui mas, tautos atstovo pareigų įvyksiančius prezidento rinki
reikalingose srityse susigau- supratimas? Kartu ir šypsnys, mus rodo, kad dabartiniu pre
dančiu, politiku. Spėčiau, kad ir graudu, kai vienas iš jų au zidentu, buvusiu komunistu,
panašių mokslų yra ragavęs ir toritetingai tvoja, kad parei pasitiki 62 nuošimčiai balsuo
jo varžovas George Bush, gos Seime jo dainavimo karje tojų, o „Solidarumo" įkūrėju,
džentelmeniškumu nuo Al rai nekliudys. Kokia mokykla pagrindiniu komunizmo Len
Gore nė kiek neatsiliekantis. jam galr padėti? Ir Lietuvai, kijoje griovėju Walesa — tik 4
J
nuošimčiai. Ar ne panašios
Prie abiejų puikiai derinasi ir kuri jį renka?
nuotaikos ir pas mus dešinių
jų dailios žmonos. Taigi šiuo
jų
kontroliuojamo Seimo at
atžvilgiu šiemet į Baltuosius
• Lenkijoje gyvenimas žvilgiu?
rūmus žengia dvi šaunios po gerėja. „Per pastaruosius 10
ros, beveik vienodos ir politi metų Biala Rawska gyventoja
niu įžvalgumu. Tai ryšku iš Urszula Malinowska ir jos vy
Būdinga, kad Lenkijos eko
abiejų susivokimo ir noro daž ras savo gyvenimą žymiai pa nominės gerovės kilimas pa
nai ir daug kalbėti apie Ame gerino, mažą ūkelį ir sodą pa stebimas visame krašte. Ste
rikos politiką, bet, bent kol versdami medžio apdirbimo ven Erlanger jį taip mato:
kas, tik vidaus, beveik nemi gamykla, samdančia net 35 „Mažame 6,000 gyventojų
nint užsienio politikos. Tos po darbininkus", — rugpjūčio 25 Mszczonov miestelyje pristeig
litikos nė vienas iš jų neužsi d. „New York Times" laidoje ta daug naujų parduotuvių,
minė savo pagrindinėse kal rašo bendradarbis Steven Er- kurių prieš 10 metų nebuvo,
bose, partijų suvažiavimuose langer. 1991 metais nupirkę asfaltuotos, apšviestos gatvės,
priimdami prezidentinių kan seną amerikietišką lentų pjo pramoninis parkas, pavadin
didatų vėliavas. Kažin ar dėl vimo mašiną ir pradėję su ja tas 'Europos parku', pro mies
per menko jos žinojimo, ypač pjauti lentas, jie išvystė į pusę telį į Varšuvą einantis plentas
mažai reikalų su ja turėjęs milijono dolerių per metus pa pilnas sunkvežimių, šalia ke
Texas gubernatorius Bush, ar jamų duodantį verslą, ir dabar lio kaip 'palociai' atrodančios
dėl dabartinių krašto nuotai jau nori jį plėsti į modernią naujos degalinės, parduotuvės,
kų?
medžio apdailos gamyklą. Pa restoranai, ir, žinoma, vairuo
gal
Erlanger, šie verslininkais tojų nuoboduliui paįvairinti —
O mums tai daugiausia rūpi
tapę
buvę mažo ūkelio savi naujos prostitutės". Žodžiu
ir jau nuogąstavimą kelia,
ninkai
yra tik vienas pavyzdys rinkos ekonomika išvystyta
ypač sužinojus, kad respubli
iš
maždaug
dviejų milijonų pilnai.
konas George W. Bush užsie
smulkaus
verslo
įmonių, įsi
Tad ir įdomu būtų palyginti
nio politikos vedliais yra pasi
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Mes ir pasaulis

LIETUVOS II EUCHARISTINIS
KONGRESAS
Nr.14
Anoniminių alkoholikų drau
gijos* narys džiaugėsi septy
niais blaivaus gyvenimo me
tais, pasakojo apie savo atsi
vertimo kelią, pirmuosius
maldos bandymus. „Po tris
dešimties metų atlikau išpa
žintį. Tas stebuklas gyvena
manyje ir šiandien". — džiau
gėsi jis. Aktorė Doloresa kal
bėjo apie teatro artistės pa
šaukimą, kuriame anot jos.
esama ir dangaus, ir pragaro.
Ji pasidalijo skausminga sui
rusios šeimos patirtimi, bet
baigė viltimi, jog tikėjimas
prisidės prie šeimos išgelbėji
mo. Pasibaigus rytinei konfe
rencijai, žmonės buvo paragin
ti skubiai papietauti ir nusta
tyta tvarka nuo Sv. Arkangelo
Mykolo bažnyčios rikiuotis
procesijai.
14 vai. iš Šv. Arkangelo My
kolo bažnyčios i Santaką pa

judėjo Eucharistinė procesija.
Tvarkdariai koordinavo or
kestro ir chorų vedamas gies
mes. Vadovaujami parapijų
chorų, nuoširdžiai giedojo dau
guma tikinčiųjų.
16 vai. Santakoje šv. Mišių
koncelebracijai
vadovavo
Šventojo Tėvo atstovas Vinko
Puljic. Mišiose dalyvavo apaš
tališkasis nuncijus arkivysku
pas E. J. Ender, Elko vysku
pas Wojciech Ziemba, Gardino
vyskupas Aleksander Kaszkiewicz, užsienyje gyvenančių lie
tuvių vyskupas Paulius Balta
kis ir visi Lietuvos arkivys
kupai bei vyskupai. Mišias
koncelebravo apie šimtas ku
nigų. Kaip svečias dalyvavo
Lietuvos evangelikų liuteronų
vyskupo Jono Kalvano dele
guotas LELB Konsistorijos
narys kun. mgr. Saulius Juo
zaitis ir ortodoksų arkivysku

H

po metropolito Chrizostomo
atstovas, Kauno Apreiškimo
katedros protojerėjus t. Ana
tolijus Stalbovskij.
Kardinolas Vinko Puljic sa
vo pamoksle perdavė Eucha
ristinio kongreso dalyviams
apaštališkąjį Šventojo Tėvo
sveikinimą. „Lietuvos Bažny
čia, giedok šiandien Dievui
'džiaugsmo balsais'. Sujunk
savo giesmę su visų tautų
giesmėmis", — sakė kardino
las V. Puljic. Jis ragino vi
suomet
likti
ištikimiems
Evangelijai ir „toms verty
bėms, kurios palaikė praėju
sių amžių jūsų protėvių kar
tas jų tikėjimo, vilties ir mei
lės kelyje". „Mylimoji Lietuvos
Bažnyčia, visuomet lik vienin
ga: visi — tikintieji ir ganyto
jai. Būk jautri Šventosios Dva
sios įkvėpimams". Jis tęsė:
„Šiandien jungiu savo maldą
su jumis, brangūs broliai ir
seserys, kad mylimoji Lietu
vos žemė galėtų ir ateityje lik
ti Marijos žeme, o svarbiausia,
Eucharistijos žeme".
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Galbūt ne taip šių skilčių „neįdomi", dėl ko lietuviš
antraštėje išsireikšta — juk kame laikraštyje „nėra ko
geriau tiktų: reikia džiaugtis, skaityti". Žinoma, tai grynas
•K
3 kad prisimena! O to džiaugs absurdas ir „neskaitančio, ne
mo priežastis šiandien yra sidominčio
pasiteisinimas".
JAV LB Kultūros taryba, kuri Jeigu paimsime bet kurį anglų
"it
v-* su rugsėjo pradžia vėl paskel kalba laikraštį ar žurnalą.
bė lietuviškos spaudos naujų jame rasime nedaug straips
prenumeratorių vajų.
nių ar žinių, kurias perskai
Kažkada mes visi žinojome, tome iki galo. Daugumą pusla
kuris mėnuo kam skirtas. Tas pių tik skubiai praverėiame,
padėjo dėmesį sutelkti į rem net nestabtelėdami, pasirink
tiną lietuviškosios kultūros ar dami tai, kas mums asme
^J d- I I I "l*fc^
>v
veiklos sritį, žinoma, neišski niškai įdomu.
Tik šeimoje vaikas įpranta skaityti ir pamilti lietuviška spausdintą žodį.
riant ir visų kitų. Taip bu
Tad kodėl kiekviena lietu
Laimingi vaiką -u kuriais tėvai skaito laikraštį ar knygą!
vome įpratinti vieną mėnesį viško laikraščio eilutė skaity
skirti lituanistinių mokyklų toją turėtų kalte prikalti prie
„DRAUGAS" IR LITUANISTIKOS
paramai, kitą BALFui, dar puslapio? Kaip žmonės sako:
kitą kuriam kitam kilniam, „Vienam patinka mama, ki
TYRIMO BEI STUDIJŲ CENTRAS
būtinam tikslui, bet rugsėjis tam — duktė", todėl geras
Lituanistikos tyrimo ir stu dalyvauja visos Amerikos — lietuviškai spaudai. Nuo
laikraštis privalo turėti kiek
dijų centro patalpose, esan masto „U.S. Newspaper Pro- pat jo pradžios lietuvija Ame
galima įvairesnės medžiagos,
čiose Jaunimo centre, š.m. ject", finansinę paramą gavus rikoje ir kituose kraštuose
skirtingomis temomis straips
rugpjūčio 30 d. „Draugo" ad per „National Endovvment for buvo skatinama prenumeruo
nių, iliustracijų, apžvalgų ir
ministratorius
Valentinas the Humanities". Šiuo metu ti, remti, bendradarbiauti ir
kt., kad patenkintų kaip kuo
Krumplis ir Lituanistikos tyri tarp Lituanistikos tyrimo ir įvairiais būdais išlaikyti lietu
didesnio skaitytojų skaičiaus
mo ir studijų centro valdybos studijų centro, „Chicago His viškąjį spausdintą žodį, ne tik
poreikius.
pirmininkas dr. Jonas Rač torical Society, Center for Re periodiką, bet ir neperiodinius
kauskas susitiko su „Chicago search Libraries" ir „Library leidinius.
Tačiau spauda, o juo labiau
Historical Society" atstove of Congress" koordinuojamas
lietuviška,
turi daug svarbes
Ar toks mėnesių „įvardi
Jennifer Hartz. Susitikimo dienraščio „Draugas" ir laik jimas" savo tikslą pasiekdavo nę paskirtį, negu tik infor
metu buvo aptartas Čikagos ir raščio „Naujienos" visų išėju ir norimai lietuviškosios veik muoti savo skaitytojus —
visos Illinois valstijos leidžia sių numerių mikrofilmavimo los sričiai tekdavo didesnė pa kiekvienas jos puslapis skai
mų laikraščių išsaugojimo projektas.
rama, šiandien daugelis abejo tančiuosius turėtų paskatinti
projektas.
„Center for Research Libra ja. Tačiau vis tik norom neno susimąstyti, paskatinti veikti,
Jau daug metų kaip Litua ries", veikiantis prie Univėrsi- rom kiekvieno susipratusio kad jų gyvenamoji aplinka, jų
nistikos tyrimo ir studijų cent ty of Chicago, tai pagrindinė lietuvio dėmesys buvo kreipia gimtasis ar gyvenamasis kraš
ras .bendradarbiauja su „Chi Amerikoje periodinių leidinių mas į svarbiuosius lietuvybės tas, jų pačių kasdienybė taptų
cago Historical Society", rū išsaugojimo
organizacija. išlikimo, gyvenant toli nuo bent kiek geresnė. Jeigu spau
pindamiesi kaip padėti išsau „Center for Research Libra savo kilmės krašto, aspektus. da stengiasi „pakutenti" tik
pačius žemiausius žmogaus
goti periodinius leidinius. ries" ir „Library of Congress"
Šiandien lietuviškoji spauda
„Chicago Historical Society" dalį minimų leidinių jau mik išgyvena nuolatinį skaitytojų interesus (o tokios yra pakan
rofilmavę. Su „Chicago Histo praradimą. Ir tai ne dėl savo kamai, bet ji ir nepretenduoja
į aukštesnio lygio periodiką),
tuos skaičius su atitinkamais rical Society" parama bei pa kaltės, kai skaitytojai atsuka pataikauti vienai ar kitai poli
duomenimis Lietuvoje, nes galba likusieji laikraščių nu nugarą, nesutikdami su joje tinei grupei, aprašomais pa
tikrai daugiau negu keista, meriai, t.y. iki visiškų rinki spausdinama medžiaga (be vyzdžiais jaunimą paskatinti Į
kai per tą laisvąjį dešimtmetį nių, bus mikrofilmuoti iki š.m. abejo, būna ir tokių atvejų). nusikalstamumą arba nepa
Lenkijoje ekonominio vysty pabaigos. Tokiu būdu bus gali Antrosios lietuvių imigrantų dorų elgesį, ji neverta popie
mosi kreivė kilo aukštyn, Lie ma tinkamai išsaugoti tų dvie bangos, atvykusios \ užjūrius riaus, ant kurio spausdinama.
po II pas. karo pabaigos, gre
tuvoje vis kmuko žemyn, di jų laikraščių likimą.
Lituanistikos tyrimo ir tas labai veiksmingai skabo
Prisiminkime, kad kiekvie
dindama pagra.i paskiausiais
studijų
centras
nas
užsienio lietuvių laik
Giltinė. Apskritai, visų lietu
metais, kai Seime įsitvirtino
raštis,
kurio puslapiuose ran
viškųjų
laikraščių
prenumera
dešinieji, o prezidentūrą, ka
dame
jiems ypač svarbias
torių
ir
skaitytojų
daugumos
riuomenę, dabar jau ir finansų
* Po šią vasarą kilusių amžiaus riba šiandien sukasi temas ir žinias, yra tarytum
ministeriją, perėmė pensinin nesusipratimų vaikų globos
kai vakariečiai. Ekonominė įstaigose vyriausybė sugriež jau pensininkų gretose. Tiesa, šeimos laiškas, periodiškai pa
valdžios politika skurdina tino „šeimynų" registravimo skaitytojų tarpe yra ir vidu siekiantis visus tos šeimos
žmones viduje, užsienio — vis tvarką. Numatyta, jog regist riniosios, ir jaunesnės kartos, narius. Lietuviško laikraščio
toliau traukia Lietuvą nuo ruojant „šeimynas", joms turi bet peržengiančių Amžinybės dėka susipažįstame su savo
tautiečiais, net labai toli gyve
NATO durų. Kažkodėl mums būti suteikiami tapatybės ko slenkstį vietų neužpildo.
rūpi vis kažkokie kiti, net dai, kaip ir kitoms juridinėms
Nors dešimtmečių būvyje ši nančiais, randame pavyzdžių
keisti, dalykai. Pvz., kaip pa institucijoms. Šiuo metu Lie problema buvo dažnai disku savo veiklos patobulinimui.
teisinti logiką staiga motis at tuvoje yra apie 50 šeimynų, tuojama, siūlant įvairias „gy sužinome, kad vis tik mus vi
statyti 147 milijonus litų kai kuriose auga per 300 vaikų. duoles ir receptus, kurie įvi sus sieja tie patys rūpesčiai ir
nuosiančius buvusius valdovų Jeigu vaikui yra įsteigta glo liotų jaunesniąsias kartas į džiaugsmai, ir jau niekad ne
rūmus, kai trečdalis krašto ba, tai globėjas už jį kas mė lietuviškos spaudos skaitytojų sijaučiame vieniši, nors mūsų
tvyro ant skurdo ribos? O dar nesį gauna 500 litų pašalpą. eiles", konkrečių pasekmių tos aplinkoje niekas nekalba lie
sunkiau suprasti ta didybe su Už darbą šeimynoje vienas ar pastangos neatnešė. Net siū tuviškai, jeigu į mūsų namus
sižavėjusį, ką tik pasibaigusį, ba ir abu tėvai dažniausiai lymas, kad tam tikra lietu atkeliauja „Draugas" ar kuri
PLB seimą, net specialia rezo gauna atlyginimus. Šeimynas viško laikraščio dalis būtų kita lietuviška spauda.
liucija raginantį tuos milijo registruos ir duomenis apie skirta angliškam tekstui, ne
Pasinaudokime rugsėju —
nus krauti ant Lietuvos mo jas kaups savivaldybes. < Eitai pateisino tą metodą mėginu spaudos mėnesiu — užsipre
kesčių mokėtojų galvų, puikiai
sių pastangų.
numeruokime, savo vaikams
žinant, kad tokioms sapalioLietuviškos spaudos darbuo ar vaikaičiams užprenume
nėms išeivija vargu ar bent
• Ir žemėtame delne centai tojai jau yra girdėję visus prie ruokime lietuvišką laikraštį
dolerį duos.
kaištus, dėl ko ta spauda (su žymiu papiginimu!).
daigų neišleidžia.
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Išdalijus Komuniją ir pagie
dojus Kongreso Eucharistinę
giesmę, pagarbinimui buvo
išstatytas Švc. Sakramentas.
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius perskaitė Lietuvos pa
siaukojimo švč. Jėzaus Šir
džiai aktą, kurį po to pasirašė
Šventojo Tėvo atstovas kardi
nolas V. Puljic, apaštališkasis
nuncijus Ender, Lietuvos arki
vyskupai Sigitas Tamkevičius
ir Audrys Juozas Bačkis, taip
pat Seimo pirmininkas prof.
V. Landsbergis.
•
Arkivysk. Sigitas Tamkevi
čius, padėkojęs visiems susi
rinkusiems į Santaką, pas
kelbė Lietuvos II Eucharisti
nio kongreso pabaigą: „Ketu
rias dienas išgyvenome gra
žiausią tarpusavio vienybės ir
vienybės su Dievu patirtį. Tik
riausiai pritarsite, kad po Ne
priklausomybes atkūrimo iš
Lietuvos žemes į dangų nekilo
tokia šlovinimo giesmė, kokia
buvo šis Eucharistinis kongre
sas", — kalbėjo arkivyskupas.
Žvelgdamas į šventės meninį

I

-<m

akcentą, šalia altoriaus skry
džiui pakilusi didžiulį paukštį,
arkivyskupas palygino jį su
Lietuva: ..Kaip šitas paukštis,
taip ir tėvynė žvelgdama
aukštyn nori nusimesti visus
ją žlugdančius pančius". „Išsiskirstome su viltimi, kad Eu
charistinis Jėzus liks geriau
sias mūsų Draugas ir Brolis,
ir mūsų gyvenime bus dar gi
liau jaučiami Eucharistijos
slėpinio vaisiai".
Po pamaldų Kongreso užda
rymo proga Santakoje buvo
surengta vakaronė, kurią vedė
„Rasos" ir Rimgaudų folklori
niai ansambliai. Dulksnojantis lietus ir nuovargis po pro
cesijos bei pamaldų, matyt.
leme tai, kad vakaronėje liko
tik nedidelė buvusios didžiu
lės žmonių minios dalis. Ta
čiau pasilikusieji neskubėjo
skirstytis — šoko. dainavo ir
atminimui dalijosi vaikų paga
mintus popierinius balan
džius. Eucharistinio kongreso
dienomis puošusius Valan
čiaus gatvę.
Pabaiga

•Jungtinis choras gieda Eucharistinio kongreso išilmoso A Kaino nuotr

mm
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išvystyta technika. Teta Ge
nutė aprodo smėliukus, kurie
stebuklingai virsta stiklu. Čia
žavimės įvairiaspalviais stiklo
•
dirbiniais, autoriniais darbais
— vazomis, dubenėliais, kurie
Iškilų dainininką — Lietuvių operos žvaigždę,
bus eksponuojami urminėje
Lietuvių Kultūros puoselėtoją,
mugėje Vokietijoje. Čia ste
bime menininkus, kurie paei
Lietuvių Fondo vadovybės ilgametį narį,
Gerai veikia kioskuose nu liui kaitindami, pūsdami,
„Aleksas Lietuvoje laikė viš
Lietuvių politinės demokratijos rėmėją,
tą", apie dviem metais vyresni pirktos telefono kortelės. Su kartį sukdami, iš stiklo burbu
Lietuvos Muzikos Akademijos
broliuką tvirtino septynerių jomis iš bet kur galima sau liuko sukuria stebuklą.
išsikviesti
taksi,
nors
šią
pa
Garbės
d a k t a r o laipsniu apdovanojimo
metukų Daivute. „Ir aš noriu
Su teta Genute aplankome
važiuoti į Lietuvą palaikyti slaugą mielai atlieka ir par pilių iškasenas už Katedros.
ir
duotuvių tarnautojai. Sako Įspūdinga ir didinga. Jau da
vištą!"
80-ties m e t ų sukaktuvių proga
Jos noras išsipildė liepos ma, kad pigiau ir patikimiau bar čia tarp archeologų at
taksi, kastų muro sienų vyksta kon
mėnesį, kai jos tėvelis dr. Do patiems išsikviesti
Nuoširdžiai sveikinu Tautos Fondo vardu
natas Siliūnas padovanojo ke užuot naudojantis gatvėje sto certai. Tačiau gaubtais už
vinčiais.
Tačiau
atvykus
į
Vil
dengtoje erdvėje vasarą karš
lione į Lietuvą penkioms mo
Tautos fondo tarybos pirmininkas
teriškėms — savo žmonai Dai nių buvo didelis patogumas, ta, o žiemą labai šalta. Be to,
nai, dukrelėms Audrytei (6 kad mus pasitiko Zita su Jonu berods, Zarasų įmonės gamin
ir
m.) ir Daivutei, savo mamytei ir Zoselė su Virgiu, ir jiems ta, plastmasinė danga jau irs
J a u n ų dienu draugas
esame dėkingos.
ta, skyla ir nėra lėšų naujai.
Vladei ir uošvei Indrei.
J u r g i s Valaitis
Įsitikinom, kad Lietuvos Parduotuvėse visko galima
Kaip visuomet, Kaune su
vardas kilęs iš žodžio „lietus", gauti. Yra „Maxima", „Media", pietumis mus pasitinka sene
2000-ųjų metų rugpjūčio 10 diena
nes saulutė, nors ir liepos mė „Minima", „Iki", „Pas Juoza lio Donato vaikystės draugas Birutė Jasaitienė visur dirba ir visur suspėja — ji net randa laiko pa
nesį, mūsų dažnai nelepino. pą", „Technocentras" Žirmū Alvytis su žmona Rūta. Mer sidžiaugti anūkėliais Olivija ir Tėriuku Petry. Aušros Jasaitytės-Petry
Švarkelis ar megztukas, o nuose ir t.t. Užsidarė „Cent gytės tuoj prisiminė matytas nuotrauka.
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ypač skėtis, ne kartą pravertė. rinis gastronomas" ir restora nuotraukas ir prašė Alvyčio
Suvenyrų prekystaliais nu močiutės, gražiai sugyvenome,
nas
„Kuba"
Gedimino
pros
Nustebau, kad netrumpa
parodyti medinį šautuvėlį, sagstyta Vytauto gatve pasie gardžiavomės miško uogų py
transatlantinė kelionė mer pekte. Arčiausia maisto par kurį karo metu Alvyčio brolis kiame Gintaro muziejų, kuris, ragėliu ir kavute.
BAIGĖ UNIVERSITETĄ
gaitėms neprailgo — piešė, duotuvė centre yra Totorių Jaunius padarė Alvyčiui ir Do mums belipant laiptais, užsi
Viešinčioms mergytėms Lie
žaidė, truputį pamiegojo. Ta gatvėje. Vietoj „Mr. Chicken" natui. Šautuvėlis šiandien darė. Nuėjome prie jūros ir
Romas Alvydas Kudirka, gy
čiau kai kuriais bendrakelei Gedimino prospekte atsidarė mergaitėms toks pat įdomus, gatvele per miškelį grįžome tuvoje buvo labai smagu, jos venantis La Crescenta, Kali
viais džiaugtis negalėjome. „Čilli pica".
kaip anais laikais buvo bežai- iki žymiosios Basanavičiaus jau laukia, kad už poros metų fornijoje, magistro laipsniu
Moteris prieky manęs „važia
Rumšiškėse lauko buities džiantiems berniukams.
gatvės. Čia vėl vaikams links vėl važiuos. Tik šį kartą ne tik baigė chemijos studijas Unisu mamyte, bet ir su broliu versity of California — San
vo į Rygą", o kita moteris pa muziejų su didele meile ir
Einame į parką, kur ran mybių — pasivažinėjimai
sigėrė ir ėmė savo vyrą šū nuoširdumu, mergytėms pri dame karuseles. Darbuotoja mašinėlėmis, žaidimai, plast kais Aleksu ir keturių metų Diego.
kaudama barti, mušti arba taikytais paaiškinimais bei aiškina, kad tarybiniais lai masinės nuošliaužos („slidės"), Pauliuku, kurie šįmet, mums
Romas visada buvo veiklus
myluoti. Paaiškėjo, kad buvo atitinkamomis
dainelėmis, kais badavo ilgos eilės vaikų, restoranai, muzikinės grupės esant Lietuvoje, stovyklavo jaunimo tarpe. Priklausė Tau
atsinešusi „atgaivos" butelį, mums aprodė Teodora Morkū o dabar žmonės neturi litų — lietuviškos ir rusiškos, {vai skautų stovykoje Rakė.
tinio jaunimo ansamblio „Spin
kurį tarnautojai iš jos atėmė. nienė. Taupant laiką ir jėgas vaikų pramogoms. Pasivaži riems skoniams — įvairus
Kad visų svajonės taip leng dulio" šokėjų grupei, ateitinin
Stockholme ją pasitiko polici po muziejaus parką važiavo nėjimų vaikams randame ir pasirinkimas, kur palikti pini vai išsipildytų, kaip Daivutės kams, yra skautas vytis ir
ninkai.
me mašina, aplankant ne Laisvės alėjoje prie Muzikinio gus. Kuo daugiau pinigų turis — palaikyti vištą!
Akademinio Skautų sąjūdžio
kiekvieną
trobesėlį. Susipaži teatro, ir prie „Merkurijaus" tai palieka, tuo ger.au.
Indrė Tijūnėlienė korporantas.
Įsikūrusios Vilniuje išėjome
Vasaros pradžioje Romas
mergytes pavalgydinti. Pa nome su šuliniu, svirtimi, ba parduotuvės.
Klaipėdoje,
pasistačiusios
pradėjo dirbti Genomics In
klaustos, ar norėtų „hambur- lanomis, girnomis, senoviniais
Aleksandras Vytautas Da mašiną aikštelėje prie turgaus
stitute of the Novartis Re
gerių" ar koldūnų, mūsų nu žaislais. Nusipirkome medau- gys, Vyčio ordino kavalierius, Sinagogų gatvėje, aplankėme
IŠLEIDO KNYGĄ
search Foundation.
stebimui, pasirinko koldūnus. nykų ir žaisliukų. O kaip sma aprodė Karininkų ramovę kelias suvenyrų parduotuves.
Todėl pirmą vakarą valgėme gu buvo mergytėms suptis, Kaune. Tai didingas pastatas, Visur buvo ypatingų medžio, aš nebijau nei vieno žodžio,
Visi draugai ir giminės linki
„Neringoje", kur, kol atnešė sėdint ant sūpuoklių, padary primenantis Lietuvos nepri lino, dailės dirbinių, bet su nei vieno rimo, nei minties,
Romui sėkmės ateityje.
Romas Alvydas Kudirka
koldūnus, sesytės buvo be- tą lentą padėjus ant rąsto! klausomybės laikus, smarkiai venyrais apsirūpinom „Margi kurie per širdį mūsų. būtį
Aldona Kudirkienė
pradedančios keliauti į sapnų Krykštaudamos sakė, kad grį nukentėjęs sovietų okupacijos niuose". O Vladelė turi 15 nors vienu spinduliu nušvies
pasaulį. Tačiau, kai lietuvišku žusios būtinai prašys tėtį įtai metu, bet, nors reikalingas re anūkų! Dainai priklauso me
patiekalu pasistiprino, joms syti tokias sūpuokles kieme!
monto, tebeliudįja pasiprie dalis už sugebėjimą išmanev
Adomas J>. Js**i
vėl atsirado jėgų tą patį va Rumšiškėse — istorija, o šinimo didvyrių Tėvynės mei ruoti automobilį iš judrios
karą dar lipti į Gedimino pi Švenčionėliuose tokioje trobe lę, laisvės idealus. Dabar Ra aikštelės, kur mašinos susta
lies bokštą, nuo kurio atsivėrė lėje tebegyvena močiutė. Ko movė išlaikoma ne vyriausy tytos kaip silkes, o įvažiuo
visa Vilniaus panorama.
kia maloni staigmena buvo bės, o pasiaukojusių asmenų jantys ir išvažiuojantys visai
Nors mūsų „bazė" buvo Vil mergaitėms, kai aplankėm se pastangomis.
neatsižvelgia į kitų poreikius.
niuje, iš „Rimo" („Vilnius in nelio Donato devyniasdešim
Visuomet nuostabus vizitas
Trakų pilis primena Lietu
Your Pocket") išsinuomojusios tuosius einančią dėdienę, kuri vos didybę, bet ar pilies aplin pas dailininkus Kmieliauskus.
automatinį automobilį, kelia gyvena savo vyro senelio sta kos, ežero teikiamos galimy Tėvo Antano ir dukters Ra
vome po Lietuvą. Draugai, tytame namelyje. Čia gyva is bės visiškai išnaudotos pri munės studija medinio name
EILĖRAŠČIAI
saugumo dėlei, paskolino mo torija — kiaulytė, vištelės, so traukti turistus?
liūkščio antrame aukite yra
bilų telefoną. Laikantis eismo das, pirtis. Čia tebenaudoja
tiesiog
idiliška.
Gal
todėl
ir
H laida
Alytuje mus pasitiko Sigita,
taisyklių nėra sunku vairuoti mos geldos, įranga, mediniai Genius ir jų katytė. Važiavo mūza dailininkus čia aplanko.
Lietuvoje. Apstu benzino ko įrankiai, prosenelių rankomis me į jų sodo namelį, į malonią, Augalai driekiasi nuo lubų iki
lonėlių, net priimančių „Visa" daryti. Čia rankšluosčiai dė raminančią aplinką. Kiekvie grindų, visur puokštės gėlių,
Šiomis dienomis išleista
kredito kortelę. Už greičio vir dienės ir močiučių austi! Ir čia nas žemės centimetras apgal židinys, arbatėlė su uogomis,
šijimą taikomos aukštos pini išsipildė Daivos svajonė — pa votai, estetiškai išnaudotas — dažai ir teptukai, ir visur pa Adomo P. Jaso eilėraščių an
ginės baudos. Vietomis keliai laikė vištą ir du kiaušinėlius gėlės, vynuogynas, daržovės, veikslai. Dailininkui pasken tra laida, pavadinta „Būk pa
galėtų būti ryškiau ar labiau surinko! O močiutė pavaišino vaisiai. Kaimynė laiko šuniu dus gamtos grožybėse gimsta laimintas". Spausdino „Drau
go" spaustuvė Čikagoje (nese
iš anksto paženklinti. Pvz., ro grybais, pačios gamintomis ką, vištelių ir ožkelę! Aplan kūryba.
niai apie knygos sutiktuves
domas išsukimas į Gardiną, obuolių sultimis. Tuo laiku jos kome Nemunaičio stovyklai
nepažymint, jog tuo pačiu ke duktė, teta Genutė, dviejų vadovaujančios Irenos šeimą
Su Vladelės sesute Zosele rugpjūčio 23 d. „Seklyčioje"
vaikų motina, chemikė, dir
buvo išspausdintas platesnis
liu pasiekiamas Alytus.
bei vienuolika vaikų auginan bei jos sūnų Virgiaus ir Sau
banti
Vilniaus
stiklo
įmonėje,
reportažas).
Su žemėlapiu Dainos, vairu
čius Angelę ir Joną. Vaikai liaus šeimomis vakarieniavo
pasakojo,
kaip
savaitgaliais
ji
me
„Marceliukės
klėtyje"
Vil
Adomas Jasas yra ne tik
mano, mergytėmis Valdės ran
bendrauja lyg seni pažįstami!
niuje, kur susirir kusius links poetas, bet ir veiklus visuome
kose ir malda mūsų širdyse su dideliu malonumu grįžta į
Utenoje gausios šeimos mo
Tadas Taraškevičius jau treti metai ii eilės pasirodo „Gijos" metinėje
važiavome į Rumšiškes, Kau kaimą ne tik ūkio darbus at tina Vladelė susitiko savo se mina kapelos ir padavėjos į niniame lietuviškame gyve gegužinėje (Cleveland, OH) vaikų pasirodymo metu. Šiemet gegužinė
likti,
bet
ir
atgaivinti
sielą
vie
antrą
aukštą
Vikriai
nešioja
nime
—
taip
pat
yra
Brighton
ną, Alytų, Švenčionėlius, Ute
įvyko liepos 29 d. Beachland parke. Tadas padeklamavo savo kūrybos
sutę Zoselę, taip pat nemažos valgiaraštyje įmantriais var
Parko LB apylinkės valdybos eilėraštuką: „Ir mamytės, ir tėtuko/ Vis prašiau — nupirk broliuką. /O
ną. Trakus, Šiaulius, Palangą nijantis su gamta.
šeimos motiną. Zoselės anūkė dais pavadintus patiekalus ir
narys, tad visa valdyba — ir nupirko jie sesyte/ Ir dar šitokią mažyte. /Pinigų pritrūko mat / Brolį
ir Klaipėdą. Išskyrus Ričardo
Vilniaus stiklo įmonėje (Pe Urtelė tuoj rado daug bendra
rekomenduotą puikią nakvynę lesos 3) — kitas vaizdas. Grįž su Daivute ir Audryte. Žaidi gėrimus. Vėliat Saulius su Brighton Parko lietuviai — pirksim kitą met!" Šalia Tado — Onutė Pučkoriūte-Zalenskienė, „Gijos"
Palangoje, kas vakarą grįžda tame į šiuolaikinį pasaulį, kur mai, bėgiojimas po kiemelį, žmona ir savo dukromis ap sveikina ir džiaugiasi A. Jaso narė ir Vilniaus „Lėlių" teatro aktorė. Lino Johansono nuotrauka.
pasirodžiusia knyga!
vome į Vilnių.
pinasi moderni ir per amžius nesivaržantis mergyčių bend rodė Seimo rūmus.
Aplankėme
ir
įspūdingą
ravimas...
Prezidentūrą, pasikėlėme į
Šiauliuose baisi bedarbė. Televizijos bokštą, kurio papė
PRIE ŽIDINIO
Niūrią nuotaiką pagilino ne dėje kryžiai primena Sausio
siliaujantis lietus. Bet šiluma 13-osios didvyrius.
Į dienų dienas dairais —
širdis užliejo privažiavus sene
jos sugrįžta vakarais.
Vilniuje dar aplankiau tėvą
lio Broniaus brolio Mečio na
Ugniai blėstant židiny,
A.
Saulaitį, kun K. Ralį ir ke vis tylėdamas meni
mus. Dėdė Mečys, belaukda
mas svečių, net dvi valandas lias „Saulutės" remiamas šei
balto kūdikio šypsnius,
su skėčiu per lietų išstovėjo mas.
žemės skausmo grandinius.
Nors ne kartą valgėme „Mc
prie vartų! Namuose šeiminin
kės sukosi, virė sriubą, kepė Donald's", nes su vaikišku
Ir pro graudulį regi
vištieną, visas šurmulys dėl iš komplektu buvo gaunami Tar
šviesų rytą parugy,
užsienio atvykusių svečių. Pa zano pasakos žaisliukai, ne
kur po kryžium linkdama,
viešėjusios išvykome pamatyti praleidome „Juodojo riterio",
supa kūdikį mama;
nuostabaus Kryžių kalno, ku „Freskos" ir ypač „Da Antokur varteliai atkili,
riuo stebėjosi net Šventasis nio", kur platus (vairių picų . žydi sodai pašily —
Tėvas.
pasirinkimas. Gedimino pros
žydi tėviškės dalia,
kaip pavasaris žalia.
Palangą pasiekus nustojo pekto „McDonald atsitiktinai
lyti. Esame dėkingos šeimi susitikome Danutės ir Audninkui Antanui, mus priglau rytės draugę Vaivą iš Čikagos | naktų naktis dairais —
dusiam Žvejų g. 15 viešbutyje. ir pusseserę Kamilę, su kuria jos sugrįžta vakarais... *
S| viešbutį galime drąsiai re buvome susitarusios čia susi
ir kentėdamas tiki —
komenduoti, {važiuojant į Pa tikti. Kaip ir Amerikoje, taip žemė skausmui nuotaki:
Dr Donatas Siliūnas jau aštunti metai organizuoja jaunimui ASK Lituaniem krepšinio treniruotes. Priimami visi vaikai. Rime tarp 19*2 ir 1995
langą, pakelėje eilė žmonių su ir Lietuvoje, vaikai prašosi į
iš pavasarių anų
m Registracija rugsėjo 9 d.. 9-11 vai r Pasaulio lietuvių centre ir nigs.
ženklais — pasiūlymais nuo „McDonald's" ne tik dėl mais plaukia nemunai dainų.
23,
9-11 vai r Jaunimo centre.
to,
bet
ir
del
žaisliukų.
O
mes.
motis
butą
ir
kambarį
Adoma* P. J A M *
i|)il(l/iii>i >v.tjonr D . m u t e K:I\<> pal.nkvti višta' I TijunoluMies nuotr
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JMTJSĮT ŠEIMOSE

MIELĄ STASĮ BARĄ

SVAJONĖ — PALAIKYTI VIŠTĄ!
LIETUVA VAIKO AKIMIS

,

PALAMHSnaS

RUGSĖJIS — LIETUVIŠKOS
SPAUDOS MĖNUO
Baigiasi vasaros atostogos ir
nerūpestingos dienos. Visi
grįžtame prie savo darbų. Vėl
•rūpinsimės išeivijos organiza
cijomis ir mūsų pačių tautiš
kumu. Daugelis sutiks, kad
viena pagrindinių lietuvybės
išlikimo priemonių yra lietu
viška spauda. Dažnai nusiskundžiame, kad mūsų spau
dos prenumeratos mažėja, kad
spaudos skiltyse gausėja mir
ties pranešimų,
užuojautų,
nekrologų. Gal ne vienas pa
galvoja, kas yra daroma, kad
padėtis būtų atstatyta j buvu
sias vėžes.
Skaitytojų skaičiaus mažėji
mu rūpinasi laikraščių leidė
jai ir susipratę tautiečiai. J u k
-sava lietuviška spauda yra
mūsų išeivijos gyvybė. Savą
spaudą skaitantįjį informuoja,
kas vyksta pasaulyje, mūsų
tautoje, vietiniuose lietuviš
kuose telkiniuose ir aplinkoje,
kur mes gyvename. Be to, sa
va spauda mus pasklidusius
po platųjį pasaulį jungia ir su
artina. Gal ne vienas atsakys,
kad lietuvišką laikraštį pa• keičia modernioji technika, in'ternetas. Čia tik dalis tiesos.
Tai tik greita politinė, ne visa
informacija.
Internetas
ar
kompiuteris nepakeis lietu
viško laikraščio, žurnalo ar
: knygos.

Išlaikyti lietuvišką laikraštį
ar žurnalą yra sunku, nes jis
skiriamas tik mums, lietu
viams. Tik mes patys turime jį
išlaikyti. Lietuviški laikraš
čiai negauna jokios paramos iš
kitur. Tačiau yra galimybė pa
pildyti mūsų skaitytojų eiles.
Mes, vyresnieji, džiaugiamės,
kad gausėja išeivijos gretos,
papildomos naujosios imigra
cinės bangos. Bus, kas lietu
viškus laikraščius skaitys, re
daguos, rašys ir juos prenu
meruos. Juk visi esame vienos
tautos žmonės ir visuose plaz
da tautinė dvasia.
Jau eilę metų JAV LB Kul
tūros taryba, padedant Lietu
vių fondui, pradedant rugsėjo
mėnesiu, skelbia spaudos va
jų, naujiems prenumerato
riams atpigindami „Draugą",
„Dirvą"', „Darbininką", „Pa
saulio lietuvį", „Eglutę", „Lituanus", „Lietuvių
balsą",
„Pensininką" ir „Bridges". Tad
LB Kultūros taryba kviečia vi
sus, ypač į šį kraštą neseniai
atvykusius, pasinaudoti atpi
gintomis kainomis.
Sekite
skelbimus spaudoje ir pasi
rinkite mėgiamiausią laikraštį
ar žurnalą. Lietuvis gyvas tik
per lietuvišką žodį.
Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 2 d., Šeštadienis
JAV LB Kultūros taryba skelbia:
SPALIS — S P A U D O S M Ė N U O
Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams:
DRAUGAS
4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629

$65 (buvo $100)

DIRVA
$25 (buvo $35)
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191
DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

$25 (buvo $35)

EGLUTĖ
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

$10 (buvo $15)

LIETUVIŲ BALSAS
2624 W. 71 St.
Chicago, IL 60629

$20 (buvo $30)

Yra kuo didžiuotis! Stiklainis
„dešimtukų", kurie bus panaudoti
vaikų šelpimui Lietuvoje.

PASAULIO LIETUVIS
14911127 St.
Lemont, IL 60439

$10 (buvo $20)

PENSININKAS
2711W. 71 St.
Chicago, IL 60629

$10 (buvo $15)

BRIDGES
1927 W. Boulevard
Racine, WI53403

$15 (buvo $18)

LITUANUS
1501 E. So. Indiana Ave.
Chicago, IL 60605

$8 (buvo $10)

* R u g s ė j o 20 d. L i e t u v o s
v a l s t y b ž ė s b i u d ž e t o bei su
rinktų aukų lėšomis Tilžėje
bus
šventinama
atstatyta
Jūrate Norvilienė mokytojauja St. Bernadette mokykloje, Evergreen
Kristaus Prisikėlimo bažny
Park, IL. Jos 6-to skyriaus mokiniai surinko 2,000 „dešimtukų"
čia. Jos sąmatinė vertė — 6.6 dutūkstantųjų metų proga. Tiek pinigų surinkti truko kone visus metus.
mln. litų. Bažnyčios projektą
bet, mokslo metams baigiantis, moksleiviai pinigus paaukojo „Saulutei",
Lietuvos vaikų globos būreliui. Tai labai gražus pavyzdys ir kitiems lietu
sukūrė lietuvių architektai G.
viams mokytojams: prasmingai ir konkrečiai padėti mažiau turintiems
Jurevičius ir S. Juška. Pirmoji
Nuotraukoje: mokyt. Jūrate Norvilienė ir moksleiviai su stiklainiais, pil
neogotikinio stiliaus mūrinė
nais savo darbo vaisių.
Tilžės katalikų bažnyčia buvo
pastatyta 1851 metais. Bažny
čia ne kartą buvo perstatyta,
nukentėjo II pasaulinio karo
Pasaulio lietuvių centre, Lemont Illinois
metais, o 1983 m. buvo su
47-asis SANTAROS ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS
sprogdintas dar likęs jos bokš
Rugsėjo 7 -10
tas.
(BNS)
• Berčiūnai.
J a u kelerius
Rugsėjo 7: Ketvirtadienis
metus Gedulo ir vilties dienos
Atidarymas
išvakarėse Berčiūnuose eina 2:00
2:30
Goštautas, Stasys
mas kryžiaus kelias, kurį or
Trys Petravičiaus Versijos
ganizuoja A. Lipniūno kultū
4:30
Maziliauskienė, Ilona
ros centras. Tradiciškai proce
Pokalbis su Mayo, Wendell
sija eina Kryžiaus kelią, jun
6:30
Vakarienė
giantį naująją Berčiūnų Tau
8:00
Generacijų skirtumai
tos Kankinių bažnyčią su
Bačkus, Daiva
sugriauta, stovėjusia prie pat
Bačkus, Vilius
geležinkelio, kuriuo 1941 me
Buitkus, Gediminas
Buitkus, Dalia
tais į Sibirą buvo išvežti Pa
Vasiliauskaitė, Viktorija
nevėžio šviesuoliai.

Lietuviškas laikraštis ar žurnalas —
puiki dovana bet kuria proga!

\

GERI KATALIKAI LEIDĖJAI IŠAUGINS
GERUS SKAITYTOJUS
Atgimimo
metų
dvasios
laisvėjimo, periodą prisime
name kaip „Katalikų pasau
lio" skaitymą. Šis universalus
žurnalas buvo pasiekęs ne
regėtą šiandienai tiražą. Vė
liau atsirado daug kitokios
spaudMbracfeatalikų leidėjams
prireiBfc ieškoti naujų skaity
tojų ir naujų kelių jau į tam
tikrą, konkretų
skaitytoją.
Taip prieš keletą metų vietoj
„Katalikų pasaulio" atsirado
katalikiška
„trilogija":
„ S a n d o r a " (tiražas 9 tūkst.),
skirta krikščionims intelektu
alams
arba inteligentams,
ieškantiems
Kristaus,
„ Ž e m ė s d r u s k a " (tiražas 5
tūkst.) - žurnalas visiems ka
talikams apie žmogiškąją ir
dieviškąją
kasdienybę
ir
„ L u x " (tiražas 10 tūkst.) mėnraštis jauniems.

Kad galima būtų nedauKiažodžiaujant nusakyti ..San
doros" kalbėjimo manierą ir
patią leidėjų apsispręstą kryp
tį, verčiau pacituosime iš Vir
ginijos Traškevičiūtės verstos
Anthony dc Mello. SJ. minia
tiūros ..Velnias ir draugas" (iš
knygos
..Paukščio
daina",
The Song of the Bird): ..Kartą
velnias su draugu išėjo pasi
vaikščioti. Ir pamate žmo^ų.
pasilenkusi ir keliantį kažką
nuo žemės.
„Ką rado tas žmogus'.''* paklausė draugas.
..Dalelę tiesos". - atsake vel
nias.
„Ar tai tavęs nejaudina?" paklausė draugas.
„Ne, - pasakė velnias. - Aš
leisiu jam pasidaryti iš jos
tikėjimą".
Religingumas yra kelrodis

„ Ž e m ė s d r u s k a " - tai
„Katalikų pasaulio" leidyklos
!!*"»«
mėnraštis, „Sandoros" priedas
apie žmogiškąją ir dieviškąją
. )0ium>
mūsų kasdienybę, arba žur
nalas visiems katalikams.
Išėjo 2000 m. liepos-rugpjūčio
numeris (iš viso 11-12). J a m e
tyčia ar netyčia daug vietos
skirta ypatingoms moterims.
Dr. Auksė Narvilienė rašo
apie Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio bičiulystę su slapta
vienuole (dėl caro valdžios
persekiojimų vienuolija veikė
pogrindyje) grafaite Cecilija
Pliateryte (istorinės Emilijos
^t^iti..
Pliaterytės giminaite), kuri jį,
sunkiai sergantį kaulų džiova
''"""tSftlfcal
ir neturintį lėšų už ką gydytis,
išgelbėjo nuo pačios mirties,
kelyje į tiesą. Stovėdamas ties ėmusi globoti kartu su seseri
kelrodžiu, tu nebegali judėti mis širdietėmis.
tiesos link, nes manai ją jau
Mindaugas Stundžia mirties
suradęs". (2000 m. liepa10-mečio proga rašo apie Zitą
rugpjūtis).
Vanagaitę. Taip pat nuolat
..Sandora" - ieškantiems.
kovojusi su sunkia liga, ji
„Sandora" - tai pirmiausia baigė architektūros studijas ir
talentingo ir neišsenkančio in buvo nenuilstama lietuvybės
terpretatoriaus dailininko Ku- puoselėtoja, sugebėjusi įveikti
rtoto Vildžiūno kūrinys, vienas jai nuolat spendžiamus saugu
iš gražiausių lietuviškų žur miečių žabangus. Ji visomis
nalų. Katalikui smagu, kad išgalėmis saugojo Lietuvos
tai jo žurnalas. Kiekvienas kultūros paveldą, Vilniaus se
puslapis - išbaigtas šiuolai namiestyje jos pastangomis
kinio spaudos meno paveiks atgaivintas Vilniaus universi
las, kurį nepriekaištingai ir teto lituanistikos centras, na
ant gero popieriaus atspausdi mas Stiklių g. 2 ir kt. Kartu
na Adomo Jakšto (katalikų) su kitais lietuvybės ir katali
spaustuvė Kaišiadoryse. Ka kybės puoselėtojais daug at
dangi leidėjai mėgsta „San kaklumo parodė ir prisidėjo
doroje" spausdinti prasmingas prie Trijų kryžių atstatymo
mintis, belieka ir šiai progai ant Pilkojo kalno Vilniuje,
tik parinkti gražų palyginimą: rūpinosi, kad būtų atstatyta
„Mamyt, nežiūrėk taip ilgai į Biržų ir kitos Lietuvos pilys,
laikraštį, tau akytės nuvys.
dvarai. Rinko lietuvišką tauto
- O į ką žiūrėti, kad nenu saką, istorinius faktus, platino
vystų?
pogrindinę spaudą, kartu su
- J mane žiūrėk, tada nieka Romuvos
kraštotyrininkais
dos nenuvys".
išvaikščiojo visą Lietuvą, lan
Žiūrint į dailininko Kunoto kėsi Baltarusijos lietuviškose
Vildžiūno kuriamą „Sando salelėse, Sibiro lietuvių kai
rą'* akys nevysta.
muose. Zitai Vanagaitei labai
Visų žurnalų vyriausioji re rūpėjo restauruoti Tolminkie
daktore - Elvyra Kučinskaitė, mio bažnyčią, kur kunigavo
subūrusi talentingų idealistų Kristijonas Donelaitis. Ji glo
bendradarbių kolektyvą. Lei bojo politinius kalinius. Lietu
džia Lietuvos Vyskupų Konfe vos prezidentas prieš metus
rencijos leidykla „Katalikų po mirties Zitą Vanagaitę ap
pasaulis" (Dominikonų
6. dovanojo Vyčio Kryžiaus IV
2001. Vilnius).
laipsnio ordinu.
t.Sandoros"
prenumeratos
„Žemės druskos" prenumekaina metams 40 dol.
Užsiprenumeruoti visus tris ratą metams 20 JAV dol.
žurnalus galima per Vincą
„ L u x " (2000, Nr. 8 (12) Količių, 86 G l e n h o l m ave,
T o r o n t o , O n t a r i o M8H3B1, jaunimo žurnalas. Jau iš ant
Canada.
raščių galima susidaryti nuo

šffl.
» ' « - • - — - • -

••

monę, apie ką kalba šis pa
trauklus leidinys: „Baugu lik
ti vienam, kai visi aplinkui
porelėmis, porelėmis', „Kodėl
kartais norisi būti 'Švarcu' ar
Pamela Anderson?", „Jau
nimo dienos Žemaičių vysku
pystėje", „Atostogos...", „Ten,
k u r akmenys virsdavo žmo
nėmis" (apie pranciškono Vi
liaus Orvido - brdfio Gabrie
liaus, vienuolio atsiskyrėlio
sodybą ), „54 paros akis \ akį
su Atlantu", „Visos nori būti
gražios", „Kompiuteriniai vi
rusai" ir t.t... Tai „normalus"
žurnalas jaunimui apie visk),
kas gyvenimiška, tik be
nešvankybių, kurios didelei
daliai jaunimo atrodo madin
gos, tiesiog „lux". Tai iš tiesų
džiaugsmingas žurnalas jauni
mui apie jauną gyvenimą, iš
kurio bandoma atimti jo esmę.
„Lux" prenumerata metams
30 JAV dol.
A u d r o n ė V. S k i u d a i t ė

Rugsėjo 8: Penktadienis
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AMERICAN TRAVEL SERVICE
Rudeni ir žiemą kviečiame keliauti
su mumis. Turime pačias geriausias
kainas skrydžiams į Vilnių ir
aplankant kitus Europos miestus.
I
*******

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

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

Senn, Alfred Erich
Politiniai kraštutinumai ir jų pavojus
Glinskis, Rimvydas
Dar nepamiršta j a u užmiršta Lietuvos istorija: Grūto
parkas
Žibąs, Horstas
Politinė ekonomija
Pietūs
Kodėl palieka Lietuvą?
Grigaliūnas, Artūras
Grabauskas, Gintas
Subačius, Giedrius
Nauja išeivija
Kezys, Algimantas
Grabauskienė Svetlana; Zavistauskienė, Laima:
Drupaitė, Vile; Aušriene, Nora: Januškiene. Aušra
Organizacinis posėdis
Vakarienė
Pokalbis su V. Bakaičiu
Praveda: Markelytė, Daiva
Literatūros vakaras
programoje dalyvauja:
Šileika, Antanas
Mayo, Wendell
Guilford, Irena
Aleksa, Vainis

Rugsėjo 9: Šeštadienis
9:30

Žurnalistai ir j u pažiūros
Rekašius, Zenonas
Rimvydo Valatkos pranešimą .Dabartiniai rūpesčiai Lietuvos
spaudoje" skaitys Liūtas Mockūnas.
Komentuoja Julius Šmulkštys ir Liūtas Mockūnas
10^30 Vaišnys, Rimas
Griežtieji mokslai
12:00 Kauno Universiteto Išeivijos Archyvo apžvalga
Dapkutė, Daiva
IKK)
Pietūs
2KK) Tolerancija ir mažumos
Šmulkštys. Julius
Sabaliūnas, Leonas
3KK)
4KK)
6:30
8KK)

Už ką atsiprašė Lietuvos katalikų bažnyčia
Mockūnas, Liūtas
Oralinės tradicijos
Tiina Kirss.
Komentuoja Kelertiene. Violeta
Vakarienė
Muzikos ir pasilinksminimo vaknras

Rugsėjo 10: Sekmadienis
10-.30

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

Sverdiolas, Arūnas. Kultūrinių srovių susikryžiavimas.
Komentuoja Algis Mickūnas

Norintys suvažiavime dalyvauti, prašomi registruotis iki š.m. rugseio
5 d. pas Mariją Paškevičiene, 306 55th Place, Downers Grove
IL 60516. Tel.: 630 852-3887.
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COMF. ON \BOARI)
And start a new caieer m the aviation indu-urv We are scekeag rehable įndividuals for ramp agents.
aircrat't tuelers. aircraft cleanerv
warehouse agcnts and ground handling maRagervsuper\i>ors. Quoiified .andidales mus havc a 10 year
vent'iabie background and be able
to work ai! slufts. including wt-ekend>. holidays and aights. Also
mušt speak. read and u rite Enghsh We ol't'er travel benefits. heahh.
lite & dental insuraoce. 401K pian
and much more' Appl) ai
H l DSON GENEKAL I X C
10600 VV. Higgins Kd.. Suite
610 Rosemont. II. 6001S.
Phone: 847-298-6140.
EPE M/K/DA
,

Vilniuje, prestitininaap Atnakni.... ra. ne, parduodamas naujai
pastatytas 'Z a. mūrinis namas.
Nupiginta kaina greitas* [nedavi
mui IV i Lietuvoj 011-370-2797-S22 arba 011-3 70-2-345-1G7
\Voodridge mieste,
=
nuosavame name,
i š n u o m o j i ! 1 m i e g . k a m b . ir
vonia. T e l . 630-663-9434.

HAPPY I.ABOR l).\Y
to all of our customers trom
t RAVMOKD SAUSAGE CO.. Inc.
2310 S. Pulaski. Chicago, IL
773-277-3095
..Evervthinsj fresh as a daisv"

Kaune parduodamas
naujas 9 k a m b . , 4 0 0 0 k v .
pėdų+ namas. Skambinti
Lydijai. tel. 773-631-7406.

Išnuomoju 2 miegamųjų
butą Archer ir
Christiana apylinkėje.
Tel. 773-376-5698.

Vidutinio a m ž i a u s m o t e r i s .
turinti teise gyventi JAV. ieško
darbo. Gali slaugyti ligonį,
dirbti ruošos darbus. Vairuoja
automobilį. Skambinti 708344-1656. Birutė.
?:«....

Nebrangiai dažau namus iŠ
vidaus ir lauko, taip pat
popieriuoju ir atlieku smulkius
n a m o remontus
'
R i m a s , tel. 630-325-1752. ':

Padedame paruošti
dokumentus studento vizai
gauti. S k a m b i n k i t e
tel. 7 7 3 - 3 9 8 - 5 4 7 7 a r b a
773-220-4950.

\

Tel. 773-735-3555
Directline:
773-461-0961
NAURIS TANKEVIČIUS
Paskolos nekilnojamam turtui
* Nuosavybės pirkimas be
pradinio įnašo

* Programa, netikrinant
atlyginimo, turto, darbovietės
" Kredito problemos — OK
" Nuošimčiai — nuo 6%
Anchor Mortgage Corp.
5958 S. Pulaakj
< - >
Chicago, IL 60629 A a *

MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
į kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-925^1331.

P r o f e s i o n a l u s kr aust y m a s
C i k , i ( j o | i ' n u / |<>s u b u

Egidijus Const r u c t i o n
N . i m u v i d a u s ir i š o r ė s
ci.i/yrno, a l i u m i n i o d a r b a i ,
visu rusiu s t o g a i , staliaus
paslaugos. Pigu, greita,
patikima.

STASYS ŠAKINIS
Dažytoja* iš vidaus ir ii lauko.
popieriuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4612 S. Paulina, Chicago, IL.
TeL 773-927-9107.

e

ŠaUioa pokvlių sgfcg - fjjJui įvairioms progoms

6710 N Oavtad, LroQr*wod, L 60646

Res. 773-271-0336; Pager 847-974-3797
Fax 847-674-1802
35 iki 40 svečių

Išnuomoju vieną
.
kambarį prie šeimos. \
Rimas, tel. 630-325-1752.

w

BmdčmMom

40 ». 60 svočių
Vilniuje; Žirmūnuose
parduodamas gero
išplanavimo 2 kambarių butas.
Skambinti 773-884-0621. {
Prašau palikti žinute.
'•

A * f 0 * \ 0 0K
60 Ai 00 svočių

2000 m. vasarą visi keliai veda į
VILNIŲ

Buvusi mokytoja ieško «
d a r b o . Gali prižiūrėti
|
vyr.amžiaus žmones ir gyventi
kartu. Tel. 416-261-4555 arba
905-764-1893.

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

RESTAURANT
Needs f u l l & p a r t t i m e
vvaiters/vvaitresses
cashier, person t o
ansvver t h e p h o n e .
PGN FUN VILLAGE
8 1 2 5 VV 9 5 St.
Hickory Hills, IL
5.50+ up. plūs TIPSM!
tel. 7 0 8 - 4 3 0 - 7 9 0 0 .

BM
;

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

Kerpu vyrus ir moteris.
. Skirmantė,
tel. 708-612-9526 arba
708-422-5215.

i^*>K
^d-j

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas
Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir
sekmadieniais groja
10 žmonių orkestras
(galite pasitobulinti
šokio mene - vyksta
pamokos)

ltt«ftf«
125 iki 175 svočių
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GREIT

PARDUODA

REALTORS
OFfCJTTJI SM. ajga
E(7W4S-71M
<M-4t»

RIMAS L S T A N K U S
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
»Pensininkams nuolaida

R e a l m a r t §Į mm.
Realty Group Inc.
6602 S. Pulaski Rd.
Chkago.IL 60629

630-241-1912.t

AMSEJt CONSTRUCTION C o .

Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Lkensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,

BALYS BUDRAITIS
Broker Assodate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI

Bos. 773.S1S41M Faftr 3UOe*-«M7
Fax773.St5.3M7

C.L.Quality Body Shop
22Sld5S0»vaaų

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, U 60610
TeL 312-444-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgalį uždaryta

.6

STASYS'
CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plyteles; "skfngs",
•sotfits'. 'decks", "guiters-, plokšti
ir -shtngte" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

tel. 773-767-1929.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir {vairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

g

32081/2 Weat 96th Street
TeL (708) 424-8654
(773)681-8854

Į S.Senete,

100 iki 138 svečių

Atidaryta 7 dienas savaitėje

la>
IKJ

Ai^0MCeaJ0,NAJy»4,SVEKAtO6T
IR GYVYBES DRAUDIMAS.

FRANK 2APOUS

8900 SOUTH ARCHRR ROAO, Wiu/yar SMMNGS, l u n o i s T o . 708.839.1000
RAYMONDA
SOLODOVIENĖ
Mortgaga Conauftsnt

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S

Agentas Frank Zapofe ir 0 « Mgr Aukaė
S. Kane kalba Utuviikai

VeMonuo
1921 m.

,^*^kr^pfew

Sąžininga, tvarkinga
moteris, auginanti 2 m.
dukrytę, gali prižiūrėti vaikus
savo namuose Brookfietd. IL.
Tel. 708-458-7609.

Tel 6 i 0 9 6 4 SK'>8 ai b a
mobilus t o O K l i . / l l l

Tel. 8 1 5 577 1797

v 4u

r

l \ v c / . i m c siuksli s

Remontuojame, patekusį į
avariją atstatome, dažome ir
poliruojame, taip pat
parduodame automobilius.
Reikalingas skardininkas.
Skambinkite 815-723-7650.
Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas
67 & Whipple apyl.
$375 • i mėn. +»security*
TeL 708-293-6088

t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, I L 60629
773-735-3400
4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, I L 60453

708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

L1THUANIA
$ 0 . 2 1 p«ffmln

9201 S. Ctesjro
Oak Lanmn, l«nois 60453
Būtinas* (708)4234111
Vok* Mat (708) 233-3374
F«x (708) 423-9236
Psgsr (312) 707-4120
Ras. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Pro4se)ona8ai ir sąžiningai patamauja
(vairių nuosavybių paldrna ir pardavimą
miestą Ir prisrrasečiuosa

°$&L

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v. v., teL 708-652-2110.
Lietuvišku metodu dažau antakius
ir blakstienas, danui manikiūrą ir
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus bei
atlieku kt kiipyklines paslaugas; su
vašku nuimu plaukus nuuo veido ir
kojg. Tel. namų 773-476-0513,
mobiliu 773-317-6965^

4738 W. 103 r d S T
O A K L A W N , I L 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWW31AZEIKA.COM

Acoent
Homefindors

Kalame visq rūšių, „sadings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti |
R o m u i teL 630-774-1025. a
Wmdow Wasbers Needed!
40,000 per year. Weneed 100crews.
No exp. necessary. WiU train Mušt
have vabd driver's beense and transporuttkn. Mušt be fhtent in English
LA. McMabon WIndow VVasbins.
TeL 8te-820-6155.
V y n i ir moterų kirpėja.
1S metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.

SALAMANCA
Vokemafl
773-650-6878
* Paser
773-260-3404
CelLtaJ.
630-460-5988

AUDRIUS MIKULIS
Sprendimai! Sprendimai!
Sprendimai!
Ketinate pirkti, parduot) ar įkainoti
nekilnojamą turtą? Turitį sunkumų su
paskola? Jums profesionaliai patars ir
sąžiningai patarnaus
AUDRIUS MIKULIS

New Vision
Bos.: 708-361-0800
VokcMat77385tt8»
F u : 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei nonte parduoti ar pirkti namus
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sajbningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kompanijonėms

Qreetr»**»t0th«r4«0frr»w0f1d-«ryCl«Jl«jyttlB».

foy htfvmuitiofi CŪU Long PfcĮfc tm JrOtt:

UftO0-4i9.044R
PARKFIELD FORD
* Jums reikkrM^ ar naudoto atiuMKjba^.van*,
•unkveŽlir^^ĮKStiuIflfyverider žemnn* kainomis?
•Neturite kredito totor|ui? • Nekalbate angliškai?
Ne problema' Vairuoti automobilitalite jau šiandien! Priimame
visus pareiškimus kreditui gauti Taip p*t sutvarkome finansa
vimą, nežiūrint kredito istorijos. Nepraleiskite šios protos!
Užeikite pas mus:
11400 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60655
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296
B-mail: pparkiieldtjaol.com ir pasikalbėkite su
ASTA PIELER
Cfrtned Auto Saka Conautari
KHIONfS' POIlSIS' KELIONĖS'

lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS
to Lithuania.
No one mat'es roundtnp travel to Uthuama ea *ei ••• d more corwenent than SAS
From Chicdgo we offer da'ly service to Vilnius witti a hass!<:- :re» cornection via
Sto^khoim. When you're ready !o retum vouli enjoy sarpf>-clay travel back to
Cniraco through our Cop''
' diflerence SAS
can mateforyour next tnp
I
,• •
.
-1800-221-2350
or visit our vvebsite at w»ewscanrJnawartnet.
fimM«
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Nebrangiai atHekn elektros,
„plumbing", dažymo, staliaus
» ir kitus vidaus ir lauko
i darbus TeL 708-205-1046,
Vytenis.

Tel 7 7 \ 7 8 8 8 0 0 0
Fax 77 \ S 8 6 J 4 2 0
E mail ,nl<.iqot.iw^y'r>yahoo tom
AukltcK darbo kokybės automobiliii įturdų
ir dažymo oVbtuve »ūto pailaugtj lanome
auto siardas ir gtometriįa (frame) labai ge
rai pniaikome automobilio spsfct; darome
remonto ikamnii tmkan<ąn drauoVno kom.
P«»»ioms; duodami 0 0 % garantija
dsrbamj; tarpMntsapjm a i viiomh auto
draudimo kompsnįomį; padedame vutvarkyf avahioi * i k « n n (ctoirm); padedame
apudrausti labai gerote draudimo komparnjote.
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Perkate automobilį?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Kątikatvykot į JAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Žemiausi finansavimo %!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
Galėsite sėst už vairo šiandien!

(630>-579-18S7

ATTENTION IMMIGRANTS!
Canada and Australia
are accepting applicants for
Permanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in tmmigration
www.immiKration-service.com
Samdome ( u i paslaugą mokėti
nereikia) įvairiems darbams
Downers Grove, IL — puiki
aplinka, 3 pamainos, daug
viršvalandžių. Alga pradžiai $77.50. Reikalingi: mašinų
operatoriai, suvirintojai, virėjai
profesionalai, kandidatai
įvairiems įstaigos darbams. .
Būtini legalūs dokumentai. ~
Skambinti: 630-920-0238; ~
fax: 630-920-0157; web page:
wwwxariU4estamngxom
Kalbame angliškai, lenkiškai.
rusiškai, ispaniškai.
Kreipkitės į Haliną arba Marek.

ir namų

ruošos

darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:

ALL CARE
LmpH^uiciit Agcmy
Tel. 773-736-7900
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA A T S T O V Y B Ė
2348 W 69th Street
Tai.: 773-778-1488

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

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

palikimo mokesčius. Nepajė priedo tūkstančius dolerių laikyti jūsų gyvybę, jei nėra DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 2 d., šeštadienis
gumo atveju —jokio delsimo.
vilties jums pasveikti.
teismo — „probate" išlaidų.
JAV LB Krašto valdybos
Ar „living trust's" yra
Ar „trust", įjungtas į tes
Kontrolė. Didžiausia. Jūs
Socialinių Reikalų Taryba
VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES
galite pakeisti ar panaikinti tamentą, neatlieka to pa naujas dalykas?
Ne. Jie naudojami jau šim
sudarytą „trust" bet kuriuo ties?
SUKAKTIS
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė
Ne visai. Testamente gali tus metų.
metu. Turtas yra jūsų „trust"
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Kam reikia turėti „Living
kontroliuojamas, net ir tuo at būti įvestas „testamentary
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906
veju, jei nesate pajėgus tvar trust", kad sutaupytų paliki trust"?
Nesvarbu, kiek amžiaus tu
kyti savo reikalus, ir taip pat • mo federalinių s mokesčius,
po mirties. „Trust" yra sun kad būtų rūpinamasi nepil rite, kiek ir kokio turto turite,
Minint mano mylimo Vyro, kurio netekau 1989 m.
kiau, negu testamentą kontes- namečiais vaikais ir t.t. Bet, ar vedęs, ar ne, gerai turėti,
SUPRASKITE KAS YRA „LIVING TRUST" tuoti — ginčyti.
kadangi tai yra jūsų testa „trust". Jei jūs turite bet kokio
rugsėjo 8 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už jo sielą bus
mento dalis, toks „trust" nega „titled" — jums įvardinto tur
aukojamos š. m. rugsėjo 8 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje,
ar vyras. Teismas patvirtina
(Tęsinys)
Privatumas. „Living trust" li pradėti veikti, kol jūs nenu- to, ir norite būti tikras, kad
visas išlaidas, prižiūri finansi nėra viešai prieinamas ir jūsų mirštate, o, be to, testamentas jūsų artimieji: žmona, vyras,
Los Angeles, CA.
9. Kaip „Living trust"
nių reikalų tvarkymą.
šeima
tvarko
reikalus
pri
turi
pereiti
per
teismą
vaikai ar tėvai išvengtų teisMaloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną
išvengia „probate" ir apsaugo
Mirties atveju— „Proba vačiai.
„probate". Taip jis neišvengia nio įsikišimo problemų po
nuo teismo kontrolės jums
prisiminti
Velionį Leo maldoje.
te". Teismas įsako užmokėti
Daug mūsų žmonių žino, teismo „probate" ir tai pat ne jūsų mirties ar tuo atveju, jei
esant nepajėgiam? Kada suda
visas jūsų skolas ir išdalina kad reikia turėti testamentą suteikia jokios apsaugos tuo tampate nebepajėgus savo rei
rote „Living trust", jūs perke
Nuliūdusi žmona Izabelė.
turtą pagal valstijos įstaty ar kitą kokį dokumentą, kaip atveju, jei jūs pasidarote ne kalus tvarkyti, turėtumėte
liate turtą nuo savo vardo/
mus.
„trust" ar pan, kurie tvarko pajėgus tvarkyti savo reikalų. pagalvoti apie „Living trust".
pavardės į „Trust", kurį jus
Išlaidos.
Mirties
atveju
jūsų
turtą, bet kiek iš mūsų
Taip pat pasiūlykite tai ir ki
kontroliuojate. Pvz., pakeiAr sudaryti „living trust" tiems jūsų šeimos nariams,
maždaug
nuo
3-8
proc.
viso
turime
testamentą? Jei netu
čiate iš „Jono ir Barboros Jo
kad jums nereikėtų turėti rei
naičių (vyro ir žmonos)" į turto vertės reiktų užmokėti rite testamento, jei neturite yra brangu?
Ne, palyginus su išlaidomis kalų su teismu po jų mirties,
„Jonas ir Barbora Jonaičiai — teismų ir teisinėms išlaidoms. „trust" ar panašaus dokumen
„trustees" — patikėtiniai, pa O tuo atveju, jei tampate ne te, nelaukite rytojaus, skam ir kontrolės praradimu, jei ar jei jie taptų nepajėgūs pa
gal „trust" padaryta 1/1/1999. pajėgus tvarkytis savo rei binkite šiandien advokatui ir teismai turi įsikišti, jei esate tys tvarkytis.
Teisiniai jūs nebesate savinin kalų, yra neįmanoma ap pradėkite tai tvarkyti, kol dar nepajėgus tvarkyti savo rei
Lietuvių tarpe yra nemažai
kalų, ar mirties atveju. Kiek
turite laiko.
kai (nekriskite į paniką — vis skaičiuoti išlaidų.
turtingų
žmonių, bet retas ku
jūs mokėsite už „trust", prik
Ikšktm. Mirties atveju už
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo dukterims SUSAN,
kas dabar priklauso jūsų
ris
susitvarko
turto palikimą
Ar
man
reikėtų
„Corpo„trust") ir taip nėra nieko, ką truktų nuo 9 mėnesių iki 2 rate Trustee" — korporaci lauso nuo to, kiek komplikuo taip, kaip reikėtų. Nesvarbu,
CHRISTINE, NANCY ir sūnui ROBERT, tėvui dr.
tas yra jūsų planas. Prieš su
teismai galėtų kontroliuoti metų, kol jūsų palikuonis nio patikėtinio?
JUOZUI KRIAUČIŪNUI, visiems giminėms ir
darant „trust" pasiklauskite kokio amžiaus esate: jaunas,
galėtų
gauti-paveldėti
jūsų
jūsų mirties ar negalios atve
pagyvenęs
ar
senas,
visi
artimiesiems.
Jūs galite nutarti būti pats
ju. Todėl jums ir jūsų šeimai turtą. Nepajėgumo atveju — savo „trust" patikėtiniu — iš anksto, klek jis jums kai miršta. Miršta žmonės 20
nuos.
teismas tvarko viską, kol jūs
nebereikia teismų.
Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos JAV ir
metų, miršta 100 metų. Pasili
„trustee". Bet kai kurie žmo
sustiprėjate arba mirštate.
Kaip ilgai užtrunka suda
Kanadoje valdyba ir nariai
kę
artimieji
dažnai
turi
daug
10. Ar aš prarandu kontrolę
Kontrolė. Jūs neturite jo nės pasirenka „Corporate ryti „living trust"?
vargo, kol velionio turtą su
savo turtui, jei sudarau kios kontrolės. Kontroles ne Trustee" — korporacinį pa
Kada jus nusprendžiate su
„Trust"? Absoliučiai ne! Jūs turi ir jūsų šeima, nei ne tikėtinį, pvz., banką ar „Trust" daryti tokį „trust", jį teisiškai tvarko. O tie, kurie neturi gi
turite visišką kontrolę. Kaip pajėgumo atveju, nei jūsų įstaigą, kuris veiktų kaip „Co- paruošti užtektų keletos sa minių, jų turtas, jei nepaskir
tas „trusf ar testamento, ati
savo „trust" „trustee" — pa mirties, atveju. Kai mirštate, Trustee" — kopatikėtinis. vaičių,
ALVVAYS W I T H FLOVVERS!
i
tenka nežinia kam.
tikėtinis, jūs galite daryti turtas yra išdalinamas pagal Ypač dabar, kai žmonės neturi
Ar man reikia advokato
* Skintos ir vazoninės gėlės
Mes turime nemažai gerų
viską su savo turtu, kaip ir valstijos įstatymus.
laiko, sugebėjimo ar noro tvar sudarant „trust"?
* Vainikai, krepšeliai
Qj
atsakingų, patikimų advo
anksčiau — turtą pirkti ar
Taip. Jums reikia advokato,
Privatumas. Jokio. Teis kyti savo „Trust" arba, jei abu
katų,
pasiskambinkime
jiems
*
Vestuvinės
ir
proginės
puokštės
^
parduoti, pakeisti ar net pa
minės procedūros yra atviros sutuoktiniai yra ligoniai „Cor kuris turi patirti, sudarant
dar šiandien ir pradėkime
naikinti įsteigtąjį „trusf — už
porate
trustees*
yra
patyrę
in
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei
„living trusf* ir gali jums duo
visiems. Šeima gali būti iš
tvarkyti savo sunkiai uždirbtą
tai jis vadinasi „revocable livestavimų
tvarkytojai;
jie
yra
ti vertingų patarimų ir kad
statyta nepatenkintiems pali
Lietuvoje
ir sutaupytą turtą.
ving trust" — atšaukiamasis.
kuonims ir neskrupulingiems objektyvūs ir patikimi, o būtumėte tįkras, kad tas
Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas)
Jūs pildote pajamų mokesčius,
Naudotasi medžiaga iš lega
užmokestis paprastai yra la „trust" sudanytas tinkamai.
advokatams.
kaip ir anksčiau. Niekas nepa
lios spaudos.
bai prieinamas.
8015W.79St.,Jusuce,IL
Jei a i turiu „living trust"
14. O dabar — kas būtų,
sikeičia, tik vardas ant
Jei man kas nors atsi ar man reikalingas ir testa
jei turėtumėte testamentą.
„titles"? Ar yra sunku pervesti
Jūsų nepajėgumo tvarkyti tiktų, kas perimtų kontro mentas?
turtą į „Trust" Ne, jūsų advo
UETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
savo reikalus atveju — teismo lė?
Taip, tai lyg atsarginis turto
* „Tautos fronto" koalici
katas, „trust" atstovas, finan
SĄJUNGA
Jei jūs ir jūsų žmona/vyras paskirstymas, tuo atveju, jei ja, kurią sudaro Nacionaldekontrolės tokia pat lyg testa
sinis patarėjas ir apdraudos
abu yra „co-trustees", tai jie jūs pamirštate dalį turto mokratų partija, Tautininkų
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
mento ir neturėtumėte.
agentas gali padėti.- Jums
gali tuojau parimti kontrole,, ' įrašyti į „trust". Po jūsų mir sąjunga ir Lietuvos laisvės
apylinkėse ir priemiesčiuose
Mirties
atveju
Sektų
„pro?eikia pakeisti „titles" savo ne
jei vienas sutuoktinių pasida ties testamentas atsako už pa lyga, siūlo Lietuvoje sugrą
bate".
Taip
pat
lyg
testamento
Patarnavimas 24 vai.
kilnojamai nuosavybei, esanrytų nepajėgus ar mirtų. Jei mirštą, ar vėliau įgytą turtą ir žinti mirties bausmę bei įkurti
ir
neturėtumėte,
bet
jūsų
tur
čiajai jūsų gyvenamoje valsti
kas atsitiktų jums abiems,
joje, ar kitoje, ir kitą turtą, ku tas būtų paskirstytas pagal arba jei esate vienintelis perveda jį į jūsų „trust". Tai sunkiųjų darbų kalėjimus, kur
testamentą
—
pagal
jūsų
no
turto daliai gali reikėti pereiti nusikaltėliai patys užsidirbtų
FUNERAL DIRECTORS
ris turi nuosavybės dokumen
„trustee", jūsų pasirinktas per teismą „probate", bet galu savo išlaikymui. Nacionalderus,
jei
jis
yra
galiojantis.
tus (title), pvz., stocks, CDs,
Directors
of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
„successor trustee" — įpėdinis
banko sąskaitas, kitus inves Tuomet nėra jokių ginčų dėl perims kontrolę. Jei „Corpo tinis rezultatas — ta turto mokratų partijos (NDP), vie
GĖRALO F. DAIMID
tavimus, apdraudas ir t.t. turto padalinimo, arba jie rate Trustee" jau yra jūsų dalis gali būti paskirta pa nos iš trijų į „Tautos frontą"
nėra
sėkmingi.
•
»
veldėtojams
pagal
jūsų
„living
susibūrusių
politinių
jėgų,
pir
Dauguma „living trusts" api
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
mininkas Rimantas Smetona
Teismo ir teisinės išlai „trustee" arba „co-trustee", tai trust" planą.
ma ir brangenybes, drabužius,
5948
S.
Archer
Ave.
jis ir toliau tvarkys jūsų
Ar „Living will" yra tas sakė, kad „Tautos fronto" at
meno kūrinius, baldus bei kitą dos. Tokios pat, kaip ir netu „trust".
5200 W. 95 St.
9900 W. 143 St.
pats kaip ir „Living trust"? stovai sieks, kad šie klausimai
turtą, kuris neturi nuosavybės rint testamento. Išlaidos gali
Ką
daro
„successor
trus
OakLawn,
IL
Orland Park, IL
Ne. „Living trust" yra skir būtų svarstomi naujajame
įrodomųjų dokumentų (titles). padidėti, jei dėl testamento tee" — įpėdinis patikėti
ALL PHONES
Seime.
R.
Smetona
kritikavo
tas jūsų finansiniams reika
O taip pat nurodymus pa kyla ginčai (if will is con- nis?
1-773-523-0440
šios kadencijos Seimo sprendi
lams tvarkyti.
PROVIDING SERVICE
veldėtojams kai kuriam tur tested).
„Successor trustee" — įpė
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS
Laikas. — Toks pat, kaip ir
„Living wiUr" yra skirtas me mus pakeisti mirties bausmę
tui, pvz., gyvybės apdrauda,
CLOSE TO HOME
dinis patikėtinis gali būti su dicininiams * gydymo reika įkalinimu iki gyvos galvos bei
neturint
testamento.
turėtų būti įrašyta į jūsų
augęs jūsų vaikas, kitas gi lams ir išreiškia jūsų norą, ką priimti Baudžiamojo proceso
J
ū
s
ų
kontrolė
—
ribota.
„trust", kad teismas jų ne
minė, ar patikimas draugas, daryti, jei jtįlu sveikata yra kodekso (BPK) pataisas, lei
galėtų kontroliuoti. Ir jei jūsų Tokia pat, kaip ir neturint tes
arba
ir „corporate trustee". Jei nepagydomoj* padėtyje — ar džiančias „persekioti 90-metį
nurodytas paveldėtojas yra tamento, išskyrus mirties at
jūs
pasirenkate
individą, turė medicininis personalas turi
neįgalus ar jau yra miręs, kai veju, kada jūsų turtas yra pa
senuką ir įteisinančios susitumėte
pasirinkti
kelis, tuo at
imtis drastiškų priemonių pa- dorojimą už akių"
jūs mirštate (IRA,401(K) ir kt. skirstomas pagal jūsų testa
mentą, jei jis yra galiojantis, veju, jei pirmasis pasirinkta
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
'gali būti išimčių.
ir visi ginčai dėl jūsų turto yra sis negalėtų tapti patikėtiniu
Paskubėkite .'Laiko liko visiškai nedaug!
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
12. Ar sudaryti „Trust" už nesėkmingi. Savo testamentą (trustee).
trunka daug laiko? Tai jūs galite keisti bet kada.
Ar su mano mirtimi bai
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
užtrunka šiek tiek laiko. Jūs
Privatumas — jokio. Toks giasi ir mano „trust''?
tai galite padaryti dabar, o jei pat, kaip ir neturint testamen
„Trust" nebūtinai
turi
ALL PHONES
nepadarysite, tai vėliau už to.
„mirti" su jumis. Turtas gali
mokėsite advokatams ir teis
15. Jei turite „Living trust". likti „trust" ir būti tvarkomas
1-708-430-5700
mams. Viena didžiausių nau Jūsų nepajėgumo tvarkyti jūsų paskirto asmens, ar
dų „Living trust" yra ta, kad savo reikalus atveju: jokios „corporate trustee", kuriuos S
skrydį parūpino SAS
visas jūsų turtas yra su teismo kontrolės. Jūsų paskir jūs pasirinkote, kol jūsų pa
rašomas kartu pagal vieną tas patikėtinis (successor trus veldėtojai (benenciaries), į ku
J Vardas
planą. Todėl nedelskite suda tee) tvarko jūsų finansinius riuos įeina ir mažamečiai vai
i
ryti „trust". Bet „trust" gali reikalus pagal jūsų nurody kai, kai jie pasiekia tą amžių,
i
!
Adresas
i
apsaugoti tik tą turtą, kurį jūs mus jūsų „trust", ir tiek ilgai, nuo kada jūs norėjote, kad jie
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST
į jį įrašysite. Čia santrauka kiek reikalinga. Kai kuriose paveldėtų jūsų turtą; arba
i
i
CICERO 5940 W 35 ST.
palyginimui, kas gali atlikti — valstijose teismo įsiterpimai „trust" turi aprūpinti, pagal
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
i
viską' tvarkyti, jums esant ne gali būti reikalaujami, darant jūsų nurodymus, jums arti
i
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
• Telefonas (
pajėgiam, jūsų mirties atveju, nuosprendžius dėl rūpinimosi mus žmones, kuriems reikia
)
i
TTNLEY
PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
i
specialios priežiūros.
* kokias reikėtų mokėti teismų jūsų sveikata ir gydymu.
i
i
ALL PHONES
r'r advokatų išlaidas, kiek tai
Kaip „living trust" gali
Mirties
atveju.
Jokio
i
CHICAGO
1-773-476-2345
A
U
K
A
1
d
o
l
.
i
i
užsitęs laiko, jūsų kontrolė, „probate" — jokio teismo. Sko sutaupyti palikimo mokes
i
i
NATIONWTDE
TOLL
FREE
(nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
i
tvarkant savo turtą ir priva- los užmokamos ir turtas pa čius?
i
Galima įsigyti ir daugiau bilietų.
i
tiškumas, kai neturite testa skirto patikėtinio išdalinamas
Jei visas turtas jūsų mirties ii Iškirpkite atkarpėle, pažymėkite kiek bilietų norite, i
i
mento, kai turite testamentą pagal jūsų nurodymus, įra atveju yra didesnis negu
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu.
i
i
ar kai turite „living trust".
šytus jūsų sudarytame „trust". 600,000 dol. federaliniai pali
i
i
i
i
13. Jei neturite testamento.
Teisino ir teisinės išlai kimo mokesčiai turi būti
bilietų
$
i
i
i
Jei nepajėgiate tvarkyti savo dos. Mirties atveju, paprastai užmokėti (pradedant 37 proc.). i
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
i
i
finansinių reikalų, teismas jokių, jei nėra „estate" mokes Jei esate vedęs/vedusi, jūsų
i
i
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
Laimingasis bilietas bus traukiamas
i
tada kontroliuos. Teismas pa čių. Nepajėgumo atveju — jo „living trust" gali turėtį pa
i
i
CICERO, 5645 W. 35 Street
skirs prižiūrėtoją, kuris rū kių išlaidų. Advokatas kartais skyrimą (provision), kuris
i
i
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d.
i
i
pinsis jumis, turės viską smul gali būti reikalingas, jei pali leidžia jums ir jūsų žmonai/
VVESTCHESTER, 10501 VY. CERMAK
i
i
vyrui palikti jūsų palkuokiai surašyti apie savo darbą kimas buvo labai didelis.
i
i
DRAUGAS
i
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ir pranešti teismui. Toks pri
l a i k a s . Paprastai — sa niams iki 1,2 mln. dol. vertės
i
i
4545
W.
63d
ST,
žiūrėtojas paprastai turi tu vaitės. Didesniems paliki neapmokestinamo turto ir tai
i
i
ALL PHONES
i
i
rėti užstatą, jei toks pri mams gali trukti ilgiau, ka sutaupytų 235,000 dol. puiki
CHICAGO,
IL
60629
i
i
1 708 652 -5245
žiūrėtojas būtų ir jūsų žmona dangi gali reikėti sutvarkyti nio federalinių mokesčių, •
.J
L.

A. t A.
LEO E. OKSAS

A. t A.
Ekonomistui RIMTAUTUI
KRIAUČIŪNUI

GAIDAS — DAIMID

•t

i*

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

i Paremkite DRAUGĄ ir j
j Laimėkite bilietus į Vilnių

PETKUS & SON

FUNERAL DIRECTORS

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
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DRAUGAS. 2000 m. rugsėjo 2 d., šeštadienis

Pirmadienį, rugsėjo 4 d„
yra JAV valstybinė šventė
— Labor Day (Darbo šventė).
„Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė tą dieną
nedirbs, todėl antradienio
dienraštis nebus išleidžiamas.
Antradienį, rugsėjo 5 d.,
„Draugo"
įstaigos
veiks
įprastu laiku: nuo 8:30 vai. r.,
iki 4:30 vai. p.p. (žinoma,
Čikagos laiku!). Redakcijos va
landos: 8 vai. r. iki 4 vai. p.p.
Linkime poilsingo ir saugaus
ilgojo savaitgalio!
Pirmoji šio sezono „Dai
navos'' ansamblio repeticija
vyks antradienį, rugsėjo 5 d.,
7:45 val.v. Pasaulio lietuvių
centre (apatinėje salėje). Nuo
širdžiai
kviečiame
visus,
mėgstančius dainuoti ir norin
čius įsijungti į ansamblio ei
les, dalyvauti šioje repetici
..Trys tigriukai" yra išleidę garso juostelę, kurią pavadino „Po gimtinės joje, susipažinti su kitais an
ąžuolėliais". Juostelę bus galima įsigyti per „Trijų tigriukų" koncertą, ku sambliečiais ir ateities pla-.
ris vyks rugsėjo 8 d., penktadienį, 6 val.v. Lemonte ir rugsėjo 9 d., šešta
nais.
dienį. 6 val.v. Jaunimo centre. Jaunimui iki 12 metų bilietas - tik 5 dol.
Kovo 11-osios mokykla,
Be kitų miestų, „Trys tiVytauto Didžiojo šaulių •
įsikūrusi Darien, IL, kviečia
griukai" koncertuos ir Cleve- rinktinė praneša, kad šauliai
vaikučius mokytis lietuvių
lande" rugsėjo 15 d. Kviečiami dalyvauja su vėliavomis sek
ir jaunesni, ir vyresni klausy madienį, rugsėjo 3 d., 10:30 kalbos. Mokslo metų pradžia rugsėjo 9 d. 10 val.r. Registra
tojai.
val.r. Švč. M. Marijos Nekalto
cija ir pamokos vyks Darien
Vyresniųjų lietuvių cent Prasidėjimo bažnyčioje BrighPark District klasėse, 133
re „Seklyčioje" rugsėjo 6 d., ton Parke. Po pamaldų - Tau
Plainfield Rd., Darien, IL. In
trečiadienį, 2 vai.p.p. bus Tau tos šventės minėjimas Šaulių
tos šventės minėjimas. Kalbės namuose. Pagrindinę paskaitą formacija tel. 630-969-8892.
Bronius Nainys. Meninė pro skaitys ALTo darbuotoja ir
Dr. P e t r a s Kisielius pasi
gramą atliks Algimantas Bar- žurnaliste Zuzana Juškevičie dalins naujausiomis žiniomis
niškis. Maloniai kviečiame da nė. Visuomenė kviečiama da bei įspūdžiais iš Lietuvos rug
lyvauti ir paraginti savo drau lyvauti.
sėjo 10 d. Cicero parapijos sa
gus. Po minėjimo bus ir bendri
Jei norėtumėte „Žaliųjų lėje tuoj po 9 val.r. lietuviškų
pietūs, kaip jau „Seklyčioje17
kortelių" loterijos anketų, Mišių. Taip pat jus pavaišin
įprasta.
kreipkitės į „Seklyčią" (2711 sime skaniu kugeliu, pyragai
Pedagoginio
lituanisti W. 71st Str., Chicago; tel. 773- čiais ir kavute. Cicero apylin
kės LB valdyba širdingai kvie
kos instituto mokslo metų 476-2655).
čia atvykti ir pasiklausyti įdo
pradžia vyks rugsėjo 9 d., šeš
Dėkojame
BALFui,
Lithumių žinių.
tadienį. Registracija - 9 val.r.
Primename, kad studentai, anian Mercy Lift, Pasaulio
Pirmoji mokslo metų die
baigę Pedagoginį lituanistikos lietuvių centrui, Zarasiš- na Čikagos lituanistinėje mo
institutą, JAV universitetuose kių klubui ir Teodorui Ru kykloje - rugsėjo 9-oji. 8 vai.
gauna net iki 30 užskaitų daičiui, kurie buvo užsisakę ryto vyks registracija Čikago
(kreditų). Tuo būdu studentai stalus į „Draugo" pokylį ir už je, Jaunimo centre (5600 S.
sutaupo laiką ir studijų išlai juos jau susimokėjo. Ragi Claremont). Mokiniai priima
das, kurios šiuo metu yra ga name kitus mūsų svečius ne mi nuo 3 metų amžiaus. Re
na didelės. Ši pastaba labai delsti ir atsilyginti už pokylio gistracijos metu bus galima
verta studentų ir tėvų dėme vietas. Jei turite kokių ypatin nusipirkti vadovėlių, pratimų
sio. Daugiau
informacijos gų kliūčių ir žinote, kad ne knygelių ir kitų reikalingų
skambinant Stasei Petersonie galėsite atvykti bei džiaugtis mokslo metams dalykų. Taip
su mumis, paskambinkite!
nei tel. 773-847-1693.
pat bus teikiama visa informa
Prieš dvejus metus i mu cija. 10 val.r. vyks pamaldos
Jeigu paskambinsite tel.
312-661-1028, ext. 22, galėsite zikos festivalį susirinko re tėvų jėzuitų koplyčioje. Po pa
užsiregistruoti ir dalyvauti kordinis žmonių skaičius Pa maldų didžiojoje salėje bus
ypatingame renginyje: rugsėjo saulio lietuvių centro Lemonte mokslo metų atidarymas. Pa
9 d„ šeštadienį, 1 vai. p.p., istorijoje. Šventės rengėjai - mokų nebus. Pamokos prasi
Northwestern University Law informacinė radijo laida „Stu dės rugsėjo 16 d. nuo 8:30
School, Thorne Auditorium, dija R" tikisi, kad minios ne val.r. iki 1 val.p.p. Patalpos
375 E. Chicago Ave. Renginį bus mažesnės š. m. rugsėjo 10 gali priimti ribotą mokinių
ruošia Chicago Humanities or d. nuo vidudienio ten pat, Le skaičių. Nevėluokite regist
ganizacija, o pagrindinis kal monte. Visus linksmins net ruotis!
bėtojas — ne kas kitas kaip šeši populiariausi lietuviški
ASK „Lituanica" ruošiasi
Lietuvos prezidentas Valdas muzikiniai ansambliai. Mažie pradėti krepšinio treniruo
Adamkus! Jojimas į paskaitą ji irgi turės galimybių savo ga tes, Dalyvauti kviečiami vai
nemokamas, bet būtina užsi bumus parodyti akcijoje „Ieš kai, gimę tarp 1982-1995 me
kome talentų!". Informacija tų. Treniruotės vyks šeštadie
registruoti iš anksto.
tel.
708-386-0556.
niais ir sekmadieniais. Vaikai
Smagios kelionės į tauti
nių šokių šventes, vietiniai
Du autobusai yra suorga tarp 5 ir 10 m. amžiaus žais
koncertai laukia tų, kurie pa nizuoti tiems, kas rugsėjo 9 bendrose mergaičių ir berniu
norės įsijungti į Jaunimo tau d. norėtų vykti į Valdo Adam kų komandose. Berniukai ir
tinio ansamblio ..Grandis" šo kaus paskaitą. Vienas iš Le- mergaitės, 11-kos metų ir vy
kėjų gretas. Ansamblio regis monto išvažiuoja 11:15 val.r., resni, žais atskirose koman
tracija vyks rugsėjo 17 d., sek kitas nuo „Seklyčios" išvyksta dose. Treniruotės prasidės
madienį. 6 val.v. Ateitininkų 11:30 val.r. Grįžtama apie 4 sausio 6 d. ir tęsis iki sporto
namuose. Pirmoji repeticija - val.p.p. Kelionės mokestis - šventės, kuri 2001 m. pavasa
sekmadienį, spalio 8 d. Turint tik 2.50 dol. žmogui. Visi kvie rį bus vykdoma Čikagoje. Žai
klausimų, prašome skambinti čiami šia proga pasinaudoti ir dėjų registracija bus vykdoma
vadovei Violetai Fabianovich važiuoti į paskaitą. Registraci asmeniškai šeštadienį, rugsėjo
tel. 773-436-1624 arba 708- ja „Seklyčioje"; tel. 773-476- 9 d., nuo 9 iki 11 vai. r. PLC,
Lemonte.
425-7834.
2655.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Jaunimo tautinis ansan
pilės ir. smagiai ><>kant.

o Kt.inili-" dalyvavo tautinių Aoknj Šventėje Kanadoje Šokėjai kvietia J8ijungti j jų
;k. u In.-t i laika

MENO MOKYKLĖLĖS ŠVENTĖ
Nebe už kalnų mokslo metų
pradžia. Mokslo metų atidary
mui, kuris įvyks Lemonte,
PLC, rugsėjo 7 d. 6:30 val.v. ir
Čikagoje, Jaunimo centre, tuoj
po lituanistines mokyklos pa
mokų, mokyklėles dėstytojai ir
kai kurių skyrių moksleiviai
pradėjo ruoštis iš anksto. Jau
antri metai, kai mėginu mo
kyklėlės mokslo metų atidary
mą paversti mažyte šventekoncertu.
Kiekvieno skyriaus dėstyto
jas dalyvaus meninėje atidary
mo dalyje: fortepijono dėstyto
ja Jurgita Bach skambins pia
ninu, aktoriai Apolonija ir Pe
tras Steponavičiai prisistatys
su jų pačių parengta trumpa
programėle, dainavimo sky
riaus dėstytoja Loreta Umbrasienė padainuos su mokslei
viais, nauja kanklių skyriaus
dėstytoja Genovaitė Razumienė skambins kanklėmis kartu
su Aušra Buženaite ir Rasa
Miliūnaite ir t.t.
Neseniai iš Kauno atvykęs
ir į „Svają" įsijungęs sportinių
šokių šokėjas Regimantas
Beržanskis šiais metais tal
kins sportinių-pramoginių šo
kių klasėje. Jis kartu su part
nere pašoks dzaivą ir rumbą.
Regimantas šokio paslapčių
mokėsi pas vedančiuosius
Kauno miesto sportinio šokio
pedagogus. Jo paskutinė va
dovė - Daiva Dackevičienė
(buvusi Kauno „Sūkurio" šo
kėja, treniravusia pas J. ir Č.

Norvaišas) yra parengusi Europos čempionatų nugalėtojus,
prizininkus. Pats Regimantas
su partnere yra dalyvavęs ke
liuose tarptautiniuose konkur
suose Vokietijoje (Manheimo
m.), Baltarusijoje (Minsko m.)
ir kt. Kaip jis pats sako, prizi
ninku netapęs, bet pasiekęs,
kad teisėjai atkreipė į jį dėme
sį ir neblogai įvertino. Tėvams
laimėjus „Žalią kortelę", jau
nuolis atvyko gyventi į JAV.
Nors individualaus šokio kar
jera kuriam laikui nutruko,
Regimanats tikisi, kad dirbda
mas mokyklėlėje, nepraras
savo sportinės formos, o jo įgy
tos žinios padės vaikams to
bulėti sportinio šokio srityje.
Norisi palinkėti jam geros klo
ties nelengvame šokio pedago
go darbe, o mano parama bus
visada šalia.
Gal ir ne visi pedagogai ga
lės dalyvauti meninėje dalyje,
bet ir tai, ką parodysime, turė
tų sudominti mūsų visuome
nę, kuri maloniai kviečiama
dalyvauti. JAV LB Kultūros
tarybos pirmininkei Marijai
Remienei maloniai sutikus, į
koncertinę programą Lemonte
įsijungs ir jaunieji daininin
kai, pasivadinę „Trimis tigriu
kais". Kviečiame tėvelius su
vaikais, paaugliais, visus, no
rinčius dalyvauti mokslo metų
atidarymo šventėje. Tikiu, kad
turėsime mažą šventę, kurių
mums taip trūksta!
Ligija Tautkuvienė

DRAUGO F O N D A S
4545 VVEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629
TEL.: 773-585-9500

KVIETIMAS l METINĮ SUVAŽIAVIMĄ
Kiekvienais metais pagal Il
linois valstijos nuostatus yra
šaukiamas Oraugo fondo na
rių metinis suvažiavimas.
Šiais metais DF narių suva
žiavimas šaukiamas rugsėjo
23 d, šeštadienį, 9 vai. ryto
Jaunimo cen|»e, Čiurlionio ga
lerijoje, 5629 S. Claremont,
St., Chicago. .
Draugo fondo nariai yra
pagrindiniai DF Seimininkai.
Jie priima bei tvirtina meti
nius tarybos, iždo, investavi
mo bei kontrolės komisijos
pranešimus. Nariai renka di
rektorių tarybos narius. Na
riai nustato tolimesnes Drau
go fondo veiklos gaires.
Draugo fondo nariai gyvena
išsisklaidė JAV, Kanadoje,
Lietuvoje ir Vokietyoje. Atstu
mai, išlaidos neleidžia visiems
akivaizdžiai dalyvauti DF me
tiniuose suvažiavimuose, ta
čiau Draugo fondo įstatai lei
džia kiekvienam nariui daly
vauti suvažiavime, įgaliojant
kitą DF narį už negalintį daly
vauti balsavime metiniame
suvažiavime su „Proxi" įgalio
jimu. Įgaliojimus reikia pa
siųsti vienam iš direktorių. Jie
visi privalo dalyvauti meti
niame DF narių suvažiavime.
Įgaliojimus pasiųsti reikia sa
vaite anksčiau.
Šiais metais prie kvietimo į
suvažiavimą yra prijungtas
Draugo fondo nario pasisaky
mas dėl DF tolimesnės veik
los. Narių pasisakymus dėl
tolimesnės veiklos reikia siųs
ti kiek galima anksčiau į
Draugo fondo raštinę, 4646 W.
63rd St., Chicago, IL 60629.
Kartu galima pridėti ir įga
liojimą, nurodant pavardę,
kurią perduosime suvažiavi
mo registracijos metu arba
prieš suvažiavimą.
Į Draugo fondo raštinę atei

na įvairios narių bei rėmėjų
nuomonės dėl
tolimesnės
Draugo fondo veiklos. Vieni
mano, kad būtinas tolimesnis
Draugo fondo auginimas, ei
nant į antrąjį milijoną, kuris
anksčiau ar vėliau bus reika
lingas „Draugui" nuosavos
pastogės (kartu ir Draugo fon
do) įsigijimui. Šiuo metu tos
problemos nėra, nuomojant
svetingas tėvų marijonų patal
pas, praeityje jiems daug pri
sidėjusiems finansiškai kaip
leidėjams prie „Draugo" leidy
bos. Marijonų'vienuolynui Či
kagoje labai sumažėjus, neži
nia, kokius radikalius sprendi
mus jiems reikės padaryti.
Pirmojo milijono sutelkimui
reikėjo arti septynerių metų.
Antrojo milijono sutelkimas
„Draugo" nuosavai pastogei
gali užtrukti žymiai ilgiau,
todėl jau dabar jį reikia pra
dėti.
Pirmojo mihjono dividendai
šiandien ir rytoj bus reikalingi
„Draugo" leidybai, nes „Drau
go" prenumeratos sudaro tik
pusę reikiamų metinių lėšų.
Kiti Draugo fondo nariai bei
„Draugo" skaitytojai mano,
kad tolimesni DF vajai nebe
reikalingi, toliau priimant tik
geranoriškas pavienes aukas.
Čia tenka paminėti, kad tik
vajų pagalba buvo surinktas
pirmasis milyonas, apie tai
nuolat kalbant ir rašant
„Drauge", siunčiant laiškus ir
vokelius.
Draugo fondo raštinė yra
pajėgi ir toliau tęsti lėšų tel
kimą, kaip ir iki šiol, jei mieli
DF nariai, rėmėjai ir visi
„Draugo" skaitytojai ir toliau
bus dosnūs, kaip ir praeityje.
Bronius Juodelis
Direktorių tarybos
pirmininkas

Turite problemų dėl alko*
Nepamirškite, kad neatholio vartojimo? Paskambi siuntę bilietu šaknelių, ne
nus telefonu 773-881-1461 galėsite laimėti piniginių pri
jums patars bei padės Jurgis. zų, kurie bus lošiami
per
Taip pat kiekvieną trečiadienį „Draugo" pokylį. Bus galima
7 val.v. galite atvykti į „Sekly išlošti 500, 300, 260, 200,160,
100 dolerių!
čią", 271., W. 7 lst Str.

„Tėviškės" lietuviu ev.
l i u t e r o n u parapijos bažny
čioje, 6641 S. Troy St., Čika
goje, sekmadienį, rugsėjo 3 d.,
10:30 vai. ryto pamaldose pa
mokslą sakys kun. Darius
Petkūnas, Lietuvos Ev. Liute
ronų Bažnyčios konsistorijos
narys, kaip kunigas aptarnau
jantis Kretingos ir Priekulės
parapijas ir dėstantis Klaipė
dos u-to Teologįjos katedroje.
Pamaldose dalyvaus ir kiti
jauni kunigai iš Lietuvos. Po
pamaldų
Moterų
draugija
vaišins pietumis, bus proga
pabendrauti ir su iš Lietuvos
besilankančiais dvasininkais.
Vysk. H. Dumpiui išvykus,
parapijos „šeimininko" parei
gas laikinai vykdys kun. Val
das Aušra.
Čikagos moksleiviai atei
tininkai/ kviečiami atvykti į
ateitininkų veiklos atidarymo
gegužinę sekmadienį, rugsėjo
1Q d., 10:30 vai. r. vyksiančią
Ateitininkų namuose, Lemon
te (tuoj po 9 v.r. šv. Mišių Pal.
J. Matulaičio misijoje). Moks
leiviai renkasi žemutinėje sa
lėje. Po registracijos ir lengvų
užkandžių bus proga pabend
rauti ir aptarti šių metų veik
los planą.
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ALMOS FONDUI aukojo:
Apolonija Vitkuvienė, West
Hartford, CT siunčia $500.
Almos vardu dėkojame! Aukos
nurašomos nuo mokesčių. Taz
ID #36-4124191. Čekius rašyti
„Lithuanian Orphan Care",
pažymint, kad skirta Almos
fondui. Siusti 2711 West 71
SU Chicago. IL 60829.
• P o n i a G.I.J. globoja
Lietuvoje 4 vaikus-naslaičius. Pratęsdama paramą ki
tiems metams, atsiuntė $600.
Po vieną vaiką globoja ir po
$160 atsiuntė: Vaida Trimakas,
Westlake, OH, Bobert Bulchis,
Cornvalns, OR.
Walter V. Adomkus, Littlerock, C A, savo globojamam
vaikui atsiuntė dar dovaną $60.
Visiems geriesiems žmonėms,
kurie globoja Lietuvoje vaikus,
reiškiame padėką! „Lietuvos
Našlaičių globa", 2711 West
71 8 t r „ Chicago, II60829.
• K v i e č i a m e į talką —
š e š t a d i e n i rugsėjo 9 d, nuo
8:46 vaL r y t o bus kraunami
„Saulutės*, Lietuvos vaikų
globos būrelio, siuntiniai į du
sunkvežimius. Labai prašome
galintys padėti krauti pasiau
kojusių savanorių supakuotas
600 dėžių. Rinktis Pasaulio
lietuvių centro apatinėje ma
šinų aikštelėje, prie įėjimo į
Lietuvių fondo, t.y. sporto salę.
„Saulutė* iš anksto dėkoja
atvyksiantiems.
• Automobilio, n a m u i r
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems ii Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A &
L. Insurance Agency, 9439 S.
Kedsie Ave., Evergreen Pk.,
IL 60806-2326. Tel. 708-4223466.
• J u o z o Mieliulio darbų
parodą dar galima pamatyti
ian. rugsėjo 11 d. Pasaulio
lietuviu centre, Lement, IL.
Lankymo valandos: šeštd. ir
sekmd. nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p.
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mntnal F e d e r a l 8 a v i n g s ,
2212 West Cermak Road.
TeL (773) 847-7747.
• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja u i
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams'
Lietuvoje. Aukojo: Jūra Bakaitienė $100, Leslie Behnke Hali
$240, tęsdama mergaitės moks
leivės metinę parama, anoni
miniai (D) $800. Labai ačiū!
„Saulutė", 418 Weidner Rd.,
BufTalo Grove, IL 80088. Tel.
647-637.7949. T a * ID6363003338.

Lietuvos Liuteronų Baž
nyčios vysk. J o n a s Kalvan a s sekmadienį, rugsėjo 3 d.,
sakys pamokslą Ziono parapi
jos bažnyčioje 11 vai. r. lietu
viškose pamaldose. Šis apsi
lankymas ir vyskupo pamoks
las pradės Ziono ev. Liuteronų
Bažnyčios įkūrimo 90 metų
jubiliejaus šventimą. Visi parapijiečiai prašomi dalyvauti.
Laukiami ir svečiai. Po pa
maldų bus Moterų draugijos
paruošti pietūs. Bus gera pro
ga pabendrauti ir susitikti su
garbinguoju svečiu. Ziono baž
nyčios adresas: 9000 So. Menard Ave. Oak Lawn, IL.
Rimo Laniausko meno
darbų parodos atidarymas
įvyks šeštadienį, rugsėjo 16 d.,
7:30 val.v. Paroda veiks tris
savaites nuo rugsėjo 16 d. iki
spalio 7 d. šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 11 val.r iki 2
val.p.p.
Tradicinę gegužinę Vilu
čių sodyboje, 1143 Southview
Dr., Schererville, IN, rugsėjo
10 d 1 val.p.p. rengia JAV LB
East Chicago, Indiana apylin
kės valdyba. Maloniai kviečia
me apylinkės lietuvius daly
vauti ir paremti apylinkės
veiklą.
• BAL71C MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus.
• Rasa Leonienė, Lietuvos
prezidento V. Adamkaus re
ferentė ir prezidentūros vaikais
besirūpinančios komisijos narė,
pranešė, kad už „Saulutės",
Lietuvos vaikų globos būrelio
nusiųstus $7,000 jau nupirktas
naujas autobusėlis į mokyklą
vežti vaikus iš Pumpųrg kaimo,
Šiluvos seniūnuos, t.y. Raseinių
rajone. Kadangi kaimo mokyk
los dėl lėšų stokos jungiamos,
labai reikia daugiau autobusėlių. Galintys padėti kaimo
vaikams pasiekti mokyklas,
prašomi siųsti aukas šiuo adre
su: „Saulutė" (arba „Sunlight
Orphan Aid), 419 Weidner
Rdū, BufTalo Grove, IL 60089.
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių.
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVDnNKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3633 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60629. TeL 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
• P r i e i užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memorialą, 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.
Priei pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
jis padarytas, kaip jau buvo
jūsų pageidauta. Sav. Lilįja ir
Vilimas Nelsonai. TeL 7732334336.
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČErtNAS
MK&PulasUKd., Chicago, 0.606»
TeL 773-562-4500
Valandos pagal susitarimą

Gibaitis
Čirpinės ir kriminalinės bylos
6S47 SJtecurie A
Chicago, IL
TaL 778-7784700
Toli froe 84 hr. 888-7764741
Darbo vai. ano 9 vs. iki 5 •.•.
flsttstt 9vj.uDlv.p.p
ADVOKATAS
Vytenis lietuvninkas
46MW.«8Stnot
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės noo .Draugo")
T«L 77S-S94-O100.
T«t«ŽO-M7-OSOO.Lasaoiit,n,

