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Biurokratai neįgyvendino 
„Saulėtekio" komisijos siūlymų 

Viln ius , rugsėjo 22 d. 
(Elta) — Penktadienį premje
rui Andriui Kubiliui pateikta 
verslo sąlygų gerinimui skir
tos „Saulėtekio" programos 
įgyvendinimo ataskaita. Ją ko
mentuodamas, spaudos kon
ferencijoje Vilniuje A. Kubi
lius pripažino, kad dėl biuro
kratinio valstybės mechaniz
mo inercijos nepavyko pasiek
ti tempo, kad būtų įgyvendinti 
visi programos komisijų siūly
mai. 

Konkrečiai minėtas paketas 
neįvykdytų planų atlaisvinti 
darbo rinką, iš esmės nepa
keista statybos leidimų iš
davimo sistema. 

Ūkio minis t ras Valentinas 
Milaknis aiškino, kad buvo 
priimta 85-90 proc., „Saulė
tekio" komisijos siūlymų dėl 
mokesčių, muitinės forma-

.lumų, žemės įsigijimo, statybų 
reguliavimo, verslo reguliavi
mo ir biurokratijos mažinimo, 

iš jų įgyvendinta gal 60-70 
proc. Remdamasis Tarptauti
nio valiutos fondo apklausų 
rezultatais ir Investuotojų fo
rumo narių atsiliepimais, V. 
Milaknis tvirtino, kad verslo 
sąlygos pastaruoju metu ge
rėja. 

Finansų viceministrės Viole
tos Latvienės vertinimu, mo
kesčių srityje svarbūs „Saulė
tekio" programos rezultatai — 
galimybė beviltiškas skolas 
įskaičiuoti į įmonių sąnaudas 
ir jų dydžiu sumažinti apmo
kestinamąją pajamų dalį bei 
paslaugų eksportui nulinis 
įkainis. Viceministre apgailes
tavo, kad Seime įstrigo vyriau
sybės parengtas Mokesčių ad
ministravimo įstatymo patai
sų projektas. 

A. Kubilius išreiškė viltį, 
kad po Seimo rinkimų toliau 
bus gerinamos sąlygos verslui, 
kaip numatyta „Saulėtekio" 
programoje. 

Užsienyje esantys lietuviai 
balsuos diplomatinėse 

atstovybėse 
Vi ln ius , rugsėjo 21 d. 

(Elta) — Lietuvos piliečiai, ku
rie išvyksta arba yra užsienyje 
ir negrįš iki Seimo rinkimų 
dienos — spalio 8-osios 8 vai. 
vak., turėtų kreiptis į tose val
stybėse esančias diplomatines 
Lietuvos atstovybes. Ten jie 
bus įrašyti į rinkimų sąrašus 
ir galės balsuoti. 

Seimo rinkimų įstatymas 
numato, kad kitose valstybėse 
esantys Lietuvos piliečiai įra
šomi į tos vienmandatės rin
kimų apygardos rinkėjų są
rašą, kurios teritorijoje yra 
Lietuvos Respublikos Seimas 
— tai yra Vilniaus Nauja
miesčio rinkimų apygarda. 

Pasak Angonitos Rupšytės, 
kuri Vyriausioje rinkimų ko
misijoje rūpinasi balsavimu 
užsienyje, užsienyje registruo
jantis balsavimui reikės pa
teikti pasą, jo numerį, asmens 
kodą, labai tikslų adresą 
užsienyje. Tuo atveju, jeigu pi
lietis yra užsienyje toli nuo di
plomatinės atstovybės, tuomet 
dokumentai balsavimui jam 
bus i.šsiųsti paštu. A. Rup
šytės teigimu, balsuoti Lietu
vos diplomatinėse atstovy

bėse, konsulatuose rinkėjai 
galės jau nuo rugsėjo 26 die
nos. Jei kažkurioje valstybėje 
nėra Lietuvos ambasados, pi
liečiai galės kreiptis į arti
miausią ambasadą. 

A. Rupšytė dar nespėlioja, 
kiek Lietuvos piliečių balsuos 
užsienyje. Jos duomenimis, 
per praėjusius 1996 m. Seimo 
rinkimus buvo užsiregistravę 
apie 8,000 Lietuvos piliečių. 
Jos nuomone, dabar turėtų 
daugiau piliečių balsuoti už
sienyje, nes žmonių judėjimas 
didėja. Tikimasi, kad daugiau
sia Lietuvos piliečių balsuos 
JAV, Rusijoje. 

Pasak A. Rupšytės, rinkimai 
užsienyje rengiami 49 punk
tuose, nors dar laukiama žinių 
apie galimybę surengti balsa
vimą Rusijoje — Krasnojarske 
ir Sovietske. Jeigu Krasno
jarske būtų atidaryta balsavi
mo vieta, tuomet, jos teigimu, 
Sibire gyvenantys Lietuvos pi
liečiai galės pirmą kartą iš
reikšti savo nuomonę. 

Seimo rinkimus užsienyje 
organizuos apie 160 žmonių — 
Lietuvos ambasadų ir konsuli
nių įstaigų darbuotojai. 

Daugėja padirbtas JAV vizas 
įsigijusių lietuvių 

Vilnius , rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Pasienio policijos de
pą rtmentas pranešė, jog ke
tvirtadieni Vilniaus oro uosto 
pasienio kontroles punkto pa
sieniečiai sulaikė du Lietuvos 
piliečius, per Amsterdamą 
ketinusius skristi į JAV. 

Pasų kontroles metu nusta
tyta, kad jie pateikė suklasto
tas JAV vizas. Po apklausos 

* Vilniuje nukentė jo JAV 
d i p l o m a t a s , mokės vairuoti 
savo dukterį. 36 metų JAV 
ambasados Lietuvoje antrasis 
sekretorius ekonomikos klau
simais Chns t Matthevv David 
patyrė dešiniojo blauzdikaulio 
lūži ir gydomas Universiteti
nėje greitosios pagallios ligoni
nėje. Nelaime įvyko Šiaurės 
miestelyje, kai keturiolikme
tes Kristin Elizabeth Nagle 
nesuvaldytas automobilis atsi
trenkė į pastatą Verkiu gatvė
je Šalia jaunosios vairuotojos 
tuo metu sodejo jos tėvas. Au
tomobilis paženklintas diplo-
matinais numeriais ir priklau
so JAV ambasadai K.SS 

šie asmenys paleisti, kol kas 
vyksta tyrimas. 

Pastaruoju metu daugėja at
vejų, kai Vilniaus oro uosto 
pasieniečiams pasų kontrolės 
metu Lietuvos piliečiai patei
kia dokumentus su suklastoto
mis JAV vizomis. Vien šią sa
vaite užregistruoti 4 tokie at
vejai, iš viso šiemet — 10 
bandymų išvykti iš Lietuvos 
su suklastota JAV viza. 

Pasienio policijos departa
mentas jspeja Lietuvos gyven
tojus nesinaudoti sukčių, už 
nemažus pinigus siūlančių pa
dėti gauti JAV vizas, paslau
gomis. Už vizas sukčiams su
mokama nuo 1,500 iki 5,000 
JAV dolerių. Daugiausiai to
kiu būdu apgautų yra kau
niečių. 

Pasieniečiai praneša, kad 
kai kurios vizos būna suklas
totos nemokšiškai, kitos — 
Kana kokybiškai. Tačiau pa
sienio policijos pareigūnai jas 
nesunkiai atskiria nuo tik-

Lietuvoje pagerbtos žydų 
genocido aukos 

rujų 
Patiklus piliečiai, nelegaliai 

Nuotr.: Paneriuose nužudytų 70,000 žydų atminimą rugsėjo r2 dieną pagerbė Lietuvos vadovai (iš kairės) — Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, prezidentas Valdas Adam.-:as ir ministras pirmininkas Andrius Kubilius. 

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr. 

JAV finansuos rusų 
ir baltarusių 

verslininkų mokslą 
Lietuvoje 

Vilnius, rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Jungtinių Amerikos 
Valstijų vyriausybė 2000-2001 
metais finansuos Karaliau
čiaus ir Baltarusijos versli
ninkų mokymo programą Lie
tuvoje, penktadienį pranešė 
JAV ambasada Vilniuje. 

Įvadinis projektas, dalyvau
jant Lietuvos vyriausybei, 
pradėtas įgyvendinti pernai 
lapkritį. Konkurso keliu ad
ministruoti naująją mokymo 
programą buvo pasirinktas 
Panevėžio Vadybos mokymo 
centras, kuris parengė moky
mo planus. 

Kitąmet mokymo progra
moje dalyvaus maždaug 200 
Karaliaučiaus ir Baltarusijos 
atstovų. Pirmasis mokymo 
kursas prasideda šių metų 
rugsėjo 25 dieną. Dalyvauda 
mi programoje, verslininkai 
turės galimybę susipažinti su 
praktinio verslo principais bei 
užmegzti ryšius su Lietuvos 
verslu. 

Mokymo programa finan
suojama, remiantis Šiaurės 
Europos idėja, kuria siekiama 
skatinti Baltijos jūros valsty
bių bendradarbiavimą. 

* Vyr iausybė s e p t y n i o m s 
sav iva ldybėms s k y r ė 5.7 
milijono litų, kuriais bus pa
dengti kreditoriniai įsiskoli
nimai už gyvenamųjų namų 
statybą. Didžiausios lėšos ati
teks Alytaus miesto, Kretin
gos ir Plungės rajonų savival
dybėms — po 1 milijoną ir 
daugiau litų. 

* Se imo p i r m i n i n k a s 
V y t a u t a s L a n d s b e r g i s infor
mavo Izraelio parlamento va
dovą apie tai, kad Seimas 
„įšaldė" tarptautinį skandalą 
sukėlusį įstatymą dėl 1941 
metų Lietuvos laikinosios vy
riausybės deklaracijos. Laiške 
Izraelio Kneseto pirmininkui 
Avraham Burg V. Landsbergis 
teigia, kad minėtojo įstatymo 
jis nepasirašė ir neperdavė pa
sirašyti Lietuvos prezidentui. 
„Tai reiškia, jog įstatymo nė
ra. Jis nepriimtas ir nebus 
priimtas", rašoma Vytauto 
Landsbergio laiške. Šis žings
nis byloja apie pastangas iš
gelbėti nuo tarptautinio boiko
to ir žlugimo spalio pradžioje 
Vilniuje rengiamą tarptautinį 
susirinkimą, nes įtakingas 
Europos žydų kongresas pa
grasino boikotuoti spalį ren
giamą Vilniaus forumą, ku
riame ketinama diskutuoti 
apie II pasauliniame kare iš
grobstytas žydų kultūrines 
vertybes. IEIUP 

Vilnius , rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Žydų genocido die
nos išvakarėse Vilniuje prisi
mintas ir pagerbtas tūkstan
čių žydų, žuvusių Antrojo pa
saulinio karo metais, atmini
mas. 

Penktadienį prie Panerių at
minimo paminklo surengtame 
minėjime dalyvavo preziden
tas Valdas Adamkus, Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, premjeras Andrius Ku
bilius, Izraelio ambasados 
Baltijos valstybėse laikinoji 
reikalų patikėtinė Ronnit 
Ben-Dor, žydų bendruomenės 
nariai, buvę geto kaliniai. 

Atiduodama pagarbą au
koms, pražygiavo garbės sar
gybos kuopa. 

Minėjime kalbėjęs preziden
tas V. Adamkus paragino Lie
tuvos visuomenę negražinti ir 
nenutylėti istorinės tiesos, o 
kurti atvirą ir brandžią de
mokratinę valstybę. „Susirin
kome prie Panerių memorialo 
vedami atminties, savo pilie
tinės bei žmogiškosios parei
gos. Susirinkome, kad dar 

* P a k l a u s t a s , ka ip a t s i t i 
ko, k a d Seimas jam žinant 
priėmė įstatymą dėl 1941 
metų Laikinosios vyriausybės 
deklaracijos pripažinimo Lie
tuvos Respublikos teisės aktu, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis „Respublikai" at
sakė: „Ne visai teisingai sa
kote. Tai atsitiko man žinant, 
jog taip nebus. Frakcija buvo 
nusprendusi iš darbotvarkės 
šį klausimą išbraukti. Kadan
gi frakcijos seniūnas pirminin
kavo plenariniam Seimo po
sėdžiui, bet iš ryto prieš tai 
vykusiame frakcijos posėdyje 
nedalyvavo ir nežinojo jos 
sprendimo. Todėl įvyko sun
kiai suvokiamas nesusiprati
mas". Paprašytas pasakyti 
savo nuomonę, ar iš viso rei
kia priiminėti panašius įstaty
mus, dėl kurių konservatorių 
Seimas kaltinamas istorijos 
perrašinėjimu. Seimo pirmi
ninkas teigė: „Be reikalo sa
kote 'konservatorių Seimas'. 
Jis nesudaro daugumos, o nie
kas nebalsavo prieš". „Perraši
nėjimas būtų tada, jeigu prieš 
tai būtų buvęs koks nors ofi
cialus valstybinis vertinimas. 
Šiaip galėtume pasakyti, kad 
Kovo 11-osios Aktas taip pa! 
yra istorijos perrašinėjimas, 
jeigu jo nuostatas lygintume 
su sovietine 'istorija'", sakė V. 
Landsbergis. <Eiu>« 

įsigiję v izas , t a i p p r a r a n d a di
deles pinigu sumas ir negali 
išvykti j užsieni. 

kartą prisimintume žydų kil
mės Lietuvos p.iečių trage
diją, kad nulenk:ume galvas 
genocido aukų atminimui. 
Kad dar kartą ; atvirtintume 
Lietuvos pilieč ; nuostatą 
mokytis iš klakk ir -siekti at
virumo", kalbėjo :rezidentas. 

Jo nuomone, geriausia, ką 
galima padaryti -.-žudytųjų at
minimui, tai „t.rėti drąsos 
matyti rūsčią išorinę tiesą", 
jos nenutylint ir nudailinant. 

V. Adamkus "įjc^ė, kad ne
galima leisti, jog žmonių ben
dravimą slėgtų ir iškreiptų 
nutylimi nusikaltirr.ai, neišsa
kytos nuoskaudos dvipras
miški nutylėjimai. 

Izraelio diplomate R. Ben-
Dor minėjime teigė, kad „ru
dajam marui padarius kruvi
nas žaizdas Europoje, Lietuva 
nebuvo išimtis". „Teroras Lie
tuvoje buvo ypatinga: žiaurus. 
Šis istorijos puslapis negali 
būti užmirštas ir išbrauktas iš 
atminties, jos neturi veikti jo
kie negatyvūs stereotipai bei 
politikai, Lietuvai kuriant at
virą visuomenę", sakė R. Ben-
Dor. 

Lietuvos žydų bendruome
nės pirmininkas Simonas Al-
peravičius sake, jog „nacių ir 
jų vietinių pagalbininkų vyk
dytos žudynės — ne tik žydų, 
bet ir visos Lietuvos tragedi
ja". J is stebėjosi, kad dar atsi
randa veikėjų, net partijų, 
bandančių teisinti holokaustą. 

* Premjeras A n d r i u s Ku
b i l iu s „klaida" p a v a d i n o 
Seimo priimtą, nors vėliau ir 
įšaldytą įstatymą, kuris įžeidė 
žydų bendruomenę ir išprovo
kavo tarptautinį skandalą. 
„Turime pripažinti, kad bir
želio 23-osios dienos sukilimo 
ir laikinosios vyriausybės do
kumentų svarstymas buvo 
klaida, nesusipratimas ir ne
atsakingo, supaprastinto po
žiūrio į komplikuotą Lietuvos 
istorijos periodą pavyzdys", 
teigiama premjero pareiškime, 
kuriame kalbama apie Lietu
vos Seimo rup>ojo 12 d. spren
dimą pripažinti Lietuvos vals
tybės aktu 194 i m. birželio 23 
d. sukilėlių vyriausybes de
klaraciją dėl Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo. Birželio 
sukilimas kelia asociacijų su 
žydų pogromais Lietuvoje, nes 
tomis dienomis, iš Lietuvos 
traukiantis okupacinei sovietų 
kariuomenei ir artėjant nacių 
Vokietijos pajėgoms, Kaune 
buvo nužudyta kelios dešim
tys žydų. Šis įvykis vertina
mas kaip Lietuvos žydų naiki 
nimo Fl pasauliniame kare 
pradžia .Eita! 

SYDNEY 
OLIMPIADOJE 

(Informacija surinkta, remiantis Reuters, dpa, AP, EPA, BNS. Elta, Interfax 
žinių agentūrų pranešimais). 

* Penk tad ien į savo pas i ro 
dymą baigė Lie tuvos plauki
kai. Paskutinė iš plaukikų de
legacijos startavo jaunoji Jūra tė 
Ladavičiūtė. 50 m laisvu stiliu
mi ji nuplaukė per 27.54 sekun
dės ir buvo septinta penktajame 
plaukime. Bendroje kvalifikaci
nių varžybų įskaitoje J. Ladavi-
čiūtės rezultatas yra 50-as iš 
74-ių startavusių sportininkų. 

* Lengvosios a t le t ikos var
žybose Lietuvos lengvaatletė 
penktadienį neįveikė kvalifika
cinio barjero. 5,000 m nuotolį 
Inga Juodeškienė nubėgo per 15 
min. 46,37 sekundės ir užėmė 
10 vietą trečiosiose atrankos bė
gimo varžybose. Šis rezultatas 
buvo 29-as tarp 49 startavusių 
sportininkų. Prieš tai vykusiose 
varžybose kvalifikacinio varžy
bų barjero neįveikė dar keturi 
Lietuvos lengvaatlečiai: Saulius 
Kleiza (rutulys), Jonas Motie
jūnas (400 m bėgimas), Arūnas 
Jurkšas (ietis) ir Agnė Visoc
kaitė (100 m bėgimas). 

* Lietuvos spor t in inkė Ža
na Minina, da lyvaujant i 400 
metrų bėgimo varžybose, tapo 
pirmąja Lietuvos lengvaatlete, 
įveikusia kvalifikacinį barjerą. 
Penktadienį šį nuotolį ji nubėgo 
per 52.38 sekundės. Finišavusi 
trečia septintosiose kvalifikaci
nio bėgimo varžybose, Ž. Mini
na pateko į kitą varžybų ratą. 

* Lietuvos o l impinės misi
jos Sydney olimpinėse žaidy
nėse vadovas Algirdas Rasla
nas, paprašytas pakomentuoti 
Lietuvos lengvaatlečių startus, 
sakė manąs, jog mūsiškių ne
sėkmes labiausiai nulėmė psi
chologiniai veiksniai. Tokią iš
vadą jis linkęs daryti po pokal
bio su profesoriumi Juozu Sker-
nevičiumi, kuris kartu su moks
lininkų grupe stebėjo sportinin
kų fizinę būklę prieš olimpiadą. 
„Manau, kad nesėkmių priežas
tys tikrai ne medicininės, o dau
giau psichologinės", teigė jis. A. 
Raslano nuomone, visiškai vil
čių nepateisino tik S. Kleiza ir 
A. Jurkšas. Pirmasis turėjo ga
limybių su savo geru rezultatu 
netgi būti finale. Kiek sunkiau 
buvo antrajam sportininkui, ta
čiau taip atsilikti nuo asmeni
nio rezultato yra nepateisina
ma. Tuo tarpu nuotolio nebai
gęs bėgikas Jonas Motiejūnas 
pateko medikų globon. Jam nu
statytas pėdos raumens plyši
mas. 

* Lietuvos lengvaat le tė 
Remigija Nazarovienė del 
traumos nedalyvaus dešimtko-
vės varžybose, ketvirtadienį va
kare nusprendė Lietuvos olim
pinės misijos vadovybe, išnag
rinėjusi medikų pateiktas išva
das apie sportininkės sveikatos 
būklę. Šį sezoną praktiškai ne
rungtyniavusi jokiose oficialiose 
varžybose. Remigija kryptingai 
rengėsi startui olimpiadoje, ta
čiau gavo raumens traumą 
priešolimpinėje treniruočių sto
vykloje. Ketvirtadienį ji dar 
bandė pasitreniruoti bent puse 
jėgos, tačiau galutinai įsitikino, 
kad varžybose dalyvauti nega
li. Medikų nuomone, pilnai iš
gydyti traumą jai reikia kelių 
mėnesių. 

* Vyru krepš in io B g r u p ė s 
tu rnyre pirmąja pe rga le ket
virtadienį iškovojo varžybų šei
mininkai — Australijos krepši
ninkai. Po atkaklios kovos aust
ralai 75:71 nugalėjo Rusijos rin
ktine 

Lietuvos boksininkas Ivanas Stapo-
vieius puola meksikietį Liborio Ro-
mero. 

* Bokso t u r n y r e dalyvau
jan t i s vilnietis Ivanas Stapo-
vičius (svorio kategorija iki 48 
kg) antrajame rate penktadienį 
surėmė pirštines su Liborio Ro-
mero iš Meksikos. Iškovojęs įti
kinamą pergalę rezultatu 24:11, 
I. Stapovicius pateko tarp aš
tuonių stipriausių savo katego
rijos boksininkų ir antradienį 
ketvirtfinalyje išmėgins jėgas 
su Šiaurės Korėjos boksininku 
Un Chol Kim. Pergalė ketvirtfi
nalyje I. Stapovičiui užtikrintų 
mažiausiai bronzos medalį. 

* Sekmadienį Lietuvos 
spor t in inkai rung tyn iaus tik 
graikų-romėnų imtynių ir leng
vosios atletikos varžybose. Po il
go laukimo į olimpinę areną iš
eis trys mūsų galiūnai disko 
metikai — Virgilijus Alekna, 
Vaclovas Kidykas ir Romas 
Ubartas, kurie dalyvaus kvalifi
kacinėse varžybose. 

* Golfo žvaigždė Tiger 
Woods ol impiadoje nedaly
vauja, tačiau jo patarimas pa
dėjo amerikiečiui David O'Con-
nor laimėti žirgų sporto triko
ves asmenines varžybas. Pasiro
do, jaunasis golfo žaidėjas jam 
pataręs ir D. O'Connor sutikęs 
pirmą kartą gyvenime... apsi
lankyti atletinės gimnastikos 
salėje. 

* Didžiausia teniso turny
ro varžybų s ta igmena — ne
tikėtas pirmąja vadintos ameri
kietės Lindsay Davenport atsi
sakymas rungtyniauti antraja
me rate. Rossana De Los Rios iš 
Paragvajaus nesulaukė turnyro 
numylėtines L. Davenport. kuri 
pranešė, jog išvakarėse p:-tyrė 
kairės pėdos traumą. 

* Triskart o l impinė bėgi
mo čempionė Marie-Jose 
Perec nusprendė pasitraukti iš 
olimpiados ..neatlaikiusi Aust
ralijos spaudos spaudimo". 32 
metų Marie-Jose Perec penkta
dienį grįžo į Paryžių. Ketvirta
dienį ji 9 valandas buvo sulai
kyta Singapūre, kur vietos po
licija aiškinosi įvykį, kurio me
tu sportininkės draugas oro 
uoste sumušė Australijos televi
zijos operatorių. Perec pažadėjo 
atsigavusi paaiškinti savo neti
kėto pabėgimo priežastis. Ji bu
vo laikoma viena tikriausių 
kandidačių į auksą 400 m 
bėgimo finale, kur jai būtų tekę 
susitikti su dabartine pasaulio 
čempione australe Cathy Free-
man. Australijos žiniasklaida ir 
kai kurio sporto žinovai sp»įa. 
kad olimpine čempione papras
čiausiai buvo prastos formos ir 
nusprendė suvaidinti dramatiš
ką spektaklį, kad išvengtų gė
dos lengvosios atletikos varžy
bose. 

KALENDORIUS" 
Rugsėjo 23 d.: Cahntas. Galint.-

Lina. Linas. Taga. Tokie. 
Rugsrjo 24 d.: Ema, Gedvinas. 

Gedvme. Gerardas, Rupertas. 
Rugsėjo 25 d.: Aurelija. Kleopas. 

Ramvvde. Yaigintas. Vladislovas. 
Aelve 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, EL 60045-2660 

O" ATEITININKŲ NAMŲ LEMONTE 
ĮSTEIGIMO IR DVIDEŠIMTIES METŲ 

VEIKLOS APŽVALGA 
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Tęsinys 

i( Tuometinė Ateitininkų na-
raų fondo nuosavybė buvo ap-

,deta dideliais mokesčiais. Tei
siais patarėjas, adv. Saulius 
Kuprys, pradėjo rūpintis Atei
tininkų namų, kaip pelno ne
siekiančios organizacijos sta
tuso išrūpinimu. Dažnai pri
mindavo valdybai ir tarybai 
reikalą veikti taip, kad nenu-
šižengtume mokesčių atleidi
mo reikalavimams. Siūlyta, 
kad patalpose būtų išvystyta 
kultūrinė, religinė, švietimo, 
jaunimo auklėjimo veikla. Rei-
Ttia ir bibliotekos. Su tokia 
veikla niekas neprikibs dėl 
mokesčių atleidimo. Pagal 

" „fėvehue" nurodymus, leidžia
ma surinkti 1/3 metinių įp
laukų iš renginių. Mokesčių 

'atleidimo statusas buvo išrū
p in tas tik 1992 metais. Pinigų 
suma, už visus praėjusius me
t u s su advokato pagalba buvo 

; grąžinta Ateitininkų na
mams. 
"Nuo 1980 m. sausio 15 die-

'nos Ateitininkų namai buvo 
apdrausti nuo ugnies, vanda
lizmo, nuo namuose galimų 
susižeidimų ir vienkartinių al
koholinių gėrimų naudojimo, 

^ei .patalpos bus nuomojamos. 
-}AMoma skiriama namų išlai
kymui. 

Padarytas namų vidaus in
ventorius; kuris buvo jvertin-

-,t*8 80,000 dol. Kai ką nu
ta r ta parduoti, kas netiko na
m ų veiklai. 1987 metų rudenį 
dyi energingos namų narės, 
Elytė Lieponienė ir Birutė 

^Dąilidienė, suruošė nenaudo
j a m ų daiktų išpardavimą. 
,Gauta 1,160 dol. įplaukų. 

t Tuo metu Ateitininkų namai 
. j a u atliko didelį patarnavimą 

Lemonto lietuvių visuomenei. 
y is ; daugiau lietuvių būrėsi 

.I^emonto apylinkėse. Pradėta 
..sekmadieniais laikyti šv. Mi-

. Šias Ateitininkų namuose. 
•'r<\ i,, .Mišių organizatoriai buvo Lie

tuvių Bendruomenės Lemonto 
skyrius. Visuotinio fondo na

t r ių susirinkime Vytautas Šo-
^ liūnas dėkojo Ateitininkų na-
- mams už patalpą lietuviškoms 
pamaldoms ir kitas paslaugas. 

„ A t e i t i e s fondo visuotiniamt-
narių susirinkime, 1980 m. 

^birželio 1 d., kai Ateitininku 
namai dar buvo kūrimosi sta
dijoje, buvo atlikta namų tary-

..bos ir valdybos veiklos ap
žvalga. Namų pagerinimui ir 

. efektingesniam jų naudojimui 
buvo nupirkti indai, stalai, 

t #*des, įdėtos rūsio grindys. 
j B f e išvardinti iki šiol vykę 
Jjgginiai Ateitininkų namuo-

'. j R T Ponijos rečitaliai, šeimų 
. Jj^inaujinimo dienos, paskai-
jjj&, šventės, susirinkimai, po-

^ " p o v i a i , SAS, MAS ir JAS są-
i^jjftflgų vadovų kursai. Numaty-
'TtB-/ artimoje ateityje įrengti 
/Stttttioteką, išpilti automobi-

^ <*liam8 statyti aikštelę ir kelio 
' ^JKavėt i ima iš Archer gatves. 

m. spalio 10 d. posė-
įje-vėl užprotokoluota nauja 

ninku namų taryba, su-
__-„-_ iš: Povilo Kiliaus. Irc-

;• 13&* Kazlauskienės, M. Sodo-
l»..*įtiO, Faustinos Mackevičienės, 
- fjttizio Kriaučiūno, Teresės 

Alenskienės ir dr. J Briedžio. 
*•' ' Tarybos pirmininku i-rinktas 
•** ' "Povilas Kilius, o sekretore su

tiko pasilikti Irena Kazlaus
kienė. J ateinančių. 1981 metų 

• * • 
,-; 'jį 

•M»» 

•ia 

Ateitininkų namų valdybą su
tiko įeiti: Kazys Pabedinskas, 
Milda Tamulioniene, Teresė 
Alenskienė, Dalia Katiliūtė-
Boyston, Kęstutis Sušinskas 
ir pirmininku dr. J . Briedis. 
Sudaryta ir namų naudojimo 
komisija iš: Faustinos Macke
vičienės, Stasio Tamulionio ir 
Elenos Razmienės. Valdyba 
rūpinsis, kaip namus naudoti 
pagal nustatytas gaires, rū
pinsis jų pataisymu bei page
rinimu, kad jie būtų tinkames
ni visokiems kultūriniams ir 
socialiniams renginiams. 

Tuo metu buvo ruošiami 
pajamų telkimo šaltiniai. Pra
dėta ruošti Naujų metų sutiki
mus Ateitininkų namuose, ku
rie vėliau tapo tradicija. Susi
rinkdavo studentai, sendrau
giai ir jų artimieji. Laiko 
slinktyje, artimoje kaimynys
tėje įsikūrus Pasaulio lietuvių 
centrui, šis renginys palengva 
išnyko. Gal tai buvo PLC kon
kurencija? . , 

Vienas pagrindinių namų 
išlaikymui pinigų telkimo bū
dų- dar ir dabar tebėra kalė
diniai atvirukai. Dažnai val
dyba girdi įvairių nusiskun
dimų, kad atvirukai neatitin
ka visų gavėjų skoniui, bet di
delė dalis gavėjų už juos atsi
lygina ir dar prideda auką. 
Valdybos tikrai stengiasi pa
tenkinti kuo daugiau atviru
kų gavėjų skonius, bet dar li
kę daug vietos tobulėjimui. 
Sunku būtų suprasti tokio 
darbo nedirbusiam, kiek į at
virukų paruošimą ir išsiun
timą įdedama darbo ir rūpes
čio. Tai vis šių namų ir jais 
besinaudojančių gerovei. 

Pavasario gegužinė taip pat 
jau ilgametė tradicija. Tai vie
nas pirmųjų pavasario pabu
vojimų gamtoje. Ji prasideda 
pietumis po 11-tos vai. Mi
šių ir baigiasi su muzika ir 
smagiu pabuvojimu draugų ir 
bendraminčių tarpe. Geguži
nės metu vyksta ir laimikių 
traukimas iš anksčiau išpla
tintų bilietėlių. Nuo 1997 me
tų prie pavasarinės Ateitinin
kų gegužines jungiama ir 
Čikagos bei apylinkių ateiti
ninkų Šeimos šventė, kuri la
bai gražiai derinasi su gegu
žine. Švente pradedama 9-tos 
vai. iškilmingomis Mišiomis, 
trumpa akademija po Mišių, 
kur dažniausiai jaunieji Dau-
manto-Dielinirikaičio kuopos 
ateitininkai duoda įžodį, o vy
resnieji duoda moksleivių ar 
studentų įžodžius. Atsiranda 
ir ., naujų" sendraugių: t.y. 
jaunučių tėvai, įsijungiantys į 
šią organizaciją dirbti kartu 
su savo vaikais ar net vaikai
čiais. 

Nuo namų įsikūrimo ilgus 
metus juose vykdavo kultū
rinės vakarones. Jų ilgametė 
ruošėja būdavo Jadvyga Da-
mušiene. Ji rūpinosi progra
mų atlikėjų kvietimu, o Irena 
Polikaitiene — vakaronių vai
sių ruošimu. Išgirsdavo'me 
įdomių paskaitų, pokalbių, 
poetų, dailininkų ir jų kūrinių 
parodų, žymių asmenų pa
minėjimų. Vis dar girdima va
karonių pageidavimų, bet nuo 
Jadvygos ir dr. Alfonso Damu-
šių apsigyvenimo Lietuvoje, 
vakaronių rengėjų neatsiran
da. Gal vyresniųjų pavargi
mas, o jaunesniųjų nesidome-

Ateitininkų namai Lemont, Illinois. Nuotr J. M*J«iikos 

j imas? 
Kitas sėkmingas renginys 

Ateitininkų namuose yra Ga
vėnios sus ikaupimai . Jų pra
dininkė buvo Aldona Prapuo-
lenytė, kuri su savo įvairiais 
talentais suruošdavo gražią 
dienos liturgiją su susikaupi
mo pravedėju, svečiu kunigu. 

Diena baigdavosi šv. Mišio
mis ir agape. Aldonai išvykus 
į Putnamą, jos pareigas tęsė 
Irena Polikaitiene, vėliau Al
dona Kamant ienė su tų metų 
Ateitininkų namų valdybos 
talka. Šiuo metu Gavėnios su
sikaupimams pradėjo puikiai 
vadovauti Rita Venclovienė. 
Paskutiniu laiku prie susikau
pimų ruošimo ir juose dalyva
vimo prisidėjo ir Akademinės 
Skautų sąjungos Čikagos sky
rius. Rezul ta ta i abipusiai nau
dingi. 

Var tau senų protokolų kny
gas. 1988 metų visuotiniame 
Ateitininkų n a m ų susirinki
me, lygiai deš imt metų nuo 
fondo įsteigimo, tarybos pra
nešimuose skundžiamasi atei
tininkų vienetų nesidomėji-
mu namais ir pačių namų na
rių apatija. Apatijos-- siūlas 
jaučiasi ir 1999 metų -visuoti
niame nar ių susirinkime, kur 
iš 5,687 balsų buvo atstovau
jami t ik 429 balsai, jau rfekal-
bant apie pačių narių dalyva
vimą susi r inkime. Turėta, va
dovaujantis „Roberts Rules", 
kad sus i r ink imas būtų teisė
tas. 

Kas namuose vyksta? Gra
žių namų vidum ir išore vi
suomet gal ime pasidžiaugti. 
Bet puikūs Ateit ininkų namai 
yra kaip puiki bažnyčia. Kaip 
bažnyčiai, Dievo namams, gy

vybe teikia įmonės, taip ir su 
Ateitininkų namais, jie gyvi, 
juose vyksta veikla, judėjimas, 
jeigu jais naudojamasi. Di
džiausi namų naudotojai yra 
jaunųjų ateitininkų Dauman
to ir Dielininkaičio kuopa. Jų 
mėnesinių susirinkimų metu 
namai t ikrai atgyja. Tada vėl 
siūlosi mintis, kad jie būtų di
desni. Įvairus oūreliai su savo 
vadovais užima namų viršų, 
pirmąjį aukštą ir apačią. Čia 
kas mėnesį vyksta Ateitininkų 
namų valdybos posėdžiai, čia 
atliekami įvairūs darbai, kaip 
kalėdinių atvirukų siuntimui 
paruošiamieji darbai, pavasa
rinės gegužinės, laimėjimų 
knygelių siuntimas, metiniai 
namų narių • susirinkimai. 
Ateitininkų namais naudojasi 
i r šeimos, švęsdamos krikšty
nas , vestuvės. Pirmąsias Ko
munijas. Ja is naudojasi, rei
kalui esant, tautinių šokių šo
kėjų „Spindulio" ir „Grandies" 
grupės. Šiuose- namuose savo 
patalpas turf Amerikos Lietu
vių Romos ka*alikų federacija 
ir J laisvę fbidas lietuviškai 
kultūrai •ugdyti. 

l a m u o s e 6 rietus gyveno di
delis jų meCėlfetas ir rėmėjas, 
prelatas Juezas Prunskis, ta
čiau sveikatai ' menkėjant, 
j am tapo re kalinga nuolatinė 
mediciniška priežiūra, kurią 
jis rado Šv. Šeimos viloje, Le-
monte. Pen<etą metų Ateiti
ninkų namuose gyveno Nekal
to Prasidėjimo, putnamietės 
seserys, talkindafnos netolie
se esančiai Pal. Jurgio Matu
laičio misijai ir Maironio litua
nistinei mokyklai, kol jos įsi
gijo nuosava namelį netoli Pa
saulio lietuvių centro, Lemon-

te. 

2000-jų mcl'. Ateitininkų r.amų valdyba U k I eil. V. M.'i!fi*kien* ir A 
Ankienė. U f>il I l'olikaitirne, I Harzrluk.. m- ir A Pargausk••• III ̂ il K 
Pnlikaityt*> ir I) Cįuinn IV eil K. SuSinskaa, K. Stankus ir l'r Pranckc 
vičius Trūksta R Vpnclovienės ir R Marchertien^s 

Nuotr J. M*lei*ko« 

Asta M. Astrausku, SsT 
Vakųgydytoja 

Palos PsdJatites 
708-923-6300 

Chicągo Pedtatrtcs 
775582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAJUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470S.MaJn8t 
MattaMon.IL 00443 
Tai. 708-748-0033 

Valandos pagal susltarlrną 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 3 t 
TWayPark.IL 80477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI.. Ortand Park, IL 
Tai. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir ChrM Ngoninams. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127*8*. 

Suka 101 
Lamom, 8-

Tai. 630-243-1010 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgaland Ava. 
Chtcaoo Rkjge, IL 60415 

Te). 7084364622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-736-7709 

Dr.RUSSELLMILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
parama dr. P. KJiliaaus 

praktiką. Vai. susaarua, arta 
na: pkmd. 11-7, ankd. 9-5. 

traftd 10-6. penttd. 10-4. kas 
antrą settd. 10-2.1443 8.50 

Ava.. Ooaro, IL 
Tai. 708-652-4169. 

DRAUGAS 
-rr 

Ateitininkų namuose pri
imami svečiai ateitininkai iš 
Lietuvos. 1998 metais ten įvy-

ico susitikimas su arkivysku
pu Sigitu Tamkevičiumi. Me
t u s prieš tai, išlydėdami Jad
vygą ir Adolfą į Lietuvą, Atei
tininkų namuose surengėme 
jiems išleistuves. 

Užverčiu storas Ateitininkų 
namų valdybų protokolų kny
gas ir dairausi po kambarius. 
Valgomasis kambarys. Čia per 
mažesnius pobūvius ar susi
kaupimo dienas būna vaišes 
svečiams. Stalas būna ap
krautas maistu. Šio kambario 
dekoracijos, langų užuolaidos 
ir kilimai, priderinti prie kitų 
kambarių. Pereinu per svetai- • 
ne. Čia naujos, gražios užuo
laidos j au pakeitė senąsias. 
Sofos naujai aptrauktos mar-' 
ga gėlėta medžiaga. Ant sienų 
kabo mūsų žinomų dailininkų 
paveikslai, kampe stovi piani
nas. Didžioji susirinkimų sale 
sutvarkyta. Virš langų ka-̂  
bančios užuolaidos taip pat 
gražiai, tvarkingai atrodo. 

Aldona Kamant ienė 
Bus daugiau 

KURSAI MOKSLEIVIAMS 
PUTNAME 

Š.m. spalio 6 d. (vakare), 7, 
8 ir 9 dienomis gražiose Ne
kalto Prasidėjimo seserų vie
nuolijos patalpose Putname 
vyks mini-kursai mokslei
viams ateitininkams. Prašoma 
registruotis pas Mirgą Girniu-
vienę elektroniniu paštu: 
mgirnius@mindspring.com 

s . A m e r i k o s MAS valdyba 

(USPS-161000) 
THELITHUANIANWORLDWIDEDAlL* 

M i t a i iaUjmcmptauaiaftmui Moadap, la*l Holidajr*, thaTuaadays 
Mkatisg MoocUjr tbmmact afląpl HoKdaya M W»U M OK. Mta and Jau. 
2nd by the lithuaaian CathotiePnaaSocMty. 4646 W. 63rd Strast, Cbieago. 
IL60629-5689. 
P8riodic«]ciaMpoatanP^«tChkaa^ILai^a<Mrtionalmaifawio<nea«. 
Subacriptiao Ratas: $100.00. Fbraifn oouatnaa $115. 
PMtmaatan Saod addraaa changaa to Drangas - 4645 W. 63H atrast, 
Chkafo,IL6062M>589. 
y . t i i u Į . m i p « l » i » i l l a i H a « nataritaviam m aasaaBĮMSafl n—i i i i r f ia i— Į j Į a 

pavardte ir adraao, liųadamr laikrašti pažymime, iki kada praaumarata 
galioja. 

PsUPOOsrisaisi i i l iyrai 

146.00 
160.00 

$250.00 
$66.00 
$86.00 

$S».00 
$38.00 

JAV $100.00 
Kanadoje ir kitur (UA) $115.00 
Tik Šeštadienio laida: 
JAV $60.00 
17aaąas> į • * • IĮĮIH1 t a Į a l 
UtaakantiUatarą: 
Oro pasta $600.00 
Reguliariu paltu $100.00 
Tik settadimiio laida oro paitu $160.00 
Tik Mrtadiaaio laida reguliariu pasta $66.00 

Vyriausia redaktore - Haaata 1 
Ariminittrstimitt - VsttirHnae sTnmipHa 
Moderatorių*-Intn. Viktoras Riaasalis 

« Adminiatrarija dirba kaadian, nuo 8:30 iki 4:30. aaitadieniaii nedirba. 
» Redakcįa dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, iastadieniai* nedirba. 
« Redakoja ut iketbimn turinį nsstssko. Skalbimu kaipoa •tsirmrismos, 
tarus prašymą, ką nors skalbti. 

Siunčiant prašome paailikti kopoą. ' 

GEDAS M. ORINIS, HM) 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 

10400 75 9LKsnoaha,WI 63142 
(262)6876990 

RrnnormC.lhnlr.MDSC 
Ob8tetrlc8 & Gynecology 

3«25HighlsndAvenueSuite4A 
Deramo* Orove, IL 60515 

63a-852-9400 • 
Valandos pagal susitarimą 

DR.mEUQUUSLEUS 
AMU UGOS IR CHIRURGUA 

1192 Watar 8t, Laaaat H. 60439 
1301 CoppsrHsid Ava, Sula 113, 

JolaįiL 60432 
Ttl. 815-723-1864 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

OSSft R Rfrf^sts Rnsd 
• — • * * — IBUBJfy TSSS 

Tat 709-693-2131 

DR. V1UUS ĮKAITIS 
SSM06 DAKTARAS M CMasJRQA8 

FAMa.YMEDICAI.aJMC 
18608-187 * * * * * * * * * * 
PiSssuso Pana Ooinsassiy Hospaai 

I7t»ei CIIJĮS i ĮUSĮISSI 

Tai 

LTD. 
61328.KadUaAva. 
OscagD.PL6082B 
Tat 773-496-7700 

RIMGAUDAS NEMKKAS. M.D. 
S. PRA8AD TUMMALA, U D. 

dardhss ir kraušsovsttu ioos 
^^VS^aasa^P1 • • rwe^s^sjasajsre/e^e^fj i f y v v 

Vslandoa pagal susaartmą 

DR.UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4636W.63 8 t 
Tat 773-735-7730 

JONASVJ>RUNSia$,UD 
TEmDALLAS PRUNSKIS, MD 

QREQORYSUELZLE,MD 
MssastfaJJaa) BsSkSnm Yassk^kškasaLA^A I sBntaasi -*• — 

RanOairasTt Traasntani rrsfoluta 
rajgares, sprando, gstos, sąnarių, 
vife.sužssdsnįdsrboMslsįabsikt 
vtssj skausmo gydymo spsiJssstsJ 

Ctiteago: 312-726-0900 
^ast Dundaa: 847-551-1212 

McHanry: 815-363r9696 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Naktys 

AUSTRIJA GRĮŽTA I EUROPĄ 
Turbūt neužmiršome, koks 

didelis triukšmas Europoje 
buvo kilęs dėl Austruos kraš
tutinių dešiniųjų partijos va
dovo Joerg Haider įjungimo į 
šio krašto vyriausybę, kai jo 
vadovaujama partija demok
ratiniuose rinkimuose buvo 
gavusi didžiausią piliečių pa
sitikėjimą. Nors, kanclerio 
Wolfgang Schuessel reikalau
jamas, Haider iš vyriausybės 
ir pasitraukė, Europos Sąjun
ga vis tiek Austriją nubaudė, 
atsisakydama su ja bendra
darbiauti ir diplomatinėje, ir 
ekonominėje, ir karinėje, ir 
net kultūrinėje srityje, prak
tiškai išjungdama ją iš sąjun
gos veiklos. Taip įvyko š.m. 
kovo mėnesį. Po pusmečio 
sankcijomis vadinama bauda 
buvo atšaukta. Tą įvykį ilgoku 
straipsniu „New York Times" 
aptaria rugsėjo 13-tos laidoje. 
Pirmiausia dienraštis pastebi, 
kad, nors Austriją „baudė" vi
sos Europos Sąjungos narės 
triukšmingai ir sutartinai, jų 
„entuziazmas* greitai išblėso, 
nes jau po kelių savaičių pasi
rodė, kad nė viena prielaidų 
Austriją paklupdyti nepasi
tvirtina. Austruos gyvenimo 
„bauda" nepakeitė, jis ėjo tuo 
pačiu keliu. Nesumažėjo nė 
Austrijos pagrindinis pajamų 
šaltinis — turizmas, nes ir 
.baudusių šalių piliečiai į Aus
triją keliavo, kaip keliavę, nė 
mažiausio dėmesio nekreip
dami į savo vyriausybių spren
dimą. Bauda veikė tik kaip sa
votiškas nepatogumas užsie
nyje dirbantiems Austrijos di
plomatams, kurie nebuvo 
kviečiami į baudusių šalių ofi
cialius, valstybinius rengi-
mus, bet ir tai tik pradžioje. 
Vėliau viena po kitos baudėjos 
tos „praktikos" atsisakė. Di
džiausias pažymėtinas, Aust
rijai „pakenkęs", baudos laiko
tarpio įvykis — Europos Są
jungos suvažiavimo Portugali
joje dalyvių nepadaryta nuo
trauka. Mat, kai kurie Euro
pos vadovai, įskaičiuojant ir 
Prancūzijos prezidentą Jac-
ques Chirac, nenorėjo atsistoti 
šalia Austruos kanclerio Wolf-
gang Schuessel. Bet vėliau tie 
patys vadai vienas po kito 
pradėjo Austrijos diplomatus 
kviestis į svečius ir fotografų 
nebevengė. 

Austrijoje politika tekėjo 
įprasta vaga. Tos pačios „Lais
vės partijos" atstovė vyriau
sybėje, vicekanclerė Susanne 
Riess-Passer, tautai ir valsty
bei tarnavo sąžiningai, jokių 
žmogaus teisių pažeidimų bei 
kitų panašių nusikaltimų ne
padarė, nė vienos demokra-

• tinęs laisves nesuvaržė, paro
dydama pasauliui, kad tas Eu

ropos Sąjungos nupieštas vel
nias nėra toks baisus. Todėl — 
taip rašo «New York Times" — 
šis žaidimas savo tikslo nepa
siekė, visoms Europos Sąjun
gos narėms nusibodo, ir jos 
nutarė jį nutraukti. Tačiau, 
norėdamos išsaugoti savo bliz
gantį veidą, Prancūzuos prezi
dento spaudžiamos, vis dėlto 
panoro šį tą ir pasilikti: nu
tarė įsteigti trijų narių stebė
tojų grupę, kuri Austrijoje ste
bėtų žmogaus teisių pažeidi
mus ir skelbtų, jeigu jų būtų. 
Bet čia jau tik „papuošalas ne
kepamam ir nebekepsimam 
pyragui". 

Austrijos kancleris žinią pri
ėmė savitvardiškai, diploma
tiškai, bet ir nenusilenkda
mas: „Tai yra Austruos sėkmė, 
laimėta kantrybe ir tvirta lai
kysena". Tačiau Joerg Haider, 
nepraleisdamas progų Pran
cūzuos prezidentui užploti, šį 
kartą pavadino jį „kišeniniu 
Napoleonu". 

Man atrodo, kad šis Austri
jos įvykis ir jo pasekmės yra 
labai rimtai svarstytinas rei
kalas. Juk tai yra nepriklau
somos ir absoliučiai demokra
tinės valstybes taip pat grynai 
demokratinis vidaus vyksmas. 
Haider vadovaujama „Laisvės 
partija" rinkimus laimėjo ir į 
valdžią atėjo konstitucijos nu
matytu demokratiniu keliu. 
Aišku, nemiela, kad ji -puo
selėja kraštutines, gal net ir 
nacizmu padvelkiančias, deši
niąsias idėjas, bet taip pat ne
miela, kad net tarptautiniu 
choru žmonėms draudžiama 
savo mintis reikšti. Ar Euro
pos Sąjungos nutarimas irgi 
nėra imogans teisių varžy
mas, ypač kai tos teisės nau
dojamos, gal, kaip šiuo atveju, 
ir gerokai perdėtai, savo tau
tos apsaugai savos valstybės 
apimtyje? Be to, ar į šį reikalą 
nevertėtų žvelgti ir iš kitos 
pusės? Austrijos atveju buvo 
bandomos tramdyti iškylan
čios nacizmo apraiškos, bet 
dar neteko patirti, kad tokiu 
pat uolumu bent žaboti būtų 
bandomas nė kiek nemažesnis 
žudikiško komunizmo paliki
mas. O su juo jaukiai bendra
darbiaujama ir net bičiuhau-
jamasi jau valstybiniu mastu. 
Ir Lietuvą įskaičiuojant, kuri 
dėl to ir sprigtuką į nosį gavo, 
kai komunistinės Kinijos vy
riausiojo vado pavaduotojas, 
protestuodamas prieš Lietuvo
je vykusi, privačių žmonių or
ganizuotą, komunizmo teismą, 
atsisakė išeiti iš Vilniaus oro 
uosto ir atlikti dviejų dienų 
numatytą valstybinį vizitą. 
Nei vertindamas, nei keden
damas šio klausimo, visgi 
spėčiau, kad dėl šio įvykio ne 

Jaunų studentų, būrelis Vilniuje netoli Šv. Jonų bažnyčios uždarbiauja, linksmindamas Pilies gatves praeivius 
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Vėl renkasi Draugo 
fondo nariai 

Kinija, bet Lietuva Europos 
Sąjungos minusą gaus. O dar 
didesnio minuso, gal ir nuo
baudos, ji sulauks už paskiau
sius Seimo nutarimus dėl 
prieš komunistinį okupantą 
bei jo pakalikus 1941 m. vyk
dyto sukilimo ir iš jo išsivys
čiusios vyriausybės paskelbto 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo vertinimo. Ir turbūt 
nepaisant, kad nevykusi to 
vertinimo formuluotė skubiai 
buvo atšaukta. 

* Jeigu demokratijoje 
painiojasi Vakarai, ar nuo
dėmė painiotis ir Rusijai? 
Prieš gamtos taršą pavojingo
mis branduolinių ginklų lie
kanomis kovojantis, Rusijos 
karo laivyno karininkas kpt. 
Aleksandr Nikitin Norveguos 
gamtos apsaugos grupei „Bel-
lona" 1996 m. nusiuntė rašytą 
pranešimą apie Norvegijos pa
krantes siekiančios Berenco 
jūros teršimą pavojingomis 
branduolinių ginklų atmato
mis. Pranešime jis taip pat 
teigė, kad tokiomis bei pana
šiomis medžiagomis šiaurės 
vandenis Sovietų Sąjunga ter
šia nuo 1960 m. Rusijos vy
riausybė šį, jau iš karinės tar
nybos išėjusį, karininką areš
tavo, o vyriausioji prokuratū
ra iškėlė jam baudžiamąją by
lą už valstybės paslapčių iš
davimą. Tos vyriausybės 
sprendimas Nikitin veiksmą 
perkėlė į tarptautinę plotmę, 
nes Rusijos vykdomas gamtos 
teršimas lietė ir kitus kraštus, 
o apie tai viešai skelbti drau
dimas — ir žmogaus teises. 
Bylą svarstė Rusijos Aukš
čiausias teismas ir prokurorų 
skundą, kaip nepagrįstą, at
metė — gamtos teršimas esąs 
viso pasaulio bėda, ir praneši
mas apie ją negali būti jokia 
vienos valstybes paslaptis. De
šimt mėnesių kalėjime išlai
kytą, Nikitin Rusijos vyriau
sybė turėjo paleisti. Tačiau 
prokurorai nenurimo. Jie rei
kalavo bylą atnaujinti ir dar 

kartą persvarstyti. Tampyma-
sis truko ketverius metus. 
Rugsėjo 13 d. Aukščiausias 
teisinas prokurorų reikala
vimą atmetė. Sprendimas jau 
nebeskundžiamas. 

Apie tai rašydamas, „New 
York Times" bendradarbis Mi-
chael Wines rugsėjo 14 d. pra
nešė, kad bylos eigos stebė
tojai, išgirdę sprendimą, plojo, 
džiaugdamiesi demokratijos 
pergale. Teigiamai sprendimą 
vertino ir Rusijos spauda, ge
ro žodžio negailėdama nė Ru
sijos prezidentui, nes Putin į 
bylą nesikišo, stovėjo nuoša
liai. Wines primena, kad dar 
visiškai neseniai Rusuos spau
da stipriai kritikavo Putin už 
kai kuriuos, jos nuomone, dik
tatūrinius patvarkymus ir bi
jojo, kad jis neįtaigautų ir šio 
teismo sprendimo. Norveguos 
gamtos apsaugos grupės „Bei-
lona" prezidentas teigė, kad 
Rusijoje demokratija stiprėja: 
teismai jau gali ir nebeklausy
ti valdžios. Tačiau prokurorai 
su tuo susigyventi dar negali, 
jie liko nepatenkinti. 

• Rusų patriotizmas. „Te
niso žvaigždė rusus nukėlė į 
dangų", — rašo tas pats „New 
York Times" bendradarbis Mi-
chael Wines, stebėjęs rusų 
džiaugsmą ir pasididžiavimą, 
kai 20 metų Rusuos pilietis 
Marat Safin laimėjo New Yor-
ke vykusias teniso varžybas, 
nugalėjęs pasaulio čempioną 
amerikieti Pete Sampras. Ži
noma, jie niekam nesako, kad 
Safin yra totorius. Jiems jis 
yra rusas, toks pat, kaip prieš 
tuziną metų buvo Arvydas 
Sabonis. 

* Sparčiai pilnėja Syd-
ney užkandiniu kasos. Ka
dangi vietos gyventojai, atro
do, visą laiką praleidžia prie 
televizorių, jiems nelieka laiko 
valgiui gaminti, tad įvairios 
picerijos ir maisto pristatymo 
į namus firmos vos spėja pil
dyti užsakymus. 

* Trečiadieni \ olimpiniu 
žaidynių sportininkų Olim
pinį kaimelį persikėlė didžioji 
Lietuvos lengvaatlečių koman
dos dalis. Iki tol jie treniravosi 
šalia Sydney esančiame New 
Castle. Savo varžybas „Sta-
dium Australia" arenoje 
„sporto karalienės" atstovai 
pradeda jau penktadienį. Iš
vakarėse paskelbti dalyvių 
sąrašai liudija, kad kai ku
riose rungtyse mūsiškiams 
teks tenkintis žemomis vieto
mis, nes dalyvių skaičius arti
mas šimtui, o lietuviai pagal 
savo turimus asmeninius ir 
sezono rezultatus nepriskiria
mi prie pirmaujančių. 

* Alonzo Mourning po 
JAV krepšinio rinktinės 
rungtynių su Lietuvos koman
da rengiasi išskristi iš Sydney 
namo į Miami, FL, ir dalyvau
ti žmonos gimdyme. „Mano 
žmona išleido mane į olimpia
dą su viena sąlyga, kad grįšiu 
dukters gimimui. Aš su ja su
sitariau", trečiadienį kalbėjo 
susijaudinės krepšininkas. 
Duktė, kuriai bus duotas My-
ka Sydney vardas, pasaulį tu
ri išvysti šeštadienį. A. Mour
ning praleis savaitgalį vyk
siančias rungtynes su Prancū
zuos ir Naujosios Zelandijos 
komandomis, kurios yra vie
nos silpniausių A grupėje. 

* Olimpiados atidaryme 
ypatingi svečiai buvo seni
ausia Australuos olimpietė 
Edith Robinson Payne ir seni
ausias karo veteranas Charles 
Mance. 95 metų E. Robinson 
1928 m. tapo pirmąja Austra
lijos moterimi olimpietė. Am
sterdamo olimpiadoje, kurioje 
pirmą kartą surengtos moterų 
varžybos, ji dalyvavo 100 ir 
800 m bėgimuose. Ch. Mance, 
kuriam gruodžio 3 d. sukaks 
100 metų, buvo 16-metis jau
nuolis, kai 1917 m. sumelavo 
apie savo amžių, užsirašė į ka
riuomenę ir išvyko kariauti I 
pasaulinio karo Vakarų fron
te, kur labai trūko pastiprini
mo. 

Čikagos padangė debesuota, 
žemę laisto sodriais lašais. Ne 
šilto, išdykėliško vasaros lie
taus gaivumu, bet sėjančio ru
deniško niūrumo nuotaiką. 
Netrukus medžiai nusimes 
vasarinius rūbus ir pasiruoš 
ilgam poilsiui. 

Šiemet lietuviškosios mo
kyklos pasipildė naujais mo
kiniais, kurių žymi dalis — 
neseniai atvykusi į šį kraštą. 
Tad reikia sveikinti kiekvieną 
dabartinių lietuvių imigrantų 
šeimą, kuri ryžtasi glaustis 
prie lietuviškojo kamieno, kad 
neprarastų savo tautinės ta
patybės svetimoje aplinkoje. O 
dvigubai smagu ir dėl to, jog 
nepasitvirtino mūsų „tamsių
jų pranašų" aikčiojimai: nese
niai atvykusieji, vaikydamiesi 
dolerius, visai nesirūpina savo 
tautinėmis vertybėmis. Duo
kime jiems laiko. Pamatysime, 
kad jų vertybės ir siekiai ne
siskiria nuo anksčiau į Ame
riką atvykusių. Ieškokime, 
kas mus jungia, matykime 
gerąsias ypatybes ir nusteb
sime, kiek daug bendra mes ir 
jie turime! 

Supylus į „aruodus" šios va
saros derlių, Draugo fondo 
vadovybė apsižiūrėjo, kad mi
lijono dolerių suma, kurią, 
kaip miražą, vaikėsi tiek 
metų, vis dėlto buvo pasiekta. 
Žinia jau oficiali — pagrindi
nis Draugo fondo uždavinys 
įvykdytas. Milijono dolerių ka
pitalas yra. Dienraštis dabar 
gali kiek lengviau atsikvėpti, 
nuvijęs aštriadantį lėšų stokos 
vilką nuo durų. Tai nereiškia, 
kad visos leidybos bėdos pasi
baigė, bet bent vienas jų dė
muo nebe toks baisus. 

Šiandien, t.y. rugsėjo 24 d., 
vyksta kasmetinis Draugo fon
do narių suvažiavimas. Ga
lime suprasti DF direktorių 
tarybos pirmininko ir iždinin
ko Broniaus Juodelio džiaugs
mą, kai jis, atsistojęs prieš au
ditoriją, gali pareikšti: „Turi
me milijoną!" Nuaidėję ploji
mai ir padėkos žodžiai tikrai 
užtarnauti, nes niekas tiek 
pastangų, laiko ir sumanumo 
neįdėjo, kad milijono dolerių 
svajonė taptų realybe. Bepigu 
būtų, jeigu vienu valstijos lo
terijos bilieto numerėlių iš-
rikiavimu (kaip šią savaitę at
sitiko lietuvių šeimai iš Čika
gos priemiesčio, laimėjusiai 64 
mln. dolerių) iždas prisipil
dytų. Deja, reikėjo maldauti, 
prašyti, verkšlenti ir kartais 
net „ranką užlaužti", kol dole
ris po dolerio, šimtinė po 
šimtinės slinko į Draugo fondo 
kasą. Tik įvairių vajų, skaity
tojų dosnumo ir labai suma
naus investavimo į gerai sto-
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pagalvoti apie gerokai tolime**.'." v 'A•£>j 
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PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS STIPRYBĖ 

Nr.8 
ALGIMANTAS A. 

Kad būtų. pa
remtas, sustiprintas Lenkįjoje 
gyvenančio jaunimo ryžtas iš
laikyti lietuvybę dr. P. Kisie
lius patarė kitą PLJ kongresą 
rengti Suvalkų trikampyje. 
Beje, ir seimo rezoliucija para
gino lietuvišką pasaulio jau
nimą rengti išvykas į Lietuvą, 
jaunimo stovyklas ir kitus 

. renginius lietuviškoje aplinko
je, atkreipiant dėmesį į Lietu
vos etnines žemes. 

Dešimtojo PLJ kongreso or
ganizacinio komiteto pirmi
ninkas P. Šurna tada įdomią 
ir turiningą kongreso prog
ramą. Aštuonias dienas tesis 
stovykla, studijų dienos, dis
kusijos, seminarai, susipaži
nimai su apylinkių gamta. 
Laukia turtingos turistinių 
keKonių po Australiją progra-

NAUJOKAITIS 
mos. 

Artėjančio kongreso proga 
PLB valdybos pirmininkas V. 
Kamantas ir PLJS pirminin
kas R.Baliulis kreipėsi į pa
saulio lietuvius, kad lėšomis 
paremtų kelionę į kongresą 
aštuoniolikai atstovų iš Bal
tarusijos, Ukrainos, Gruzijos, 
Rusijos, Moldovos, Sibiro, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos ir sve
čiams iš Lietuvos. Kraštų 
bendruomenes morališkai ir 
finansiškai paremti X PLJS 
kongresą, siūlo ir seime priim
ta rezoliucija, raginama, kad 
kongrese dalyvautų bent vie
nas kiekvieno krašto JS atsto
vas. 

Lietuva kelyje i NATO 

įsiminė PLB valdybos pirmi

ninko V. Kamanto žodžiai, iš
sakyti seimo atidarymo proga: 

— Lietuvių tauta esame vie
na, nedaloma, ta pati, nežiū
rint kur mes gyvenam, ar Ar
gentinoje, Australijoje, Gervė
čiuose, Punske, Sibire, Siau
rės Amerikoje, Vokietijoje ar 
Lietuvoje. Mums rūpi visi lie
tuvių tautai svarbūs reikalai. 

Tai atsispindėjo ir seimo po
sėdžiuose. Apie Lietuvos rei
kalus, kartais labai skaudžius 
ir apmaudžius, ne vienas išei
vijos atstovas kalbėjo, nesulai
kydamas skausmo ašaros. O į 
tą ašarą salė atsakydavo nuo
širdžiais plojimais ir atsistoji
mu... 

Seimas ir jo svečiai nuošir
džiai sutiko Krašto apsaugos 
viceministrą R. Kulikauską, 
kariuomenės vadą generolą J. 
Kronkaitį, užsienio reikalų vi
ceministrą V. Ušacką, atvyku
sius į posėdį „Lietuvos įstoji
mas į NATO ir užsienio lietu
vių parama". Tame pačiame 

posėdyje buvo svarstomas ir 
Lietuvos stojimas į Europos 
Sąjungą. 

Krašto apsaugos viceminist
ras R. Kilikauskas, grįžęs iš 
išeivijos ir nuo 1992 m. gyve
nantis ir dirbantis Lietuvoje, 
pasakė, kad ii 9 valstybių — 
kandidačių į NATO, Lietuva 
pripažinta viena iš geriausiai 
pasirengusių. Lietuvos kariuo
menės įvaizdis geras, daugelis 
karininkų baigę mokslus už
sienyje. Generolo J. Kronkai-
čio iniciatyva įrengtos karei
vinės Rukoje laikomos pavyz
džiu visoje Rytų ir Vidurio Eu
ropoje. Užsienio valstybės ge
ranoriškai padeda gerinti mū
sų kariuomenės ginkluotę, ka
rininkų parengimą. Jei taip 
seksis ateityje — galima ti
kėtis, kad kvietimo į NATO 
Lietuva sulauks 2002 m. įvyk 
siančiame NATO viršūnių su
sitikime, kalbėjo R. Kilikaus
kas. Jis taip pat pažymėjo, 
kad išeivija daug daro, kad tai 

būtų pasiekta. Deja, didelė da
lis Lietuvos gyventojų laikosi 
pasyviai arba net teigia, esą 
neverta stoti į NATO, nes ne
są priešų, be to, tas stojimas, 
kariuomenės, ginkluotės ge
rinimas Lietuvai atseinąs per 
brangiai. O iš tikrųjų, sakė 
viceministras R. Kilikauskas, 
Lietuvos gynybos išlaidos, ten
kančios vienam gyventojui, 
pernai sudarė tik apie 116 Lt, 
o pagal 200 m biudžeto pro
jektą — apie 172 Lt, tuo tarpu 
kai, pavyzdžiui, Suomijoje jos 
siekia 1,540 Lt. įvertinant ir 
palyginant Lietuvos išlaidų 
apimtį, galima pažymėti, kad 
Lietuvos gyventojas per metus 
alkoholiniams gėrimams išlei
džia 3-4 kartus didesnę sumą, 
negu gynybos reikalams. 

Prelegentai sakė, kad darosi 
neramu, kai A. Paulauskas ir 
jo Naujoji sąjunga žodžiais lyg 
ir pasisako už stojimą į 
NATO, bet veiksmais daro kit
ką, reikalauja, kad ir taip ne

didelės biudžeto išlaidos kraš
to gynybai būtų sumažintos 
net 147 milijonais litų. Aršiai 
prieš NATO, kaip ir prieš išei
viją, pasisako ir į Seimo na
rius būsimuosiuose rinki

muose pretenduojanti*/ VJR' 
niaus universiteto •rektortą*./', .'•.;i 
R. Pavilionis, dezinformątlįą; •..*,•• 
apie tariamai dideles jjHaid** '.' 
gynybai skleidžia žinhukj)*&'V 
da. • « * » . • . ; • 

Auisveikinimo vakaras Vilniaus Rotušėje (Iš kairės) V. Kamantai, U T 
ministras pirmininkas A. Kubilius ir LR Seimo pirmininkas V. 
gis Algimanto Ž l i iūno nuotr 
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GRAUDŪS VERKSMAI — NE 
VISI VERKIA 

KĘSTUTIS KEBLYS 
Kai, grįžus iš Lietuvos, klau- gaištį šmaikštus (ir protingas) 

sia. kaip ten viskas, kartais 
atsakau: .Atrodo gerėja, nes 
žmonės mažiau dejuoja". Kar
tais. Dažniausiai, aišku, tenka 
pranešti, kad skundai ir de
jonės ten dunda kaip greitai 
artėjantis traukinys. 

Žinoma, mano atsakymai 
klausinėjamiems apie padėtį 
tėvynėje nėra labai tikslūs. 
Niekad nesu tyrinėjęs (nei 

eseistas Gintaras Beresnevi
čius vadina miruolių gyveni
mu. „Šiaurės Atėnuose" (2000 
m. geg. 6 d.) jis klausia: „Gal 
tikrai mes mirę, bet tai pa
miršom?" Dėl ko gi kultūrinin
kai merdi? Pasirodo, del to, 
kad per darbą neturi kada gy
venti. Beresnevičius tai liudija 
savo patirtimi: 

„Darbas nuo aštuntos ryto 
skaitęs kitų tyrimus), ar deja- iki aštuntos vakaro, po to dozė 
vimų intensyvumas tiesiogiai marmalo per TV. kad užmig-
rišasi su Lietuvos gerovės ly
giu. Bet, kaip tikras humani
t a ra s (tokį kartais vaidinu), 
stačiai žinau, kad taip yra — 
kokių čia tyrimų, kokių įrody
mų? Žinau, nes pats mačiau: 

tam, kad išsiplautų smegenys, 
jos nė velnio neišsiplauna, ne
miga, ir vėl iš naujo. Jei kas 
užeina, man tai nemalonu. Su
trinka darbas. Kažkur kitur 
eiti dar sunkiau, koks susirin-

vienas pažįstamas vilnietis kimas ar dalykinis pasimaty-
(irgi humanitaras) baisiai de- mas tampa nedidele tragedija, 
javo ir keikė valdžią, kai tu- Stresai, krūviai — bendravi-
rėjo tik „pusę etato", savo kny- mas, elgesys, nesusijęs su dar-
gutės honorarą pravalgė per bu ar poilsiu, ima trikdyti. Kol 
tris dienas, o paskui maitinosi apskritai suvoki, kad dirbi ir 
iš plonos žmonos algelės. (Be- miegi, o valanda ar dvi stresi-
je, plona ne žmona, o algelė;, nio televizinio chaoso prieš 
Kai sutikau jį per kitą apsi
lankymą Vilniuje, pastebėjau, 
kad juodu su pačia daug ma-

miegą yra poilsis". 
N'emandagu .būtų tokį nuo

širdžiai skambantį nusiskun-
žiau, tikrai daug mažiau, deja- dimą apšaukti graudžiais 
vo. Pasirodo, manasis humani- verksmais. Jei po tokio įtemp-
ta ras įsitaisė mandroką ir ne to darbo išsekusi dvasia tegali 
ta ip jau prastai apmokamą atsisukti televizorių, tai tikrai 
tarnybą. Tad štai — puikus nėra kada gyventi. Intelek-
pagrindas visiems pasakoti, tualinis „burned out case" 
kad, jei dejavimai Lietuvoj su- sindromas, sakytume, anais 
mažėja, tai gerovė didėja, ir laikais, kai ši frazė dar buvo 
atvirkščiai. mada. Situacija rimta, ypač, 

Je i tikėti savo paties huma- kad čia ne vieno Beresnevi-
nitarinėm išvadom, padėtis čiaus, o visų kultūrininkų bė-
Lietuvoj buvo' prasta iš pat da: 
pradžių, paskui dar pasun- „Visi draugai bei pažįstami 
kėjo, o dabar atrodo stačiai be- — humanitarai. Visi aria tri-
viltiška. Nes visi visur dejavo, jose ar keturiose vietose, skai-
djąjuoja ir nežada nustoti. De- to paskaitas aukštosiose, lice-
juoja dažnai, dejuoja garsiai, juose... mokslinyčiose, užsiima 
dejuoja sarkastiškai ir dejuoja žurnalistika, verčia paskutinį 
piktai. Tikri graudūs verks- mėšlą, už vertimus leidyklose 
mai Lietuvoje, anot Antano seniai mokama daugiau nei.už 
Klimo. Sakau „visi" vėl huma- originalų tekstą... nes už ongi-
nitariškai — girdžiu tik kul
tūrinio sektoriaus raudas, ir 
to užtenka. (Sako, kad taip 
pat dejuoja ir vargstantys pen
sininkai, ir bedarbiai mieste
lėnai, ir užmiršti žemdirbiai; 
bet aš jų rūgojimo negirdžiu, 
nes mažai kur iš Vilniaus iš
važiuoju, o sostinėj trinuosi 
alkūnėmis bemaž vien tik su 
„kultūrininkais ir inteligen
tais".; Kultūrininkų raudų 
choro garsas toks galingas, 
atrodo, kad tikrai ten visi iki 

nalų tekstą nemokama... per
vargę, perkarę, siela išprie
vartauta, jai reikia atilsio — o 
tas atilsis teateina kaip juodas 
alkoholis, juodas, juodas gėri
mas, po kurio dar biogiau, bet 
sielos neskauda, kelias valan
das, tai prabanga". 

Pasaulyje kiekvienam blo
giui dažnai yra kaltininkas, o 
Lietuvoj — visada. Ten kalti
ninkų sąrašas nėra ilgas, bet 
jis pastovus —jis tinka beveik 
visoms skriaudoms ir netei-

vieno skundžiasi, ieško kalti- sybėms. įdomu, kad Beresne-
ninkų. pyksta, keikia ir vėl v i č i u s įvardina ne visą sąrašą, 
rauda: „Mūsų niekam nerei- ° t l k sąrašo paraštėje esančius 
kia, mūsų niekas negerbia, kaltininkus. Už miruolišką 
mums nemoka profesionalių humanitarų būklę, jis nekalti-
honorarų. kultūrą užgožia va- na nei vyriausybės, nei kage-
karietiškas šlamštas, valdžia bistų. nei Landsbergio, net ir 
neremia žurnalų ir kultūrinių amerikonų (nebent ameriko-
laikraščių. marina leidyklas, nus tiesiogiai sietume su ka-
Ministerijoo puotauja, o litera- pitalizmu1. Kaltas vis dėlto 
tūra merdi, senamiestį baigia pasirodo esąs kapitalizmas: 
išpirkti amerikonai, o teatras „Kapitalizmas su savo su-
dūsta. valdžia už dyką ameri- svetimėjimu. Kad išsilaiky-
konams atiduoda Mažeikius, o tum, reikia dirbti nesidairant, 
profesoriai šąla. o studentai kokie draugai, kokie susitiki-

VISKAS POLITIKOJE IŠ 
MEILĖS... 

Skaisčiai nuraudo putino uogelė.- Nuotr. Vytauto Maželio 

badauja". Ir taip toliau, ir taip 
be galo. 

Ką ir besakyti, sunkus šian
dien kultūrininkų gyvenimas 
Lietuvoj. Šalia visų kitų bėdų. 

mai... socializmas tave prie
vartauja ekonomiškai, tik ne
leidžia garsiai rėkti, kapitaliz
mas — išnaudoja trigubai 
daugiau, tik leidžia iki valiai 

pasirodo, jie kenčia ir darbo išsistaugti. Intelektualam-
vergystę. Ta kultūrininkų pra- profesionaliems rėksniam: 

kapitalizmas, žinoma, geriau. 
Man irgi". 

Tai štai kaip nyku ir liūdna 
kultūros baruose. Argi tuomet 
reikia stebėtis, kad vien tik ai
manos ir rūgojimai iš ten 
sklinda? Aišku, kad ne. Ste
bėtis turbūt reikėtų tik tada, 
kai koks nors, prieš srovę 
brendantis, intelektualas pa
reikštų, kad nėra jau čia dėl 
ko taip baisiai dejuoti ir plė
šytis. 

Nustebina Vaidas Šeferis 
savo išvedžiojimais gegužės 
mėnesio Metų žurnale. Pra
dėjęs savo rašinį visų nepri
teklių ir skriaudų litanija, jis 
nepaplūsta ašaromis, kaip 
visi, o išaiškina, kad dėl visa 
to neverta sielvartauti. Esą, 
lietuvių išgyvenami trūkumai 
yra.normali būklė, nes lietu
viai, kaip maža tauta ir maža 
valstybė, niekad negyveno 
pertekliuje, visada jiems, paly
ginus su dideliais ir turtingais 
kaimynais, visko trūkdavo. 
Esą taip buvo, taip yra ir taip 
bus, tik reikia išmokti su ta 
trūkumo kultūra apsiprasti, 
išmokti tausoti tai, ką turi. 
Deja. Šeferis mano, kad lietu
viai sunkiai mokosi: „... galvo
ju, kad trūkumo kultūra sėk
mingai persikvalifikuoja į 
skundimosi ir snargliavimosi 
kultūrą. Nes didelė pagunda 
yra vaidinti nuskriaustą pa
saulio bambą, o dar didesnė — 
prisigalvoti prarasčių ir labai 
gražiai liūdėti, geriausiai kur 
nors kavinėje, viešai..." 

Šeferis daug žadantis lite
ratūros analitikas — kritikas) 
yra. be abejo, per jaunas, kad 
tiktų į Beresnevičiaus „draugų 
ir pažįstamų humanitarų" gre
tas. Todėl jo samprotavimai 
apie verkšlenimo niekingumą 
dar nepaneigia pastarojo liudi
jimų. Bet štai „Šiaurės Atė
nuose" 'š.m. birželio 24 d.) pa
sirodo dar kitas abejotojas. 
Tai Laimantas Jonušys, publi
cistas, vertėjas, neabejotinas 
kultūrininkas. Mūsų, senių, 
akimis dar jaunas, bet iš tik
rųjų tai jau ne jauniklių kar
tos žmogus, mokslus ėjęs dar 
„senais-gerais" laikais. J is tik
rai kvalifikuojasi, jei ne į Be
resnevičiaus „draugus", tai 
bent i -pažįstamus humanita
ru-" To nepaisant. Jonušys 
.-::;•<;:.','. V.ai atsi.-ako dalyvau

ti „lietuviškoje verkšlenimo 
kultūroje". Ei, Gintarai, sako 
jis Beresnevičiui, tu gražiai 
rašai, bet prašau nepriskirk 
manęs tam miruolių būriui: 

„..Aš irgi da r visai neseniai 
bent gerą pustuzinį metų 
'ariau' trijose vietose, mano 
darbo savaitė neretai trukda
vo septynias dienas... bet nesi
jaučiau nei 'pervargęs, nei per
karęs, nei su išprievartauta 
siela', nes d i rba! tai, kas man 
įdomu, mano įvairiuose ver
timuose nei 'paskutinio', nei 
pirmutinio mėšio nepasitaikė, 
atvirkščiai — geriausiai apmo
kami buvo... ne kokių trilerių, 
o rimčiausi ir Lietuvos kultū
rai reikalingiaasi filosofijos, 
kultūrologijos r pan. verti
mai, ir dėkoti tž tai visų pir
ma tenka suaerkapitalistui 
George'ui Soros-ii". 

Tai gal tų, Beresnevičiaus 
pažįstamų huTnanitarų tarpe 
Jonušys vienintelė ' išimtis? 
Ne, sako Jonušys, teigdamas, 
kad jis pažįsta tuos pačius in
telektualus, kaip ir Beresne
vičius, tačiau pas juos nemato 
nevilties nuc:aikų ir kraštu
tinio varguolškumo. Kai vie
nas draugas .am paskambino, 
kad vėluojasi atvykti, Jonušys 
jam patarė pasičiupti taksi. 
Tasai tik nusijuokė: žinoma, 
negi aeroplaną? Vadinasi, kad 
šioj humanitarų draugijoje 
taksi j au nebelaikomas pra
bangos dalyku. O „išprievar
tautų sielų" ir .juodojo alkoho
lio" skundus Jonušys laiko ne
tinkančiais šiam laikui: „... So
vietų laikais siela buvo prie
vartaujama ne metaforiškai, o 
tiesioginiai. Jeigu mūsų drau
gai... kartais juodai griebiasi 
to alkoholio, tai veikiau ne iš 
dabartinės nevilties, o iš sovie
tinių laikų įpročio. IŠ mūsų 
kartos nepažįstu nė vieno... 
kuris tada buvo blaivininkas, 
o dabar p r a g ė r ė , bet pažįstu 
tokių, kurie, tada gėrę, dabar 
užkimšo ir visai gerai arba 
pusėtinai verčiasi..." 

Žodžiu, Jonušys neigia visus 
Beresnevičiaus skundo duo
menis. Net ir į kapitalizmo 
atneštą susvetimėjimą jis nu
moja ranka: ..Be abejo, susve
timėjimo dabar daugiau, iš
skyrus tai, kad anuo 'brolia
vimosi' laikotarpiu reikėdavo 
spėlioti, kuris iš tų 'brolių" ta

vo laisvas kalbas perpasakos 
Saugumui, ir tai, kad ne da
bar, o tada atsirado įprotis ne-
sisveikinti netgi su laiptinės 
kaimynais (kas 'susvetimėju
siuose" kapitalistiniuose Va
karuose neįsivaizduojama)..." 

Vienas rauda, o kitas šypso
si ir sako, kad nėra dėl ko čia 
verkšlenti. Du priešingi liudi
jimai. Kuris teisingas? Bet tei
sybė čia nesvarbu (jo, jo, sa
kytų zanavykiškas post-
rhodernistas, tikrai nesvarbu). 
Svarbu tai, kad ne viskas jau 
juoda mieloj kultūrinėj Lietu
voj, kad yra ir tokių nuostabių 
žmonių, kurie graudžiuose 
verksmuose nedalyvauja, o 
išdrįsta 'kaip Jonušys) prisi
pažinti, kad: „... man čia ...tie
siog gera, nes tai yra man sa
vas ir mielas kraštas. Skurdus 
kraštas, bet širdžiai mielas". 

P.S. Jei kam atrodo, kad šio, 
mandrai tarus, teksto pagrin
dai gana silpni, leiskite ati
dengti tikrąją rašinio inten
ciją. Akylesni būsit jau paste
bėję, kad čia ne kas kita, kaip 
tik reklama „Šiaurės Atė
nams". Matot, kokių įdomių 
kultūrinių pasiskaitymų gali
ma užtikti šiame laikraštyje! 
Bet Beresnevičius ir Jonušys 
tai dar ne viskas. „Atėnuose" 
dažnai rašo ir žodingasis pik-
tavyris Sigitas Parulskis, ir 
niekad žodžio nestokojantis 
Sigitas Geda, ir šmaikštusis 
prozininkas Jurgis Kunčinas, 
ir dar daugybė, mažiau gir
dėtų, bet gabių. Vilniaus ir 
užsienio rašeivų. Ar „ŠA" vi
siems? Jokiu būdu ne. Tikrai 
ne tiems, kurie gautą laikraštį 
perskaito nuo pirmos iki pas
kutinės eilutės. Tokie tik „su-
sifrustruos" ir pasipiktins. 
Nes „Atėnuose" būna daug 
siaubingai nuobodžių ir sausų 
straipsnių. .Atėnai" tiems, ku
rie skaito ne viską, o tik tai , 
kas jiems įdomu. O įdomybių 
gali rasti kiekviename nume
ryje. Dėl tų perliukų ir verta 
laikraštį užsiprenumeruoti. 
Ypač dar ir dėl to, kad „ŠA" 
yra kone vienintelis kultūrinis 
leidinys, kuris nebando aki
plėšiškai apiplėšti amerikonų 
— „ŠA" prenumerata (pridėjus 
faktines pašto išlaidas) yra to
kia pat ir lietuviams, ir ameri
kiečiams. (Tiesa, ir „Naujasis 
židinys" neplėšikauja: tačiau 

Lietuvoje veikia nepolitinė 
organizacija „Jaunieji krikš
čionys demokratai" (JKDO), 
prisiėmusi misiją skatinti viso 
krikščioniškai ir demokra
tiškai nusiteikusio Lietuvos 
jaunimo bendrą veiklą, nepai
sant jo partinės priklauso
mybės. Kadangi šiai organiza
cijai priklauso jauni žmonės iš 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos (MKDS), 
Krikščionių demokratų parti
jos (KDP) ir Krikščionių de
mokratų sąjungos (KDS), jau
nuosius krikščionis demo
kratus galima pagrįstai laiky
ti bendradarbiavimo pavyz
džiu vyresniems kolegoms. J ie 
puikiai sugeba rasti bendrą 
kalbą krikščioniškos demokra
tijos naudai. 

Rugpjūčio 4-6 d. Berčiū
nuose (Panevėžio raj.) buvo 
susirinkę apie 60 jaunųjų 
krikščionių demokratų iš 20 
Lietuvos vietovių stovyklauti 
- ne tik smagiai praleisti lai
ką, bet ir padiskutuoti apie 
artėjančius Seimo rinkimus. 
Jaunimas analizavo krikš
čioniškos pakraipos partijų 
galimybes patekti į Seimą, 
kartu aptarė jų darbo princi
pus ir metodus. Kaip tikri po
litikai jie užvertė klausimais 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos (MKDS) 
vicepirmininką dr. Egidijų Va-
reikį. Šis kuo linksmiausiai 
atsakinėjo, kad viskas, kas 
vyksta politikoje, daroma... iš 
meilės. Galima tik klausti, 
kam ta meilė yra: sau, pini
gams, geram vardui, art imui, 
tėvynei. Tačiau JKDO-iečiai 
buvo linkę idealistiškai tikėti, 
kad meilė politikoje - tai pir
miausia meilė žmogui. 

Į JKDO stovyklą taip pat ne
pabijojo atvykti ir Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konserva
toriai) atstovas Ramūnas 
Baužinskas. J i s buvo įsiti
kinęs, kad jo partija turi ne 
mažiau šansų laimėti rinki
mus į Seimą negu kitos poli
tinės organizacijos. Jaunieji 
krikščionys demokratai ne
atrodė iš kelmo spirti - nepa
miršo TS/LK nariui priminti 
ketverius metus šalį valdžiu
sios partijos neįvykdytų paža
dų ekonomikos, švietimo, kul
tūros, žemės reformos srityse. 

Ne mažiau klausimų susi
laukė ir Lietuvos centro są
jungos narys Regimantas 
Čiupaila. Aktualiausia tema 
šioje diskusijoje buvo susijusi 
su naujosios politikos aljansu, 
į kurį, be centristų, liberalų ir 
Naujosios sąjungos, įsitraukę 

vargu, ar vertas už tai pagyri
mo, nes jo amerikoniškas pre
numeratas tvarko tėv. Leonar
das Andriekus — o pran
ciškonui ir dar poetui būtų 
tikrai negražu apiplėšinėt sa
vo brolius ir seses išeivius.) 

Tad pirmyn į „Šiaurės Atė
nus"! O abejojantiems, šiau-
riaatėniškiai žada atsiųsti vie
ną numerį veltui. Negirdėtas 
dalykas Lietuvos spaudos 
versle! Štai ir „Šiaurės Atėnų" 
adresas: Šv. Ignoto 5-314, LT-
2000 Vilnius. O internetiškai 
nusiteikusiems 

prenumerata@satenai.ot.lt. 

ir modernieji krikščionys de
mokratai . Jaunimas bandė 
išsiaiškinti, ar tokio aljanso 
sukūr imas nėra populistinis 
sprendimas ir kokios yra 
MKDS galimybės likti lygia
verčiu partneriu tokiame kol 
kas neformaliame politiniame 
darinyje, po Seimo rinkimų 
formuojant vyriausybę. R. 
Čiupaila, reikia pastebėti, 
buvo nusiteikęs optimistiškai 
ir užt ikrino klausytojus, kad 
tiek liberalams, tiek Naujajai 
sąjungai, tiek ir patiems cent
r i s tams nėra svetimos krikš
čioniškos politikos idėjos bei 
vertybės, tad bendradarbiavi
mas su moderniaisiais krikš
čionimis demokratais j am at
rodė i t in priimtinas - tiek da
bar, t iek ir po Seimo rinkimų. 

Kita vertus, jaunieji krikš
čionys demokratai liko šiek 
tiek nusivylę, kad neatvyko 
daugelis kviestų ir žadėjusių 
dalyvauti politikų iš LKDP, 
KDS, LDDP, LSDP. Politikai 
t ikr iausiai pamanė, kad ši va
saros stovykla - tai susitiki
mas su kategoriškai politiškai 
nusistačiusiu jaunimu, tačiau 
juos būtų nustebinę JKDO-
iečių improvizuotų Seimo rin
kimų rezultatai . Tikrai ne
maža stovyklos dalyvių dalis 
balsavo už liberalų ir centro 
partijų sąrašus, nors ir nepra
rado vilties, kad MKDS turės 
savo atstovų Seime, laimė
jusių vienmandatėse apygar
dose. 

Dalyviai galėjo džiaugtis 
t iek neblogu besibaigiančios 
vasaros oru, tiek ir nemenku 
vietinės žiniasklaidos dėmesiu 
- stovykloje vykę renginiai bei 
diskusijos rado vietos Pa
nevėžio laikraščių pusla
piuose. JKDO-iečiai turėjo ką 
parodyti: buvo pristatytas 
naujas informacinis, labai 
nuotaikingas Jaunųjų krikš
čionių demokratų lankstukas. 

Tris dienas kar tu praleidęs 
krikščionių demokratų jauni
mas ilgai lūkuriavo prieš 
išsiskirstydamas: keitėsi adre
sais, žadėjo susirašinėti ir ar
t imiausiu metu susitikti ki
tuose JKDO renginiuose. 

Jov i ta Pranevič iūtė 

* Ol impiados čempio
n a m s į te ikt i medaliai bus 
su užrašu , nurodančiu, kad jie 
pagamint i iš Australijos auk
so. Be to, šis auksas iškastas 
rankomis senoviniu būdu, 
naudotu per XTX amžiaus 
„aukso karštligę". Iš tikrųjų 
medaliai yra gryno sidabro ir 
padengti 6 g gryno aukso. 
Juos pagamino Karališkoji 
Australijos pinigų kalykla. Iš 
viso reikės iki 2,500 aukso, si
dabro ir bronzos medalių. 

* Iškart du medal ia i — 
a u k s o ir s idabro — trečia
dienį atiteko Bulgarijai sun
kiosios atletikos turnyro vyrų 
varžybose svorio kategorijoje 
iki 69 kg. Olimpiniu čempionu 
tapo Galabin Bojevski, iš viso 
iškėlęs 357.5 kg. Jo tėvynainis 
Georgij Markov (352.5 kg) ten
kinosi sidabro apdovanojimu, 
o bronzos medalis įteiktas bal
tarusiui Sergej Lavrenov 340 
kg). 

S O L I S T A I D R A U G O k o n c e r t a s 
2000 m. s p a l i o 8 d. 

Irena Milkevičiūtė Mindaugas Žemaitis 

Mother McAuley gimnazijos auditorijoje 

3737 W.99 Street, Chicago, IL 60655 

Pradžia 3 vai. p.p. 

Bilietai parduodami: 
„Draugo" administracijoje, 4545 W. 63 Str., IL 60629; 
„Seklyčioje", 2711 W. 71 Str., Chicago. 'L 60629. 
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. 

GYVENIMAS, PRALEISTAS 
MOKYKLOJE 

Juozas Plačas 

Jau keletą dešimtmečių 
„Draugo" mažuosius skai
tytojus lanko „Tėvynės 
žvaigždutė", vaikams skir
tas savaitinis laikraščio 
puslapis. Jo redaktorius -
Juozas Plačas, pedagogas, 
turintis didesnį negu 50 
metų darbo stažą. Šian
dien Skaitytojui prista
tome patį redaktorių, kuris 
sutiko atsakyti į keletą 
„Draugo" klausimų. 

- Kaip klostėsi Jūsų -
pedagogo kelias? 

- Kai prieš karą baigiau 
Klaipėdos pedagoginį insti
tutą, gavau paskyrimą į 
Šventosios uostą lietuvių mo
kyklos vedėju ir naujų rūmų 
administratoriumi. Nuvykau 
į Šventąją, susiradau rūmus, 
bet nieko ten neradau. Kažką 
sutikęs pasisakiau, kad esu 
naujasis mokyklos vedėjas, o 
man jr sako: „Čia nėra lietu
vių mokyklos, tik latvių. 
Turėsi ją įsteigti". Nustebau, 
kad praėjus dvidešimt metų 
nuo nepriklausomybės paskel
bimo čia nėra mokyklos. 

Daug pastangų teko padėti, 
bet mokyklą-įsteigiau. Kadan
gi dalis lietuvių, anksčiau lan
kiusių latvių mokyklą, perėjo 
pas mus, kilo konfliktas su 
latvių mokykla: lietuviai nori 
likviduoti latvių mokyklą. Pa
sidariau lyg ir priešas, o iš 
tiesų aš tepriimdavau tuos 
mokinius, kurie norėjo pereiti 
pas mus. Čia išdirbau beveik 
dvejus metus. Atėjus bolše-
vikmečiui, gavau naują pa

skyrimą - į Vilniaus kraštą, į 
Naująjį Daugėliškį dėstyti lie
tuvių kalbos. Vėl nauja bėda -
nemoku rusiškai. Bet paskyri
mas yra, reikia važiuoti. Su 
mokytojais rusais nesusi
kalbėjau, bet užtat su moki
niais susikalbėjau, visi gerai 
kalbėjo lietuviškai, nes buvo 
lietuviai. 

Pasibaigus mokslo metams, 
grįžau į Šventosios uostą, kur 
vaikų darželyje liko dirbti 
mano žmona. Mano vietą jau 
buvo užėmęs kitas žmogus, 
todėl teko ieškotis darbo kitur. 
Pradžioje dirbau Palangos 
pradinėje mokykloje, o vėliau 
mane pakvietė į gimnaziją 
dėstyti fizikos, biologijos ir 
sporto. Dirbau iki 1944 m., kol 
teko apleisti Lietuvą. Tada 
laivu pasitraukiau į Švediją, 
kur išgyvenau 7 metus. 

Kad vaikas augtų lietu
viškoje aplinkoje ir užaugęs 
nesukurtų švediškos šeimos, 
1951 m. persikėlėme į JAV, 
kur buvo didesnis lietuvių tel
kinys. Neilgai trukus įsijun
giau į lietuvišką darbą. Duo
ną valgiau ne iš pedagogikos, 
dirbau pramonėje. 

Įsisteigė Lietuvių mokytojų 
sąjunga, kuri pradėjo steigti 
lituanistines mokyklas. Mane 
pakvietė dirbti į Roselando li
tuanistinę mokyklą. Vienerius 
metus dirbau mokytoju, vėliau 
perėmiau vedėjo pareigas. Kai 
į Vokietiją išvyko Kavaliūnas, 
buvau prašomas pereiti į Da
riaus-Girėno mokyklą, kur 
pradžioje metus dirbau moky
toju, o vėliau - 30 metų -
vedėju. Šiai mokyklai susijun
gus su kitomis dviem ir 
įsisteigus Čikagos lituanisti
nei, kuri veikia ir dabar, 
perėjau dirbti tenai. Tebedir
bu iki šiol. Įsijungiau ir į Pe
dagoginio instituto darbą, jau 
daugiau kaip 10 metų ten 
dėstau pedagogiką ir istoriją. 
Be to, dirbau Švietimo tary
boje, Švietimo komisijoje, teko 
sudarinėti mokymo progra
mas, rengti vadovėlius. 

Kuo skiriasi pirmosios Ii-
tuanistinės mokyklos nuo 
dabartiniu? 

Kai atvykome čia, lituanisti
nių mokyklų nebuvo, prie pa

rapinių mokyklų buvo valan
dos lituanistinė klasė. Kai 
įsteigėm lituanistines, į jas 
atėjo daugiausia naujosios 
kartos išeiviai, vėliau dar teko 
steigti lietuviškai nemo
kančiųjų klases. Buvo sunku, 
visi buvo bedarbiai, o mokyti 
reikėjo nemokamai - aukotis. 
Finansiškai visi buvo vienodi 
- ir mokiniai, ir mokytojai. 

Daug vaikų praėjo pro mano 
rankas. Dabar ateina žmogus, 
sveikinasi ir klausia, ar 
nepažįsti. Kur tu pažinsi, 
buvo vaikas, o dabar jau su 
barzda, ūsais vyras... Neseniai 
laidotuvėse susitikau Bobelius 
- visi jų vaikai buvo mano 
mokiniai. Išaugo daug žymių 
žmonių. 

Kodėl vis dar vargstate, 
leistumėt sau laisvas pensi
ninko dienas? 

Vis prašo, kad dirbčiau. Kol 
sveikata, galimybės leidžia, 
sunku atsisakyti. Mano am
žiaus pedagogų jau mažai beli
kę. Čikagos lituanistinėje mo
kykloje - tik 4 (iš 30), visi kiti 
- neseniai iš Lietuvos atvyku
sieji. 

Kokia Jūsų nuomonė 
apie Lietuvoje parengtus 
pedagogus? 

Tarp naujųjų pedagogų yra 
mažai turinčių specialų peda
goginį išsilavinimą. Daugiau
sia tai kitų profesijų žmonės -
inžinieriai, architektai ir t.t. 
Ateina padėti ir šiek tiek 
užsidirbti, nors koks ten 
uždarbis - 20-25 dol. per sa
vaitę. Bet neseniai atvyku
siems, kurie neturi darbo, jau 
vis šis tas. 

Kokia Jūsų nuomonė 
apie švietimą Lietuvoje? 

Nesu optimistas. Kaip 
girdžiu ir skaitau, moksleiviai 
auklėjami valstybiškai, bet ne 
patriotiškai. 

Jūsų nuomonė apie lietu
vių išeiviu pedagogų JAV 
sukurtąją AJ>.PJLE. orga
nizaciją i? J o s talką Lietu
vos mokytojams. 

Lietuva bolševikmeciu ne
turėjo progos susipažinti su 
Vakarų švietimu. Naujos švie
sos gauti yra naudinga. Tik 
Europos ir Amerikos švieti
mas yra skirtingas, be to, Eu
ropoje mokslo lygis yra aukš

tesnis. Nors, manau, kad ir 
Lietuvos mokykla yra aukš
tesnio lygio, bet susipažinti su 
Amerikoje vyraujančiomis 
srovėmis, administravimu yra 
naudinga. 

Dėkojame už pokalbį. 
Kalbėjosi 

Audronė V. Škiudaitė 

* Plaukimo varžybose 
paskutinįkart dalyvavęs 
lietuvis Rolandas Gimbutis" 
ketvirtadienį 50 m laisvu sti
liumi įveikė per 23,36 sek. ir 
finišavo 6-tas šeštajame plau
kime. Tarp visų 77 dalyvių 
Rolandas užėmė 38-tąją vietą. 
Du vietos antrajame finale 
jam trūko 0.56 sek. Kaip ir 
dvigubai ilgesniame nuotolyje, 
plaukikui nepavyko pagerinti 
pernai liepos mėnesį pasiekto 
asmeninio rekordo — 23.10 
sek. Pagal kvalifikacijos į 
olimpines žaidynes rezultatus 
R. Gimbutas buvo 40-tas, tad 
jam atiteko vieta, kokios ir 
galima buvo tikėtis. Vis dėlto 
iš plaukikų laukta geresnių 
asmeninių rezultatų. 
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Buvusi Lemont, IL, „Maironio" lit. mokyklos tikybos mokytoja, dabar gy
venanti Kinijoje, Nida Tijūnelyte Verachtert, grįžusi atostogų, po Mišių 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje susitiko savo buvusius draugus ir centre 
gyvenančia tetą Onutę Karpuškienę. 

Pradėk naujus mokslo 
metus su 5+ 

5 minutės telefonu, 5 geros priežastys, 
pasiųst pinigus į Lietuvą per VVestern Union. 

• 

- 2. Greitai 

3. Nereikia sąskaitos banke 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

Rudeną ir žiemą kviečiame keliauti 
su mumis. Turime pačias geriausias 

kainas skrydžiams į Vilnių ir 
aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 

Jeigu šiais metais patys negalite 
aplankyti giminių Lietuvoje, 
atsikvieskite juos į Ameriką. 

Sutvarkysime jų kelionę patogiausiais 
maršrutais ir pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

Esame pasiruošę padėti jums 
visuose jūsų kelionių reikaluose. 

Prašome kreiptis į mus. 

4. Patogu 

5. Penkios minutės 
telefonu į Lietuvą 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net 
Web: www.americantravelserviee.com 

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

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

Daugiau informacijos anglų kalboje: 

1-800-3254000 
www.westemunion com 
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The fastest way to send money worldwide 
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f Dievo Apvaizdos parapija Jus maloniai kviečia dalyvauti 
JUBILIEJAUS ŠV. MIŠIOSE 

2000 m. spalio 14 d. šeštadienį, 3 v.p.p., 
18 St. ir Union Ave. 

Minint šios parapijos ištikimą 100 metų tarnybą Dievui ir artimui 
Šv. Mišias atnašaus 

Kardinolas FRANCIS GEORGE, OM1. 

JUBILIEJAUS POKYLIS 
šeštadienį, spalio 14 d. 
Polonia Banąuett Hali, 

4604 S. Archer Ave., Chicago, IL 
5:30 p.p. kokteiliai 
6:30 v.v. vakarienė 
Pasilinksminimas 

Auka $50. 

i 
! 

-

-

You are cordially invited to celebrate 100 years of faithful 
service to God and community. 

JUBILEE MASS 
3:00 p.m. 

Saturday, October 14,2000 
Providence of God Church 
18th Street and Union Ave. 

Principal Celebrant 
Francis Cardinal George, OMI 

JUBILEE BANQUET 
Saturday, October 14, 2000 

Polonia Banąuet Hali 
4604 S. Archer Ave. Chicago, IL. 

5:30 p.m. Open Bar 
6:30 p.m. Dinner 

Presentations and Entertainment 
$50PerTicket 

VILNIUS LODGINGS 
Jei turite Vilniuje tvarkingą, tinkamą nuomoti butą, ir 
norėtumėte jį išnuomoti atvykusiems užsieniečiams, 

tačiau neturite laiko ir galimybės tuo pasirūpinti, 
skambinkite Lidijai Rasutienei. 

„Vilnius Lodgings" kompanija padės surasti jums klientą, ? \ 
sutvarkys ir išvalys butą prieš ir po kiekvieno apsistojimo, 

suteiks garantijas dėl apmokėjimo. 
Smulkesnė informacija teikiama:* 
Tel. Vilniuje 011-370-8725841 

ar e-mail: Udijar@takas.lt 

Dienraščio „Draugas" 
administracija ieško 

darbuotojo, mėgstančio 
bendrauti su žmonėmis ir 

mokančio lietuvių bei anglų 
B kalbas. 

Kompiuterio žinios būtų 
privalumas. 

Geras susisiekimas, 
puikios darbo sąlygos. 

Kreipkitės laišku šiuo adresu: 
4545 West 63 Str., Chicago, 

IL 60629. 
Fax: 773-585-8284. 

European Restaurant, 
Lemont, IL 

is looking for experienced 
cook, part-time or full-time. 

CaU: 630-257-7570. 

Firma „Lithuanian Press" 
užprenumeruoja įvairius laikraš
čius ir žurnalus. Prenumeruojama 9 
visame pasaulyje. Tel. 708-345-g 
2309. Adresas: 1501 N. 17th Ave., S 
Melrose Park, IL 60160. E-mail 
LithuanianPress @ hotmail.com. 

39 m. moteris, auginanti 2 
metų dukryte,, savo namuose 

gali prižiūrėti vaikus. 
Gyvena Brookneld, IL. I 

Tel. 708-485-7609. 

Mickie's Hair Salon, 5742 S. 
Archer Ave., Chicago. 

Vyrų ir moterų kiprpeja! 
Madingi kirpimai, šukavimai, 

dažymai, cheminiai sušukavimai, S 
manikiūras, pedikiūras. 

soliarumas Skambinti Valdai, 
tel. 773-284-1011. 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) {vairiems darbams 
Downers Grove, IL — puiki 

aplinka, 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai $7-

7.50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. s 
Būtini legalūs dokumentai. I 
Skambinti: 630-920-0238; s 

fax: 630-920-0157; web page: 
www.carlislestaffing.com 

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

Tel. 773-735-3555 
Direct line: 

773-461-0961 

NAURIS TANKEVIČIUS 
Paskolos nekilnojamam turtui 
* Nuosavybes pirkimas be 
pradinio įnašo 

* Programa, netikrinant 
atlyginimo, turto, darbovietės 

* Kredito problemos — OK 
* Nuošimčiai — nuo 6% 

Anchor Mortgage Corp. 
5958 S. Pulaski 
Chicago, IL 60629 

RAYMONDA 
SOLODOVIENĖ 

Mortgage Consultant 
6710 M Oavtad, Lrcoivood L6064S 
Rea.773-271 -0338; Pager 847-974-3797 
Fax 847-674-1802 

P a r d u o d a m a s d i d e l i s , 5 
m i e g . b u t a s V i ln iu je , pres
tižinėje apyl. Gražus vaizdas 
į parką. Smulkesnei info. 
Tel . 818-343-5920. 

Kaune, Kęstučio 87-10, prie 
teatro, parduodamas 2 mieg. 
butas 4-tame aukšte. Kaina 
S29,500 JAV. Teirautis Kau
ne, tel. 011-370-7-22-97-50. 

Kaune parduodamas 2 
kamb. butas. Šiaurės rajone, c 

netoli buvusios „Vėsos" a 
parduotuvės. Kreiptis į Nijolę, 

tel. 860-247-8584 CT. 

Parduodamas labai geras 
butas: 2 aukštas, kampinis, 2 
mieg. Hinsdale, IL. Prieinama 
kaina, geras susisiekimas, 7 min. 
nuo Pas. Lietuvių centro. Kainai 
$79,000. Tel. 630-794-9052. § 

Išnuomoju vieną kambarį 
vienam arba dviem 

asmenims. 
Tel. 773-476-0513 arba I 

773-317-6965. s 

KELIONES! POILSIS! KELIONES! 

3 ar 4 naktys Las Vegas S299 95 
7 naktys Jamaikoje 
su mait inimu S599.95 
Skrydis i Lietuva SS95.00 

AskaCetavvay Inc. 
5657 S. Harlem Ave., Chicago 

Tel. 773 788 8000; 
Fax 773 586 3420. 

E-mail askagetaway@yahoo.com 

Automobilių pardavimas 
(išsimokėtinai), nuoma, 

remontas. Padedame įsigyti 
automobilį iš varžytinių 
žemiausiomis kainomis. 

Tel. 708-243-0064. 

56 m. sąžininga moteris ieško 
darbo. Gali prižiūrėti seną 
žmogų, turi vairuotojo teises, 
gali gyventi kartu. Kalba 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai^ 
Maria, tel. 773-581-2701. 5 

^^^^J^f^^^x^^^CQX^ 

Nikes Restaurant 
7600 S. Harlem, Bridgeview, IL. 

Tel. 708-496-0300. Needs 
experienced English speaking 

servers. Apply in person. 

Tvarkingas, rūpestingas 35 m. 
vyras ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vyr. amžiaus vyrą. 
Tun vairavimo teises, šiek tiek 
kalba angliškai. Tel. 708-848-
1680 arba 708-828-0377. „,,« 

Lagaminų, kelionmaišių 
siuvėjai ir pavyzdžių 

parų ošė jai! 
TRAVELON lagaminų gamykla 

ieško pilnam laikui patyrusių 
siuvėjų ir pavyzdžių paruošcių 

savo Des Plaines įmonei. Darbas 
..design" skyriuje siūti 
pavyzdžius gamybai. 

Pageidautina patirtis dirbant su 
oda bei kitomis sunkiomis 

medžiagomis Travelon gamykla 
yra šiaurėje nuo O'Hare oro 

uosto Modemus pastatas, gera 
alga, taip pat įvairūs priedai. 

Skambinti Michael, 
tel. 847-375-3927. 

2000 m. vasarą visi keliai veda į 
VILNIŲ 

* 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! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

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

MOVTNG 
I lgamete profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kii s valstijas. 
GEDIMINAS 
7 7 3 '25-4331. 

Profesionalus kraustymas 
Čikagoje ir už jos ribų. 

Išvežame šiukšles ir visa kita. 
I e). 630-%4-5S98 arba 
mobilus 630-816-7114. 

Egidijus Construction 
N a m ų vidaus ir i š o r ė s 
d a ž y m o , aliuminio d a r b a i , 
visų r u s i ų stogai, sta l iaus 
p a s l a u g o t o P i g u , g r e i t a , 
p a t i k i n t a . 

Tel. 8|5^577-1797. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 
popicriuoja kambarių sienas. 

Darbas ijarantuotas 
4612 S. Paulina, Chicago, IL. 

Tel. 773-927-9107. 

M/fr* Veikto nuo 
!92'i m. vtwm 

S900 Somv AJCHES ROM>, W t U 0 * 5:-RINC;$, kUtUB TEL 708.839.1000 

ŠpJHnpjinkylių salės - tinka įvairioms progoms 

35 iki 40 svečių 

40 Bd 60 svečių 

^PĮįJįy2! 
rti 

60 iki 100 svečių 

Puikus maistas, 
geriaasi gėrimai, 

malon us 
aptarnavimas 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

^, i/k 
T . : - * . . • > • ' * - " • • -N — 

100 fci 135 svečių 

125 iKi 175 svečių 

«amnjw 
225 iki 550 svečių I 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave. , Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAVVN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZETKA.COM 

M C m i r IK^'FltAiTCJ; A420MCV 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 

773-735-3400 
4738 W. 103 rd S T.. OAK LAVVN, IL 60453 

70S-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

TIK 28c Ž. MINUTĘ SKAMBINANT 
J UETtl\ ',. 29t-ESTIJA I "į MASKVĄ 

PARYTU \METH.£FONVK<>Rnj 
DB iv VESNĖSINTORV WCW N 

TFl.lAv- iS-2148 tRIKA KASTYTI 

Nebrangiai dažau namus iš 
vidaus ir lauko, taip pat 

popieriuoju ir atlieku smulkius 
namo remontus. 

Rimas, tel. 630-325-1752. : 

ORIGINALŪS LIETUVOS 
KREPŠINIO KOMANDOS 

MARŠKINĖLIAI 

pagaminti Sydney 2000 
olimpiadai pagal 1992 m. 

olimpines žaidynes 
Barselonoje. 

Per BaltfcShop.com galima 
užsisakyti: 

* Virš 300 lictuviSkų CD — 
estradines, 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. 1-888-6002391 

AITKMION IMMK.RAMS: 
Canada and Austrai ui 

are accepOBg applicants for 
Permanenl Ri.sidcnce! 
For t'ree information call: 

1-773-282-9500. 
(ilS concentralrng in įmmigration 
www.immigration-service.com 

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

Vytenis. 

MODELS! 
For women's ctothing 

store in downtown 
Chicago to hand out flyersa 
to passers-by. $ 10 an nr. į 
Work on vveekends avail- S 
able. Students welcome to 
aplly. Tel. 312-951-9900 

ELEKTROS < 
[VEDIMAI - PATAISYMAI j 

Turiu Čikagos nuėsto leidimą. ] 
Dirbu užmiesty Dirou greitai, 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

C?r"!T PARDUODA 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapciis ir Ott. Mgr. Aux.se 
S. Kane Kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708^ 424-8654 
(773; 581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai; 
keram;kcs-plyteles; "sidings".. 

"sottits", "decks'. "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Tunu darDO draudimą. 

Į S.Benetis, tel. 630-241-1912-1 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

I šnuomojamas 
a p š i l d o m a s 4 k a m b . 

1 mieg. butas 
67 & Wh:pple apyl. 

S375 •* į men. +_security" 
Tel . 708-293-6088 

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

Lietuvišku metodu dažau 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrą ir pedikiūrą, kerpu ir 
dažau plaukus ir atlieku kt. 
kirpykiines paslaugas; su vaiku 
nuimu plaukus nuo veido ir kojų. 
Parduodu rusiškas telefoninių 
pokalbių korteles. Tel. namų 773-
476-0513, mobilus 773-317-69*5. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
..soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gbtters) ir 
dengiame >togus Skambinti 
Romui tel. 630-774-1025. 

YVindovv Washcn> Needed! 
4(>.(X)0 per year \\.: ;ieed ' :*)erevvS 
No exp necessary. Wili iram. Masl 
have valid driver's license and tianv 
DOfUoVon Mušt be fhient :n Enpli-.h 
L.A. McMabon VVindm* VY'ashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Vyrų ir motoru kirpėja. 
15 metų patylimas. Greitas. 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

• e . ^ pa; :au jas parauettirt 
ar perkant namus, butus. 
'/ • ^ r c '• Į. • p j *̂  į - '^ *j 

susirast outą nuomavim-ji 
arba i š n u o m o t i Jūsų 
tur ;mas patalpas, ga i iu 

tarpininkauti gaunant 
f i nans ine p a s k o l ą 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S & 
BU1LDERS. Inc . 

G r a ž i n a J o n a v i č i e n ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 9 - 4 3 9 9 

i o n a v i c i u s O a o l . c o m 

Tai Jūsų laikraštis 
DRAUGAS !•,, iitM^*^.*- " n . i c *«>» "i*1 

Aukštos darbo kokybės automobi'iu skardu 
ir dažymo dirbtuve siūlo paslaugas: taisorre 
auto skardas >r geometnia (frame) labai ge
rai pritaikome automobilio spalva; darome 
remonto ikamus t.rkanous draudimo kom. 
pao'įoms; duodam 100% garanti|a visiems 
darbams, tarpminkauiam su v;somrs auto 
draudimo kompaniĮomis, padedame sutva' 
kyti avariios ieškinius (ctaims). padedame 
apsidrjusti labji gerose draudimo komoan.-
iose 

to LITHUANIA 
$0.21 pHMNU 

Great ratas to tba nait of tna wortd - mf tfty, «ny «me. 

C = r t a 7-^00-449-04451 

'ACER: 708) S « - 4 » i t 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas >r sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 

|» Pensininkams nuolaida 

Realmart fį mmj 
Realry Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
C hieago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-41M Pagcr 312-3at-«3*7 
F«x T7J-5«5-39»7 

OnJucf 
21. 

Accent 
HomflAndora 

9201 S Cfc«o 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Buainan (70O 423-8111 
Voice Mat (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta I 

įvairių nuosavybių pinama ir pardavimą 
mieste ir priemiesčiuose 

9$b 
SALAMANCA 

Voicemail 
773-650^878 

Pager 
773-260-3404 

GriLtal 
630-660-5988 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Spreridjnai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Nev» Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VofceM* 773854.7820 
Fax: TOS-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ;ir priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYKR. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo J986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
Danilonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti j darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Emplovmcnt Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Strea* 
Tai: 773-776-1486 

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.-* v.v.; 
Seitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; tekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trcM. su
sikalbėsite lietuviikii. 

* 
3314 W. 63 SL 

Tel. 773-776-8998 

mailto:Udijar@takas.lt
http://hotmail.com
http://www.carlislestaffing.com
mailto:askagetaway@yahoo.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
http://WWW.MAZETKA.COM
http://BaltfcShop.com
http://www.balticshop.com
http://www.immigration-service.com
http://Aux.se
http://ionaviciusOaol.com
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— Personai 
7 xe<4 

DRAUGAS. 200C m. rugsėjo 23 d., šeštadienis 

Nf? 

rutPsucnsJ BrtPlawu^J^»^MriiaiJMMlū^ir(«įW^paterwfcm. 
Janine Masny, George Cvack, Randy Schwartz (banko prezkjentas), Rota StamJienė, 

'Danute Babarekienė, Sanoy Medina, Joyce Rudrūk, Edita Žiurinskiene, Mčhete GuBc, 
Agrieszka Fezafl. SyMa Boiowiec, Neringa Noreikiene, Mte Gasey, Karen Hattoran, 
Rima Blažienė. 

Flrtt Personai banke galėsite susikalbėti lietuviškai. 

ja* Atidarymo proga, mes siūlome Jums įsigyti 

Aukštas nuošimtis 6.80% APY 
Trumpas terminas 6 mėnesiai 

Kada norite, galite į šį sertifikatą įdėti pinigų nepratęsiant termino datos. 

Dovana Juma — atidarą naują „ W e l c o m e Home 
sertif ikatą, gausite . .Mikasa" kristalo d i rb in į 
arba ,,Qift Cert i f icate from Bobak's" v e l t u i ! * 

* DoMra pfSttuM nuo IndMo sumos. 

Pirma premija — $5,000 
Antra premija — 27" spalvotas televizorius 
Trečia premija—Kompaktinių plokštelių grotuvas 

15014 S. LaGrange Rd. 
Grland Park, IL 
(Near Dominicks & Walgreens) 
(708) 226-2727 

D R I V E U P : 

15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, DL 

Member 
FDIC 

ta t 
~yC Annual Percenufcc Ykid (ATY) is crfrctivc M oi Scpttmber 5,2000 and subject to diange w.d*>ut notice. Minimum čepost of $250 u rcquired to obtain the APY. 3 ^ 
_A Periahy may be unposrd foc e»dy vndHdnwals. For S0% CD bonus ratr, passbook and cbecking account muštme« .-mnimum balance rrquirements, ar̂ d funds 
^ r mus be on deposit for 90 dayv šonus rate not availtble with IGds' Cash and Hotiday Savings accounts. Offer cannc: -x used in conjuncoon w.th any other offm. ^ f Ona g> per r •-••' 

* * * * * * > * * * * * * * • * * * * * * * * * 

H 

Jei suradote patinkamą namą 
savo apylinkėje, kreipkitės į 

apylinkės banką 
MIDLAND FEDERAL SAVINGS 

šiuo metu Jums nereikės sumokėti 
už paskolos prašymą, nuosavybės įvertinimą 

ir kredito istoriją. Be to, gausite paskolos nuošimtį 

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

H nidkeficl radarai 
Ssvtnęs tnd Losn Assocfatton 

F D C Insuml 

8929 S. Harlem Ave.. Bndgeview • 708-598-9400 
4040 S. Archer Ave.. Chicago • 773-254-4470 

2657 W. 69lh St.. Chicago • 773-925-7400 
15736 S. Bell Rd.. Lockport • 708-645-2400 
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmu'.kštienė 
-711 VVest 7! st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773; 436-6906 

KANADIŠKA LOTERIJA — APGAULĖ 
Ypač vyresnieji tari būti at

sargūs, nes atsirado naujas 
būdas išvilioti iš jų sunkiai 
uždirbtus ir sutaupytus pini
gus. 

Skambindami telefonu, ap
gavikai pažada vyresniesiems, 
kad jie gali laimėt, dideles su
mas pinigų iš neegzistuo
jančios loterijos Kanadoje. Ir 
tokių skambinin.4 vyresnie
siems vis daugėja, Federali-
niai agentai prar-ia apie šią 
suktybę, kuri pažemė jau ne 
vieno asmens viso gyvenimo 
santaupas. 

JAV Muitinės taryba (US 
Custom Service) r.umato, kad 
vyresniesiems Kanadoje ir 
JAV-ėse ši apgavystė 2000 
metais kainuos 70 milijonų 
dolerių. Kaip pranešama iš 
Čikagos federalinės įstaigos, 
jau vien tik Čikagoje daugiau 
kaip du tuzinai aukų surasta 
miesto ribose per paskutinius 
kelis mėnesius. Viename pa
siturinčiųjų gyenamame prie
miestyje tik ban^o tarnauto
jas išgelbėjo vi-.ną vyresnį 
asmenį, kuris norėjo išimti iš 
savo santaupų ape 20,000 do
lerių ir pasiųsti . Vancouver 
kažkokiai grupei, pažadėjusiai 
jam didelį laimėjiną. 

Apgavikai apsir.eta esą „te-
lemarketing" įstaigų atstovai 
ir tokiu būdu nusiperka vyres
niųjų — pensininke pavardžių 
sąrašus iš teisėtu, duomenis 
renkančių firmų. Tada tie ap
gavikai skambina aukoms ir 
praneša, kad jie yra laimėję 
Kanados loteriją. įvykius ti
riantys asmenys >ako, kad 
nuo tada — nuo pranešimo ga
vimo, pasitaiko kelios toli

mesnės apgavystės eigos va
riacijos: pranešama, jog auka 
turi atsiųsti čekį, kad už
mokėtų Kanados mokesčius, 
prieš gaunant laimėtą sumą. 
arba pranešama, jog reikalin
gas tam tikras mokestis, kad 
galima būtų pervesti laimėtą 
sumą į jų banko sąskaitą. O 
kartais toks apgavikas pasiva
dina „US Customs" tarnautoju 
ir praneša, kad, norint gauti 
laimėtą sumą, reikia užmokėti 
muitą. Ir daugelis vyresniųjų 
tuo patiki. 

Nuo pavasario iki dabar, 
vien tik Čikagoje federalinė 
įstaiga surado 25 tokias au
kas. Bet įstaigos tarnautojai 
galvoja, kad didžioji dauguma 
pagautųjų tyli, nepraneša 
buvę apgauti, nes nenori pa
sirodyti, kad buvo sukvailinti. 
Čikagoje yra 3 UŠ Customs — 
muitinės — tarnautojai, kurie 
paskirti šiai problemai spręs
ti. Būsimų kelių mėnesių lai
kotarpyje ši įstaiga (US Cus
toms) naudosis vyresniųjų 
organizacijomis ir vietine poli
cija, kad paskleistų informa
ciją apie šios rūšies apgavystę, 
bus paruoštos brošiūros ir 
vaizdajuostės. 

Tarp kitko, visiems reikėtų 
įsidėmėti, kad federaliniai tar
nautojai niekada niekam ne
praneša apie jokius laimėji
mus. 

Ši Kanados loterijos apga
vystė pirmą kartą pasirodė 
1997 metais. Aukos dažniau
siai yra vyresnieji, kurie patys 
tvarko nemažas savo santau
pas bankuose. O ideali auka 
yra vyresnysis — pensinin
kas/ė, kurie turi reguliarų 

įprotį siųsti „svveepstakes" for
mas. Sukčiai remiasi faktu, 
kad vyresnieji tiksliai nebeat
mins, ka;r. ir kiek jie yra pa
siuntę .,s\veepstake" formų 
paskutinių kelių mėnesių lai
kotarpyje. 

Šią plintančią apgavystę ti
ria FBI ir Royal Canadian 
Mounted Police. Muitines tar
nautojai sako, kad yra sunku 
susekti apgavikus. Dauguma 
jų naudoja „cellula" telefonus 
vieną ar dvi dienas ir tada 
juos išmeta, o taip pat ir adre
sai, kur aukos turi siųsti 
čekius, yra dažnai keičiami. 
Policija sako, kad kartais ten
ka sekti tokią vietą 5 dienas, 
kol kas nors įtartina pasirodo 
ir tada sugaunamas tik žemos 
pakopos sukčiaus pagalbinin
kas, kuris- teisinasi, kad jam 
buvo pasakyta atvykti į tą 
vietą ir ką nors paimti. To
kiose vietose niekada nedaly
vauja pagrindiniai sukčiai — 
jie yra per daug gudrūs. Mui
tinės tarnautojai Kanadoje ir 
JAV-bėse sako, kad jie jau yra 
perėmę daugiau kaip 9 milijo
nus dolerių vertės nelegalių 
mokėjimų, siųstų sukčiams 
nuo 1998 iki 1999 metų. US 
Customs prašo vyresniuosius 
pranešti vietinei policijai, jei 

ALVVAYS W I T H F L O V V E R S ! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai C§>j 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 

8015W.79St.,Justice,IL 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

A L L P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 
CICERO 5940 W. 35 ST 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (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 

jie itaria telefonu skambi
nanti . 

„Hot-line" telefonas visose 
JAV-ėse yra 800-BE-ALERT 
1800-232-5378), tas telefono 
numeris skirtas t iems, ' ku
riems buvo pažadėta Kanados 
loterijos laimėjimai. Todėl visi 
būkite gudrūs ir nepasiduo
kite suviliojami įvairiais dide
lių laimėjimų pažadais. 

Naudotasi įvairia spauda.. 

* Iš viso p a s a u l i o \ Syd-
n e y sus i r inkus i ems bilietu 
perpardavinėtojams kol kas 
sunkiai sekasi parduoti savo 
atsargas. Spekuliantai nema
žai nustebo pamatę, kad aust
ralai, užuot pirkę bilietus iš 
jų, mieliau 3 valandas ir il
giau stovi eilėje prie oficialių 
kasų. Pasak žiniasklaidos, kai 
kuriems perpardavinėtojams 
sunkiai sekasi parduoti savo 
bilietus net už savikainą. Si
tuacija Sydney labai skiriasi 
nuo Nagano ir kitų olimpiadų, 
kai sporto aistruoliai negailė
davo pinigų už geidžiamus bi
lietus mokėti du tris kar tus 
brangiau, tvirtina nusivylę 
spekuliantai. Jų nuomone, 
australai nemėgsta būti „mel
žiami" bei ne visada yra tikri , 
kad siūlomi nesuklastoti bilie
tai. 

A. t A, 
CHRISTINE LILE1KYTĖ 

. Mirė 2000 m. rugsėjo 20 d., sulaukusi 80 metų. 
Gyveno Čikagoje, Gage Parko apylinkėje. Gimė 

Čikagoje. 
Nuliūdę liko: pusseserės vienuolė seselė M. J e a n 

Giržaitis, SSC, ir Loretta Girzaitis. 
Velionė buvo duktė a.a. Stanley ir a.a. Petronėlės bei 

sesuo a.a. Sylvios. 
A.a. Christine pašarvota sekmadienį, rugsėjo 24 d. nuo 

2 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. , Chicago, IL . Laidotuvės rugsėjo 25 d., 
pirmadienį. Iš laidojimo namų 9:30 vai. ryto Velionė bus ! 
atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po 
Mišių Velionė bus pala idota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę p u s s e s e r ė s . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

1 

A.tA. 
JOHN VAIKUTIS 

mirus , reiškiame gilią užuojautą seseriai D A L E 
MURRAY, ALRK Moterų sąjungos pirmininkei ir 
visai VAIKUTIS šeimai. 

ALRK Moterų sąjungos valdyba ir narės 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAI DA S — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5 2 0 0 W. 9 5 S t . 
O a k L a w n , I L 

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

ALL PHONES 
1-773-523-O440 

PROVIDING SERVICE 
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS 

CLOSE TO HOME 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
t a r p Čikagos i r Lemonto 
10 minučių nuo Šv .Kazimiero 
l ietuvių kapinių 

1 1 0 2 8 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s H i l l s , I L 
708 -974-4410 

» y • 



8 DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE', 

Valentinas Krumpl i s , 
..Draugo" administratorius, 
skaitys pranešimą apie dien
raščio ..Draugo" finansinę-ad-
ministracinę būklę Draugo 
fondo narių suvažiavime šį 
šeštadienį, rugsėjo 23 d., 10 

• vai ryto Čikagoje. Jaunimo 
centre, Čiurlionio galerijoje. 
Nariai ir būsimi nariai kvie
čiami dalyvauti ir sužinoti, 
kaip sekasi „Draugui", vienin
teliam dienraščiui už Lietuvos 
ribų. 

Dai l ininkė R a s a S u t k u t ė 
kuria scenos dekoracijas muzi
kos ir poezijos koncertui „Lie
ka tik meilė". Programą atliks 
aktorė Virginija Kochanskytė, 
mecosopranas Rita Preikšaitė 
ir fortepijonu skambins Meliti-
na Diamandidi-Kuprienė. Į 
nepaprastą koncertą visus 
maloniai kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
Šeštadienį, rugsėjo 30 d.. 6:30 
val.v. atėję į Pasaulio lietuvių 
centro Lietuvių fondo (sporto) 
salę, paremsite Lietuvos vai
kus ir Pasaulio lietuvių cent
rą, kuriame ne tik „Saulutė", 
bet ir daugelis kitų organiza
cijų randa prieglobstį. 

Švč. Mergelės M a r i j o s pa
veikslo s u g r į ž i m a s į Pa
žaislį. Nepraleiskite retos 
progos pamatyti didingą isto
rinę vaizdajuostę šį sekmadie
nį, rugsėjo 24 d., 12:30 val.p.p. 
•Jaunimo centre (2 val.p.p. JC 
kavinėje galėsite įsigyti karš
tų patiekalų). 

Šį sekmadien į , rugsė jo 24 
d., „Lituanicos" vyrų futbolo 
vienuolikė išvykoje „Serbian 
Center*' aikštėje (Lake Villa, 
ILi nežais, nes varžovai ne
galėjo sudaryti komandos. 
Spalio 1 d. „Lituanicos" ko
manda turėtų susitikti su 
lenkų "Highlanders" Burbank, 
IL, esančioje aikštėje. 

Ar gal ima į s iva ik in t i vai
kus iš L ie tuvos? Kokias 
kompensacijas ar nuolaidas 
suteikia valdžia daugiavai
kėms šeimoms? Ar labdara ap
mokestinama? Ar į šeimas 
priimti našlaičiai skriaudžia
mi? Ar vaikai privalo lankyti 
mokyklas? Ar čigonai turi sa
vitų problemų? Šiuos ir kitus 
klausimus galėsite išsiaiškin
ti, atvykę į PLC Bočių menę 7 
val.v. penktadienį, rugsėjo 29 
d., kur „Atviro žodžio" forume 
kalbės iš Vilniaus atvykę Lie
tuvos vaikų fondo atstovai Ro
manas Burba ir Romualda 
Navikaitė. Visus gausiai daly
vauti kviečia ,,Saulutė", Lietu
vos Vaikų globos būrelis. 

S o p r a n a s L i j a n a Pau le t t i 
dainuos Lietuvos Dukterų po
kylyje, kuris vyks spalio 14 d., 
šeštadienį. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Fortepijono 
partiją atliks pianistė Gintė 
Čepinskaitė. Klausytojai gir
dės lietuvių kompozitorių kū
rinius ir populiarias klasiki
nes arijas. 

Mindaugas Žemaitis 
Tenoras Mindaugas Že

mait is - V Noreikos moki
nys, savo magistrantūros stu
dijas Lietuvos Muzikos aka
demijoje baigęs 1997 m., jis 
yra jau koncertavęs ne tik Lie
tuvoje, bet ir Latvijoje. Austri
joje, Vokietijoje. Danijoje. Iz
raelyje. Spalio 8 d., sekma
dienį, 3 val.p.p. M. Žemaitis 
pirmą kartą koncertuos Čika
goje, Mother McAuley mokyk
loje. Jaunasis tenoras čia dai
nuos kartu su Lietuvos operos 
primadona Irena Milkevičiūte. 
Paklaustas apie gastroles 
JAV. M. Žemaitis sakė, jog jis 
džiaugiasi, tapdamas savotiš
ku tiltu, jungiančiu lietuvius 
abipus Atlanto. Juk ne tas 
pats, ar važiuoti į svetimą ša
lį, kur tenka susidurti su visai 
nepažįstama publika, ar pas 
savus. Koncertuodamas Čika
goje. M. Žemaitis ruošiasi at
likti keletą tokių žinomų ope
rų kaip „Traviata", „Truba
dūras. „Don Carlos", „Meiles 
eliksyras" arijas. Su Irena 
Milkevičiūte jis jau yra ben
dradarbiavęs G. Verdi operoje 
„Trubadūras". Taigi už dviejų 
savaičių jus kviečiame į daina
vimo šventę. Šiems dviem dai
nininkams akompanuos Čika
goje gyvenanti pianistė Sona
ta Zubovienė. Bilietus į kon
certus jau galite įsigyti „Drau
go" administracijoje ir „Sekly
čioje". Bilietų kainos - įvai
rios. 

Žemaičiai tikrai turėtų pa
remti Lithuanian Mercy Lift 
pokylį, - juk visos pokylio lė
šos bus skirtos naujo akių chi
rurgijos centro Žemaitijoje sta
tybai. Pokyliui vadovaujanti 
Rima Sidrienė pasakojo, kad 
dabar Lietuvoje 700,000 gy
ventojų turi važiuoti operuo
tis į Vilnių, Kauną ar Klaipė
dą. Naujasis centras būtų di
delė parama. Taigi iki Lithu
anian Mercy Lift pokylio, pa
vadinto, beje, „Viduramžių* 
vardu, beliko tik savaitė. No
rėdami palengvinti akių klini
kos steigimą, galite įsigyti lo
terijos bilietų. Du pirmosios 
vietos laimėjimus: du lėktuvo 
bilietus į Lietuvą ir atgal do
vanoja American travel Ser
vice bei Scandinavian Airlines 
(SAS). Dar galima laimėti 
1.000. 500, ir du DO 250 dol. 
pinigais. Skambinkite Linai 
Žliobienei tol. 630-725-9544 

Praurimė ir Leonidas Ragai „Draugo" pokylyje. Nuot; E. Šulaičio 

Vyresnių jų l ie tuvių cent 
r e „Seklyč io je" rugsėjo 27 d.. 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus dai
nų popiete su muz. Faustu 
Strolia. Programoje: dainos, 
laimės šulinys, bendri pietūs. 
Vėl paskutinis rugsėjo mėne
sio trečiadienis, kurį išlydėsi-
me su daina. Maloniai kviečia
me dalyvauti ir linksmai pra
leisti popietę. Iki pasimatymo 
„Seklyčioje". 

Ar v i s dar e s a t e pas ip ik t i 
nę , jog per NBC nebuvo rody
ta Lietuvos olimpinė delegaci
ja? Pasipiktinimo laiškus į 
NBC siųskite šiuo adresu: 

support@recipio. com 
Laiško pavyzdys būtų toks: 
„Dear Širs: 
Once again we are doeply di-

sappointed that Litnuania 
and other countries vvere omit-
ted in the TV broadcast of the 
Olympic opening ceremonies 
on September loth. VVhether 
avid sports-fans or casual ob-
servers of these wonderful 
games, we are truly appalled 
that you would truncate your 
broadcast in such a manner, 
and impose your commerciais 
on us ra ther than let us see 
our fellow-countrymen - uho 
have only in the lašt decade 
been allowed to participate 
under their own flag - proud, 
happy and free to participate 
as a group in the long-awaited 
Olympic parade. Australian 
channel 7 broadcast the entire 
program. shovving a true un-
derstanding of Olimpic spirit. 
Where is Yours?" 

Čikagos ur izmo b iu ra s 
apskaičiavo, kad Čikagos tu
rizmo pramc N.es apyvarta pra
ėjusiais 199J m. pasiekė 30 
mln. dol. Iš ūsų JAV miestų 
Čikaga yra -zetvirtoje vietoje 
pagal JAV t .ristų ir devintoje 
vietoje pagal užsienio turizmą. 
Čikagos tu r :mo sferoje dirbo 
132.000 žmt iių arba 10 proc. 
visu Čikagoj darbuotojų. Buvo 
pažymėta, įįg vis daugiau ke
liautojų aps stoja viešbučiuo
se, o ne pas iraugus ir pažįs
tamus. Per c eną vienas turis
tas apytiksl ai išleidžia tarp 
101 ir 115 i >!. Daugiau kaip 
10 milijonų I įrištų praėjusiais 
metais atvy.o į Čikaga, kad 
pamatytų „ larvių paradą", ir 
daugiau ka p pusė milijono 
žmonių pirk) suvenyrus, pa
puoštus šio neįprasto parado 
atributais. (,1 proc. laimingų 
keliautojų S;kė, jog jie sugrįš į 
Čikagą per ateinančius trejus 
metus. 

Lietuviu fondo' 6-oji meti
nių žaidyr. ų golfo diena vyks 
spalio 15 d , sekmadienį. 10:30 
vai. ryto )ld Oak golfo lau
kuose, 14:.-čia gatvė ir Park 
Road. O r i n d Park, Illinois. 
Kiekviena-. 100 dol. padidinęs 
savo įnaš-. fonde arba įstojęs 
nauju nariu su minimalia su
ma, galės veltui dalyvauti žai
dynėse ir akarienėje. Kitu at
veju: 25 dol. dalyvauti žaidy
nėse ir 25 dol. vakarienėje su 
atgaiva. Bilietą užsakymas ir 
visa kita -formacija skambi
nant Vyta.:-ui ir Aldonai Vait-
kams tel. 6 ;0-243-8178. 

Dr. Vėjas L iu lev ič ius at
vyks iš tolimos Knoxville, Ten-
nessee, dalyvauti 20-ajame 
Ateities savaitgalyje šeštadie
nį, spalio 28 d. Jis pasidalins 
žiniomis apie savo naują, 
Cambridge University leidyk
los išleistą knygą apie vokie
čių okupaciją Pirmo pasauli
nio karo metu („War land on 
the Eastern Front..."). Ateities 
savaitgalis vyks spalio 28-29 
d. Ateitininkų namuose, Le-
mont, IL. Čikagos apylinkių 
lietuviai kviečiami savaitga
lyje dalyvauti ir pagerbti iš 
taip toli atvykusį jauną akade
miką bei istoriką. 

KO MOKOMA MENO 
MOKYKLĖLĖJE? 

Meno mokyklėlė veikia an
tradieniais Lemonte, PLC. 

Programa vaikams 3-5.5 
metų. Dvi pamokėlės: dainavi
mas - ritmika, kvėpavimas, 
dainų repertuaras, atitinkan
tis amžių (5:30 - 6:10 val.v.) ir 
choreografija - šokio pradžia
mokslis - ritmika, baleto (kla
sikinio šokio), lietuviško ir 
sportinio-pramoginio šokio 
žingsniai, junginiai, rankų, 
kojų pozicijos (6:15-6:55 v.). 
Nuo spalio mėnesio bus gali
ma lankyti dailės pamokėlę, 
jei susidarys visa klasė. 

Programa vaikams, vyres
niems kaip 5.5 m. amžiaus. 
Dvi pamokėlės: dainavimo 
6:15 val.v.-7 val.v. ir choreo
grafijos - 7:05-7:50 val.v. Pas
taba: yra galimybė (susidarius 
pakankamam skaičiui) šios 
amžiaus grupės moksleiviams 
choreografijos pamokėlę pra
dėti 5:25 val.p.p. ir tęsti iki 
6:10 val.v. Nuo spalio mėnesio 
numatoma pakviesti mokslei
vius į dailės klasę. Laikas bus 
suderintas su daugumai tin
kamu. 

Pamokėles galima lankyti 
pasirinktinai - vieną ar dau
giau. Dar galima užsirašyti į 
fortepijono bei kanklių (antra
dieniais a r ketvirtadieniais) 
pamokas. Priimami mokslei
viai nuo 6.5 metų. Kviečiame 
ir vyresnius ar suaugusius. 
Amžius neribojamas! 

Šeštadieniais Jaunimo cen
tre vyksta dailės pamokos. 
Dvi grupės: I. 1:20-2:05 
val.p.p. ir II. - 2:10-2:55 
val.p.p. Baletas: jaunesnieji: 
1:15-1:55 val.p.p., vyresnieji -
2:05-2:50 val.p.p. Į sportinius 
šokius priimami vaikai nuo 7 
m. amžiaus: 2:05-2:50 val.p.p. 
Drama: 2:55-3:40 val.p.p., prii
mami vaikai nuo 5.5 m. a n -
žiaus. L. T. 

Kun Vitas Mikolaitis i kairėje) ir kun Rimas Gud'lis ..Draugo" pokylyje 

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

Ne one makes round trip travei to _;thuanw? eaiier ano x>re conveniem t^an SAS. 
From Chic *qr>. we offer dail', service to Vilnius with a r -ssle-free connection / a 
Stockholm. Whe' yoo're ready -o retum. you'li en;oy same-day travei back to 
Crvcacc triroujfi oo' Copemvy - fUb Find o:.i wM: a worid o' ri'fference SAS 
car. nakf> fof ya.r ned tnp. Jusi r.,- your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our viebsrte 3t \ \wan.oe' 
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„Dainavos" ansamblio vadovas Da
rius Polikaitis sako, kad su choru 
jau seniai norėjo atlikti Čiurlionio 
kūrybos. Nuotr. E. Andrulytės 

ČIURLIONIO KŪRYBA 
ĮDOMI IR DABAR 

Bandydamas prisiminti, ka
da pirmą kartą gyvenime susi
d ū r ė su M. K. Čiurlionio me
nu, „Dainavos" ansamblio va
dovas Dar ius Polikaitis susi
grąžino vaikystės vaizdus -
min tyse j a m yra įstrigusi „Ka
ralių pasaka" - į savo karalys
t ę žiūrintis karal ius ir didžiu
lė jū ros banga. Sąmoningai 
apie Čiurlionį Darius susimąs
t ė gimnazijoje, išgirdęs simfo
n ines poemas „Miške" ir „Jū
ra". 

„Dainavos" ansamblio vado
vas su džiaugsmu sutiko da
lyvauti šį rudenį Čikagoje vyk
siančiame Čiurlionio festivaly

je. Visų pirma, dėl choro, ku
ris ruoš Čiurlionio harmoni
zuotas liaudies dainas ir taip 
turės puikią progą arčiau pa
žinti Čiurlionį. Antra, choro 
vadovas nudžiugo, kad festi
valį rengs jungtinės - „dypu-
kų" vaikų ir naujai atvykusių
jų jėgos. Darius tvirtino, kad 
toks tarpusavio bendravimas 
absoliučiai būtinas. Trečia, 
Dariaus manymu, Čiurlionis 
yra vienintelis pasaulyje taip 
gerai žinomas lietuvių meni
ninkas - ir puiku, jei mūsų vi
suomenė jo jubiliejų pažymės 
ne t ik lietuvių, bet ir ameri
kiečių tarpe. Čiurlionio kūry
ba įdomi ir dabar - kompozito
rius savo muzikoje mokėjo sa
vitai panaudoti lietuvių liau
dies dainų temas - ne pažo
džiui, bet labai originaliai. 
Toks kūrimo principas ir da
bar pasaulyje yra aktualus. 

Šį rudenį Dariaus Polikaičio 
vadovaujamas „Dainavos" an
samblis dalyvaus dviejuose 
Čiurlionio festivalio koncer
tuose - lapkričio 1 d. Čikagos 
kultūros centre (78 E. Wa-
shington Str.) bei lapkričio 5 
d. Jaun imo centre. „Dainava" 
dainuos keturias Čiurlionio 
harmonizuotas liaudies dai
nas - „Oi giria giria", „Oi le
kia lekia", „Bėkit bareliai" ir 
„Anoj pusėj Nemuno". Kartu 
su Vilniaus styginių kvartetu 
ir pianistu Roku Zubovu atliks 
Čiurlionio kantatą „De Pro-
fundis". Pasižymėkite šių kon
certų datas! Patys atvykite į 
šią muzikos, dailės, poezijos 
šventę ir atsiveskite draugus. 

E. A n d r u l y t ė 

• Č i k a g o s P o l i c i j o s d e 
p a r t a m e n t a s i e š k o policijos 
seržanto Kazimer J . Wistert 
šeimos narių. K J . Wistert žuvo 
1927 m. birželio 7 d., e idamas 
savo pareigas. Čikagos policija 
norėtų gauti a.a. VVistert foto
grafiją panaudoti naujoje Čika
gos policijos istorijos kronikoje. 
P r a š o m e k r e i p t i s : O f f i c e r 
Mike Doo ley , 312-744-8200. 
Kalbėti angliškai. 

• A . a . J u o z o M a u r u k o 
a t m i n i m u i , j o d u k t ė D a l i a 
Gilvydienė ats iuntė „Saulutei" 
$280, kuriuos suaukojo: A. S. 
Baršauska i $50; A. N . Bodiya 
$40; E . K Karveliai $20; V.V. 
Memenai $20; J . I. Orentai $20; 
V. P a t a l a u s k i e n ė $ 1 5 ; D . A. 
Rackai $25; G. A. Rudžiai $25; 
B . J . Svera i $40; Y.A. Zapa-
rackai $25. „Saulutė" dėkoja už 
a u k a s padėt i vargingai, gyve
nan t i ems Lietuvos va ikams i r 
r e i šk ia nuoširdžią užuojau tą 
a . a . J . M a u r u k o š e i m a i be i 
ar t imiesiems. 

• N a m a m s p i r k t i pasko
l o s duodamos mažais mėnesi
n ia i s įmokėjimais ir pr ie ina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 W e s t C e r m a k R o a d . 
TeL (773) 847-7747. 

• BALTIC MONUMENTO, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
m i n a s K a z ė n a i . V i sų r ū š i ų 
paminklai , žemiausios kainos, 
ge r iaus iomis są lygomis . Pa
ge idaujan t a tvyks t ame į na
mus . 

• Automobi l io , n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 8. 
Kedz ie Ave., E v e r g r e e n Pk., 
I L 60805-2325. Tel . 708-422-
3455. 

•DĖMESIO! VTDEO APA
R A T Ų SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
k r e ipk i t ė s į INTER-VIDEO 
3 5 3 3 S. A r c h e r A v e . , C h i -
cago , IL 60629. Te l . 773-927-
9 0 9 1 . Sav . P e t r a s B e r n o t a s . 

• J a n i n a Račytė Morkū
n i e n ė i e i k o J a n i n o s Ko-
cbanskytes , buvusios jaunys
tės draugės iš Alytaus. Ji vaidi
no Alytaus teat re su Janinos 
teta Veronika Jaciene. Jei esate 
tos Kochanskytės duktė, pra
šau skambinti (coUect) teL 801-
467-9730. 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos vai
kų globos būrelis , dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
l i dams v a i k a m s , daugiavai 
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: A.a. Juozo 
Mauruko a tm. Stasė Mauru-
kienė $50 bei Charles ir Kim 
Just ice $25; Stephen ir Mary 
Chicoine $240 tęsia mergaitės 
metinę paramą; Ona Šilėnienė 
$60 mergaitę paremti; Gražina 
Gražienė $240 tęsia mergaitės 
me t inę pa ramą . Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd* 
Buffalo Grove , EL 60089. Tel. 
847 -537 -7949 . T a s ID*36-
3003339. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap l ankyk i t e S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pas ta tant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j i s pada ry ta s , kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vi l imas Nelsonai . Tel. 773-
23341335. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
CSvilmėsffkrimmalmtabyktt 

6247 SJbdsJe Arenus 
Chieago, IL 606S9 
TeL 771-7764700 

Toli free 24 br. 666-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

9 v s. M 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
CttfTAftAS P. ČEPtNAS 
6436 A M M , Oacafo. tt. 60629 

TeL 773-582-4500 
Valanda* pagal furtarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 631 
Chka«D,IL«MS9 

(Skaraai gatvei ana .Dranga") 
TeL 779-tM-Oie*. 

TeL etO-SOT-OMO, Leaaoat, IL 
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