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Spalio pradžioje — smulkiųjų 
dešiniųjų partijų jungtuvės 

Vilnius , rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — Spalio pradžioje ke
lios nedidelės dešiniosios par
tijos ketina susijungti į Lietu
vos dešiniųjų sąjungą. Kaip 
informavo Tėvynės liaudies 
partijos (TLP) pirmininkė Lai
ma Andrikienė, ta i nutar ta 
antradienį šių partijų koordi
nacinės tarybos posėdyje. 

L. Andrikienės teigimu, jun
giamajame suvažiavime, kuris 
vyks šių metų spalio 6 dieną, 
dalyvaus Demokratų (LDP), 
Nepriklausomybės (NP) bei 
Tėvynės liaudies partijos 
(TLP), taip pat Tautininkų 
sąjunga (LTS) ir Laisvės lyga 
(LLS). 

TLP pranešimu, kol kas dar 
nėra aiški Lietuvos politinių 
kalinių ir t remtinių sąjungos 

(LPKTS) nuostata dėl jungi
mosi. -Koordinacines Tarybos 
posėdyje buvo nuspręsta para
ginti LPKTS vadovybę pradėti 
derybas dėl jungimosi su kito
mis dešiniosiomis partijomis. 

Kaip sakė Seimo narys. 
LPKTS pirmininkas Povilas 
Jakučionis, „mūsų sąjunga vis 
dar abejoja". Jo teigimu, tik
resnės derybos galėtų pra
sidėti t ik po dešiniųjų partijų 
jungtuvių. Pasak jo, LPKTS 
vienija panašios biografijos 
žmones, tad nėra lengva vie
nytis su ideologinėmis partijo
mis. 

Visos minėtosios politinės 
jėgos šiuo metu neturi lemia
mos įtakos politiniame gyve
nime. 

Arvydo Sabonio ateitis 
da r neaiški 

Jei 36 metų A. Sabonis nus-Port landas , rugpjūčio 10 
d. (BNS) — Laisvojo agento 
statusą turinčio krepšininko, 
vidurio puolėjo Arvydo Sabo
nio ateitis — žaisti ar nežaisti 
NBA lygoje — vis dar neaiški. 

Pasak Portlando dienraščio 
„The Oregonian", Portlando 
„Trail Blazers" klubo prezi
dentas Bob Whitsi t t dar ne
pradėjo rimtų derybų su 
krepšininko agentu Herb Ru-
doy, todėl ši pauzė skatinanti 
įvairius gandus. 

„Mes esame pačioje derybų 
pradžioje. Sabas pasakė, jog 
arba sugrįš, arba pasitrauks. 
Tikiuosi, jog jis sugrįš", ketvir
tadienį išplatintą B. VVhitsitt 
pareiškimą cituoja laikraštis. 

* L ie tuvos socialdemo
kra tu partį jos (LSDP) vadas, 
premjeras Algirdas Brazaus
kas yra t rokštamiausias kan
didatas į prezidento postą 
2002 m. pabaigoje vyksian
čiuose rinkimuose, rodo liepos 
pabaigoje bendros Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos rinkos ir 
viešosios nuomonės tyrimų fir
mos „Baltijos tyrimai" atlikta 
apklausa. A. Brazauskui savo 
balsus atiduotų 19.6 proc. 
apklaustųjų. Birželį šis rodik
lis buvo 21.3 proc. II vietoje — 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, už kurį balsuotų 
9.5 proc. Dabartinis preziden
tas Valdas Adamkus gautų 
7.9 proc. balsų. IV vietoje — 
partijos „Lietuvos krikščionys 
demokratai" vadas. Seimo na
rys Kazys Bobelis (5.5 proc.' 

* R i n k i m u o s e į Seimą 
d a u g u m a r i n k ė j u b a l s u o t u 
už premjero Algirdo Brazaus
ko Lietuvos socialdemokratų 
partiją (LSDP), o jos valdan
čiosios daugumos bendrininkė 
Artūro Paulausko Naujoji są
junga į Seimą nepatektų, rodo 
liepos pabaigoje bendros Lie
tuvos ir Didžiosios Britanijos 
rinkos ir viešosios nuomones 
tyrimų firmos „Baltijos tyri
mai" atlikta apklausa. L'ž 
LSDP Seimo rinkimuose bal 
suotų 21.2 proc. apklaustųjų 
Sėkmės rinkimuose ir nema
žos frakcijos Seime galėtų 
tikėtis Rolando Pakso ir Eu
genijaus Gentvilo Lietuvos li
beralų sąjunga (LLS), už ku
rią balsuotų 9.7 proc. Neseniai 
suvienyta, Kazio Bobelio vado 
vaujama partija „Lietuvos 
krikščionys demokratai" rin
kimuose gautų 5.3 proc balsų 
Likusios partijos pagal propor
cinę sistemą į Seimą nepa
tektų, nes neįveiktų privalo
mos 5 proc. rinkimų ribos 

Lietuvos puošmena — Vilniaus senami 

New Yorko merijos atstovė 
Vilnių prilygino Milanui 

pręstų sugrįžti, „Trail Bla
zers" klubo vadovai tikisi ge
rokai sumažinti praėjusių 
metų krepšininko atlyginimą, 
kuris sudarė 11.25 mln. dole
rių. Jei lietuvis nutartų pasi
t raukt i , Portlando komandai 
skubiai tektų susirasti paty
rusį vidurio puolėją. Tai ne
būtų lengva užduotis, kadangi 
visi labiausiai pageidaujami 
šios pozicijos žaidėjai j au pasi
rašė sutar t is su NBA klubais. 

A. Saboniui atsisakius žais
ti, „Traii Blazers'' klubui testų 
rinktis praktiškai iš dviejų 
laisvojo agento statusą tu
rinčių vidurio puolėjų — 01-
den Polynice arba Duane 
Causw ell. 

Tiesa, Portlando komanda 
gali pamėginti iš New Jersey 
„Nets" susigrąžinti 36 metu 
Chris Dudley. kuris „Traii 
Blazers" gretose rungtyniavo 
1993-1997 metais. Pastarajam 
vidurio puolėjui pagal ketve
rių metų 36 mln. dolerių su
tartį „Nets" gretose liko žaisti 
vieną sezoną. 

* Į K a u n ą a tvyko nau ja 
s is K a u n o „Žalgir io" legio
nierius, 203 cm ūgio krašto 
puolėjas, amerikietis Kenny 
Inge. Kartu į Lietuvą atkelia
vo krepšininko sužadėtinė 
Christine Mc'Nally ir kat inas. 
Kenny ir Christine tai — pir
masis vizitas Lietuvoje. Krep
šininko sužadėtinė turi lietu
viško kraujo —jos mama kilu
si iš Lietuvos. Christine sakė, 
kad čia bandys ieškoti savo 
šaknų ir pridūrė, jog su Kenny 
planuoja savo vestuves atšokti 
Lietuvoje. Merginos motina 
Asta Dysaitė JAV ištekėjo ir 
pakeitė vardą bei pavardę į 
O s t McNal l . (KD, R, LŽ. Elta, 

L i e t u v o s k r e p š i n i o 
r i n k t i n ė s a t r a d i m a s Sydney 
olimpiadoje Darius Songaila 
dar nėra t ikras, ar atstovaus 
valstybinei komandai Europos 
pirmenybėse Turkijoje. JAV 
žiniasklaidoje pasirodė inter
viu .̂ u D. Songaila, kuriame 
krepšininkas teigia, jog jei at-

• vyks į Lietuvą, tai tik rugpjū
čio pabaigoje. Taigi, puolėjui 
beveik neliktų laiko kartu pa
sitreniruoti su rinktine — že
myno pirmenybes prasidės 
rugpjūčio 31-ąją. LR.EIUI 

* Bal t i jos televizija (BTV), 
kurią j a u senokai krečia 
didžiausių akcininkų nesuta
rimai dėl bendrovės valdymo, 
atsidūrė ties bankroto slenks
čiu. Šiuo metu televizijos dar
buotojams dar nesumokėti at
lyginimai už birželį. (R. Kita) 

Vi ln ius , rugpjūčio 8 d. 
(Elta) — Pirmą kartą Baltijos 
valstybėse viešėjusi aukšta 
New Yorko merijos pareigūnė 
negailėjo komplimentų gerai 
sutvarkytam Vilniui, kurį 
įvertino kaip tikrą europie
t iška miestą ir ne kartą lygino 
su Milanu. 

Tokius įspūdžius New Yorko 
mero administracijos įgalioti
nė tarptautinio verslo klausi
mams Linda K. Gras išsakė 
trečiadienį susitikusi su Vil
niaus mero pavaduotoju Juozu 
Iinbrasu. 

L. K. Gras pristatė New Yor
ko merijos politiką pritrau
kiant užsienio investicijas į 
miestą. New Yorke ketinan
čioms steigti atstovybes fir
moms merijoje suteikiama ne
mokama informacija apie val-

* B e n d r o v ė „Lietuvos 
d r a u d i m a s " pirmąją rugsėjo 
savaitę apdraus nuo nelai
mingu atsitikimų per pėsčiųjų 
perėjas į mokyklas einančius 
a r iš jų grįžtančius bendrojo 
lavinimo mokyklų mokslei
vius. Renginį „Apsaugok ma
ne" draudimo bendrovė vyk
dys Vilniuje ir Klaipėdoje. Juo 
norima atkreipti dėmesį į la
biausiai pažeidžiamą eismo 
dalyvį — vaiką. „Lietuvos 
draudimas" įsipareigoja nuo 
nelaimingų atsitikimų ap
drausti visus per sankryžas ir 
pėsčiųjų perėjas einančius 
bendrojo lavinimo mokyklų 
moksleivius. Moksleiviai bus 
apdrausti 10,000 litų sumai. 
Specialiais lipdukais ir kitais 
skiriamaisiais ženklais pažy
mėtose perėjose įvykus drau
diminiam įvykiui, draudimo 
išmoka bus mokama nuken
tėjusiųjų tėvams ir globėjams. 

* S u p r a s d a m i , k a d paš to 
d a r b u o t o j a m s nėra saugu 
vieniems nešioti pensijas, nuo 
šiol Vilniaus miesto Lazdynų, 
Karoliniškių, Pilaitės ir Vir-
šuliškių seniūnijose juos lydės 
policijos komisariato pareigū
nai. Vieną pensijas nešiojantį 
paštininką lydės vienas polici
ninkas. Policija taip pat 
pranešė. kad suaktyvins 
budėjimus prie tų vietų, kur 
išmokamos pensijos. Pasta
ruoju metu tiek Vilniuje, tiek 
visoje Lietuvoje padažnėjo 
pašto darbuotojų užpuolimų. 
Grasindami ginklais, plėšikai 
sužaloja paštininkus ir atima 
pensijoms skirtus pinigus. Ne
retai nemažas pinigų sumas 
nešioja moterys. Vienos, be 
palydos jos paprastai neįsten
gia pasipriešinti nusikaltė
liams. iBMSi 

stybinius mokesčius, procedū
ras, reikalingas pradėti vers
lą, teikiamos teisininkų bei 
tikrintojų konsultacijos. Ta ip 
pat išsami informacija patei
kiama Internete , kur firmos 
gali siųsti savo klausimus. 
„Geležine taisykle" L. K. Gras 
pavadino reikalavimą į tokius 
paklausimus atsakyti per 10 
dienų. 

J. Imbrasas teigė esąs susi
domėjęs New Yorko savival
dybės patirtimi, kaip pri t rauk
ti kuo daugiau izsienio in
vesticijų turint bijotą miesto 
biudžetą. Juolab, kad j a s 
turėtų paspartinti vis didesnė 
Lietuvos galimybė tapt i 
Europos Sąjungos nare. 

Kalbėdama apie Vilnių, L. 
K. Gras užsiminė maniusi at
vyksianti į pokomunistinės ar
chitektūros miestą su masy
viais statiniais, tačiau ji buvo 
nustebinta europinės archi
tektūros, restauruotų pastatų, 
miesto švaros ir žalumos 
pačiame miesto centre. Taip 
pat ji sveikino Vilniaus miesto 
vadovus, sėkmingai išsprendus 
saugumo problemą mieste — 
ji teigė naktį nebijojusi vaikš
čioti po Vilniaus senamiestį. 

Pasak jos, amerikiečiams vis 
dar t rūks ta informacijos apie 
Vilnių ir Lietuvą, o čia esama 
tokių vietų, kurios turėtų būti 
žinomos visur. Ypač New Yor
ko atstovę sudomino valstybi
nių parkų, ežerų ir miškų gau
sa Lietuvoje. 

* Vi ln iaus bankas pra
dėjo ž y g i u s diegiant Lietu
voje naują būsto kreditavimo 
modelį. Jo esmė — klientas, 
tam tikrą laikotarpį taupyda
mas savo lėšas už mažesnes 
nei rinkos palūkanas, vėliau 
įgyja teisę už mažesnes pa
lūkanas gauti paskolą namui 
arba butui įsigyti. <vž. Elu) 

Du k l a i p ė d i e č i a i žvejai 
N e m u n e , t i e s R u s n ė s sala , 
sugavo 26 kg sveriantį 152 cm 
ilgio šamą. Tokios žuvies-mil-
žines žvejai laukė su telesko
pine meškere visą naktį. Tik 
ankstyvą rytą ant jos užkibo 
stambi žuvis, smarkiai sulen
kusi labai stiprų žvejybos įna
gį. Daugiau kaip pusę valan
dos jie galinejosi su bandan
čiu pasprukti šamu. Tik tada, 
kai vienas jų. įbridęs į vande
nį, tvirtai rankomis sučiupo 
prie kranto neįtikėtinai di
džiulę žuvį už žiaunų, vargais 
negalais ją pavyko išvilkti į 
krantą. Žvejai juokauja, kad iš 
tokio milžiniško šamo išvirtos 
žuvienės užtektų ir gausiam 
vestuvininkų būriui. A M 

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr 

* S i e k d a m a s u t e i k t i pa
r a m ą n u k e n t ė j u s i e m s nuc 
stichinės nelaimės Lenkijos 
gyventojams, vyriausybė iš re
zervo fondo skyrė 200,000 litų. 
Kelios visuomeninės Lietuvos 
organizacijos paskelbė rinklia
vas, kurių tikslas — padėti 
potvynių niokojamai kaimyni
nei Lenkijai. Į specialų fondą 
nukentėjusiems nuo potvynio 
Lenkijoje paremti Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas 
yra pervedęs 4,000 litų. Lenki
ja, ypač pietinė jos dalis, nu
kentėjo nuo vasaros audrų ir 
potvynių, daugiau nei 15,000 
žmonių buvo evakuoti iš už
tvindytų rajonų. 'Elta) 

* Prez identas Valdas 
Adamkus dvi paras bandė 
slėpti šlapimtakio akmens 
skaldymo operaciją, kuri j am 
buvo netikėtai at l ikta antra
dienio vakare. Dėl šios opera
cijos nebuvo pakoreguota pre
zidento darbotvarkė, todėl 
apie jo sveikatos problemas 
nieko neįtarė net daugelis jo 
patarėjų. Žinodamas paslaptį, 
nuo kolegų ją saugojo ir arti
mas V. Adamkaus bičiulis bei 
patarėjas Raimundas Mieže
lis. (LR, Elta> 

* Prez identui Valdui 
Adamkui antradienio vakarą 
Antakalnio klinikose buvo at
likta akmens šlapimtakyje 
skaldymo procedūra, penkta
dienį oficialiai patvirtino pre
zidentūra. Kaip pranešė prezi
dento spaudos tarnyba, 15 
minučių trukusi akmens skal
dymo procedūra smūginėmis 
bangomis buvo atlikta be nar
kozės. Ši procedūra atlikta po 
prezidento sveikatos eilinio di
agnostinio patikrinimo. Pasak 
pranešimo, gydymas tęsiamas 
toliau. Kitas V. Adamkaus 
sveikatos patikrinimas nu
matomas po 10 dienų. (BNS) 

* Paskolų būstu i rinka 
plečiasi . Lietuvos bankai per 
pirmą šių metų pusmetį 
išdavė daugiau paskolų būstui 
(mortgage loan) nei pernai tuo 
pačiu laikotarpiu. Žinovų 
nuomone, tai liudija, jog di
dėja Lietuvos vartotojų pasi
tikėjimas savo finansine pa
dėtimi. Lietuvos būsto pas
kolų rinka vis dar gerokai at
silieka nuo Baltijos valstybėse 
pirmaujančios Estijos. (VŽ,Elta) 

* Kitąmet v y k s i a n č i u o s e 
prezidento r inkimuose gali 
dalyvauti filosofas ir publicis
tas Arvydas Juozaitis, po 
dešimties metų tylos nuspren
dęs grįžti į aktyvią politiką. Jo 
pavardė minima tarp gali
mų Socialdemokratų partijos 
kandidatų. Kol kas j is dirba 
vyriausybėje premjero pata
rėju kultūros klausimais. (R, 
Elta) 

L ^Tėvynėje pasižvalgius 
* P o to , k a i „Lie tuvos te-

l e k o m a s " nusprendė nuo 
rugpjūčio 1 d. dar kartą padi
dinti paslaugų kainas, Lietu
voje daugėja gyventojų, atsisa
kančių telefono. Daugelį žmo
nių išgąsdino naujas 12 centų 
sujungimo mokestis bei nuo 
17 iki 19 litų padidintas abo
nentinis mokestis. Per liepą ir 
pirmąsias rugpjūčio dienas 
vien Vilniaus regione teleko-
mas neteko apie 2,000 abo
nentų. Kaune pastaruoju me
tu telefono atsisakė apie 500 
klientų ir dar apie 600 pasi
naudojo galimybe išjungti te
lefoną laikinai. (LR, Elta) 

„ L i e t u v o s t e l e k o m o " 
g e n e r a l i n i s d i r e k t o r i u s Ta-
pio Paarma susitarė su prem
jeru Algirdu Brazausku per
žiūrėti telefono ryšio paslaugų 
įkainius ir struktūrą. „Iš savo 
pusės pažadėjau, kad bendro
vė yra pasiruošusi peržiūrėti 
savo sprendimus, kurie pla
nuojami ateičiai. įvertinant 
socialinį spektrą", sakė T. Pa
arma. „Susitarėme, kad kai 
kuriuos naujus tarifus galė
tumėme perkelti į rugsėjo 1 
dieną arba nustatyti kitą da
tą, kai ką pakoreguoti. įverti
nant žmonių mokėjimo gali
mybes. Pagal susitarimus ta
rifai turės būti peržiūrėti 2002 
metų sausio 1 dieną ir liepos 1 
dieną", sakė A. Brazauskas. 

• B.VS. 

* S p e c i a l i s t a i t e ig ia , k a d 
p a s i u t l i g ė s a tve jų Lietuvoje, 
palyginti su praėjusiais me
tais, nemažėja, o lėšų laukinių 
gyvūrų skiepijimui nuo pa
siutligės šiemet neskirta. 
Maisto ir veterinarijos tarny
bos Gyvūnų sveikatingumo 
skyriaus vedėjo pavaduotojas 
Ramūnas Freigofas sakė. kad 
per antrąjį šių metų ketvirtį 
Lietuvoje kas mėnesį buvo 
užregistruojama 42-47 pasiut
ligės atvejai. Pasak specialis
to, daugiausia pasiutligės at
vejų užregistruota Panevėžio 
ir Tauragės apskrityse, Ignali
nos bei Kėdainių rajonuose. 

* A g e n t ū r a „ F a c t u m " p r i e 
L ie tuvos k u l t ū r o s fondo j 
Lietuvos rekordų knygos Me
no skyrių įrašė naują rekordą. 
Tai — daugiausiai metų dai
navęs duetas. Tokiu pripa
žintas sekmadienį Kaune, Gir
stupio kultūros rūmuose, bai
giantis šios vasaros gastroles 
Nelės Paltinienes ir Eugeni
jaus Ivanausko duetas. Kaip 
duetas jie nuo 1967 m. iki 
1982 m. ir nuo 1993 iki šiol 
kartu koncertavo ir tebekon-
certuoja Lietuvoje bei užsie
nyje, ton 

* K la ipėdo je n u o l i epos 
v y k s t a n t i s a lkoho l io :r ta
bako gaminių nepardavimo 
nepilnamečiams renginys įsi
bėgėja ir duoda gerų rezulta
tų, teigia savivaldybe ir polici
ja. Policija įmonėms jau sura
šė 27 administracines teises 
pažeidimo protokolus, iš jų 13 
— už alkoholio pardavimą ne
pilnamečiams. 14 — už taba
ko. Į policijos komisariatus lai
kinam sulaikymui buvo pri
statyta 10 prasižengusių jau
nuolių. Pasak savivaldybes at
stovų, gerokai daugiau jau
nuolių buvo sustabdyti ir per
spėti mieste. Policija alkoholio 
bei tabako gaminius pardavi
nėjančias įmones apie pažei
dimus įspėja du kartu.-, trečią 
kartą taiko ekonomines baus
mes teismo keliu. 

* Š i a u l i ų m i e s t o m e r e 
V i d a S t a s i ū n a i t ė įsėdo į 
naują automobilį — 1997 me
tų gamybos sidabrinės spalvos 
„Mercedes-Benz E- 230". Šis, 
konkurso būdu įsigytas auto
mobilis miesto biudžetui kai
navo 59,990 litų. „Esame ket
vir tas pagal dydį šalies mies
tas . Reikia pakelti galvą ir ne
vaidinti elgetų", sakė mere 
paklausta , a r važinėtis tokiu 
automobiliu nėra per didelė 
prabanga nedarbo kamuojamo 
miesto vadovei. (LR, R, Elu) 

* P r e m j e r a s A l g i r d a s Bra 
z a u s k a s n e p a n e i g ė pasta
ruoju metu vis gars iau sklin
dančių kalbų, jog bendrovės 
„Lietuvos energija"' generali
nis direktorius Dangi ras Mi
kalajūnas gali būt i pakeistas 
kitu pareigūnu. „Plačiau šio 
dalyko nenoriu komentuoti . 
Dabar pats tuo domiuosi, ir 
ne t rukus pamatys ime, ką jis 
padarė, ko nepadarė , ką blo
gai padarė", kalbėjo A. Bra
zauskas. Rengiamos privati
zuoti „Lietuvos energijos" va
dovą socialdemokratai kri
tiškai vertino d a r prieš ateida
mi į valdžią. (LR, Elta; 

* T r e č i a d i e n i R o k i š k y j e 
i t a l a i s u r e n g ė neregėtas pa
tyčias. Norėdami gaut i dėvėtų 
drabužių, vietos gyventojai 
turėjo i talams t r auk t i G. Ver
di operos „Nabukas" vergų 
choro ariją ir sugiedoti Lietu
vos himną. Po dvi valandas 
trukusio renginio, skambiai 
pavadinto „Itališka nakt imi" 
ir neva skirto italų kompozito
r iaus G. Verdi met inėms pa
minėti, rokiškėnai skirstėsi su 
nuoskauda. Inteligentai jau
tėsi pažeminti , nes italai 
kruopščiai filmavo, kaip lietu
viai giedojo valstybės himną ir 
rausėsi po skudurus . (R. Elta) 

* G a r s a u s E s t i j o s le idė jo 
n u ž u d y m u ka l t inamas Lietu
vos pilietis Žilvinas Gudonis 
prisipažino padaręs šį sunkų 
nusikaltimą, už kurį gresia 
kalėjimas iki gyvos galvos. Pa
sak Estijos policijos, Ž. Gudo
nis prisipažino, kad būtent jis 
kovo 10 d. d u k a r t šovė ži
nomam Estijos leidėjui Vitalij 
Chaitcv į galvą ir iš įvykio vie
tos paspruko automobiliu, ku
rį vairavo jo bendrininkas. 
Pastaraisiais metais Ž. Gudo
nis gyveno Maskvoje, turėjo 
smulkų verslą. Kaip teigia Es
tijos žiniasklaida, užsakius 
nužudymą policija įtaria vieną 
V. Chaitov konkurentą, kuris 
t ikriausiai Maskvoje rado vyk
dytojus ir per tarpininkus 
j iems sumokėjo 3,000-5.000 
JAV dolerių. Suimtasis Lietu
voje nėra nei teistas, nei 
ieškomas, tačiau buvo baustas 
administracine tvarka. Lietu
vos pareigūnai taip pat neturi 
duomenų, kad Ž. Gudonis 
būtų susijęs su Lietuvos nusi
kals tamomis gaujomis. Antra
sis dėl šio nusikal t imo Estijoje 
su imtas lietuvis yra rokiškė
nas 33 metų Antanas Kaz
lauskas, policija j am pateikė 
kalt inimus bendrininkavimu 
nužudyme IBNS> 

KALENDORIUS" 
Rugpjūčio 11 d.: Šv. Klara; Fi

lomena, Lignja. Porute. Pūtis. Tibur-
cijus. Visalgas. Visvile, Zuzana. 

Rugpjūčio 12 d.: AiškuU'. Gied-
rttnė. Hilianja. Klara. I-iimona (Lai
ma". I-aimonas 

Rugpjūčio 13 d.: Šv. Poncijonas 
ir Ipolitas; Diana. Gilvilė, Ka.-ijonas. 
Kastytis. Natri'..-
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 6004S-2660 

DRĮSTAME BŪTI KITOKIE 
Šis šūkis apibūdintų ateiti-» 

ninkus 1911 metais, o taip pat 
ir dabar. Tais metais Pranas 
Dovydaitis savo straipsnyje 
„Trys pamatiniai klausimai" 
drįso stoti į kovą prieš lietuvių 
inteligentijoje bei universitetų 
studentijoje vyraujantį nihi
lizmą ir ateizmą. Kaip vieni
šas šauklys, Dovydaitis skati
no ir ragino katalikus stu
dentus burtis kovon prieš 
anuometinę madingiausią bei 
populiariausią srovę lietuvių 
inteligentijoje. Dovydaitis šiuo 
savo straipsniu įžiebė šią drą
są „būti kito,kiais" mažai gru
pelei studentų, kurie, dirbda
mi kartu, sukūrė nesustab
domą dvasinį, idėjinį judėji
mą. Šis kristocentrinis sąjū
dis dviejų dešimčių metų tėk
mėje triumfavo ir tapo Lietu
vos visuomenėje dominuojan
ti intelektualinė ideologija. 

Dabar tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje, tiek Amerikos visuo
menėje vaidenasi, kad mate
rializmas, cinizmas, agnosti
cizmas vėl gresia užkariauti 
mūsų visuomenes. 

Mes, Šiaurės Amerikos atei
tininkai drįstame būti kito
kie, 

drįstame viešai kovoti už 
Kristų, 

drįstame viešai daryti gerus 
darbus, 

drįstame atnaujinti mūsų 
lietuvių telkinius, 

drįstame atnaujinti mūsų 
lietuvių parapijas, 

drįstame atnaujinti save 
pačius, 

drįstame branginti ir kovoti 
už lietuvybę, 

drįstame didžiuotis Lietu
va ir savo tauta, 

drįstame visur ir visuomet 
kalbėti lietuviškai savo tarpe 
ir puoselėti lietuvių kalbą. 

Mes siūlome, kad „Drįstame 
būti kitokie" būtų Šiaurės 
Amerikos ateitininkų veiklos 
metų šūkis su mintimis, kad 
vis atsižvelgtume į Dovydai
čio prieš devyniasdešimt me
tų rašytą „Trys pamatiniai 
klausimai" kaip į žemėlapį, 
prieš pradedant bet kokį veik
los žygį. 

Šis šūkis paprastas, ir vai
kams ir tėvams suprantamas. 
Tai jau yra jaunųjų ateiti
ninkų sąjungos šūkis. Šis 
šūkis tiktų kitoms mūsų są
jungoms. 

Kad Šiaurės Amerikos atei
tininkų veikla prasidėtų spar
čiai ir vieningai, šįmet siūlo
me, kad visi ateitininkų vie
netai Šiaurės Amerikoje ruoš
tų šventes Kristaus Karaliaus 
sekmadienį, ar iki to sekma
dienio, būtent — iki paskuti
nio sekmadienio prieš Adven
tą. Siūloma tema visoms vie
tovėms būtų ta pati: 

„Drįsome būti kitokie 1911 
metais; 

Drįstame būti kitokie ir 
šiandien". 

Būtų prašoma vietovių per 
šventę prisiminti Dovydaičio 
„Trys pamatiniai klausimai" 
svarbumą tautos gyvenime 
prieš devyniasdešimt metų 
ir kaip jie savo aktualumu 
dega ir šiandien. 

Jei ateitininkų vietovė ne
pajėgtų surasti ar paskirti 
paskaitininką, ar suruošti pro
gramą šia tema, būtume pasi
ruošę konkrečiai dar toliau 
padėti vietovėms tokiu būdu... 
Darius Polikaitis suruošė 
Dainavoje Sendraugių stovyk
loje šių metų liepos mėnesį la
bai jaukią, labai šiltai priimtą 
skaitinių bei muzikos mon
tažą „Trys pamatiniai klausi
mai" paminėti. Galėtume pris
tatyti vietovėm tekstą bei 
muziką pagal nustatytą eigą, 
įrašytą į kompaktinę plokšte
lę; vietovė tik turėtų paskirti 
skaitytojus, kurie skaitytų 
atsiųstą tekstą tarp muzikos 
nurodytose vietose. 

Tuo pačiu siūlome, kad 
veiklos metų eigoje būtų ir 
kiti renginiai vietovėse, kurie 
nagrinėtų temą „Drįsome 
būti kitokie 1911 metais; drįs
tame būti kitokie ir šian
dien". Šią temą turėtų gvil
denti taip pat Moksleivių bei 
Studentų sąjungos. 

Ši programa buvo siūlyta 
Šiaurės Amerikos ateitininkų 
tarybos programos komisijos 
ir buvo svarstyta ir priimta 
posėdyje Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos 2001 me
tais, liepos 28 dieną Daina
voje. 

Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos 
programos komisija. 

Pirmininkas: 
Petras Kisielius, M.D. 

Nariai: 
Ona Daugirdienė, M.D. 

Darius Polikaitis 

ŠEIMŲ STOVYKLA KARKLĖJE 
Sią vasarą, rugpjūčio 12-19 kare trauks stovyklautojus į 

d., Lietuvos Ateitininkų šei- mugę ir aukcioną. Šeštadie
nių stovykla vyks Karklėje, 
„Karklės kopos" poilsio na
muose. Karklė yra pusiauke
lėje tarp Klaipėdos ir Palan
gos. Lina ir Valdas Malinaus
kai, stovyklos organizatoriai, 
ei. paštu kviesdami sendrau
gius dalyvauti, rašė, kd suau
gusiems numatomos paskai
tos, pokalbiai ir diskusijos, o 
įvairaus amžiaus jaunimui at
skira jų programa. 

Abu sekmadieniai skiriami 
daugiau ar mažiau stovyklau
tum ūkiniams reikalams ir 
maldai. Pirmadienis, etnokul-
turos diena, baigsis vakarone 
su dainomis. Antradienis, 
olimpine diena, baigsis šeimy
nine estafete. Trečiadienis, su
sikaupimo diena. | poilsį sto
vyklautojus lydės susikaupi
mo vakaras su šv. Mišiomis. 
Ketvirtadienis, kelionių diena. 
baigMS su laužu ir dainomis. 
Penktadienis, meno diena, va 

nis, paskutinė pilna stovyklos 
diena, pavadinta teatro diena, 
džiugins visus vakarine pro
grama: vaikų spektakliu ir tė
vų spektaklio premjera. Tėvai 
ir vaikai vieni kitiems „pasi
rodys". 

Jdomu, kad kiekvieną dieną, 
po vakaro maldos, dar vyks 
„vėlyvoji vakaro programa". 
Atrodo, kad jaunimui sumigus 
tėveliams bus laiko pabend
rauti, pasikalbėti be „truk
dymų". 

Jei tuo metu užsienio ateiti
ninkai lankytųsi Lietuvoje ir 
būtų Karklės rajone, kviečia
mi apsilankyti. Tik jei reikėtų 
nakvynes, prašoma iš anksto 
susisiekti su rengėjais. Kar
tais gali būti taip, kad nebus 
vietos apnakvydinti. Galima 
skambinti telefonu Kaune 73 
18 18. EI. paštu galima rašyti: 
valdas-m@takas.lt 

L .Š . 

M A S 2 0 0 1 s tovykloje po p lač iašak iu Dainavos ąžuolu šv. Mišias aukoja kun . Kęs tu t i s Kevalas. 

2001 METŲ MAS STOVYKLA 
PIRMOJI SAVAITĖ 

Atvykusi į Dainavą nuste
bau išvydusi tokį gausų būrį 
MAS stovyklon suvažiavusių 
jaunuolių (arti 90 asmenų). 
Tai senokai bematytas reiški
nys. Visiems susirinkus, sto
vyklą oficialiai atidarė šių me
tų komendantas Marius Poli
kaitis. Daug nematytų veidų. 
Kadangi reikėjo susipažinti. 
MAS CV vicepirm. E. Saliklis 
vakare visus įjungė į įvairius 
linksmus žaidimus. 

Sekmadienio rytą progra
mos koordinatorius Liudas 
Landsbergis dalyvius supažin
dino su stovyklos tema — dai
na „Trys milijonai ir aš". Jis 
paaiškino, kad nors mūsų tėra 
trys milijonai, bet mes kiek
vienas individualiai galime tu
rėti didelę reikšmę lietuvy
bės išlaikymui. Pagal tą mintį, 
būreliai pasivadino: „Svarbū-
zais", „Super merginomis" ir 
kitais, panašiais į muzikinių 
grupių, pavadinimais. 

Stovykloje kas rytą pasto
viai veikė įvairių temų būre
liai: mechanikos, legendų, vi
rimo, mandagumo, diskusijų 
ir kt. Po pietų buvo maudyma
sis ir veikė visokių užsiėmi
mų būreliai: video, šokių, dai
navimo, laikraštėlio ir kt. 

Pirmadienio vakare berniu
kų vadovai Kovas Lapšys ir 
Rimas Sidrys entuziastingai 
vedė žaidimą „Taškų taškai". 
Čia stovyklautojai per nusta
tytą laiką stengėsi surinkti 
kuo daugiau taškų. Reikėjo 
gerokai pamiklinti kojas ir 
protą norint apibėgti įvairias 
stotis ir pelnyti taškus. Vaka
ras baigtas,,Koks prots" (Jeo-
pardy) žaidimu. Prisilinksmi-
ne ir nuvargę stovyklautojai 
ejo miegoti. 

Antradienio rytą stovyklau
tojai, sotindamiesi Nijolės Mo
tiejūnienės ir p. Bronės pa
ruoštais gardžiais pusryčiais, 
teigė, kad maistas skanesnis 
negu namie. Tos dienos vaka
rinę programą - pagonių laužą 
vedė mergaičių vadovės Lina 
Sidrytė ir Monika Gylytė. 
Būreliai vaidino, šoko, daina
vo stengdamiesi kūrybingai 
pavaizduoti jiems parinktus 
dievaičius. Laužo metu vyko 
ir dievaičių modeliavimo pro
grama („dating game"), Perkū
nui renkantis naują vaidilutę 
ir kt. Tarp pasirodymų skam-

. bėjo dainavimo mokytojos Ri
tos Kliorienės parinktos dai
nos. 

Trečiadienio „Žodžio" vaka
rui vadovavo MAS CV pirmi
ninkė Onilė Šeštokienė. Žodis 
yra labai svarbus. Jis gali būti 
reiškiamas įvairiais būdais. 

Lukas Laniauskas vakarą 
pradėjo apibūdinimu vyskupo 
Motiejaus Valančiaus ir jo 
ypatingo noro skatinti inteli
gentiškumą Lietuvoje. Žodžio 
išraiška tą vakarą buvo pri
statyta poezijos, muzikos bei 
laiško formomis. Stovyklauto
jai džiaugsmingai sutiko Stul-
ginskio-Lipniūno kuopos mu
zikinį vaidinimą „Geručiai ir 
Vesučiai". Rasos Poskočimie-
nes pastangos žiūrovų buvo 
įvertintos gausiu plojimu. 

Ketvirtadienio rytas prasi
dėjo rimtesne nuotaika — šv. 
Mišiomis Kryžių kalne šven
čiant kun Kęstučio Kevalo 

metines. Kunigas visus sudo
mino ypatingu pasidalinimu, 
kaip jis nusprendė tapti kuni
gu ir ženklo ieškojimu to ap
sisprendimo laikotarpyje, šis 
jo nuoširdus pasidalinimas 
paveikė visus pamokslo klau
sytojus. Stovyklautojai visą 
dieną sveikino kunigą šūkiais 
ir laiškeliais. 

Pakilia nuotaika stovyklau
tojai rinkosi salėje, kur Vytas 
Maciūnas skaidrėmis ir pla
katais iliustruota paskaita 
stovyklautojus supažindino su 
užsienio lietuvių organizacijo
mis, jų struktūra, tikslais ir 
veikla. 

Vakare žaidėme mergaičių 
vadovių sukurtą naują žaidi
mą „Tarptautinės vėliavėlės". 
Stovyklautojų būreliai sudarė 
„šeimas". Vadovai atstovavo 
įvairiems kraštams, o Spyglio 
ežeras - Atlanto vandenynui. 
Šeimos turėjo surasti vadovus, 
atsakyti į jų klausimus ir tokiu 
būdu atspėti, kuriame krašte 
jie atsidūrę. Atsakę visus 
klausimus ir suradę visus pa
sislėpusius, bėgo raŠtinėn įsi
gyti „Žalias korteles", paskui 
saugiai perplaukti Atlantą ir 
gauti prizą — didelę dėžę sal
dainių! Nelengva buvo rasti 
vadovus, ne vien kad vadovai 
buvo pasislėpę, bet kad ir imi
gracijos „policija" gaudė šei
mų narius ir varė juos į kalėji
mus. Savo narius išlaisvinti 
šeimos galėjo tik padainuoda-
mos lietuvišką dainelę ar pa-
šokdamos tautinį Šokį. Vaka
ras baigėsi smagiais tarptau
tinės muzikos šokiais. 

Įspūdingam Tautos vakarui 
penktadienį vadovavo Julija 
Krumplytė ir Liudas Lands
bergis. Jie rodė, kaik jų am
žiaus JAV lietuviai reagavo į 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo įvykius Lietuvoje, o 
kun. Kęstutis Kevalas ir ber
niukų vadovas Vaidas Vaičai
tis papasakojo, kaip Lietuvos 
jaunimas dalyvavo nepriklau
somybės siekyje. Diskusijų 
metu kilo įvairūs klausimai, 
kaip: „Jei išeivijos tikslas bu
vo išlaikyti lietuvybę, ir tai 
buvo pasiekta, tai kodėl mes 
vis čia esame. Ką reiškia lietu
vybė kiekvienam asmeniui?" 
Salėje visi stebėjo Sausio try
liktosios vaizdajuostę, o vėlia
vų aikštėje buvo kalbama mal
da už žuvusius, kiekvienam tą 
dieną gyvybę paaukojusiam 
asmeniui uždegama žvakė... 

Mergaičių vadovei Dovilei 
Šumskytei vadovaujant, visą 
šeštadienį ruošėmės vakare 
vyksiančioms „vestuvėms". 
Mergaitės pynė vainikus, re
petavo „Sadutę", puošė svetai
nę. Berniukai kepė šakotį bei 
ruošė dovanas .jauniesiems". 

Vakaras prasidėjo iškilmin
gomis šv. Mišiomis. Po Mišių 
atvykęs „piršlys" Vaidas Vai
čaitis supažindino su .Jaunai
siais" — Lina Šeštokaite ir Si
mu Laniausku. Einant sve
tainėn reikėjo pereiti kelias 
stotis, kuriose buvo atliekami 
įvairūs vestuviniai papročiai. 
Čia visos stovyklaujančios 
mergaites pašoko „Sadutę". 
Svetainėje pasivaišinę skania 
vakariene visi pradėjo links
mintis kitais vestuviniais pa
pročiais — dainomis ir šokiais. 
Puota, kaip pasakoje, buvo 

smagi ir naktis trumpa. Pasi
gailėjęs stovyklautojų, komen
dantas sekmadienio rytą leido 
visiems ilgiau pamiegoti. 

Man, esant stovyklos slau
ge, teko džiaugtis visų gera 
sveikata. Geriausiai susipa
žinau su vargšu Andrium Mi
kaila; jis kasdien, įsibrėžęs vis 
kitą pirštą, ateidavo užsitik
rinti, kad gyvas sulauks kito 
rytojaus. 

Garbė Kristui! 
Vaiva Vygantaitė 

KAS VYKS 
STUDIJŲ SAVAITGALĮ 

DAINAVOJE 
Šeštadienį, rugsėjo 1 d., 

numatytos paskaitos: Gintau
to Gaškos „Šventoji Faustina 
— Dievo gailestingumo skel
bėja Vilniuje"; Algimanto Vit
kausko „Šiuolaikinės Lietuvos 
jaunimo gyvenimo būdas ir 
problemos"; Zitos Prakapaitės 
„Medicinos etika". Vakare 
ruošiamame poezijos vakare 
bus proga išgirsti poetę Vitali
ją Bogutaitę. 

Sekmadienį, rugsėjo 2 d. 
Vincas Kolyčius kalbės apie 
„Šv. Raštas — gyvenimo ke
lias; „Kęstutis Klorys — „Nuo
tykiai dėstant Vytauto Didžio
jo universitete"; Pilypas Naru
tis — „ Studentų ir filisterių 
ateitininkų veikla tarpkario 
Lietuvoje". Vakare vyksian
čiame muzikos vakare išgir
site Povilą Strolią ir Dainavos 
ansamblio vyrų oktetą. 

Studijų savaitgalis prasidės 
rugpjūčio 31 ir baigsis rugsėjo 
3 d. Visi kviečiami. Rengėjai 
praneša, kad visi šeimų kam
bariai jau užimti. Yra dar ke
lios vietos studentų ir filisterių 
kambariuose. 

MARIUS KATtUUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr.. Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.c8nterforsurgeryandbreasthealth.com 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora MecScal Center 
10400 75 StKenoeha,W1 53142 

(262)697 6990 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatnca 
708-923-6300 

Chicago Pedlatrica 
773-582-8500 

DR. RUSSELL MILER. MD 
SOMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėm* dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626 W. Cerrnak Rd., 

M n ą IL 60402 
Tat. 706-484-1545. 

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

7915 W. 171 8 t 
TWeyPark.IL 80477 

708-8144871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 
Tai. 708-340-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127* Str. 

SuB»101 
Lemont, IL 

Tat. 63O-243-1010 
Valandos tutmn* 
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DR. AUŠRINĖ S C H N E I D E R 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 KJngery Highway 

Hinsdale, IL 
Tel . 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

382S Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValterSt, Lemont, IL 80439 
1301 Copperfieid Ave.. Suite 113, 

Joiet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HfckoryHMs 

Tel. 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICALCUNIC 
10811W. 143 St Orland Park. K. 00467 

Priklauso Paos Comnuntty HospKal 
SUvsrCiossrfcMpRsi 

Valandos pagal susitarimą 
Te). 708-460-2500 

CanUc Dimgnoab, LTD. 
6417 W. 87 Str. 

Oak Lawn.IL 60453 
TeL 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LMA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4636W.63St;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kmgety Hwy. Hrnadale 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
SCOTTGREENWALD, MD 

IIHnoto Pain Treatrnent Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėže, sužeidimų darbovietėje bei kt 
vietų skausmo gydymo spedatstai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libeityville. 
www.illinoispain.com 

DR. P E T R A Š 2 . I O B A 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Kab. tai. 773-582-6800 
Namų tai. 847-381-3772 

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

Dr.rVmasNovtaB 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402 . tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

EUGENE C. DECKER DOS. P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 SL. Oak. Lawn, IL 
TeL 706422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79m Ave., HlctoryHfc. IL 
Tel. (708) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTLI GYDYTOJA 

9055S.Roberts Rd, Hickory Hiis, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5964065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS Vl2f4AS,MD.,&C. 
Specialybė - Vidaus Bgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tat. 773-229-9866 

valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

82SS.MannhakT)Rd 
Westchester, IL80154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chrcaoo.IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 S t , Burtenk. IL 
Tel. 7 0 8 - 4 2 3 6 1 1 4 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGUUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
3236 VV. 111 SL Chicago, IL 80866 
773-233-0744 arba 7734894441 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet. IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-7364477 

6449 S. PuteaM Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS VMSIEUUS 
INKSTU. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for HoaMh, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
830-941-2809 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rkjgeland Ave. 
Chicago Rktae, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
Fatkm: American Academy of 

Family Pmcttce 
Š E I M O S GYDYTOJA 

320W.61«A*e. ttlt) 647-8*78 
Hotoart, M 46343 Fa»g1t)947 

M. VILUA JgflfiLVTg 
Arnber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir numenu gydymas. 
chiropnkrika.manualine terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Harlem, Brt4fevtew, I L 

60455. Tet. 708.581 6698. Kaftoate 
Uetuvtskai. Valandos M 
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Mes ir 
Paruošė Bronius Nainys 

PUTIN IRKIM 
Kas šiandien gali suprasti 

valstybės vadovą, vykstantį į 
svečius pas kitą tokį pat pa
reigūną, vienuolikos valandų 
lėktuvo skrydį pakeičiantį į 
vienuolikos dienų kelionę 
traukiniu? Tai turbūt vienin
telis pasaulyje įvykis, kuriuo 
gali pasididžiuoti tik jo kūrė
jas — Šiaurės Korėjos dikta
torius Kim Jong II, 21 vagono 
šarvuotu traukiniu iš šio kraš
to sostinės Sibiro geležinkeliu 
keliavęs į Maskvą pasimatyti 
su Rusijos prezidentu Vladi-
mir Putin. Nejaugi paskutinės 
pasaulyje likusios stalinisti-
nės tvirtovės saugotojas turi 
tiek laiko, kad nežino kur jo 
dėti? Dvidešimt dvi dienas 
(vienuolika pirmyn ir tiek pat 
atgal) gaišti dėl dviejų dienų 
viešnagės Rusijos sostinėje 
turi būti labai rimta priežas
tis. Turbūt ji ir yra: diktato
riaus gyvybė. Žinoma, pasikė-
sintojai gali ir traukinį sus
progdinti, tačiau lėktuvui 

" nukristi pavojus žymiai di
desnis. O tiek laiko gaišti ke
lionėje į Maskvą turi būti ir 
labai didelis reikalas. Tad 
klausimas — koks? 

Apie jį, bent šiuo metu, mes 
mažai žinom ir turbūt greit 
nesužinosim. Oficialūs pareiš
kimai nepasako nieko naujo, 
KO pasaulio politikai nebūtų 
žinoję arba nebūtų numatę. 
Tačiau apie privačius, tik 
akis į akį pokalbius, nei Pu
tin, nei Kim lūpų nepravėrė. 
Žiniasklaida nebuvo įsileista 
nė į vieną kitą konferenciją, 
kurioje buvo kalbamasi abiejų 
vadovų patarėjų bei kitų pa
reigūnų akivaizdoje. Pagal 
viešus pranešimus, kuriuos 
aprašo Michel Wines „New 
York Times" (01.08.05.), Kim 
pakartojo Kremliaus vadovui 
ir abiems JAV prezidentams 
Clinton ir Bush anksčiau duo
tus pažadėjimus nebandyti 
branduolinių ginklų iki 2003 
metų, nors ir primindamas, 
kad jo ginklai niekada nebus 
nukreipti į valstybes, pripa
žįstančias Šiaurės Korėjos su
verenumą. Ką šis pasakymas 
reiškia, nelengva nuspėti. Ką 
Kim laiko suvereniteto pri
pažinimu? Juk nė -viena Va
karų pasaulio demokratinė 
valstybė diktatūros nepripa
žįsta, tačiau tik pakenčia, kol 
kitokių išeičių nenumato. Ar 
tai Siaurės Korėjos diktato
riui naujiena? 

Oficialus pranešimas mini 
pokalbius apie JAV priešra-
ketinę gynybos sistemą, bet 
tų pokalbių išvada kažkokia 
pilka, tačiau Kim labai griež
tai rėžia, kad Šiaurės Korėja 
nėra jokia sukta, apgavikiška 

valstybė, kokia JAV ją vadi
na. Kim taip pat esąs pasiry
žęs kovoti prieš pasaulinį 
terorizmą, kaip ir kiekvienas 
civilizuotas kraštas. 

Keista tik, kad, kalbėdami 
apie JAV priešraketinę gyny
bą, pašnekovai neužsiminė 
apie NATO. Bent nieko apie 
tai nepasakyta oficialiuose 
pareiškimuose. Sunku patikė
ti, kad nė vienam iš jų nebū
tų rūpėję bent kito nuomonę 
išgirsti. Pranešimas taip pat 
nieko nesako nė apie nuomo
nių pasikeitimą dėl santykių 
su Kinija, nors abu pašne
kovai neseniai su šio milži
no kaimyno vadovais tarėsi. 
Tačiau jie neslėpė užuominų 
apie Šiaurės Korėjos reikala
vimą iš Pietų Korėjos iš
krapštyti JAV karines pajė
gas, nes tai labai palengvintų 
derybas dėl šių išskirtų tau
tos dalių sugrįžimo atgal į 
vieną valstybę. Taip pat abu 
pašnekovai sutarė remti Rusi
jos politikų kalbomis kaiti
namą katilą apie „naują ir 
dorą tvarką pasaulyje". 

Bet tai daugiau retorika 
pasigarsinimui negu įsiparei
gojimai vykdymui, nes tokią 
politiką abu kraštai jau puo
selėja, ir nesutarimų tarp jų 
nebuvo. Dėl to Kim 22 dienų 
traukinyje gaišti gal ir neap
simokėjo, samprotauja žinias-
klaidininkai. Michel Wines 
mano, kad šios kelionės Kim 
labiau reikėjo, kaip pirmos į 
nekomunistinį pasaulį, šalia 
to, kad jis iš viso tik du kar
tus į užsienį tebuvo išvykęs, 
ir Maskvoje jis mato vartus, 
pro kuriuos toliau į jį galėtų 
pralįsti. O Putin tą kelionę 
jau pradeda išnaudoti savo 

' užsimotam tarpininko vaid
meniui tarp komunistinio ir 
Vakarų pasaulio sustiprinti. 
Tačiau atrodo, kad tos ke
lionės reikėjo ir Maskvai: senų 
laikų nostalgiją atgaivinti ir 
ja pasimėgauti. 

Kim 21 vagono šarvuotas 
traukinys, atvykęs į Maskvos 
pagrindinę stotį, sustabdė visą 
kitą judėjimą. Prieš tai stotis 
buvo perdažyta, pastogėse 
prikabinta Rusijos vėliavų ir 
nuo Lenino statulos nugram
dytas daugiametis paukščių 
palikimas. Prie Lenino mauzo
liejaus vėl buvo pastatyta 
1991 m. panaikinta sargyba. 
Čia, labai stropiai saugomas, 
20 šarvuotų automobilių ly
dimas, savo tradicine, Stalino 
tapo uniforma apsirengęs, visa 
savo didybe spindėdamas Ko
rėjos diktatorius padėjo vai
niką. Iškilmes filmavo Šiau
rės Korėjos žurnalistai, naudo
dami jau pasenusias priemo-

Žvilgsnis nuo Gedimino pilies bokšto Vilniuje Jono Urbono nuotrauka. 

nes, o jas spindinčiais veidais 
stebėjo ir daug sovietinių lai
kų palikimo. Ir visi buvo 
laimingi. ,Atrodė taip natū
ralu, viskas savo vietoje, taip 
pat, kaip buvo anksčiau" — 
pastebėjo vienas televizijos 
žurnalistas. „Ir šaltas prakai
tas nuvarvėjo per apykaklę. 
Tai bent aš pajutau" — susi
rūpinęs jis baigė savo įspū
džius. 

Ar dėl tokių įvykių šaltas 
prakaitas ir mūsų neišpila? 

Ar tai irgi nepaskatina mū
sų politikų, o taip pat ir vi
suomenės, neišskiriant nė 
užsienio lietuvių, uoliau ir 
stropiau paprakaituoti dėl 
Lietuvos spartesnio žingsnio į 
NATO? Juk šis pavyzdys ro
do, kad nuo rytų kaimyno 
mums reikia ribotis kaip ga
lima greičiau ir ryškesne bei 
stipresne siena. Galimybę 
tvirtesnę pėdą į tą kelią įs
pausti šį savaitgalį turės ir 
Čikagos lietuviai. Sekmadie
nį, rugpjūčio 12 d., JAV LB 
Vakarų apygardos gegužinė
je, Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre, lankysis JAV ambasa
dorius Lietuvai John Tefft. Jis 
norės ir šio telkinio lietuvių 
paklausti, kodėl Lietuvai taip 
svarbu į NATO įstoti? Būkim 
pasirengę į tą klausimą pa
grįstai atsakyti. Pirmadienį, 
rugpjūčio 13 d., 12:30 vai. jis 
kalbės Balzeko muziejuje. 
Tuos pačius argumentus „nu-
sineškime" ir ten. O oficialūs 
lietuvių veiksniai, AL ir Lie
tuvių Bendruomenė, turi gerą 
progą ir bendrą dokumentą 
ambasadoriui įteikti. Šiuo 
kartu mums nereikia pas JAV 
politiką eiti, jis pats pas mus 
ateina. Ar savo nuomonei pa
reikšti mes galime tokią progą 
pražiopsoti? Mums reikia tik 
gerai apgalvoti, pasiruošti, 
kad, kalbėdami su juo, nešau
dytume pro šalį. Ambasado
rius John Tefft lietuvius jau 

VILNIAUS SENAMIESČIUI ATNAUJINTI 
riai bei kiti specialistai, daly
vaujantys paveldo apsaugos 
bei tvarkymo procese, supa
žindins senamiesčio gyvento
jus ir investuotojus su res
tauravimo darbų metodika, 
teisiniais reikalavimais bei su
teiks praktinių žinių, reika
lingų jiems priklausančio tur
to priežiūrai. 

Rengiami Vilniaus sena
miesčio pastatuose rastų kul
tūros vertybių — sieninės ta
pybos, ornamentinio dekoro, 
architektūrinių detalių ar au
tentiškų mūro fragmentų ver
tinimo kriterijai. Netrukus 
pasirodys informacinis buk
letas „Kaip dalyvauti Vilniaus 
senamiesčio atgaivinimo pro
gramoje". (ELTA) 

Vilniaus senamiesčio atnau
jinimo agentūra (VSAA) pra
dėjo naują darbų etapą. Jo 
tikslas — kooperuoti priva
čias ir valstybės lėšas, restau
ruojant sieninę tapybą, skulp
tūrinį dekorą, architektūrines 
bei skulptūrines detales. 

Pastaruosius trejus metus 
Vilniaus senamiesčio atnauji
nimo agentūra daugiausia 
rūpinosi, kad būtų tvarkomos 
viešosios erdvės, remontuoja
mi pastatų fasadai. Nuo šiol 
imta rūpintis tais pastatais, 
kuriuose esančių sieninės ta
pybos, skulptūrinio dekoro, 
mūro ar kitų autentiškų ver
tybių konservavimo bei res
tauravimo darbams reikalin
ga skubi finansinė parama. 
Remontų metu, atliekant ar
chitektūrinius, polichrominius 
ar archeologinius tyrimus, ati
dengiama nemažai turtingą 
Vilniaus istoriją liudijančių 
autentiškų puošybos ar seno
jo mūro fragmentų. Specialis
tų teigimu, savininkams labai 
trūksta žinių apie paveldo 
priežiūrą. Praėjusių metų pa
baigoje pradėjęs veikti VSAA 
Informacinis centras ketina 
rengti švietimo ir mokymo 
programas, skirtas nekilnoja
mojo turto savininkams. Ar
chitektai, tyrėjai restaurato-

neblogai pažįsta, susikalba ir 
lietuviškai. Vilniuje ir lietuvių 
draugų įsigijo, tad būtų gerai, 
kad jų rastų ir tarp Čikagos 
lietuvių. Šias apylinkes jis 
dažnokai aplanko, nes Hins-
dale gyvena jo studijų drau
gas, su kuriuo kartu lankė 
Marąuette universitetą Mil-
waukee. Į gegužinę atvyksta 
kartu su savo draugo šeima. 
Verta mums ir su ja susi
pažinti, ir cepelinais, ir „Kal
napiliu" pavaišinti. Draugų — 
juo daugiau, juo geriau. 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 11 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Iš esmės niekas 
nepasikeitė 

* Varšuvoje darbą pra
dėjo naujasis Lietuvos gene
ralinis konsulas Genadijus 
Mackelis. Jis pakeitė šiose pa
reigose 4 metus dirbusią Ireną 
Valainytę, kuri grįžta dirbti į 
Lietuvos URM konsulinį de
partamentą patarėja. G. 
Mackelis — karjeros diploma
tas, Lietuvos URM dirbantis 
nuo 1992 metų. Jis jau dirbo 
Lietuvos konsulu Karaliau
čiuje, ėjo Lietuvos URM Vidu
rio Europos valstybių sky
riaus vedėjo pareigas. (BNSI 

* Vyriausybė Lietuvos 
ambasadų steigimui Egipte 
ir Argentinoje skyrė trečdalį 
milijono. 155,000 Lt skirta ne
paprastosioms išlaidoms stei
giant ir užtikrinant naujų am
basadų veiklą, likusi suma — 
ambasadų paprastosioms iš
laidoms. Lietuvos URM pasiū
lė panaikinti dvi dabar vei
kiančias diplomatines atsto
vybes — ambasadą Venezue-
loje ir generalinį konsulatą 
Jungtiniuose Arabų Emyra
tuose. <BNS> 

Daugeliui galbūt atrodo, 
kad Rusija pagaliau išsprendė 
Čečėnijos dilemą: partizanų 
veikla užgniaužta, gyventojai 
pamiršo kovas dėl nepriklau
somybės ir susitaikė su Mask
vos reikalavimais, sugriauta 
sostinė Groznas atstatytas ir 
gyvenimas rieda maždaug 
normaliu greičiu... 

Tačiau kada ne kada ameri
kiečių ir kitų vakariečių ži-
niasklaidoje, kurios žurnalis
tai nuolat maišosi šioje Kau
kazo kalnų tautoje, pasirodo 
pranešimas, kad visgi Čečė
nijoje dar toli gražu nuo tokios 
idiliškos kasdienybės. Galbūt 
ji niekuomet neateis, nes ši 
narsi kalniečių tauta yra lin
kusi kovoti ir verčiau žūti, 
negu atsisakyti savo laisvės 
siekių. Tik jos kovos būdai ir 
priemonės pasikeitė. 

Kai naujasis Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin at
sisėdo Kremliuje, jo planas 
buvo paprastas: per šešis 
mėnesius pabaigti visus karo 
veiksmus Čečėnijoje (nors ofi
cialiai jie jau buvo „pabaigti"), 
po to gerokai sumažinti rusų 
karių įgulą, paliekant tik tiek, 
kiek būtina įrodyti nepaklus
niesiems čečėnams, kad su 
Maskva juokų nėra. O užbaig
ti karinius veiksmus Čečėni
joje spyrė ne vien neigiamas 
vakariečių žvilgsnis, bet ir vis 
augantis nepasitenkinimas 
bei kritika rusų tautoje, ypač 
del to, kad kiekvieną mėnesį 
čečėnų partizanų pasalos, mi
nos, bombos ir kiti kovos 
būdai pareikalauja per 150 
rusų karių bei policijos gyvy
bių. Šeimos, kurių sūnūs ir vy
rai iš Čečėnijos parsiunčiami 
cinkuotuose karstuose, palan
kiai į savo prezidento planą 
nežiūri. To palankumo Vladi
mir Putin nesulaukia ir iš 
žmogaus teisių apsaugos ju
dėjimo, kuris stebi Rusijos el
gesį Čečėnijoje ir nebijo prieš 
jį protestuoti. 

Savo planą įgyvendinti pre
zidentas patikėjo jau ne ka
rinėms pajėgoms, kurios pra
eityje to uždavinio neįstengė 
įvykdyti, bet valstybinei ap
saugos tarnybai, iš esmės 
KGB. pavadintai nauju, užsie
niui ir galbūt patiems rusams, 
priimtinesnių vardu. Deja, 
planas ir šį kartą nepavyko. 

Rusų karių ir jų vadovybės 
susierzinimas bei įtampa lie
pos mėnesio pradžioje išsiliejo 
žiauriu smurtu prieš nekaltu? 
civilius čečėnus. Dviejų dienų 
laikotarpyje rusai atliko ..va
lymą" (kaip gerai tuos valy
mus dar atsimena lietuviai. 
ypač partizanai), kuris pavirto 
tikru teroro siautėjimu. Karei

viams apsupus du kaimus, 
buvo areštuota apie pusantro 
tūkstančio aviliu. Maždaug 
tūkstantis vyrų ir berniukų 
patyrė žiaurius tardymus, 
kankinimus ir visokeriopą te
rorizavimą, ieškant jų tarpe 
..nusikaltėlių, teroristu, ban
ditų". Kaimo gyventojų namai, 
parduotuvės, valdiškieji bei 
mokyklų pastatai buvo išpieš
ti, apgriauti, deginami, pirma 
iš jų išgrobus viską, kas ka
reiviams atrodė naudinga. To 
teroro priežastis? Netolimoje 
apylinkėje sprogo mina ir už
mušė penkis rusų karius. (Ar 
tokie „atsiskaitymai" nėra ir 
lietuviams pažįstami? Ar jau 
juos pamiršo?; 

Tiesa, rusai, plėsdami ir de
gindami kaimus, terorizuoda
mi ir kankindami jų gyvento
jus, nerado nei „banditų", nei 
ginklų... Tačiau jie rado pa
kankamai bėdų. 

Kai žinios pasiekė Maskvą 
ir juo labiau — užsienį, pasi
girdo kritika, protestai ir net 
grasinimai. Tuomet atsitiko 
nelauktas dalykas: vyriausias 
karinių pajėgų Šiaurės Kau
kaze vadas, lt. generolas Vla
dimir Moltenskoi, sušaukė ka
riuomenės vadovybę ( Khan-
kala (netoli sostinės Grozno, 
baze ir viešai pripažino, kad 
tikrai kariai pasielgė sauva-
liškai. kad visi. kurie krėtė 
abu kaimus, plėšikavo ir žiau
riai elgėsi su civiliais gyvento
jais, bus išaiškinti ir nubausti. 

Nors minėto generolo savi
kritika nustebino užsienį, vis
gi nelabai kas tiki. kad pa
našūs įvykiai nebepasikartos. 
Rusų kareiviai yra prastai 
aprūpinami, gauna juokingai 
mažas algas, bet gyvena nuo
latinėje įtampoje ir baimėje, 
jaučia neslepiamą vietinių gy
ventojų neapykantą. Iš savo 
vadų neranda nei trupinio 
užuojautos ir humaniškumo, 
nes kariuomenėje tebegyvuoja 
sovietinės sistemos tąsa, kai 
vyresnieji yra visagaliai, o eili
niai kariai — beteisiai. (Kaip 
vis dėlto per vienuolika ne
priklausomo gyvenimo metų 
karių aprūpinimas ir apskri
tai gyvenimo būdas pasikeitė 
Lietuvoje. Tokių baisių sąly
gų, kokios dar neseniai buvo 
kasdienybe, nei su žiburiu 
nerasime.) Be to. vadovybė ži
no, kada ..nusukti akis į šalį. 
nieko nematyti ir negirdėti" 
Todėl kariuomenes sauvaliavi
mas civilių gyventojų atžvilgiu 
yra ir toleruojamas, ir net ska
tinamas. ToKs elgesys, be abe
jo tęsis, kol Maskva neatsisa
kys kėslų i Čečėniją, arba kol 
nebeliks nei vieno, laisves 
trokštančio čečėno. 

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
LIETUVA,.. 

ANNEMARIE KIUZAUSKAS 
Nr.4 
Raštai atsirado iš įvairiai išbaltintų linų 

saujų. Iš vilnos taip pat buvo audžiama. Pra
džioje išeidavo tik rietimas, o po to jau jis pavirsdavo 
vyriška ar moteriška eilute. Palaidinukės iš tokio au
dinio būdavo pamušamos šiltu avikailiu. Taip rengda
vosi visa šeima, visoje apylinkėje. Po metų būdavo 
audžiami kitos spalvos ir kito rašto audiniai. 

Tai buvo metų pradžioje, ir'vieną dieną atėjo kaimy
nė, kurią aš jau pažinojau iš ankstesnių apsilankymų, 
ir paklausė, ar aš nesutikčiau eiti su ja. 

Aš pagalvojau, kad išeidama aš atsiskirčiau ir su 
Hansu, juk mūsų brolį Joachimą aš jau per ankstesnę 
kelionę į Lietuvą buvau palikusi vienoje šeimoje. Bet 
aš dabar supratau, kad aš ir Hansas išlikti visą laiką 
kartu negalėsime, ir aš išėjau su kaimyne. Hansas 
liko šeimoje, kuri vadinosi Ubartas. 

Kačinskas 
Dabar aš gavau naujus globėjus, kurie vadinosi 

Kačinskai. Žmonės neturėjo vaikų. Ponia Kačinskienė 
buvo apie 31 metų, o jos vyras apie 40 metų. Ponas 
Kačinskas gerai kalbėjo vokiškai. Pas juos dar buvo 

vienas trisdešimtmetis vyras, vardu Jonas. Jis į šiuos 
namus buvo atėjęs dar vaikėzas ir anksčiau buvo lai
komas samdiniu. O dabar visi „prispaustieji" buvo iš
vaduoti iš „kapitalistinio jungo''. Taigi Jonas jau nebu
vo samdinys, bet jis mielai pasiliko pas Kačinskus, nes 
jis buvo kilęs iš gausios vargingos šeimos. Jis buvo ga
vęs žemės sklypą, kuris buvo atrėžtas nuo didelio 
ūkio, kurio savininkas buvo išėjęs į pogrindį pas par
tizanus, kitaip tariant pas pasipriešinimo kovotojus — 
buvo pasislėpęs pogrindyje. Kadangi Jonas buvo lyg ir 
šeimos sūnus, jo žemė buvo prijungta į šeimos ūkį. Tas 
sklypas buvo beveik viena ganykla. Prie keliuko į šei
mos kiemą stovėjo baltas kryžius, kurio papėdėje buvo 
maža gėlių lysvelė. Šio kryžiaus reikšmę aš sužinojau 
vėliau. 

Taigi aš ir apsigyvenau Kačinskų šeimoje. Bet ar aš 
galėjau pasilikti? — Išlikti man padėjo mokytojas mo
kyklos, kuri buvo įsikūrusi visoje apskrityje žinomoje 
šeimoje. Mokykla buvo vadinamoji vidurinė mokykla, 
kurioje dirbo penki mokytojai. Kačinskų pažįstamas 
mokytojas buvo kaip tik tos mokyklos direktorius. Ka
dangi sovietai buvo uždraudę priimti vokietukus ir 
niekas tokių vaikų į mokyklą negalėjo leisti, mus 
dažnai lankydavo mokytojas ir man atnešdavo knygų, 
iš kurių aš galėjau mokytis. Tai buvo knygos, kurias 
buvo lengva skaityti, ir pasinaudodama žodynu aš 
greitai pradėjau suprasti kiekvienos knygos turinį. 
Mano pirmoji knyga, kurią aš jau gana greitai skai

čiau, buvo Pinokio nuotykių vertimas. Knyga vadinosi 
„Auksinis raktelis". Aš labai didžiavausi, kad per du 
mėnesius išmokau taip gerai lietuviškai skaityti. Jau 
gana gerai galėjau ir rašyti. Taip pat kalbėti ir supras
ti. Tik aš niekaip neatpratau nuo savo vokiškos tar
ties, niekaip negalėjau gerai ištarti „r". Todėl mane 
laikė žydaite, nes žydai kalbėdami lietuviškai taip pat 
neištardavo lietuviško „r". 

1948 metų pradžioje pas mane atėjo mano brolis 
Hansas. Nepažįstama moteris jam buvo papasakojusi, 
kad visi vokiečiai, kurie dar buvo likę Rytprūsiuose, 
būsią iš ten išvežti. Hansas norėjo, kad aš su juo grįž
čiau į Rytprūsius. 

Aš buvau patenkinta turėdama duoną ir pastogę ir 
nenorėjau grįžti j neužtikrintą gyvenimą, ir Hansas 
išėjo vienas. Tas išsiskyrimas man buvo labai baisus. 
Po to, kai mes prieš keletą mėnesių per tokius didelius 
vargus atėjome iš Prūsijos, kur mes turėjome tik alkį 
ir skurdą, Hansas vėl norėjo ten grįžti Bet nieko ne
padarysi: aš nebuvau pasirengusi eiti kartu su juo. 

Ir taip Hansas išėjo su ta svetima moterimi Tada jis 
buvo tik aštuonerių metų. Ūkininkai, pas kuriuos jis 
buvo gyvenęs, jam prikrovė pilną kuprinę, davė jam ir 
pinigų, taip pat ir mano globėjai. Moteris pakeliui su
rinko dar daugiau vokietukų ir išsivedė. 

J is nuvyko iki Tilžės. Ir ten atsitiko, ko niekas nesi
tikėjo: moteris paėmė vaikų kuprines ir kitus vertin
gesnius daiktus ir prapuolė. Vaikai liko gatvėje br 

maisto, be daiktų. Hansas porą dienų sukinėjosi Tilžė
je, o po to sėdo į traukinį ir išvažiavo į Lietuvą. Nors 
jis buvo dar mažas, bet susivokė, kur yra reikalinga 
stotis, ir surado kelią pas tą pat) ūkininką, pas kurį 
iki tol buvo gyvenęs. Ir ten vėl jis buvo priimtas Šei
mininko duktė atėjo pas mus ir man papasakojo, kas 
buvo nutikę. 

Po kiek laiko Hansas perėjo pas kitą ūkininką, pa
varde Venskus, ir jis turėjo jau suaugusią dukterį. Ka
dangi lietuvių kalba neturi garso „h", todėl „Hansas" 
šiaip ar taip buvo tariamas „Ansas". tai dabar jis pasi
darė Antanas. Tuo būdu jis galėjo lankyti ir mokyklą, 
nes dabar jau neliko jokio požymio, kad jis — vokietis 
Aš, žinoma, ir vėliau turėjau sunkumų ir negalėjau 
lankyti mokyklos, nes ir vėliau likau vokietaite. 

Vienu metu Kačinskų šeima sovietų valdžios buv& 
nubausta už tai, kad jie mane vis laikė. Porą kartų aš 
net turėjau slėptis pastogėje javų aruode. Be tai buvo 
retai, nes niekas griežtai nežiūrėjo, kiek žmonių čia 
gyvena. 

Savo broliuko Joachimo mes jau senokai nebuvome 
matę. Mes žinojome, kad jį buvo pasiėmusi duktė tų 
žmonių, pas kuriuos jis buvo apsistojęs, ir kad jis buvo 
kaip jų tikras sūnus. Ten jis jau nebuvo vadinamas 
Joachimu, o Jonuku. 

Kai jau pavasari atšilo, karves ir avis išginė į ganvk-
lą. 

tB.d.) 

• 
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S i ū l o d a r b ą 
Ieško darbo 

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

ALL CARE 
Emplovmcnt Agency 

Te!. 773-736-7900 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS I N I LITMUMMAN • U i l D « i D ( OAU1 

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

Statybinei kompanijai 
reikalingas pardavimo 

vadybininkas (sales manager). 
Reikalavimaj: didelė patirtis šioje 
srityje ir labai cera anglų kalba. 

Tel. 708-372-6898. 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir 1N 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darba.- šiaures-vakarų rajonuose. 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crevvs. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Į v a i r u s 

aus to UTHUAMA 
i™ 2 0 , 9 ėlmin 

Great rates to the ręst of the world - any day, any t ime 
f-*- For information coli Long Distance Post 

wwv».ippoyrcoM 1-800-449-0445 
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 m ū s ų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, I L 60629 
773-735-3400 

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDLMO AGENTAI 

(vairus 

• • • • • • • • • • • • • • • B 
Domo ir Ados Andriuškų 

sūnaus Kichard Andriuškos 
vadovaujama muzikantų 

ketveriukė 2001 m. rugpjūčio 1 
d. išleido Pop Ruck CD albumą 
..Pete" pavadinimu, kurį išleido 
VV'arncr Bros. Inc. Amerikoje jį 

galima įsigyti kiekvienoje 
muzikos parduotuvėje. 

Kaina SS Ši grupė 
2001 m. rugpjūčio 23 d. gros 
Čikagoje, House of Bluese. 
! !;":;\ius kviečiame atvykti! 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

31 m., vyras ieško bet k o k i o 
darbo. 10 m. patirtis akmens 

apdirbime. 
Tel. 773-247-7444 , 

Rolandas . 

55 m. moteris gali prižiūrėti 
senus žmones ir gyventi kartu. 

vTuri patirties, kalba angliškai. 
Tel. 630-455-4041, Dana . 

Paslaugos 

Kirpėja kerpa vyrus ir moteris, 
atlieka cheminį sušukavimą. 

dažo plaukus, antakius. 
blakstienas. Susitarus, atvvksta į 

namus Tel. 773-918-0851; 
773-456-6410, Regina. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus : 
vyrams ir moterims. Susitarus, ; 

atvyksta j kliento namus. Salono 
„Miražas" tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9526. 

Įvairus 

UETUVA 25C VOKETUA 8C, KANADA 8e USA 6C 
IŠSAMESNĖ INFORMACIJA B UŽSAKYMAI 

Ttt14*M1M1« 1-7M-59MM0 KVIESTI ERKA 
PADUODAME TELEFONINES KORTELES 

8801 S. 78 TH AVE. BFaDGEVlEW. IL 604SS 

MĖLYNĖS: MĖLYNĖS; 
Galite pnsiuogauti patvs arba pirkti jau 
pririnktų. Važiuoti I-$4 iki Michigan 
Exit 1 į New Buffalo. Toliau sekite 
ženklus iki MIKE'S BLUBERREES 
Atsivežkite uogoms krepšelius. Čia 
graži vieta visai šeimai pasidžiaugti 
gamtoje Tel. 616-469-2509. 

Padedame žengti pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

•••Vairavimo teisės. Soc. Security, 
parvežame iš O'Hare oro uosto. 

padedame 
susirasti gyvenamą vietą"* 

Tel. 708-870-3481. 

Parduoda 

Parduodu automobi l į 
Toyota Avalon X L '96 m. 

Tel . 773-434-1731; 
773-415-8567. 

Parduodami vartoti 
kirpyklos įrengimai. 

Teiraukitės 
tel. 708-422-5799, Nijolė . 

P a s l a u g o s N e k i l n o j a m a s i s t u r t a s 

M O V 1 N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

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

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Movincj* Profesionalus 
k raustymas Čikagoje ir ui 

jos ribų Paruoš iame 
namus p a r d a v i m u i 

i švežame senus daiktus . 
šiukšles ir kt 

Tel . 6 i 0 8 1 6 7 1 1 4 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 

0fK.(773) 22t- S7S1 
• am «s • 7iw 

.(773)! 

AL/TOMOeiLO.NAML|,SVEIKATOa 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapoEs ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West 96th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės: "sidings", 

"soff'rts", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, tel. 630-202-5874; 

630-241-1912 i 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti g 

Romui tel. 630-774-1025. 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

> Nuosavybių įkainavimas veltui 
» Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 VV. 79 St 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

Dedame medines grindis, 
darome „deck", staliaus ir 

kitus smulkaus remonto 
darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togiu „lay-avvay" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p^ sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviukai. 

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

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VdKM*7ZM54.7U> 
Fax: 788-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirku namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GnKjpc Accant 
HorneftncteiB 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. IBinois 60453 
Bustneas (708) 423-9111 
Voce Mai (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 . 
R M . 708-423-0443 — # 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirtume ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

„Draugo" ske lb imų skyrius 
773-585-9500 

į v a i r u s 

'6mo£ 
Veido nuo 

1921 m. 

S900 Soi/m ARCHKR R0AI>, WIUX?T SPRINGS, 1U*JOIS T a 708.839.1000 

Šešios pokvluf aalės - tinka įvairiom* mošoms 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

Bathmfantt 
tfttffiat w 

40 8j 60 svečių 

ftii o* ii o o * 
60 iki 100 svečių 

100 Iti 136 svečių 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

f 
mm ftUVCfiHil. 

125 • 175 svečių 

mmmm 
22Sid 550 svečių 

REAL ESTATE agentūra 
Vilniuje teikia p—langas perkant 

ar parduodam namus, butus ir 
žemės sklypus. Veltui įkainuoja 
nekilnojama turtą, konsultuoja, 

pataria ir teisiškai sutvarko 
pirkimo-pardavimo dokumentus. 
Tel. Vilniuje: (370-2) 22-39-37. 

EI. paštas: info.estate.w3@takas.lt 
Informaci ja Čikagoje: 

630-243-6000, nuo antr. iki sešt , 
nuo 10 v J . iki 5 v.v. 

P a r d u o d a 

FOR SALE 
butas (condo), located Downtown 
Kaunas, Lithuania (Old Embassy 
Rovv area). Consisting of two (2) 
bedrooms, living room. servant 
Ojuartars, balcony, rear parking, 

basement storage. etc. 
Mr. L. Stanevičius, famous 

lithuaman actor, now deceised. was 
the ovvner for many years, now 

being sold by his daughier. 
For ackUtfcmal infb. caO: 

USA 1-727-570-9796; 
Lithuania 011-3707-22-5465; 
e-mau: danajsdanagaoLcem 

Kauno senamiestyje, prie 
Katedros parduodamas 4 

kambarių, 96 m2 bendro ploto, 
per du aukštus butas. Kaina 

$25,000. Tel. 011-370-8-
664232 arba 773-8434327 . 

K.i.tiu į Lietuvą išeivijos 1 
v ienišus. ligotus žmones, ypač 
besigydančius senelių namuose. 

Suteiksime jiems medicininę 
pagalbą i namus, o reikalui esant 

ir gydymą ligoninėje. 
Garantuojame visišką išlaikymą, 
gyvenamąjį plotą, slaugą ir gerą 

maitinimą palankia kaina. 
Teirautis tel.: Čikagoje 773-295-

6733. kviesti Danutę, kalbėti 
lietuviškai o DUO rugsėjo 11 d 

.1 amhinti | Lietuvą 
• > ! "11-3705-46-21-61. 

POLERISCO. 
http:yVwww.dolerts.eom 

Pigiausi bilietai I UETUVA 
su SAS FINNAIR. 

LUFTHANSA KLM, LOT 

Tel 617472-9742; 
C-mail tlckett&dolerfs.com 
KonsultaclĮos vizų, darbo, 
mokslo, apgyvendinimo 

klausimais. 

A STAH ALUANCC MBVSeB Vl£~~ 

• 

Chicago 

How easy is K to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daily service to Vflnlus 
wtth a hasste free eonneetion through our 
Copenhagen Aitport And vvhen returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Rnd out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travel wlth SAS, you can earn mileage credrt 
with Unitėd's Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus"1 frequent flyer program, 

For information on special fares and 
schedules contact yeur Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
wwrw.scandlnavlan.net 

It's Scandinavian 

r Audriu* Mikulio 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulisOusa.com 
įvairu* nakirKM*rnaa turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
'Surandame 

optimaliausią finansavimą 

0. 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Reaitors 

„BUD" 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. 773-767-6655 mob.: HHrJMM 

Fa* 773-767-94U 

mm 
ar perkant namus, butus. 

žemas sklypą.Vaitui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą GaHu tarpininkauti 
gaunartfinansine paskolą. 

O'FLAHERTY REALTOR8 
8 6UILDER8. Ine . 

Komparila pagal losvi uTiakuna 
stato naujus namu*. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
706-430-1000 
708-608-6501 

mob. 708-203-5242 
jonaviclus •homa.com 

Siūlo i š n u o m o t i 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & VVhipple apyl. 
$415 į mėn. +,.security" 
Tel. 773-434-4543 

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas. Skambinti 
•st 773-767-2400, 

First Rate Real Estate. 
Kviesti Aušrą Padalino. 

N o r i i š s i n u o m o t i 

Ieškau imonh), galin£fa| 
išnuomoti kambarį St Lake City 
žiemos olimpiados metu — vasario 
7-12 dienomis, dviems asmeninu. 
Kreipkitės tel. 866-652-8114 arka 

ei. paltu: gtaoratO 

D-&AU69 UZLAMA 

BALTIC JESUIT ADVANCEMENT 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS PADEDANTIEMS 
JĖZUITŲ GIMNAZIJŲ ATKŪRIMUI 

LIETUVOJE 
AIAM 911* litKanan Jtsurts F*Mrc - Bate Proiecr / B«MJc Jtturt A4»s««TCni. Olto. 2345 « t n S6» SMM. Cticajo A 60B3S USA 

Pa-MmsoMimtilarti JtMH Htm <* Otm Sksa. kte. 2345 WM S i * S»M. CtacajB IKK36 USA 
*it intonrueiM Įurm sureAsimi teMonu (773) 737-9S91 lai (773) n? -0«K 

http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:info.estate.w3@takas.lt
http:yVwww.dolerts.eom
http://wwrw.scandlnavlan.net
http://amikulisOusa.com
http://�homa.com


TARP MŪSŲ KALBANT VOKIEČIAI REMS KLAIPĖDOS 
PILIAVIETĖS REKONSTRUKCIJĄ 

OLIMPINIAI ATGARSIAI 
Ispanas Juan Antonio Sa-

maranch, 21- nerius metus va
dovavęs tarptautiniam olim
piniam komitetui (toliau 
TOK), atsistatydino ir savo 
vietą (rinkimų keliu) užleido 
belgui Jacąues Rogge, Mask
voje vykusioje sesijoje J. Ro
gge gavo 59 balsus. Pietų 
Korėjos kandidatas Kim Un 
Yong —23, o kanadietis Ri-
chard Pound — 22 balsus. Ki
tiems kandidatams, įskaitant 
amerikietę Anita DeFrantz, 
teko mažiau balsų. 

Belgas J. Rogge, 59 metų 
amžiaus, medicinos gydytojas 
(Ortopedijos chirurgas) gimė 
olandiškai kalbančioje Belgi
jos dalyje. Jis laisvai kalba 
vokiškai, angliškai, prancūziš
kai ir ispaniškai. 1968, 1972 ir 
1976 m. jis atstovavo Belgijai 
olimpinėse buriavimo var
žybose. Taipgi jam buvo pen
kis kartus patikėtas Belgijos 
olimpinės rinktinės vadova
vimas. Be to jis pirmininkavo 
Europos olimpiniam komite
tui ir priklausė Tarptautinio 
olimpinio vykdomajam komi
tetui. 

J. Rogge gyvena netoli 
Ghent. Jo žmona yra radio
loge. Turi du suaugusius sū
nus. Netrukus (jis ir žmona) 
ketina apsigyventi Lozanoje, 
Šveicarijoje, prie TOK būsti
nės. Pirmininko pareigos nė
ra apmokamos. Bepigu buvu
siam pirmininkui J. A. Sama-
ranch. Jis yra turtingas žmo
gus. Jis mėgsta didesnius 
patogumus. Dalyvaudamas 
olimpinėse žaidynėse, visada 
pasirinkdavo geriausius vieš
bučius. J. Rogge yra žymiai 
kuklesnis. Jis neseniai už
siminė kad, dalyvaudamas 
žiemos olimpinėse žaidynėse 
Salt Lake City, norėtų gyven
ti greta sportininkų olimpi
niame kaimelyje. 

J. A. Samaranch 1980 m. 
perėmė beveik ant bankroto 
ribos stovinčią organizaciją. 
Teigiama, kad dabar TOK 
ištekliai siekia 350 milijonus 

dolerių. Taigi, naujajam pir
mininkui tikriausiai neteks 
susidurti su didesnėmis fi
nansinėmis problemomis. Ta
čiau netruks kitų problemų 
bei problemėlių. Ateinančiais 
metais Žiemos olimpinės žai
dynės rengiamos Salt Lake 
City. Žinia, dar nėra galuti
nai ištirta .žaidynių vykdy
tojų tarpe pasireiškusi ko
rupcija. Atėnuose, kur 2004 
m. vyks vasaros olimpinės 
žaidynės, vėluoja paruošia
mieji darbai. Dėl Beijing (2008 
metų vasaros olimpinių žai
dynių vietoje) tebėra neatsa
kytų klausimų. 

J. A. Samaranch aplankė 
visus 199 tautinius olimpinius 
komitetus. Naujajam pirmi
ninkui taipgi artimai teks 
bendrauti ir lankytis įvairio
se vietose. Turimomis žinio
mis š. m. liepos mėnesį pen
kioms dienoms jis lankėsi 
Šveicarijoje, Japonijoje ir Ka
nadoje. J. Rogge kaip ir pirmi
ninkas J. A. Samaranch, ne 
kartą lankėsi Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. 

Teigiama, kad belgui J. 
Rogge netrūksta diplomati
nio lankstumo. Jis yra sukal
bamas žmogus. Jo gyvena
mieji namai Belgijoje yra iš
puošti abstraktaus meno kū
riniais. „Aš pats, — sako J. 
Rogge, — esu ganėtinai abst
raktus žmogus". 

Olimpiniame judėjime ne
numatoma didesnių pakei
timų. Tačiau tai dar nereiškia, 
kad taip bus ateityje. Pavyz
džiui, JAV olimpinis komite
tas naudojasi televizijos trans
liacijų ir multimilijoninių kor
poracijų gaunamomis pajamo
mis. 1997-2000 metais buvo 
gauta 250 milijonų dolerių. 
Atrodo, jog gali būt apkarpy
tos ligšiolinės amerikiečių pa
jamos. Beje, JAV olimpinio 
komiteto pirmininkės Sandy 
Baldwin nuomone, amerikie
čiams derėtų atsisakyti tarp
tautinio olimpinio komiteto 
teikiamų solidarumo lėšų. Ži-

Vokietijos Amatų ir pa
minklosaugos centro fondas 
„Fulda" ketina finansiškai 
paremti Klaipėdos piliavietės 
sutvarkymą. Birželio 25 d. 
fondo atstovai ir ekspertai su
sitiko su Klaipėdos meru Ri
mantu Taraškevičiumi ir ap
tarė būsimą projektą. Vokie
tijos fondas ketina finansuoti 
projektą, pagal kurį požemi
nėje piliavietės dalyje, Fri
dricho bastiono požeminėje 
galerijoje — poternoje — bus 
įrengta muziejaus salės vėsi
nimo sistema. 

Pasak vokiečių ekspertų, po
ternoje būtina įrengti tem
peratūros, drėgmės ir drus-
kingumo reguliavimo siste
mą, kad būtų galima įrengti 
muziejų ir eksponuoti metalo 
dirbinius. 

Šiuo projektu muziejaus sa
lėje siekiama sukurti atmos
ferą, kuri būtina muziejaus 
ekspozicijai. Vokietijos eksper
tų nuomone, įprastiniai bū
dai temperatūrai ir drėgmei 
palaikyti yra neefektyvūs. 

nia, už kiekvieną žaidynėse 
dalyvaujantį sportininką gau
nama 1,250 dol. 

Ispanas J. A. Samaranch, 
21-rius metus išbuvęs vado
vaujančiame poste, atliko 
daugybę darbų, įgijo didžiulę 
patirtį ir tapo autoritetingu 
žmogumi. Jam, deja, nepavy
ko įgyvendinti svajonės, kad 
olimpinių žaidynių metu vi
same pasaulyje būtų nutrauk
ti kariniai veiksmai. Viešai 
kalbama, jog jis tikisi Nobelio 
taikos premijos. Tiesa, Ka
zachstano vyriausybė, įvertin
dama J. A. Samaranch nuo
pelnus, vieną Pamyro kalny
no viršūnę pavadino Sama
ranch vardu. Tarptautinė ži-
niasklaida, skelbdama nutari
mą, rado reikalo paminėti lie
tuvį alpinistą Vladą Vitkaus
ką, kuris, įkopęs į Samaranch 
vardu pavadintą viršūnę, bu
vo nustebintas neišpasakyto 
reginio. * 

Petras Petrutis 

ĮSIGYKITE NAUJĄ 
f IRSI PIRSONAL BANKO 

ČEKINĘ KORTELĘ! 

r • r U' I 

Ff > 
* Naudokite šią kortelę visur, kur VISA9 priimama 
* Naudokite šią kortele, Jbankomatuose"—ATM 
* Suasmeninkite kortele, savo nuotrauka! 

— Personai 
FIRST PERSONAL BANKE 

SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI! 

BmUing PertotuU Banking RtfatioMkipj* 
riAKFffl D ĮUIKiF, 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 
(becween AuMinund McVkkcr) 

(773) 767-5188 

OMANDrARK 
15014 S. UGrange Rd. 
OrUnd Park, DL 60462 
(pen DomMck't Md Walgreen'*) 
(708) 226-2727 

Sukūrus palaikymo sistemą, 
drėgmės ir druskingumo pu
siausvyra bus palaikoma ne 
tik poternos grindyse, bet ir 
skliautuose. Vokiečiai surinks 
duomenis apie jau esamą po
ternos klimato palaikymo sis
temą ir sukurs modernią. Fon
do atstovai kol kas negali 
pasakyti, kiek kainuos šis pro
jektas, tačiau jį ketina įgy
vendinti savo lėšomis. 

Piliavietės istorijos muziejus 
bus atidarytas kitąmet. 

Klaipėdos piliavietė yra ben
drovės „Klaipėdos laivų re
montas" teritorijoje. 

Iki 2009 metų bendrovė 
bus likviduota ir teritorija 
perduota miestui. Nugriovus 
įmonės pastatus, bus pradėti 
archeologiniai tyrinėjimai. Ši 
teritorija bus panaudota tu
rizmui, kultūrai, pramogoms. 
Piliavietės teritorija, kaip kul
tūros vertybė, yra įrašyta į 

Lietuvos nekilnojamųjų kul
tūros vertybių apsaugos de
partamento registrą. Kasmet 
konkretiems darbams Pilia-
vietėje skiriamos lėšos iš 
miesto biudžeto, gamtosaugos 
fondo, Kultūros vertybių ap
saugos departamento. Šiuo 
metu Piliavietėje vyksta ar
cheologiniai tyrinėjimai, re
konstruojama bastiono poter-
na. (BNS; 

Klaipėdos paveikslų ga
lerijoje veikia paroda ..Šiuo
laikine lietuvių taikomoji 
daile". Pristatomos reikšmin
giausios lietuvių taikomosios 
dailės sritys: tekstile, kerami
ka, porcelianas, stiklas, juve
lyriniai ir metalo dirbiniai, 
oda. Dauguma parodos ekspo
natų sukurti XX amžiaus pa
baigoje. Pristatoma daugiau 
kaip šimtas autorių ir per 500 
jų darbų. Ekspozicija sufor
muota iš Lietuvos dailės mu
ziejaus rinkinių ir jai skirti du 
galerijos aukštai. (ELTA) 
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Mylimai Dukrai ir Seseriai 

A. f A. 
DANGUOLEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą tremties 
bendrakeleivei MATILDAI MARCINKIENEI. 
ILONAI ir ARŪNUI su šeimomis. 
Su liūdesiu 

Alicija ir Henrikas Soliai 

A. t A. 
ZITAI SIMUTIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, liūdinčius vyrą prof. dr. 
LEONARDĄ ŠIMUTĮ, buvusį Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Muzikos Sąjungos pirmininką, ir jų gausią 
šeimyną Sąjungos vardu giliai užjaučiame. Tegul ilsisi 
ramybėje. 

Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos Sąjungos 
valdyba ir „Muzikos Žinių " redakcija 

Brangiai Mamytei 

A. t A. 
BRONEI ŠVIPIENEI, 

mūsų šeimai labai daug padėjusiai komunistų okupacijos 
laikais, mirus, liūdinčioms dukroms DAIVAI ir 
RAMINTAI su vyru VLADU bei visiems giminėms ir 
artimiesiems liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime. 

Vytas ir Marytė Petruliai 

Mindaugas ir Soraja Petruliai 

VISA to a mfmmtt l — i of VISA rnt*mrton«l ScrvteM AMoeMtan 

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams f 

VILNIŲ 

vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV 

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis. 

* Mašinų rezervacijos Vilniuje 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

A. f A. 
JOHN P. RAMOŠKA J r . 

Mirė 2001 m. rugpjūčio 9 d., Hinsdale ligoninėje, 
sulaukęs 82 metų. 

Nuliūdę liko: duktė Laura, sūnus John su žmona Donna, 
James. Mark su žmona Janine, anūkai Mark ir Diana, 
proanūke Nicole. seserys Antionette Heyder ir Stella 
Raudys. 

A.a. John buvo vyras a.a. Magdalene Vukovich. 
Velionis pašarvotas pirmadienį, rugpjūčio 13 d. nuo 2 

v.p.p. iki 9 v.v. Ridge laidojimo namuose, 6620 W. Archer 
Ave. (Corner of Natoma;, Chicago, IL. Laidotuvės 
antradienį, rugpjūčio 14 d. Iš laidojimo namų 9 v.r. velionis 
bus atlydėtas • St. Daniel The Prophet bažnyčią, kurioje 
9:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidotuvių direkt. Kenneth J. Operzcdek & Son. 
Tei. 773-586-7990. 

A. t A. 
DANGUOLEI MARCINKUTEI 
mirus, nuoširdi užuojauta reiškiama motinai MATILDAI 
MARCINKIENEI, giminėms ir artimiesiems. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras 

Dr. Jonas Račkauskas 

Skirmantė Miglinienė 

Danutė Petrulytė 

Petras Petrutis 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 vai . 

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

Directors of Eudeikis Romai Home (EST 1908) 
GERALDF. DAIMID 

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn. IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 

ALL P H O N E S 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK. 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK. 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

RRIOHTON PARK 4330 S CALIFORNIA 
MARCJUETTF. PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST 
LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD i 

EVERGREEN PARK. 2929 \V 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 & OAK PARK AVE 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-77.1-476-2345 

NATIONVIDE TOI.L FREE į m o k a m a s 1 Te l . 1-8OO-994-7600 
www.petkusfuneralhojTK-s.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICACO ANO SUBURBAN IOCATIONS 

CICERO. 5645 W. 35 Street 

VVESTCHESTEP 10501 W. CERMAK 

CHICAGO. 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 

1-7086S2 5 2 4 5 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.petkusfuneralhojTK-s.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" g e g u ž i n ė pras i 
d ė s rugpjūčio 19 d., sekmadie
nį, 11 val.r. šv. Mišiomis Tėvų 
marijonų koplyčioje. 

Kazys Laukai t i s , žinomas 
Čikagos apylinkių lietuvių bi
tininkas, ,.Draugo" gegužinės 
prizams pr is ta tė šviežio, ska
naus medaus. Tai pasiseks jo» 
laimėtojams! 

Svč. M. Marijos N e k a l t o 
Pras idėj imo parapijai pa
remti JAV LB Brighton Par
ko apylinkes valdyba rengia 
pietus, kurie vyks rugpjūčio 
12 d. tuoj po 10:30 val.r. lietu
viškų šv. Mišių parapijos salė
je, 4420 S. Fairfield Ave. Vir
tuvė veiks nuo 9 val.r. iki 
12:30 val.p.p. Po pietų bus ro
domas įdomus 30 minučių fil
mas „Lemties kilpa". 

F o t o m e n i n i n k a s Algi
mantas Kezys į „Draugo" ge
gužinę atvyks su savo naujau
siais fotografijų a lbumais . 
Rugpjūčio 19 d., sekmadienį , 
bus galima įsigyti paskutinią
sias fotografo knygas - .Ange
lų pasaulis", „Kapinaitės", 
„Beyond this Horizon" (ang
liškasis „Kapinaičių" var ian
tas) ir a lbumus apie miesto 
vaizdus. 

Liora Grodnikai tė i r Gia-
como Bat tar ino rugsėjo 8 d., 
šeštadienį, koncertuos Santa
ros-Šviesos 28-ajame suvažia
vime, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Liora Grodnikaitė, 
mecosopranas, baigė bakalau
ro dainavimo studijas Vil
niaus Muzikos akademijoje ir 
tęsia studijas Oberlin Conser-
vatory of Music, Oberlin, 
Ohio. J i yra laimėjusi pirmą 
vietą „Opera Guild of Dayton 
Vocal Competition 2001", 
pirmą vietą prof. Z. Pau lausko 
jaunųjų dainininkų konkurse 
Vilniuje. Dainavo Melissa ope
roje „Liberazione di Ruggie-' 
ro", „Pelene La Cenerentola" 
ir daug kamerinės muzikos 
kūrinių Lietuvoje ir Ameriko
je. Giacomo Battar ino akom
panuos Liorai Grodnikaitei . 
J is yra gimęs Chiavari, Itali
joje, ir šiuo metu tęsia fortepi
jono studijas Oberlin Conser-
vatory of Music. 2000 metais 
jis laimėjo trečią vietą „Los 
Angeles Liszt Competition." 
yra koncertavęs Europoje, 
Amt-nkoje. 

Koncertas „Romant ika" , 
turėjęs vykti sekmadienį, rug
sėjo 16 d. Jaun imo centre, ati
dedamas vėlesniam laikui. 
Dėl nenumatytų kliūčių ren
ginys, siekiant paremti Die
viško Kryžiaus fondą Lietuvos 
benamiams, šiuo metu neį
vyks. 

S t a s ė R u d o k i e n ė ir Stefa 
P r i a l g a u s k i e n ė papilde mū
sų gegužines „laimės šulinį". 
Dėkojame ir primename, kad 
visą kitą savaitę lauksime lai
mikių „Draugo" administraci
joje. 

į v a i r i ų kartų, įva iraus 
s t i l i a u s d a i n a s per „Draugo" 
gegužinę atliks populiarūs 
Čikagos ir apylinkių lietuvių 
muzikanta i Virginijus ir Ei
muntas Švabai. Bus skambių, 
visiems žinomų lietuviškos es
t rados dainų, o jaunesniems -
„The Beatles", „Rolling Stone*' 
gabalų. Smagūs šokiai - neiš
vengiami! 

V y t a u t a s Kernag i s atvyk
s ta \ Čikagą ir koncertuos 
rugsėjo 16 d. 3 val.p.p. Jauni
mo centre, Čikagoje. Labdaros 
koncertas per Dieviško Kry
žiaus fondą parems vargin
giausiai gyvenančius Lietuvo
j e - Lietuvos benamius. 

Yra dar ke l ios v ie tos užsi
registruoti ir nemokamai pa
sidaryt i krūties nuotraukas 
Cook County mamogramų au
tobuse, kuris į ..Draugo" gegu
žinę atvyks 9 val.r. Užsiregist
ruokite atvykdami į „Draugą". 
Toms, kurios nesuspės pasida
ryti nuotraukų sekmadienį, 
vėliau bus surengtas kitas ne
mokamas patikrinimas ligo
ninėje. 

Muzikas Arvydas ir dai
n i n i n k ė N e l ė Pa l t ina i šį ru
denį koncertuos Čikagoje ir 
kituose miestuose. J iems tal
kininkaus dainininkas Stasys 
Ivanauskas ir aktorė Stefa 
Navardai t ienė. Koncertas Či
kagoje vyks lapkričio 18 d. 
Rengia Amerikos lietuvių ra
dijas. 

P a g a l l iaudiškos muzikos 
k a p e l o s „Tėviškė" atlieka
mą muziką per „Draugo" ge
gužinę galėsite šokti polkas, 
va lsus ir suktinius, kartu dai
nuoti ir linguoti. 

„Draugo" g e g u ž i n ė s m e t u 
bus galima užsiregistruoti į 
Meno mokyklėlės baleto, dai
lės, dainavimo, dramos, kank
lių, sportinių šokių skyrius. 

Bro l ių Š v a b ų orkestras 
grieš šokiams ir dainoms JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
apylinkių gegužinėje rugpjū
čio 12 d. 12 vai. PLC sode. 
Programoje dalyvaus „Tėviš
kės" kapela, kuri gros po JAV 
ambasadoriaus John Tefft žo
džio lietuvių visuomenei. Ka
dangi gerbiamas ambasado
rius kalba lietuviškai, tai su 
juo galėsite laisvai pasikalbėt; 
ir susipažinti . Visi nuoširdžiai 
kviečiami. 

Mieli vaikai, kitą sekmadienį neleiskite tėvams ilgai miegoti, bet ruoškitės 
kiouno ..stebuklai", jodinėjimas arkliukais, žaidimai, piešimo konkursas ir 
vyks visą dieną. Iki pasimatymo: 

į ..Draugo" šventę Balionų pūtimas, 
kitos pramogos Tėvų marijonų sode 

A t v e s k i t e s avo va ikuč ius 
ir v a i k a i č i u s į „Pipirų r a t e 
lį"! ..Pipirų ratelis" vyksta pir
madieniais, antradieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais 
nuo 9:30 val.r. iki 11:30 val.v. 
r. ir trečiadieniais nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. Vaikai ratelį lan
ko kar tu su tėveliais arba se
neliais vieną kartą per savai
tę. Renkamės Lemonte, Pa
saulio lietuviu centre. Kreip
kitės j Renata Stankienę tel. 
312-943-9168 arba Rasą Tijū-
nėlytę-McCarthy tel. 630-725-
0711 tarp 9 val.r. ir 7 vai. v. 
Dėmesio! Vaikus priiminėsi-
me tik iki spalio 1 dienos. 

Dr . R a m i n t a L a m p s a t y t ė , 
Hamburgo Hochschule fuer 
Musik und Theatre profesore, 
lankosi Čikagoje. Dr. R. 
Lampsatytė, pagerbdama bir
želio 16 d. Vilniuje mirusį 
prof. Julių Juzeiiūną, rugpjū
čio 5 d. Tėviškės bažnyčioje 
pamaldų metų fortepijonu at
liko R. Shumann ..Nacht-
stueske" opus 23. N'r.3 ir 4. 

„Sva jos " ir L ie tuvos Vy
čių s t u d e n t a i šokėjai kvie
čiami susitikimui-pokalbiui 
apie ateinančio sezono planus 
penktadienį, rugpjūčio 17 d., 8 
val.v. Lemonte, prie Pasaulio 
Lietuvių centro didžiosios sa
lės. Priimami visi norintys 
šokti sportinius ir tautinius 
šokius. Dalyvausime „Drau
go" gegužinėje! 

V y t a u t o Didžiojo š a u l i ų 
r i n k t i n ė š. m. rugpjūčio 12 d. 
12 vai. ruošia gegužinę Šaulių 
namuose. 2417 W. 43 Str„ 
Chicago. Bus įvairaus maisto, 
gros Kosto Ramanausko or
kestras, veiks baras, „laimės 
šuiinvs". Visi kviečiami. 

* Jk> DRAUGO FONDAS 
fffir") 4 5 4 5 YVEST 6 3 r d STREET 

C H I C A G O , IL 5 0 6 2 9 

TEL. : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

VASARA DRAUGO FONDE 
Vasara nemažai Draugo — T a i p . O iš kur jūs? 

fondo garbes narių, narių ir 
rėmėju išnešiojo po vasar
vietes, po daržus, sodus ir 
malonius vandenų paplūdi
mius su stovyklomis a r stu
dijų dienomis. Su Lietuva. 

Kelionių aprašymai po pla
tųjį pasaulį, po tolimuosius ry
tus iabai malonu skaityti , t) 
dar maloniau visa tai išgy
venti Senutėje Kuropoje bū
rini turistų iš JAV ir iš kitų 
kraštu fotut'r.ifuoja balandžiu 
„debesis" I^ondono Trafalgaro 
aikštėje, o Paryžiaus Eifolio 
bokšte skamba lietuvių kalba. 

— Labas' Iš kur jūs'.' 
- Iš Alytaus' O j u s 9 

— Iš Amerikos, — minia, 
besigrusdama i keltuvą, nu
traukia tolimesnį pokalbį 

— J u s lietuviai? — sustabdo 
dvi gražuoles Paryžiaus Im
presionistų muziejuje 

— Mudvi iš Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto. Mes čia 
vasaros darbams. Čia, prie 
Paryžiaus. 

Deja, malonios vasaros die
nelės jau rieda į pabaigą. Per 
j a s ir į Draugo fondą atėjo tik 
desėtkas laiškų. Iš tų, kurie 
pris imena Draugo fondą visais 
metų laikais. Su vajais ir be 
vajų. Nuolatos stengdamiesi 
prisidėti prie Draugo fondo 
auginimo. 

Su rugsėjo pradžia suskam
ba mokyklų skambučiai, atsi
darys universitetų durys, 
baigsis vasaros gegužinės ir 
prasidės Draugo fondo rudens 
lėšų telkimo vajus. Šis aš
tuonerių metų amžiaus „kū
dikis" dar reikalingas tolimes
nio auginimo, kad mūsų 
„Draugo" ateitis būtų užtik
rinta 

Nauji įnašai Draugo 
fonde 

S u 200 dolerių: 
Marian ir Donatas Greb, 

garbės nariai , iš viso 2.605 
dol., Piedmont, CA. 

S u 100 dolerių: 
Leokadija Pačkauskienė, 

garbės narė, iš viso 1,700 
dol., Leland, NC. 

JAB LB East Chicago apy
linkė, per Birutę Vilutis, iš 
viso 300 dol. 

Alfonsas Pundys. iš viso 200 
dol., Hertel, WI. 

Pijus Pažerūnas, iš viso 100 
dol., Melrose Park, IL. 

Su 75 doleriais: 
Joseph Bernot, iš viso 475 

dol., Union, NJ. 
Su 50 doler ių: 
Marija ir Pranas Radis, gar

bės nariai , iš viso 1,050 dol., 
Hot Springs, AR. 

Eugenija Baršketienė. iš 
viso 855 dol., Hinsdale. IL. 
Su 30-25 doleriais: 

Albina ir Nijolė Dumbrytes. 
iš viso 330 dol.. Chicago, IL. 

Lydija ir Algis Liepinaitis, iš 
viso 310 dol., Riverside, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame Fondo i žd in inkas 

Rugp jūč io 14 d., antra
dienį, ir 17 d., penktadien i , 
Meno mokyklėlės dainoreliai 
kviečiami repeticijom jaunes
nieji - 6:30 val.v., vyresnieji -
6:20 val.v. Dalyvausime 
..Draugo" gegužinėje! 

Skelbimai ~" 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus. 

•DĖMESIO! VTOEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. A r c h e r A v e . , Chi
cago, IL 60629. Tel . 773-927-
9091. Sav. Pe tras Bernotas . 

• 27 centai s k a m b i n a n t \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 d ienas p e r savai
tę , 6 s ekundž ių interva la i . 
Jok ių m ė n e s i n i ų mokesč ių . 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l i e tuv i ška i į T R A N S P O I N T 
atstovą su 8 metų pa t i r t imi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— pat ik imiaus ias r y š y s su 
Lietuva bei v i su pasaul iu! 

• Amerikos l ietuviai , sup
r a s d a m i s u n k ų L i e t u v o s 
va ikų g y v e n i m ą , s t eng ias i 
j i e m s v i s o k e r i o p a i padėt i . 
Lietuvos vaikams aukoja: Lai
ma Milait is . Oak Lawn, IL, 
$300 ; E d m u n d a s ir Mar i ja 
Vasi l iauskai . Glen EIlyn, IL 
$300; po $150 , v i eno vaiko 
metinę parama, aukoja Patricia 
Sullivan, Kailua, HI ir Florence 
Strouphauer. Pine Grove, PA. 
Dosniems Amerikos lietuviams 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
č ių globos" komite tas , 2711 
West 71 Str. , C h i c a g o , IL 
60629. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

• 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 lankyki te St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito spal
vą, dydį ir t.t Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j is padarytas , ka ip j a u buvo 
jūsų pageidauta. Sav . Lilija ir 
Vil imas Ne l sona i . Tel . 773-
233-6335. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #230C Chicago, IL 60603 
Galirora konsultacijos šeštadieniais 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pulasta Rd., Chicago. IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-2844)100. 

TeL 630-287-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenne 
Chicago* DL 60629 
TeL 773-776-8700 

E-maik Gibai tU@aoLcom 
Ton flree 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v .r. iki 5 v. v. 
Settad. 8 v J . iki 1 v.p.p. 

NEMURA GIEDRIUS PENCTLA 
Attorney at L*w 

Member,Federal TrUI Bar 
Former Aaat. States Attomey, 

DuPage County 
Crimiaal, Family and Civil Law 

Houra bjr Appoitment 
9 South Vau Buron 

BatavU, Illinois 60610 
Assodate officm in Clarendon Hilla, 

Rollinf Meadom «ud Chicago 
(Old Town Area) 

T«LO0 40SS800Ka 

„Žiburėlio" Montessori 
m o k y k l ė l ė s tėve l ia i kviečia
mi į susirinkimą, kuris vyks 
rugpjūčio 21 d. 7 val.v. „Bočių 
menėje'*. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. Prašome at
vykti be vaikų. Šio svarbaus, 
privalomo susirinkimo metu 
vyks registracija. Daugiau in
formacijos dar neužregistra
vusiems vaikų tėveliams tel. 
630-257-8891. Vaikai į „Žibu
rėlį" priimami nuo 3 iki 6 me
tų. 

Vyresniųjų l ie tuvių cent
re „Seklyčioje" rygpjūčio 15 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
rodoma vaizdajuostė „Prezi
dentūra". Šis filmas gautas iš 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Švietimo komisijos 
ALT vedėjo A. Reneckio dėka. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Bus ir bendri pietūs. 
' .Numatyta medicinos sesers 
Liucijos Macėnienės paskaita 
nukeliama į rugsėjo 19 d.). 

ALVVAYS VVITH FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai (Qj 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

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

Meno mokyklė l ė d a r b u i 
su moks le iv ia i s ieško dailės, 
kanklių specialybės dėstytojų. 
Pamokos vyksta kartą per sa
vaitę, vakarais . Smulkesnė in-
formacija tel. 630-624-1247. 

i r t o l i 
PRISIMINKIME LR M E S 
Iš Lietuvos pranešama, kad 

š.m. rugpjūčio 18 d. Sudei
kiuose, Utenos rajone, Švč. M. 
Marijos bažnyčioje vysk. Jo 
nas Boruta, SJ , aukos šv. 
Mišias už a.a. Oną Penkaus-
kaitę-Girniuvienę, š.m. sausio 
25 d. mirusią Bostone. Velionė 
buvo ilgametė atei t ininkė, 
Sauliaus, Kęstučio ir Ramūno 
Girnių motina. Po Mišių urna 
su jos pelenais bus palaidota 
Sudeikių bažnyčios šventoriu
je šalia jos vyro, filosofo ir bu
vusio Ateitininkų federacijos 
vado, Juozo Girniaus. Savo 
maldose Velionę prisiminkime 
ir mes. 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

• Automobi l i o , n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje , 6500 S. P u l a s k i 
Rd., C h i c a g o , IL 60629 . II 
aukštas , tel . 773-581-4030. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, beg
lobiams vaikams bei vaikams 
su negal ia , daugiavaikėms 
šeimoms ir studentams Lietu
voje. Aukojo: Vida Bandis $650 
studentų šalpai, Raminta ir 
Raimundas Lapšiai $60; ano
niminiai $3,000. Labai ačiū! 
„Saulutė" (Sunlight Orphan 
A i d ) , 4 1 9 W e i d n e r R d . , 
Buftalo Grove , IL 60089. Tel. 
847-537-7949. E-mai l : 
DONATAST®AOL.COM Tax 
ID# 36-3003339. 

48-asis SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS 
2001 m. rugsėjo 6-9 d. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, 
LEMONT, ILLINOIS 

PROGRAMA 

Rugsėjo 6 d , KETVIRTADIENIS 

* 2:30 v.p.p. Atidarymas 
* 3 v.p.p. V.A. Jonyno pranešimas. Skaito Ilona 

Maziliauskienė 
Neringa Klumbytė, „Socialinė inžinerija ir 
žinojimo konstravimas Europos Sąjungos 
plėtros ir Lietuvos integracijos diskur
suose" 
Jūra Avižienytė, „Liudininkas, dalyvis, 
pasakotojas: ko verkia istorikas" 
Vakarienė 
Filmas „Žydų mažumos gyvenimas 
Lietuvoje". Komentuoja Julius Šmulkštys 

* 4 v.p.p. 

* 5 v.p.p. 

* 6:30 v.V. 
* 7:30 v.V. 

Rugsėjo 7 d., PENKTADIENIS 

* 9:30 v.r. Žydrūnas Drungilas „Virtualios ben
druomenės" 

* 10:30 v.r. Giedrius Subačius „Europos bendrinių 
kalbų istorijos tyrinėjimo problemos" 

* 11:30 v.r. Kęstutis Keblys „Knygleidyba Lietuvoje: 
biznis ar šalpa" 

* 1 v.p.p. Pietūs 
* 2 v.p.p. Julius Šmulkštys „2ydų-lietuvių santykiai 

nuo Atgimimo pradžios" 
* 3 v.p.p. Julija Šukytė „Rhizoma/Archyvas: 

Vilniaus geto patirtis bei jos fiksavimas". 
* 4 v.p.p. Kęstutis P. Žygas „Lietuvos 

architektūrinių senienų išsaugojimas, 
atstatymas ir priežiūra" 

* 5 v.p.p. Organizacinis posėdis 
* 6:30 v.v. Vakarienė 
* 7:30 v.v. Literatūros vakaras. Dalyvauja: 

Vitalija Bogutaitė, Irena Guilford, 
Eglė Juodvalkė, Vanda Juknaitė, 
Daiva Markelytė, Julija Švabaitė 

Rugsėjo 8 d., ŠEŠTADIENIS 

* 9:30 v.r. Arnoldas Pranckevičius „Ar verta 
Lietuvai stoti į NATO?" 

* 10:30 v.r. Violeta DavoliOtė „Traumos 
reprezentacijos Holokausto ir Gulago 
liudininkų atsiminimuose" 

* 11:30 v.r. Vygandas šiurkus „Nepriklausomybės 
nuotykis globaliniame kaime" 

* 1 v.p.p. Pietūs 
* 2 v.p.p. Pokalbis su rašytoja Vanda Juknaite. 

Praveda Ilona Maziliauskienė 
* 3 v.p.p. „Lietuviški [vaizdžiai Amerikos kultūros 

kontekste" — su lietuviškų pjesių auto
riumi, režisieriumi ir atlikėju Kęstučiu 
Naku kalbasi aktorė Audrė Budrytė 

* 4 v.p.p. Saulė Buzaitė „Amerikos kultūros 
poveikio apraiškos JAV studijuojančių 
lietuvių (pa)sąmonėje: sapnų studija" 

* 6:30 v.v. Mezzo soprano Lioros Grodnikaitės kon
certas. Akompanuoja pianistas Giacomo 
Battarino 

Rugsėjo 9 d., SEKMADIENIS 

* 10 v.r. Rimvydas Šilbajoris, Valančiaus 
„Palangos Juzė" 

Norintys suvažiavime dalyvauti, prašomi registruotis iki 
2001 m. rugsėjo 4 d. pas Mariją Paškevičienę. 

306 55th Place, Downers Grove, IL 60516. 

L Tel.: 630-852-3887. J 


