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Birželio sukilimo įteisinimas
sukėlė visuotiną
pasipiktinimą
Prezidentas raginamas
„vetuoti" p r i e š t a r i n g ą
įstatymą
Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNSĘlta) — Penktadienį Tarptau
tinės komisijos nacių ir so
vietų okupacinių režimų pa
sekmėms įvertinti Emanuelis
Zingeris antrąjį kartą per dvi
dienas paragino prezidentą
Valdą Adamkų „nedvejojant
vetuoti" Seimo priimtą įsta
tymą, kuriuo valstybės teisės
aktu pripažįstama 1941 metų
birželio sukilimo Kaune de
klaracija.
Anot E. Zingerio, jeigu
įstatymas įsigalios, bus su
rinkti parlamentarų parašai,
kad dėl šio įstatymo būtų krei
piamasi į Konstitucinį teismą.
Antradienį Seimas priėmė
įstatymą dėl 1941 m. birželio
23 d. Lietuvos laikinosios vy
riausybės pareiškimo Nepri
klausomybės atstatymo dekla
ravimas" pripažinimo Lietu
vos Respublikos teisės aktu.
1941 m. birželio 23 dieną, iš
Lietuvos traukiantis okupaci
nei sovietų kariuomenei ir
artėjant nacių Vokietijos da
liniams, ginkluoti lietuvių su
kilėliai Kaune paskelbė apie
'nepriklausomos Lietuvos val
stybės atkūrimą. Sukilimo
dienomis Kaune „Lietūkio"
garaže buvo sušaudyta kelios
dešimtys žydų.
„Šio įstatymo nereikėtų tai
syti ar tobulinti. Šis įstatymas
turėtų amžiams atsigulti į ne
priimtų teisės aktų lentyną",
sakė E. Zingeris. Anot parla
mentaro,
įsigaliojus
šiam
įstatymui, „būtų mestas še
šėlis tiek ant Vasario 16-sios,
tiek ant Kovo 11-sios". „Taip
pat Lietuva būtų įpareigota
tapti atsakove > daugelyje fi
nansinių ir teisinių problemų,
susijusių su nacių okupacijos
pasekmėmis", sakė E. Zinge
ris. „Raginu Lietuvos vadovus,
tiek prezidentą, tiek Seimo va
dovybę, išnaudoti turimas tei
sines galimybes, nenusilenkti
rinkimų vėjams ir atmesti šį
teisės aktą, kaip neatitinkantį
demokratinių valstybių stan
dartų", sakė E. Zingeris.
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mine, ar tik techninio po
būdžio klaida", teigia val
stybės vadovas.
„Noriu pasakyti tiesiai: vien
vetuojant įstatymą, Seimo pa
darytos klaidos jau neįma
noma ištaisyti. Tai gali būti
padaryta, tik visuomenei ir
politinėms partijoms šią klai
dą supratus, ją įvardijus",
mano V. Adamkus. Todėl jis
kreipėsi į Lietuvos visuomenę,
į politines jėgas, laukdamas
„viešos ir aiškios jų pozicijos
dėl Seimo priimto įstatymo".
S e i m o v a d o v a s švelnina
p a d ė t i dėl ž y d u s įžeidusio
įstatymo
Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis mėgina suma
žinti įtampą, kilusią dėl Seimo
priimto įstatymo. Ketvirtadie
nio vakarą Seimo posėdžių
sekretoriate buvo užregis
truotas Seimo nutarimo pro
jektas, kuriame bandoma at
skirti smurto prieš civilius gy
ventojus ir pasipriešinimo
okupantams vertinimai. Anot
projekto, Seimas patvirtina,
jog smurtas prieš civilius gy
ventojus ir jų žudymas karo
metu yra sunkus nusikaltimas
prieš žmogiškumą ir karo nu
sikaltimas, kurio nepateisina
nei kerštas, nei bevaldystė.
Nutarimo dokumente. taip
pat patvirtinama tai, kad ne
paklusnumas okupantui ir su
kilimas prieš okupantą neturi
būti smerkiami jokioje tei
sinėje ir laisvės vertybes
išpažįstančioje visuomenėje.
„Lietuvos Respublikos teisė
tvarka neleidžia suplakti šių
dviejų nuostatų ir todėl skirs
— kur sukilėlių pasiaukoji
mas nepriklausomybės idėjai
bei siekiui, o kur smurtininkų
nusikaltimai prieš civilius gy
ventojus — nusikaltimai, ku
riems bausti nėra senaties",
sakoma V. Landsbergio pa
siūlytame nutarimo projekte.

SYDNEY
OLIMPIADOJE
(Informacija suruikta, remiantis Reuters, dpa, PAP, AP, BNS, Elta ir Interfax žinių agentūrų pranešimais.)

Nuotr.: Vilniuje įvykusiame Pasaulio lietuvių bendruoisA-s X Seime dalyvavusi JAV lietuvių delegacija.
Algimanto ŽitiOno nuotr.

Sydney stadione — olimpinė
šviesų ir muzikos šventė
Sydney, rugsėjo 15 d.
(Elta-BNS) — XXVII vasaros
olimpinės žaidynės penkta
dienį buvo iškilmingai atida
rytos įspūdingu šviesų ir mu
zikos šėlsmu, kurį pratęsė
ilgas olimpiados dalyvių para
das ir iki paskutinės akimir
kos intriguojanti ugnies užde
gimo ceremonija.
Visa žaidynių atidarymo ce
remonija, įskaitant nuo 6 vai.
vakaro prasidėjusį „apšilimą",
truko daugiau nei penkias va
landas, nors pagal oficialų
planą turėjo vykti apie tris va
landas.
.. Delegacijų eisenoje dalyvavo
lygiai 200 komandų, o Lietuvos atstovai į „Australia Stadium" įžengė 107-ti. Savo dy
džiu išsiskyrė JAV ir Australi
jos delegacijos, o didžiausių
plojimų susilaukė Korėjos de
legacija, kurios vėliavą nešė
du sportininkai. Paskutiniai
įžengę australai žiūrovų sim
patijas užkariavo į tribūnas
išmetę visas rankose turėtas
kengūrėles.
110,000 žiūrovų, susirinkę
tribūnose, išgirdo daugybę po
puliarių specialiai olimpiadai
parašytų dainų, kurias atliko
ryškiausios Australijos žvaigž-

10 mln. litų kainavęs Lietuvos
paviljonas liko bevertis

Vilnius, rugsėjo 15 d.
Ryškiai geltonas 1,000 kv
(BNS) — Vokietijos Hanoverio metrų ploto paviljonas buvo
mieste vykusios pasaulinės pripažintas vienu iš penkių
parodos „Expo 2000" direkcija geriausių parodos statinių,
priminė Lietuvos valdžiai, kad kartu su Šveicarijos, Olandi
S u k i l i m o deklaracijos
iki vasario pradžios Lietuva jos, Japonijos ir Vengrijos ar
į t e i s i n i m a s — klaida
privalo išmontuoti 10 milijonų chitektų darbais.
Prezidentas Valdas Adam
litų kainavusį statinį.
Anot Lietuvos Valstybės tur
kus „klaida" pavadino Seimo
Kaip pranešė „Lietuvos ry to fondo generalinio direkto
sprendimą valstybės teisės
tas",
išardyti statinį, išgriauti riaus Stasio Vaitkevičiaus, pa
aktu pripažinti 1941 metų
komunikacijas, išvežti šiukš gal Vokietijos įstatymus, jeigu
birželio sukilimo Kaune pa
les,
sutvarkyti teritoriją ir pastatas nėra laikinas, jis gali
reiškimą bei pasigedo aiškios
pargabenti paviljoną į Lietuvą būti parduodamas tik su že
Seimo pirmininko nuostatos
kainuotų dar maždaug 8 mln. me.
Jo pardavimas sukeltų
šiuo klausimu. Penktadienį
litų.
daug papildomų problemų.
išplatintame V. Adamkaus pa
reiškime sakoma, kad šis Sei
* Kartojasi istorija, kai Norint paviljoną pertvarkyti į
mo sprendimas Jau padarė centrinė valdžia, savivaldy nuolat veikiančią atstovybę,
daug žalos ir Lietuvos tarp bėms priskirdama naujas už tektų atlikti teisinius formalu
tautiniam prestižui, ir jos vi duotis, joms vykdyti neskiria mus, įsigyti žemę, kurioje sto
suomenės pilietinei santar pinigų, tokiu būdu klampinda vi pastatas. Dabar žemės ver
vei".
ma jas į skolų liūną, teigia Vil tė siekia 640,000 litų, tačiau
.Grupė Seimo narių ėmėsi niaus miesto savivaldybė. Nuo šis lengvatinis įkainis galios
įstatymais rašyti istoriją, ne rugsėjo 1 d. Vilniaus ir kitos tik iki spalio 31 dienos.
kreipdama dėmesio nei į Lie Lietuvos savivaldybės privalo
Lietuvos vyriausybė privalo
tuvos istorijos instituto, nei į kompensuoti važiavimo išlai skubiai pranešti „Expo 2000"
Genocido ir rezistencijos ty das į miesto mokyklas iš kai direkcijai, ką darys su pasta
rimų centro neigiamas iš mo važiuojantiems mokslei tu.
vadas", rašoma pareiškime.
viams. Pasak sostinės savival
Lietuvos padalinio parodo
„Konservatorių partijos pir dybės, Transporto lengvatų įs je generalinis komisaras, ūkio
mininkas nori mano pagalbos tatymas buvo priimtas šiemet viceministras Gediminas Miš
įstatymą pagerinant, jį patiks kovo 30 d., kai Vilniaus miesto kinis teigia, kad praleistas pa
linant Nežinau, dėl kokių biudžetas buvo jau patvirtin lankiausias laikas parduoti
priežasčių §ie Seimo nariai ne tas, todėl lėšos šioms kompen paviljono pastatą, nes kitos
dalyvavo balsavime ir savo sacijoms mokėti nebuvo nu valstybės iš anksto skelbėsi,
pozicijos neišsako .Seime. Man matytos. Vien kaime gyvenan kad parduos savo statinius.
taip pat lieka neaišku, ar Kon tiems moksleiviams vežti Vil Dvi Vengrijos firmos buvo at
servatorių partijos vadovas niaus savivaldybei metams kreipusios dėmesį ir į Lietuvos
Seimo sprendimo laiko es reikotg apie 800,000 litų. BNS. paviljoną, tačiau tuo metu dar

dės.
Oficialius žodžius, kad olim
piada pradėta, ištarė Australi
jos gubernatorius seras William Dean. Prieš tai svei
kinimo kalbas pasakė Sydney
olimpiados organizacinio ko
miteto pirmininkas Michael
Knight bei Tarptautinio olim
pinio komiteto prezidentas
J u a n Antonio Samaranch.
Net ir užsitęsusi ceremonija
išlaikė intrigą iki paskutinės
akimirkos — australai iki šiol
nebuvo oficialiai paskelbę, kas
uždegs ugnį. Paskutiniuosius
ratus stadione su olimpiniu
deglu .įveikė,garsiausios valstybės olimpietės moterys,
tarp jų ir „pirmoji olimpiados
ledi" Dawn Freser.
Lemtingas momentas — ug
nies uždegimas — buvo pa
tikėtas tikimiausiai Australi
jos medalininkei šiose žaidy
nėse, bėgikei Cathy Freeman.
Ši aborigenų kilmės sporti*
ninkė yra labai populiari savo
valstybėje, kur vis dar iškyla
rasinių problemų, tad čia gali
ma įžvelgti ir politinį motyvą.
Visi į atidarymo ceremoniją
atvykę žiūrovai savo vietose
rado geltonus lagaminėlius,
kur buvo ne tik programa

bei keli suvenyrai, tačiau ir
blykčiojanti apyrankė, mažas
žibintuvėlis bei žalia ir gelto
na kojinės. Likus valandai iki
oficialios
ceremonijos pra
džios, žiūrovams buvo pa
aiškinta šių daiktų paskirtis
— kada žybsėti apyrankėmis,
kada šviesti
žibintuvėliais
arba mojuoti rankomis.
Atidarymo ceremonijos me
ninėje dalyje dalyvavo 12,600
žmonių, kurių sklandžius pa
sirodymus užtikrino dar 4,600
pagalbininkų. Be abejo, įspū
dingiausias buvo akrobatinis
jūros gyvūnijos pasirodymas
ant lynų, ištemptų tarp sta
diono stovų. Organizatorių tei
gimu, tai pats didžiausias
kada nors rengtas toks spek
taklis ore.
Lietuvos sportininkai ir tre
neriai, dalyvavę ceremonijoje,
kartu su kitais savo išėjimo
eilės laukė JSuper Dome" are
noje, kur galėjo stebėti atida
rymą dideliame ekrane, gavo
atsisėsti ir pasistiprinti. Ta
čiau nepaisant organizatorių
pastangų, Lietuvos vadovai
neleido eisenoje
dalyvauti
tiems atletams, kurie pradės
savo varžybas per artimiau
sias tris dienas. Tad delegaci
ja šįsyk žygiavo be krepši
ninkų, nors tarp kitų vals
tybių atstovų parade krepši
ninkai buvo.

JAV Senato komitetas pritarė
investicijų sutarčiai su Lietuva
Vašingtonas-Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) — JAV Sena
to Užsienio reikalų komitetas
(URK) pritarė dvišalės sutar
ties su Lietuva dėl investicijų
apsaugos ir skatinimo patvir
tinimui. Galutiniai sutarties
tvirtinimo formalumai bus
baigti bendrame JAV Senato
posėdyje, kuris įvyks iki spalio
6 dienos. Sutartis įsigalios
praėjus 30-čiai dienų po šalių
apsikeitimo patvirtinimo do
kumentais.
Lietuvos ir JAV investicijų
apsaugos ir skatinimo sutartis
buvo pasirašyta 1998 m. sau
sio 14 dieną. Sutartis teisiškai
reglamentuoja dvišalius invesnebuvo apsispręsta, ar stati
nys bus parduodamas, ar ve
žamas namo.
Hanoveryje
parduoti
tik
penki paviljonai, geriausia
kaina — vos 10 proc. objekto
statybos kainos.
Lietuvos parodos kūrimą
nuo pat pradžios lydėjo skan
dalai. Iš pradžių konkurso ko
misija net nesvarstė dabarti
nio statinio projekto, o pirmoji
vieta buvo paskirta kitai auto
rių grupei. Tik po viešo triukš
mo dar viena Ūkio ministeri
jos komisija architektų Mari
nos Bučienės, Audriaus Bučo
ir Gintaro Kūginio projektą
pripažino geriausiu

ticinius santykius — garan
tuoja abipusę investicijų ap
saugą, numato galimų ginčų
sprendimo procedūras, tei
siškai apibrėžia kitus abiejų
valstybių investuotojams svar
bius klausimus.
Tai turėtų tapti dar vienu
Lietuvos ir JAV dvišalius
ekonominius santykius skati
nančiu veiksniu, pranešė Lie
tuvos URM.
Lietuvos Statistikos depar
tamento 2000 m. sausio 1 d.
duomenimis, JAV tarp pagrin
dinių valstybių investuotojų
Lietuvoje užėmė antrą vietą
po Švedijos. JAV investicijos
siekė 275.8 mln. JAV dolerių,
ir tai sudarė 13.4 proc. visų
užsienio investicijų.
Lietuvos Jmonių rejestre
(sąraše) šių metų pradžioje
buvo užregistruotos 288 ben
dros Lietuvos-JAV bei 181
JAV kapitalo įmonės. Iš viso
įmonių Lietuvoje, turinčių
JAV kapitalo, yra 469.
Daugiausiai tiesioginių in
vesticijų iš JAV turi Lie
tuvos įmonės: UAB „Omnitel",
Lietuvos — JAV AB „Kraft Jacobs Suchard Lietuva", UAB
„Masterfoods", Akcinė ben
drovė „Mažeikių nafta", ben
dra Lietuvos — JAV įmonė
UAB „Sanitex", Lietuvos ir
JAV UAB „Interalif it kt.

* Lietuvos olimpinės misi
jos olimpinėse žaidynėse va
dovas Algirdas Raslanas, ver
tindamas sportininkų pasiren
gimą žaidynėms, teigė, kad jis
buvo sėkmingas, ir ypač pažy
mėjo jų aukšto lygio medicininį
aptarnavimą. Tai padėjo dauge
liui atletų sėkmingai prisitaiky
ti naujoje laiko juostoje ir skir
tingose klimato sąlygose. A.
Raslanas sakė, kad New Castle
plaukikams nelabai patiko vie
nodas maistas, tačiau šis klau
simas buvo išspręstas. Keletas
sportininkų neišvengė peršali
mų, tačiau visi buvo įspėti, kad
turi būti pasirengę temperatū
ros svyravimams ir prie to tai
kėsi. Nesukėlė jokių problemų
ir atvykimas į Sydney. Misijos
vadovas ypač pažymėjo lenkų
paramą — dalis sportininkų į
Sydney vyko užsakytais LOT
skrydžiais iš Varšuvos kartu su
kaimynų sportininkais.
* Europos čempionės Itali
jos vyru krepšinio rinktinės
vyriausiasis treneris Bogdan
Tanjevič teigia, jog Lietuvos ko
manda be vidurio puolėjo Arvy
do Sabonio žaidžia geriau. „Ne
sant jo, lietuvių žaidime atsi
randa daugiau komandinių
veiksmų", tvirtino italų trene
ris. Lietuvos rinktinė sekmadie
nį su italais žais pirmąsias
olimpinių žaidynių rungtynes.
B. Tanjevič pažymėjo, jog dviko
va su 1992 ir 1996 metų olimpi
nių žaidynių bronzos medalių
laimėtoja Lietuvos rinktine bus
atkakli:
* Lietuvos delegacijai
Sydney daugiausia talkina
australiečiai Viktoras Šliteris ir
jo dukra Daina, Irena Kalėda
bei Kęstas Protas, kurie yra ofi
cialūs organizatorių paskirti pa
galbininkai. Iš 9 vairuotojų, ku
rie aptarnauja lietuviams skir
tus tris automobilius, net trys
yra lietuviai.
* JAV prezidento dukra
Chelsea Clinton, atvykusi į
olimpiadą ketvirtadienį, sakė,
jog jos tėvas Bill Clinton netu
rės galimybės paviešėti Sydney,
nes „įsivėlė* į varžybas namuo
se. „Ir prezidentas, ir ponia
Clinton norėjo atvykti į Sydney.
Tačiau jie negalėjo atvykti dėl
rimtos priežasties — jie turi sa
vas varžybas, kurios vadinasi
prezidento rinkimai", aiškino
JAV delegacijos vadovė, sveika
tos ir socialinių reikalų minist
rė Donna Shalala.
* Rugsėjo 14-ąją termo
metrai Sydney mieste rodė
rekordinę rugsėjo mėnesį tem
peratūrą — 26.7 C (79 F). Kol
kas tai šilčiausia rudens diena
Australijoje.
* JAV sunkiaatletė Suzanne Leathers metė savo
treniruoklius ir nuėjo klausytis
vestuvinio maršo — ketvirta
dienį ji ištekėjo už savo trenerio
Don McCauley. Deja, auksinę
nuotakos dieną aptemdė debe
sėlis — likus kelioms valan
doms iki teisėto jaunikio buči
nio, ji sužinojo, jog jai nebėra
vietos olimpinėje komandoje. 28
metų S. Leathers ir 52 metų D.
McCauley dabar galvoja apie
2004 metų olimpiados Atėnuose
medalį. Jaunikis sake pasirū
pinsiąs, kad jaunoji kuo grei
čiau nusimestų savo vestuvinę
suknelę ir apsivilktų treniruo
čių kostiumą.

* Australijoje pasirengę
kautis dvi milžinės — JAV ir
Rusija. Amerikiečiai atsivežė į
Australiją didžiulę komandą —
600 sportininkų su didele paly
da. Norima pademonstruoti sa
vo vietą pasaulyje ir galią pa
saulio sporte. Tačiau Rusija, ne
paisydama ją ištikusios krizės,
pasiryžusi įveikti Ameriką ir
pasirodyti esanti sėkmingiausia
šioje olimpiadoje valstybė. Rusi
jos prezidentas Vladimir Putin
suteikė pasirengimui olimpia
dai ypatingą dėmesį. Jis įparei
gojo finansų, užsienio reikalų ir
gynybos ministrus bei slaptą
sias tarnybas paremti olimpinę
kampaniją. Rusijos valstybinio
olimpinio komiteto pirmininkas
Vitalij Smirnov tvirtai pareiš
kė: „Mes galime sumušti ameri
kiečius".
* Lietuvos olimpinės dvi
račių rinktinės vadovas ita
las Maurizio Fabretto tiki, jog
didžiausias dėmesys olimpinių
žaidynių moterų dviračių var
žybų plente bus skiriamas šių
metų pasaulio taurės varžybų
laimėtojai Dianai Žiliūtei
ir
australei Anna Wilson. „Dianos
sportinė forma šiuo metu labai
gera. Be to, mūsų komandoje —
pasaulio čempionė Edita Pu
činskaitė", teigė jis.
* Atlantos olimpinėse žai
dynėse Rusiją lydėjo nesėk
mė, nes prieš jas nemažai spor
tininkų ir trenerių emigravo į
užsienį. Atlantoje Rusija stip
riai pralaimėjo amerikiečiams
ir nedaug teaplenkė vokiečius.
Šį kartą Rusijoje negailėta lėšų
sportininkų pasirengimui olim
piadai — tam tikslui skirta apie
6 mln. dolerių. Paskutinis pasi
rengimo ratas buvo surengtas
Vladivostoke — toje pačioje lai
ko zonoje, kaip ir Sydney. Ame
rikiečiai žada nenusileisti, nors
jiems už medalius pažadėta ma
žiau negu rusams: po 15.000
dol. už auksą amerikiečiui ir po
50,000 dol. — rusui.
* Olimpiniame kaimelyje
gyvenantys sportininkai ke
lia rūpestį virėjams. Sportinin
kų skaičiui viršijus 10,500.
maisto produktų atsargos val
gyklose tirpsta greičiau, nei ti
kėtasi. Iki olimpiados pabaigos
Olimpiniame kaimelyje besi
maitinantys sportininkai suval
gys 110,000 kg mėsos ir 68,000
kg vištienos. Be to. sportinin
kams bus paruošta 17,500 kg
ėriuko mėsos, 10.000 kg maka
ronų, 25,000 kepaliukų duonos.
28,000 vienetų sūrio 500,000
obuolių. Maistui, pvz.r picai,
makaronams, sūriui ir sriu
boms pagardinti, bus sunaudota
100 kg česnakų. Be to, sporti
ninkai per žaidynes išgers 2
mln.
litrų vandens ir 150.000
litrų pieno.
* Penktadienį
pradėjo
veikti Internet'o tinklalapiai
http://olimpiada.takas.lt
ir
www.olimpiada lt/, kur galima
rasti naujausią informacija apie
olimpiadą.

KALENDORIUS"
Rugsėjo 16 d.: Sv. Kornelijus ir
Kiprijonas, Edita. Eufemija. Joginte,
Kamile. Liudmila. Rimgaudas
Rugsėjo 17 d.: Sv Robertas Bellarmine: Algaudas. Mantvinas, Pran
ciškus Pranas). Sigute, Sintautas,
Sintaute
Rugsėjo 18 d.: Galmante, Irena.
Jonine. Juozapas. Mingaįlas. Stanis
lovas, Stefanija 'Stefa'

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 16 d., šeštadienis

DRAUGAS

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO

(USPS-161000)
T H E U T H U A N I A N WORLD WIDE DAILY

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

ATEITININKU NAMŲ LEMONTE
ĮSTEIGIMO IR DVIDEŠIMTIES METŲ
VEIKLOS APŽVALGA
Švenčiame įvairias žmonių
sukaktuves,
gimtadienius,
vardadienius, jubiliejus. Įvai
rios sukaktys susijusios su
žmonių gyvenimo
įvykiais.
nors tie įvykiai nebūtinai
svarbūs
žmonijos
istorijos
plotmėje. Minint įvykius, gali
ma pažvelgti į praeitį, pagal
voti, kiek kelio nuėjome, koks
tas kelias buvo, kokius darbus
nudirbome Dievo duotame lai
ke. Sąmoningas suvokimas ir
sugebėjimas pažvelgti atgal,
gali ugdyti ar mažinti norą ir
viltį keliaujant toliau. Namai,
kuriuos naudojame organiza
cijos tikslams ir siekiams vyk
dyti, taip pat gali švęsti su
kaktis. Ateitininkų namai Lemonte švenčia savo dvidešimt
metį. Pakeliaukime per tą lai
kotarpį ir pasvarstykime, ką
gero Ateitininkų namų turėji
mas davė. Ar ateitininkai
tampriau sujungė savo gretas,
ar labiau suartėjo savo ben
draminčių tarpe, ar labiau pasi
juto dalimi savos ateitininkiškos bendruomenės?
Dvidešimt metų — tai laiko
tarpas, per kurį išaugo nauja
karta. Iš tuomet buvusių jau
nučių, dabar j a u turime aukš
tuosius mokslus bebaigian
čius a r baigusius žmones. N e
vienas iš ateitininkų n a m ų
iniciatorių ir pirkėjų j a u iš
keliavo į amžinuosius n a m u s .
Kad
lengviau
prisiminti
praeitį, vieną saulėtą birželio
šešdienio rytą važiuoju juos
aplankyti. Platus ir gražiai
išpiltas keliukas veda į na
mus. Prie keliuko didelė lenta
su aiškiai išrašytu „Ateitis
Foundation". Iš trijų pusių na
mus supa automobilių pasta
tymo aikštelė. Kad p a k a n k a
vietos mašinoms statyti, liudi
ja neseniai vykusi ateitininkų
gegužinė, sutraukusi arti 300
dalyvių. Mašinų statymo vie
tos aiškiai nudažytos gelto
nomis linijomis. Priekyje kry
žius, aptvertas tvorele. Kry
žius gražiai perdažytas, at
naujintas. Kryžius lemontiškio dievdirbio Antano Poskočimo darbas, patizanų atmini
mui pastatytas 1986 metais.
Korporacija ,,Grandis" buvo to
kryžiaus mecenatai. J dešinę
nuo pastato — kitas kryžius,
to pačio Antano Poskočimo su
kurtas. Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo prisimini
mui. Šis pastatytas 1991 me
tais, taip pat gražiai prižiū
rimas. 1990 metais Antanas
Poskočimas buvo įrašytas į
Ateitininku namų tūkstan
tininkų rėmėją sąrašus ir j a m
suteikta "20 balsu Šonuose,
prie priekinių laiptelių, dideli
gėlių indai. Gražus rytas dar
bui, todėl darbininkas prie
pastato tvarko žalius krūme
lius. Juos apkarpo, išrauna
piktžoles ir žeme užberia su
maltų medžių drožlėmis Bene
svarbiausias ir didžiausias
darbas 1999-2000 metu Ateiti
ninkų namų valdybai buvo
visą sodybą aptverti eražia.
juoda geležine tvora.
įėjusi j namus pasuku j kai
rę pusę. Pereinu bibliotekos
kambarį. Atsiduriu raštinėje.
kur visuomet vyksta mėnesi
niai valdybos posėdžiai, pasi
tarimai. Raštinės grindys iš
klotos gražiu kilimu, suderin
tu su bibliotekos, koridoriaus.

valgomojo ir svetainės kili
mais. Šalia esantis sandėliu
kas talpina ateitininkų archy
vinę medžiagą. Dar vis ieško
ma, kas archyvus surūšiuotų
ir sutvarkytų. Iš raštinės grįž
tu į bibliotekos kambarį, skai
tyklą. Abi laisvas kambario
sienas puošia gražios, vyšnios
medžio lentynos, kurių pusė
jau užpild}'ta knygomis. Čia
nuo darbų nuvogtomis valan
dėlėmis darbuojasi Rima Polikaitytė. Sėdint bibliotekoje
lengviau ir mintimis paklai
džioti po Ateitininkų namų
praeitį.
Prieš daugiau kaip dvide
šimt metų savų n a m ų įsigi
jimo mintis budo daugelio
ateitininkų mąstysenoje. Dau
giausia ji koncentravosi a.a.
Elenos Razmienės mintyse ir
širdyje. Gyvendama dar jau
nystėje įsisavintų ateitininkiškų idealų gyvybingumu, ji
tvirtai tikėjo, kad ateitinin
kams lengviau bus išlikti išei
vijoje turint savo centrą, kur
jie galėtų susiburti, savo idė
jomis gyventi ir su kitais jo
mis dalintis bei savo jaunimą
ateitininkiškoje dvasioje auk
lėti.

Ateitininkų gegužinei Lemonte prisiminti

kų namų fondu, kad nesumai rybos ir valdybos rūpesčiai bu 1979 m. lapkričio 11 d. Šiame
šius su Ateitininkų šalpos fon vo namų priežiūra, lėšų telki posėdyje n u t a r t a Ateitininkų
du. Inkorporavimo dokumen mas ir kuo didesnis
namų namų rėmėjams ir visiems
tas pasirašytas 1978 metais naudojimas.
ateitininkams siųsti paruoš
spalio 18 dieną.
Per trumpa n a m ų kūrimosi tus l a i k u s su kalėdiniais svei
Tame pačiame susirinkime, laikotarpį tarybos ir valdybos kinimais ir prašyti aukų fon
1979 m. gegužės 23 d., buvo narių sudėtis keitėsi. Tų pačių dui. Naujus ^Ateities Founda
išrinkta Fondo taryba ir val metų spalio 16 d. protokole tion" narius skelbti ..Drau
dyba. Į pirmąją Ateitininkų jau minima taryba susidedan ge", „Aplink mus" skyriuje.
namų fondo tarybą buvo iš ti iš: Aldonos Prapuolenytės, Pajamų namams išlaikyti rei
rinkti: Justas Lieponis, dr. Juozo Polikaičio, Faustinos kia ieškoti įvairiais būdais.
Kazys Rimkus, dr. Vaclovas Mackevičienės, Onos Abro- Vasarą turi būti rengiamos
Šaulys ir Ona Abromaitienė. maitienės ir Teresės Alens- gegužinės, prieš Kalėdas siun
Fondo valdybą sudarė: Vytau kienės. Tarybos garbės na čiamos sveikinimų atvirukų
tas Šoliūnas, Janina Liepo- riai, kurie buvo ir vieni iš na siuntos, prašant už jas atsily
nienė, Faustina Mackevičienė, mų pirkėjų bei dovanotojų, ginti, pridedant dar ir auką.
Elena Razmienė ir dr. Linas buvo Elena Razmienė, dr. Pet Pagrindiniai pajamų šaltiniai,
ras Kisielius, dr. Kazys Rim po dvidešimt metų ir dabar
Sidrys.
Ateitininkų namų įsigijimo kus ir Algis Žukauskas. Gruo yra tie patys.
Atsirandant daugiau darbų,
planai
nestovėjo vietoj. Lie džio 5 dienos protokole mini
pos 18 dienos posėdyje j a u bu ma, kad Fondo valdybą suda reikėjo didinti ir tarybos na
vo pateikti fondo įstatai, pa ro: Ona Abromaitienė, Kęstu rių sudėtį. Į tarybą sutiko
ruošti adv. Sauliaus Kuprio ir tis Sušinskas, Povilas Kilius, įeiti: Vytenis Darnusis, Kazys
adv. Povilo Žumbakio. Naujoji Valerija Žadeikienė ir Irena Kriaučiūnas, Kazys Pabedins
fondo vadyba pasiskirstė pa Kazlauskiene. Garbės nare kas, Irena Pemkienė, Alicija
reigomis: Vytautas Šoliūnas pakviesta Elena Razmienė. Rūgytė ir Izabelė Stončienė.
— pirmininkas, dr. Linas Sid Aldona Prapuolenytė išbuvo
Aldona Kamantienė
Tarybos pirmininkės pareigo
Todėl 1987 metų balandžio rys — sekretorius, Elena Raz
Bus daugiau
se iki 1980 metų galo. 1980
16 dieną dr. Antano ir Elenos mienė — iždininkė, J a n i n a
metų balandžio 20 dienos po
Lieponienė
ir
Faustina
Macke
Razmų namuose, Joliet, IL,
sėdyje vaidybos pirmininkė K U R S A I MOKSLEIVIAMS
įvyko ateitininkų namų įsigi vičienė — narės. J a u kitą mė
PUTNAME
Ona Abromaitienė iš savo pa
jimo klausimu pasitarimas, nesį buvo atidaryta sąskaita
Š.m.
spalio
6 d. (vakare), 7,
reigų pasitraukė. J a i ir jos vy
kuriame dalyvavo arti 300 asr First National Bank, Lock8
ir
9
dienomis
gražiose Ne
rui Petrui išreikšta vieša vi
menų. Svečius gražiai pavai port, IL, su keturiais para
kalto
Prasidėjimo
seserų vie
suotinio susirinkimo padėka
šinusi, Elena Razmienė kalbė šais: Justino Lieponio, Faustinuolijos
patalpose
Putname
už jų rūpestį šių namų prie
jo apie reikalo svarbą. Visi pa nos Mackevičienės, Elenos
vyks
mini-kursai
mokslei
žiūra ir tvarka. Onai Abromaisitarimo dalyviai pritarė jos Razmienės ir Mečio Šilkaičie.
viams
ateitininkams.
Prašoma
Nekilnojamo turto pirkimo tieneį iš valdybos pasitraukus, registruotis pas Mirgą Girniuminčiai, kad ateitininkams
ir
pardavimo žinovo Petro buvo pakvietas Stasys Tamu- vienę
reikėtų turėti savą vietą, k u r
elektroniniu
paštu:
lionis.
galėtų susiburti. Tam reika Abromaičio pagalba, pirkinio
mgirnius@mindspring.com
Namai yra, b e t jiems būtinai
lingi nuosavi namai. Nuosa neteko ilgai ieškoti. Pasitaikė
S. A m e r i k o s MAS v a l d y b a
vybės įsigijimo, vietovės parin rasti daugeliui patinkamą ob reikia ir užvaizdos, kuris juose
Asta M. Astrauskas. iJIT
kimo, nuosavybės pobūdžio, jektą prie Archer ir 127-tos gyventų ir juos prižiūrėtų. Or
Vąicųgyįytrta
apimties, naudojimo bei išlai gatvės, Lemonte. Pirkinys vi ganizacinis komitetas paruošė
Palos
Pediatrics
kymo galimybėms išstudijuo siems patiko. Kai jau atsirado užvaizdos darbų aprašymą,
708-923-6300
ti buvo sudarytas studijinis pirkinys, negalima buvo lauk kurį turėjo tvirtinti taryba.
Chicago Pediatrics
komitetas iš: Elenos Razmie ti, nors fondo iždas dar buvo 1980 metu liepos 12 dienos
773^82-8500
nės, Mečio Šilkaičio, Fausti- nedidelis. Atsirado grupė žmo Ateitininku n a m ų valdybos
DR. ARVYDAS
J.DAIUDE
nos Mackevičienės, Justino nių, kurie sudėję reikiamą posėdyje buvo pasirašyta pu
D
A
N
U
!
GYDYTOJAS
sumą,
nupirko
pastatą
su
sei metų sutartis su Laima ir
Lieponio, Jono Pabedinsko,
21470 S. Main S t
Antano Rudžio, dr. Juozo Meš 25.45 akrų žemės. Iš visų pir Tomu Petr liūnais. Jiems bu
Matteseon.lL 80443
kausko, Alicijos Rūgytės, dr. kėjų, išsiskyrė dešimt šeimų, vo pateiktos visos darbo są
Te». 708-748-0033
padovanojo
namus lygos ir atkreiptas dėmesys į
Jono Gliaudelio, prof. Balio kurios
Valandos pagal susitarimą
Vitkaus, dr. Vaclovo Šaulio ir „Ateitis Foundation" su trimis jų pačių reikalavimus. Jiems
DALIA A. CEPELĖ, D.D.S.
Vytauto Šoliūno. Komitetas akrais žemės. 1979 m. rugsėjo išbuvus susitartą terminą, na
DANTŲ GYDYTOJA
laukė pasiūlymų iš visų pri 26 dienos dovanojimo dekla muose apsigyveno ir dirbo Al
7915 W. 171 S t
racijos
dokumentas
buvo
pasi
gis ir Milda Tallat Kelpšos. Jų
tariančių savų namų įsigijimo
Tintey P a * . IL 60477
rašytas
adv.
Povilo
Žumba
sutartis buvo pasirašyta dvie
minčiai.
708-614-6871
kio. Tie geradariai buvo: Mari jų metų aikotarpiui.ir galėjo
Valandos pagal susitarimą
Mėnesiui praėjus, gegužės
ja ir dr. Kazys Ambrozaičiai, būti nutraukta dviejų mėne
23 dienos susirinkime, pirmi
Stefa ir dr. Petras Kisieliai, sių laikotarpyje. Po jų tas pa TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
ninkaujant Vytautui ŠoliūVaikų gydytoja
dr. Regina ir Henrikas Pad- reigas perėmė Eugenija ir Eu
nui. namų įsigijimo mintis bu
900
Ravinia
PI., Orland Park, IL
leckai, Vanda ir Zenonas Pet genijus Stasiuliai, kurie išgy
vo toliau svarstoma. Tuometi
Tai. 708-349-0687.
kai, Elena ir dr. Antanas Raz veno ir dirbo Ateitininkų na
nis Ateitininkų federacijos va
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
mai, Aldona ir dr. Kazimieras muose ketverius metus. Jie
das dr. Petras Kisielius skati
Nuolaida naujai atvykusiems.
Rimkai, Giedrė ir dr. Rimvy daug prisidėjo prie namų ir
no nebijot naujų darbų, naujų
das Sidriai, Augusta ir dr. Vac aplinkos darbų. Dabartiniai
DR. DALIA JODWAUS
idėjų ir vykdyti užsibrėžtą
DANTŲ GYDYTOJA
lovas Šauliai, Vita ir Bronius namų gyventojai ir prižiūrė
planą. Buvo aptarti namų fon
15643 W. 127* Str.
Valadkos, dr. Eugenija ir Al tojai yra Eugenija ir Vladas
do steigimo reikalai ir įstatai.
Su*e101
gis Žukauskai. Jų pavardės, Bielskia; J ų uždaviniai yra
Nuspręsta, kad kiekvienas,
Lamom,
IL
išrašytos gražioje lentoje, kuri palaikyti namuose ir jų aplin
paaukojęs fondui 200 dol..
Tai. 630-243-1010
ir dabar puošia Ateitininkų koje švarą bei tvarką ir tvar
Vamndo* sunlarut
tampa pilnateisiu fondo nariu,
namų prieškambario dešinę kyti saliu nuomavimo reika
turi vieną balsą balsavimuose
sieną.
lus.
LINAS SIDRYS, M.D.
ir dalyvauja fondo nutari
Akių ligos / Chirurgija
muose. Šią sumą galima išmo
Ateitininkų namai jau Fon
Advokatas Saulius Kuprys
9830 S.Ridgeland Ave.
kėti dalimis, kol bus pasiekta do rankose, nors fondo tarybos buvo paprašytas būti „Ateitis
Chicago Ridge, IL 60415
200 dol. Du trečdaliai fondo ir valdybos rūpesčiai dar tik Foundation" teisiniu patarėju,
Tel. 708-636-6622
narių balsų gali keisti įstatus. prasidėjo. Pagal miestelio .,zo- kuriuo j i.- ir d a b a r tebėra.
4149W.63rd. St.
Vyriausias organas su spren ning" nuostatus, namai, nau
Tel. 773-735-7709
Ateitininkų fondo narių są
džiamuoju balsu yra visuoti dojami tokiems tikslams, turi rašai didėjo. 1980 metų pra
Dr.RUSSELLMILLER
nis narių susirinkimas. Tame stovėti ant 5 akrų žemes. Rei džioje Ateitininkų fondas tu
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
pačiame susirinkime buvo pa kėjo iš pirmųjų pirkėjų d a r at rėjo 106 narius. Didėjo ir na
CHIRURGAS
teiktas teisiškas fondo inkor pirkti 3.307 akrų žemės, nors mų remontai ir pakeitimai
perėmė dr. P. Kisieliaus
praktiką. Vai. auataiua, arba
poravimo dokumentas. Fon tas buvo įvykdyta jau žymiai pritaikant juos naudotojų po
na: pirmd. 11-7, antrd. 9-5,
das buvo inkorporuotas kaip vėliau. 1990 metais. Pirkimo reikiams.
trafid. 1 0 4 . panMd. 104. kaa
r
antrą leitd/10-2.1443 S. 50
.Ateitis Foundation , o mūsų dokumentus tvarkė adv. Sau
Pirmasis posėdis j a u savuo
Ava., Cicero. IL
iki šiol vadinamas Ateitinin- lius Kuprys. Pagrindiniai ta
Tai 708-652-4159.
se Ateitininkų namuose įvyko
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Metams
1/2 metų
3men.
JAV
_
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$46.00
$33.00
Kanadoje ir kitur ( U A )
$65.00
$50.00
$38.00
Užsakant i Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paStu
$100.00
$65.00
Tik šeštadienio laida oro pairtu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $65.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
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• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skalbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

GEDAS M. GRIMS, MD
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Aurora Madtcal Cantar
10400 75 StKenoaha,WI 53142

(262} 697 6990
Ramoną C. Mmnh,MDSC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

UH.PblRASZLJOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kab. tai. 773-582-6800
Namų tat 847-381-3772
MDWAYCLJNIC.8.C.
4940 S. Cicero Ave.
Chicago, IL 60638
Valandos susitarus

DR. DOMAS

LAPKUS

Vidaus ir plaučių Kgos
16300 VVeat Ave.

OrtsndPsjfc
706-34M100
Valandos kascssn. išskyrus

DR. EUGUUS LEUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 W a * e r S t , L e m o n t l L 60439
1301 CopparMd Ava., Suila 113,
Jolat.IL 80432

Tel. 815-723-1854
DR RAMUNĖ MAOJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberte Road
i t l r t . n m , LJBLB

. . rmsMMy niav
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS MIKAJTIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

FAMILY MEOtCALCUNIC
15605-127 8 t , Lament, L 60438
PtHosuso Pslos Community Hospltal
SHvwCroaaHosp«al
Valandos pagal susitarimą
Tel. 630-257-2266

CmnMme Dimgnomk, LTD.
6132S.Kedz»Ave.
Chicago. IL 60829
Tai. 773-436-7700

EUGENE G DECKER, DOS. P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys danus už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angkskai arba lietuviškai.
4 6 4 7 VV. 1 0 3 S t , Oafc Lawn, IL
T a i 706-422-8260

DR. JOVTTA KERELIS
DANUI GYDYTČJA
9625 S.79A Ava., Httory Hls, IL
Tai (708) 5984101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS. M J).
KARDIOLOGAS - Š I R D I E S LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60652

Kab. tel. 773471-3300
DR. L PETREJKJS
DANTŲ GYDYTOJA

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 9055S.RcoerteRd.,HickoryHias,IL
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave.
Širdies ir kraujagyslių igos
Tai. (708) 8984055
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
DR. UNA POŠKUS
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EUROPA IR AMERIKA
„Europa turi susiburti į stipresnę sąjungą atsilaikyti prieš
amerikiečių vyravimą tarp
tautiniuose reikaluose", —
sako amerikiečių įtakos pa
saulyje nustelbiami kai kurie
europiečiai, įskaičiuojant ir
Prancūzijos prezidentą Jacques Chirac. į tai atsiliepda
mi, amerikiečiai teigia, kad
europiečiai taip bambaliuoja
tik iki rimtesnio pavojaus.
J a m iškilus, kaip maži viščiu
kai po vištos sparnu, skuba
pas amerikiečius globos.
Maždaug taip Europos-Amerikos santykius aptaria „The
Economist" rugsėjo 9-tos lai
da. Rašinys teigia, kad visada
šiek tiek banguojantys, bet
aplamai geri, šių kraštų san
tykiai rimdiau sušlubavo po
Kosovo karo, bet tuojau pat
pabrėžia, kad Atlanto sąjun
gos (NATO) subyrėjimui pavo
j a u s nėra, nes kol kas abu
kraštai vienas kitam reikalin
gi — ir nemažiau negu soviet
mečio šaltojo karo laiku. Žur
nalas rašo, kad taip bus dar
bent 30 metų, kol jėgų pu
siausvyra pasaulyje pasikeis.
Pagal jį, Europą ir Ameriką
d a b a r riša trys bendros bai
mės. Pirmoji — nepastovi Ru
sija, kurios vienybės išlaiky
mui vadai gali leistis į tvirtos
rankos vidaus ir tautinę-patriotinę, visada į peštynes lin
kusią, užsienio politiką. Bet
„The Economist" mano, kad
kol kas sveikas protas Rusiją
turėtų sukti kitu keliu. Euro
pai ir Amerikai j i turėtų būti
draugiška dėl nežinia ką ga
linčios sugalvoti jos milžinišJ t o s kaimynės Kinijos ir piktai
besivystančių
musulmonų
kraštų, kurie, kaip nors įsigiję
branduolinius ginklus, dėl
menkniekių jais gali pradėti
taškytis.
Tie patys musulmonų kraš
tai kelia baimę ir Europai bei
Amerikai. J a u dabar 8 valsty
bės turi branduolinius gink
lus, tarp jų — ir JAV prie
šininkė Šiaurės Korėja, ne per
d a u g Ameriką mylintis Pakis
t a n a s , o iš jų tie ginklai ne
sunkiai gali nukeliauti ir pas
tuos, čia minimus, nedrau
giškus rusų kaimynus musul
monus. Nuo čia Europos taiki
niai jau visiškai arti, o pa
tobulinti jie gali siekti ir pa
čias JAV, nekalbant j a u apie
alyva turtingus JAV globoja
m u s arabų kraštus, Izraelį.
Trečia
didžioji
EuroposAmerikos baimė yra j a u čia
minėta Kinija, subruzdusi su
sigrąžinti JAV ginamą Taivaną, kuris Amerikai yra prietil
tis saugoti Japoniją ir" Pietų
Korėją. Šiai JAV politikai irgi

reikia Europos, ypač DidžioPasaulio Lietuvių Bendruo diplomatais. (Gerai, kati ne
šios Britanijos, pagalbos. Taigi
menes seimas jau praeityje. pridėjo ,.ir prezidentu", nes
šios trys bendros baimės rodo,
Ar jis buvo sėkmingas, ar tik juk prezidentą išrinko Lietu
kad JAV ir Europa viena kitai
šiaip sau, galime spręsti pa va, ne užsienio lietuviai. DB)
dar labai reikalingos, todėl ir
tys, skaitydami mūsų bendra ... Palyginti dar dažnai išei
pasipurkšnojimai, net ir pačio
darbio Vilniuje A. Naujokai viams patikimos aukštos pa
se viršūnėse, skilimo pavojaus
čio reportažą ir jau anksčiau reigos, net nesiaiškinant. ar
nesudaro. Bet kas atsitiks, jei
pasirodžiusius
straipsnius. eilinis bankininkas gali pakil
gu toji baimių teorija nevirs
Vis tik seimas įvyko, jame da ti iki finansų ministro lygio.
tikrove, klausia „The Econo
lyvavo LB atstovai iš 31 vals ar eilinis pulkininkas, buvęs
mist", samprotaudamas, kad
tybės, o tai jau šis tas. Juo la tik dideles armijos straigtelis.
Kinija ilgai gali būti užimta
biau, kad dalyvių tarpe buvo pakils iki strateginio valstybi
viduje, musulmonų vadai gali
delegatų iš tokių kraštų LB, ninko lygio. ... Bet ar visada
būti paperkami „teisėtais" ky
apie kurių atvykimą į PLB tai išeina į naudą Lietuvos
šiais bei bauginimais, o Rusija
seimą prieš Lietuvos nepri valstybei? Nėra gerai, kai dar
dėl vidaus sunkumų bei pre
klausomybės atkūrimą net bas virsta labdaros a t m a i n a .
kybos ryšių su Vakarais Euro
svajoti nebūtume galėję. Tad, neįpareigojančia skirti j a m
pai ir Amerikai irgi gali likti
jeigu vakariečiams seimo eiga visų jėgų..."
draugiška. Tokiu atveju vie
ir nepadarė ypatingo įspūdžio,
„Tad kuo užsiimti PLB ir
nintelė galybė pasaulyje liks
iš Rytų atvykusiems tai buvo kitoms senstančioms lietuvių
Amerika ir, pagal Prancūzijos
tikra atgaiva.
išeivių organizacijoms užsie
prezidentą Chirac, turi būti
Kaip ir buvo galima tikėtis, nyje? Be abejo, bent jau teo
kaip nors atsverta, kad ne Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus po paskaitos rjgsėjo 9 d. apie gamtosaugą Northvvestem un-te Čikagoje vietinė Lietuvos žiniasklaida
riškai Lietuvai ir pačiai išei
pradėtų skriausti silpnesnių. tenkina savo klausytojų norus - dovanoja autografus Jono Kuprio nuotr.
— bent save laikanti pačia vijai turėtų būti svarbi ir lie
Tokia atsvara gali būti tik Eu
pagal paskiausius apklausos kio nors krašto pavergėja už neatlaidžią kovą dėl lietu svarbiausia — PLB seimui per tuvių išeivijos p a r a m a , mūsų
ropa, užtat jai reikia arčiau
duomenis Milosevič gautų gal kaip, pvz., buvusi Sovietų Są vybės. Laimėta tikrai daug daug dėmesio neskyrė. Bet šaliai siekiant narystes NATO
glaustis ir kurti jėgą. O kad
visa mes jau išmokome tuo nesi ir Europos Sąjungoje. Tačiau,
tik 20 nuoš. balsų, tačiau var junga, Kinija ar koks nors ki- Laimėjimu džiaugiasi
toji baimių teorija gali nepa
diktatorių
valdomas, išeivija. Tik kažin ar Lietuva stebėti, nes ir kai kuriems ki realiai įvertinus padėtį, t e k t ų *
žovas, gabus advokatas Vojis- tas,
sitvirtinti, ženklų jau yra. Pir
lav Kostunica 50 nuoš. balsų kraštas. Kol kas ji tokių už ir jos dabartiniai kosmopolitiš tiems, tiesiog istoriniams, įvy pripažinti, jog šiuos uždavi
moji juos rodo pati Rusija.
pirmame rate irgi nesurinks. mačių neparodė. J u k ir kariš kai nusiteikę vadovai, dėl ku kiams, pavyzdžiui. Eucharis nius gali išspręsti tik pati Lie
Nors Milosevič rėmėjams pa kai okupuotą Vokietiją Mar- rių laisvės šioje parapijoje tiniam kongresui, teko tik to tuva, jos diplomatija. Išeivija
• P u t i n m a ž i n a k a r i n e s traukti jis pažadėjo šio nusi shall planu išgelbėjo nuo bado daug maldų buvo sukalbėta, dėmesio nuotrupos. O juk Eu savo lobistinėmis pastangomis
jėgas. „Los Angeles Times" kaltėlio Hagos tribunolui neiš katastrofos, padėjo įkurti de daug darbo atlikta ir daug au charistinį kongresą Lietuvoje gali kažkiek padėti, šaliai sie
praneša,.kad Rusijos preziden duoti, bet vargu ar daug kas į mokratišką valstybę, o per šį kų sudėta, apie tai ką nors ži ruošė ne kažkokie ,,senstantys kiant įstoti į NATO ir ES, bet
tas, praėjusį rugpjūčio mėnesį tai kreips dėmesį. Turės įvykti šimtmetį čia du k a r u s karia nos, supras, įvertins? Įdomu išeiviai", o pačios Lietuvos neturi nei jėgų nei galimybių
bažnytinė hierarchija!
viešai pareiškęs nepasitenki a n t r a s ratas, kuriame Kostu vusi, paskui padėjusi saugoti būtų pasidomėti.
iš esmės pakeisti šio proceso
Jau gerokai po PLB seimo tendencijų".
nimą krašto karinėmis pajė nica turi daugiau galimybių. taiką, su Europa t a i p susigy
gomis, jų kovomis Čečėnijoje Tačiau baiminamasi, kad, tai veno, kad išsiskyrimas vargu
* N e w Y o r k e g y v e n a n  pabaigos (rugpjūčio 18 d. I
Tai tiek apie mūsų politine
ir pasipiktinęs laivyno vadovų matydamas, Milosevič nesiim ar beįmanomas. Kažin ar ne t i s ž y n i u s f i l m i n i n k a s , Lie „Lietuvos rytas" savo ..Laiko
veiklą,
bet dar liūdniau atrodo
elgsena ryšium su povandeni tų suktų priemonių, gali ir jė geriau galvot: ne tik apie tris tuvos Nacionalinės premijos ženkluose" išspausdino ilgą
pokario
išeivių santykiai su
nio laivo „Kursk* paskendimu, gą panaudoti. O tai gali sukel dešimties metų, bet apie nuo laureatas Jonas Mekas apdo straipsnį apie šį įvykį, nors, jį
dabar
iš
Lietuvos atvyks
Rusijos gynybą nutarė pertvar ti ir pilietinį karą, į kurį gali latinį bendradarbiavimą. J vanotas Prancūzijos Respubli perskaičius, nėra kuo pasi
tančiais.
Tačiau
,,LR" ypač toli
kyti iš pagrindų. Jo nurodymu įsivelti ir JAV, ir Europa, o NATO sujungus visą Europą, kos Dailės ir literatūros kava džiaugti. Tai ne pirmas kar
prašauna
pro
šalį.
tvirtinda
gynybos ministras Igor Serge- gal ir toji nepajėgi Rusija. Čia iki pat RUSUOS sienų, jos už lieriaus ordinu. Ta proga J. tas, kai „LR", save vadinantis
mas,
kad
„Penkiasdešimt
me
jev jau paruošė planus kariuo- gali atsirasti ir nenumatyta, davinius išpiešti ir į tolimes Mekui atsiųstame Prancūzijos „nepriklausomu dienraščiu",
tų
išeivijoje
vyravusi
sunkiai
menę iš dabar turimų 1.2 mili- Ameriką su Europa jungianti, nes erdves, kuriose grasinama kultūros ir ryšių ministrės atranda parankią adatėlę, ku
jono karių sumažinti iki baimė, kuriai pašalinti reikė ne tik Europos, bet ir kitų Katerina Toska sveikinime ra ria baksteli į užsienio lietu slepiama panieka kitamin
čiams (suprask — komunis
850,000, priderindamas ją tų daugiau Europos negu žmonių laišVei.
šoma, kad tai vienas iš ketu viams skaudamą vietą. Ne
tams. DB), dabar lygici taip
prie valstybės ekonominio pa Amerikos jėgos.
• C i c e r o l i e t u v i a i l a i m ė  rių aukščiausių šios ministeri taip seniai kažkoks Adickas pat. nukreipiama į tuos. kurie
jėgumo. Sovietijos laikais Ru
• K o k i a ta E u r o p o s j ė g a j o . Rugsėjo 8 d., penktadienį, jos skiriamų apdovanojimų, koneveikė Lietuvių fondą, kad pravardžiuojami
tarybukais"
sijos kariuomenę sudarė 4 mi b ū t ų ? „The Economist" teigia, Čikagos vyskupijos, kuriai pri kuriais pagerbiami pasižymė tas, užuot savo milijonus per ar 'barakudomis'".
lijonai karių. Karinių pajėgų kad paprasčiausia būtų arčiau klauso Cicero lietuvių parapi j ę menų ir literatūros kūrėjai, siuntęs Lietuvon, dar vis sten
Čia tai „LR" tik kartoja la
biudžetas dabar yra 4.5 bil. susiglaudusiai Europai suda ja, valdytojas vyskupas Thad daug prisidėję prie Prancūzi giasi pirštu užkimšti begriū
bai
jau nusivalkiojusius teigi
dol. Tai tik maža trupmena ryti bendrą kariuomenę, po J. Jakubowski tos parapyos jos ir viso pasaulio kultūros vantį lietuviškumo pylymą
mus,
kad ankstesnieji emi
(Eitai Amerikoje, nors jau seniai ne
JAV karinio biudžeto, sie viena vadovybe, kuri būtų lyg klebonui kun. James Kastigar praturtinimo.
grantai
nekenčia ar atstumia
belikę
vilties
nutautimo
po
kiančio 268 bil. dol. Tad kokiu partnerė Amerikos karinėms nuvežė ir asmeniškai įteikė
dabartinius.
Lietuviai šiame
tvynį
sustabdyti.
pavojumi Amerikai Rusija jėgoms. Bet žurnalas mano, raštą, kurio paskutinis skirs
* Londone viešėjusiam
krašte
išmoko
gražiai sugy
šiandien gali grasinti?
kad tokia galimybė dar labai nelis taip sako: „Kaip rajono, L i e t u v o s v y r i a u s y b ė s k a n 
Na, o minimas rugpjūčio 18
venti
su
visais
geros valios,
• B e t pavojingų bėdų y r a . tolima ir kad Europos kariuo kuriam priklauso Šv. Antano c l e r i u i Petrui Auštrevičiui d. straipsnis beveik žodis žoįvairių
rasių,
tautybių.
įsiti
Viena jų — pačiame Europos" menė gal pajėgtų Kosove pa parapija, valdytojas, aš J u m s Jungtinės Karalystės premje din atliepia Vilniaus universi
kinimų
žmonėmis,
tad
del
ko
įsakau
grįžti
prie
pirminio
su
ro patarėjas Roger Liddle kar teto rektoriaus, kandidato į
viduryje dar nenutilęs jos san laikyti taiką, bet vargu ar bū
turėtų
nekęsti
savo
tautiečių?
sitarimo,
nurodančio,
kad
ry
tų
buvusi
pajėgi
laimėti
per
t u su Saugumo politikos, Eu Seimą, nuomonę apie išeivius
tykius su Amerika apgadinu
sio Kosovo karo aidas. Nelabai nykštį Kosovo karą, apginti tinės 9-tos valandos Mišios ropos ir Regioninio departa ir jų „senstančias organizaci Tiesa, „LR" išskaičiuoja visą
malonia gaida Europoje dabar Montenegro nuo Serbijos arba turi būti atnašaujamos lietu mentų vadovais bei su Valsty jas". „LR" apgailestauja, kad sąrašą priežasčių, bet jos ne
aidi rugsėjo 24-tą įvyksiantys Estiją nuo Rusijos. Taigi kol vių kalba. Aš J u m s primenu, b ė s sekretoriaus pavaduotoju Pasaulio Lietuvių Bendruo turi jokio pagrindo ir neatitin
Jugoslavijos prezidento rinki kas tai daugiau svajonė negu kad Šv. .Antano parapija yra Colin Budd pažadėjo paramą menė ir kitos užsienio lietuvių ka tikrovės, tad apie tai never
mai. Nors po ilgoko tampymo tikrovė. Stipresnių Europos lietuvių tautinė parapija. Kol Lietuvai stojant į Europos Są organizacijos nepasekė VLIKo ta net kalbėti. Naujieji lietu
si iš 18 politinių grupių susi pajėgų nori ir JAV vadovai, čia yra lietuviškai kalbančių jungą (ES). R. Liddle išreiškė pavyzdžiu ir nesusiprato savo viai imigrantai ir kviečiami, ir
dariusi opozicija ir surado sau tačiau daugiau toje pačioje žmonių ir galima surasti lietu nekintančią premjero Tony veiklos sustabdyti. Tad. ką laukiami. Kurie nori. randa
priimtiną bendrą kandidatą, bendrijoje, kurią dabar vadi viškai kalbantį kunigą, para Blair paramą ES plėtrai bei joms dabar veikti? „Ir išeivija. sau vietą. O dėl išeivijos orga
tačiau atrodo, kad dabartinis, name NATO. Ir tai turbūt yra pija lietuvių reikalavimus turi konkrečiam E S plėtros kalen ir šalies politikai mėgsta pasi nizacijų, tai jos nei pasenu
diktatorium pasidaręs, Hagos pats geriausias sprendimas. patenkinti. I tuos reikalavi doriui. Pokalbiuose pabrėžta, girti, jog daug buvusių emi sios, nei pasimetusios-. Gaila,
tribunolo ieškomas, tarptauti Amerika, sena demokratinė mus įeina ir savaitinės Mišios kad Jungtinė Karalystė siūlys grantų, išėjusių į pensiją Va kad kai kurių ..ponų" Lietu
Lietuvai paramos Lietuvos na karuose, sugrįžo į Lietuvą voje akiniai kažkaip iškreiptai
nis nusikaltėlis krašto vado valstybė, kur stipriausią žodį lietuvių kalba".
vas Slobodan Milosevič savo turi piliečių rinktas kongre
Dėkui vyskupui "už tokį pa rystei ES veiksmų planą. dirbti ministrais, Seimo na rodo. Gal jiems laikas pakeisti
sas,
vargu
ar
galėtų
tapti
ko
riais, generolais, patarėjais ir savo rausvuosius stiklus?
'BN"S>
kėdėje gali išsilaikyti. Nors
tvarkymą ir Cicero lietuviams

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS STIPRYBĖ
Nr.3

ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS

O Rusijos LB S. Valatkaitė su
pasitenkinimu pranešė, kad
prie
Lietuvos
ambasados
Maskvoje priglausta ir šešta
dieninė mokyklėlė. Iš tiesų,
tai geras pavyzdys mūsų am
basadoms Italijoje ir kitose
šalyse.
Po seimo posėdžių Baltaru
sijoje (Gudijoje) pabuvojusi
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė M. Remienė savo aki
mis pamatė, kokiose vargano
se sąlygose gyvena šios šalies
žmonės, taigi ir lietuviai, ko
kios nepalankios sąlygos tau
tinei veiklai. Bet energingos,
veiklios šio krašto LB pirmi
ninkės V. Tarnauskaitės, jos
talkininkų dėka vis dėlto ir čia
nemažai nuveikta. Visos šio
krašto lietuvių bendruomenės

Bindokienė

bent po vieną kartą organiza
vo ekskursijas į Lietuvą, vei
kia įvairaus pobūdžio lietu
viškos mokyklos, net yra mo
kyklos — darželiai, steigiamas
lietuviškos kultūros, švietimo
ir informacijos centras. Kruta
ir Karaliaučiaus krašto lietu
viai. Reikšmingas faktas: kitą
dieną po seimo uždarymo, jo
nariai buvo pakviesti į Kris
taus Prisikėlimo naujosios
bažnyčios šventinimą Tilžėje.
Pasak šios bažnyčios kunigo
A Eidinto, ši šventovė iškilo
tūkstančių visame pasaulyje
esančių lietuvių aukų dėka.
Ypač pabrėžiama Pasaulio lie
tuvių katalikų vyskupo P. Baftakio, OFM, parama.
Svetimoje aplinkoje nesulau
kiant kiek žymesnio papildy

mo iš čionykščių lietuvių jau
nųjų kartų, lietuvybę visomis
jėgomis stengiasi
išlaikyti
Australijos lietuviai. Pensi
ninkų klubai, Lietuvių namai
daugumoje apylinkių lietuviš
kos savaitgalių mokyklos, du
savaitraščiai padeda išlaikyti
lietuvišką veiklą, sakė šio
krašto valdybos pirmininkė J.
Vabolienė. Tik ji nusiskundė,
kad nėra finansiškai pajėgūs
pasikviesti iš Lietuvos profe
sionalių kultūrinių vienetų.
Nerimo, net nusivylimo gai
delės dėl lietuvybės išlaikymo
nuskambėjo
Venezuelos,
Urugvajaus. Brazilijos, kitų
Pietų Amerikos LB atstovų
kalbose. Trūksta
leidinių,
vaizdinių priemonių apie Lie
tuvos istoriją. Vieniši jaučiasi.
rizikuoja nutautėti toli nuo
lietuvybės centrų atsidūrė Ar
gentinos lietuviai. Laukiame
broliškos paramos, glaudesnių
ryšių, sakė šios šalies LB at
stovas. Švedijos. Belgijos, kitų
šalių LB. pagaliau PLB jau

turi savo internete puslapius.
Šiuolaikines informacijos prie
mones derėtų įsirengti ir kitos
bendruomenės, ypač esančios
toli nuo lietuvybės centrų.
Daug padėtų ir daug infor
macijos teikiantis PLB mėne
sinis žurnalas „Pasaulio lietu
vis", iki šiol menkai prenume
ruojamas, nepakankamai re
miamas bendruomenių
bei
skaitytojų. PLB pirmininkas
ir vienas iš šio žurnalo redak
torių V. Kamantas seimui net
pateikė nuspręsti klausimą,
ar dar toliau tebeleisti „Pasau
lio lietuvį" ar jį uždaryti, nes
iki šiol jis nuostolingas, kai
kam siuntinėjamas už dyką.
— Leisti! Būtinai leisti ir to
liau! Remsime, prenumeruo
sime! — pasigirdo balsai.
Tam pritardami, Vokietijos,
kai kurių kitų Europos šalių
atstovai nusiskundė, kad „Pa
saulio lietuvis" nepakankamai
nušviečia visų regionų Lietu
vių Bendruomenių gyvenimą,
du trečdalius jo turinio užima

rašiniai ir informacija tik iš
Šiaurės Amerikos. JAV7 LB
Krašto valdybos pirmininke R.

Narušienė taip pat siūlė gerin
ti, suįdominti šį leidinį, galbūt
atskiras jo laidas skirti vie

nam ar kitam a k t u a l e s n i a m ,
įdomesniam dalykui giliau ir
plačiau panagrinėti.
Bus daugiau

Į PLB seimą Italijos lietuvių atstovas, naujosios bangos išeivis Saulius Kartulis atvyko ir dalyvavo jame kartu
su dukra Guste ir žmona Rasa Algimanto Žižiūno nuotr.
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Šimtametis Juozas Mieiulis su žmona Anele tėviškes laukuose

ŠIMTAMETIS JUOZAS MIČIULIS
Juozas Mieiulis šių metų
rugpjūčio 8 d. Vilniuje šventė
savo amžiaus 100-tąjį gimta
dienį. Paminėjimas ir pager
bimas, šio Lietuvai daug dir
busio ir Sibiro tremtį patyru
sio jubiliato, vyko Tremtinių
namuose, kur jis dabar gyve
na su žmona Anele.
Salėje jie buvo sutikti juostų
paradu ir garbingai pasodinti
po žalumynų (100 metų> vaini
kais. Sveikino tremtiniai, mo
kytojų seminarijose buvę jo
mokiniai, asmeniškai ir laiš
kais. Perskaitytas prezidento
Valdo Adamkaus sveikinimas.
Paskui sveikino ir gėles įteikė
Lietuvoje gyvenantieji gimi
nės ir keli sesers ir brolio vai
kai, atvykę iš Amerikos į dė
dės jubiliejų.
Tarp sveikinimų buvo dai
nuojamos tremtinių dainos,
dvi mergaitės iš muzikos mo
kyklos gražiai griežė smui

kais. Pagerbimas buvo baigtas
Juozo Miciuiio gražiais padė
kos žodžiais ir jo padeklamuo
tu 'atmintinai* ilgu eilėraščiu.
Pabaigai visi sugiedojo jubilia
tui ..Ilgiausių metų" ir ..Lietu
va brangi".
Gimtadienis buvo pradėtas
švęsti giminių tarpe, rugpjūčio
5 d., šeštadienį. Juozo Miėiulio
tėviškės laukuose. Ožkaba
liuose. Visi trobesiai seniai
„dingę". Čia jis buvo sutiktas
po daugelio metų su duona,
druska ir vynu. ir jam įteikta
puokštė tėviškės
laukuose
prinokusių kviečių. Iš čia visi
giminės nuvažiavo į Pūstapėdžių mokyklos salę. kur keletą
valandų buvo gražiai pasi
vaišinta, daug dainuota ir ju
biliatui linkėta dar daug gra
žių, sveikų metų. O jis prašė
nelinkėti dar šimto metų, bet
dar vienerius tikisi pagyventi.
EI. J a s a i t i e n ė

SOCIOLOGŲ SUVAŽIAVIMAS
VAŠINGTONE

50 METŲ VIENUOLINIO GYVENIMO
SUKAKTIS
Seselė Salvatore iCiuckytė),
gimusi Vabalininkų kaime.
Aukštaitijoje, netoli Latvijos
sienos. Ji augo devynių vaikų
šeimoje, kurioje buvo puose
lėjama religinė dvasia. Baigu
si pradinę mokyklą, seselė
Salvatore įstojo į Amatų mo
kykla, kuri buvo vedama Šv.
Kazimiero seselių. Čia būda
ma pajuto pašaukimą. Tai bu
vo 1943 m. ir seselė Salvatore
išvyko į Pažaislį.
Pasaulis
pradėjo keistis,
nes vyko jau Antrasis pasauli
nis karas. Seselė buvo išga
benta apkasų kasti, tačiau iš
ten pabėgo ir atsidūrė Vokieti
joje. Pagaliau atvyko į Čikagą,
ir 1950 m. davė vienuoliškus
įžadus.
Seselė Salvatore įsigijo pe
dagogikos bakalauro laipsnį.
Vėliau gilino studijas Loyolos

universitete į.-įgijo magistro
laipsnį.
Seselė Salvatore y r a dirbusi
įvairiose mokyklose Illinois,
Indiana, Cali:ornia, Massachussets, New Mexico, Ohio ir
Pennsylvania valstijose.
Šių metų rugpjūčio 15 d. se
selė Salvatore šventė vienuo
liško gyvenimu 50 m. auksinį
jubiliejų. Šiai progai atminti,
iškilmingas šv Mišias koncelebravo n e t 8 kunigai. Buvo
pasakytas ir labai prasmingas
pamokslas. §v. Mišių metu
giedojo specialiai s u d a r y t a s
seselių choras. Giesmėmis pri
sidėjo ir dr. Vilija Kerelytė.
Pasibaigus šv. Mišioms visi
dalyviai b u v o pakviesti į pa
ruoštas vaišes.
Sveikiname seselę Salvatore
jos Jubiliejaus proga!
Alfonsas Kerelis

Rugpjūčio mėn. 12-16 d.
JAV sostinėje Vašingtone įvy
ko metinis Amerikos Sociolo
gų draugijos narių suvažiavi
m a s , kuriame dalyvavo ir lie
tuvė, kaunietė Kristina Jurai
tė, d a b a r besistažuojanti Northvvestern universitete Evanstone, prie Čikagos.

Seselė Salvatore. šventusi 50 metų vienuoliški} :iadų jubiliejų

DR. LEONAS ŠULAS OPERAVO
LIGONIUS VILKAVIŠKYJE
Dr. Leonas Šulas, Portage
miesto VVisconsin valstijos li
goninės gydytojas — urologijos specialistas, su savo šeima
atvykęs atostogoms į Lietuvą,
nemaža laiko praleido ne tik
nemokamai konsultuodamas,
bet ir operuodamas tautiečius
Vilkaviškio ligoninėje.
Kuomet Vilkaviškio rajono
vyr. gydytojas dr. Romualdas
Sveikata vasario mėnesį lan
kėsi Portage mieste, jam dr. L.
Šulas pažadėjo pagelbėti tau
tiečiams tėvynėje. Kadangi
liepos mėnesį jie su savo žmo
na — dr. Dalia buvo suplana
vę Vilkaviškio katedroje at
švęsti savo vedybų 25-ąją su
kaktį, ta proga sutiko padėti
urologinėmis ligomis sergan
tiems.
Dr. L. Šulas savo pažadą
įvykdė su kaupu. Jis ne vien
tik kantriai priiminėjo dr. R.
Sveikatos iš anksto užregist
ruotus ligonius, darė operaci
jas, bet iš savo ligonines atga
beno visą lagaminą medika
mentų bei instrumentu.
Kadangi apie dr. L. Šulo atvykimą buvo pranešta vietinėje spaudoje, tai urologinė
mis ligomis sergantieji tau
tiečiai tiesiog užgriuvo Vilka
viškio ligoninę. Vyr. gydytojas
dr. R. Sveikata negalėjo įsipa
reigoti priimti visus norinčiuo
sius. Kaip vėliau paaiškėjo, su
Amerikos lietuviu gydytoju ne
visi norėjo pasikonsultuoti
urologiniais klausimais, bet
aptarti ir kitas sveikatos problemas. Vienas pacientas pra
šęs apžiūrėti seniai varginan
čią karpą. Tačiau tokius dr. L.
Šulas juokais įspėdavo; klaus
ti tik apie tai. kas žemiau
bambos.
Lietuvoje apie gydymą bei
ligonines, dr. L. Šulo teigimu,
yra kitoks supratimas negu
Amerikoje. Vilkaviškiečiai nie
kaip negalėjo suprasti, kodėl
dr. L. Šulas pirma diena po
Operacijos pasiūlė eiti namo

Taip pat jiems keistai atrodė
čia pat išsakyta diagnozė —
vėžys. Tačiau mūsiškis paaiš
kino, jog žmogus turi teisę ži
noti diagnozę ir galimus va
riantus, net ir tokiu atveju, jei
liga nepagydoma. Jis turi ži
noti, kiek laiko likę gyventi.
Gydytojas iš Amerikos ke
letą operacijų padarė be pjū
vio, kas Vilkaviškyje dar ne
buvo praktikuojama. Dabar jo
atvežti ir palikti instrumentai
jau suteikia galimybę ir vie
tiniams chirurgams naudoti
naujesnius metodus.
Čia reikia pažymėti, kad į
Vilkaviškio ligoninę savo vieš
nagės po Europą metu vienai
dienai buvo užsukęs ir dr. L.
Šulo kolega iš Portage ligo
ninės. — ortopedas Stuart
Taylor. Jis susipažino su šia
gydymo įstaiga, apžiūrėjo pa
latas bei operacines, pakonsul
tavo keletą ligonių. Trauma
tologijos skyriaus vedėjas dr.
Vitalius Aleksa užmezgė ry
šius su šiuo amerikiečiu gydy
toju iš Wisconsin valstijos, o
šis pažadėjo atsiųsti naujaušios literatūros apie ortopedi
ją. operacinės įrangos dalykų.
Apie dr. L. Šulo ir jo žmonos
dr. Dalios viešnagę ir darbus
tėvynėje daug rašė Vilkaviš
kio. Kauno bei kitų vietovių
spauda. „Santakos" laikraštis
rugpjūčio mėn. 3 d. laidoje pa
talpino ilgą. trimis nuotrauko
mis iliustruotą straipsni, pa
vadintą .Amerikietis operavo.
bet karpų negydė". Čia reikia
pažymėti, jog Lietuvoje visus
iš JAV atvykstančius yra ma
da vadinti amerikiečiais.
Čia reikia pažymėti, kad šis
..amerikietis" yra gimęs Kaune
ir iš Lietuvos išvykęs 1959
metais, kuomet jam buvo 15
metų. Su savo žmona — dr.
Dalia jis susituokė 1975-siais
m. Lietuvoje, kuri po dviejų
metų atvyko j Ameriką. Ši
Kauno Medicinos instituto
•dabar universiteto i absolven-

• K a u n a s . Rugpjūčio 20 d.
• Tilžė ( S o v e t s k a s ) . Rug
Kauno Šv. Kryžiaus (Karme pjūčio 20 d. Tilžėje (Sovietske)
litų; bažnyčia šventė 310 metų buvo pašventinta
Kristaus
jubiliejų. 1685 m. kun. K. Jod- Prisikėlimo bažnyčia. Atsta
kevičiaus pastatytą bažnyčią tytą
bažnyčią
pašventino
1960 m. rugpjūčio 20 d. kon apaštališkasis
administrato
sekravo Vilniaus vysk. K. rius europinės Rusijos dalies
Bžostovskis suteikdamas jai lotynų apeitų k a t a l i k a m s ar
Šv. Kryžiaus vardą. Bažnyčia kivyskupas T. Kondrusiewicz.
kelis kartus buvo nuniokota, Šventinimo apeigose dalyvavo
apiplėšta, paverstas sandėliu. užsienyje gyvenančių lietuvių
Katalikams grąžinta 1881 m. vyskupas P B a l t a k i s , OFM, ir
Konsekravimo minėjimo proga Telšių vyskupas A. Vaičius. Į
šv. Mišias aukojo Kauno arki iškilmes atvyko Seimo pirmi
vyskupas
metropolitas
S. ninkas pro! V. Landsbergis,
Tamkevičius, bažnyčios klebo valdžios, visuomeninių orga
nas R. Kuprys.
nizacijų atstovai.

Si Vytauto Didžiojo universi
teto doktorantė, gavusi pres
tižinę Fullbright stipendiją,
n u o 2000 m. vasario 16 d. gy
v e n a Cicero, IL. Besigilinda
m a savo pasirinktoje srityje
N o r t h w e s t e r n universitete, ra
šo disertaciją apie žiniasklaidos vaidmenį ekologinės są
monės forma vimesi.
Kaip teigia K. J u r a i t ė , JAV
Sociologų draugijos narių su
važiavimas
sutraukė
apie
3,000 dalyvių. Šalia Amerikoje
gyvenančių sociologijos dėsty
tojų, žinovų a r šios srities stu
dentų, dalyvavo ir svečių iš
Anglijos, Vokietijos, Šveicari
jos bei kitų valstybių. P a t s su
važiavimas vyko dviejuose Va
šingtono viešbučiuose — Hiltono ir Marriott. Suvažiavime
programa buvo turtinga: pra
nešimai, seminarai. Medžiaga
buvo pristatyta pagal temas
ir lietė aplinkos, žiniasklaidos,
teisės, medicinos bei kitų sri
čių sociologiją.
Lietuvaitės teigimu, ji daug
ką čia sužinojo, gavo daug pa
tirties, užmezgė pažintis su
panašios srities mokslininkais
ir studentais. Kadangi JAV
sostinėje viešėjo pirmą kartą,
Kristinai buvo įdomu iš arčiau
susipažinti ir su daug kartų
nuo jaunystės dienų girdėtu
Vašingtono miestu.
Čia reikia pasakyti, jog K.
J u r a i t ė s studijos Northvvestern universitete j a u artėja
prie pabaigos: atgal į Kauną ji
žada grįžti spalio mėnesio pa
baigoje. Tačiau iki te laiko ji
dar vis stengiasi kiek galima
daugiau sužinoti, padaryti.
Savo disertacijai ji naudoja
pagrindinius Lietuvos dien-

1997 m. ji studijuoja VDU so
ciologijos doktorantūroje.

raščius: „Lietuvos rytas" ir
„Kauno diena", kurių komp
lektus rado Čikagoje. Jai įdo
mu susipažinti su šiame kraš
te naudojama tyrinėjimo me
todologija.
Grįžusi į Kauną Kristina ne
trukus vėl kels sparnus į kitą
aukštojo mokslo įstaigą. J a u
lapkričio mėnesį ji važiuos į
Norvegiją, kur tobulinsis gar
siame Bergeno universitete.
Tada ji baigs rašyti savo dak
tarinę disertaciją, kurią gins
Vytauto Didžiojo universitete
Kaune.

Šalia studijų dalyvauja moks
liniuose tyrimuose, o taip
pat užsiima ir pedagogine
veikla, 1998 ir 1999 m. Kristi
na bendradarbiavo PHARE fi
nansuotame tyrime „Ekologi
nė sąmonė Kauno mieste".
1999 m. dalyvavo bendrame
lietuvių ir švedų projekte „So
ciologiniai ir aplinkosauginiai
procesai Lietuvoje ir Švedi
joje".

Pažymėtina, kad K. Juraitė
yra skaičiusi paskaitas ir ve
dusi seminarus Rygos Stradinio vardo universitete bei
VDU. Studijų metais jau yra
Kristina Juraitė yra dar jau stažavusis įvairiuose universi
na mokslininkė, gimusi 1974 tetuose Norvegijoje, Švedijoje,
m. rugpjūčio 19 d. Kaune. Vokietijoje, JAV.
1992 m. sidabro medaliu bai
Kristina Juraitė yra ištekė
gusi „Dainavos" vid. mokyklą,
jusi už žinomo fotografo, irgi
pradėjo studijas VDU Sociali
kauniečio, Mindaugo Kava
nių mokslų fakultete, kur
liausko, kuris neseniai VDU
1996 m. įgijo sociologijos baka
gavo magistro laipsnį ir ne
lauro laipsnį.
t r u k u s vyks stažuotis į Švei
1996-1997 m. lankė Central cariją. Šiuo metu abu gyvena
European University Varšu Cicero prie Čikagos.
voje, kur 1997 m. gavo sociolo
Edvardas Šulaitis
gijos magistro laipsnį. Nuo

Būsimoji sociologijos daktarė Kristina Juraitė darbuojasi Čikagoje. Ji cia
atvyko gavusi Fullbright stipendiją. Edvardo Šulaičio nuotr.
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VIRGINIJA
KOCHANSKYTĖ

RITA PREIKŠAITĖ
mecosopranas
MEUTINA KUPRIENĖ
fortepijonas
Rugsėjo 30 d.
PLC „Fondo" salėje 6:30 v.v.

Lemom, IL

Spafio8d.
Dievo Apvaizdos cente 1200 vpp.
DetroitMI
Spalio 11 d.
Lietuvių klube, 3:00 v.p.p.
St. Petersburg, FL
Labdaros koncertas

Spalio 22 d.
New York, NY

„LIEKA TIK MEILĖ"
Žodžio ir muzikos vakaras
visus maloniai kviečia
„Saulutė",
Lietuvos vakų globos būrefe
Kovas LapSys, baigęs mokslus
sutėmis Laura ir Amlrea

B.i< l u - l o t

te ir dabar neužmiršta šios
mokslo įstaigos, dovanodama
medicininės literatūros.
Šiemet suėjo 25 metai nuo
jų sutuoktinių. Šios iškilmes

<>(' S r i i - i

Loyol.i iiniv

buvo gražiai paminėto.-- dr.
Dalios gimtinėje — Vilkaviš
kyje. Bet apie tai — kitą kar
tą.
Ed. Šulaitis

* * $ &#P

J

PUSIAUSVYROS TAŠKAS
REMIGIJUS MISIŪNAS
Viena mėgstamiausių isto- jų vertę arba prie LTB sukurti
rijos išdaigų yra pasikartoji specialų organą, kurio pareiga
mas. Prieš dešimt metų mes taip pat turėjo būti spaudai
Lietuvoje džiaugėmės atgauta pateikiamų veikalų vertės tik
galimybe be cenzūros leisti rinimas (kitaip tariant, užsi
knygas, o prieš kone pusę imti cenzūra). Tokius ragini
šimtmečio, pasibaigus II pa mus iššaukė leisto literatūri
sauliniam karui — į Vakarus nio šlamšto gausa, nuo jo ne
pasitraukę lietuviai. Tiesa ši gelbėjo jokia kritika. Atvirkš
jų laisvė pilnutėlė, kaip ir pats čiai, juo garsiau tokios knygos
DP virtusių pabėgėlių gyveni buvo peikiamos, tuo jas ge
mas Vakarų sąjungininkų glo riau pirko. Tačiau, matyt,
boje. Tiek jų periodinei spau LTB vadovams tokie ragini
dai, tiek knygų leidybai buvo mai pasirodė pernelyg drastiš
uždėtas tam tikras apynasris, ki, o gal nerado tokių „neklys
kuris, laikui bėgant, darėsi vis tančių" autoritetų, kurie galė
laisvesnis. Pavyzdžiui, priva tų spręsti, ką dera leisti ir ko
lomas reikalavimas gauti lei ne.
dimą knygos spausdinimui iš
Vis tik veik kasmet girdėjosi
DP globojusių institucijų buvo balsai vienaip ar kitaip regu
panaikintas 1949 m. Tiesa, tai liuoti leidybą. Daug vilčių dė
jau veik nebeturėjo įtakos su ta į Kultūros fondą, ypač po
menkusiai lietuviškos knygos 1948-jų valiutos reformos. Tileidybai Vakarų Vokietijoje, keta, kad jam pasiseks padą
tačiau vargas išsirūpinti leidi- r y ti leidybą planinga ir kad
mą buvo menkniekis, palygi fondas, žinodamas bedruomenus su tuo, ką teko patirti tiek nės poreikius, spręs, kokią
sovietinės, tiek nacių okupaci knygą kuriai leidyklai pavesti
jos metais.
leisti. Nemažai laukta iš Kul
Kad ir apvaržytą, vis tik tūros fondo pasitarimo su di
išeivių knygų leidybą pokario džiųjų leidyklų vadovais, bet
metais, ko gero, galima laikyti jis įvyko kiek pavėluotai —
vienu iš tų džiugesio ir gali 1948 m, pačioje pabaigoje ir jo
mybės įvykdyti proveržių, sprendimus sutrukdė įgyven
kokiais buvo, pavyzdžiui, gau dinti masinė lietuvių emigra
sus įvairių vienetų steigima cija.
sis bei aktyvi jų koncertinė
Tiesa sakant, didžiosios išei
veikla. Tačiau ir tarp pačių vių organizacijos, kad ir „neišišeivių sklido' kalbos, ir net girdusios" raginimo imtis
garsūs raginimai, kad kuri griežto leidybos reguliavimo,
nors išeivių vadovaujanti in visą laiką vienaip ar kitaip ją
stitucija vienaip ar kitaip kon įtakojo, daugiausia — paremtroliuotų leidėjų veiklą. Netgi damos konkrečius leidybinius
egzistavo idėja prie Lietuvių projektus. Didžiausiu tokiu
Tremtinių Bendruomenės va mecenatu buvo LTB Švietimo
dovybės įsteigti spaudos sky valdyba ir prie jos veikusi
rių — leidyklą tiek LTB, tiek Knygų leidybos komisija, ku
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus rie rūpinosi vadovėlių bei lie
pastangomis. Abi šios organi tuvių literatūros klasikų kū
zacijos būtų turėjusios parū rinių leidyba. Be užsakymų
pinti leidyklai lėšas ir per sa skirstymo leidykloms KLK
vo atstovus turėjusios teisę stengėsi rinkti informaciją
įtakoti, leidyklos sprendimus, apie išleidžiamas knygas, kad
kokią literatūrą leisti. Ši min išvengtų pasikartojimo.
tis buvo atsiminta, pradėjus
Panašiai elgėsi ir VLIKas,
steigti Pasaulio Lietuvių Ben rėmęs vienokius ar kitokius
druomenę, kada 1949 m. vėl leidybinus sumanymus, kaip
pasigirdo raginimai suformuo „donoras" kartais pasireikš
ti jos Švietimo skyrių kartu su davo ir Lietuvos Raudonasis
knygų ir vadovėlių leidybos Kryžius. Savo narių leidybinę
skyriumi. Pastarojo uždaviniu veiklą koordinavo Lietuvių
turėjo būti ir rankraščių tikri inžinierių tremtinių draugija,
nimas prieš jų patekimą į nors savo įstatuose ir turėjo
spaudą.
punktą, kuriame buvo numa
Tai vėlgi nebuvo naujiena. tyta leidybinė veikla. Kiek jai
Jau po karo buvo reikalauja leido jėgos, stengėsi leidėjus
ma pavesti naujas knygas leis įtakoti Lietuvių rašytojų trem
ti tokiems žmonėms, kurie tu tinių draugija.
rėtų visapusišką nuovoką apie
Pasitaikė mėginimų tvarky

ti leidybinius reikalus atski
rose bendruomenėse. Pavyz
džiui, 1945 m. Miunchene, ki
lus pasipiktinimui spekuliaci
ja knygomis, vietos Lietuvių
sąjungos valdyba buvo suma
niusi sudaryti knygų leidybos
fondą ir vyriausią knygoms
bei vadovėliams leisti valdy
bą. Tais pačiais metais Tiu
bingene Švietimo valdybos at
stovas J. Kavaliūnas ir vietos
Lietuvių sąjunga įsteigė savo
Knygų leidimo komisiją, o
Montgomery stovykloje prie
LTB komiteto buvo suformuo
ta Spaudos komisija. Deja,
apie šių institucijų veiklą be
veik neteko patirti, nebent
apie Tiubingeno KLK kovą su
vienu vietos leidėju. Mat, į
KLK pateko leidėjo iš prancū
zų karinės valdžios gauti pi
nigai knygų spausdinimui ir
komisijai nutarė juos „apmo
kestinti", pareikalavusi dalies
pelno. Aišku, leidėjas nesutiko
ir prasidėjo gana įnirtinga ko
va, kuri baigėsi tuo, kad vieną
dieną prancūzai panaikino lei
dimų galiojimą ir abi pusės
liko prie suskilusios geldos...

Leidyba, jos laisvė ir santy
kis su bendruomenes gyve
nimą tvarkančiomis institu
cijomis yra viena amz:ų prob
lemų, kurios atsirado sykiu su
Gutenbergo išradimu ir kurią
kone kiekviena karta spren
džia savaip. Vieni randa pa
prasčiausią išvadą —cenzūrą,
kiti mėgina rasti pusiausvyros
tašką, kuris leistų suderinti
tiek bendruomenės, tiek leidė
jų interesus, kaip darė pa
grindinių lietuvių išeivių organizacijų vadovai. Jiems užteko
sveikos nuovokos suvokti, jog
knygų leidyba ir jos priežiūra
— ne jų uždavinys ir apsiribo
jo finansine parama, jų nuo
mone, visai bendruomenei,
svarbiems leidybiniams pro
jektams.
Istorija, deja, kartojasi, ir
gaila, kad tokios sveikos nuo
vokos kartais stinga dabarti
niams Lietuvos vadovams.
Šiuo metu jų „ypatingo" dė
mesio nusipelnė periodinė
spauda ir Seimas ne vieną
valandą skyrė Visuomenės in
formavimo įstatymui demo
kratiškiausiam. Rytų Europoje,

tiksliau, jo pataisoms, kurios
nubrauks visas pagyras. Kny
gų leidybai tas lyg ir negresia;
tačiau ji turi kitų rūpesčių, —
taupymo vajus kone visai nu
braukė jai valstybės paramą.

* Švietimo ir mokslo mi
nisterijos bendrojo ugdymo
taryba, kurią sudaro atskirų
švietimo sričių žinovai, prita
rė tolesnei egzaminų pertvar
kos eigai. Buvo pritarta keti
nimui šiais mokslo metais
įvesti valstybinį lietuvių kal
bos egzaminą. Ketinama keis
ti dabartinį informatikos egza
miną įvedant du atskirus —
informatikos technologiją ir
programavimą. Pirmasis tik
patikrintų moksleivio kompiu
terinį raštingumą. Jau šiemet
bus parengtos ir pateiktos
svarstyti šių egzaminų progra
mos bei pavyzdinės užduotys.
Ši naujovė įsigalėtų ne anks
čiau kaip 2002 metais. Taip
pat norima praplėsti istorijos
brandos egzaminą politologi
jos klausimais.
Eita>
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PLB pirmininkui V Kamantui prezidentas V. Adamkus įteikė Didžiojo
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordiną. Džojos Barysaitės nuotr.

Pradėk nauius mokslo
metus su 5+
5 minutės telefonu, 5 geros priežastys,
pasiųst pinigus į Lietuvą per VVestern Union
2. Greitai
r,

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.
i t * * * * * *

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

m /

Mokslo metų pradžia - gerausias laikas
pasirūpinti Jūsų giminėmis. Siųsdamas
pinigus [ 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 j ū s ų kelionių reikaluose.
Prašome kreiptis \ 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: ATSVLGworldnet.att.net
Web: www.americantravel8ervice.com

1-800-325-6000
www.westernunion com

VVESTERN
UNION
The fastest

MONEY
TRANSFER

way to senti money

worldwide^
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50 m. moteris ieško darbo.
Gali prižiūrėti vyr. amžiaus
žmones ir vaikus bei atlikti
namų ruošą. Tel. 773-218-6140

R e i k a l i n g i mūrininkai ir
p a g a l b i n i a i darbininkai
statybos darbams.
TeL 630-434-9744.

arba 773-237-1633.

K»«X>

56 m. moteris ieško darbo
savaitgaliais. Gali prižiūrėti
senelius, ligonius, atlikti namų
ruošą. Turi darbo patirtį. Siūlyti
Downers Grove, Hinsdale, Lemont
apylinkėse Tel. 630-964-5898.

Reikalinga 30-40 m. sekretorė
- „ m a n a g e r " statybinei firmai.
Būtina gera anglų kalba ir
s k l a n d u s bendravimas su
žmonėmis. Tel. 630-434-9744.

Malonaus būdo, aukšto išsila
vinimo jauna moteris ieško darbo.
Gali slaugyti, maitinti ir prižiūrėti
senelius jų arba savo namuose.
Vairuoja automobili. Turi patyrimo
gaminti maistą. TeL 773-436-1517
arba 773-776-7989.
jaovoo

44 metų moteris ieško darbo.
Gali prižiūrėti \aikus. senelius
ir gyventi kartu Skambinti
Valei. tel. 847-662-3374.

25 metų vyras, negeriantis ir
nerūkantis, ieško d a r b o . Gali
prižiūrėti pagyvenusį vyrą ir
gyventi kartu. Galima siūlyti ir
kitus darbus. Nerijus, tel. 847662-3374 arba 847-625-9616.

Parduodu mažai naudotą
valgomojo kambario stalą
ir 6 k ė d e s .
.
Tel. 773-776-2356.
I

M o t e r i s i e š k o d a r b o . Gali
prižiūrėti v y r e s n i o amžiaus
žmones, vaikus, atlikti namų
ruošą ir gyventi kartu. Renata,
tel. 708-974-0048.
anm

Reikalingas patyręs dantų
technikas/technikė nuimamų
protezų darbui. Reikalingi
legalūs dokumentai.
1
Tel. 773-436-3168.
-

VILNIUS LODGINGS
Jei turite V i l n i u j e tvarkingą, tinkamą nuomoti butą, ir
norėtumėte jį i š n u o m o t i atvykusiems užsieniečiams,
tačiau neturite laiko ir g a l i m y b ė s tuo pasirūpinti,
s k a m b i n k i t e Lidijai Rasutienei.
„ V i l n i u s L o d g i n g s " kompanija padės surasti j u m s klientą,
sutvarkys ir i š v a l y s butą prieš ir p o kiekvieno apsistojimo,
suteiks garantijas dėl apmokėjimo.
S m u l k e s n ė informacija teikiama:
Tel. Vilniuje 011-370-8725841
ar e-mail: lidijar@takas.lt
Reikalinga a u k l ė 8 m. ir 4
m. vaikams lietuvių šeimoje.
Turi gyventi kartu.
Tel. 8 4 7 - 3 3 4 - 9 4 7 5 arba g
S
847-334-9474.

ATTFNTION IMMIGRANTS!
Canada and Australia
are accepting applicants tbr
Permanent Residence!
For free informaiion call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in imrr.igration
\v ww.immigration-service.com

ORIGINALUS LIETUVOS
KREPŠINIO K O M A N D O S
MARŠKINĖLIAI

Konsultuoju ir padedu
g a u t i v i z a s į J A V , o taip pat ;
gauti v i z a s ir likusiai

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

Profesionalus kraustymas
Čikagoje ir u i jos ribų.
Išvežame šiukšles ir visa kita.
TeL 630-964-5898 arba
mobilus 630-816-7114.

lijidiįus C o n s t r u c t i o n
N.ntiu v i d a u s ir
išorės
da/yino, aliuminio darbai,
visu rūšių s t o g a i , s t a l i a u s
p.isl į u g o s P i g u , g r e i t a ,
patikima.

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

Tel. 773-735-3555
Directline:
773-461-0961
•MAURIS TANKEVIČIUS
Paskolos nekilnojamam turtui
* Nuosavybės pirkimas be
pradinio įnašo
,
* Programa, netikrinant
atlyginimo, turto, darbovietės
* Kredito problemos — OK
" Nuošimčiai — nuo 6%
Anchor Mortgage Corp.
5958 S. Pulaski
0)10890,1160829

Tel. 8 1 5 5 7 7 1 7 9 7

Ree.773-271-0338; Pager 847-974-3787

35 iki 40 svečių

T

40 ic 60 svečių

Parduodamas gerame stovyje,
mūrinis 5 bt. namas, nešantis
$2000 per men pajamų Marquette
Parko centre, visi butai apstatyti
savininko baldais ir išnuomoti
lietuviams. 2 automobilių garažas.

Firma „ L i t h u a n i a n P r e s s "
užprenumeruoja įvairius laikraš
čius ir žurnalus. Prenumeruojamavisame pasaulyje. Tel. 708-345-1
2309. Adresas: 1501 N. 17th Ave^J
Melrose Park, IL 60160. E-mail:
LithuanianPress@hotmail.coin.

itfES

45 metų lietuvis, dirbantis,
turintis automobili, ieško
atskiro kambario gyventi
Brighton Parko apylinkėje.
Tel. 708-924-1644.

f|

Parduodamas didelis, 5
mieg. b u t a s Vilniuje, pres
tižinėje apyl. Gražus vaizdas
į parką. Smulkesnei info.
Tel. 818-343-5920.

MODELS!
F o r w o m e n ' s clothing
store in downtown
C h i c a g o t o hand out flyers _
to passers-by. $ 1 0 an nr. i
VVork o n vveekends avail- S
able. Students w e l c o m e t o
aplly T e l . 3 1 2 - 9 5 1 - 9 9 0 0

užsisakyti:

gali prižiūrėti vaikus.
Gyvena Brookfield, IL.
Tel. 708-458-7609.

CMt;\ŲG;ą!

&**«

125 iki 175 svečių

flttUIHlil*
225 iki 550 svečių

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

,

KAVINĖ

į

350 N. Clark. Chicago, 11 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
m i e s t o centre
Savaitgalį uždaryta

[ mm .
BAKEFOJ s 3 = £ *
T j VBOt

Parduodamas labai geras
b u t a s : 4 kamb. 2 m i e g |
Hinsdale, IL. Prieinama kaina*
geras susisiekimas, 7 min. nuo
Pas. Lietuvių centro. Kaina
$79,000. Tel. 630-794-9052.

4738 VV. 103 r d S T
OAK L A W N , I L 6 0 4 5 3
4
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWW.MAZEIKA.COM

••:
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Nebrangiai atlieku elektros,
„plumbing", dažymo, staliaus
I
ir kitus vidaus ir lauko
1 darbus. TeL 708-205-1046,
Vytenis.

* Virš 300 lietuviškų C D —
estradinės, liaudies ir klasikinės
muzikos.
* Lietuviškų knygų, nuotraukų
albumų, medžiagos mokytis
lietuvių kalbai.
* Medžio drožinių iš Kauno:
rūpintojėlių, dekoratyvinių
lėkščių.
* Gintarinių papuošalų, lie
tuviškų lėlių, gobelenų.
* Lietuviškos duonos ir Andrulio sūrio.
Užsisakykite per VVebsite:
www.balticshop.com
Toll-Free tel. 1-888-600-2391

39 m. moteris, auginanti 2 m.
dukrytę, savo namuose

1^
^k
\^k
1D
*
*
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pagaminti Sydney 2000
olimpiadai pagal 1992 m.
olimpines žaidynes
Barselonoje.
Per BalticShop.com galima

f\m

KEPYKLA IR DELIKATESAI

J»M»

Vilniuje, prestižiniame Antakalnio
rajone parduodamas naujai
pastatytas 2 a. mūrinis namas.
Nupiginta kaina greitam parda
vimui. TeL Lietuvoje 011-370-2797-822 arba 011-370-2-345-167.

šeimai. T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 7 3 7 4 .

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

i aft ri gai i

FRANKZAPOUS
3208 1/2 West 95tti Street

Tel. (708) 4244654
(773)581-8654
S TAŠYS'
CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "sidings",
"soffits", "decks", "gutters", plokšti
ir "shingle* stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
i S.Benetis, tel.

100 ki 135 svečių

,; H t

Kaune parduodamas 2
kamb. butas. Šiaurės rajone, <
netoli buvusios „Vėsos" g
parduotuvės. Kreiptis į Nijolę,
tel. 860-247-8584 C T .

progoms

Puikus
maistas,
geriausi
gėrimai,
malonus
aptarnavimas

i ift i

«3*>
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«»**

SPRINGS, 1U*JOIS TEL 708.839.1000

$įįįn* pokylių, salės - tinka įvairioms

Fax 847-674-1802

TeL 773-776-7989.

Vokto nuo

vom
8900 Sferai ARCHKR ROAU, matam

6710 N. Qwfad LroortMūod L 60646

ALTTOMOBUJO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoiis ir Olf. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.

&

RAYMONDA^
SOLODOV1ENĖ
Mortgage Consuttant

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

4 3 1 5 W . 63 rd St, C f f l C A G O , I L 60629
773-735-3400
4 7 3 8 W . 103 rd ST., O A K L A W N , I L 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAi

AMBER CONSntUCTlON Co.

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

C.L.Quality Body Shop
Remontuojame, patekusį į
avariją atstatome, dažome ir
poliruojame, taip pat
parduodame automobilius.
Reikalingas skardininkas.
Skambinkite 815-723-7650.
Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas
67 & \Vhipple apyl
S375 + į mėn. +_security"
Tel. 708-293-6088
Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais i
vakarinius priemiesčius. Skam
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. namų 773-476-0513,
mobilus 773-317-6965.
Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti f
Romui tel. 630-774-1025. S
Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
ha ve valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
LA. McMahon Window vVashlng.
TeL 800-820-6155.
Vyrų ir moterų kirpėja.
1S metų patyrimas. Greitas.
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.
Perkate automobilį?
Turite kredito problemų9
Nėra kredito istorijos0
Pirmas automobilis0
Ką tik atvykot į JAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Žemiausi finansavimo %'.
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
(«30)-579-1857

"Ve&t 'ates to tb« r*n of tna worid - ary d«y, «ny time.

For informuticn call Lottg THstunct Pošt
:1*B~<l&3L

1.ft00.449-0445\

Lietuvos kariams, esant
r e i k a l u i , bus tiekiamas Lie
tuvos [monių pagamintas s a u 
sas davinys. Vyriausybe, p n tardamn k a n u mitybos fizio
loginiu normų pakeitimui, n u 
statė, jog sauso davinio k a i n a
bus derinama su F i n a n s ų mi
nisterija. Šiuo metu vieno ka
rio maitinimai per para ski
riama 12 litų. pratybų m e t u
— 12.7 lito. Sauso davinio kai
na viršytų šin suma ir s i e k t ų
apie 15 litų.
Du

* S p r o g m e n ų imitacijas
v e ž ę s k l a i p ė d i e t i s a n t kojų
sukėlė uostamiesčio policiją ir
išminuotojus. J o vairuojamą
automobili ,.Audi 100" sustab
dė kelių policininkai. Polici
ninkai j o bagažinėje aptiko į
karo amuniciją p a n a š i u s daik
tus. Automobilis buvo atvary
tas j Klaipėdos miesto 3-ojo
policijos komisariato kiemą,
aptvertas ir s a u g o m a s . Į įvy
kio vietą buvo iškviesti išmi
nuotojai,
RNS.
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RIMAS L.STANKUS
* Greitas ir sąžiningas patarnavimas
* Nuosavybių įkainavimas veltui
* Perkame ir parduodame namus

* Pensininkams nuolaida

Realmart fiUt
Realty Group Inc.
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629
BALYS BUDRAITIS
Broker Assoclate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. 773-5854100 Pager 312-30S-0307
Fax 773-5*5-3997

Ontu^

21.

Accent
Homefinders

9201 S Cicero
Oak Lawn. Illinois 60453
Burinen (708) 423-8111
Voc8 Ma8 (708) 233^374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707^120 .
Res. 708-423KM43

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

SALAMANCA
Voicemail
773-650-6878
Pager
773-260-3404
CelLtel.
630-660-5988
AUDRIUS M I K U L I S
Sprendimai! Sprendimai!
Sprendimai*Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti
nekilnojamą tuną? Turite sunkumų su
paskola? Jums profesionaliai patars ir
sąžiningai patarnaus
AUDRIUS M I K U L I S

°5S5^i

\Mm\

New Vision
| |
Bus.: 708-361-0800 į t t L ^ %
Voke\t*773«54.7S» H ^ S
Fax: 708-361-9618
fc^
Į j

MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namu>
mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 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
F.mployment Agency
Tel. 773-736-7900
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBE

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

LITHUANIA
$0.21
-taJJL

RE/MAX

630-241-1912.y

Galėsite sėst už vairo šiandien!

1

GREIT PARDUODA

lt makes a vvorlc of difference when you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-tr;;-. vel to Lithuania easier and more convenient rhan SAS
From Chicago. we offer rj . service to Vilnius with a hass'e-free connection via
Stockholrr. Mhen you'rp •dy to return. you'il enpy ^ame-flay travei back to
Chicago through our Ccr. -agen hub. Fmd out what a wond of diffcence SAS
can make for your next Ir: • ist cafl your Travei Aoer? ar SAS at 1-80O-221-235O
or visit our websi!e at w.v • •.fandtnavian.net.
Amv* T*v»
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AukStos darbo kokybei dutomomuu«kjr<1ij
ir dažymo dirbtuve vnjlo pas'augas. larsorrre
auto skardas ir qeometri|a {<r*rr>t) labai ge'ai pritaikome automobilio spalva; da-ome
remonto įkainius tinkančius draudimo kom
panijoms, duodam 100% garan'.i.a visiems
darbams, tarpininkaujam su visomis auto
draudimo kompanijomis; padedame sutvar
kyti avanios ieškinius (claims). padedame
apsidrausti labai gerose draudimo kompanitose

KEIIONES" P0IISIS' KEtlONES'
J ar 4 naktyj ln Venai S299PS
7 naktys lamaikoįr
su maitinimu
$S°9 9S
Skrydit i lietuve
SS9S 00
AikaGetavvay Inr
S6S7 S Harlem Ave Chicago

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

f Hi»- ' i . - , •
S« *whrLr*.w A#*ry-s

Tol 771 788 8000;
Fax 775 S86 3420
E mail atkagetaway6yahoo com

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

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

„PAYDAY LOANS" — PASKOLA UŽ ALGĄ

*

procentą, tai būtų 911 proc. už
vienos savaitės 100 dolerių
paskolą; 456 proc. už dviejų
savaičių paskolą ir 312 proc.
už keturių savaičių paskolą.
Tačiau „payday loan" davėjai
priešinasi procento apskaičia
vimui pagal metinį apskai
čiavimą — „annual rate", už
transakciją, kuri tęsiasi tik 30
dienų, nors legaliai jie tai
turėtų daryti. Payday loan"
davėjai sako, kad jie turi imti
aukštus procentus, kadangi
reikia skaitytis ir su uždar
bio paskolomis, teikiamomis
trumpam laikui: „Nepaisant
viso ko, mes esame verslas".
Visa JAV-se esanti „payday
loan" pramonė, mokesčiais
skaičiuojant šiais metais už
dirbs 2 milijardus dolerių.
Daugeliui žmonių tos „pay
day loans" paskolos kainuoja
pigiau, negu, pvz., neužmo
kėtos mėnesines sąskaitos, ir
dėl to šie skolintojai pasitar
nauja žmonėms. Bankai ne
duoda greitų, mažų paskolų, o
naudojimas kredito korteles,
kad gautumėt grynų pinigų,
irgi turi savo ribas. Daugelis
„payday loan" paskolų ėmėjai
gauna algas tik kartą per
mėnesį ir kartais jiems reikia
pinigų, kol gaus kitą čekį. No
rint pasinaudoti „payday loan"
paskolomis, reikia būti dir
bančiam, arba turėti regulia
rias pajamas ir turėti ei
namąją sąkaitą (active checking acc). Ir tie, kurie skolina
si, žino, kad turi ' mokėti
didelius mokesčius, bet galvo
ja, kad tai yra mažiau, negu
nepadengto čekio išlaidos, ar
neužmokėta nuoma.
Kai kuriems žmonėms „pay
day loan" gali būti išeitis grei
tai paskolai, kad galėtų užsi
mokėti savo svarbias sąskai
tas, nusipirkti maisto ir t.t.
Bet „payday loan" nėra vienin
telė išeitis, užtat reikia pagal
voti prieš ją imant:
1. ar nėra kitų pasiskolini
mo galimybių bėdos atveju,
pvz., šiemos nariai, draugai,
kredito unijos;
2. susisiekite su savo kredi
toriumi ir paaiškinkite savo
padėtį. Paklauskite, ar jie ne
nurašytų pavėluoto mokėjimo
užmokesčio kokį kartą, o gal
sutiktų, kad jūs tik dalinį
mėnesinį mokėjimą darytu
mėte;
3. pasiteiraukite savo darbo
vietėje, ar firma neduotų jums
avanso už visą čekį, ar jo dalį;
4. jei turite kredito kortelę ir
žinote, kad negalite užmokėti
viso susidariusio balanso dėl
susidėjusių aplinkybių, pasi
naudokite kredito kortelės
siūlomu avansu — „cash advance";
5. jei negalite užmokėti kre
dito kortelės balanso ir jūsų
skola vis didėja, darant nau
jus pirkinius, gerai pagalvo
kite, ar verta juos daryti ir
skolą didinti, ypač jei jūsų
kredito kortelės procentai yra
labai aukšti;
6. jei nuolatiniai turite pro
blemų, kaip išgyventi nuo
čekio iki čekio, jums reikia
daugiau negu „payday loan".
Suraskite nepelno organiza
.Payday loan" pramonė gina ciją ir pasinaudokite jos pata
savo praktiką, sakydama, kad rimais, kaip susitvarkyti su
iš tikrųjų taip nėra, nes pa vis didėjančiomis skolomis.
kartotinai atnaujinamos pa
O jeigu jums būtinai reikia
skolos yra pigesnės, negu, naudotis „payday loan" patar
pvz., pakartotinai sugrįžę ne navimais, žinokite ir supras
padengti banko čekiai.
kite, ką darote. Payday loan"
Kaip ten bebūtų, bet procen tarnautojas, prieš duodant
tai už tas „payday loans" yra jums paskolą, turėtų viską
labai labai aukšti. Jei>;u aps- paaiškinti ir atsakyti j jūsų
kaičiuotumėme pagal metinį klausimus. Jei tokia įstaiga

Yra daug žmonių, kuriems
labai greitai reikia pinigų
įvairiems reikalams, o pinigų
neturi. Vieni jų neturi, kad,
kai turi, tuojau išleidžia nerei
kalingiems dalykams, nepa
galvodami, kad pinigų reiks ir
rytoj. Kiti, kurie yra neturtin
gi, uždirba nedaug, kokiai
nors nelaimei atsitikus, pvz.,
sugedus šaldytuvui ar auto
mobiliui, neturi iš kur pasi
skolinti pinigų, o jų reikia tuo
jau pat.
Taigi įvairios paskolos kai
kuriems žmonėms yra būtiny
bė, bet kiekvienas turi pagal
voti ir apie mokestį, kuris už
greitas paskolas yra labai di
delis.
Yra dirbančių, kurie gyvena
nuo čekio iki čekio ir tame
tarpe kartais (o tas būna ir
dažnai) pritrūksta pinigų.
Arba yra atvejų, kai iš dviejų
dirbančių šeimoje, vienas ne
tenka darbo, bet mėnesinius
mokėjimus. reikia daryti už
automobilį ar ką kitą. O kur
dar maistas, nuoma, kredito
kortelių mėnesiniai mokėji
mai, mokėjimai už elektrą, du
jas ir t.t. Ir taip žmogus pasi
skolina nedidele sumą, keletą
šimtų, užstatydamas savo algos^čekį — kitais žodžiais ta
riant, pasiima JPayday* pa
skolą (loan). Sakykim, kad
žmogus tą poros šimtų pa
skolą, gavęs kitą čekį grąžina.
Bet už paskolinimą to poros
šimjfcų,«dfllerių jam reikia už
mokėti priedo apie 35 dole
rius. Tai yra labai patogu
įvairios nelaimės — bėdos at
veju, nors, paskaičiuojant pro
centais, tie 35 doleriai mo
kesčio už paskola sudaro 455
proc. mietinio „interest rate".
Tokių paskolų kritikai tai la
bai kritikuoja, kad tokios pa
skolos stumia žmones į toli
mesnes skolas. Šią greitų pa
skolų (payday loans) pramonę
norima reformuoti. Šitos „pay
day loans" yra trumpalaikiai
avansai, kurie remiasi už
darbio čekiu ir paprastai yra
nuo 50 iki 300 dol., ir juos su
teikia čekius keičiančios fir
mos. Norintis greitai pasisko
linti, parašo asmeninį čekį
(personai check) greitos pasko
los didumo ir dar prideda spe
cialaus mokesčio sumą, ką tie,
kurie skolinasi, vadina pro
centu, o tie, kurie skolina —
vadina mokesčiu (fee). Skolin
tojas sutinka neiškeisti to pa
rašyto asmeniško čekio iki
būsimos algos — „payday" to
žmogaus, kuris skolinasi. Bet
žmonės, kurie tokiomis pa
skolomis dažnai naudojasi, pa
tenka į skolų spąstus, nes
daugelis negali grąžinti skolos
per nustatytą 2 savaičių laiko
tarpį iki kito algos čekio ir
turi savo skolą nuolat atnau
jinti, mokėdami tuos pačius
mokesčius. Ir tai yra legalu.
Nors mokesčiai už „payday
loan" yra aukšti, bet kritikuo
jamas yra tas nuolatinis sko
los atnaujinimas. Žmonės, ku
rie, pvz., pakartotinai skoli
nasi 100 dolerių, turi užmo
kėti mokesčius, kurie po kiek
laiko pasidaro didesni negu
pati paskola.

gali ir praeiti, bet tai jau
skambutis, kad turite susirū
pinti savo sveikata.
jautrumas veide, rankoj ar ko
Naudotasi „American Hearf
joj vienoje kūno purėje.
Association" biu'etenio me
2. Staigus migl<'.urnas aky džiaga.
je, arba regėjimo praradimas,
Paruošė
ypač vienoje akyje
Birutė Jasaitienė
3. Negalėjimas kalbėti, arba
sunkumai kalbam, arba su
* Kaune bus statomi vai
prantant tą kalbą
kų, išėjusių iš nepilname
4. Stiprus galvos skausmai, čių kolonijos, reabilitacijos
kurie pasirodo staiga, be jo namai. Rizikos grupės vaikų
kios priežasties.
integracijos į visuomenę pro
5. Nepaaiškinamas svaigu jektą pasiūlė ir finansuoja
lys, netvirtumas kojose sto Švedijos organizacijos, auklėji
vint, svyravimas, ar staigus mo ir įtakos programų tarny
pargriuvimas, ypač, jei ir kiti ba. Kaip sakė jos pirmininkas
minėti simptomai pasireiškia. Frank Mardh, dar neaišku,
kiek lėšų prireiks projektui
įgyvendinti. Pirmiausia bus
Širdies priepuolis —
pastatytas namas 15-kai vai
ataka
kų. Taline švedų įrengti pana
1. Nepatogus spaudimas, šūs integracijos namai kaina
pilnumas, veržimas ar skaus vo apie 100,000 litų, Kaune lė
mas vidury krūtinės, ir kuris šų reikės gerokai daugiau.
trunka daugiau negu kelias Šioje įstaigoje dirbsiantiems
socialiniams darbuotojams at
minutes.
2. Skausmas plečiasi į kak lyginimai bus mokami taip
lą, pečius, rankas ar žemutinę pat iš švedų skirtų lėšų. Pane
munėje, buvusios „Trimito"
nugaros dalį.
3. Krūtinėje spaudimas — pionierių stovyklos teritorijo
nepatogumas su galvos svaigi je, iškils naujas statinys. Lie
mu, sąmonės netekimu, pra tuvoje pritaikius Amnestijos
kaitavimu, širdies pykinimu ir įstatymą, iš Kauno berniukų
kolonijos i laisvę išėjo 75 ne
kvapo trūkumu.
Nieko tada nelaukite, tuojau pilnamečiai. 59 iš jų liko be
kreipkitės pas daktarą. Negal valstybės institucijų priežiū
(ElU)
vokite, kad tai praeis. Kartais ros.

INSULTO IR ŠIRDIES PRIEPUOLIO
SIMPTOMAI
Dažnai vyresnio amžiaus
žmonės skundžiasi įvairiais
skausmais ar kitokiais simp
tomais įvairiose kūno dalyse,
bet be skundimosi, daugiau
nieko nedaro. O kiti juokais
sako, jei atsikeli iš ryto ir tau
kur nors skauda, tai reiškia,
kad dar esi gyvas. Tačiau ne
visus skausmus ar kitokius
simptomus galima ignoruoti, į
kai kuriuos skausmus reikia
atkreipti dėmesį, nes jie, lyg
mūsų sargai, nori mums pasa
kyti, kad kas nors negerai ir
reikia pataisyti, reikia kreip
tis pas daktarą, kad mums
padėtų. Čia yra simptomų —
skausmų sąrašas, kurie pa
prastai pasirodo insulto (stroke) ar širdies atakos atveju.
Nebūtinai visi šie simptomai
pasirodo kiekvienu atveju, bet
yra svarbu žinoti, jei jūs, arba
kas nors iš jūsų pažįstamų,
patirtų šiuos simptomus, kuo
greičiausiai ieškotumėte medi
cininės pagalbos. Ypač jei pa
stebėtumėte du ar daugiau šių
simptomų tuo pačiu laiku.
Insultas (stroke)
1. Staigus silpnumas ir ne
nenori jums visko paaiškinti,
neturėkite su ja jokių reikalų.
Payday loan" įstaigos turi
skolintojams paaiškinti ir apie
metinį paskolos procento dydį,
ir kada paskola turi būti
grąžinta. Taip pat jie turėtų
duoti jums paskolos sąlygas
raštu.
Kada skolinatės iš tokių
įstaigų būkite atsargūs, nes
galite prarasti viską, ir paskui
visą gyvenimą mokėti skolą.
Naudotasi įvairia spauda.
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A.tA.
BRONĖ GRYBAUSKIENĖ
Staiga mirė š.m. rugsėjo 14 d., palikdama mus
dideliame skausme.
Vyras Aleksas, d u k t ė L o r e t t a Gvazdinskienė,
žentas Povilas ir anūkai — Ingrida ir Aleksiukas,
Long Island, N.Y.

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

GAIDAS —

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Ave.
5200 W. 95 S t .
Oak Lawn, IL

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.

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

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL P H O N E S
•

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

*•*

* • *

* * *

ALL PHONES

9 9 0 0 W. 1 4 3 S t .
Orland Park, IL

1-773-523-0440

ALVVAYS W I T H FLOVVERS!
*
*
*
*

DAIMID

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

* * *
•

•

FIRST PERSONAL BANKAS SVENClA
SAVO PIRMĄ GIMTADIENI!
ei

. - « - • • ,

.

t

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

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES
1-708-652 5245

Ta proga, mes siūlome Jums įsigyti
'••"•; •

' —

••

.'--„

—

*

DRAUGĄ

—

1.

2000 m. vasarą visi keliai veda į
VILNIŲ

«i11ri'»

Bonus nuošimtis...

7.25% APY*

Aukštas nuošimti*,
6.75% APY
* Jei kartu atidarysite „pasafcook" arba „checking" sąskaitą,
pridėsime .5% orte aukšto nuošimčio.

/-*

* 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!

Gimtadienis mums —
dovana Jums!
Atidarykite naują sąskaitą iki rugsėjo 30 d. ir gausite
,.MHcasa" krištolo žvakidę vettutl

\

•

/

Pird;— Personai Bank

*
*

Building Personai Banking
*

Mcmbcr
FDIC

DRTVEUP:

15014 S. LaGrange Rd.
Orland Park, IL

15255 S. 94thAvc.
Orland Park, IL

w
*

(=>
LENOCR

<Near Dominicks & Walgreens)

(708) 226-2727
•fC
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J

VYTIS T R A V E L

Relationslups?"

LOBBY;

atminkime savo testamente.

• *

J^

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

r
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE.

Mecosopranas Rita Preiksaite

Šiais metais Meno mo
kyklėlės choreografijos sky
riuje pradeda dirbti Valsty
binės konservatorijos Klaipė
dos fakultetų (.dabar — Val
stybinis Klaipėdos universite
tas^ choreografijos katedros
absolvente Virginija Dargytė.
19S3 metais įgijusi choreogra
fes diplomą, Virginija pradėjo
dirbti Panevėžio mieste. Dau
giausia dirbo su vaikų choreo
grafiniais kolektyvais — kla
sikinio (čia vadinamu — ba
letu), tautinio bei ritminio šo
kio grupėmis. Jai neblogai se
kėsi — dalyvavo miesto dainų
švenčių renginiuose, talkino
dainų ir šokių ansamblio „Ek
ranas" šokių grupės vadovei
L. Dobužinskaitei bei dirbo su
šio ansamblio vaikų grupe. At
vykusi į JAV kartu su R. Ra
dzevičiūte, įkūrė tautinių šo
kių grupę „Vijūnas" ir ją pa
rengė K išeivijos šokių šven
tei. Meno mokyklėlėje Čikagos
skyriuje V. Dargytė dirba su
baleto klase. Priimami moks
leiviai nuo trejų metų. Pamo
kėlė naujiesiems vyks tuoj po
lituanistinės mokyklos pamo
kų. Vyresniesiems — kita pa
moka.

Solistę Ritą Preiksaite Či
kagos lietuviai jau pažįsta - ji
gastroliavo ir su Vilniaus uni
versiteto merginų choru „Virgo", ir dalyvavo Lietuvių ope
ros pastatyme. Kauno muziki
nio teatro, solistė vėl atvyksta
į Čikagą ir kitą šeštadienį,
rugsėjo 30 d., 6:30 val.v. kon
certuos PLC Lietuvių fondo
salėje, Lemonte. „Saulutės"
rengiamame muzikos ir poezi
jos koncerte, pavadintame
„Lieka tik meilė", taip pat da
„Draugą" visuomet galite
lyvaus aktorė Virginija Ko- nusipirkti „Racine Bakery",
chanskytė ir akompaniatorė kuri įsikūrusi 6216 W. Archer
Melitina Kuprienė.
Ave, Chicago, IL 60638; 773581-8500. Kepykla dirba 7 die
Beveik kiekvieną trečia nas per savaite.
dienį „Draugo" „Tėvynės
žvaigždutės" skyrelį puošia
Lithuanian Mercy Lift
dailininkės Jadvygos Paukš kviečia visus į taurią ir pasa
tienės piešinėliai. J. Paukštie kišką puotą! Šiais metais
nės paroda bus atidaryta rug LML, švęsdama savo dešim
sėjo 22 tl., penktadienį, 7:30 ties metų sukaktį, ruošia „Vival.v. Čiurlionio galerijoje, duramžių/Medieval"
puotą
Jaunimo centre. Parodą ren spalio 1 d., sekmadienį, 3 vai.
gia Čiurlionio galerija ir Litua p.p. romantiškuose Montefiori
nistikos tyrimo ir studijų soduose, Lemonte, 11250 S.
centras.
Archer Avenue. Skambinkite
Linai Žliobienei tel. 630-725DEMONSTRACIJA DĖL 9544.
AMNESTIJOS!
Į?e#igr#fy/it/
Visi, kuriems rūpi, kad
Vigus maloniai kviečiame
Amerikoje būtų įvykdyta am
nestija, kad būtų legalizuoti į „Spotlight on Chicago" - tu
visi žmonės, neturintys doku rizmo dienos renginį. Daly
mentų gyventi Amerikoje, vaus Balzeko lietuvių kultū
kviečiami atvykti į demonstra ros muziejus kartu su 100 ki
ciją, kuri rengiama rugsėjo 23, tų kultūrinių organizacijų.
šeštadienį, 10 val.r. prie Illi Renginys vyks rugsėjo 28 d.,
nois State Building - Ran- šeštadienį, 10-12 vai. ryto Či
dolph ir Clark gatvių sank kagos kultūros centre (Chica
ryžoje. Demonstracija eis iki go Cultural Center, 78 E.
Federal Plaza, kuri yra Dear- Washington Street). Įėjimas born ir Adams gatvių kampe. nemokamas. Prašome atvykti
Demonstracija tęsis nuo 10 ir pasigrožėti istoriniu pasta
val.r. iki 12 val.p.p. Kviečiami tu, dalyvauti loterijoje, sužino
visi visi, kurie nori Amerikoje ti apie įvairių organizacijų
gyventi legaliai ir kuriems rū veiklą. Daugiau informacijos
pi ši problema, demonstraci skambinant Rūtai Matulionytei tel. 773-582-6500.
joje ri^'.yvauti.

„Draugo" gegužinėje liepos 30 d. su pasisekimu dainavo Meno mokyklėlės mokinukai ir jų mokytoja. Šiuos dai
nininkus vėl išgirsite ir išvysite šį sekmadienį „Draugo" pokylio meninėje programoje. Nuotraukoje iš kaires:
Dalia Savickaitė, Jonas Sereikis, Arūnas Dubinskas ir dėstytoja Loreta Umbrasienė.
Nuotr. J o n o K u p r i o

Union Pier lietuvių drau
gijos metinis narių susirinki
mas šaukiamas rugsėjo 30 d. 3
val.p.p. „Gintaro" vasarvietės
patalpose, kur bus peržvelgta
ir įvertinta metinė draugijos
veikla ir kitai kadencijai iš
rinkta
draugijos
valdyba.
Kviečiami visi Union Pier lie
tuvių draugijos nariai, o taip
pat ir svečiai, norintys įstoti į
draugijos narių gretas, susi
rinkime dalyvauti. Po susirin
kimo - dayvaujančių narių bei
svečių šeimyniški užkandžiai
ir pabendravimas gražioje
Union Pier gamtoje.
Pasaulio lietuvių centro
rudens sezono atidarymas
vyks rugsėjo 24 d. 12 vai. cent
ro didžiojoje salėje. Kviečiame
į pašnekesį - arčiau susipa
žinsime su kun. Jauniumi
Kelpša. Bus ir kavutės.

Atsiųsta

paminėti

„Varpas", Nr. 34, 2000. Re
daktoriaus Antano Kučio ad
resas: 13530 Star Lane, Lemont, DL 60430. Leidžia Var
pininkų Filisterių draugija.
175 psl. Kaina 7 dol.
Vedamajame
straipsnyje
Antanas Kučys rašo apie „Po
litines raudas dėl 'badau
jančios' Lietuvos" ir siūlo sekti
prieškarinės Lietuvos visuo
menės pavyzdžiu: „kai Vokie
tija anuo metu atsisakė pirkti
žąsis, tai nuostoliu su ūki
ninkais turėjo dalintis visi
valstybės tarnautojai. Ir taip
kraštas išėjo iš bėdos. Kas
turėjo daugiau, privalėjo pa
galbos ranką tiesti mažiau ar
ir visai neturinčiam".
Vytautas Bagdanavičius ap
taria „Laisve, kaip krikščio
niškąją vertybę"; Primas No
reika svarsto, kad „Seimas
būtų tautiškas, demokratiškas
ir sąžiningas"; prisimenama
iškili išeivijos žurnalistė Pet
ronėlė Orintaitė ir Jonas Ber4 5 4 5 v V E S T 63rd S T R E E T
tašius; iš „Valstiečių laik
C H I C A G O , IL 60629
raščio"
persispausdinamas
vienuolės ir buvusios disiTEL.: 773-585-9500
dentės Nijolės Sadūnaitės ir
žurnalisto Šarūno Valentina
vičiaus pokalbis apie ordinų
DRAUGO FONDO SUVAŽIAVIMO
teikimą aukoms ir budeliams;
BELAUKIANT
daug vietos skirta kudirSeptintasis metinis Draugo komisija praneš, kaip veikia kaičiams ir kt.
fondo narių suvažiavimas Či- DF raštinė, kaip tvarkomi ižkagoje — tik už vienos savai- do finansai. Reikės ir keturis
„tės, š.m. rugsėjo 23 d.. 10 vai. direktorius į tarybą išrinkti ar
Keliaukite aplink pasaulį
r. Jaunimo centre, Čiurlionio perrinkti.
neišvykdami iš Čikagos. Pa
galerijoje. Narių registracija
Bus labai svarbu nustatyti saulio muzikos festivalis pra
prasidės 9 vai. r.
tolimesnes Draugo fondo veik sidės nemokamu koncertu at
Programoje: atidarymas, in- los gaires; a) ar ir toliau au virame lauke rugsėjo 21 d. ir
•voSacija, prezidiumo sudary ginti Draugo fondą su vajais, tesis iki spalio 1 d. Šis išskir
mas, sveikinimai, „Draugo" kaip ir iki šiol; b) daugiau tinis festivalis (dalyvaus dau
vyr. redaktores Danutės Bin- vajų nedaryti, bet toliau pri giau kaip 40 ansamblių) su
dokienės ir administratoriaus imti pavienes aukas. Tas nu daugybe koncertų vyks net 20•Valentino Krumplio sveikini- lems antrojo milijono lėšų rin tyje Čikagos vietų. Čia skam
"mai ir pranešimai, kaip laiko kimą aktyviu būdu ar pasy bės tradicinė ir šiuolaikinė
si mus kasdien aplankantis viu.
įvairiausių
šalių
muzika.
..Draugas"'.
Bus
skaitomi
Labai svarbu, kad kuo dau Dauguma koncertų — nemoka
Draugo fondo pranešimai — giau DF narių dayvautų suva mi. Daugiau informacijos kas atsitiko per metus nuo žiavime. Todėl visi kviečiami tel. 312-742-1938. Pirmasis
paskutinio metinio narių su dalyvauti tiesiogiai ar per įga nemokamas koncertas vyks
važiavimo, kiek paaugo Drau liojimus ir nario pasisakymus, rugsėjo 21 d. 6 val.v. The Field
go fondo iždas, kokia jo dabar atkerpant ir į DF raštinę pa- Museum, 1200 S. Lake Shore
tine būklė, koks investavimų siunčiant kvietimo apatinę da Drive. Gros Kanados, Zim
..portfelio", kiek
padėjome lį. Iki pasimatymo.
babvės ir Puerto Riko muzi
„Draugo" leidybai. Kontroles
DF tarybos pirmininkas kantai.

DRAUGO FONDAS

First Personai
Banko
naujojo skyriaus Čikagoje ati
darymo iškilmės (Grand Opening) vyks penktadienį, rugsė
jo 22 d., nuo 3 iki 7 val.v. ir
šeštadienį, rugsėjo 23 d., nuo
9 val.r. iki 1 val.p.p. Atvyku
sieji galės pasivaišinti ban
delėmis su lašinukais ir įvai
riais saldumynais, pasiklausy
ti gyvos muzikos, veltui įsigyti
savo karikatūrinį portretą.
Mūsų svečiai taip pat galės
nemokamai užsiregistruoti ir
traukti laimikius, kurie yra 5.000 dol. grynais, spalvotas
televizorius ir kompaktinių
plokštelių grotuvas. Vaikų
džiaugsmui atvyks klounas,
bus balionų, tatuiruočių ir lai
mėjimų. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti.
Naujasis
First Personai Banko skyrius
yra įsikūręs 6162 S. Archer
Avenue (netoli nuo „Racine"
kepyklos ir ,Egg Store" vaisių
ir daržovių-parduotuvės); tel.
773-767-5188.
Kovo 11-osios lituanisti
nė mokykla pratęsia moki
nių priėmimą. Mokykla įsikū
rusi 1133 Plainfield Rd., Darien. Informacija tel. 630-9698892.
Leonarda
Paketurienė,
gyvenanti Čikagoje, turtingą
savo mirusio vyro Vytauto
Paketuro biblioteką padovano
jo St. Džiugo knygų fondui,
kuris yra Raseinių viešojoje
bibliotekoje. Verta paminėti,
kad nemažą knygų skaičių su
darė dar Tarybų Lietuvoje iš
leistos lituanistinio pobūdžio
knygos, kita bibliotekos dalis
buvo knygos,
išleistos išei
vijoje, pradedant 1945 metais.
Velionis V. Paketuras (pagal
žmonos Leonardos ir dukros
Genės pasakojimus) labai mė
go knygas ir kiekvieną įsigijęs
perskaitydavo.
Padovanotų
knygų skaičius - apie 1,200
vienetų.
Lietuvos Vaikų globos
būrelio Saulutės" susirinkimas vyk- penktadienį, rugsėjo
22 d., 7 val.v. Pasaulio lietuvių centr o Lemonte konferencijų kar baryje. Narės prašomos dal. vauti. o norintys padėti Lie tuvos vaikams, visuomet k viečiami ir laukiami.

Šiuolaikinio meno muzie
jus (Museum of Contemporary Ar:. 220 E. Chicago Ave.)
kviečia , parodą, skirtą vie
nam i.š reikšmingiausių Ame
rikos konseptualaus meno
puoselėtojų Sol LeWitt. Paro
doje demonstruojami klasiki
niai dailininko trijų dimensijų
darbai, sienos tapyba, o taip
pat ir jo knygos, piešiniai, fo
tografijos. Paroda veiks iki
spalio 22 d. Šiuolaikinio meno
muziejus dirba trečiadienįsekmadienį nuo 10 val.r. iki 5
val.p.p. Antradienį - nuo 10
val.r. iki 8 val.p.p., antradie
niais įėjimas - nemokamas.
Pirmadienį muziejus uždary
tas.

Kiekvieną trečiadieni 7
val.v. „Seklyčioje" (2715 W.
71st. Street, Chicago, IL) ren
kasi asmenys, kuriems rūpi
alkoholio problemos. Jeigu ne
galite atvykti ar norite infor
macijos šiuo reikalu, skambin
kite Jurgiui tel. 773-881-1451
arba Ilonai tel. 708-447-8434.
Konfidencialumas garantuo
tas.

Pianistė Sonata Zubovienė

SONATA ZUBOVIENĖ
„DRAUGO" KONCERTE
„Draugo" koncerte, vyk
siančiame McAuley gimnazi
jos patalpose, 3737 W. 99th.
St., Čikagoje, spalio 8 d. 3 vai.
p.p. žymiems Lietuvos solis
tams Irenai Milkevičiūtei ir
Mindaugui Žemaičiui akompa
nuos pianistė Sonata Zubo
vienė, gyvenanti ir dirbanti
Čikagoje.
Bilietus į „Draugo" koncertą
galima įsigyti „Draugo" ad
ministracijoje.
„Draugo" inform.

KULTŪRINIS
SUBATVAKARIS
Visus maloniai kviečiame į
Kultūrinį subatvakarį, kuris
įvyks šių metų spalio 7 d.
(šeštadienį) 6 vai. vakaro So.
Bostono lietuvių piliečių drau
gijos III aukšto salėje (368
West Broadvvay, So Boston,
MA). Subatvakaryje bus pris
tatyta pernai Lietuvoje išleis
ta dr. Jurgio Gimbuto knyga
„Lietuvos
kaimo trobesių
puošmenys". Dr. J. Gimbuto
knygoje gausu puošmenųnuotraukų iš etnografinių
sričių: Aukštaitijos, Dzūkijos,
Žemaitijos, Mažosios Lietuvos.
Knyga skiriama tiems, kas do
misi senąja architektūra: klė
čių, kiemų, stogų, tvorelių,
langų, durų, sienų ir pan.
puošmenimis ir tautodaile.
Subatvakario prelegentė —
doktorantė Milda B. Richardson.
Subatvakarį
organizuoja
ALTS Bostono skyrius ir JAV
Šiaurės rytų lietuvių bendrija
i http://www.tinklas.net/srb).
Apie šį ir kitus Bostono apy
linkėje vykstančius renginius
taip pat galite sužinoti, pa
skambinę „Laisvės varpo" in
formacijos tel. 508-668-5146.

• ALMOS FONDAS
'Rašo: Mar\ja Donskienė, Elitą
Bender, Viktorya ir Bill Frenz:
„Norėdami padėkoti Ritai
Penčylienei už tokį nuoširdų
vadovavimą mums keliaujant
po Lietuvą, mes skiriame Ritai
Penčylienei piniginę padėką.
Tačiau ji maloniai tą padėką
perleidžia Almos fondui." Pri
dėtas čekis $120. Almos vardu
dėkojame! Aukos nurašomos
nuo mokesčių. Tax ID #364124191. Čekius rašyti,.Lithu
anian Orphan Care", pažymint,
kad skirta Almos fondui. Siųsti
2711 West 71 St., Chicago, DL,
60629.
• Reikalingas asmuo dar
bui ištaigoje, mokantis lie
tuvių ir anglų kalbas, popu
liariausias kompiuterio prog
ramas. Reziume siųskite:
liesume Review, c/o Drau
gas, 4545 W. 63 Street, Chica
go, DL, 60629.

•DĖMESIO! VTDEO APA
RATU SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60629. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
• Solisto Virgilijaus No
reikos 65 metų sukaktuvini
koncertą rengia Lietuvių
opera. Koncertas bus jau
netrukus, sekmadieni, rug
sėjo 24 d. 3 vai. p.p. Jaunimo
centre. Solistas V. Noreika,
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, dalyvavo daugelyje
Lietuvių operos pastatymų,
tarp jų 1990 m. žavingai atliko
Nemorino vaidmenį G. Donizetti operoje „Meilės eleksyras".
Kaip žinome, šia opera mes
gėrėsimes dar kartą ateinantį
pavasarį. Lietuvių opera kvie
čia visuomenę atvykti į šį su
kaktuvinį koncertą pasiklau
syti gražių sol. V. Noreikos
atliekamų dainų ir arijų. Savo
atsilankymu pagerbsime ilga
metį dainos meno jubilijatą.

• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-2434446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis. Pa
• „Lieka tik meilė" —
geidaujant atvykstame į na žodžio ir muzikos koncertas
bus šeštadieni, rugsėjo 30 d ,
mus.
640 v.v. PLC, Lemonte, „Lie
• Namams pirkti pasko
tuvių fondo" (sporto) salėje.
los duodamos mažais mėnesi Programoje: aktorė Virginija
niais įmokėjimais ir prieina Kochanskytė, mecosopranas
mais nuošimčiais. Kreipkitės į Rita Preiksaite, fortepijonas
Mutual Federal Savings, Melitina Dimandidi Kuprienė.
2212 West Cermak Road. Visus kviečia „Saulutė",
TeL (773) 847-7747.
Lietuvos vaikų globos bū
• Prieš užsisakydami relis.
paminklą aplankykite St.
• JAV LB Houston apy
Casimir Memorialą, 3914 W. linkė, p i r m i n i n k ė Liuda
l l l t h St. Turime didelį pasi Č e i n a i t ė Flores, atsiuntė
rinkimą: matysite granito spal $500 Lietuvos našlaičių vargui
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa sumažinti; Algirdas ir Aldona
minklus mūsų dirbtuvėje pagal Leskiai, Henderson, NV, glo
jūsų pageidavimą, brėžinius. boja dvi našlaites Lietuvoje.
Prieš pastatant paminklą, ga Pratęsdami paramą kitiems
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad metams, atsiuntė $300. Laima
jis padarytas, kaip jau buvo ir Algirdas Stepaičiai, Arlington
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir Heights, IL, padeda vienam
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- medicinos studentui Kaune
233-6335.
duodami $300 stipendiją. Ve
• Gen. T. Daukanto Jūrų rutė Ringutė, Chicago, IL,
Šaulių kuopos tradicinis globoja vieną našlaitį Lietuvoje.
metinis rudeninis pasilinks Pratęsdama paramą kitiems
minimas r e n g i a m a s i.m. metams, atsiuntė $150. Vladas
spalio 7 d. Saulių namuose, Kybartas, Lemont, IL, atsiuntė
2417 W. 43 St., Čikagoje. $20 Lietuvos našlaičiams padė
Svečiai bus vaišinami saitais ti. Dėkojame visiems dosnie
užkandžiais ir šilta skania siems aukotojams už jų aukas!
vakariene. Bus gausus vertingų „Lietuvos Našlaičių globos"
dovanų laimėjimų paskirsty komitetas, 2711 West 71 Str.,
mas. Šokiams gros visiems Chicago, n 60629.
žinomas ir mėgiamas A. Barmš• Automobilio, namų ir
kio orkestras. Atsigaivinimui
l
i
g
o
s d r a u d i m a s atvyku
veiks gausus įvairių gėrimų
siems
iš Lietuvos ir kitų kraštų.
baras. Kviečiami dalyvauti visi
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
šauliai ir ramovėnai su savo
L. Insurance Agency, 9439 S.
svečiais, jūriniai šauliškosios
Kedzie Ave., Evergreen Pk.,
veiklos rėmėjai, ii Lietuvos
IL 60805-2325. Tel. 708-422atvykę tautiečiai ir Šokių mė 3455.
gėjai. Pobūvio pradžia 7 vai.
•„Maironio" lituanistinė
vakaro. Stalus ii anksto ga
mokykla
ieško asmenų, no
lima užsisakyti pas V. Utarą,
rinčių padirbėti mokytojo pa
tel. 773-847-0664. Tad iki
dėjėju šiais mokslo metais.
malonaus pasimatymo pobūvy
Mokytojas padėjėjas turi turėti
je Šaulių namuose!
leidimą dirbti Amerikoje ir žalią
• „Saulutė", .Lietuvos vai kortelę. Prašome kreiptis i
kų globos būrelis, dėkoja už „Maironio" mokyklos direk
aukas padėti našlaičiams, inva tore Eglę Novak, tel. 630lidams vaikams, daugiavai 257-2897. Mokinių registracija
kėms šeimoms bei studentams baigta.
Lietuvoje. Aukojo: Julija ir
Žydrūnas Leskauskas $60;
ADVOKATAS
Bernardas Slančauskas $60;
COfTAIIAS P. ČEPiNAS
Aldona Ješmantienė $60;Vladė
6«36 tmmm M. 9tam* n. §ma
Siliūriienė $60; Indrė TijūTeL 773-582-4300
Valandoa pagal •uaitarbną
nėlienė $50; Dnguolė Smith a.a.
prel. Juozo Laukaičio pri
siminimui $100 Rūtai ir Gyčiui;
GIbautia
Dalia ir Algis Ancevičiai $100; Civilinės ir kriminalinės bylos
a.a. Juozo Nalio atm. Regina ir
6247 SJUdaie Avenue
Edas Modestai $50 bei Ro
Chicago, n . 60628
mualdas Slivinskas $50; a.a.
TeL 778-776-6700
Gražinos Senkevičienės atm.
Tofl Ėm U hr. 896*7704742
DaAo Tai. nuo 8 T.r. iki 6 T.T.
$100 suaukojo D.A. Ancevičiai,
• vr.ikilv.p.p.
Eugenija Liaūgaudienė, Eleo
nora Cižikaitė, Jadvyga ir
Petras Gruodžiai; anoniminiai
ADVOKATAS
Vytamis lietuvninkas
$2,500 (kun. A Saulaičiui, SJ,
46MW.63Stiwt
Vilniaus Jėzuitams) Labai
ačiū! „Saulutė", 419 Weidner
Chkaco, IL 60829
(Skanai gatvts n o .Draugo")
Rd., Buffalo Grove, H, 60089.
Tai 77S-tl4-ei00.
Tel. 847-537-7949. Tax D)#36Ta*.
tt0»lf7-0»00,
Lašami, IL
3003339.

