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P a l e i s t a s JAV d a u g k a r t i n i o
n a u d o j i m o ervėlaivis „Atlantis"

Geri santykiai su kaimynais —
svarbus Lietuvos uždavinys
N e w Yorkas-Vilnius, rug
sėjo 8 d. (BNS) — Jungtinių
Tautų „Tūkstantmečio" sesijos
apskritojo stalo diskusijose
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus akcentavo gerų kai
myninių santykių svarbą, ku
riant pasitikėjimo klimatą re
gione.
„Mums tai nėra vien skambi
frazė. Pastarąjį audringų per
mainų dešimtmeti Lietuvos —
nedidelės valstybės — patirtis
liudija, kad šis kertinis už
sienio politikos principas pa
dėjo sukurti pasitikėjimo kli
matą regione", ketvirtadienį
sakė V. Adamkus.
Kaip pranešė prezidento
spaudos tarnyba, V. Adamkus
diskusijose išsamiau aptarė
Lietuvos bendradarbiavimo su
Lenkija ir Rusija raidą. „Dar
neseniai atrodė, kad prireiks
ne dešimtmečių, o galbūt ir
šimtmečio, kad tarp mūsų susuklostytų geri kaimyniniai
santykiai. Tai — ne tik Lietu
vos, bet ir mūsų kaimynių
nuopelnas", pažymėjo prezi
dentas.
V. Adamkus pasidžiaugė,
kad Lietuvą su Lenkija siejan
tis strateginis dvišalis bendra
darbiavimas „gali būti pavyz
dys, kaip bendri tikslai, bend
ros vertybės, bendri principai

suvienija tautas".
Prezidento nuomone, aiškūs
dvišalių santykių su Maskva
pagrindai leidžia tikėtis, jog
demokratinės jėgos Lietuvoje
ir Rusijoje y r a pakankamai
brandžios, k a d k a r t u išsrestų
iš praeities likusias proble
mas.
Apskritojo stato diskusijoms
vadovavo Lenkijos preziden
tas Aleksander Kwasniewski,
dalyvavo Rusijos prezidentas
Vladimir Putin, Prancūzijos
prezidentas Jacques Chirac,
Jungtinės Karalystės mini
stras
pirmininkas
Tony
Blair, Vokietijos
kancleris
Gerhard Schroeder — iš viso
apie 50 valstybių ir vyriausy
bių vadovų iš Europos, Azijos,
Afrikos ir Pietų Amerikos.
Po apskritojo stalo diskusijų
V. Adamkus taip pat dalyvavo
priėmimuose,
surengtuose
Pietų Afrikos Respublikos pre
zidento Thabo Mbeki ir JAV
prezidento Bill Clinton.
Penktadienį V. Adamkus
pietavo su JAV verslininkais
ir .aptarė investavimo bei ver
slo plėtojimo galimybes Lietu
voje. Po J u n g t i n i ų T a u t ų
„Tūkstantmečio" viršūnių su
sitikimo uždarymo ceremoni
jos Lietuvos vadovas išvyko į
Čikagą.

Įtariamasis mažeikiškių byloje
parašė laišką prezidentui
Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS)
— Vienas įtariamųjų buvusio
„Mažeikių naftos" vadovo Ge
dimino Kiesaus dingimu by
loje atsiuntė laišką preziden
tui Valdui Adamkui, teigda
mas esąs nekaltas.
Kaip penktadienį pranešė
..Respublika", dėl Gedimino
Kiesaus, jo sūnaus Valdo ir as
meninio vairuotojo Alfonso
Galmino dingimo įtariamas
panevėžietis Audrius Andrušaitis laiške prezidentui tei
gia, kad kaltinimai jam pa
reikšti neteisėtai, už akių.
Laiške A. Andrušaitis teigia
tik iš žiniasklaidos sužinojęs,
jog norimąjį priskirti prie nusikalstomos gaujos. „Mano ne
priekaištingas gyvenimas ir
darbas padaromas kaip įro
dymas — esą dabar nusikal
stamos gaujos formuojamos iš
padorių niekada neprasikaltusių respublikos piliečių", rašo
įtariamasis.
32 metų A. Andrušaitis tei* „ 'Inkaro' profsąjunga
bei d a r b u o t o j a i buvo įsi
traukė ; nelegalią veiklą", rašo
..Lietu os aidas". „Inkaro" by
la tiriantis Kauno apygardos
vyriausiasis prokuroras G. Ja
saitis buvo susitikęs su AB
..Inkaro avalynė" administra
toriumi Edvardu Kochanausku. kuris paaiškino, kad prieš
3-4 metus AB „Inkaro ava
lynė" darbininkai gamino ne
legalia produkciją, t.y. dienos
metu dirbo pagal numatytas
produkcijos gamybos apimtis,
o nakties metu gamino avaly
nę, kurios apskaita nebuvo ve
dama. Pagal E. Kochanauską,
žaliava nelegalios produkcijos
gamybai buvo vagiama pačioje
AB ..Inkaras" arba įsigyjama
tiesiogiai iš nelegalių tiekėjų.
..Inkaro" vadovybė turėjo ži
noti apie tokią nelegalią ga
mybą, apie tai turėjo žinoti ir
profsąjunga, kadangi įrengi
mai po nakties d a r būdavo
karšti, be to. gamybai turėjo
būti sunaudojama daug elekt
ros energijos.
KU.i"

gia jokio nusikaitimo nedaręs,
dingusiųjų
žmonių
nepaži
nojęs, gaujoms nepriklausąs.
Anot jo, kaltindami jį, teisė
saugininkai dengia savo ne
veiklumą. „Viskas, kas buvo
pateikta apie m a n e žiniasklaidai, y r a netiesa ir teisė
saugos pareigūnų
pateikta
neatitinkanti tikrovės infor
macija", rašo A Andrušaitis.
Laiške prezidentui ieškomas
panevėžietis neaiškina, kodėl
slapstosi n u o policijos, jeigu
yra nekaltas dėl G. Kiesaus
pagrobimo.
Laikraštis laiško kopiją gavo
iš Marijampolės. Ant voko ne
buvo atgalinio adreso, redakci
jos adresas surinktas kompiu
teriu. Todėl tikėtina, kad
laiško originalą ir jo kopijas
siuntė ne pats A. Andrušaitis,
o jo paprašytas asmuo. Ant
voko uždėtas Marijampolės
pašto a n t s p a u d a s neleidžia
daryti išvados, kad ieškomasis
slapstosi Suvalkijoje. Neat
metama prielaida, jog laiško
originalą A. Andrušaitis ati
davė kuriam nors marijampo
liečiui, kurių daug lankosi Vo
kietijoje pirkti senų automo
bilių.
Vilniaus apygardos vyriau
siasis prokuroras
Ramutis
Jancevičtus,
vadovaujantis
mažeikiškių dingimo tyrimui,
dienraščiui sakė, kad įtaria
masis gali slapstytis ne tik Vo
kietijoje, bet ir Švedijoje, Is
panijoje a r b a Italijoje.
* V a d o v a u d a m a s „Ma
ž e i k i ų naftai", G. Kiesus iš
dalijo dešimtis milijonų litų,
tikina „Lietuvos rytas". Buvu
sio „Mažeikių naftos" vadovo
Gedimino Kiesaus, jo sūnaus
Valdo ir vairuotojo Alfonso
Galmino pagrobimo istoriją
vis dar kausto nežinia. Tuo
tarpu įmonės finansinės veik
los tyrimas atskleidžia vis
daugiau su buvusio įmonės
vadovo G. Kiesaus vardu susi
jusių abejotinų sandorių. Per
pastaruosius kelerius metus
G. Kiesaus sprendimu ..Ma-

Nr.176Kaina 75 c.

C a n a v e r a l k y š u l y s , JAV,
rugsėjo 9 d. (Reuetrs-BNS) —
JAV daugkartinio naudojimo
erdvėlaivis „Atlantis" penkta
dienį pakilo nuo Kennedy kos
minio centro platformos Flori
dos valstijos Canaveral kyšu
lyje. J i s skraidina amerikiečių
ir rusų įgulą į Tarptautinę
kosminę stotį (TKS) atlikti tie
kimo ir montavimo u duoties.
Paleidimas įvyko ryte, 8
vai. 45 min. vietos laiku, prieš
pat ateinant didžiulėms au
droms iš Atlanto vandenyno.
„Būkit linksmi",
palinkėjo
įgulai paleidimo direktorus
Mike Leinbach. „Ačiū, tikrai
būsim", atsakė užduoties va
das, JAV jūrų korpuso pulki
ninkas Terence \Vilcutt. Po
kelių akimirkų laivas atsi
plėšė nuo žemes.
.Atlantis" įgulą sudaro pen
ki amerikiečiai ir du rusai. Jie

nuveš į kosminę stotį 2,200 kg
krovinių. Dar 589 kg bus iš
krauti iš krovininio laivo
„Progress", kuris jau yra pri
sitvirtinęs prie stoties. Didžio
ji krovinio dalis skirta rusų
gamybos tarnybiniam modu
liui ..Zvezda", kuris buvo nu
gabentas į TKS liepos mėnesį.
Po ankstesnes įgulos apsi
lankymo gegužės mėnesį TKS
išaugo nuo septynių iki tryli
kos aukštų. Dabar ši stotis at
rodo kaip įvairiaformių bute
lių ir skardinių darinys, kuri
am iš šonų kyšo saulės bateri
jos ir antenos.
Kosminė stotis bus toliau
ruošiama pirmajai įgulai, kuri
lapkričio mėnesį turėtų atvyk
ti ilgalaikiam darbui.
Šis „Atlantis" skrydis — j a u
99-asis beveik 20-metėje JAV
daugkartinio naudojimo erd
vėlaivių programos istorijoje.

Baltarusijos karinės pratybos
kelia nerimą Lietuvai
Rugsėjo 7 dieną Vilniaus Katedros aikštėje Įvyko iškilmin;. - koncertas, skirtas aikštes atnaujinimo darbų pabaigai.
Garbinga sostinės aikšte buvo atnaujinta pagal architekto jdronio Katiliaus vadovaujamos Restauravimo instituto
specialistų grupes projektą, išklojant aikšte granrto plokšt -.IŠ. Darbus, kuriems išleista per 16 milijonų litų, atliko
akcine bendrove ,,Lithun".
Nuotr.: Katedros aikštes atnaujinimu darbų pabaigtuvi škilmių fragmentas.
K?*tudo Vanago lEita) nuotr.

Teismai nenori veltis
jį savivaldybių ir centrinės
valdžios ginčus
V i l n i u s , rugsėjo 8 d. (BNS)
— Lietuvos savivaldybių aso
ciacija, kuri žada teisminiuose
ginčuose su centrine valdžia
atstovauti daugiau kaip pusei
Lietuvos savivaldybių, dau
giau kaip mėnesį negali įteikti
ieškinių nė vienam Lietuvos
teismui.
Rugpjūčio viduryje Lietuvos
savivaldybių asociacija patei
kė Aukštesniajam administra
ciniam teismui pareiškimą dėl
centrinės valdžios padarytos
žalos atlyginimo ir pažeistų
savivaldybių teisių gynimo.
Vyriausybė yra atsakovas
byloje dėl Lietuvos miestų ir
rajonų savivaldybėms priskir
tų užduočių, neskiriant papil
domų pinigų jų vykdymui.
Penktadienį
surengtoje
spaudos konferencijoje savi
valdybių asociacijos preziden
tas Bronius Ropė žurnalis
tams sakė, jog Aukštesnysis
administracinis teismas nepri
ėmė asociacijos ieškinio bei re
komendavo kreiptis į Vilniaus
apygardos teismą. Tuomet sa
vivaldybių asociacija kreipėsi į
Vilniaus apygardos teismą,
kuris po keleto dienų priejnė
sprendimą, jog Vilniaus apy
gardos teismas yra nežinybingas konkrečiai bylai.
„Vilniaus apygardos teismo
atsisakymo nagrinėti šią bylą
argumentas buvo tai, kad aso
ciacija neturi teisės apskųsti
vyriausybės, nes Administrat

žeikių nafta" už įvairias kon
sultacines paslaugas sumokė
jo beveik 50 mln. litų. Aiškėja.
kad nemaža dalis šių pinigų
sumokėta už paslaugas, ku
rios nebuvo suteiktos, arba
neturint reikiamų dokumen
tų, patvirtinančių sutarčių
įvykdymą, taip pat mokant
daugiau nei derėtų. Brangių
konsultacijų gamyklai reikėjo
sunkiausiu
įmonei
metu,
1996, 1998 ir 1999 m. ji dirbo
nuostolingai. Šios išlaidos dar
keliomis dešimtimis milijonų
padidino įmones veiklos są
naudas ir nuostolius, už ku
riuos dabar moka valstybė.

t a t y m a s . Civilinio proceso ko
d e k s a s t a i p p a t numato, k a d
administraciniai teismai t u r i
n a g r i n ė t i bylas dėl padarytos
žalos fiziniams a s m e n i m s ar
b a organizacijoms.
39 Lietuvos savivaldybės
n u t a r ė k a r t u teisme bylinėtis
su c e n t r i n e valdžia, jų b e n d r a
ieškinio s u m a yra 189 mln.
litų. Šios savivaldybės p a p r a 
šė savivaldybių
asociacijos,
k a d t e i s m e j i atstovautų j ų
tikslams.

cinės teisenos i t. tyme numa
tyta, kad prezicento, Seimo,
vyriausybės sprendimai neskundžiami", sake 3. Ropė.
Savivaldybių asociacijos
prezidento tvirtinimu, Euro
pos vietos savivaldos chartija,
kuri Lietuvoje patvirtinta pra
ėjusiais metais, numato, kad
vietos valdžios organai turi tu
Vilniaus miesto savivaldybė
rėti teisę teisminėmis priemo
nėmis ginti, apsaugoti savival t a i p p a t kreipėsi į Vilniaus
dybių siekius, įgaliojimus ir apygardos teismą, k u r i a m e
užtikrinti vietos savivaldos savo tikslams atstovauja pati.
principus bei tai turi būti nu Ieškininiame pareiškime nu
matyta Konstitucijos ir įsta rodoma ieškinio s u m a —
129,456,000 litų — yra susida
tymų.
riusi
per pastaruosius trejetą
Lietuvos Konstitucija savi
metų.
valdybių taryboms, kaip juri
B. Ropės teigimu, Vilniaus
diniams asmenims, suteikia
teisę dėl teisės pažeidimų miesto savivaldybės ieškinį
kreiptis į teismą. Kad savival Vilniaus apygardos teismas
dybių tarybos dėl pažeistų tei priėmė bei paskyrė nagrinė
sių turi teise kreiptis į teismą, jimo datą, tačiau dar neaišku,
numato ir vietos savivaldos įs a r jis t i k r a i bus nagrinėjamas.

Buvęs konservatorių m i n i s t r a s
pažeidė įstatymą
Vilnius, rugsėjo 8 d. (BNS)
— Vyriausioji tarnybinės eti
kos komisija 'VTEK) nustatė,
kad Seimo narys Sigitas Kak
tys pažeidė Viešųjų ir privačių
interesų valstybės tarnyboje
derinimo įstatymą, nedekla
ruodamas papildomai gauna
mų pajamų už namo Mažei
kiuose nuomą.
VTEK pirmininkas Vytau
tas Andriulis sakė, jog ketvir
tadienį
komisijos
posėdyje
buvo apsvarstyta S. Kakčio
namo nuomos istorija ir pri
pažinta, jog parlamentaras
pažeidė minėto įstatymo 4
straipsnį ir 5 straipsnio 3 dalį.
Pagal įstatymą, Seimo narys
privalėjo paaiškėjus naujoms
aplinkybėms nedelsiant pa
teikti VTEK papildomą pa
jamų deklaraciją. Pasak V.
Andriulio. 'Komisija nustatė,
kad S. Kaktys, sutikdamas
išnuomoti ^avo namą Ma
žeikiuose UAB „Williams Lie
tuva", sudarė prielaidas atsi
rasti viešųjų ir privačių in
teresų konfliktui.
VTEK buvo prašoma ištirti.

a r S. Kakčio namo n u o m a
n ė r a tiesioginis „Williams" at
lygis už suteiktą paslaugą —
sutarčių pasirašymą. Pernai
rudenį „Mažeikių naftos" pri
vatizavimo sutartį su JAV
bendrove „Williams" Lietuvos
vyriausybės v a r d u pasirašė S.
K a k t y s , tuo metu laikinai ėjęs
valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministro pareigas.
Už S. Kakčio namo Ma
žeikiuose nuomą „VVilliams"
teigia k a s mėnesį mokėsianti
8.750
litų.
Į šią
sumą
į t r a u k t a s 20 proc. namo savi
ninko pajamų mokestis. Nuo
mos sutarties laikotarpis —
treji metai.
Susivienijimas „VVilliams"
tuomet teigė šį namą pasirin
kę todėl, kad jis atitinka
„Mažeikių naftos" generalinio
direktoriaus Steve Hunkus po
reikius, o ne dėl to, kas yra jo
savininkas.
Komisija taip pat nagrinėjo
istoriją dėl S. Kakčio sūnui
Aurimui bendrovės „Mažeikių
nafta" mokėtos stipendijos.
^ T E K nustatė, kad viešų ir

V i l n i u s , rugsėjo 8 d. BNS
— Konservatorių partijos va
dovybė paragino ištini :r
aukščiausiame valstybes lyg
menyje aptarti pranešimus
apie Baltarusijos ginkiuotuj u
pajėgų galimus ketinimus kei
ti įtampą Lietuvos pasienyje.
Lenkijos dienraštis _Gazeta
VVyborcza" pranešė, kad vasa
ros pradžioje Baltarusijos su
rengtų karinių mokymų tiks
las buvo sumažinti Lietuvos
galimybes įstoti į NATO. Laik
raštis rašė, kad Baltarusijos
kariuomenė birželį surengė
mokymus, kurių metu buvo
ruošiamasi galimybei pasiekti
Rusijos Karaliaučiaus sritį per
Lietuvos teritoriją.
Anot „Gazeta VVyborcza", to
kie mokymai „Vašingtono ap
žvalgininkų
nuomone, yra
veiksmų dalis, siekiant su
mažinti Lietuvos galimybes
įstoti į NATO".
Anot ketvirtadienio vakarą
posėdžiavusios Tėvynės sąjun
gos tarybos pareiškimo, šias
žinias, pateiktas kaip prasi
skverbusias iš JAV karinės
žvalgybos, būtina ištirti. Pa
sak pareiškimo, konservatorių
vadovybė yra tos nuomonės.
kad „šiuo ir panašiais klausi
mais reikalingi
nedelsiami
svarstymai aukščiausiose val
stybės institucijose".
Remdamasis
neįvardintais
_gerai informuotais šaltiniais
Vašingtone", laikraštis rašo.
kad birželio 5 dieną, praėjus
dienai po JAV prezidento Bill
Clinton vizito Maskvoje, kelios
dešimtys Baltarusijos 28-ojo
karinio korpuso tankų bei
šarvuočių pradėjo manevrus
prie Lietuvos sienos. Nors.
laikraščio teigimu, lietuviai
apie tai iškart pranešė Vašingtonui. Baltieji rūmai, pa
tenkinti prezidento vizito eiga

Maskvoje, nutarė į tai nerea
guoti.
Lietuvos URM Informacijos
departamento direktorius Pe
trą* Zapolskas patvirtino, kad
Lietuva žino apie minėtus
Baltarusijos mokymus, nors ir
nebuvo apie juos oficialiai in
formuota. Pasak P. Zapolsko.
Baltarusija neprivalėjo infor
muoti Lietuvos apie moky
mus, nes juose dalyvavo ne
daugiau, kaip vienas kariuo
menės batalionas.
Pagal 1999 metų Vienos
dokumentą
dėl
įprastinės
ginkluotės apribojimo Euro
poje, valstybės privalo infor
muoti apie karinius mokymus
savo teritorijoje, jei juose daly
vauja daugiau kaip 9.000
karių. 250 tankų ar 300 šar
vuočių.
P. Zapolskas nekomentavo
Lenkijos dienraščio pranešimo
apie Baltarusijos mokymų
tikslus ir lietuvių konsultaci
jas su amerikiečiais dėl šių
mokymų.
„Gazeta \Vyborcza" pažymi,
kad ..amerikiečių karinė žval
gyba DIA mano. jog mokymai
turėjo tiksią sumažinti Lietu
vos įstojimo į NATO gali
mybes per antrąjį sąjungos
plėtros ratą". Pasak dienraš
čio. „Amerikos kariškių nuo
mone, manevrų tikslas buvo
pasirengti skubiam baltarusių
karinio korpuso permetimui i
Karaliaučiaus sritį, o JO
maršrutas turėjo eiti Lietuvos
ir Lenkijos pasieniu". ..Tokio
pobūdžio provokaciniai ma
nevrai gali apsunkinti Lietu
vos kelią į NATO", daro
išvadą lenkų dienraštis.
* V y r i a u s y b ė s u t e i k ė val
s t y b ė s garantiją Vokietijos
bankui „Norddeutsche Landesbank Girozentrale" iNord/
LB 1 už jo 8.9 mln. eurų teiKiamą paskolą Ignalinos atomi
nei elektrinei, kuri lėšas nau
dos radioaktyviųjų atliekų eementavimo pastato įrengimo
projektui. Radioaktyviosios at
liekos bu>- maišomos su ce
mentu.
Bu

privačių interesų derinimas
valstybes tarnyboje nebuvo
pažeistas.
A. Kaktys į Kauno technolo
gijos Chemijos fakultetą įstojo
1998 metais, o jo tėvas sutartį
dėl „Mažeikių naftos" pardavi
mo amerikiečių bendrovei pa
KALENDORIUS
'
sirašė 1999 metais. Taip pat
nustatyta, kad „Mažeikių naf
Rugsėjo 9 d.: Š\ IVtras Ksaveta" nuo 1984 metų su studen RK Arpntas, Petras. Ramune. Ra
tais sudarinėja sutartis, pagal muti-. Serapiną. Sergijus, Vaida-. Vvkurias moka jiems stipendiją, l i u Ru(j>ėjo 10d.: Darpile. Girrninte.
jei šie pasižada pabaigę uni
versitetą ateiti dirbti į bendro (.'ii.i/nlr. Konstancija i Koste i. Nikul.ivę. Šiuo metu ..Mažeikių naf ju-. Mikalojų*. Salvijus, Tautgtrdas
Rujjsejo 11 d.: Augantas. Gytaiite
ta" stipendijas moka 64 moks
• Gyte', (iiaziiulis. Heli:!. Hiacintą-.
leiviams
* Protą*. Sungaik1

»

»
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DRAUGO
U anksto.
3men.
1/2 metų
$38.00
$60.00
JAV
$100.00
$45.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $115.00
$65.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (US.)
$65.00
$50.00
$38.00
Uiaakant i Lietuvą:
Oro pastų
$500.00
$250.00
Reguliariu pastų...._
„
$100.00
$66.00
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
$86.00
Tik iestadieruo laida reguliariu pastų $55.00
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1340 Abington Cambs Drive
Lake Forest, IL 60045-2660

SAS VASAROS AKADEMIJA

„Kelias — tu. vartai — Aš", vio jūreivio įspūdžiai iš kelio
tai tema studentų ateitininkų nių po svetimus k r a š t u s . Žiū
vasaros akademijos, liepos 31- rovai p a m a t ė ir Japonijos ža
rugpjūčio 6 d. vykusios Dzū liosios arbatos gėrimo ceremo
Šios v a s a r o s J A S stovyklos Dainavoje vadovė.On;: Daugirdiene ir stovyklautojai susirinkę pašnekesiui po di
kijoje. Akademija buvo dviejų niją, ir Indijos šokėjos šokį, ir
džiuoju ąžuolu.
Nuotr Kazio R a z g a i č i o
dalių: keliavimo mažais bū arabo haremą, ir Amerikos
indėnų dainą bei daugelį kitų
reliais ir pastovios stovyklos.
HAMILTONO
Pirmadienį, liepos 31 d., nuostabių jūrininko atsimini
JAUNIŲ VEIKLA
penki pėsčiųjų ir du dvirati mų. Viena studentė po v a k a r o
ninkų būreliai išvyko iš Kau manęs retoriškai klausė: „Ko
Hamiltono Prezidento A.
no. Vilniaus. Zervynų. Margio- dėl ateitininkai to nepadaro?
Stulginskio kuopos jaunių būnių. .Merkines. Iš Margionių ir Žinome, jie mėgsta viską dary
Apie tai pranešė Vytautas informacija. Su SAS pritari- relis ir šiais metais buvo ma
Merkinės pėsčiųjų būreliai dėl ti ekspromtu, tačiau j u k gali
žas: tik du nariai — Vincas
lietaus net nepajudėjo. Nuo ma ir taip..." Belieka p r i d u r t i , Žemaitaitis antrajame Šiaurės mu, nutarta iš jaunųjų sen Gudinskas ir Simonas Trumpirmadienio iki šeštadienio kad neatsišokę ateitininkai Amerikos Ateitininkų tarybos draugių tarpo studentams pa pickas. Nepaisant to, mes bu
kiekvieną dieną 12 vai. visi pasikvietė vietinę m u z i k a n t ę posėdyje, Dainavoje įvykusia kviesti patarėją.
Taryba dar vis sprendžia vome labai darbštūs. Kas mė
UH HhlHASŽLrOBA
GEDAS M. GRIMS, MD
būreliai, kur jie bebūtų, susi- ir surengė liaudišką vakaronę me liepos 29 d. Žemaitaitis
nesį po du kartus susitikda
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
rinkdavo į rateli ir kartu mels su šokiais. O ką j a u kalbėti vadovauja Nominacijų komisi iškylančius organizacinius rei vom kokiam geram darbeliui
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS
Kab. tai. 7 7 3 - 5 8 2 - 6 8 0 0
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
davosi. Bendra malda šiems apie kiekvieno v a k a r o laužus. jai. Taryboje yra keturios ko kalus. Po ilgesnių pasisakymų arba iškylai.
Namų tel. 847-381-3772
nutarta,
kad
Šiaurės
Ameri
misijos.
Be
j
a
u
minėtos,
yra
Šeštadienį, rugpjūčio 5 d.,
būreliams sukūrė bei skaiti
MIDWAYCUNIC.8.C.
Aurora MedfceJ Carner
Darbo metus pradėjome pa
4940 S. Cicero Ave.
10400 75 SLKaooeha,WI 53142
nius parinko Romoje studijuo sulaukėme A F pirmininko Vi Finansų (pirmininkas Aloyzas kos ateitininkams vadovauja siruošimu Hamiltono kuopos
Chicago. IL 60638
Taryba,
po
kuria
veikia
ketu
Pakalniškis),
Įstatų
(.Vytautas
(262}
697
6990
Valandos i
jantis kun. J u s t i n a s Alekna do Abraičio, A F garbės pirmi
50-mečio
šventei,
kurioje
pasivičius. Labai didelis ačiū j a m ninko dr. Vinco Rastenio ir bu Narutis) ir Programos (pirm. rių sąjungų centro valdybos. rodėme su vaidinimu ir jungėTaip pat buvo siūlyta ir priim
DR. DOMAS LAPKUS
Ramoną C. Marsh, MDSC
vusio AF vado Juozo Polikai- Petras Kisielius) komisijos.
už tai!
Obstetrics & Gynecology
Vidaus ir plaučių ligos
Posėdyje aptarti visų ketu ta, kad dabartinė ASS centro mės prie moksleivių progra
čio.
Rytą
porą
valandų
buvo
Antradienį, rugpjūčio 1 d.,
382S Highland Avenue Suite 4A
15300 West Ave.
rių sąjungų reikalai. Jaunųjų valdyba sudarytų naują ASS mos.
kalbėtasi
apie
ateitininkų
visi keliaujantys būreliai tik
Dcnvners Grove, IL 60515
Mūsų pirmas „tikras" susi
OrlandPark
centro
valdybą,
kurią
tvirtintų
ateitininkų
sąjungos
ir
Sen
apie
630452-9400
rai keliauja. Prie jų prisijungė veiklos perspektyvas,
706-349-8100
rinkimas įvyko lapkričio 2 d.
ŠAA
Taryba.
draugių
ateitininkų
sąjungos
Valandos pagal susitarimą
Valandos kascssn. išskyrus
ir iš Zervynų išvykęs baida ateitininkų idėjas šiandieni
Buvo nutarta pasveikinti Šių veiklos metų susirinki
vasaros stovyklose pritrūko
niame
pasaulyje,
apie
motyva
savaitgsBus
rėmis plaukiantis būrelis. Šią
muose
padarėme
Advento
ka
vietų. Moksleivių ateitininkų naująjį AF pirmininką Vidą
DR. EUGUUS LEUS
dieną, bei trečiadienį, suradę ciją organizacijoje. Po pietų
EUGENE C. DECKER, DOS, PC.
sąjunga dabar turi daug ža Abraitį ir naujai išrinktą AF lendorių iš fdmų dėžučių, Ka
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
partizanų kovos vietas, būre studentai ateitininkai šauniai
1192 W a * e r S t , Lemont IL 60438
DANTŲ GYDYTOJAS
dančią centro valdybą. Bene garbės pirmininką dr. Vincą lėdų dovanoms pasiuvome širlaimėjo
krepšinio
r
u
n
g
t
y
n
e
s
liai pakabino bei palaimino at
Lietuviams sutvarkys danus už
1301 CopparflaM Ava., Šuto 113.
daugiausia
organizacinėje Rastenį. Šia proga taip pat dyčių padėklėlius (coasters),
prieš
Marcinkonių
komandą.
minimo koplytėles.
Haiti našlaičiams pasiuvom
pneanamą kainą. Pacientai priimami
J o M , IL 60432
Studentų sveikiname uoliąją Laimą Šal
Vakare buvo galbūt daugeliui veikloje šlubuoja
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
Ketvirtadienį, rugpjūčio 3
antklodėles (ąuilts), suruošeTet.
815-723-1854
čiuvienę
naujose
AF
vicepir
sąjunga.
Kun.
jau įprastas t a l e n t ų v a k a r a s , ateitininkų
kabėti angliškai arba lietuviškai.
d., po pietų būreliai bei pavie
me
maisto
rinkliavą
Hamilto
kuriame atsiskleidė ir nauji Kęstutis Kevalas, posėdyje da mininkės pareigose. Jos turė
4 6 4 7 W . 103 S t . O a k . L a w n . I L
niai studentai, nekeliavę ma
no
beturčiams
ir
Velykoms
DR
RAMUNĖ
MACIJAUSKAS
gabumai. Visų pirma, v a k a r o lyvaudamas kaip svečias iš tą vietą AF Taryboje užims
Tet 708422-8260
DANTŲ GYDYTOJA
žais būreliais, pradėjo rinktis į
deginimo technika marginom
vedimas gali būti k u r k a s Lietuvos, pastebėjo, kad stu Marytė Šm;uenė iš Vokietijos.
9356
S.
Roberte
Road
pastovią stovyklą Marcinko
DR. JOVITA KERELIS
Kitas ŠAA Tarybos posėdis margučius.
linksmesnis, talentingesnis ir dentams trūksta patrauklu
HicfcpryHie
nyse. Sąmoningai buvo palik
Iškylavome arkliais. Puota
DANTŲ GYDYTOJA
Tel. 706-598-2131
šaunesnis nei kai kurie talen mo. Jo manymu, reikia prog vyks spalio 28-29 d. Ateiti
ta daug laisvo laiko, kad stu
Valandos pagal susitarimą
9625 S.79oi Ave., Hfckory H l a . IL
tai. O a n t r a , talentingai gali ramų, susijusių su patirtimi, o ninkų namuose, Lemonte, Illi vome „blynų baliuje". Stebė
dentai galėtų daugiau pabend
R . Kr. jome vaidinimą apie Hamilto
ma paskaityti ir paskaitą ne sausomis žiniomis ar šalta nois,
T e l . (708) 598-8101
rauti, pailsėti. Ypač daug poil
DR.VIUUSMIKAIT1S
no istoriją, važiavome žiūrėti
.,Kaip t a m p a m a ateitininku?"
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Valandos
pagal susitarimą
sio bei maisto prireikė keliau
senoviškų filmų istoriniame
FAMILY MEDtCAL CUNrC
Arba „Humanitarai ateitinin
jančių būreliui, per šias tris
15905-127 St, Lemont IL 60430
Hamiltono name. Visos išky
KURSAI MOKSLEIVIAMS
SAS SUVAŽIAVIMAS
kams ir atvirkščiai". Gaila,
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
PrHauso Palos Community Hospttal
dienas nukeliavusiam 90 km.
los
buvo
labai
įdomios.
PUTNAME
VILNIUJE
SUverCroMHoepttal
kad lektorius n e a t s a k ė į esmi
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
o visą ketvirtadienio rytą be
Valandos pagal susitarimą
Smagiai dirbome ir kartu
Š.m. spalio 6 d. (vakare), 7,
nį klausimą: „ O kaip su p r a 
7722
S.
Kedzie
Ave.
Tai.
630-257-2265
maisto klaidžiojusiam po miš
Š.m. rugsėjo 16-17 d. Jėzui 8 ir 9 d Ienomis gražiose Ne maloniai praleidome laiką.
mušimo reiškiniais?"
Chicago,
IL
60652
kus. Vis tik per daug atsipa
tų gimnazijoje,Vilniuje, vyks kalto Prasidėjimo seserų vie Dabar džiaugiamės vasara.
Ca/tfae Dmgno&li, LTD.
Kab. tel. 773-471-3300
laidavę studentai vangiai rea
Sekmadienį visi apleidome Studentų ateitininkų sąjungos nuolijos patalpose Putname
Iki ateinančio rudens!...
6132 S. Kadžio Ava.
gavo į raginimus susirinkti j Marcinkonis... Kaip gaila... suvažiavimas, kurio metu bus
Chicago, IL 60629
Garbė Kristui!
vyks mi:.:-kursai moksleiviams
DR. L PETREmS
atidarymą, tad atidarymą te Galima pažymėti, kad a k a d e  a p t a r t a 1999-2000 mokslo me
Tel.
773-436-7700
Vincas
G
u
d
i
n
s
k
a
s
ir
DANTŲ GYDYTOJA
ateitininkams.
Negalintieji
ko nukelti prieš pat šv. Mi mijos dalyviai a t s a k ė į g a n a tų veikla, nustatytos gairės at
9065SRobertsRd.. Hickory Hite. IL
S i m o n a s Trumpickas RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
dalyvau.i penktadienį,- prašo
šias, kurias koncelebravo Vil nemažos anketos k l a u s i m u s . eities darbams, renkama nau
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
1 myka i vakarus nuo Hartem Ave.
mi atvyKti šeštadienį, spalio 7
Asta M. Astrauskas, MD
širdies ir kraujagyslių ligos
niaus arkivyskupas metropoli Apdorotus šios apklausos re j a SAS centro valdyba ir kon
T e l . (708) 5 9 6 4 0 5 5
d. Įdomius kursus sumaniai
Valandos pagal susitarimą
Vaikų gydytoja
Valandos pagal susitarimą
tas Audrys J. Bačkas, nepa zultatus bus galima greitai trolės komisija. Išeivijos atei
ruošia Mirga Girniuvienė,
Palos Pediatrics
būgęs pats atvairuoti automo išvysti.
tininkai, kurie tuo metu lan Bostono moksleivių kuopos
708-923-6300
EDMUNDAS V&NAS, MD., S.C.
DR UNA POŠKUS
biliu į tolimus Marcinkonis.
Apibendrindamas noriu pa kytųsi Lietuvoje, kviečiami globėja. Kviečiami visi moks
Chicago
Pediatrics
Specialybė - Vidaus Kgų gydytojas
„Bažnyčia daug laukia iš jū brėžti, kad tokio pobūdžio dalyvauti. Dėl informacijos
DANTŲ GYDYTOJA
leiviai, ' ypač iš JAV rytinio
Kalbama Ustuvfikaj
775P582-8500
sų".— kalbėjo jis jį nedrąsiai akademija vyko pirmą kartą ir Lietuvoje galima skambinti
4635W.63St.
6918 W Archer Ava. Sts. S ir 6
pakrašči'.. Šiam smagiam il
CNcągp. IL 60638
DR. ARVYDAS J.DAILIDE
apspitusiems studentams. Ar gaiiu pasakyti, kad pirmas SAS CV pirmininkei Aliutei,
Tel. 773-735-7730
gesniam savaitgaliui prašoma
Tai.77M28-8966
DANTŲ. GYDYTOJAS
kivyskupas kartu su visais pa „blynas" tikrai neprisvilo. Net tel. 8-289-81007; vicepirminin
Valandos
oueftarus.
Valandos pagal susasnrną
registru^tim pas Mirgą Girniu21470 S. Main S i
vakarieniavo ir žiūrėjo keliau gi atvirkščiai — kai kurie sto kams Dariui - 8-289-21404 ir
vienę
lektroniniu
paštu:
Mattesson, IL 60443
D R K. JUČAS
JONAS V.PRUNSKIS, MD
jančių būrelių pristatymus. vyklautojai
tvirtino.
kad Irutei - 8-22-477085; sekreto mgirniu s %nindspring.com
Tol. 708-748-0033
ODOS LKJU SPECIALISTAS
TERRIDALLAS
PRUNStOS,
MD
Vėliau SAVA 2000 dalyviams SAVA dar niekada nebuvo to rei Daliai - 8-22-446677.
OOOS AUGLIUS. 2AIZOAS IR
Valandos pagal susitarimą
S. Amt rikos MAS valdyba
GREOORY SUELZLE, MD GYDO
dainavo bei ratelius vedė Mar kia šauni. Atsiminus, kad ir
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
Illinois
Pain
Treatment
Institute
KOSMETINE CHIRURGIJA
DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
cinkonių liaudies ansamblis.
apie praėjusią SAVA99 Pla
6132 9 . Kedzte Avv^Ctėsago
DANTŲ GYDYTOJA
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt
773-7784989 arta 773-48*4441
Penktadienis, rugpjūčio 4 d. teliuose taip kalbėta — telieka
7915 W. 171 S t
vietų skausmo gydymo apecissetai
buvo ..Meiles" diena. Nuo 10 daryti išvadą, kad tobulumui
TinteyPark.IL 60477
Chicago: 312-726-0800
ARAS ŽUOBA, M.D.
iki 14 vai. studentai savo mei ribų nėra.
708-614-6871
East Dundee: 847-551-1212
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
lę artimui išreiškė talkindami
Valandos pagal susitarimą
McHenry: 815-363-9596
Darius Mickevičius
Eik Grove: 847-718-1212
niarcinkomškiams. Tvarkė na
2 1 9 N. Hammes Avenue
ir LibertyviHe.
TERESĖ KAZLAUSKAS,
M.D.
Joliet, IL 6 0 4 3 5
cionalinio parko teritoriją, iš
www.illinoispain.com
Vaikų gydytoja
Tel.
815-741-3220
DĖMESIO!
valė, pataisė, o vėliau ir nuda
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
žė Marcinkonių
bažnyčios
Te). 708-349-0887.
DR. DANA M.SAUKUS
DR E. DECKYS
Kviečiame
moksleivius,
šventorių juosusias Kryžiaus
Dantų gydytoja
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
ir
jaunučius
Kelk) stacijas, tvarkė parti s t u d e n t u s
825 S. Marmheim R d
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
Nuolaida naujai atvykusiems.
Weetcheeter.IL 60154
zanu bei Lietuvos ir Lenkijos a t e i t i n i n k u s d a l y v a u t veik
Kab. 773-735-4477
DR. DALIA JODVVAUS
Tel. 708-344-1604
kanu kapu.-. Po p u t ų atvyko los a t i d a r y m o g e g u ž i n ė j e
6449
8. Putaatd Road
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos pagal susitarimą
kun
-Julius
Sasnauskas. sekmadienį, rugsėjo 10 d. vyk
Valandos pagal susitarimą
15543
W.
127mStf.
OFM, kartu su studentais kal siančioje Ateitininkų namuose
SURENDER LAL, M.D.
Suite 101
DR. PETRAS V.KJSfEUUS
bėjosi ir diskutavo apie meilę. tuoj po 9 vai. r. šv. Mišių Pal.
Lemont IL
Specialybė - vidaus ligos
INK6TU. POSLĖS. PROSTATOS
..Jei bučiau kunigų seminari J. Matulaičio misijoje, LemonTel. 630-243-1010
7722 S. Kadzto Av«.
GYDYMAS BEI CHIRURGUA
Valando* susitarus
jos rektorius, nepriimčiau i se te. Bus proga užsiregistruoti
Chicago, IL 60052
Csresrtor Neesti.
minarija jaunuolių, kurie nie vienetuose, pabendrauti su se
1200 S York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 773-434-2123
LINAS SIDRYS, M.D.
kados nebuvo beprotiškai įsi nais ir naujais draugais ir su
630-941-2809
Valandos pagal susitarimą.
Akių ligos / Chirurgija
mylėję ką nors..." — taip mei sipažinti su metų veiklos pla
9830 S Ridgeland Ave.
BIRUTĖ LPUMPUnS, M.D.
les svarbą pabrėžė pranciško nais. Laukiami ir nauji nariai.
DR V.J. VASAITIENĖ
Chicago Ridge. IL 60415
FaftVnr American Acadėmy of
Registracija
Ateitininkų
na
nas kunigas. Po labai dvasin
DANTŲ GYDYTOJA
Tel. 708-636-6622
FamUy Pmctk*
muose
vyks:
moksleivių
že
gu ir kartu paprastų šv. Mi
4817 VV. 8 3 S t , B u r b a i * . IL
4149 W. 63rd. St.
Š
E
I
M
OS pYDYTOJA
mutinėje
salėje:
studentų
bi
šių, kurias aukojo kun. Julius,
Tel. 773-735-7709
Tol. 7 0 8 - 4 2 3 6 1 1 4
320 W. 61st Ava.
«1f> 047-6370
Valandos pagal susitarimą
bei vakarienes mūsų laukė liardo kambaryje: jaunučių M 403*2
fas {210)047
dar vienas netikėtumas - - be verandoje. Informacijas teikia
Dr. RUSSELL MILLER
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
DR. KENNETHJ.YERKES
veik ketunus mėnesius Šv. Rasa Kasniuniene, tel. 708CHIRURGAS
Kazimiero bažnyčios (Vilniuje) 403-4988.
DR.
MAODALEN BBJCKAS
Amter Health Center
perėmė dr P. Kisieliaus
praktiką. Vai. susitarus, arba
Dantų gydytotai
Stuburo, sąnsri'4 ir numenu gydymai.
jaunimo būrelio rengtas vaka
na:pirmd. 11-7. anlrd.9-5,
chiroprsknka.rnsnualinė terapija,
ras ..Kelione'. Jis buvo Įspū
trečd. 104, penktd. 10-4. kas
4007 Vt 50 St. CHcaoo. IL
akupunktūra
antrą seStd. 10-2.1443 S. 50
Tsl. 773-736-5664
dingas ir gana profesionalus
7271 S. HaHem. BrMgcvte*. IL
Ava., Cicaro, IL
H a m i l t o n o j a u n i a i Simonas Tmmpirk.is ir V a* Gudinskas su jų pnCiu
4707 S ONbsrLLaQranoa.IL
60455. Tat 7t8-3S< 0*00. Kalbame
— vakare buvo rodomi lietu

ŠIAURĖS AMERIKOS
ATEITININKŲ VARDYNE JAU
1,345 PAVARDĖS

b*. VILIJA KPflflVTC |

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS
T*tf v i * « U * * P * » W O * ( Q * > O i OA>«

p a s i ū t o m i s antklodėlėmis i ..IĮUIIUO

MMSlSMaM

BsaissaaBasM

taaaaaaaaaasaaaiaai

dov.-u lemis Haiti našlaičiams

Tel. 700-362-4407

Tai. 708-652-4150.

įasaaaaMi

•

"

•

•

ItetuviifcsL Valandos tusttarus

K M M M

t

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis

MGS ir pasaulis

Danutė

Paruošė Bronius Nainys

O kada Lietuva
susipras?

RUSIJA ŠIANDIEN
Povandeniniam
laivui
„Kursk" nuskendus, apie ne
laimę Rusija pasauliui viską
melavo, net teigdama, k a d lai
vą nuskandino, su juo susi
dūręs kitos valstybės laivas.
Taigi jos valdžia, vadovauja
ma trečios kartos „aparatčiko"
kagėbisto Putin, kurio senelis
buvo Lenino, vėliau Stalino,
asmens sargybinis, o tėvas ko
munistų partijos pareigūnas,
norėdama pridengti savo ne
pajėgumą, žymėjosi tokiomis
pačiomis diktatūrinėmis intri
gomis, kaip ir sovietijos lai
kais. O „Al Gore, d a r daugiau
negu George W. Bush, laikosi
nuomonės, kad Rusija, d a b a r
jau demokratiška, t e b ė r a ga
lybė, kurios leidimo Ameri
kai reikia prašyti statytis ra
ketų gynimosi sistemą", —
rašo „Chicago
Sun-Times"
(2000.09.02) žymus žurnalis
tas — skiltininkas George
WiH.' Tiems būsimiems JAV
prezidentams autorius pataria
pasiskaityti Zbigniew Brzezinski straipsnį, išspausdintą
paskiausioje „National Interest" laidoje. J a m e šis patyręs
politikas įrodinėja, kad Rusija
jau seniai nebėra jokia pasau
linė galybė ir greitai j a nebus.
Nė kūjis su pjautuvu jos nebeatstatytų.
„Rusijos ekonominė padėtis
yra ant pražūties ribos, nes
žemės ūkis, pramonė, gaminių
kekimosi sistema visiškai su
griauta", — anot George Will,
teigia Brzezinski. Praėjusiais
metais į Kiniją įplaukė 48 mi
lijardai dol. užsienio kapitalo,
į Lenkiją — 8, į Rusiją — tik
2-3. Per paskiausią dešimt
metį .Rusijos vyrų gyvenimo
vidurkis nukrito penkeriais
metais — d a b a r jis siekia tik
60 metų, o iš gimstančių vaikų
60 nuošimčių yra nesveiki.
Mokyklose t a r p pirmaskyrių
bent 20 nuošimčių y r a neiš
sivysčiusio proto. Rusijos gy
ventojų skaičius nuo 151 mili
jono nukrito iki 146. Rusiją
supančios kaimynės — ry
tuose Japonija, pietuose Kini
ja, musulmonų k r a š t a i , vaka
ruose Europa — gniaužia ją
su apie pustrečio milijardo
žmonių mase ir nuo 4 iki 10
kartų našesne, ir vis gerėjančia, ekonomika. Ir Rusijos va
dovybėje, ne taip, k a i p iš jos
išsilaisvinusiuose
kraštuose,
nėra nė vieno buvusio disiden
to., ar.. pogrindininko laisvės
kovotojo; Jeigu sovietija tebe
gyvuotų, tie patys dabartiniai
vadai puikiai tiktų įr ją valdy
ti. Sovietinės praeities panei
gimas tik išviršinis, Lenino
kūnas Kremliuje d a r pagar

bus, teigia Brzezinski.
Sovietinio milžino subyrėji
mą ir Rusijos vystymąsi Brze
zinski gretina su Ottoman im
perijos žlugimu 1918-1922 me
tais. P a g a l jį, lėtas vis mažė
jančios O t t o m a n galybės nyki
mas s u d a r ė sąlygas Turkijai
išsiauginti naują inteligentiją,
karininkiją — j a u n u s t u r k u s "
— kurie greitai įsisavino Švei
carijos įstatymus, Italijos teis
mų bei Vokietijos pramones
prekybos sistemas ir iš karto
suvakarėjo. O Rusijos suvakarėjimas ateisiąs tik t a d a ,
kai buvusi imperinė galybė iš
jų atminties visiškai išnyks.
Bet Pjitin tos galybės iliuzija
dar tebegyvena, nors buvęs
generolas, d a b a r politikas, Lebed teigia, kad iš jos nebeliko
nė 10,000 kovai paruoštų ka
rių. V a k a r ų žinių šaltiniai
praneša, k a d dėl kuro stokos
praėjusias metais karo lakū
nai skraidė tik po 25 valan
das, lyginant su vakaruose
reikalaujamais 200 valandų
skrydžiais kiekvienam. „Los
Angeles Times* rašo, k a d ir
pats P u t i n povandeninį lai
vyną įsakęs sumažinti iki 10
laivų, ir kad Baltijos jūroje
esančiam rusų laivynui Kara
liaučiaus duonos kepykla atsi
sakė kepti duoną, kol jai bus
apmokėtos
skolos.
Pagal
„LAT", povandeninio laivyno
garbė buvo pažeista j a u 1995
metais, kai iš vieno laivo buvo
išmontuotos raketos ir kapito
nui įsakyta į Sibirą gabenti
bulves.
Tad, jeigu Rusija tokia silp
na, k a i p šie duomenys rodo, o
jais tikėti pagrindo tikrai pa
kanka, tai kodėl JAV didieji
politikai, respublikonai ir de
mokratai, prieš Rusiją d a r vis
taip lankstosi? Klausimas la
bai įdomus, ir ne pro šalį bū
tų, jeigu koks nors žinovas jį
išsamiau panagrinėtų.
• L e n k i j a — riba t a r p va
k a r ų i r r y t ų . Taip rašo Len
kijos
padėtį
nagrinėjantis
„New York Times" bendradar
bis Steven Erlanger. J o nuo
mone, su rytine Lenkijos siena
Vakarų pasaulis pasibaigia.
Gudijoje j a u viskas kitaip.
Lenkijoje uždarbiai yra 8 kar
tus didesni negu Gudijoje,
ekonomika čia gerėja po 6
nuošimčius per metus, kai Gu
dijoje slenka žemyn, Lenkijos
pusėje parduotuvėse yra vis
ko, o Gudijoje jos tuščios, todėl
pasienyje vyksta labai įdomus
gyvenimas. Gudai eina į Len
kiją uždarbiauti, už uždirbtus
pinigus perka smulkias vaka
rietiškas prekes ir gabenasi i

AMERIKOS LIETUVIŲ
AUKOS LIETUVAI
1911—1916 METAIS
DfL J U O Z A S SKIRIUS
Nr.4

J ų Lietuvos šelpimo fondas nuo susikūrimo
iki 1917 metų vasario mėnesio turėjo surinkęs
37,661.50 dol. Lietuvos veikėjai apie tai žinojo ir, ypač
kairesnės pakraipos atstovai, siekė šiuos pinigus gau
ti. Suskilusiame Lietuvių centriniame komitete Petro
grade dominavo dešinesnės pakraipos atstovai. Kairia
jai pusei atrodė, kad nukentėjusiems nuo karo šel
pimas pradėtas tendencingai. Jie teigė, kad paprasti
darbininkai ir „bedieviai", kuriems labiausiai visko
trūks, mažiausiai gaudavo paramos. J i e m s atrodė,
kad reikalingas papildomas, gal ir net atskiras šelpi
mas. Tuo pagrindu į JAV atvyksta nauja misija, susi
dedanti iš advokato Andriaus Bulotos, jo žmonos ir
rašytojos Julijos Žymantienės-Žemaitės. J ą siuntė kai
resnės pakraipos veikėjai ir ši misija iš dalies buvo
praminta „antiklerikaline". Šių delegatų Amerikoje
laukė ne tik socialistai, bet ir kairesnieji tautininkai,
kaip A Rimka, K. Račkauskas ir net J . Šliūpas. Dar
1915 m. spalio mėnesį „Ateities" redaktorius A. Rimka
laišku kreipėsi į B. K. Balutį, teiraudamasis, kokios
pozicijos Bulotos-Zemaitės atžvilgiu laikysis J j e t u -

Bindokienė

„Laikas pradėti kovą su šia žodynas, dėl kurio iš esmės
nepagarba, rodoma mūsų kal niekas per daug neprotestuo
bai. Eiliniai žmonės jaučiasi ja. Vargiai kuri kalba be tų
pažeminti, kai turi ištarti sve tarptautinių žodžių galėtų ap
timos kalbos, kurios jie nesu sieiti — bet to iš tikrųjų ir ne
pranta, žodžius. Tačiau jie yra reikia. Problema atsiranda
priversti tai daryti, kai skaito tada, kai neatodairiškai sve
spaudą, klausosi žinių ar nu timžodžiai kišami kur reikia, #
keliauja į apsipirkimo cen ir kur nereikia. Pavyzdžiui, jie
trus..." Ar t a s pasipiktinimas visiškai nepateisinami, jeigu
mums
atrodo
pažįstamas, valstybinė kalba turi naujam
daug kartų girdėtas? Ar ne daiktui ar sąvokai visiškai
panašiais žodžiais išsireiškia tikslų atitikmenį.
lietuviai, kuriems dar rūpi
Valdžios įstatymai ir po
gimtosios kalbos žalojimas tvarkiai kalbos teršimo at
Baltijos studijų konferencijoje Georgetown universitete V>ashington, DC, š.m. birželio 15 d. Iš kairės: Maija Le- barbarizmų antplūdžiu?
žvilgiu, be abejo, konkrečios
lis (JAV), Lidija Leikuma (Latvija), Raineris Ekertas (Vokietija), Leonardas Latkovskis (JAV). Regina Kvašyte
Tačiau tai ne lietuvio nusi naudos duos nedaug. Kur kas,
(Lietuva), Ana Stafecka (Latvija). Ana Motivane (JAV).
skundimas, o vieno Brazilijos atrodo, gali būti veiksminges
įstatymų leidėjo — Aldo Rebe- nis didžiausio Brazilijos laik
Gudiją parduoti. Lenkai eina į Wyborowa akcininkais. Taip miai to klausimo svarstyti ne lo — kuris neseniai pasiūlė raščio „O Estado de Sao Pau
Gudiją pirkti pigių daržovių supainiotas pirkimas iššaukė bėra su kuo. „Sustok Italija: griežtai atmesti anglų kalbos lo" patarimas visiems, kuriuos
bei kitų žemės ūkio — pieno, Lenkijos valdžios dėmesį, kuri esi visuomenė, kuri nebesuge žodžius, plūste plūstančius į ima pagunda pavartoti kaž
mėsos, vilnų, kailių — gami tų bendrovių dar nebuvo gerai ba būti tauta", — baigia rašinį portugalų kalbą ir tapusius kokį anglišką hibridą arba tie
nių ir veža giliau į Lenkijos privatizavusi, ir reikalas at autorius.
kone
visuotiniu
reiškiniu. siai anglų kalbos žodį. Laik
Ar ne iš ten ateina ir mūsų Daugeliu atvejų anglų kalba raštyje rašoma: „Jūs turite
turgus. Prieš rublio žlugimą sidūrė net Konstituciniame
čia gyvenimas buvo judrus, teisme. Nors Agros uoliai ieš kosmopolitų skelbiamos pana yra visiškai pakeitusi portuga savo kalbą — portugalų —
virė vadinama „lagamininė" ko kompromiso tačiau pran šios mintys? J u k ir Lietuvoje liškąją, ypač parduotuvėse, ir kuri yra tiek pat žodinga ir vi
prekyba, žinoma, — pogrin cūzai j a u baiminasi, kad jų kai kam lietuviai jau ne tauta, tai erzina žmones, kurie nesu siems išsireiškimams tinkan
dinė. Mažai kas paisė sienos gudravimas tok; pelningas ga bet tik kažkokia pilietinė vi pranta svetimžodžių, nemoka ti, kaip bet kuri kita. Tai yra
suomenė.
perėjimą tvarkančių įstatymų li ir nebūti.
jų ištarti, bet vis tiek papū- jūsų nuosava kalba!"
bei muitų, nors Gudijos pusėje
giškai kartoja — juk kitos
Viena paskiausiųjų valsty
d a r tebėra sovietinių laikų
išeities nėra.
• I t a l a s patriotas-fasisbių,
įsijungusių į „karą su
įelektrinta tvora ir abiejose jos t a s . Amerikiečių kultūros žur
Portugališkai mūsų plane anglų kalba", yra Lenkija.
pusėse žemė nuolat akėjama. nalas „Cronicles" rugpjūčio
toje kalba 178 milijonai žmo Kaip ir Lietuvoje ar kurioje ki
BAIGĖSI S T O J A M I E J I
Dabar toji prekyba vėl atgyja laidoje net tris straipsnius
nių. T a r p j ų Brazilija yra di toje po sovietų žlugimo laisvę
EGZAMINAI
k a r t u su atsigaunančia rublio skyrė Italijai. Juose pasakoja
džiausia valstybė, vartojanti atgavusioje valstybėje, lenkų
verte. Europos Sąjungos pot ma, kaip ši, daugeliu tarmių
Lietuvos kunigų seminari portugalų kalbą, kuri yra sep
varkiai reikalauja griežtesnės kalbanti, todėl ir sunkiai su jose baigėsi stojamieji egzami tintoji kalbančiųjų gausumu kalboje pradėjo atsirasti vis
sienos kontrolės, tačiau pasie sišnekanti, tauta laisvinosi iš nai. Pasak Vilniaus Šv. Juozą- - po mandarinų, hindusų, is daugiau angliškų žodžių, išsi
nio srities Neznani Bor atsto Habsburgų imperijos ir tapo po kunigų seminarijos rek panų, anglų, arabų ir benga- reiškimų, arba tam tikro abie
jų kalbų mišinio. (Ar prisime
vas Lenkijos seime Wlodzi- nepriklausoma valstybė, kaip toriaus kun. H. F. Fischer, iš liečių.
name, kaip dar neseniai tokią
mier Cimoszewicz tokiems po JAV prezidentas Franklin De- 23 kandidatų į Vilniaus semi
Rebelo pasiūlymas vienbal maišytą „lietuvių kalbą" pa
tvarkiams prieštarauja: kam lano Rooseveld pasaulinės nariją priimta 20. Iš jų šeši
siai buvo priimtas pirmosiose šiepdavome sakiniu — „kice
varžyti abiem pusėm pelningą ekonominės krizes laikotarpiu kandidatai dėl nepakankamo
svarstybose, nors daugelis į nę čikeną kukina"?)
verslą. J i s pats lapių, stirnų, žavėjosi Mussoiini sugebėji lietuvių kalbos mokėjimo ir
dar vieną įstatymą, drau
briedžių, šernų net bizonų pil mais valdyti kraštą ir italus jauno amžiaus lankys Kauno
Lenkų kalbą nuo svetimy
džiantį į vietinę kalbą maišyti
nose Bialovvieza giriose turi aprūpinti darbu, Amerikos seminarijoje parengiamuosius
bių
(daugiausia anglicizmų)
anglicizmus, žiūri labai skep
kelis medžioklės namelius, iš ekonomistams
saugoti
įvestas „Kalbos šva
siūlydamas kursus. Vertindamas stoju tiškai — tą jau mėgino atlikti
kurių tie girių gyventojai į abi sekti jo pavyzdžiu, ir kaip da siųjų intelektinio pasirengimo
rumo
įstatymas",
o jo vyk
ir kitos valstybės, bet įsta
sienos puses keliauja gyvi ir bar Rusijos kitataučiui sekasi lygį. rektorius išskyrė nepa
dymą
prižiūrės
Lenkų
kalbos
tymas dažniausiai lieka popie
negyvi.
gyventi
šiame dainininkų kankamą lietuvių kalbos mo riuje, o tikrovė eina savo ke taryba, žadanti dideles pini
gines baudas, įstatymo nesi
Nors aplamai Vakarų pa krašte. Tačiau būdingiausias kėjimą. J o manymu, kunigų liais. Vienas labiausiai nepa
yra
Italijos
ir
Amerikos
valsty
seminarijos uždavinys nėra sisekusių
bandymų
buvo laikantiems. Vienas pagrindi
saulio verslininkai ir išnau
bingumo
vystymosi
istoriją
ty
taisyti Lietuvos švietimo klai Prancūzijoje, norint sustabdy nių reikalavimų — pavarto
doja iš sovietijos išsilaisvinu
j a n t anglų kalbos žodį, net jei
sių Rytų Europos kraštų nai rinėjančio italo Maurizio Blon- das. Sia prasme rektorius ti vadinamąją „franglais" epi
gu tai kurio importuoto pro
vumą, lenkai jiems nelengvai det straipsnis, sudarytas iš pasidžiaugė parengiamaisiais demiją. Vargiai bet kokia
dukto ar daikto pavadinimas,
įveikiami, rašo „The Econo- vienos jo paskaitos Amerikoje^ kursais Kaune, po kurių jau „kalbos policija" ar kita šiuo
įkurta
institucija šalia turi būti parašomas ir
mist" paskutinė rugpjūčio lai Rockford institute. Pagal jį, nuoliai į seminariją ateina tikslu
taip
pat
daug
sukrėtimų
turė
daug geriau pasirengę.
įstengs kontroliuoti vietinės lenkiškas vertimas. Čia jau
da. Tai patyrė gėrimais pre
susidurta su visiškomis nesą
jusi
patriotiška
italų
tauta,
kiaujanti Prancūzijos bendro
Stojamuosius egzaminus į kalbos pasikeitimus ir užter monėmis, nes ne visuomet vie
visą
laiką
norėjusi
turėti
savo
vė Pernod Ricard, ieškodama
Kauno kunigų seminariją lai šimą svetimybėmis. Ypač sun nos kalbos žodžiai skamba
įstatymuose plyšių palankio nepriklausomą valstybę ir da kė 16 kandidatų, iš kurių j pa ku tai padaryti komunikacijos
logiškai išversti į kitą kalbą,
mis sąlygomis įsigyti pelningą bar ją turinti, ne vargstančią, rengiamąjį kursą priimta 10, į ir tarptautinio verslo pasau
lyje, k u r didžia dalimi domi todėl į vyriausybės ir kalbi
garsios pasaulyje
degtinės bet turtingumo požiūriu — pirmąjį kursą — 5.
ninkų pastangas apsaugoti
(vodkos) Wyborowa verslą. septintą pasaulyje, jau nebėra
Į Vilkaviškio vyskupijos pal. nuoja Amerikos technologija ir lenkų kalbą nuo angliškų žo
Dėl to Perod nupirko ta deg tauta. „Italų tautos patriotas J. Matulaičio kunigų semina tuo pačiu — terminologija.
džių epidemijos daugelis žiūri
tine prekiaujančią vieną di šiandien apšaukiamas fašistu, rijos pirmąjį kursą priimti 9
Nereikia manyti, kad kiek su nepasitikėjimu.
politiškai
sukrypusiu,
krimi
džiausių Lenkijos maisto ga
klierikai. Penkiuose seminari vienas žodis, iš užsienio atėjęs
minių
prekybos
bendrovių naliniu nusikaltėliu, žmogumi jos kursuose studijuos 38 klie kartu su nauja technikos apa
Vis tik gera žinoti, kad tau
Agros. Tačiau, norėdami atsi už įstatymo ribų. Tai vieninte rikai.
tos
brangina savo gimtąją
ratūra a r sąvoka, yra jau au
kratyti mažesnių investuotojų lis kraštas pasaulyje, kur my
kalbą
ir stengiasi apsaugoti
I Telšių kunigų seminarijos tomatiškai nepriimtinas. Bent
ir taip išvengti kai kurių mo lėti savo tėvynę yra nusikalti kursą priimta 11 kandidatų. tol, kol savieji kalbininkai nuo svetimos įtakos, juo la
kesčių, šią maisto verslovę mas", — sako Maurizio Blon- Iš viso seminarijoje ateinan atras j a m atitinkamą pakai biau — nuo išnykimo ar su
prancūzai pirko per dvi ma det. Patriotizmą viešai primi čiais mokslo metais studijuos talą. Taip visais laikais ir vi menkėjimo. Gaila, kad Lietu
žesnes airių bendroves, kurios nus, taip supykstama, kad net 60 klierikų. Į Telšių vyskupi sose tautose susidarė vadi va per mažai tam deda pas
jau buvo susirišusios su kitais civiliniu karu pakvimpa. Ra jos licėjų priimta 11 asmenų.
namųjų tarptautinių žodžių tangų.

vos" redakcija. Domėjosi dėl to, kad ši redakcija vi
suomet remdavo svečius.Netrukus A. Rimka gavo la
bai aiškų atsakymą. J a m Bronius dar kartą priminė,
jog „Lietuva" buvo ir yra už trijų fondų bendrą vei
kimą ir nemano būti nedraugiškose pozicijose svečių
atžvilgiu. Bet tik su sąlyga, kad A. Bulotą ir J. Že
maitę rems iki tol, kol jie patys laikysis taikingos poli
tikos. Tačiau, jeigu jie .,mėgins perkelti Amerikon savo
partinius ginčus iš Lietuvos (kaip J. Žemaitė tą darė
su savo laiškais), jeigu mėgins užsipuldinėti a n t Šim
k a u s ar veikiančių Lietuvoje draugijų, tai mes iš kalno
pasakome, kad gero žodžio už tai nuo mus negaus".
„Lietuvos" redakcija davė suprasti, kad netoleruos tų
žmonių, kurie veda tautą ne į vienybe, bet į begalinius
ginčus ir skaldymą.
„Lietuvos" redakcija įdėmiai sekė A. Bulotos ir Že
maitės važinėjimą po lietuvių telkinius, fiksavo jų pa
sisakymus, juos vertino. Jdomu pastebėti, kad, jiems
atvykus į JAV, „Lietuva" tuojau mėgino nuraminti ka
talikiškus laikraščius „Draugą" ir „Darbininką", turin
čius atvykėlių atžvilgiu isank>tine nuomone. Paėmus
minėtų laikraščių įvertinimus, tai atrodytų, kad „pas
mus atvyko ne kas kitas, bet tik kuone didžiausi Lie
tuvos priešai". Liberalioji „Lietuva" tiesiog rekomenda
vo neskubėti su išvadomis, šiek tiek palaukti, nes ant
raip tai tik stumia į visų konfrontaciją. Kad laikraštis
nebuvo atlaidus, kad naujiems delegatams tapo tary
tum lakmuso popierėlis, rodo net toks faktas. Kai 1916
m. kovo 7 d. svečiai atvyko į Ne\v Yorką. vienas socia

listas paklausė, ką A. Bulota m a n o , k a d socialistų
fondas iki šiol nesiuntė aukų Lietuvių draugijai nuo
karo nukentėjusiems šelpti. Anot „Laisvės", jis atsakė:'
„Ir gerai padarėte, labai gerai padarėte..." Tai jau bu
vo tam tikro partiškumo apraiškos, nors nė vienas
svečių nepriklausė socialistų partijai. Bet A. Bulota ir
žemaitė į JAV atvyko socialistinio Lietuvos šelpimo
fondo kviečiami. Vadinasi, jie turėjo taikytis prie išei
vijos socialistų. „Lietuva", kuri reiškė ne tik savo, bet
ir tam tikra prasme išeivijos tautininkų, požiūrį, pa
reiškė, jog šiuo momentu tautiškoji išeivija dar neturi
galutinės nuomonės apie svečius, nes dar juos stebės,
kad įsitikintų „ar p. Bulota šiuom svarbiu istorišku
momentu bus Amerikoje tik savo, taip sakant, partijos
žmogum, ar lietuvių tautos veikėju". Laikraštis pri
minė, kad čia jau buvo įvairių veikėjų: J. Tumas. K.
Olšauskas, J. Basanavičius, M. Yčas ir kiti, kuriuos
tautininkai mokėjo tinkamai priimti, nes šie svečiai,
būdami išeivių tarpe, „stengėsi būti cementu, kuris vi
sus lietuvius rištų krūvon tautos darbuose ir kiek
galėdami vengė būti tuom kirviu, kuris skaldytų ir, be
to, jau nestiprų Amerikos lietuvių visuomeniškąjį ka
mieną". JAV lietuvius tautininkus domino ir A. Bulo
tos požiūris į surinktų aukų likimą. ALTS skelbė, jog
gali remti A. Bulotos misiją su sąlyga, kad surinktos
aukos turi kuo greičiausiai patekti Lietuvos žmonių
šelpimui. Antra, A. Bulota privalo pasirūpinti, jog Lie
tuvos šelpimo fondas tuojau išsiųstų jau surinktas au
kas nukentėjusiems nuo karo lietuviams Lietuvoje ir

Rusijoje. Tvirta ir aiški vidurio srovės vadų pozicija
vertė A. Bulotą ir Žemaitę ieškoti tarp socialistų ir
tautininkų sąlyčio taškų šelpimo klausimu. Stringan
tis šelpimo darbas vertė spaudoje paskelbti, tiesa
pavėluotai, praėjus dviems mėnesiams nuo atvykimo,
kreipimąsi į išeiviją — „Broliams amerikiečiams žo
dis", prašant aktyvesnės finansinės paramos. Atsišau
kime nė vienu žodžiu neužsimenama apie priešta
ravimus tarp Europos lietuvių politinių organizacijų,
kalbama tik apie bendrą darbą. Šalia atsišaukimo,
„Lietuvos" redakcija paskelbė ir A. Bulotos bei Že
maitės pasiūlymą suvienyti socialistų ir tautininkų
fondus. Ši idėja, suprantama, nepretendavo į pačių
srovių, kurios turėjo savo skirtingus politinius siekius,
susijungimą. Pasiūlymo autoriai, lyg ir teisindamiesi,
kodėl tik dabar apie tai kalba nurodė, jog prie tokios
nuomonės priėjo važinėdami po lietuvių telkinius, kur
dauguma aukotojų, fondų šalininkai bei pažangioji
spauda, palankiai pasisakė už susivienijimą.
„Lietuvos" redakcija apgailestavo, jog siūlomas susi
vienijimas ribotas, nes nieko nekalbama apie Tautos
fondą, kad siūlymas gana pavėluotas ir jau daugelis
išeivių nuteikti priešiškai A. Bulotos ir Žemaitės misi
jai. Tačiau vilčių dar turėjo, kad gal viskas pasikeis į
gerą pusę. Viltis užgeso, kai gegužes 15 d. įvyko socia
listų Lietuvos šelpimo fondo valdybos. A. Bulotos ir
Žemaitės konferencija Bostone.
(Bus daugiau)
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DEŠIMTMEČIO SUKAKTUVIŲ
RENGINYS

ŠEIMOSE

ČIA IR LIETUVIO RANKOS
PRIKIŠTOS
Kokie daiktai sups žmogų dė balti lapeliai lyg drugeliai
2001-aisiais, antraisiais me — tai skulptoriaus sukurtos
tais? Kiek daiktų reikia žmo instaliacijos, dar toliau skulp
gui jo buityje ar aplinkoje? Ar tūra puošė sieną, pirmojo
gali žmogus savo jėgomis su aukšto vestibiuliuose gausu
siremontuoti būstą, pasistaty meno kūrinių. Šiuose techni
ti namą? Į šiuos ir daugelį kos ir naujausios technologijos
kitų klausimų visada galėjo ir pasiekimų rūmuose kiekvie
gali atsakyti McCormick Place nas puošybinis, dekoratyvinis
komplekse vykstanti Tarptau elementas parinktoje vietoje
tinė buities ir statybinių me puikiai atlieka savo darbą: pa
džiagų bei gaminių paroda In deda pajusti dabartinio meno
ternational Hardvvare Week. grožį ir paskirtį. Gerai paNational Hardware Sbtm, Na sižvalgiusi, su Juru ilgais ju
tional Building Produkts Ex- dančiais laiptais kylam aukš
positioni. Š. m. rugpjOtio men. tyn į pagrindines ekspozicijos
16-19 dienomis 3.000 firmų. sales. Gauname gerai pa
gaminančių namų apyvokos ir rengtą, maždaug 800 psl.
aplinkos daiktus, medžiagas. ,2000 Official Directory &
įrankius. įranga :r gaminius Buyers Guide" ir įžengiame į
namų remontui :r statybai, šiaurinio pastato parodinę te
turėjo puikią galimybę paro ritoriją. Čia surasi viską, kas
dyti tai ekspozicijų bei konfe reikalinga žmogaus aplinkoje
rencijų salėse, seminarų metu (Lawn, Garden & Outdoor
aptarti pramonės ar prekybos Living). Čia tarp gamintojo ir
vystymosi kryptis ir strate prekybos atstovo vyksta įtemp
tas darbas, tik aš nepasakosiu
giją.
Žinojau, kad McCormick apie gaminius, kuriuos jau po
Place kompleksas yra vienas metų kitų surasime prekybos
iš žymiausių šiuolaikinio gy centruose, kuriuos jau rekla
venimo ir ateities vizijos re- muoja gamintojas, tik noriu
prezentavimo centrų. Jis yra pristatyti vieną iš daugelio pa
pats
didžiausias
Šiaurės rodos ekspozicijos rengėjų,
Amerikoje: jo parodų ekspozi turbūt nesuklysiu pasakiusi,
cijų salės turi 2.2 milijono vienintelį lietuvį, dirbusį šiai
kvadratinių pėdų ploto, iš parodai.
kurių 1.3 milijono kvadratinių
Tai Juras Palukaitis, — jis
pėdų ploto viename aukšte. su žmona Groale gyvena CleČia yra 114, gerai techniškai velande ir dirba projektų
įrengtų, posėdžiams ir konfe vadovu »The Rogers Display
rencijoms skirtų salių ir kam Company". Bendrovės verslas
barių, gausybė patogiai iš —projektuoti ir įrengti rekla
dėstytų barų, kavinių, resto mines įmonių ir firmų ekspozi
ranų, parduotuvių, didžiausia cijas ne tik tarptautinėse pa
Čikagoje pokylių salė, iš naujo rodose, rengiamos ekspozicijos
atstatytas 4,249 vietų Arie muziejuose, firmų teritorijose
Crown teatras. 1998 metais, ar jų pastatuose. Šioje paro
atidarius
Hyatt
Regency doje jis parengė keturių ben
McCormick Place viešbutį, ge drovių: „Rubbermaid", JDecorai įsiliejusi į visuomeninio ra Ine"; „Automated Pockagparodų ir pramogų centro ir ny" ir Rubbermaid Commeraikštės aplinką, centras gali cial Products" ekspozicijas.
priimti iki 4 milijonų lanky Rogers" bendrovės užsako
tojų kasmet.
vais yra maždaug 60 firmų, iš
Norėjau patekti į šį kom kurių žinomos „ABB" (šiai fir
pleksą; domino ne tik pastatų mai sukurtos ekspozicijos jau
architektūra, modernaus an iškeliavo į Egiptą ir Sin
samblio interjerai, buvo įdomu gapūrą), „Dekorą", „Pioneer",
pajusti tą erdvę, kai joje vyks „Matrix", „Marconi", „Ernst &
ta didelis renginys. Pasisekė, Young", „Polaroid" ir kt.
kai ekskursijos vadovu pasi „Pasitaiko unikaliai įdomių
siūlė Juras Palukaitis, čia da projektų, — pasakoja Juras,
lyvaujantis, kaip kelių ekspo — tik ką dirbau prie 'Lam
zicijų kūrėjas ir organizato borghini' bendrovės stendo, o
rius. Taigi, rugpjūčio 16 dieną, praėjusį mėnesį 'Rogers' lan
įėjusi į ansamblio centrinį ves kėsi atstovai iš 'Rock' n Roll
tibiulį, jungiantį eilę pastatų, Hali of Fame'. Tik pagalvok,
atsidūriau margoje įvairia didžiosios firmos su savo pa
kalbių žmonių minioje ir sus rodomis jau artėja prie Lietu
tojau prie fontanėlių. Ar paju vos, mūsų paruoštos ekspozici
tote kada didelėje vėsioje pa jos jau buvo įrengtos Vengri
talpoje bėgančio, tekančio šo joje, Rumunijoje'. Taip kad
kančio ratu vandens žavesį, vaikščiodami po parodą, kal
kai vandens srovelė, nušokusi bamės ne apie reginį, kalba
lanku, sustoja pailsėti? O to mės apie darbą.
liau, vestibiulio erdvėje sklan
Pasakoja, kad prieš porą me-

Juro Palukaičio darbo vaisiai — „Rubbermaid" gaminių parodos apipa
vidalinimas Čikagos McCormick ekspozicijų salėse. Visos nuotraukos iš
parodos Laimos Krivickienes.

tų iš firmos „Rubbermaid" gavus
užsakymą, paruošti parodinės
reklaminės ekspozicijos pavil
joną, turėjo apvaldyti dvigubai
didesnę teritoriją; reikėjo su
projektuoti patalpas konferen
cijoms, miniatiūrinį kino teat
rą video prezentacijoms, be
to, reikėjo kažkur paslėpti
konstruktyvines atramas, elek
tros ir telefono tinklų laidus,
kavinės vandetiekio vamz
džius. Tada užsakovui pasiūlė
kompoziciją, kurioje centrinis
ekspozicijos paviljonas yra
komponuojamas iš atsikarto
jančių didesnių ir mažesnių
ištęstos cilindro formos struk
tūrinių elementų, kuriuose
išdėstomos visos patalpos.
Lenktų linijų formos statinys
visada lengvesnis, grakštesnis
nei stačiakampio plano, o vi
duje visi kampeliai ir išorėje
visos bokštų plokštumos gali
būti visiškai išnaudotos. Tu
rint pagrindinius struktūri
nius elementus, galima vysty
ti vis naujus ekspozicijos
siužetus ir kiekvienas iš jų
bus unikalus: atsiranda didelė
varijantų galimybė, bet tuo
pačiu išlieka pastovūs, viską
apjungiantys kompozicijos ele
mentai — bokštai paviljonai.
Šiaurinės McCormick dalies
dideliuose plotuose virš visų
žemų stendų iškyla pilkai si
dabriniai vertikalūs bokštai
su ryškiu užrašu „Rubber
maid", traukia žvilgsnį ir vilio
ja artyn. Firmos ekspozicijos
plote prie dailių, gerų propor
cijų statinių glaudžiasi tikra
veranda su įvairiausiais poil
siui skirtais rakandais; čia pat
atvira garažo siena, o prie jos
spintos, spintelės, talpinan
čios taip reikalingus įran
kius... Žvalgykis, kiek tik akis
užmato, visur aplink tik reika
lingi daiktai. Papirko pavil
jonų konstruktyvinis sprendi
mas, ekspozicijos idėja sko
ningumu, elegancija, vidine
kultūra, patiko paviljonų spal
vinis sprendimas, taupūs vaiz
diniai elementai, atlikimo pre
cizija, išnaudotos visos sutei

kiamos galimybės.
„Mūsų firmoje, — pasakoja
Juras, — dirba apie 60 žmo
nių. Įgyvendinant projektą,
tenka dirbti su 4 žmonių
grupėmis: kūrėjų, grafikų ar
vaizdinės informacijos, kon
struktorių ir braižytojų, ir sta
lių dirbtuvėmis". J klausimą,
ar dažnai pats keliauja su eks
pozicija, atsako: „Tik į svar
besnes parodas, nėra laiko
keliauti, juk kiti projektai
laukia. O kam firmos prezi
dentas? Tai jis reprezentuoja
mūsų darbą". Firmoje dirba
geri staliai, kuriais visai pasi
tiki, bet į pagrindines „Rub
bermaid" bendrovės parodas
Čikagos McCormick Centre du
kartus metuose paprastai at
važiuoja pats, ypač, kad šiais
metais, sumažėjus ekspozici
jos plotui, skubiai reikėjo keis
ti kompoziciją, o, be to, čia ga
lioja taisyklė, kad visus dar
bus atlieka tik Profesines
sąjungos darbininkai, todėl vi
sada pats vadovauja mon
tažui. Keturios dienos įtempto
darbo ir užsakovas labai pa
tenkintas rezultatu. Šioje pa
rodoje aiškiai suvokiau, koks
didžiulis neįvardytų archi
tektų, konstruktorių, kūrėjų,
technologų ir kitų įvairiausių
sričių specialistų būrys dirba
mūsų buičiai, dirba ateičiai —
kad būtų gražu, patogu, ma
dinga. Už kiekvieno sukurto
daiktelio stovi gyvas kūry
bingas žmogus.
„Kur kūrybinio kelio pra
džia? — klausiu. — Ar galvoji
apie Lietuvą? Aišku, viskas iš
namų". Kas nežino Lietuvoje,
o juo labiau Kaune, Žemaičių
gatvėje 10 numeriu paženk
linto namo su rašytojos So
fijos Kymantaitės — Čiurlio
nienės memorialine lenta.
Gimtinė. Jauniausias iš trijų
brolių Palukaičių šeimoje jau
nuo mažų dienų buvo apsup
tas lipdiniu. Mama Dalia —
skulptorė, taigi ne tik plastelino, molio bet ir akmens,
galiūnų až olų, metalo ar va
rio lakštų tavo pilna aplinkui.
Vaikų kan jarys buvo tikras
dinozaurų -ojus. Tiksliai cen
timetras į entimetrą iš enci
klopedijos itkurti įvairiausių
rūšių dinozaurai skraidė, ro
pojo, kovojo, ilsėjosi ir vėl ke
liavo per s- dą ir kėdes ant pa
langių, spiritų ir knygų len
tynų. Visi oreliai lipdė, piešė.
Gimtoji ar įnka be jokių pa
stangų formuoja žmogų — su
močiute Danute ČiurlionyteZuboviene ; vaikų pasaulį at
keliavo pa-ikos, Lietuvos isto
rija, literatūra, o architektū
ros klausiniai su visais kitais
namiškiais — juk Bočelis ir
tėvelis, ir abu dėdės ir dvi
dėdienės — visi architektai.
Gerai mokosi Kauno J. Nauja
lio meno mokykloje. Baigė Vil
niaus Daiies akademiją. Pui
kiai įvertintas diplominis
darbas. Pilnieji darbai lyg ir
nužymėjo būsimojo skulpto
riaus kūrybinį kelią. Bet iš
vyko pasižvalgyti po pasaulį ir
apsigyveno Clevelande. Visa-

Šiais metais balandžio
mėnesį Lithuanian
Mercy
Lift, organizacija atšventė
savo gyvavimo dešimtmetį.
Kasmetine tradicija yra su
ruošti lėšų telkimo renginį
įdomiausiose vietovėse Čika
gos mieste arba apylinkėse:
Meno muziejuje, Lincoln par
ke, Yvette Gardens Sears pas
tate, Kultūros centre, ekskur
siniame laive ir Montefiori,
sodyboje. Š. m. renginys vyks
spalio 1-mą dieną Montefiori
sodyboje Lemonte.
Renginiui reikalingas
žmogus, k u r i s j a m vado
vautų. Sutiko Rima Sidrienė. Ji susirado koman
dą, kuri jai padės. Pasi
kalbėkime su Rima, kuri
yra „profesionali" šeimos
moteris ir motina ir kuri
su savo vyru dr. Linu Sidriu augina aštuonis vai
kus. Pagalvokime: kai su
sėda prie stalo 10 žmonių,
dauguma iš mūsų tai vadi
na šventiniu balium, o
Sidrių namuose šventinis
balius vyksta kasdien, ir
dar Rima savo organizaci
niu patyrimu randa laiko
padėti Lietuvos žmonėms.
Pirmiausia noriu padėkoti
už tokį gražų apibūdinimą
mūsų šeimos gyvenimo. Iš
tikrųjų didelė šeima lavina ne
tiktai organizacinius gabumus
(turi mokėti daug žmonių
aprūpinti ir patenkinti), bet
padaro tave šokia tokia „balių
specialiste". Jaučiuos pagerb
ta, kad tokia šauni organizaci
ja kaip Lithuanian Mercy Lift

pakvietė mane vadovauti jų su
kaktuviniam baliui. Pirmą
kartą vadovauju lėšų telkimo
renginiui (o dar kokiam!) ir
pirmą kartą dirbu su Lithua
nian Mercy Lift. Tad mane
truputį gąsdino, bet Lithuani
an Mercy Lift nariai, kurie po
dešimties metų veiklos turi
daug patirties, man daug pa
taria ir padeda. Vienas malo
numas su jais dirbti. Kolekty
vas yra nepaprastai profe
sionalus, energingas ir drau
giškas. Gražu matyti daug
narių, ypač iš mano kartos,
kurie užuot praleidę savo
laisvą laiką ir pinigus sava
naudiškai, širdingai pasiauko
ja Lietuvos žmonėms. Norė
čiau, kad visi lietuviai žinotų:
Lithuanian Mercy Lift yra tik
rai gerose rankose.
Rima, kai susitikome pir
mą kartą, leidome Jums
pasirinkti renginio tikslą.
Kam bus skirtos lėšos?
Kai Lithuanian Mercy Lift
pirmininkas Jurgis Lendraitis
pakvietė mane vadovauti me
tiniam baliui, jis tuo pačiu
kvietė ir mano vyrą, daktarą
Liną Sidrį, kuris yra oftalmo
logas su didele patirtimi (dau
giau kaip 20 metų) ir padeda
Lietuvai. Jis leido mano vyrui
pasirinkti, kaip geriausiai
Lithuanian Mercy Lift galėtų
padėti Lietuvai oftalmologijos
srityje. Linas numatė, kad la
bai reikalingas akių chirurgi
jos centras Žemaitijoje, nes
dabar 700,000 gyventojų turi
važiuoti operuotis į Vilnių,
Kauną arba Klaipėdą.

Labai įdomus pavadini
mas „Medieval Bali" — Vi
duramžių
balius.
Kaip
Jums kilo mintis pasirinkti
tokia temą?
Šitie metai yra ne tiktai
naujo tūkstantmečio metai,
bet ir Lithuanian Mercy Lift
10 metų sukaktuvių metai.
Užtat jos nariai norėjo ko nors
tikrai šventiško ir originalaus
Lietuvos istorijoje, aš manau,
ypač brangūs didingi vidur
amžiai su Mindaugu, Gedimi
nu ir Vytautu, romantiškomis
kunigaikštytėmis ir riteriais.
Kokias staigmenas mes
galėsime matyti?
Čia nebus grynai „lietu
viškųjų viduramžių" balius dėl
dviejų priežasčių. Viena: Lithu
anian Mercy Lift tradiciškai
praveda balių angliškai, nes
turi daug amerikiečių rėmėjų.
Kita, jeigu mes kviestume lie
tuvius programa turėtume tie
siog kurti spektaklį, o čia
gana darbo yra tik balių
ruošti. Užtat kvietėm Joan
Caton's Renaissance/Medieval
Ambiance" profesionalų an
samblį, kad ne tiktai atliktų
programą kokteilio ir vaka
rienės metu, bet ir kad su
kurtų jaukią ir magišką nuo
taiką. Garantuoju, kad jie vi
siems patiks, nes jie pasirodė
mūsų namuose sausio mėnesį,
kai šventėm naują tūkstant
metį su Renesanso baliumi.
Mes ir mūsų svečiai buvome
nustebinti. Lithuanian Mercy
Lift baliuje ansamblis bus di
desnis. Jūs galėsite bendrauti
su „Lord Harrington", „Lady
Joan", viduramžių muzikan
tais, juokdariais, magikais, ri
teriais ir net mokytu sakalu.
Norėčiau taip pat paaiškinti
visiems, kad, nors' artistai ir
muzikantai bus apsirengę au
tentiškais viduramžių rūbais,
svečiai gali rengtis kaip vi
suomet Lithuanian Mercy Lift
baliuose — iškilmingai. O jei
gu kas nors užsimanys apsi
rengti kaip Karalius Mindau
gas
arba
kunigaikštienė
Birutė, bus dar smagiau! Ne
nustebkite, jeigu pamatysite
ir lietuviškų vaidilučių...
Renginys vyks neįprastu
laiku, 3 vai. po pietų nepa
kartojamoje gamtoje Mon
tefiori sodyboje. Sodyba
priklauso privatiems žmo
nėms. Papasakok apie so
dybą. Ką mes ten rasime,
kokių grožybių?

Dr. Linas ir Rima Sidriai.

da mėgo dirbti su medžiu.
Turi auksines rankas, gerą,
kūrybingą galvą ir myli darbą.
Atvykęs pradėjo nuo staliaus
amato. Bet sulptūra viliojo.
Darbavosi firmoje, gaminan
čioje įvairius keramikos me
ninius gaminius mūsų na
mams, gana greitai rado už
sakovus ir originaliems kū
riniams. Clevelando centro
parke, vadinamuose Lietuviš
kuose sodeliuose, pastatė Mai
ronio biustą. Bet vis norėjosi
kažko daugiau. Ir vėl staliaus
darbas „The Rogers Display
Company" firmoje. Po poros
mėnesių tapo braižytoju, dar
po kelių, projektų vadovu. O
kas toliau? „Žinai, man labai
patinka šitas darbas, čia tik
rai gali kai ką nuveikti.
Turbūt eisiu studijuoti, ypač
kad firma skatina, laimina
žada pagloboti. Ar žinai, koks
geriausias braižytojas? Ogi
tas, kuris padirbėjo staliumi,
jam ir aiškinti daug nereikia.
Dirbau staliumi, dirbau brai
žytoju, dirbau projektų vado
vu, negalima sustoti, reikia
stengtis eiti pirmyn".
Parodoje laikas prabėgo la
bai greitai. Vaikščiojome, ma
tėme ir mažų, ir didelių,
firmų, ekspozicijas. Šiame tarp
tautiniame gamintojų ir pre
kybos atstovų susibūrime ne
radome nė vieno lietuviško
gaminio. Brangi ekspozicijos

ploto nuoma? Brangi įranga?
Tik staiga Juras mane pa
šaukė: — „Ateik, parodysiu
kai ką įdomaus". Mažame
plotelyje stovėjo stalas, ant jo
nedidelis plastmasinis šiltnamiukas, kuriame anksti pava
sarį gali užsiauginti kelias
dešimt daigų. Šypsojosi mažo
sios firmos atstovas, beje atvy
kęs iš Kanados; pažadėjo, jei
gu norėčiau, šventei pasibai
gus, galėtų parduoti. Kiek
reikia? Atminčiai pasiėmiau 4
dauginimo aparatu išspaus
dintus firmos reklaminius la
pelius. Tikrai išradinga. Daž
nai skundžiamės, kad blogas
metas.
Kaip sakė JAV filosofas T.
Karlaikis: „Blogas metas? Na
ką gi. Tam ir yra žmogus, kad
jį pagerintų."
Taigi dirbkime, kurkime,
planuokime, svajokime, už
simokime, kad
naujajame
tūkstantmetyje, žinodami, jog
didelių darbų pradžia yra
maža, galėtumėm pasakyti,
kad pabaiga apvainikuoja dar
bą. Juras Palukaitis — skulp
torius, nuo pagrindinio darbo
atitrūkęs, laisvo laiko sura
dęs, kuria ir su savo naujais
kūriniais dalyvaus M. K.
Čiurlionio festivalio Amerikos
lietuvių dailininkų jubilie
jinėje parodoje. Iki susitikimo
vėl Čikagoj J.
Laima Krivickienė

Aš negaliu sugalvoti gražes
nės arba magiškesnės vietos
negu „Montefiori". Lithuanian
Mercy Lift' rengė ten balių
prieš keletą metų ir visiems
paliko nepaprastą įspūdį. Visi
džiaugiasi vėl turėdami progą
pasigrožėti „Montefiori" ele
gantišku, gėlėse skęstančiu
baltu paviljonu, puikiu mais
tu, daržais ir prūdais su gul
bėmis bei povais. Ar galite
įsivaizduoti
romantiškesnę
vietą, o dar čia pat, Lemonte?
Mes, parinkom ankstyvesnį
laiką, 3:00 vai. p.p. sekmadie
nį, kad turėtume daugiau
dienos šviesos pasidžiaugti,
tuo labiau, kad jau bus spalio
mėnuo.
Linkime Jums sėkmės ir
kviečiame skaitytojus kar
tu atšvęsti LML dešimt
metį.
Palengvindami Akių klini
kos steigimą galite įsigyti lote
rijos bilietus. Du pirmos vietos
laimėjimus: du lėktuvo bilie
tus į Lietuvą ir atgal dovanoja
American Travel Service (V.
Lauraitis) ir Scandinavian
Airlines (SAS). Dar galima
laimėti $1000, $500, ir du po
$250 pinigais. Norėdami įsi
gyti loterijos arba renginio bi
lietus, skambinkite Linai Žliobienei tel: (630) 725-9544. No
rime priminti tiems, kurie dar
negrąžino loterijos biliatų, ne
delsti. Laukiame Jūsų para
mos vieninteliam mūsų meti
niam lėšų telkimo renginiui.
Kalbėjosi Pranė Slutienė

AISTROS DĖL HONORARŲ
REMIGIJUS MISIŪNAS
Lietuvoje — nieko naujo: pats sau vienas pagalvodavo,
krizė vyriausybėje, kartoda kaip būtų gerai, jei nereikėtų
ma, jog visi privalo, kiek iš mokėti honorarų, ypač jeigu
galėdami, taupyti, sykiu in autorius miręs arba nežinia
tensyviai ieško kur dar rasti kur yra, tačiau tie, kurie ver
papildomų įplaukų į biudžetą. tindavo savo gerą vardą ir to
Kai kurie jos „atradimai" ga kiose situacijose stengdavosi
na stebinantys. Vienas tokių išlikti garbingi. Pavyzdžiui,
— užmojis padidinti autorinio leidyklos „Sudavija" savinin
honoraro atskaitymus nuo da kai broliai Šulaičiai honorarą
bartinių 13 procentų iki 20. už J. Biliūno „Rinktinius raš
Žinia, reakciją į tokį „atradi tus" pervedė Gunzenhauzeno
mą" buvo nesunku atspėti — lietuvių gimnazijai, o auto
ir taip iš skurdžiaus atima riams priklausiusius honora
paskutinį skudurą. Juk retas rus už Šatrijos Raganos ir Že
lietuvių autorių gali pasigirti maitės knygas ketino perduoti
įspūdingais honorarais. Apla Lietuvių rašytojų tremtinių
mai, mažose šalyse autorių draugijai. Meerbecke dirbę
gaunami honorarai nedažnai leidėjai J. Narbutas ir P. Inatitinka jų įdėtą triūsą, ir išvis dreika honorarus už jų išleis
sunkiai įsivaizduojama, kad tas Maironio bei Valančiaus
taip nutiktų emigracijoje gy knygas pervedė vietos lietu
venančiam autoriui, o jei kal vių mokykloms ir Tautos fon
bėti apie lietuvių išeiviją, tai dui.
jau istorija.
Bet, kaip sakoma, pinigai ne
Matyt, vieni geriausi hono kvepia. Pirmaisiais pokario
rarų požiūriu išeiviams laiko metais lietuviška knyga buvo
tarpiu buvo pokario metai Vo neblogą pelną žadėjusi prekė,
kietijoje, kur dirbę kai kurie tad atsirado apsukruolių, ku
leidėjai laikėsi įprastos leidy rie nekvaršino sau galvos ho
bai tvarkos ir stengėsi tinka norarais ir aplamai autori
mai atsiskaityti su savo lei nėmis teisėmis. Pavyzdžiui,
džiamų knygų autoriais. Vieni buvo išleisti keli poezijos, natų
leidėjai mokėjo prieškario Lie bei maldų rinkiniai, kur be jų
tuvoje įprastą 10 procentų žinios pateko kai kurių, tiek
honorarą nuo knygos pelno, išeivijoje gyvenusių, tiek Lie
kiti — 20 ar net 25 procentus. tuvoje likusių, autorių kūri
Žinia, pavertus pinigais, tai niai. Vargu, ar juos paguodė
nebuvo įspūdingos sumos, ta tokiose knygose dėti leidėjų
čiau vis vien palengvindavo atsiprašinėjimai bei prašymai
jas gavusių dienas, o kai ku atleisti, turint omenyje lietu
riems net leisdavo imtis kitų viškos spaudos badą ir susi
kūrybinių planų. Pavyzdžiui, siekimo sunkumus.
V. Krėvė už kelias savo kny
Ko gero, daugiausia tokių
gas gautus honorarus planavo „atsiprašymų" sulaukė A.
panaudoti literatūrinio alma Herlitas, kelių prieškario Lie
nacho leidybai, o V. K. Jony tuvoje išleistų populiarių ang
nui honorarai šalia kitų už lų kalbos vadovėlių autorius.
sakymų buvo tie šaltiniai, ku Kai Vokietijoje lietuviai ėmė
rie leido padengti būtinas mokytis anglų kalbą, A. HerliFreiburgo meno mokyklos iš to knygos virto gundančiu
laidas.
kąsneliu, tad per trejus me
Ir kai kurie kiti autoriai ne tus pasirodė per 10 jų laidų.
pasilikdavo sau gautų hono Kai kuriose buvo jau minėtas
rarų, bet skirdavo įvairiems atsiprašymas, kad A. Herlitas
tikslams. Pavyzdžiui S. Yla supras sunkią išeivių dalią bei
honorarą už vieną jo 1945 m. būtinybę išleisti jo vadovė
išleistą maldaknygę , Apsau lius, ir atleis už jo dvasinio
gok, Aukščiausias" skyrė pa turto panaudojimą benamių
bėgėlių šelpimui, o už kitą — lietuvių labui, nors apie hono
visuomeninėms
organizaci raro likimą nebuvo nei žode
joms, visų pirma — Lietuvos liu užsiminta.
Raudonajam Kryžiui ir skautų
Kiti ir tiek nesivargindavo,
spaudai. To dėka, buvo įsteig tiesiog gaudavo A. Herlito
tas fondas leisti „Skautų ai knygos egzempliorių, padau
dą".
gindavo jį keliais tūkstančiais
Ko gero, ne vienas leidėjas egzempliorių (kitąsyk prasi
nelengvais pokario metais lenkdami su tuo metu galioju

siais kariniais Vakarų są
jungininkų įstatymais) ir par
davinėdavo, kitų tautiečių aki
mis žiūrint, akiplėšiška kaina.
Žinia, atsirado smerkusius to
kius „vaizbūnus" tačiau buvo
ir „advokatų", kurie tvirtino,
jog negarbinga kaltinti žmo
nes, atiduodančius bendruo
menės labui visus savo su
gebėjimus ir patyrimą, be to,
iš kur gali žinoti, kad autorius
nebūtų paprašęs dar didesnės
kainos...
.Advokatams" buvo bepigu
svaidytis tokiais „argumen
tais", nes karo pabaigoje Ber
lyne dingęs A Herlitas taip ir
neatsirado, ir nepareikalavo
jam priklausiusių nemenkų
honorarų, tad „vaizbūnai" ga
lėjo naudotis jo palikimu, kaip
tik jiems patiko. Tačiau buvo
ir kitaip besielgusių. Pavyz
džiui, M. Krikščiūnas, pasirū
pinęs J. Kaplano ir L. Dam
brausko „Lietuvių kalbos gra
matikos " išleidimu, J. Kaplanui, kurio negalėjo rasti, prik
lausiusį honorarą įrašė LTB
Švietimo valdybos depozitan,
kad, jei autoriaus nebus gyvo,

i ji galėtų pretenduoti jo turto
ipėdiniai. Broliai Šulaičiai,
prieš imdamiesi leisti V. Pie
tario .Algimantą", susitarė su
jo įpėdiniais (matyt, su į Va
karus pasitraukusia rašytojo
dukra).
Botų galima ilgai svarstyti,
bloga ar gera buvo honorarų
situacija, tačiau po 1948 m.
valiutos reformos ji neatpažįs
tamai pasikeitė į blogąją pusę.
Jau pačios reformos metu kai
kurie autoriai prarado savo
honorarus, kaip kad nutiko M.
Katiliskiui. Leidėjo pasiųstas
honoraras už pirmąją jo kny
gą pasiekė autorių kaip tik va
liutos reformos dieną, kai se
nųjų markių jau niekas nebepriirainėjo...
Laikui bėgant, honorarai lei
dėjams darėsi nebepakeliama
našta, pavyzdžiui, laikraščio
„Mūsų kelias" leidėjas D. Penikas po to, kai J- Kukanauzai
sumokėjo honorarą svarais už
šio .Anglų kalbos gramatiką",
atsidūrė ant bankroto slenks
čio. Tiesa, kai kurie leidėjai iš
paskutiniųjų stengėsi mokėti
honorarus savo autoriams, ta

čiau vis daugiau jų turėjo ten
kintis bent jau jį gavę knygo
mis. Tokia situacija vertė vis
daugiau žmonių pro pirštus
žiūrėti į svetimtaučių arba
Lietuvoje likusių autorių kny
gų perleidimą
be honoraro,
teisinant tokį leidėjų poelgį
tuo, kad skaitytojui būtina ge
ra knyga.
Pranašu, kad šiuo metu, Lie
tuvai sunkiu laiku, tokiam po
žiūriui noriai pritartų ne vie
nas leidėjas, tad vietiniams
autoriams, skirtingai nuo už
sieniečių, honorarų atgavimas
darosi vis didesniu galvos
skausmu, nes leidėjai žada su
mokėti pinigus geresniais lai
kais, kai jų turės. Nenuostabu
kad jau yra rašytojų, kuriems
įvairios Lietuvos leidyklos
skolingos apie dešimt tūkstan
čių litų. Autoriams, kuriems
šie pinigai yra kone vieninte
liu pajamų šaltiniu, belieka
mokytis honorarų „išmušinėjimo" iš leidyklų meno, kur
pirma taisyklė— jei gali, tai
iš anksto paimk avansą, nes
tada ne taip gaila bus likusio
uždarbio dalies, o, norint ir ją

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo9 d., šeštadienis
ties parko direkcija šeštadieni,
rugsėjo 2 d., paminėjo tarp
tautine Baltijos juros diena.
Buvo paruošta Baltijos jūros
augalų paroda, koncertas, me
ninės miniatiūros bei projek
tas ..Leviatanas". Taip pat
skaitytos paskaito.- apie ekolo
gines problemas Baltijos ju
roje ir pajūryje.
Viena pirmųjų ekologinių
akcijų Lietuvoje buvo rūpini
masis. Baltijos jūros likimu.
Norėdami atkreipti žmonių ir
ypač poliiikų dėmesį į susida
riusią padėtį bei pakviesti
juos rūpintis Baltijos jūros
išsaugojimu. 1969 m. rudenį.
..Atgaja" ir Sąjūdi.- surengė
Baltijo> apkabinimo akcija.
Tąkart žmones iš visos Lietu
vos suvažiavo prie jūros ir su
sikibę rankomis ją apjuosė. Ši
gyva juosta nusidriekė ne tik
Lietuvos, be* ir Latvijos, ir Es
JŪROS DIENA
tijos pajūriu. Nuo to laiko nu
KLAIPĖDOJE
tarta kasmet rugsėjo pirmąjį
Klaipėdos ekologinis klubas savaitgali minėti Baltijos die
„Žvejonė" kartu su Pajūrio sri nas. -Eita

atgauti — reikia būti pasiry
žusiam nueiti tikrus kryžiaus
kelius.
Žinia, tam stiprybes užten
ka toli gražu ne kiekvienam
menininkui, tad situacija vis
grėsmingiau pradeda primint
tą, kuri egzistavo ir išeivijoje.
kai kūryba buvo savotiška lab
dara. Pavyzdžiui, autorius,
kurio kūriniai spausdinami
kokiame nors rinkinyje, tokia
me , kaip „Poezijos pavasario"
almanachas, tegali džiaugtis
atlygio vietoje gavės vieną jo
egzempliorių, kad galėtų pasi
grožėti savo kūryba ir džiaug
tis, jog ji aplamai buvo
įtraukta. Nenuostabu, kad au
torinių teisių specialistų nuo
mone, Lietuvoje šiuo metu pa
garba autoriui virsta viena di
džiausių problemų.

-

Pradėk naujus mokslo
metus su 5+
5 minutės telefonu, 5 geros priežastys,
pasiųst pinigus į Lietuvą per VVestern Union.
2. Greitai
3. Nereikia sąskaitos banke

•

4. Patogu

5. Penkios minutės
telefonu Į Lietuvą

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Rudenį ir žiemą kviečiame keliauti
su mumis. Turime pačias geriausias
kainas skrydžiams į Vilnių ir
aplankant kitus Europos miestus.
*******

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

Mokslo metų pradžia - gerausias laikas
pasirūpinti Jūsų giminėmis. Siųsdamas
pinigus į Rytų Europą per VVestern Union
dabar, Jūs padėsite saviškiams išspręsti
daug finansinių problemų, o taip pat
galėsite pasikalbėti su jais veltui. Nuo
š.m. rugsėjo 10 d. iki spalio 10 d. siūlome
5 minučių pasikalbėjimą veltui tiems,
kurie siųs pinigus giminėms į Rytų
Europą per VVestern Union.

%

/

Siųst per VVestern Union - tas pats
kaip nuvežtumėt pinigus patys!

Esame pasiruošę padėti jums
visuose jūsų kelionių reikaluose.
Prašome kreiptis į mus.
Daugiau informacijos anglų kalboje:
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

1-800-3254000
www.westemunton.com
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D R A U G A S , 2 0 0 0 m. rugsėjo 9 d.. š e š t a d i e n i s
Čikagoje, Ford City

Vilniuje. Žirmūnuose

p a r d u o d a m a s 1 mieg.,

p a r d u o d a m a s gero

4 kambarių butas.

i š p l a n a v i m o 2 kambarių butas.

S k a m b i n t i 7 7 3 - 8 8 4 - 0 6 2 1 ir

Skambinti 773-884-0621.

palikti žinutę.

Prašau palikti žinute.

Išnuomojamas butas.
Kreiptis:
Aušra Padalino.
tel. 773-767-2400.

;

\ \ oodridge mieste,
n u o s a v a m e n a m e . i.šnuomoju
2 m i e g a m u o s i u s kambarius.
Tel. 6 3 0 - 6 6 3 - 9 4 3 4 .

25 m e t ų v y r a s , negeriantis ir
nerūkantis, i e š k o d a r b o . Gali
prižiūrėti p a g y v e n u s į vyra ir
gyventi kanu. Galima s i ū l u i ir
kitus darbus. N e r i j u s , tel. 8 4 7 662-3374 arba 847-625-9616.

f

times a w e e k Mušt have g o o d
references and speak some E n g -

5 9 5 8 S . Pulaaki
Chicago, IL 60629

lish. G o l d Coast area. Tel. 3 1 2 -

56 m . m o t e r i s i e š k o d a r b o
s a v a i t g a l i a i s . Gali p r i ž i ū r ė t i
senelius, ligonius, atlikti namų
ruošą. Turi darbo patirtį. Siūlyti
Downers Grove. Hinsdale. Lemont
apylinkėse. Tel. 630-964-5898.

S T A S Y S ŠAKINIS
Dažytojas \i vidaus ir iŠ lauko.
popicriuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4 6 1 2 S. Paulina, Chicago, IL.
Tel. 773-927-9107.

p.isi HMĮOS

Pigu,

šiukšles
kita
5K«»H a r b a
816 7114

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S
AUTOMOBBJO. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas FiBOk Zapofcs ir Off. Mgr. Aokse
S. Kana kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 W«st 95th Street
Tel. (708) 4 2 4 - 8 6 5 4
(773) 5 8 1 - 8 6 5 4

wmvmm£
Veikto nuo
1921 m.

4f^>

AcaS

44 metų moteris ieško darbo.

6710N.Qawtxl,IJT3orwcx4Le0646

Gali prižiūrėti v a i k u s , s e n e l i u s

Res.773-271-0338; Pager 84747447B7
Fax 847-674-1802

Credit M a n a g e m e n t Control a
rapidly growing collection
a g e n c y įn R a c i n e . W I , is seeking highly motivated collectors.
M u š t h a v e great c o m m u n i c a t i o n
s k i l l s a n d g o o d p h o n e manners.
E x p e r i e n c e in o f f i c e e n v i r o n m e n t preferred. W i l l train highly
m o t i v a t e d i n d i v i d u a l s . If intere s t e d , p l e a s e c a l l A n n e a t 18 0 0 - 6 6 9 - 9 0 4 5 or a p p l y o n line
at w w w . creditmgt.com

2000 m. vasarą visi keliai veda į

3 5 iki 4 0 svečių
I Ikkory Hills, 8211 W. 90 S t , tel.
708-227-7633 parduodamas 4 mieg
ir 3 vonių namas. Pirmą aukštą galima
naudoti kaip „related living". yra
atskira vonia. Labai gražus, erdvus
salonas su ..cathedral ceilling". Yra
didžiulis balkonas. Kaina $259,000.
Namas atviras lankymui sekmadieni,
rugsėjo 10 d. nuo 1 p.p. iki 4 p.p.

n e t o l i buvusios „ V ė s o s "

5

i.

••-W:

i SSenebs,

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

4 0 M 6 0 svečių

K a u n e parduodamas 2
k a m b . b u t a s . Šiaurės rajone, s

i

u t o r ioou
60 iki 100 svečių

125 iki 175 svečių

Htm mum
225 Hd 5 5 0 svečių

KEPYKLA IR DELIKATESAI

K a u n e , K ę s t u č i o 8 7 - 1 0 , prie
butas 4 - t a m e aukšte.

•
•
•
•

Kaina

ne, tel. 011-370-7-22-97-50.

Skambinkite 815-723-7650.

Lietuviška d u o n a ir raguoliai
V e s t u v i n i a i ir į v a i r ū s tortai
Lietuviškas maistas—"catered"
Siunčiame m ū s ų produktus U P S

P a r d u o d a m a s didelis, 5
m i e g . b u t a s V i l n i u j e , pres
tižinėje apyl. Gražus v a i z d a s
į p a r k ą . S m u l k e s n e i info.
Tel. 818-343-5920.

1 mieg. butas
67 & Whipple apyl.
$375 + į mėn. +.security"
Tel. 708-293-6088

V i l n i u j e , prestižiniame Antakal
nio rajone, p a r d u o d a m a s n a u j a i
p a s t a t y t a s 2 a. m ū r i n i s n a m a s .
Nupiginta kaina greitam pardavi
mui. Tel. Lietuvoj 011-370-2797-822 arba 011-370-2-345-167
KELIONES! POILSIS' KELIONES'

VYTIS T R A V E L
4 0 - 2 4 — 2 3 5 St.
Douglaston, N Y 11363

3 ar 4 naktys Las Vegas S299 95
7 naktys Jamaikoje
su maitinimu
SS99.95
Skrydis i Lietuva
SS9S 00
AskaGetavvay Ine
5657 S. Harlem Ave., Chicago

,

Tel. 773 788 8000
Fax 773 586 3420.

800-778-9847
Fax 718-423-3979

E-mail askagetaway@yahoo com

•

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM

773-585-9500

KAVINE

BAKE
tsr

350 N . Clark, Chicago, II 60610
T e l . 312-644-7750
K e p y k l o s p r o d u k t a i ir u ž k a n d ž i a i
miesto centre
Savaitgali uždaryta

Ieškomi darbininkai valymo
darbarhs. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti g r e i t k e l i a i s j
vakarinius priemiesčius. S k a m 
binti po 6 v.v., teL 708-652-2110.
Lietuvišku metodu dažau antakius
ir blakstienas, darau manikiūrą ir
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus bei
atlieku kt. kirpyklines paslaugas; su
vašku nuimu plaukus nuuo veido ir
kojų. Tel. n a m ų 7 7 3 - 4 7 6 - 0 5 1 3 ,
mobilus 773-317-6965.

4738 W. 103 rdST
OAK LA WN, IL 60453
708-422-7900 •
KELIONIŲ K ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWWMAZEIKA.COM
*******************************************************

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti |
Romui teL 630-774-1025.

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422,3922
DRAUDIMO AGENTAI
Nebrangiai atlieku elektros,
„plumbing", dažymo, staliaus
I ir kitus vidaus ir lauko
t darbus Td. 708-205-1046,
Vytenis.
COME O N A B O A R D
And start a new career in the aviation induKry. We are seekeng reliable indi. duals for ramp agents.
aireraft ūelers. aireraft cleaners.
svarehouhc agents and ground handhng mar^ers/supervisors Qualified cand.u.ues mus have a 10 year
verifiable ->ackground and be able
to svork ai shifts, including vveekends. hoidays and nights Also
mušt speiK. read and svrite Eng
iish. We :r:'cr travei benefits. health.
life & dc: :a| insurance. 401K plan
and macb m o r e ! A p p l y at:
HUDSON G E N E R A L LLC
10600 vv. Hlggtni Rd., Suite
610 Knsetnrat, I L 60018.
Phone: 847-298-6140.
Į-OEM/T/P/V

Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's hcense and transportahoo Mušt be fluent in Engiish
L A . McMahon Window WasWng.
T d . 800-8M-4155.

RESTAURANT

Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.

Needs full ot part t i m e
vvaiters/vvaitresses,
cashier, person t o
.insvver t h e p h o n e .

PCN FUN VILLAGE
8 1 2 S W . 9 5 St.
Hickory Hills IL
5.50+ up, plūs TIPS!!!

P e r k a t e automobilį?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Ką tik atvykot į JAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Žemiausi finansavimo %!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
Galėsite sėst o i v a i r o šiandien!
(630V579-1857

t e l . 7 0 8 4 JO 7 9 0 0

AukMos dart» kokybes automobiliy slcardų
•r dafymo dirbijvs siūlo paslaugas taisome
auto skardas ir geometri)* (frame) labai ge
rai pritaikome automobilio sparvą; darome
remonto įkainius tinkančius draudimo kompanipms, dtiodam 100% garantirt visiems
darbams; tarpininkauįam su visomis auto
draudimo kompani|omis; padedame sutvar
kyti avariĮOS ieškinius (claims); padedame
apsidrausti labai gerose draudimo kompani
jose.

ATTENTIONIMMIGRANTS!
Can.ida and Australia
are a^vpting applicants for

lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS
to Lithuania.
No one rr>akes round-'np travei to bthijania easter and more convement than SAS.
From Chicago, we offer datiy servtce to Vilnius wift- a hassle-f'ee connecdon via
Stockholm. VVhen you're rearty to retum, you'ii enjoy %ame-day travei back to
Chicago through our Copenhagen hub Fmci o,;t w^at a world o' difference SAS
can nake for your next tno Just cail your Travei Age^t or SAS at i 800-221-2350
or visit our v/ebsite at www.scandinavian net.
fwjht«
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Permanent Residence!
For f-cc information call:
1-773-282-9500.
GTS cr-.enrrattng in immtgration
.im migranon-service.com

MERGINOMS,
T U R I N Č I O M S SIEK T I E K
PATYRIMO MODELIAVIME,
siūlomas darbas Čikagos centre
dalinti praeiviams moteriškų
drabužių parduotuves reklamas, a
$10 i vai. Galimybė dirbti ir g
savaitgaliais.
~
Tel. 312-951-9900.

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus

Realmart jjj -fat
Reaity Group Inc.
6 4 0 2 S . Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Assodate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
B U D R A I Č I U I
Bu*. 773-5$S-*ie» Pae«r 312J«M3e7
Fax 773-515.3997
Aocsnt
9201S.Cicwo
Oak Lawn. Uinois 60453
BuakMn (TOS) 423-0111
Voiee Mal (708) 8 M M
Fax (708) 4234235
Pager (312) 7074120
Rea. 706-423-0443

SIUNČIAME m PRISTATOME SIUNTINIUS
LABDAROS IR KOMERCINES SIUNTAS
SIUNČIAME LAIVU IR AIR (ARGO
| LIETUVA. LATVIJĄ. ESTIJA. UKRAINĄ.
BALTARUSIJA. KARALIAUČIAUS SRITĮ.
RUSIJĄ MASKVĄ IR PETERBURGĄ
PARUOŠIAME IŠKVIETIMUS IR
VIZOS PRATESIMO DOKUMENTUS
VERČIAME IR NOTARIZUOJAME
DOKUMENTUS
l'AKOUOOAMI IMKHINIAI
I<i MOLIO STIKLO. KERAMIKOS
I23<>1 S. NEW AVE. STE I). I.F.MONT. II. (KUM
27I«»WEST7l,r' STR. CHICAGO. ILKM**

ASTA T.MIKUNAS
Protasionaiiai ir sąžiningai patarnauja I
įvairių nuosavybių pirtoma ir pardavime |
miasta Ir priafniaačhNM

22b.
SALAMANCA
VokemaU
773456-4878
Piger
773-260-3404
CeiLteL
..." *^^^BT?i" "M.
**x:-'':„: : ; - \ ^ B m r : * : i i P S ^
630460-5988
AUDRIUS MIKULIS
Sprendimai! Sprendimai!
Sprendimai!
Ketinate pirkti, parduetrar-ikainoti
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su
paskola? Jums profesionaliai patars ir
sąžiningai patarnaus
AUDRIUS MIKULIS

New Vision
Bus.: 708-3614600
Vcte.VU: 773*47820
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER
Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANLTĘMAVER. Profesionaliai ir
sąžiningai pa.arnaujapuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCARE
jEainploy lucirt M H O
T d . 773-736-7900
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
O E ^ C A ATSTOVYBĖ
2 3 4 6 W 6 9 t h Street
Tel.: 7 7 3 - 7 7 6 - 1 4 6 6

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių

„lay-away"

planu.

At

liekame visus foto laboratorijos

%\\S to LITHUANIA
from,$0.21

1 4 0 0R1

.

•
a-ryiiruv*^ Artnr1.

RIMAS L STANKŲ S

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.

Atidaryta 7 dienas savaitėje

* 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!

a n t i m i sasHOMC mm « 5 -7110
P«BER(7M||M-«jtl9

630-241-1912.1

C.L.Quality B o d y S h o p
Remontuojame, patekusi į
avariją atstatome, dažome ir
poliruojame, taip pat
parduodame automobilius.
Reikalingas skardininkas.

p a r d u o t u v ė s . Kreiptis į N i j o l ę ,

6 2 1 6 VV. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
T e l . 773-581-8500

tel.

A M S E R CONSTRUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, .plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, b o n d e d "
Skambinti Sigitui,
teL 7 7 3 - 7 6 7 - 1 9 2 9 .

MH

tel. 860-247-8584 C T .

RE/MAX
REALTORS

• Pensininkams nuolaida

100*0 135 svečių

BtdSmSom

teatro, parduodamas 2 m i e g .

VILNIŲ

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

GREIT PARDUODA

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

ŠeiLp pokvliu aato - tinka įvairioms progoms

5 2 9 , 5 0 0 JAV. Teirautis K a u 

Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1

greita,

patikima.
T f I 815 577 1797

RAYMONOA
SOLODOVIENĖ
Mortgag* Coneuttant

Valei, tel. 8 4 7 - 6 6 2 - 3 3 7 4 .

Housekeeper-companion
n e e d e d . Fui! time. Mušt speak
some Engiish and have g o o d
references. Gold Coast loca- _
tion T e l . 3 1 2 - 2 5 5 - 1 1 9 7 o r į
312-255-1919.
~

ttjidiiu* Construction
N.mm vidaus ir isurės
(l.wymu, aliuminiu darbai,
visu rusių stogai, staliaus

• w«'/.im<u visa
Tel ' . * 0 V 6 4
mobilus 630

8900 S a m i AJtCHJ* ROAO, W i u o * r SPRINGS, l u i s o i s TEL 708.839.1000

ir g y v e n t i kartu. S k a m b i n t i

255-1197 or 312-255-1919,

NAURIS TANKEVIČIUS
Paskolos nekilnojamam turtui
* Nuosavybes pirkimas be
pradinio įnašo
" Programa, netikrinant
atlyginimo, turto, darbovietės
" Kredito problemos — OK
* Nuošimčiai — nuo 6 %

Profesionalus kraustymas
f ik.nj'»|t ir ui jos n b u

Anchor Mortgage Coip.

Reikalinga auklė
prižiūrėti vaikus
savaitės bėgyje.
Tel. 708-599-0402.

C l e a n i n g lady n e e d e d s e \ e r a l

Tel. 773-735-3555
Direct line:
773-461 -096*

MOVING
Ilgametis profesionalus
k r a u s t y m a s Č i k a g o j e ir
į kitas v a l s t i j a s .
GEDIMINAS
771-925-4331.

Pi^k^nmHoncmtlLtmgDistmttcsPtmt
ViaaJJL

7-fl0fl-449-Q44/i

darbus.

.pARTX>ODAMEAUTOMOBtUUS IŠSIMOKEJIMUl
. PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE:
• ATIJEKAME AUTOMOBIUU REMONTĄ
• ASTATOME PO AUTO ĮVYKIU:
• ŽALOS ĮVERTINIMAS NEMOKAMAI.
• DIDELIS PASIRINKIMAS ŽEMIAUSIOS KAINOS.
• SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ
GALI VAŽIUOTI Š I A N D I E N !
888-615-2148,630-254-5364
MINDAUGAS

Darbo vai.: kasdien 8 v.r.4 v.v.;
MRd, 8 v.r.-4 v.p.p^ sekmd.
nldaryta. Antrad. ir treSd. su•ikalbėiite lietuviikai.

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

m

p

**•*

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba

* • *

* * *

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis

*•*

RRSTPER90NAL BANKAS ŠVENČIA
SAVO PIRMĄ GIMTADIENI!

Ruoiia: Birut* Jasaitienė Ir Aldona SmulkMcne
2711 West 71 st Street, Chicago, IUinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906
•

ATSARGA GĖDOS NEDARO!
Arba kaip pasirinkti gerą tarties formas, jis jau nu
sikalsta įstatymams.
kontraktorių. .
Kada galvojame ir planuo
Pasitikrinkite atitinkamose
jame daryti įvairius remontus vietinėse įstaigose, ar kon
namų pagerinimui, atnaujini traktorius turi leidimą dirbti
mui ir savo patogumui, reikia jūsų apylinkėje. Taip pat jūs
rasti patikimą kontraktorių, galite pasitikrinti .better Bu
kuris tai padarys pagal savi siness Bureau", ar nėra nusi
ninko norą. Beikite labai at skundimų prieš jūsų pasi
sargūs su įvairiomis telefo rinktą kontraktorių. Reikalui
ninėmis bei kitomis pasiū esant, jūs galite pats tai
lomis, kad netektų nusivilti įstaigai parašyti skundą.
blogai atliktu darbu, arba tie
Naudotasi medžiaga iš įvai
siog būti išnaudotam sava rios spaudos.
naudžių apgavikų. Ypač reikia
būti atsargiam su „kontrakto
APGAULINGI
rių mi", kuris nekviestas bel
TELEFONO
džiasi į jūsų duris ir siūlosi
SKAMBINTOJAI
sutvarkyti — remontuoti jūsų
namą. Žinovai sako, kad tokie
Labai dažnai mums skambi
remontų siūlytojai yra nepati
na ir telefonu siūlo įvairių da
kimi. Dauguma profesionalių
lykų, „praneša", kad laimėjo
kontraktorių neis nuo durų iki
me loteriją ir pan. Bet būkite
durų, save siūlydami. Profe
atsargos su tokiais skambin
sionalai kontraktoriai papras
tojais. Jie turi jūsų telefono
tai reklamuojasi per spaudą,
numerį ir nori išvilioti iš jūsų
telefono knygoje ir laukia,
pinigų.
kada susidomėję klientai jam
Visada būkite atsargūs, jei
paskambins.
nežinote, kas skambina ir
Būsimi klientai, norintys sako jums, kad laimėjote ko
savo namuose padaryti re kią nors dovaną, bet, kad ją
montą, daug gali sužinoti apie gautumėte, reikia pasiųsti pi
kontraktorių, vien tik būdami nigų, ir pabrėžia, kad tai tu
pastabūs.
rite padaryti tuojau. Nurodo
_• Čia. keletas patarimų, kurie jums, kaip pasiųsti pinigus,
galėtų jums padėti susirasti arba pasisiūlo, kad ką nors
patikimą kontraktorių.
atsiųs į jūsų namus ir tas as
1. Ar tas kontraktorius yra muo paims pinigus. O kartais
įrašytas telefono knygoje, kur tie apgaulingi skambintojai
jis savo verslą reklamuoja?
sako, kad jie yra is policijos ir
2. Ar kon traktorius važinėja siūlosi jums padėti už užmo
-senu;- neprižiūrėtu sunkveži- kestį.
mėliu, ar sunkvežimėliu su
Norint apsisaugoti nuo ap
Firmos pavadinimu ir telefono gavimo, patikrinkite visas ne
numeriu?
prašytas pasiūlas vietiniame
3. Ar kontraktorius turi savo ,Better Business Bureau".
įstaigą su atitinkamu adresu, Bokite atsargos ir negalvo
ar tik pažymi „post office box" kite, kad draugiškai skamban
tP.O.Box)?
tis kalbėtojo balsas, (o jie labai
* 4. Ar kontraktorius atrodo gražiai moka kalbėti) yra jūsų
tingus, lėtas, vilkintis suplė draugas.
šytais ir purvinais drabužiais
Niekada neduokite savo kre
ir teniso batais?
dito kortelių „cheking ac5. Ar turi vizitinę kortelę su count" ar „Soc. Sec." numerių
nežinomam skambintojui.
vietiniu telefonu ir. adresu?
Jei norite daugiau sužinoti
Visada būkite atsargus, jei
apie cia minimas apgavystes,
kontraktorius:
1. siūlo jums nuolaidą, nes informaciją galite rasti kom
jis planuoja jūsų namus pa piuteryje: www.consumer.gov/
naudoti, kaip parodomuosius knowfraud
Galite ir parašyti: Know
savo atliktam darbui. Arba jei
kontraktorius siūlo jums me Fraud, P.O. Box 45600, Washdžiagos, pvz., asfalto ar „ai- ington, D.C. 20026-5600. O jei
ding", kurie jam atliko nuo galvojate, kad buvote apgau
tas, skambinkite nemokamu
ankstyvesnio darbo;
2. jei kontraktorius siūlosi telef. 1-877-987-3728.
jums padėti su mokėjimais;
3. skubina jus greitai pasi
rašyti sutartį, neleisdamas
NAUJA GALERIJA
gauti pasiūlą i i kitos vietos
arba neleisdamas jums patik
Kauno senamiestyje (Nau
rinti jo rekomendacijų;
garduko
g. 9) atidaryta „Teks
4. jei negali jums parodyti
tilininkų
ir dailininkų gildijos"
„vvorkers' compensation" ir
galerija,
kurioje
liuo metu ek
Jiability" draudimo;
sponuojami žymiųjų Lietuvos
5. siūlosi jus nuvežti į jūsų
tekstilininkų bei jaunosios
banką, kad išsiimtumėte gry
kartos kūrybiniai darbai. <KD)
nų pinigų, jei jūs neturite gali
mybės pats nuvažiuoti.
APSAUGA PERĖJOSE
Šios srities specialistai pa
taria iš būsimo kontraktoriaus
Prasidėjus mokslo metams,
paprašyti bent trįjų rekomen
dacijų ir jas patikrinti. Taip nuo rugsėjo 1 iki 8 d., Kelių
pat patikrinkite, ar kontrak policya rengia akriją „Saugus
torius priklauso profesinėms rugsėjis". Jos metu prie pa
organizacijoms.
grindinių miesto perėjų budės
Svarbiausia, niekada nepa policininkai, Saulių sąjungos
sirašykite nieko, pirmą kartą nariai, kariai. Taip pat iš nau
kontraktoriui apsilankius ir jo audažytos pėsčiųjų perėjos,
niekada neduokite
pinigų sutvarkyti šviesoforai.
kontraktoriui, kad jis pirktų
Perėjos bus saugomos tada,
medžiagą remontui, nebent kai dauguma vaikų eina į mo
tai būtų didesnės apimties re kyklą. Kartu budės ir Saugaus
montas.
eismo mokyklos jaunieji pat
Žinokite, kad federaliniai ruliai. Pernai iki rugpjūčio 17
įstatymai leidžia jums apsigal d. perėjose buvo sužeisti 83
voti tris dienas ir atsisakyti vaikai, žuvo vienas. Šiemet
jūsų namuose pasirašytos su per tą patį laikotarpį sužeista
tarties. Ir jei kontraktorius to tiek pat vaikų, bet žuvo trys.
jums nepaaiškina, bet turi su
(KD)

Ta proga, mes siūlome Jums įsigyti

* Skintos ir vazoninės gėlės

* Vainikai, krepšeliai

7.25% APY*
6.75% APY

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

Gimtadienis mums —
dovana Jums!

FUNERALHOME
• Patogioje vietoje
tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių

/

P r r c t - Personai Bank

11028 S. S o u t h w e s t H w y .
P a l o s Hills, IL
708-974-4410

Building Personai Banking Relationshifrs*"

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

,

(708) 226-2727
-it
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UETUV1Ų LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

roic

15255 S. 94th Avc.
Oriand Park, IL

(Ne»r Dominicks & W«Igreens)
• *

Member

DRIVEUP:

LOBEfc
15014 S. LaGrange Rd.
Oriand Park, IL

*•**

****

.

PALOS - GAIDAS

[Atidarykite naują sąskaitą iki rugsėjo 30 d. ir gausitej
,Mikasa" krtttolo žvakidę veltui!
•••

*

ffirf

* Vestuvinės ir proginės puokštės
*N
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei
Lietuvoje

* Jei kartu atidarysite „passbook" arba „checking* sąskaitą,
pridėsime .5% prie aukšto nuošimčio.

\

• Kazlų Rūda. Liepos 16 d.
čia buvo švenčiami Marijos,
Paslaptingosios Rožės, atlai
dai. Parapijos klebono kun.
Tado Valliano kvietimu, para
pijoje šia proga lankėsi mons.
Vincentas Jalinskas, kuris pa
sakė kelis įsimenančius pa
mokslus. Kazlų Rūdos parapi
ja yra paaukota Marijos, Pa
slaptingosios Rožės, širdžiai.

ALVVAYSVVITH FLOVVERS!

ADfĖNKr
. Bonus nuošimtis
Aukštas nuošimtis

menės nariai. Vakarais būda
vo liudijama, vykdavo kūry
bos, dainų ir šokių valandėles.
Tikimasi, jog po šių metų sto
vyklos susikūrusi lietuviškoji
Kanos bendruomenė ims orga
nizuoti panašias stovyklas ir
Lietuvoje.

• Jelgava (Latvija). Kelios
šeimos iš Lietuvos dalyvavo
liepos 17-23 d. netoli Jelgavos
vykusioje šeimos stovykloje.
Tokias stovyklas, kurios vadi
namos Kana, jau kelerius me
tus čia rengia katalikiška eku
meninės pakraipos bendruo
menė iš Prancūzijos „Chemin
neur („Naujas kelias"). Sto
vyklos metu kiekviena šeima
turėjo progą atnaujinti savo
asmeninį bei šeimyninį gyve
nimą Dievo šviesoje, pailsėti ir
susipažinti su kitomis krikš
čioniškosiomis šeimomis. Vai
kams ir paaugliams buvo pa
siūlyta atskira programa. Pa
skaitas šeimos bei krikščio
niško gyvenimo temomis skai
tė „Chemino neur bendruo

)^

yC

* • * **

Jei suradote patinkamą namą
savo apylinkėje, kreipkitės Į
apylinkės banką
MIDLAND FEDERAL SAVINGS

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Ave.
9900 W. 143 St.
5200 W. 9 5 St.
O r i a n d Park, IL
Oak L a w n , IL
ALL PHONES

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

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

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

šiuo metu Jums nereikės sumokėti
už paskolos prašymą, nuosavybės įvertinimą

MARO.UETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-80O-994-76OO

ir kredito istoriją. Be to, gausite paskolos nuošimtį
geromis sąlygomis, (šių lengvatų laikas ribotas.)
Paskambinkite mums šiandien!

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

£ 3 midland tetarai
^ ^ ^ ^

FWC Insured

Sivtags imi Loan Assoctatton

8929 S. Harlem Avc, Bnd|cview • 70B-S9B-9400
4040 S. Archer A ve., Chicago • 773-254-4470
2657 W. 69th St.. Chicago • 773-925-7400
, 5 7 3 6 S Bc RJ
" - Lockport • 708-645-2400

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street
*

*Tr* hm e/Hm t* Mo Appflcalon F « M b avrtaue for m purchatM and roMnancoatorown*r-occupMdtingi*tamty įmoanoaatocatad«MNn t » boundariaa oi tt» 3 > m i — • Expr*t*way on 0w nortn, nrm Stoot on the touti.
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•jajMl noaeo. For 2-4 lamty praoartm. a $335 00 cnm cm ba appfcedtoward«appfcason tooa Loana aubtocį to
oradR aoprovai Prooorty mauranea la r«qi*od

VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES
1 708 652 5245
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DRAUGAS, 2000 m. rus^eio 9 d . šeštadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Atvykusius į ..Draugą" ..Tr;< ngnuku;" iš kaires- - Vytautą Jurgelevičių.
Aurimą Syrusa ir Ramojų Motuzą ..Draugo" marškinėliais ir kepurėmis
apdovanojo administratorius Valentinas Krumplis. Gal ir jus norėtumėte
tokių marškinėlių'.' įsigykite ..Drauge"' O taip pat atvykite ir į ..Trijų tig
riukų" koncertą, kuris vyks šiandien. 6 vai.v . Jaunimo centre. Bilietai
jaunimui - pigesni.
Iki rugsėjo 17 d., mūsų
Rugsėjo p a b a i g o j e M. K.
..Draugo" šventes, paskubėki Čiurlionio 125-ųjų gimimo me
te atsiųsti laimėjimu šakneles tinių jubiliejus bus paminėtas
ir užpildytas ..Skrydžio į Lie ir Maskvoje, kur kartu su Lie
tuvą" anketas. Taip pat malo tuvos valstybiniu simfoniniu
niai prašome atsilyginti už už- orkestru koncertuos neseniai
sisakytas pokylio vietas. Iki Čikagoje gastroliavęs smuikipasimatymo! Jūsų laukia sma- ninkas Vilhelmas Čepinskis,
gi ir šauni programa, broliu Čikaga taip pat ruošiasi M. K.
Švabų duetas ir šokiai, šo- Čiurlionio muzikos ir dailės
šventei. Amerikos lietuvių me
kiai...
no draugija kviečia visus savo
J a d v y g a Paukštienė-Dob- kalendoriuose pasižymėti spa
k e v i č i ū t ė yra mūsų vyresnio lio 28 d. ir lapkričio 1, 3, 4 bei
sios kartos dailininkų kartos 5 dienas - šiomis dienomis lie
atstovė, savo kūrybinį kelią tuviškose ir amenkietiškose
pradėjusi dar Nepriklausomo salėse vyks Čiurlionio kūririių
je Lietuvoje. 1938 m. ji baigė koncertai, naujų muzikos kū
Kauno meno mokyklą ir studi rinių, sukurtų Čiurlionio jubi
jas tęsė Paryžiuje. Nuo 1949- liejui, premjeros. Čiurlionio
ųjų dailininkė gyvena Čikago reprodukcijų bei dailininkų ir
je. Parodose J. Paukštienė vaikų paveikslų, skirtų Čiur
pradėjo dalyvauti jau nuo lionio gimimo metinėms, oaro1937 m., personalines parodas dos. Bus net vaidinama pagal
yra surengusi Lietuvoje. Vo Čiurlionio laiškus. J Čikagą
kietijoje. Kanadoje, ir JAV atvyks Vilniaus styginių kvar
miestuose: Čikagoje. Bostone. tetas, su juo koncertuos ..Dai
Detroite. New Yorke. Los An navos" ansamblis ir pianistai
geles ir kt. 1988 m. dailininke Rokas bei Sonata Zubovai. Jei
dalyvavo išeivijos lietuvių dai norėtumėte daugiau informa
lininkų kūrinių parodoje Vil cijos, skambinkite tel. 773niuje. Už kelių savaičių rugsė 776-8818.
jo 22 d., penktadienį. 7:30
Lietuvių t a u t o d a i l ė s ins
vai.v. personaline J. Paukš t i t u t o s u v a ž i a v i m a s vyks
tienės paroda atsidarys ir Jau rugsėjo 23 d., šeštadienį. 11
nimo centro Čiurlionio galeri vai.r. Lino ir Rasos Veselkų
joje. Atvykite jos aplankyti! sodyboje
..Rambyne".
198
Dailininkės darbų tematika Simpson Road. prie 11 kelio.
yra įvairi, juose - žmunes. re Leeds-Grenville County. Ontaligine simbolika, gamtovaiz rio - '.Tovvnship of Rideau
džiai, natiurmortai, etiudai ir Lakęs). Bus aptariama ne tik
kt. Dailės kritikai-rašo. jog J.
in>tituto ateities veikla, bet ir
Paukštienės paveikslams cha
rodoma vaizdajuostė ..Lietu
rakteringi spalvų deriniai,
vių liaudies menas: keramika
tiršta dažų tekstūra, impulsy
ir margučiai", paskaitą skai
vus braižas, potepio drąsa,
tys dailininkas Antanas Ta
nuotaikos vientisumas, o.taip
mošaitis. Daugiau informaci
pat ir meninis nuoširdumas,
jos skambinant Aldonai Veselkuris nuginkluoja.
kienei tel. 613-382-8448.

PAGEIDAV1>LAS
Artėja Šiluvos atlaidai su jų
vadovu iš tėvynes. Kaip jau
daugeliu atvejų su anksčiau
atvykusiais, nenorima apsivilti ir šiuomi. todėl su grupe
kitų pageidaujame — nuošir
džiai
prašome
praturtinti
mūsų nuotaikas, lipniūniškai
gvildenant mūsų nešventiš
kus nusiteikimus — elgesius,
idant mes atsigautume, o ne
apsiviltume kaip anksčiau.
Dievo Motiną mes trokšta
me pagarbinti savo elgesiu,
kuris dabar dažnai esti nuož
mesnis negu kažkokio ne
praustaburnio. Užuot iš Jos
prašymų, mes trokštame pla
čiau praverti savo asmeny
bes duris Jos įsileidimui, nors
Ji ir be prašymo jau seniai
beldžiasi į jas. Tik kitiems at
i d a v i m a s jas gali praverti —
padekite
mums.
savanau
džiams.
J o n a s Adomavičius, M.D.
Rugsėjo 15 d., p e n k t a d i e 
ni, 7 val.v. Jaunimo centro
Čiurlionio galerijoje įvyks vai
kų piešinių parodėle. Mokyto
ja - Egle Brėdikienė.
Architektūrinė ekskursi
j a po Oak Parką, kurią orga
nizuoja Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų sąjungos
i ALIAS)
Čikagos
skyrius,
vyks rugsėjo 16 d., šeštadienį.
Renkamės 10:30 vai.r. knygy
ne Ginkgo Tree Bookshop (951
Chicago Ave., Oak Park),
esančiame prie F. L. Wrigth
namo-studijos. Apžiūrėję ją
bilieto kaina - 8 dol.), pėsčio
mis aplankysime įdomesnius
Oak Parko statinius. Kviečia
me dalyvauti visus besidomin
čius. Daugiau
informacijos
skambinant Aurelijai Dobrovolskienei tel. 773-436-7679.
L i t h u a n i a n Mercy Lift 10
metų sukaktuvių pokylis vyks
spalio 1 d., sekmadienį. 3 vai.
p.p. romantiškuose Montefiori paviljonuose ir soduose Lemonte, 11250 S. Archer Avenue. Šių metų pokylis, kurį
sutiko ruošti Rima ir dr. Linas
Sidriai, žada būti ypatingas,
nes jo tema - „Viduramžiai/
Mc-dieval". Čia dalyvaus profe
sionalūs artistai, muzikantai,
riteriai, juokdariai, žonglieriai
ir kiti įdomūs veikėjai. Po va
karienės šokiams gros keturių
vyrų ansamblis, vadovauja
mas brolių Virginijaus ir Eimonto Švabų. Taip pat pla
nuojamos varžytinės ("silent
auction") su vertingais laimi
kiais. Kviečiame visus kuni
gaikščius, damas, riterius ir
vaidilutes kuo greičiau užsisa
kyti vietas! Jeigu dar neužsisakete bilietų, skambinkite Li
nai Žliobienei tel. 630-7259544. Jei norite laimėti kelio
ne į Lietuvą dviem žmonėms,
skambinkite Vidai Jonušienei
tel. 708-448-4250. Šių metų
pokylio lėšos bus skiriamos of
talmologijos chirurginio centro
steigimui Lietuvoje.

Lietuvių opera p r a d e d a
n a u j ą sezoną. Operos valdy
ba kviečia visus, dainavusius
chore praėjusiais metais ar
anksčiau, penktadienį, rugsė
jo 15 d., 7:30 vai. v. į Jaunimo
centrą pirmai repeticijai. Val
dybos pirmininkas Vaclovas
Momkus taip pat kviečia ir
naujus balsingus dainininkus
bei dainininkes įsijungti į
šiais metais sratomą skambią
ir melodingą G. Donizetti ope
rą „Meilės eleksyras". Operos
muzikos vadovas maestro Al
vydas Vasaitis pakalbės apie
operą, valdybos nariai skaitys
pranešimus. Pabendrausime.
Vyresniųjų lietuvių c e n t 
r e „Seklyčioje" rugsėjo 13 d.,
trečiadieni, 2 vai.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė „Ilgiausia
kelionė traukiniu". Ar esate
pasiruošę keliauti? Kelionė
ilga, 6,000 mylių, išvyksime iš
Maskvos „Trans-Siberian" ek
spresu, pervažiuosime Volgos
upę, šaltąjį Sibirą ir pamaty
sime Rusijos žemės plotus bei
žmones. Suprantama, mintyse
pagalvosime ir apie tuos, ku
rie ten praleido sunkias gyve
nimo valandas. Kviečiame at
vykti ir pamatyti, nes patys
ten tikrai nevyksim. Iki pasi
matymo „Seklyčioje"!

„ S e k l y č i o j e " kiekvieną tre
čiadienį 7 vai. v. vyksta susirinkimas-pašnekesys apie al
koholio ligą. Anonimiškumas
garantuojamas. Visi kviečiami
atvykti į susirinkimus, o ypač
tie, kuriems ši liga kelia rū
pestį.
Lietuvių dailės m u z i e j u s
L e m o n t e kviečia j u s į Rimo
Laniausko parodos atidarymą,
kuris vyks kitą šeštadienį,
rugsėjo 16 d., 7:30 val.v. Gi
męs 1937 m. Kaune, R. Laniauskas kartu su tėvais 1944
m. pasitraukė į Vokietiją, o po
to emigravo į JAV. Dar moky
damasis mokykloje, j a u t ė pa
linkimą meno sričiai, lankė
dailės pamokas. 1963-aisiais
R. Laniauskas baigė Cooper
School of Art Clevelande ir 35
metus kaip dizaineris ir iliustratorius dirbo American Greetings kompanijoje Clevelande.
Dailininkas su savo darbais
dalyvaudavo įvairiose lietuvių
ir amerikiečių parodose. Paro
dos Dailės muziejuje atidary
mas - puiki proga susipažinti
su Rimo Laniausko kūryba.
Paroda veiks tris savaites,
nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 7
d., šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 11 val.r. iki 2 vai.
p.p.

DRAUGO F O N D A S
4545 W E S T 63rd S T R E E T
CHICAGO, IL 60629
TEL.: 773-585-9500

AR REIKIA ANTROJO MILIJONO?
Šiais metais Draugo fondo
lėšų telkimo pavasario vajus
užbaigė pirmąjį milijoną dole
rių Draugo fondo pagrindi
niame kapitale. Šią sumą per
nepilnus septynerius metus
sudėjo 1,200 DF narių bei
garbės narių ir 700 rėmėjų.
Šie skaičiai sudaro mažiau
kaip pusę dienraščio „Draugo"
prenumeratorių.
Šio milijono dolerių dividen
dai iš investuoto DF kapitalo
patenkina .,Draugo" dienraš
čio leidybos lėšų trūkumą, ku
ris kas merai vis didėja kylant
leidybos kainoms ir mažėjant
prenumeratų skaičiui, vyres
nei kartai seinant į amžinybę,
jų vietų neužimant jaunajai
kartai arba naujai atvykstan
tiems iš L;«tuvos. Kodėl nau

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmoksimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual F e d e r a l S a v i n g s ,
2212 West C e r m a k R o a d .
Tel. (773) 847-7747.
• Automobilio, n a m ų ir
l i g o s draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A-Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 9439 S.
Kedzie Ave., Evergreen Pk.,
IL 60805-2325. Tel. 708-4223455.
• A.a Elenos Baltrušai
t i e n ė s atminimui, jos duktė
Birutė Bublienė atsiuntė „Sau
lutei", Lietuvos vaikų globos
bareliui $1.000, kuriuos suau
kojo R. Steele-Kutkus, K. Kizlauskas, R Miliūnas, V. Sirgedas, N. Lapšienė, A. Butkūnas,
B. Astaša.rįenė, K. Giedraitis,
R. Petrauskas, R. Kriaučiūnas,
R. Mikaila A. Bruhoroski, A.
Ward, E V/idlund, D. Wright,
P. Baltus s, J. R. Pikūnas, A A
Lelis, J. D Doveinis, R. Matvekas, V. M P e t r u l i a i . D. J a n kienė, M Parlove, N. Zaranka,
V. Mitkus A. A. P a š k u s , H.
Heiningas. J . M. Mitra, B. J.
Svera, G Rurhoff, S. Bublienė,
J . Briedis, B . S e l e n i e n ė , D.
Malloy, V. Sepetienė, I. Korsa
kas, C. N'aumienė, L. Skerebulienė, B Bublienė. „Saulutė"
dėkoja už aukas padėti vargin
gai gyvenantiems vaikučiams
Šie profesionalu- ..-Ina:; Caton's H<-n.ii.-~anci'/M'''lnval Amliianco" kompanijom artistai, muzikantai, riteriai, da
tuos, juokdariai vaidins sukaktuviniame Lithuanian Mercy Lift pokylyje, kuris vyks romantiškuose Montefiori' Lietuvoje ir reiškia nuoširdžią
paviljonuose ir noriuose Lemonte -palio 1 d . sekmadieni. :> vai p p Nors viena diena tapkite viduramžiu kuni- užuojautą a.a. Elenos Baltru
ĮMik.-tiais ir damomis bei atvykite i st., • patinga sv.Mitc' Paskubėkite u/-isaky:i vieta:", skambindami Linai Žlio šaitienės šeimai bei artimie
bienei tel <;:to-72V!>"i;
siems.

joji ateivių banga iš Lietuvos
neprenumeruoja
„Draugo",
„Dirvos",
„Darbininko"
ar
„Lietuvių balso", bet pradėjo
leisti naują savaitinį laikraštį
„Amerikos lietuvį" — būtų j a u
visai atskira tema tiems, ku
rie lietuvių tarpe bando skelb
ti t a u t i n ę vienybę ir solidaru
mą.
Surinkus pirmąjį milijoną
Draugo fonde atrodė, k a d po
to galima sustoti, kad jo inves
tavimo pelnas padengs leidy
bos lėšų t r ū k u m u s 10-20 metų
ateityje. Tačiau toje ateityje
pasirodė nauja
problema.
Nuosava pastogė
dienraščio
„Draugo" leidybai. K a m gi rei
kia nuosavos, jei patogiai jau
čiamės nuomojamoje tėvų ma
rijonų pastogėje?
Šiandien
• „PENSININKO" ž u r n a 
lą, kurį leidžia J A V L B Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, g a l i m a u ž s i p r e 
numeruoti adresu: 2711 W. 71
St., C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 , t e l .
773-476-2655. P r e n u m e r a t a
metams: JAV-bėse, $ 15, k i t u r
$25. Išeina 8 k a r t u s per m e t u s .
Tai vertinga dovana įvairiomis
progomis.
• BALTIC 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 s ą l y g o m i s . P a 
geidaujant a t v y k s t a m e į n a 
mus.
• PLB p i r m i n i n k o Vy
tauto Kamanto pranešimas
„Pasaulio Lietuviu Bend
ruomenės Seimas, nutari
mai ir B e n d r u o m e n ė s atei
tis" b u s p e n k t a d i e n i , rug
sėjo 15 d., 7 val.v. P L C , Le
monte, Bočių m e n ė j e . Į atviro
žodžio forumą visus nuoširdžiai
kviečia „ S a u l u t ė " . į ė j i m a s
nemokamas.
• Prieš užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memorialu, 3 9 1 4 W.
l l l t h S t Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. G a m i n a m e pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidavimą, b r ė ž i n i u s .
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
jis p a d a r y t a s , k a i p j a u buvo
jūsų pageidauta. S a v . Lilija ir
Vilimas N e l s o n a i . T e l . 773233-6335.

Spindulietiškos šypsenos šokių šventėje. „Spindulio" jaunimo ratelio šo
kėjos: I eilėje - Daiva Ragaite, Regina Čyvaitė, Gintare Radvilaite. II ei
lėje - Daina Annarino. Krista Annarino, Laurel Stankute ir Sigita Poskočimaitė. Jos nekantriai laukia, kol vėl prasidės repeticijos Pasaulio lietu
vių centre. Jaunių ratelio (8-11 skyrius) registracija ir pirmoji repeticija
vyks rugsėjo 10 d. 5-6:30 val.v., studentų ratelio (nuo 12 skyriaus) regis
tracija 6:30 val.v. Vaikų ir jaunimo ratelių registracija ruošiama pirma
dienį, rugsėjo 18 d. „Spindulys" kviečia naujus ir buvusius šokėjus. Dau
giau informacijos skambinant Rasai Poskočimienei tel. 708-301-4439.
jaučiamės labai gerai, bet kas
bus po 3-6 metų ar gal ilgiau,
kai nebeliks tėvų marijonų
lietuviuko vienuolyno Čikago
je? O kad taip atsitiks, —
nebėra jokia paslaptis, bet tik
ra realybė, šiandien minima ir
tik kelių vienuolyne esančių
lietuvių marijonų lūpomis.
Lietuvių marijonų vienuoly
no Čikagoje pastatai ir dideli,
nepanaudoti žemės plotai ne
sunkiai suras
naujus savi
ninkus, nes vietovė graži ir
patogi. Ar tie nauji savininkai
taip palankiai nuomos, kaip
tėvai marijonai, dabartines
„Draugo" patalpas? O jei ne
nuomos, bet paprašys „Drau
gą" išsikraustyti per porą sa
vaičių ar greičiau, — kur tada
eisime? Ar ne geriau jau
šiandien ar rytoj, kol Čikagos
vienuolyno t u r t a s dar neperė
jo į centrines tėvų marijonų
vienuolijos rankas, valdomas
kitataučių su mūsiškių pagal
ba, nupirkti „Draugo" pastatą
su mašinų statymo aikštė
Draugo fondo lėšomis?
• J u o z o Mieliulio darbų
p a r o d ą d a r galima pamatyti
š.m. r u g s ė j o 11 d. Pasaulio
l i e t u v i ų c e n t r e , Lemont, IL.
L a n k y m o v a l a n d o s : šeštd. ir
sekmd. nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p.
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3 5 3 3 S. A r c h e r A v e . , Chi
c a g o , H . 60629. Tel. 773-9279091. Sav. P e t r a s Bernotas.
• „ L i e k a tik meilė" —
ž o d ž i o ir m u z i k o s koncertas
b u s P L C „ F o n d o salėje"
š e š t a d i e n i , r u g s ė j o 30 d.,
6:30 v.v. Programą atliks ak
torė Virginija Kochanskytė su
savo kolegėmis — pianiste
M e l i t i n a ir soliste Raminta.
Visus maloniai kviečia
„Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis.
• Amerikos lietuviai
globoja L i e t u v o s našlaičius.
Atsiuntė po $150 - metinį para
mos mokestį: J o n a s Gudėnas,
Euclid, OH; Gediminas ir Daria
D r a g ū n a i , Philadelphia, PA;
Juozas ir Birutė Kasparavičiai,
St. Petersburg, FL; Karin Marie
K i r s h , Evansville, IN; ponas
Edwardeas Zunaris, WolIaston,
MA, padėti Lietuvos vaikams
a t s i u n t ė $ 7 5 ; ponia Iz. Stankaitienė atsiuntė $20. Visiems
geriesiems ir dosniesiems auko
tojams dėkojame! „Lietuvos
N a š l a i č i ų globos" komitetas,
2711 West 71 Str., Chicago,
1160629.

Nuosavai „Draugo" leidybos
pastogei nupirkti ir yra reika
lingas
antrasis
milijonas
Draugo fonde. Jo nesutelksi
per metus ar dvejus. Jo sutel
kimui reikės ilgesnio laikotar
pio ir stipraus entuziazmo
narių tarpe. Reikės naujų va
jų, skelbimų „Drauge", tvar
kingos atskaitomybės, sėk
mingo investavimo, kaip iki
šiolei, Draugo fondo raštinėje.
Tą reikės atlikti, kad lietuviš
kas dienraštis ir lietuvybė
išeivijoje būtų išlaikyti.
Čia pat ir metinis Draugo
fondo narių
suvažiavimas.
Iki šiol jau nemažai įgaliojimų
ir narių pasisakymų atėjo į
Draugo fondo raštinę. Iki šiol
gautuose DF narių pasisaky
muose du trečdaliai yra už to
limesnį Draugo fondo augi
nimą su vajais, kaip ir iki šiol.
Trečdalis pasisakė už susto
jimą, laukiant tik pavienių ge
ranoriškų aukų. Narių suva
žiavimui teks nuspręsti, ar
reikia antrojo milijono Draugo
fonde.
Fondo iždininkas
• Reikalingas asmuo,
m o k a n t i s lietuvių ir a n g l ų
kalbas, populiariausias kom
piuterio programas. Reziume
siųskite: R e s u m e Review,
c/o D r a u g a s , 4 5 4 5 W. 6 3
Street, Chicago, IL 60629.
• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams
Lietuvoje. Aukojo: Raminta ir
dr. Algirdas Marchertai $240,
tęsti mergaitės metine paramą;
Ona Rušėnienė $1,525; Nijolė
Kersnauskaitė $20; Irena Raulinaitienė $50 (Rūtai ir Gyčiui).
Labai ačiū! „ S a u l u t ė " , 419
Weidner Rd„ Buffalo Grove,
IL 60089. Tel. 847-537-7949.
Tax ID#36-3003339.
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPtNAS
6436 S.PulasfcRd, Chicago, IL 60629
TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
Advokatas Jonas Gibsitia
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 8Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
TeL 773-776-6700
ToU free 24 hr. 886-7766742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 6 v.v.
SeiUd.9v.r iki 1 v.p.p.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536W.63Stnat
Chicago, IL 80629
(Skereai gatvae nuo .Draugo")
TeL 778-884-0100.
TeL 830-M7-03O0, Lemont, BL

