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Trečioji Amerikos diena 
p o siaubingojo teroro 

T e r o r i s t ų puo l imą galėjo 
r e n g t i ke l io s o rgan i zac i j o s 

V a š i n g t o n a s , rugsėjo 14 d. 
(AFP-Reuters-BNS) — Tero
ristų puolimą New Yorke ir 
Vašingtone galėjo rengti dau
giau kaip viena organizacija, 
ketvirtadienį sakė aukštas 
JAV pareigūnas. Pasak jo, 
JAV vyriausybė nenori perne
lyg skubotai paskelbti Saudi 
Arabijos tremtinį Osama bin 
Laden pagrindiniu įtariamuo
ju, nes su antradienio teroru 
„gali būti susiję daug organi
zacijų". 

Minėtas pareigūnas, aukš
tas G. W. Bush aplinkai arti
mas padėjėjas, taip pat nuro
dė, kad JAV kerštas bus ilgas 
ir visapusiškas. ,,G. W. Bush 
nesiims skubotų veiksmų", 
pridūrė j is . 

Jungt inės Valstijos ir anks
čiau leido suprasti, kad karas 
su terorizmu truks gerokai il
giau nei vienkartinis atsakas j 
antradienio atakas. Vienas pa
reigūnas užsiminė, kad tai ga
li tęstis kelenus metus. 

I š Bal tųjų r ū m ų i š s iųs tas 
J A V v i c e p r e z i d e n t a s 
Saugumo pajėgoms ketvir

tadienį išplėtus saugumo zoną 
aplink Baltuosius rūmus. JAV 
viceprezidentas Diek Cheney 
saugumo sumetimais buvo iš
siųstas į Camp David prezi
dento rezidenciją, o preziden
tas George W. Bush liko Bal
tuosiuose rūmuose. 

Tokio žingsnio imtasi, kad 
du aukščiausi Amerikos pa
reigūnai nebūtų vienoje vie
toje. Nuo šiol Baltieji rūmai 
įslaptins visą informaciją apie 
G. W. Bush ir D. Cheney buvi
mo vietą. 

N e w Y o r k o o r o u o s t u o s e 
s u l a i k y t a 10 ž m o n i ų 

New Yorkas. Vėlai ketvirta
dienį New Yorko John F. Ken-
nedy ir La Guardios oro uos
tuose buvo sulaikyta 10 asme
nų, mėginusių įsėsti į du lėk
tuvus. Dėl šių įvykių vėl buvo 
uždaryti visi New Yorko ir jo 
apylinkių oro uostai. 

Iš penkių ar šešių Kennedy 
oro uoste apklaustų žmonių 
vienas, turėjęs suklastotą la
kūno pažymėjimą, suimtas. 
Visi šie žmonės buvo persiren
gę lėktuvų darbuotojais. Po 
kelių valandų policija La 
Guardios oro uoste sulaikė dar 
penkis vyrus, kurie taip pat 
turėjo bilietus be konkrečios 
datos, peilius, suklastotus la
kūnų pažymėjimus bei as
mens dokumentus ir buvo ap
sirengę skrydžių palydovais. 

Federaliniai pareigūnai ma
no, kad galbūt sutrukdė įvyk
dyti dar vieną lėktuvų grobi
mą. Tyrėjai įtaria, kad vienas 
Kennedy oro uoste sulaikytas 
asmuo buvo tarp trijų kelei
vių, antradienį prieš pat 9 vai. 
mėginusių įsėsti į lėktuvą, tu
rėjusį skristi į Los Angeles. 
New Yorko policijos viršinin
kas sakė, kad šis vyras, turė
jęs suklastotus asmens doku
mentus ir lakūno pažymėjimą, 
mėgino prasmukti pro apsau
gininkus, bet buvo sulaikytas. 

JAV k a r i š k i a i s v a r s t o 
a t p i l d o p l a n u s 

Vašingtonas. JAV kariškiai. 
rengdamiesi atpildui Ameri
kos užpuolikams, svarsto įvai
rias galimybes — nuo smar
kaus bombardavimo iki eliti
nių pajėgų kanų užduočių. 

Pentagono pareigūnai, atsi
žvelgdami į paskelbtą griežtą 
gynybos sekretoriau.- Dunakl 

Rumsfeld įspėjimą neaptari
nėti įslaptintos informacijos, 
kuri galėtų sukelti pavojų 
JAV pajėgoms, griežtai atsisa
kė kalbėti apie kokių nors ata
kų planavimą. Daugelis pa
reigūnų atsisakė kalbėti konk
rečiau apie laiką ar taikinius. 
Prezidentas G. VV. Bush ir kiti 
JAV vadovai įspėjo, kad tai
kiniais gali tapti ne tik atsa
kinga organizacija, bet ir jai 
prieglobstį suteikusi valstybė. 

Ta l i banas l auk i a ga l ingų 
JAV a t a k ų i r žada k e r š t ą 
Kabulas. Afganistaną val

dantis Talibano judėjimas 
penktadienį pareiškė, kad 
prieš jį gali būti surengta ga
linga JAV ataka, ir pažadėjo 
atkeršyti. 

„Mes pasirengę sumokėti 
bet kokią kainą, kad apsigin
tume, ir panaudoti visas prie
mones, kad atkeršytume", pa
reiškė šio sukarinto islamiško 
judėjimo vyriausiojo vado mu
los Mohammad Omar atstovas 
spaudai Abdui Hai Mutmaen. 
Dabar JAV ..aiškiai r.urodė. 
jog rengiasi smogti", teigė jis. 
Pasak jo. ši ataka gali būti 
daug galingesnė už ribotus 
sparnuotųjų raketų smūgius, 
kuriuos JAV 1998 m. surengė 
dėl numanomų O. bin Laden 
sąsajų su Amerikos ambasadų 
sprogdinimais Kenijoje ir Tan
zanijoje. 

Nepaisant JAV karo veiks
mų grėsmės, Talibanas atsisa
kė išduoti O. bin Laden. M. 
Omar sakė, kad O. bin Laden 
neturėjo galimybių suorgani
zuoti teroro išpuolių prieš 
JAV. Ambasadorius pakartojo, 
kad JAV nepateikė jokių fak
tų, įrodančių O. bin Laden są
sajas su teroro išpuoliais. 

Jis paragino JAV nepradėti 
karinių veiksmų. „Jeigu ame
rikiečiai atakuos Afganistaną 
be jokių įrodymų, tai reikš, 
kad jie patys įvykdo teroro ak
tą", sakė jis. 

P a k i s t a n a s s v a r s t o JAV 
k a r i n i u s p a s i ū l y m u s 

Islamabadas. Pakistano pre
zidentas Pervez Musharraf ir 
aukščiausi kariniai vadai 
svarstė, kaip atsakyti į JAV 
prašymą padėti „sumedžioti" 
Osama bin Laden. Abi vyriau
sybės atsisakė atskleisti savo 
diskusijų detales, tačiau, pa
sak karinių šaltinių, Vašing
tonas paprašė Pakistano leisti 
pasinaudoti jo oro erdve, sie
kiant surengti smūgius prieš 
O. bin Laden bazes kaimyni
niame Afganistane. 

Sprendimas bendradarbiau
ti su JAV puolant Afganista
ną, reikštų didelį posūkį Pa
kistano politikoje, kuris yra 
viena iš trijų valstybių, pripa
žįstančių Talibano valdžią Af
ganistane. 

P e n t a g o n e r a s to s l ėk tuvo 
. j u o d o s i o s d ė ž ė s " 

Vašingtonas. Anksti penkta
dienį ryte pareigūnai rado abi 
lėktuvo, kuris įsirėžė į Penta
goną, .juodąsias dėžes". Jos 
gali suteikti žinių apie bend
rovės „American Airlines" lėk
tuvo skrydį. Viena lėktuvuose 
įrengtų , juodųjų dėžių" elekt
roniniu būdu įrašo lakūnų ka
binoje vykstančius pokalbius, 
o kita registruoja lėktuvo 
greitį, aukštį ir kitą informa
ciją apie skrydį. 

Penssylvania sudužusio kito 
lėktuvo avarijos vietoje buvo 
rasta tik skrydžio duomenis 
registruojanti .juodoji dėžė". 
K i!. i :ekhivu .juodųjų dėžių" 
kol kas nepavvko rasti. 

Rugsėjo 14-osios vidurdienį NATO valstybių ambasauc-iai Briuselyje pa
gerbė Amerikos teroro išpuolių aukas. Tylos minute JAV žuvę žmones bu
vo pagerbti daugumoje pasaulio valstybių. 

Lietuva k a r t u su JAV turi būti 
pas i rengus i ginti demokratiją 

V i l n i u s , rugsėjo 14 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pareiškė, kad po te
roro išpuolių New Yorke ir 
Vašingtone Lietuva turi imtis 
daugiau atsakomybės už ben
drą ateit į ir drauge su Ameri
ka bei kitomis NATO val
stybėmis ginti demokrat inį 
pasaulį bei žmogiškąsias ver
tybes. 

J i s paragino Lietuvą būti 
drauge su Amerika visur, ku r 
t ik iškyla pavojus žmogaus 
te isėms ir laisvėms. 

Penktadienį per Lietuvos ra
diją kre ipdamasis į valstybės 
gyventojus, V. Adamkus sakė, 
kad rugsėjo 11-ąją „mestas 
lemtingas iššūkis visoms pa-

P r i t a r t a j ė g o s p r i e š 
t e r o r i s t u s p a n a u d o j i m u i 
. .Prezidentas įgaliojamas pa

naudoti visą būtiną ir at i t in
kamą jėgą prieš valstybes, or
ganizacijas ar asmenis , kurie 
suplanavo, davė įsakymą 
įvykdyti a r įvykdė, taip pat 
prisidėjo prie 2001 metų rug
sėjo 11 dienos teroro atakų, 
taip pa t suteikė prieglobstį to
kioms organizacijoms a r as
menims, siekiant ateityje iš
vengti tokių valstybių, organi
zacijų a r asmenų teroro iš
puolių prieš Jung t ines Valsti
jas", rašoma penktadienį JAV 
Senato pr i imtame nutar ime. 

Be to. Sena tas pr i tarė teroro 
padarinių likvidavimo projek
tui, kur iame numatoma šiam 
tiksiui skirti 40 mlrd. dolerių. 

M o b i l i z u o j a m a 
50,000 r e z e r v o k a r i ų 

JAV prezidentas George W. 
Bush penktadienį nurodė mo
bilizuoti 50,000 karinio rezer
vo narių. Pasak jo. rezervinin-
kai galėtų padėti užtikrinti 
saugumą valstybėje ir prisi
dėti prie kariuomenes dalinių, 
besirengiančių galimiems ka
ro ve iksmams prieš tuos. ku
rie yra atsakingi už ant radie
nio teroro a takas . 

Pagal įstatymą prezidentas, 
sus idar ius nepaprastajai pa
dėčiai, gali mobilizuoti iki mi
lijono rezervininkų karinei 
ta rnybai iki 24 mėnesių. 

šaulio c'vii::acijoms, taikiam 
jų 3ugyvc«.»iLui, mestas iššū
kis žmonijos žmoniškumui". 

kasis" karas — be aiškių tai
syklių ir fronto linijų — kurį 
nelengva kariauti, tačiau šį 
karą pasaulis turi laimėti. 
„Terorizmas nėra beformis ir 
beveidis. Privalu išaiškinti ir 
nubaus t i tiek nusikaltėlius, 
tiek jų globotojus. To reikalau
ja ne kerštas, bet teisingumas. 
Je i teisingumas šiandien pra
laimėtų, būtų pakirstas ir t i 
kėjimas žmoniškumu, būtų 
pakirs tas mūsų pasitikėjimas 
savimi", kalbėjo V. Adamkus. 

Pasak prezidento, „šiandien 
kiekvienas turime paklausti 
savęs: a r tikime tuo, ką mums 
sako teroristai ir jų gynėjai, 
kad Amerika ir NATO iki šiol 
klydo ir dabar turėtų su
mokėti už tariamas savo klai
das?" 

Pasak prezidento, jei ren
kamės Vakarų, kartu ir ben-
dražmogiškųjų, vertybių pa» 
šaulį, kar tu su Amerika ir Eu
ropa tur ime jį apginti, šiomis 
vertybėmis grįsti tarptautinę 
politiką. 

Pavadinęs Ameriką „neabe
jot ina demokratijos plėtros ly
dere", V. Adamkus pažymėjo, 
kad drauge su ja demokratijos 
vertybes gina Europos Są
junga, bei išreiškė viltį, jog 
prie jų prisidės ir kitos val
stybės, įskaitant Rusiją. 

V. Adamkaus teigimu, Lie
tuva jau dabar privalo būti 
pasiruošusi kartu su NATO 
valstybėmis gintis ir ginti de
mokratinį pasaulį, veikti kaip 
Amerikos ir NATO sąjungi
ninkė, ta ip pat įvertinti, kiek 
išteklių turi ir gali skirti to
kiai gynybai sustiprinti. 

L ~1 Tėvynėje pasižvalgius 

Pasak jo, tai sudėtingas „pil-

Buvę OMON smogikai bus 
teisiami už nusikaltimus prieš 

Lietuvą 
Vi ln ius , rugsėjo 14 d. 

(BNS) — Generalinė proku
ra tūra baigė tirti ir penkta
dienį Vilniaus apygardos teis
mui perdavė baudžiamąją 
bylą dėl buvusios SSRS vidaus 
reikalų ministerijos Ypatingo
sios paskirt ies milicijos būrio, 
vadinamojo OMON, darbuo
tojų nusikals tamų veiksmų 
prieš Lietuvą. 

Prieš teismą stos buvę 
OMON karininkai — 39 metų 
Aleksandras Skliaras ir 42 
metų Edua rdas Petrauskas. 
Abu jie yra Lietuvos piliečiai, 
gyvena Vilniuje. 

Vilniaus OMON būriui in
kriminuojamas Lietuvos VRM 
Policijos akademijos pastato 
užgrobimas, Vilniaus muitinės 
Lavoriškių ir Medininkų pos
tų užpuolimas. Krašto apsau
gos depar tamento autobuso 
užpuolimas, Šalčininkų pasie
nio užkardos Tabariškių posto 
užpuolimas, Zarasų pasienio 
užkardos ir Zarasų muitinės 
Smėlynės posto užpuolimas, 
Valstybinio telegrafo ir telefo
no centro Vilniuje užėmimas. 

A. Skliarui pareikšti kaltini
mai dėl antivalstybinių orga
nizacijų kūrimo ir aktyvaus 
dalyvavimo jų veikloje, kenki
mo Lietuvai, diversijos, smur
to prieš pareigūną, svetimo 
turto sužalojimo ar sunaikini
mo tyčia ir kitų nusikaltimų. 
E. Petrauskui yra pareikšti 
kaltinimai dėl antivalstybinių 
organizacijų kūrimo, smurto 
prieš pareigūną ir svetimo tur
to sunaikinimo ar sužalojimo 
tyčia. 

Pasak Generalinės prokura
tūros, kaltinamieji savaran
kiškai priiminėjo sprendimus. 
įsakinėjo pavaldiems milici
ninkams. 

B.) :;!/: ;.-ną;a \y\:\ .-.-.įdaro 15 

tomų, kviestinų į teisiamąjį 
posėdį civilinių ieškovų, jų at
stovų, taip pat nukentėjusiųjų 
ir liudytojų yra 76. Tarp liudy
tojų — buvęs Aukščiausios ta
rybos — Atkuriamojo Seimo 
deputa tas Zigmas Vaišvila, 
tuometinis vidaus reikalų mi
nis t ras Marijonas Misiukonis 
ir kiti to meto aukšti valstybės 
pareigūnai. 

Tuo tarpu buvę OMON Vil
niaus būrio vadovai, Rusijoje 
gyvenantys Boleslovas Maku-
tinovičius ir Vladimiras Raz-
vodovas, kurie įtariami įvykdę 
ne mažiau kaip 15 nusikal
t imų prieš Lietuvos valstybę 
ir jos pareigūnus, Lietuvos 
teisėsaugai kol kas nepasie
kiami. Lietuva kreipėsi dėl jų 
išdavimo, tačiau Rusijos tei
sėsauga juos išduoti atsisako, 
aiškindama, kad jie yra Rusi
jos piliečiai. 

Pagal Lietuvos ir Rusijos 
teisinės pagalbos sutartį, val
stybės savo piliečių neišduoda. 

Kitų išvykusių iš Lietuvos 
OMON smogikų buvimo vietos 
nenustatytos. 

* O r o b e n d r o v ė „Lie tuvos 
av i a l i n i j o s " (LAL) penkta
dienį iš Londono į Vilnių 
parskraidino pirmuosius kelei
vius, pasiekusius Europą iš 
JAV. Keleivius iš JAV į Lon
doną atskraidino JAV oro ben
drovė „United Airlines". Penk
tadienį išplatintame LAL 
pranešime spaudai teigiama, 
kad ketvirtadienį ir penkta
dienį skraidoma pagal galio
jant i tvarkaraštį. LAL duo
menimis, Vilniuje skrydžių 
per Europą i Ameriką lauKia 
daugiau nei 30 k« h .. o iš 
J A V į Lie tuva nori pa; skr i s t i 
d a u g i a u nei 40 žmonių 

* L i e t u v a p a r e i š k ė r e 
mianti NATO s p r e n d i m ą 
dei galimo Vašingtono sutar
ties 5 straipsnio taikymo tero
ristiniam išpuoliui prieš JAV, 
tai yra — vieningo atsako vie
nos sąjungos narės užpuoli
kams. ,,Lietuva, smerkdama 
terorizmą kaip rimtą grėsmę 
taikai ir saugumui, pasiruo
šusi prisidėti prie Aljanso bei 
tarptautinės bendrijos pastan
gų sprendžiant kolektyvinius 
iššūkius", rašoma Lietuvos 
URM pareiškime. 

* L i e t u v a p r i s i j u n g ė p r i e 
Europos Sąjungos (ES) pa
reiškimo dėl prieštaringai ver
tinamų prezidento rinkimų 
Baltarusijoje. Pareiškimas 
priimtas ketvirtadienį, atsi
žvelgiant į Tarptautinės ste
bėtojų misijos Baltarusijoje 
pateiktas išvadas. Dokumente 
pažymima, kad „prezidento 
rinkimai Baltarusijoje nebuvo 
vykdomi laikantis Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos taisyklių dėl de
mokratinių rinkimų rengimo". 
ES išreiškė apgailestavimą, 
kad buvo trukdoma atlikti 
savo pareigas opozicijos, val
stybinių stebėtojų, nepriklau
somos spaudos ir nevyriausy
binių organizacijų atstovams. 
Kartu ES primena, kad „san
tykių su Baltarusija plė
tojimas priklauso nuc pagar
bos žmogaus teisėms bei de
mokratijos proceso eigos šioje 
valstybėje". IBNSJ 

* L ie tuva nega l i 100 p r o 
centų a p s i d r a u s t i nuo tero
ristinės atakos iš oro, tačiau 
Karinės oro pajėgos (KOP) tu
rimomis išgalėmis stengiasi 
užtikrinti oro erdvės saugu
mą. Po visą pasaulį sukrėtu
sių teroro išpuolių JAV Lietu
vos politikai ėmė diskutuoti 
apie svarbiausių šalies strate
ginių objektų, tarp jų — ir Ig
nalinos atominės elektrinės 
(IAE), saugumą nuo galimų 
smūgių iš oro. Lietuvos KOP 
vadas pulkininkas Edvardas 
Mažeikis sakė, kad Lietuvos 
turimos kontrolės priemonės 
užtikrina oro erdvės kontrolę 
virš visos Lietuvos teritorijos 
ir dalies kaimyninių valsty
bių. Tačiau, pasak E. Mažei
kio, yra minimalus radarų ne
kontroliuojamas aukštis, ku
rio karininkas neatskleidė. 
„Oro erdvės 'nuo nulinio' 
aukščio nekontroliuoja nė vie
na pasaulio valstybė, iš dalies 
dėl tos priežasties, kad žemė 
apvali", sakė KOP vadas. 

'BNS! 
* M a r i j a m p o l ė s a p s k r i 

ties ž e m d i r b i a i svarstė ga
limybę atidėti protesto mi
tingą, kurį Kalvarijoje pla
nuojama surengti šį šeštadie
nį. Dėl JAV sukrėtusių teroro 
aktų atidėti mitingą prašė 
Žemės ūkio rūmų valdybos 
pirmininkas Jonas Ramonas. 

•LR. Elta) 

* Naftos p r o d u k t u maž 
meninės p r e k y b o s a t s t ova i 
teigia, jog pastarosiomis die
nomis pakilusios degalų kai
nos neturi tiesioginio ryšio su 
teroristiniais išpuoliais JAV. 

•'LŽ. Kita) 

* V a l d i n i n k a i užsimojo 
su t rumpin t i abiturientų ir 
pedagogu atostogas. Švietimo 
ir mokslo ministerijos Bendro
jo ugdymo taryba pasiūlė ki
tais metais beveik mėnesiu 
tetian ::(•) bemet rengti bran
dos egzaminus. ILR. EIU>> 

* T e r o r i s t ų u ž g r o b t a m e 
v i e n a m e l ė k t u v ų , kuris 
rėžėsi į VVorld Trade Center 
New Yorke, buvo ir Los An
geles finansininkas lietuvis 
John VVenckus. Antradienio 
rytą J . VVenckus Bostone įlipo 
į „American Airlines" oro ben
drovės lėktuvą „Boeing 767". 
Tai buvo pirmasis iš ketur ių 
rugsėjo 11-ąją teroristų už
grobtų lėktuvų. Žuvusiojo J . 
VVenckaus proseneliai Venckai 
iš Lietuvos į JAV emigravo 
1917 metais. Tragiško likimo 
sūnaus tėvas, ta ip pa t John 
VVenckus daug metų dirbo vie
noje Massachuset ts telefone 
bendrovių. Vyriškis teigė, kad 
nuo tos dienos, kai Lietuva 
pradėjo vaduotis iš Sovietų 
sąjungos, jis tapo išdidžiu 
Amerikos lietuviu. ;BNS> 

* P o t e r o r o a k t ų J A V k a i 
k u r i e L i e t u v o s b a n k a i nu
sprendė paspekuliuoti valiutų 
kursais ir užsidirbti iš pani
kuojančių lietuvių. J a u kitą 
dieną po tragedijos Amerikoje 
„Snoras" sumažino JAV dole
rio supirkimo kainą iki 3.95 
lito, Medicinos bankas — iki 
3.94 litO. (LR, Eita' 

* F i n a n s ų m i n i s t r ė D a l i a 
G r y b a u s k a i t ė spėja, kad Lie
tuva greičiausiai po pusmečio 
— tai yra kitų metų pirmąjį 
ketvirtį — pajus JAV įvyku
sios tragedijos ekonominius 
padarinius. vž. Eita) 

* S p e c i a l i o s i o s t a r n y b o s 
a n t r a d i e n i o v a k a r ą , netru
kus po teroristinių aktų JAV, 
pastebėjo In t e rne t e išplatintą 
informaciją, kad Vilniuje 
sprogs „Lietuvos" viešbutis. Iš 
daugiaaukščio pastato parei
gūnai evakavo apie 300 žmo
nių. Patikrinimą viešbutyje 
baigę greitojo reagavimo rink
tinės „Aras" pareigūnai jokių 
sprogmenų nerado. Melagingą 
grasinimą elektroniniu paštu 
iš kompiuterio Kaune išsiuntė 
Lietuvos kūno kultūros akade
mijos s tudentas Rytis Regels-
kas, pasinaudojęs brolio kom
piuteriu. Pasak Valstybės sau
gumo depar tamento 'VSD), 
vaikinas prisipažino ir tai pa
tvirtino savo oficialiame pa
aiškinime. Melagingo prane
šimo autoriui gresia laisvės 
atėmimas iki 2 metų arba 
bauda. <BNS> 

* Rus i jos s u s i v i e n i j i m a s 
j . G a z p r o m " dar kartą nedvi
prasmiškai išreiškė savo nuo
statą — arba „Lietuvos dujų" 
kontrolė, arba už gamtines du
jas teks mokėti gerokai bran
giau. 'VŽ. Elta. 

* K o n k u r e n c i j o s t a r y b a 
le ido Rusijos susivienijimui 
„Jukos" įsigyti 26.85 proc. Lie
tuvos naftos susivienijimo 
„Mažeikių nafta" akcijų. Be to. 
JAV bendrovei „VVilliams In
ternationa!" ir „Jukos" leista 
bendrai kontroliuoti „Mažei
kių naftą". (Lž. LA, KD. EIU> 

* A r v y d a s S a b o n i s gali 
g r įž t i t en , kur pradėjo savo 
karjerą. Geriausią visu laikų 
Lietuvos krepšininką Kauno 
„Žalgiris" į t raukė į savo pa
raiškas Eurolygos turnyrui ir 
Lietuvos krepšinio lygos čem
pionatui. iLR.KD.EUa' 

KALENDORIUS* 
Rugsėjo 15 d.: S\o Marija So

pulingoji; Eugenija. Nikodemas. Rini-
gaile. Rolandas. Vismantas. 

Rugsėjo 16 d.: Šv, Kornelijus ir 
Kiprijonas: Edita. Eufemga, Joginto. 
Kamile. Liudmila. Rimgaudas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, 1L 60045-2660 

KUOMI MES SAVE VADINAME 
IR KODĖL 

DAINĖ NARUTYTĖ-QUINN 

S a n t r a u k a ASS simpoziume Dainavoje (2001 liepos 28 d.) 
pasakytos kalbos 

Tęsinys 
Užsiėmimai. Amerikoje tu

rime įdomiausių poilsio ir 
auklėjimo organizacijų ir užsi
ėmimų. 

Atvėrusi savo miestelio 60 
puslapių apimties vasarai už
siėmimo brošiūrą randu įvai
riausių užsiėmimų visiems 
amžiams, nuo 6 mėnesių iki 
pensininkų. Siūlo šokimą, 
gimnastiką, gamtos mokslą, 
plaukimą, tenisą, dainavimą, 
meną, visus sportus, neišsky
rus ir arklių jodinėjimą, čiuo
žimą, scubą, teatro ir dramos 
pamokas, karate, fotografiją, 
pirmąją pagalbą, meditaciją ir 
t.t. 

Jaunimas turi daug pasirin
kimų mokyklose. Viename ka
talikiškos gimnazijos lanksti
nuke išrašytas raginimas vi
siems moksleiviams aktyviai 
dalyvauti mokyklos užsiėmi
muose. Lavinti gabumus siū
loma net 30 klubų užsiėmimui 
ir sportui. Būnant katalikiš
koje' mokykloje taip pat stip
riai siūlomi ir savanoriški ir 
religiški būreliai. Pasirinki
mas valdiškose mokyklose gal 
dar didesnis. Nutarus kur kas 

, dalyvaus ir kur veiks, vyksta 
ir įsipareigojimai. Reikia daly
vauti, ruoštis, treniruotis, vyk
dyti. Prasideda didelė laiko 
panaudos kova. 

Kai augau ir gyvenome 
mieste, beveik visur eidavome 
pėsti. Jei reikėdavo vežti, ats
tumai netolimi. Dabar ne
nuostabu Čikagoje važiuoti 
pusantros valandos tik į vieną 
pusę rungtynėms ar susirinki
mui. Dažnai su tėvais rimtai 
juokiamės, klausdami savęs, 
kur galime įterpti patį mokslą 
tarp visų užsiėmimų. 

Kodėl užsiėmimai svarbūs? 
įvairūs užsiėmimai praplečia 
asmens akiratį. Vaikai susi
pažįsta ir suranda savo talen
tus, gabumus ir interesus. 
Jvairiausi užsiėmimai teikia 
progą ateities vadovams, rašy
tojams, muzikams, meninin
kams, inžinieriams, moksli
ninkams atrasti savo intere
sus, gabumus, talentus jau
nystėje. Supažindinimas vaiko 
su įvairiausiais užsiėmimais, 
padės jiems bręsti, iškelti pa
sitikėjimą savimi, ar bent 
teikti daug gražių prisimini
mų. 

Šalpos organizacijos 
i r savanoriški darbai 

Kiek šalpos organizacijų 
Amerikoje? Tiek, kiek vargų ir 
reikalų, tiek ir šalpos organi
zacijų. Dauguma su ypač ver
tingais tikslais, tiesiogiai 
paliečia mūsų kasdieninį gy
venimą: American Heart Asso-
ciation, American Cancer So-
ciety, Alzheimers Institute, 
MADD (Motinos prieš vaira
vimą neblaiviame stovyje). 

Apsupti svarbių amerikie
tiškų organizacijų, kurios tik 
mūsų piniginėmis aukomis ir 
mūsų savanorišku darbu vys
to savo darbus, kad mums ir 
ateities kartom būtų sveikes
nis ir kokybiškesnis gyveni
mas. 

Kiek turime lietuviškų šal
pos organizacijų ir institucijų 
Amerikoje? Turime tas, kurios 
svarbios Amerikoje gyvenan

tiems lietuviams: parapijos; 
centrai, kaip PLC ir AT na
mai; stovyklos — Dainavos, 
Rakąs, Neringa; lituanistinės 
mokyklos; bendruomenė; atei
tininkai, skautai, vyčiai; šokių 
ir dainų ansambliai. Dar pri
dėkime ir svarbias organizaci
jas Lietuvą remti: BALFas, 
„Vaikų vartai į mokslą", „Sau
lutė", „Mercy Lift", „Baltic Je-
suit Advancemant program" ir 
kt. Visos svarbios lietuviškos 
ir/ar katalikiškos organizaci
jos. Visos veikia tik savanorių 
pagalba ir mūsų lėšomis. 

Neužmirškime savanorišką 
darbą savo kaimynystėje ir 
vaikų mokyklose. Be tėvų pa
galbos, daug programų mo
kyklose nevyktų. Ruošiame 
šv. Mišias, šventiškus pobū
vius, padedame individualiai 
su kompiuteriais ir bibliotekos 
tvarkymu, ekskursijose pri
žiūrime vaikus ir t.t. 

Amerikos visuomenėje sava
noriškas darbas lavinamas ir 
skatinamas nuo jaunų dienų 
mokyklose — pristatyta kaip 
pareiga. Dalyvavimas šiose or
ganizacijose toliau varžo mūsų 
laiką ir labiau komplikuoja 
mūsų jau ir taip sudėtingą 
gyvenimą. 

Seimą Amerikoje. Dažnai 
susitinkame aplinkoje su sky
rybomis. Šeimos tik vien su 
mama, rečiau vien su tėvu. 
Matome antras ir trečias ve
dybas. Vaikai vežiojami į visas 
puses. Seneliai augina vaikai
čius. Šiais laikais, dažniau
siai, abu tėvai dirba. Vienas 
turi pilnalaikį darbą, o kitas 
arba pilnalaikį, ar dalį laiko. 
Vaikai prižiūrimi vadinamuo
se „day care", arba prižiū
rėtojų. Kiti, laimingi, prižiū
rimi šeimos narių, dažniausiai 
seneliu. 

Mūsų organizacijos pagrin
das — tvirta katalikiška šei
ma. Jei nebus prieaugio — ne
bus narių ir organizacija su
nyks. Džiugu, kad lietuviškos 
Šeimos gausėja. Mano paste
bėjimu, nuo 1993 m., kai ma
no vaikai pradėjo lankyti ka
talikišką ir lituanistinę mo
kyklas, mokyklose mokinių 
daugėja. Tada Maironio mo
kyklą lankė 160 vaikų, o pra
ėjusiais metais jų toje mokyk
loje buvo jau daugiau negu 
300. Tai labai prisideda ir prie 
organizacijos augimo. Tą pa
stebime ir Lemonto jaunųjų 
ateitininkų Daumanto kuo
poje, praėjusiais mokslo me
tais turėjusioje daugiau negu 
130 narių. 

Sveikatos reikalai . Vaikai 
jau pradžios mokyklose moko
mi atsispyrimo narkotikams, 
alkoholiui, rūkymui. Jau 
penktame skyriuje kalbama 
apie pagarbą lytiniams santy
kiams santuokoje ir susilai
kymą nuo jų. Priežastis — 
jaunimas Amerikoje greičiau 
fiziškai bręsta, o gyvenama 
aplinka jaunimą labai įtakoja 
lytiniam santykiavimui. Žmo
nės ilgiau gyvena. Ilgiau gy
venant menkėja sveikata. 
Daugelis šeimų tuo pačiu me
tu turi auginti savo vaikus ir 
rūpintis senstančiais tėvais. 

Sveikatos apdraudos, gydy
mo, vaistų, ligoninės ir prie-

Cikagos ir apyl inkių Daumanto-Diel in inkaič io jaunųjų atei t ininkų kuo
pos dvasios vadovė ses . La imutė ir kuopos globėja Rasa KasniOniene. 

Š i a u r ė s Amer ikos Atei t in inkų t a r y b a 2001 m. liepos 29 d. posėdyje Dainavoje, Iš k.: I eil. Aloyzas Pakaln išk is , 
Vytas Žemai ta i t i s , dr. Romua ldas Kr i auč iūnas ir tarybos p i rmin inkas dr. Vytas Naru t i s . II eil. — dr. Pe t ras Ki
s ie l ius . L a i m a Šalčiuviene. Nijolė Balčiūnienė, Dalilė Pol ikai t iene, dr O n a Daugird iene . Lidija Ringiene, Da
r iu s Po l ika i t i s ir svečias iš Lie tuvos d r . Vaidotas Vaičaitis. N u o t r G r a ž i n o s K r i a u č i ū n i e n ė s 

glaudos priežiūros kainos 
smarkiai kyla. Šeimoms daž
nai lieka didelės skolos. 

Mokslas. JAV-se turime 
pasirinkimą valdiškų ir pri
vačių mokyklų. Tėvai, pagei
daujantys katalikiško auklėji
mo, siųsdami vaikus į katali
kišką mokyklą susiduria su fi
nansiniais sunkumais. Mūsų 
gyvenamoje apylinkėje meti
nis mokestis už mokslą pra
džios mokykloje 2,000 dol., o 
gimnazijoje — 5,000 dol. Tu
rint daugiau vaikų daugeliui 
sudaro didelių sunkumų. 

Valdiškose mokyklose moks
las veltui, bet jose malda 
draudžiama, religinėmis temo- . 
mis neleidžiama diskutuoti. 

Moksleivių ateitininkų per
nai užpildytos anketos rodo, 
kad bent pusė jų lanko katali
kiškas mokyklas. Kyla klausi
mas, kur visi kiti gauna reli
ginį auklėjimą? Vieni vakarais 
ar savaitgaliais savo parapi
jose lanko CCD religines pa
mokas. Galutinė ir labai svar
bi atsakomybė tenka tėvams. 

Universitetų, net ir valstybi
nių metinis mokestis siekia 
nuo 10,000 iki 30,000 dol. Tai 
tik bakalauro laipsniui. Sie
kiant aukštesnio laipsnio — 
dar daugiau. Susidaro didelės 
skolos. Pvz. — vos baigę medi
cinos mokyklą gydytojai savo 
profesinį gyvenimą pradeda 
su bent 120,000 dol. skola. 

Pats mokslas labai įtemp
tas. Tai, ką mokiausi gimnazi
joje ar pradėjusi universitetą, 
dabar jau mokoma pradžios 
mokykloje (junior high). Moks
las sparčiau vykdomas, dau
giau reikalaujama, įstojimas į 
universitetą negarantuoja
mas. 

Anksčiau studentai dažnai 
duodavo prašymą įstoti į Uni-
versity of Illinois at Cham-
paign. Tai buvo jų atsarginė 
mokykla, jei nepriimtų kiti 
universitetai. Šįmet minimas 
universitetas atmetė rekordinį 
skaičių prašymų. Taigi, net 
anksčiau garantuotas univer
sitetas nebėra garantuotas. 

JAV-se, stengdamiesi labiau 
susipažinti su savo tautybe, 
daug lietuvių kilmės vaikų 
lanko šeštadienines mokyklas. 
Šeštadienis jų bendraamžiams 
yra laisva diena. Čia tėvams 
tenka dar vienas rūpestis — 
dar vienos mokyklos išlaiky
mas. Reikia rasti tinkamus 
mokytojus, spausdinti vado
vėlius, rasti pastatus, kas pa
reikalauja nemažai pinigų. 
Tėvai sumoka ir už mokslą. 
Čikagoje metinis mokslas litu
anistinėje mokykloje vaikui 
kainuoja 700 dol. O kur dar 
knygos ir kitos mokslo prie
monės. 

Viena draugė, apsigyvenusi 
Lietuvoje, pasijuto labai lai
minga, nes pagaliau turėjo 
laisvus savaitgalius. Jai ne
reikėjo mokytojauti ir vaikų 
vežioti lituanistinėn mokyk
lon. Savaitgaliai liko laisvi 
šeimyniniam gyvenimui. 

(Bus daugiau) 

JAS KU0PU GLOBĖJTJ 
SĄSKRYDIS 

Jaunųjų ateitininkų kuopų 
globėjų sąskrydis š.m. rugsėjo 
22-23 d. vyks Čikagoje. Jau
nučių kuopų globėjos ir globė
jai Šiaurės Amerikoje, kartu 
su JAS Centro valdyba, tą sa
vaitgalį susirinkę aptars toli
mesnę veiklą. 

MOKSLEIVIU 
SUSIRINKIMAS 

Visi moksleiviai kviečiami į 
pirmą Čikagos Moksleivių 
ateitininkų susirinkimą sek
madienį, rugsėjo 16 d., nuo 
12:30 iki 3:30 vai. p.p. vyk
siantį Audros Valiulytės na
muose, 1745 S. Thompson Dr.. 
Vvheaton, IL. Jei turite klau
simų — skambinkite Audrai, 
tel. 630-665-4243. Visi laukia
mi. 

ATEITININKU RENGINIAI 

Čikagoje 

Rugsėjo 22 d. — Ateiti
ninkų namų vajaus pobūvis 
Ateitininkų namuose. Lemon-
te. 

Spalio 26-28 d. — Ateities 
akademinis savaitgalis Ateiti
ninkų namuose. Lemonte. 

Spalio 27 d. — Ateitininkų 
šalpos fondo metinė vakarienė 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. 

ATEITININKU KUOPOS 
VEIKLA ALSĖDŽIUOSE 

• 
Plungės rajono miestelyje, 

1999 metų balandžio mėnesį 
įsikūrė ateitininkų kuopa, 
pasivadinusi Alsėdžių 
MKP+NSA: MKP, tai Marijos 
Krikščionių Pagalbos veiki
mas (moksleiviai), o NSA tai 
neatpažinti skraidantys ateiti
ninkai (jaunučiai, kurie dar 
tebeieško savo talentų ir ruo
šiasi aukštesniam skrydžiui į 
dvasines aukštumas). 

Kuopos vardu, globėja Roma 
savo rašytame laiške dalinasi 
žinutėmis; „šiuo metu (red. 
kuopoje) yra 35 vaikai, kurie 
daugiau ar mažiau dalyvauja 
ateitininkiškoje veikloje. 10 
kuopos nariu jau davė įžodį, 
kiti dar tebėra kandidatais" 

Kuopa turėjo rašymo kon
kursą, kurio laimėtojai galėjo 
dalyvauti Žemaitijos ateiti
ninkų stovykloje Šventojoje 
pusiau papigintu kelialapiu 
Buvo duotos dvejos temos: 
„Lietuva mano svajonėse" ir 
„Blogis žygiuoja pirmyn dėka 
tų, kurie netiki gėrio galia". 

L.Š. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.con 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DR. RUSSELL MH.ER, MD 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626 W. Cermak Rd . 

Berwyn.IL 60402 
T©l. 708-484-1545. 

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

7915 W. 171 S t 
Tmley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W.127mStr. 

Sukę 101 
Lemont, IL 

Tel. 83O-243-1010 
Valandos susitarus 
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DR. AUŠRINĖ S C H N E I D E R 
DANTŲ G Y D Y T O J A 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highway 
Hinsdale, IL 

Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 2 2 4 5 
Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVatter St., Lemont, IL 60439 
1301 Coppertiold Ave., Suite 113, 

Joliet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
10811 W. 143 SL Ortand Park. IL 60467 

Priklauso Patos Communrty Hospital 
Siiver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417W.87St r . 

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 UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635 W. 63 SljChicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros sprando, gaivos, sąnariu., 
vėfo. sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo spedafistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestcheeter, IL 60154 

Tel. 708 -344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus iigos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, H. 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ. GYDYTOJA 

4817VV. 83St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 6 0 4 1 5 

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

Tel. 773-735-7709 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 

Aurora Medicai Center 
10400 75 S t Kenosha, Wl 53142 

(262) 697 6990 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
6 0 4 0 2 , tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

EUGENE C. DECKER DDS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hito, IL 
Tel. (708) 598-8101 

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 PETREIK1S 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

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

Te l . (708) 598 -4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTZJNAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Criicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9985 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 a i t e 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

D R E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaskj Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Cantar for Haaflb, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
Fellow American Academy of 

Family Practice 
Š E I M O S G Y D Y T O J A 

320 W. 61ttAva. 
Hobf t IN 46342 Fax e •47-5279 

•47-6236 

DR. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chiropraktika.manualtne terapija, 

akupunktūra 
7271 S. Harlem, Bridgevtew, IL 

60455 Tel. 70S-594-O4O0. Kalbame 
lietuviikal. Valandos susitarus. 

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.con
http://Berwyn.IL
http://www.illinoispain.com
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 
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LUKAŠENKOS DEMOKRATIJA 
Prezidento rinkimai Gudi

joje nieko nenustebino. Alek
sandro Lukašenkos statyti
niai, pagal seniai pasiruoštas 
savo taisykles ir jų vykdymo 
planą, nekreipdami į nieką dė
mesio, priskaičiavo jam 75.62 
nuošimčius balsų ir paskelbė 
laimėtoju. J opozicijos įrodinė
jimus, kad nė vienas iš kandi
datų nesurinko reikiamų 50 
nuošimčių balsų ir kad de
mokratiškų grupuočių kandi
datui V. Gončarikui atsilikus 
tik keliais nuošimčiais, būti
nas antras balsavimas, jie tik 
nusijuokė. Europos tarybos ir 
Europos saugumo bendradar
biavimo organizacijos (ESBO) 
atstovų pareiškimas, kad bal
savimas neatitiko nei Europos 
tarybos nustatytų reikalavi
mų, nei ESBO įsipareigojimų 
užtikrinti demokratinius rin
kimus, irgi nereiškia nieko. 
Gudijos diktatorius tai žino ir 
linksmas kelia taurę už iš 
anksto užsitikrintą pergalę. 
Žurnalistų klausinėjami, Lie
tuvos vadovai trauko pečiais 
ir sako lauksią ES oficialių 
pranešimų. Jie irgi žinomi: 
rinkimai nedemokratiški, 
bet... Tuo pareiškimu viskas ir 
pasibaigs. Aleksandras Luka
šenka dar penkerius metus 
sėdės Gudijos prezidento kė
dėje ir darys, ką nori. Taip 
pat, kaip anai? „gerais"1 sovie
tiniais laikais, kuriuos jis taip 
mielai prisimena. Lietuva taip 
pat prie Vakarų prisiderins ir 

su Lukašenka bendradar
biaus. Pagal jų toną. Tai irgi 
nieko nestebina. Ką gi toliau ji 
gali daryti? 

Tačiau mus stebina elgesys 
keturių Lietuvos seimūnų, ku
rie, už Lukašenkos pinigus 
nuvykę į Gudiją, — taip rašo 
„Lietuvos rytas" (2001 rugsėjo 
11-12), — neva kaip kaimynės 
demokratines šalies atsakingi 
rinkimų stebėtojai, Gudijos 
prezidente prabangiai apgy
vendinti, šeimyniškai globoja
mi bei vaišinami, rinkimuose 
pažeidimu „nematė". Jie Lu
kašenką sveikino, viešai per 
televiziją liaupsino, priminti 
apie ESBO nuomonę, panieki
nančiai kvatojosi. Lietuvos 
Seimo oficialių atstovų primi
nimą apie rinkimų nedemok
ratiškumą laikė niekiniu. 
„Rinkimai buvo demokratiški. 
Aleksandras Lukašenka vyk
do teisingą politiką. Vieninte
lis šios šalies kelias eiti kar tu 
su Rusija", — per Gudijos tele
viziją gėdą Lietuvai skelbė ne
partinis Seimo narys Jul ius 
Veselka. „Rinkimų rezultatai 
100 nuošimčių atitinka tikro
vę", — džiaugėsi socialdemok
ratų frakcijos narys Sergiejus 
Dimitrijevas. Rinkimus de
mokratiškais skelbė ir kiti 
trys, socialdemokratų frakcijai 
priklausantys, Seimo nariai: 
Vladimiras Orechovas, Myko
las Pronckus ir per rinkimus 
Gudijoje nebuvęs Mindaugas 
Stakvilevičius. į viešą dešinių-

• Kaip JAV himne giedama: vėliava nenugalėta — plevėsuoja ir pro 
dūmus, ir pro griuvėsius. N'ew York, NY, rugsėjo 14 d. 

jų Seimo narių pasipiktinimą 
tokiu kolegų elgesiu, jie išsi
sukinėjo žodžio laisvės ir žmo
gaus teisių varžymu, pritari
mo sulaukę net iš kai kurių 
socialdemokratų vadų. 

Ką toks, tiesiog neįtikėtinai 
įžūlus, Lietuvos Seimo narių, 
taigi aukščiausių valstybės 
pareigūnų akibrokštas reiš
kia? Ir dar daugiau: ką reiškia 
socialdemokratų frakcijos vie
šas jų už ta r imas , atmetant 
konservatorių siūlymą jų po
elgį įvertinti Seime? O iš tik
rųjų, kažin ar toks jų elgesys 
nereikalautų ne tik Seimo, bet 
ir teisėsaugos įstaigų įverti
nimo. J u k tai viešas skelbi
mas svetimos valstybės klas
totės už pinigus savo atsto
vaujamos valstybės nenaudai. 
Juk ar kelionės apmokėjimas, 
prabangus išlaikymas, sąskai
tų už valstybines pramogas 
nurašymas nėra atlyginimas 
autoritetingam Lietuvos vals
tybės pareigūnui už patarna
vimą, skleidžiant suklastotus 
rinkimų duomenis? Nejaugi 
jis negirdėjo pranešimų, apie 
toje, jo pripažintoje, Lukašen
kos demokratijoje veikiančias 
politinio susidorojimo koman
das? Ir jeigu tai seimūnas ne
suvokia, arba nenori suvokti, 
tai jo Seime nereikia. Bet, 
deja, jis ten yra, ir tai dar vie
na didelė nepriklausomos Lie
tuvos bėda. Jeigu jis „demok
ratiškai" išr inktam Gudijos 
prezidentui siūlo eiti kartu su 
Rusija, tai gal j is taip pat nori 
pasiūlyti ir Lietuvos preziden
tui? Tad tik dėkokim Dievui, 
kad Lietuvos vadovai vis dėlto 
ne Lukašenkos keliu į prezi
dentūrą ateina. Bet vėl klausi
mas, kas yra tie rinkėjai, ku
rie tokius veselkas, pronckus, 
Stakvilevičius į Lietuvos Sei
mą susodina? Ar jie irgi su 
Rusija? Nejaugi iš tikrųjų taip 
galėtų būti? 

Bet rytuose su Rusija, atro
do, ne tik vienas Aleksandras 
(Didysis?) Lukašenka eina. 
Dažnai žiniasklaidoje randa
me nusiskundimų demokrati
jos stoka Gruzijoje ir Azerbai
džane, ypač taut inių mažumų 
atžvilgiu. „The Washington 
Post" žinių agentūra (2001.08. 
19), primindama, kad ne vi
sos, iš sovietų vergijos išsiva
davusios, tautos tapo visiškai 
išsivysčiusiomis demokratijo
mis, kaip, pvz., Lietuva, Latvi
ja ir Estija, teigia, kad yra 
valstybių, ku r net Stalinas 
tebegyvena. Pagal šią žinių 
agentūrą, žmonių gyvenimas 
valdžios tvirtai kontroliuoja
mas Turkmenis tane, o tiesiog 
Stalino metodais tvarkomas 
Uzbekistanas. Šį, 24 milijonus 
gyventojų turintį , kraštą gele
žine ranka valdo diktatorius 
Islam Karimov. Kankinimai, 
priverstini prisipažinimai, 
grupiniai bei parodomieji teis
mai byloja apie Stalino laikus, 
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Danutė Bindokienė 

o valstybės piliečiai neturi kur 
skųstis . Areštuojami vaikai, 
prievartaujami meluoti, išda
vinėti tėvus, o diktatoriaus 
agentai keliauja į svetimus 
kraš tus , gaudo apie tai žinias 
skleidžiančius pabėgėlius, ga
bena namo ir žudo. Tačiau pa
saulis ta i nenori žinoti. Jung
tinės Amerikos Valstijos Uz
bekistano demokratams kur
čios. Uzbekistano diktatoriaus 
aukos yra musulmonai, kurie 
nori melstis ne jo nurodytose, 
bet savo pasirinktose maldyk
lose. J ie ramūs, ta ikūs, areš
tuojami už tokį nepaklusnu
mą, skundžiasi, bet be pasek
mių. Sovietų Sąjungai suby
rėjus, šio krašto inteligentija 
galvojo, kad JAV valdžiai ne
bebus priežasties remti dikta
torius, nusiteikusius prieš 
Maskvą, ir dabar labai stebisi, 
kodėl ji tokias žiaurias dik
t a tū ra s palaiko? Kodėl Bush, 
ta ip p a t kaip ir Clinton, skru
pulingai rūpinasi žmogaus tei
sių apsauga kituose kraštuo
se, bet visiškai nekreipia dė
mesio į skriaudžiamus musul
monus Uzbekistane. Tai nie
kam nepadeda, sako prieš dik
tatorių Islam Karimov nusi
teikę uzbekistaniečiai. Dėl to
kio požiūrio amerikiečiai lai
komi nepatikimais, jų žodis 
nieko nebereiškia, tampa ne
mėgstami. Po dešimties metų 
nuo Sovietų Sąjungos suby
rėjimo centrinės Azijos tautos 
pavydžiai žiūri į Rusiją, iš 
priešo tampančia Amerikos 
drauge, ir su pagieža grasina 
Amerikai, teigia „The Wa-
shington Post" agentūra. 

SAUGAUS EISMO 
AKCIJA 

Naujųjų mokslo metų pirmo
siomis dienomis didžiuosiuo
se Lietuvos miestuose vyks
ta saugaus eismo akcija, ku
rios tikslas — nė vieno suža
loto vaiko perėjose ir sank
ryžose prie mokyklų. Vilniu
je akcija „Apsaugok mane" 
organizuojama antrus metus 
iš eilės. Šiais metais prie šios 
saugaus eismo akcijos prisi
jungė Kaunas bei Klaipėda. 

Rugsėjo 2-3 d. vykusi akcija 
rūgs. 4 d. buvo pristatyta Vil
niaus savivaldybėje. Spaudos 
konferencijoje dalyvavo Vii-

LR SEIMO IR JAV LB ATSTOVŲ 
KOMISIJOS POSĖDŽIAI 

Nr.8 
Ši privilegija yra užgaran

tuota Lietuvos Konstitucijoje, 
kad „aukštasis mokslas turi 
būti prieinamas kiekvienam 
pagal sugebėjimus, o ne pagal 
piniginę, ne pagal tai, ar jis 
turėjo korepetitorių, ar jis at
važiavo iš provincijos, ar iš 
miesto". 

Gruodžio 25 d. Seimas pri
ėmė įstatymą, inicijuotą Švie
timo, mokslo ir kultūros komi
teto, tai „Švietimo ir mokslo il
galaikio finansavimo įstaty
mas". Jame kalbama apie tai. 
kad valstybė turėtų kasmet 
vis didesnius įsipareigojimus 
remdama mokslą, studijas ir 
švietimą. „Jei mums pavyktų 
suderinti tų dviejų įstatymu 
veiksmą, aš manau, būtų pa
darytas pirmasis reikšminges
nis žingsnis, sutvarkant mūsų 
mokslo ir studijų reikalus". 

LIUDA RUGIENIENE 

R. Pavilionis aiškino, kad 
šios pertvarkos tikslas yra su
artinti mokslą ir studijas. 
„Mūsų tikslas yra pasiekti to, 
kad mokslas net ir tas, kurį 
mes vadiname priešakiniu (čia 
buvo minėtos aukščiausios 
technologijos, biotechnologijos, 
informacinės, lazerio ar kokios 
nors kitos sritys) — visa tai 
turi būti pasiekiama žmo
nėms, kurie pakeis mus. Visa 
tai turi būti perduota jiems, 
nes jie bus mūsų būsimieji 
profesoriai, jie bus mūsų val
dininkai, jie bus Seimo nariai, 
politikai ir jie turi gauti iš 
mokslo visa tai, kas yra ge
riausia šiandien sukuriama 
Lietuvoje ir svetur". 

J i s taip pat kalbėjo, kad yra 
grėsmė, jog vaikai, kurie nėra 
pakankamai pasirengę gimna
zijai, gali sustoti ties aštuonių 

klasių išsilavinimu. Ši proble
ma liestų gana nemažą vaikų 
skaičių. „Tą mes jau šiandien 
fiksuojam. Daugybė vaikų, ku
rie neateina į pirmą klasę, 
daugybė vaikų, kurie nebaigia 
vidurinės mokyklos, visos vi
durinės mokyklos, sudaro kon
tingentą, kuris mus vis tempia 
atgal". Turėtų būti paruošta 
Konstitucijos pataisa, kad vi
durinis mokslas Lietuvoje yra 
privalomas, vaikai iki 18 metų 
turėtų lankyti mokyklas. R. 
Pavilionis galvoja, kad iš gim
nazijos 80 proc. ar 85 proc. 
vaikų turėtų siekti aukštojo 
mokslo. Tai būtų normalus 
siekis, palyginus su kitais Va
karų kraštais . 

R. Pavilionis minėjo biblio
tekų problemą, ypač Vilniaus 
universiteto ir Klaipėdos. Rū
pinasi, kad būtų įtvirtinta 
įstatymu Lietuvos valstybės 
tūkstantmečio programa su 
jos finansavimu. Tuomet būtų 
garantuoti svarbiausi projek
tai, kurie yra susiję su kultū
ros, mokslo, studijų plėtra. 

niaus miesto meras Artūras 
Zuokas, Kauno meras Erikas 
Tamašauskas bei Klaipėdos 
meras Rimantas Taraškevi
čius. Akcijos tikslas — at
kreipti visuomenės, vairuo
tojų, vaikų ir jų tėvų dėmesį 
į intensyvaus eismo keliamus 
pavojus, saugaus eismo būti
nybę, ypač prie mokyklų bei 
kitų ugdymo įstaigų. 

Kaip spaudos konferencijoje 
sakė A. Zuokas, būt ina pasi
rūpinti , kad moksleivių kelias 
į mokyklas ir iš jos būtų sau
gus. Jo teigimu, pernai rugsė
jo pradžioje organizuota ak
cija buvo sėkminga. „Suma
žėjo nelaimingų atsi t ikimų 
skaičius, nežuvo nė vienas 
vaikas". 

Akcijos metu prie mokyklų 
sustiprintas policijos, mokyto
jų bei vyresniųjų klasių 
moksleivių budėjimas. Iki rug
sėjo 1 dienos Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje specialiu akcijos 
ženklu buvo baigta ženklinti 
visas, prie mokyklų esančias 
perėjas. „Lietuvos draudimas" 
pažymėtose perėjose, akcijos 
laikotarpiui, nelaimės atveju 
apdraudė visus didžiųjų mies
tų moksleivius. 

Per 7 šių metų mėnesius 
sostinėje įvyko 72 autoavari
jos, kuriose sužaloti 72 vaikai. 
Per tą patį laikotarpį pernai 
121 autoavarijoje sužalota 
130 vaikų. (BNS) 

* B a l t a r u s i j a n o r i p a l a i 
ky t i k u o g e r e s n i u s s a n t y 
k i u s su Lietuva, teigia Balta
rusijos ambasadorius Lietuvo
je Vladimir Garkun. Ketvirta
dienį surengtoje spaudos kon
ferencijoje daug dėmesio buvo 
skirta įvykusiems Baltarusijos 
prezidento rinkimams, ku
riuos, remiantis išankstiniais 
oficialiais rezultatais, didele 
persvara laimėjo buvęs prezi
dentas Aleksandras Lukašen
ka. <BNS) 

* Vabalninko mies te l io 
(Biržų r.) B. Sruogos vidu
rinėje mokykloje atsirado 
Monsinjoro Kazimiero kam
barys. Gimtojo kraš to vaikams 
tūkstantį knygų iš savo asme
ninės bibliotekos padovanojo 
monsinjoras Kazimieras Vasi
liauskas. fLR, Elta) 

Ir griuvėsiuose galima 
rasti stiprybės 

Kažin, a r buvęs pagr indinis 
prez. George W. Bush varžo
vas praėjusį rudenį vykusiuo
se r inkimuose, šiuo metu ne
klūpo, rankas susidėjęs ir ne
dėkoja Dievui, kad r inkimų 
nelaimėjo? Iš tikrųjų dabar 
J A V prezidento padėtis nepa
vydėt ina , ypač da r beveik 
„žalio", niekad savo gyvenime 
su tokio masto problemomis 
nesusidūrusiu . 

Je igu pasiseks laimingai šią 
krizę užbaigti, Amerika gali 
t ikė t is t ikrai gero prezidento, 
o tai j a m užtikrins ir an t rą 
kadenciją. Kol kas da r iki to
kio užt ikr in imo toli, ypač pri
s imenan t , kad antradienį , 
rugsėjo 11 d., pačiu kritiš
k iaus iu metu . prez. George 
W. Bush t a ry tum buvo „pra
nykęs". Valstybė tikrai pasige
do savo vyriausiojo vadovo, 
kur io akivaizdus ir nuolatinis 
padrąs in imas būtų buvęs la
bai veiksmingas. Nepadėjo 
„ n a r s a u s tautos vado" įvaiz
džiui ir žiniasklaidai perduoti 
paa i šk in imai , kad lėktuvas, 
•atsimušęs į Pentagoną, tu rė
jęs sudaužyti Baltuosius rū
mus . Esą saugumo sumeti
mais , prezidentas buvo „pa
slėptas". Deja, toji . .karšta 
žinia" nepasitvir t ino ir buvo 
a t šaukta . . . 

Ne tu r ime pamiršt i , kad ir 
p rez identas yra žmogus, su 
žmogiškomis silpnybėmis 
(kaip gerai tą supratome iš 
buvusio prez. Clinton elgesio), 
tač iau pastarosiomis dienomis 
teko matyti tiek tvirtybės, t iek 
pasiaukojimo, art imo meilės, 
k a d visi kiti dalykai tiesiog 
nub lunka . Pasirodo, kad Ame
r ika iš griuvėsių moka pasi
semti stiprybės, sunaikinimo 
s iaube savyje gali a t ras t i nuo
s tabių dvasinių „ rtų, kurie 
ramia is , sočiais, t ingaus pato
gumo laikais buvo apsinešę 
kasdienybės dulkėmis. Staiga 
eil iniai žmonės tapo didvy
r ia is , nepabūgusiais paaukoti 
net savo gyvybę, kad galėtų iš 
griuvėsių išgelbėti sužeistuo
s ius , kad paguostų l iūdinčius, 
sušelptų patyrusius netektį. 
Vėl pradėjome girdėti: ..Kuo 
a š galiu padėti?", užuot, „Ką 
m a n duosi?" Staiga pamatėme 
jaunuol ius , kurie j au seniai 
y ra neperžengę bažnyčios ar 
ki tų maldos namų slenksčio, 
k lūpančius ant gatvės grindi
nio su žvakele rankose, malda 
lūpose ir ašaromis akyse... 

Tik įsivaizduokime: Čika
goje. New Yorke ir kai ku
riuose kituose miestuose žmo
nės negalėjo nusipirkti Ameri
kos vėliavos! Paprasčiausiai 

— jų neliko parduotuvėse! 
Kai kurie mokėjo kelis šimtui 
dolerių už vėliavą, kurios da r 
neseniai neprisiruošdavo iš
kelti net didžiųjų švenčių me
tu. Vėliavomis pražydo auto
mobiliai, verslo įstaigos, pri
vatūs namai: vėliavomis, sto
vėdami prie gatvių, mojuoja 
jaunuoliai, kurie dar ne taip 
seniai nesidrovėdavo jas su
plėšyti ar kaip kitaip išnie
kinti... 

Atrodo, kad amerikiečiai vėl 
„atrado Ameriką" — suprato, 
kaip brangi j iems ši šalis, jos 
laisve ir neliečiamumas. Iš 
degėsių, lavonų ir griuvėsių 
krūvų išniro valstybės patrio
tiškumas, t a ry tum tas legen
dinis paukštis, taip pamėgtose 
Amerikos indėnų legendose. 
Nėra abejonės, kad po kiek 
laiko jo spa rnus vėl prislėgs 
kasdienybės naš ta , jo plunks
nos praras savo spindėjimą, 
bet šiandien galime džiaugtis 
ir didžiuotis galingu, labai 
akivaizdžiu jo plasnojimu. 

Anksti ketvirtadienio ryte, 
dar saulei nepatekėjus, virš 
miegančio miesto nuūžė lėk
tuvas. Tik šį kartą jo skrydis 
nebuvo palydėtas priekaištu 
už sukliudytą miegą ar sudre
bintus langų st iklus. Lėktuvo 
ūžimas atnešė ramybę: viskas 
grįžta į normalesnį gyvenimą. 
Galbūt jau buvome pamiršę, 
kaip svarbus pastaraisiais 
metais tapo susisiekimas oro 
keliais. Kelionė iš vieno mies
to į kitą, iš vieno žemyno ki
tan pasidarė taip įprasta, kad 
apie jos komplikuotumą ar 
.nuostabų patogurfrif'net'nepa-
galvodavome. Lėktuvo skrydis 
sujungė visą planetą ir pada
rė pasiekiamus net tolimiau
sius jos užkampius . Prisimin
kime, kokia ilga ir varginanti 
kelionė iš Europos į Ameriką 
• dar labiau į tolimesnius že
mynus) buvo laivu. Dabar pa
siekti kitą Atlanto pusę ir nu
sileisti tėvynės sostinės oro 
uoste tereikia kelių valandų 
— ir tai kai kam dar per ilgai. 

Nėra to blogo, kas į gerą 
neišeitų. Tad ir dabar galime 
tikėtis saugesnių kelionių, di
desnio susiklausymo, suprati
mo, kad nėra pasaulyje vietos, 
kurioje netykotų pavojai, kad 
visur ir visuomet reikia ap
dairumo. Galbūt (kaip j a u 
teko girdėti) ir pramogų pa
saulis atidžiau atkreips dė
mesį į nuolat propaguojamu? 
žiaurumus, neapykantą. Gal
būt vis daugiau piliečių daž
niau prisimins pasakyti: „God 
Bless America!" 

Paskutinysis pranešimas 
buvo Užsienio lietuvių rėmimo 
centro direktoriaus pavaduo
tojos Aušros Lasauskaitės. 
Centro pagrindinis tikslas yra 
rūpint is užsienio lietuvių pa
rama studijuojantiems Lietu
voje. Kvietė galinčius padėti 
steigti vardines stipendijas. 
Atsižvelgiant į šios stipendijos 
steigėjo pageidavimą, galėtų 
būti remiamos tam tikros sri
ties studijos, remiami tam tik
ro krašto, regiono studentai. 

Posėdyje, kuris užsitęsė visą 
dieną, buvo ne tik išklausyta 
12 pranešimų, bet taip pat 
paklausta daug aktualių klau
simų, išryškinta su mokslu ir 
studijomis susijusios proble
mos. Komisija paruošė rezoliu
ciją, susumavo visus svarbes
nius siūlymus, kvietė Švie
timo ir mokslo ministeriją, 
išnagrinėjus JAV LB Krašto 
valdybos mokslo ryšių planą, 
nusta tyt i Lietuvos mokslo 
prioritetus ir sudaryti darbo 
grupę bendriems projektams 
realizuoti. Komisija siūlo 

Krašto valdybai raginti JAV 
LB Švietimo tarybą pateikti 
specialius pageidavimus Vil
niaus pedagoginiam universi
tetui dėl video ir teledistan-
cinės medžiagos, kuri padėtų 
tobulinti lituanistinio mokymo 
procesą. Komisija j au gavo 
daug atsakymų į rezoliuciją, 
pri tarė ir posėdyje nedalyva
vęs Kauno medicinos universi
teto rektorius prof. Vilius Gra
bauskas. 

Bus dailina-.; 
Maironieeių draugijos taryb. pirmi E. Urbonas, kurlirkaičių VAd. A. 
Šiauriene. ateitininkų fed. sekr. K. Bagdžius komisijos posėdyje 06.06. 

-R Seimo ir JAV LB atstovų komisijos posėdyje birželio 6 d. svarstomo' rytų Lietuvos mokyklų problemos 
Abi nuotr. Algio Rugieniaus 
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3JUS1J SEIMTOSE 
DIDŽIUOJAMĖS IRENA IR 

JERRY MATZ 
Š. m. rugsėjo 2 d. Irena 

Šarkaitė Matz ir Jerry Matz 
šventė savo laimingo gyveni
mo 40 metų sukaktį. 

Trumpai norėčiau iškelti jų 
veiklą mūsų telkinyje. Mes ga- . 
lime džiaugtis ir didžiuotis 
Irenos ir Jerry darbais ir pa
siaukojimu puoselėjant Lietu
vos vardą visur ir visada. Ire
na, užaugusi gausioje lietuviš
koje šeimoje ir ištekėjusi už 
Nebraskos lygumų ūkininko 
sūnaus Jerry, nepamiršo, kad 
ji lietuvaitė ir savo šeimą 
auklėjo jos tėvelių įkvėpta 
meile savo tautai. Jos vyras 
Jerry daug metų lankė lietu
višką mokyklą, kur pramoko 
lietuvių kalbos. Jų sūnus Mar-

ty yra dantų gydytojas ir, rei
kalui esant, prisideda prie lie
tuviškos veiklos. Jie daug 
metų šoko lietuvių tautinius 
šokius, didelis pasiaukojimas 
yra chorui „Rambynui", kur 
Irena daug metų dirba choro 
valdyboje ir, reikalui esant, 
pavaduoja chorvedį. Turėda
ma gražų balsą paįvairina 
choro programas — solo. Irena 
ir Jerry per ilgus metus savo 
darbais rodė gražų pavyzdį vi
siems ištiesdami paramos 
ranką. Mes esame dėkingi už 
jų lietuvišką veiklą Omahos 
lietuvių telkinyje. Linkime 
jiems daug daug laimingų gy
venimo metų. 

A. Antanė l i s 
Koka nuostabus Viešpaties pasaulis! I. Tįjūnėlienės nuotr. 

Talentingoji Rasa Šoliūnaitė Poskočimiene, tautinių šokių grupes 
„Spindulio" vadove, vargoninkaujanti Palaimintojo -Jurgio Matulaičio 
misijoje, dažna chormeistere, vasaros stovyklų akordeoniste ir dainų mo
kytoja, savo talentu ir energija nuolat dalinasi su jaunimu ir apskritai lie
tuviška visuomene. Čia ją matome „Saulutės", Lietuvos vaikų globos 
būrelio, ruoštame koncerte, pavadintame „Laumes juosta". 

Baniutes Kronienės nuotrauka. 

Irena 'ir Jerry Matz džiaugiasi švęsdami vedybinio gyvenimo 40-tą su
kaktį. 

GRAŽIĄ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ 
PASITINKANT 

Promočiutė Aldona Brazdžioniene su produkraite Teresyte. 

Sesele M. Dolorita Butkus, OSF, iš JAV su viena gražia Panevėžio šeimyna. 

Spalio 28 d. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Čikagoje, Ingrida Latožaitė ir 
Jonas Korsakas sumainė auk
so žiettus. 

Sutuoktuvių apeigas atliko 
kun. Rimantas Gudelis. 

Įspūdingai solo giedojo sol. 
Janina Adickaitė. Chorą su
darė Aida Mikučiauskaitė-
Polikaitienė, dr. Audrius Poli-
kaitis, Krista Šilimaitytė, Vy
tas Žemaitaitis ir Liudas 
Landsbergis. Prie vargonų — 
Vidas Neverauskas, fleita — 
Rima Polikaitytė, trompetė — 
Jim Hahn. 

Jaunos pamergės ir pabro
liai sudarė gausų ir gražų ves
tuvių vaizdą. Pirmoji ir pirma
sis Donna Kiel ir Saulius Pol-
teraitis. Toliau: Lina Čepė
naitė ir Paulius Juška, Lisa 
Panaraitė ir Mindaugas Min-
gėla, Lina Damušytė-Nicklin 
ir Matthevv Nicklin, Lana 
Bagley ir Andrius Čepėnas, 
Vilija Gražulyte ir Kastytis 
Šoliūnas, Justina Stukaitė ir 
Michael Korsakas, Maira Stu
kaitė ir Mark Korsakas. 

Po bažnytinių apeigų visi 
svečiai rinkosi vakaro iškil
mingam pokyliui. Vestuvinė 
puota vyko Grand Ballroom, 
The Hilton Oak Lawn. Sve
čiams susirinkus, pokylis pra
sidėjo maršu. Su duona, drus
ka • ir šampanu jaunuosius 
pasitiko tėveliai — Gražina ir 
dr. Kastytis Latožai. Izabelė ir 
Rimas Korsakai. 

Tautiniais drabužiais pasi
puošęs jaunimas pašoko „Rez-
ginėlę", vadovaujant Rasai 
Poskočimienei. Kartu su jau
navedžiais šoko Angelė De-
secki-O'Connell, Janina Adic
kaitė, Andreja Mikaitytė, Lina 
Gaižutyte, Julytė Plačaitė, 
Aida Viskantaitė, Michael 
Juška, Mark Juška, Rimas 
Radzevičius, Paulius Raucki-
nas, Aidas Kuolas ir Edmun
das Leparskas. 

Gražu, kad jaunavedžiai yra 

baigę aukštuosius mokslus ir 
pasiruošę gyvenimui. Ingrida 
baigė Benedictine University 
Cum Laude ir sėkmingai įsi
gijo pedagogės profesiją. Jonas 
baigė University of Michigan, 
įsigijęs inžinerijos magistro 
laipsnį. Dabar vadovauja savo 
įsteigtai Korsakas Consul
ting, Inc. 

Ingridos seneliai — Antanas 
Vaina, Regina ir Bronius La
tožai, kartu su Jono močiute, 
Angele Kukučioniene labai 
džiaugėsi, kad jų vaikaičiai 
sukūrė lietuvišką šeimą. 

Povestuvinei kelionei jau
navedžiai išvyko į Arubą. Šiuo 
metu gyvena Ann Arbor, 
Michigan. R. D. 

GRAŽI AUKA MYLIMŲ TĖVELIŲ 
ATMINIMUI 

Be galo prasmingi Bruno Fe-
rero žodžiai: „Nereikia laukti, 
kad pradėtų kažkas kitas. Jau 
šiandien tu pats gali pradėti 
skleisti džiaugsmą. Kartais 
pakanka mažytės kibirkštėlės 
įžiebti skaisčią ugnį. Pakanka 
lašo gėrio, kad pasaulis imtų 
keistis". Tad nuoširdaus ir tik
ro gerumo ugnelę šių metų 
rugpjūčio 11 d. — Šv. Klaros 
dieną tikrai ne vienos pane
vėžiečių šeimos, auginančios 
keturis ir daugiau vaikų, šir
dyje įžiebė keletą mėnesių 
praleidusi mieste prie Nevėžio 
seselė Dolorita Butkus, OSF. 

Ingrida ii 

Ji atvežė kilnią JAV šiuo me
tu gyvenančių Onutės ir Anta
no Baronų tūkstančio dolerių 
auką, skirtą mylimiems jų tė
veliams Antaninai ir Marceli
nui Baronams, jau iškeliavu
siems į Amžinybę, atminti. 
Padedant Panevėžio gausių 
šeimų bendrijos „Panevėžio 
šeimyna" pirmininkei Jūratei 
Šaumanienei ir Panevėžio vys
kupijos šeimos centro vedėjai 
Vladai Poviliūnienei, seselė 
Dolorita surengė įspūdingą 
Šv. Klaros dienos paminėjimą 
Panevėžio šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Gražias šv. Mišias 
už Onutės ir Antano Baronų 
tėvelių atminimą ir gausias 
šeimas, auginančias Lietuvai 
gražų būrį jaunųjų atžalų, au
kojo kunigas Tomas Skrudu-
pis. 

Po šv. Mišių visiems vaiku
čiams buvo suteiktas indivi
dualus palaiminimas. Po to di
džiulis būrys Panevėžio mies
to ir rajono gausių šeimų, šiuo 
metu materialiai sunkiai gy
venančių, patraukė Panevėžio 
vyskupijos šeimos centro pa
talpų link. Labai smagu buvo 
tėveliams ir vaikučiams pa
būti kartu, pabendrauti ir pa
žaisti lietuvių liaudies žaidi
mus. Visi buvo sužavėti ir se
selės Doloritos nuoširdumu — 
ji gražia lietuvių kalba mielai 
bendravo su tėveliais ir vai
kučiais, vaišino nuo čia pat, 
lauke, skanumynais apkrauto 
vaišių stalo. 

Šventės pabaigoje gausių 
šeimų mamos 'juk ant jų pe
čių gula daugiausia rūpesčių) 
džiaugėsi, gavusios nemažą 
būtiniausių maisto produktų 
— miltų, cukraus, aliejaus ir 
makaronų — paketą, ir mielai 
savo dėkingumą išreiškė, pasi
rašydamos ant nuoširdaus Pa
dėkos laiško, skirto geriesiems 
Onutei ir Antanui Baronams. 

Tokia prasminga mūsų tau
tiečių auka šiuo metu sunkiai 

gyvenančioms šeimoms yra 
gražus kilniadvasiškumo pa
vyzdys, ir gera pamoka tų pa
čių šeimų vaikams, kad jie 
užaugę nepraeitų to, kuriam 
reikia padėti. 

Lionė Lapinskienė 

LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
MĖNUO 

Rugsėjis vadinamas Lietu
viškos spaudos rėmimo ir pla
tinimo mėnesiu. Visi žinome, 
kad mūsų spaudai šiuo metu 
ypač reikia paramos, tad pasi
naudokime JAV LB Kultūros 
tarybos siūlomais prenume
ratų papiginimais, užsiprenu
meruokime laikraštį, žurnalą. 
Ženkime dar žingsnelį toliau: 
pradžiuginkime lietuviška 
spauda senelius, tėvus, išvy
kusius į universitetą studijuo
ti vaikus, vyresnio amžiaus 
giminaiti pensininką, kuris 
galbūt negali sukrapštyti net 
tos papigintos prenumeratos 
mokesčio. Nepamirškime ir 
neseniai į šį kraštą atvykusių 
tautiečių — jie tebejaučia įsi
kūrimo sunkumus. Jeigu no
rime, kad lietuviška spauda 
turėtų ateitį, o su ja ir lietu
vybė, skaitykime ir ją rem
kime! 

Uolūs BALFo ir kitų labdaros organizacijų darbuotojai. Iš kairės: A. 
kilas, S. Kikilienė ir V. Valavicienė. 

Ki-

Nuolatiniai lietuviškos veiklos talkininkai A. Valavičius 'kairėje*. A. 
Čepėnas ir K. Rožanskas Pastarasis iš jų tarpo išsiskyrė — grįžo gyventi 
Lietuvoje. Jo labai pasigesime Vitalio I.ekeeko nuotr 

S.m. rugpjūčio 21 (i ; tėvynę gyventi grįžo Kazimieras Rožanskas. labai gerai čikagieciams ir apylinkių lietu
viams pažįstamas, kaip nuolatinis talkininkas įvairiuose renginiuose, prie knygų stalo siūlantis naujausių lei
dinių, dalinantis maistą, gaivinantis ištroškusius, skaičiuojantis pajamas. Buvo tylus, kuklus, pareigingas. Ty
liai ir išvyko į Lietuva, bet būrelis artimų draugų vis tiek K Rozanskui suruošė išleistuves Linkimo jam geros 
sveikatos ir laimės tėvynėje. N'era abejones, k II I K Rožanskas ir ten nesėdės rankų sudėjęs V. Lekeckrf iotr 



VALDOVU RŪMAI 
REIKŠMINGI LIETUVOS 

KULTŪRAI IR EKONOMIKAI 
Suėjo metai, kai buvo 

įsteigtas Valdovų rUmų para
mos fondas (VRPF), kurio 
tikslas — skleisti jų atstatymo 
idėją, rinkti aukas. 

Valdovų rūmų rūsiuose 
įvykusiame fondo steigėjų me
tiniame susirinkime tarp vil
niečių rašytojų, dailininkų, 
kitų kultūrininkų, dalyvavo 
pasaulio Lietuvių Bendruo
menes valdybos pirmininkas 
V. Kamantas, JAV LB Tary
bos prezidiumo pirmininkė R. 
Narušienė, o verslininkas dr. 
J. Kazickas surengė spaudos 
konferenciją. 

VRPF Valdybos pirmininkas 
E. Kulikauskas, atkūrus ne
priklausomybę grįžęs iš 
JAV ir apsigyvenęs Vilniuje, 
pažymėjo, kad bene svarbiau
sias darbas per metus buvo 
paviljono — Valdovų rūmų 
vartų Katedros aikštėje pa
statymas. Paviljonas patrau
kia lankytojus iš arčiau susi
pažinti su rūmų liekanomis, 
jų istorija ir reikšme. O kai 
sužino, patys pamato — dau
guma aukoja jų atstatymui. 
Per vieną mėnesį pro Valdovų 
rūmų vartus praėjo net apie 
25,000 lankytojų, suaukota 
daugiau kaip 20,000 litų. 

Kitas sėkmingas fondo pro
jektas — Šiaulių „Rūtos" fa
briko saldainių dėžutės su 
1894 m. J. Kamarausko Val
dovų rūmų ir Aukštutinės — 
Gedimino pilies romantišku 
piešiniu — 10 nuoš. jų kainos 
skiriama Valdovų rūmų atkū
rimui. Nereta mūsų tautietė 
ar tautietis, iš Vilniaus į 
užjūrius grįžta nusipirkę ne 
vieną ir ne dvi šių skanių, 
kvapnių lietuviškų saldainių 
dėžutes. Vien už šiuos saldai
nius „Rūtos" fabrikas VRPF 
jau pervedė 17,000 LT. 

Valdovų rūmų rūsiuose 
vyksta koncertai ir kiti kul
tūriniai renginiai, kuriuos at
likėjai skiria rūmų atstaty
mui. Daug žmonių sutraukė 
dainininkės V. Povilionienės 
ir saksofonisto P. Vyšniausko 
koncertai. Dabar su P. Vyš
niausku derinamas labdaros 
koncertų ciklas „Menininkai 
— Valdovų rūmams atstatyti." 
Rugsėjo mėnesį Valdovų rūmų 
rūsiuose rengiamas Vilniaus 
valstybinio teatro spektaklio 
— J. Grušo istorinės pjesės 
„Barbora Radvilaitė" pastaty
mas. 

Prigyja ir kiti paramos 
būdai. „Lietuvos telekomas" 
nemokamai paskyrė telefono 
numerį 8-900-80021, kuriuo 

paskambinus, VR atstatymui 
galima paaukoti 10 litų. 

Metiniame steigėjų susirin
kime fondo valdybos pirm. E. 
Kulikauskas pranešė, kad per 
metus fondas jau surinko per 
100,000 litų aukų. Bet ši suma 
staiga padvigubėjo, kai žy
musis mūsų išeivijos tautietis, 
verslininkas ir mecenatas dr. 
Juozas Kazickas pranešė, jog 
Valdovų rūmams atstatyti 
pats asmeniškai aukoja 
100,000 litų. Tai garbingas ir 
sektinas pavyzdys kitiems 
verslininkams. Steigėjų susi
rinkime dalyvavęs, Vilniaus 
meras A. Zuokas sakė, kad ir 
jis prisidėsiąs prie rūmų at
statymo ir kaip meras, ir kaip 
pilietis. Jis pažadėjo, kad pa
remti rūmų atstatymo pro
jektą paragins investuotojus. 

Džiugu, kad vis daugiau 
rėmėjų atsiranda išeivijoje, o 
taip pat užsienio kraštuose. 
Valdovų rūmų atkūrimą re
miančios PLB pirm. V. Ka
mantas steigėjų susirinkime 
pasakė, kad JAV gyvenantys 
Milda ir Edmundas Lenkaus
kai pradėjo tūkstantininkų 
sąjūdį — jie patys aukoja ir 
kitus ragina kasmet Valdovų 
rūmų atstatymui aukoti po 
1,000 dolerių. Fondo sąskaitą 
jau pasiekė Vokietijoje esan
čios Vasario 16-sios gimnazi
jos mokinių markės. Mokslei
viai davė po 1 DM — iš viso 
250 Lt. Rūmų atstatymui 
paaukojo taip pat 62 lietuviai, 
gyvenantys Rusijoje, Sibire. 
Vienas fondo steigėjų, inži
nierius A. Vapšys pranešė, 
kad rūmų atstatymui 500 Lt. 
paaukojo Lenkijos Inžinierių 
sąjunga. 

Steigėjų susirinkime skulp
torius S. Kuzma pasiūlė idėjų, 
kaip prie rūmų atstatymo 
galėtų prisidėti dailininkai. 
JAV LB Tarybos prezidiumo 
pirm. R. Narušienė, padėko
jusi fondo valdybos pirm. E. 
Kulikauskui už jo svarbų ir 
prasmingą darbą, pastebėjo, 
jog prie Valdovų rūmų vartų 
— paviljono galėtų būti 
iškaba. 

Steigėjų susirinkimo priim
toje rezoliucijoje pasidžiaugta, 
kad jau pradėtas Valdovų 
rūmų valstybinis finansavi
mas, kuriam LR Seimas pa
skyrė 1.6 mln. litų, o vyriau
sybė iš savo rezervo fondo — 
papildomai 300,000 Lt. Tai su
daro galimybę pagaliau pra
dėti Valdovų rūmų projektavi
mo ir kitus atstatymo darbus. 
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Dr. Juozas Kazickas (kairėje) tarp Lietuvos žurnalistų. A lg iman to Žižiūno nuotr. 

Iš kairės: skulptorius Stanislovas Ku/m.i. <lr .). Kazickas ir Valdovų 
rūmų paramos fondo valdybos pii m Edmundas Kulikauskas prie paviljo
no ..Valdovų rūmų vartai" Algimanto Žižiūno nuotr 

Kad būtina atkurti Valdovų 
rūmus — mūsų tautos pasi
didžiavimą, buvusios galingos 
Lietuvos Valstybės simbolį, 
spaudos konferencijoje pri
pažino ir Vilniuje ilgesniam 
laikui apsistojęs dr. J. Kazic
kas. Suprantama, jog svarbus 
mūsų valstybingumo simbolis 
yra Gedimino pilis, bet tas 
simbolis būtų dar reikšmin
gesnis, jei Gedimino kalno 
papėdėje nušvistų, kažkada 
carinės Rusijos sunaikinti, 
Valdovų rūmai, sakė šis 
žinomas verslininkas, ekono
mistas, daug prisidėjęs prie 
atkurtos Lietuvos valstybės 
politinio bei ekonominio stipri
nimo, pritraukęs daug stam
bių investicijų, o taip pat pasi
reiškiantis kaip lietuvių kul
tūros rėmėjas bei mecenatas. 
Atstatytus Valdovų rūmus, 
visą Aukštutinės ir Žemutinės 
pilies bei rūmų kompleksą, jis 
lygino su Paryžiaus simboliu 
— Eifelio bokštu, su gausybę 
lankytojų iš viso pasaulio pri
traukiančiu Taj Manai. 

Dr. J. Kazickas sakė, kad at
statyti Valdovų rūmai labiau 
patrauktų pasaulio dėmesį ne 
tik savo istoriniais pastatais, 
galėjusiais viduramžiais lygin
tis su Vatikano, kitais garsiais 
pasaulyje kultūriniais — isto
riniais objektais, bet ir Vil
niaus senamiesčiu, kitomis 
unikaliomis Lietuvos vietovė
mis. Dr. J. Kazickas papasa
kojo, kaip jis neseniai po Lie
tuvą vežiojo ir rodė įdo
miausias Lietuvos vietoves 
šimtui pasaulio turtingų sve
čių, dalyvavusių Kazickų ve
dybų 60-čio šventėje. Daugelis 
jų net nežinojo, kad Lietuva 
tokia turtinga, įdomi ir pa
traukli šalis savo unikaliais 
kultūrinio paveldo objektais. 
Pasak dr. J. Kazicko, kelių 
žemynų svečiams labiausiu 
patiko Vilniaus senamiestis, 
Kryžių kalnas, pagaliau, gin
taro dirbiniai. Turtingi svečiai 
jų prisipirko už daug tūks
tančių dolerių. Be abejo, dide
lio dėmesio susilauktų ir at
statyti Valdovų rūmai, sakė 
dr. J. Kazickas, pabrėždamas, 
kad jie būtų reikšmingi ne tik 
kultūrai, bet ir ekonomikai. 
Kiek pinigų čia paliktų pa
gausėję turistai, Valdovų 
rūmų menėse rengiami kon
certai, teatrų spektakliai, pa
rodos, tarptautiniai suvažia
vimai, simpoziumai! 

Dr. J. Kazickas išreiškė ne
rimą, kad dar ne visi supranta 
šio projekto reikšmę, teigda
mi, kad ekonomiškai dar silp
nai Lietuvai, vargstantiems 
žmonėms — tai per didelė 
našta. Su įžvalgaus ekonomis
to, patyrusio verslininko nuo
jauta ir paskaičiavimais jis 
pateikė didelio, brangiai kai
nuojančio kelio, autostrados 
metaforą. Iš karto visuomenei 
gali atrodyti, kad jo nutiesi
mui reikalingi milijonai iš
metami be reikalo. Bet, kai ge
ras, platus ir patogus plentas 

AKT. V. RUGINIS TELEVIZIJOJE 
Anglijoje gimęs, Ciceroje 

prie Čikagos užaugęs, akto
rius Vyto Ruginis rugsėjo 22 
d. debiutuos per CBS televizi
jos tinklą naujame vienos va
landos draminiame seriale, 
kuris vadinasi „Citizen Bai-
nes". 

Tai drama apie buvusį 
Kongreso narių ir senatorių El-
liot Baines (vaidina James 
Cromwell), kuris 25 metus 
reprezentavęs Washington 
valstiją JAV sostinėje, po ne
tikėto pralaimėjimo, grįžta į 
namus — Seattle ir pradeda 
naują savo gyvenimo tarpsnį. 

Čia veikalas nagrinėja jo 
santykių atnaujinimą su tri
mis suaugusiomis dukromis 
— Ellen Baines Croland (vai
dina Embeth Davidtz), Reeva 
Pooler (Jonės Adams) ir Dori 
Baines (Jacinda Barrett), ku
rios turi savų problemų ir 
rūpesčių. Tėvas, su ilgą laiką 
apleistomis dukromis vėl susi
jungęs, bando joms padėti ir 
atgaivinti iširusius ryšius. 

Vyto Ruginis, kuris veikale 
atlieka teisės firmos vadovo 
Tony Keaton rolę, yra stipriai 
susijęs su Ellen Baines Cro
land, nes ji yra sėkminga ad
vokatė ir dirba jo agentūroje, 
bandydama eiti tėvo pramin
tomis pėdomis į politinę are
ną. Vidurinė dukra — Reeva 
yra atsidėjusi savai šeimai, la
bai pasistengianti, kad jos 
šeima nesuirtų. O jauniausioji 
Dori nori prapulti iš savo tėvo 
šešėlio ir susikurti savaran
kišką gyvenimą. 

Visi keturi pagrindiniai ar
tistai jau yra nemažai vaidinę 
filmuose ir televizijoje. Ypač 
daug patirties turi James 
Cromwell, kuris net buvo no
minuotas „Oscaro" premijai, 
kaip geriausias pagalbinis ak
torius už rolę „Babe" filme. 

Drama sukurta žinomos spe

cialistės Lydia Woodward, 
kuri yra ir egzekutyvinė pro-
diuserė. Ji pasižymėjo „ER" 
serialo sukūrimo ir už tą 
darbą buvo įvertinta „Emmy" 
žymeniu. 

Prie šio serialo paruošimo 
prisidėjo daug žinomų'žmonių, 
kurie anksčiau yra sukūrę 
sėkmingus veikalus. Tad jo 
pasisekimu galima neabejoti, 
nors didelė dalis naujų televi
zijos programų greitai pra
dingsta. Beje, šis kūrinys yra 
gaminamas Warner Bros stu
dijose, filmuojamas ir Seattle 
mieste bei apylinkėse. 

Pradžioje numatyta paruošti 
13-16 valandinių programų, 
vėliau priklausomai nuo žiū
rovų atsiliepimų, ši drama 
gali tęstis žymiai ilgiau. Kal
bantis su V. Ruginiu, pa
aiškėjo, kad šio veikalo sta
tytojai tikisi, jog „Citizen 
Baines" serialas gali būti vie
nas populiariausiųjų televizi
joje. 

Vyto Ruginis. 

Norisi papasakoti apie akto
rių Vyto Ruginį, kurį Ciceroje 
vadindavome Vytautu. Jis yra 
jauniausias iš trijų brolių, gi
męs 1957 m. balandžio 17 d. 
MVolverhamtone, Anglijoje, kur 
jo tėvai po II pasaulinio karo 
kurį laiką gyveno. 1962 m. 

ar greitkelis jau nutiestas, kai 
juo naudojasi gausybė gyven
tojų, nė vienas tų nemainytų į 
buvusį prastą, duobėtą šun
kelį. Panašiai ir su Valdovų 
rūmų atstatymu. 

Pasak dr. J. Kazicko, svar
bios bei reikšmingos ir mažos 
aukos, nes jos išreiškia pa
prastų, nepinigingų žmonių 
požiūrį į šį, tautai ir valstybei 
svarbų, projektą. Jis pasakė, 
kad atstatymas ypač reikš
mingas jaunimui, ateinan
čioms kartoms. Pasak dr. J. 
Kazicko, didelį paramos po
tencialą turi užsienio lietu
viai. Reikia taip pat pritraukti 
daugiau verslininkų, užsienio 
firmų. Tam reikia daug ir 
plačiai skleisti Valdovų rūmų 
atstatymo idėją. J. Kazicko 
nuomone, demokratinėje siste
moje čia didelę reikšmę turi 
žiniasklaida. Todėl jis asme
niškai nutarė penkerių metų 
laikotarpyje kasmet skirti 
5,000 Lt premiją žurnalis
tams, daugausiai rašantiems 

visi Ruginiai pasiekė Cicero ir 
įsikūrė vietiniame lietuvių tel
kinyje. Pradžioje Vytautas, 
kaip ir jo broliai Algimantas 
bei Raimundas, lankė ir baigė 
Šv. Antano parap. mokyklą 
(tada čia reguliarių pamokų 
metu buvo dėstoma lietuvių 
kalba, todėl Vytautas gerai 
išmoko lietuviškai ir dar da
bar laisvai lietuviškai kalba). 
Vėliau Vytautas mokėsi. Šv. 
Ignaco gimnazijoje, studijavo 
Illinois universitete, kur gavo 
BA teatro srityje. Tuomet 
lankė aktorinės studijos gar
saus Yale universiteto dramos 
mokyklą. Cia jam buvo suteik
tas MFA mokslinis laipsnis 
vaidyboje. Šioje mokykloje jo 
aktorinį pasirengimą formavo 
žinomi mokytojai, kurių sąra
šo pradžioje matomi: Andre 
Belgradez, Walt Jonės, John 
Madden ir kt. 

Dar tebestudijuodamas, jau
nasis Vytautas pasižymėdavo 
mokyklų statomuose veika
luose. Po studijų jis yra vaidi
nęs „Off Broadway" teatruose 
New Yorke. Jam buvo pasise
kę pakliūti į patį Broadv/ay, 
kur sėkmingai pasirodė „The 
Real Thing" veikale (rež. Mike 
Nichols). Šis jo debiutas susi
laukė gerų spaudos įverti
nimų. 

Vytautas (jo profesinis var
das — Vyto) perėjo vaidinti į 
visametražinius filmus bei te
levizijos veikalus. Šiandien jis 
jau yra pasirodęs 21 vaidybi
niame, ištiso metražo, filme. 
Jų tarpe: „The Fast and The 
Furious" (rež. Rob Cohen), 
„The Glass House" (Daniel 
Sackheim), „Robbers" (Mi-
chael Coute), „What Planet 
are you From" (Mike Nichols), 
„Bye, Bye America" (Sherry 
Hormann), „Broken Arrow" 
(John Woo), „Made in Heaven" 
(Alan Rudolph) ir kt. 

Televizijai sukurtuose vei
kaluose Ruginis yra vaidinęs 
irgi nemažai. Jį matėme 22 se
rijiniuose pastatymuose. Ta
čiau daugiausia jis ten būdavo 
pakviestas tik kaip „Guest 
Star". Ilgalaikiu vaidintoju jis 
yra buvęs „Any Day Now" pa
statyme. 

„Citizen Baines" dramoje V. 
Ruginį matysime visą laiką, 
nors jo scenų skaičius įvai
ruos. 

Taigi dabar nekantriai lauk
sime V. Ruginio debiuto „Ci

tizen Baines" dramoje rugsėjo 
22 d. 8 vai. vak. per CBS 
(Čikagoje — II kanalą). 

V. Ruginis Ciceroje, Čika
goje bei kituose miestuose turi 
daug lietuvių draugų ir pa
žįstamų, todėl kviečia pasižiū
rėti šios įdomios dramos tele
vizijoje. Beje, Čikagos apy
linkėse dar tebegyvena jo bro
liai — Algimantas (dantistas) 
ir Raimundas (chiroprakti-

Edvardas Šulaitis 

GYVENIMAS LIETUVAI 

Rugpjūčio 24 d. Vilniuje, 
Marijos ir Jurgio Šlapelių 
muziejuje, suruoštas iškilaus 
Mažosios Lietuvos kultūros ir 
visuomenės veikėjo Enzio Ja
gomasto žūties 60-ųjų meti
nių minėjimas. E. Jagomas
tas buvo nacių sušaudytas 
Vilniuje 1941 metų vasarą. 

Visą savo gyvenimą E. Ja
gomastas praleido Tilžėje 
(dabar — Sovetskas, Rusijos 
Federacijos Kaliningrado sri
tis), dalyvaudamas lietuviš
koje veikloje, leisdamas ir 
platindamas lietuviškas kny
gas, periodinę spaudą. Tik 
1941 m. jis, kaip lietuvis, vo
kiečių buvo priverstas persi
kelti į Lietuvą, kuri jau buvo 
užgrobta bolševikų. Užėmus 
Lietuvą vokiečiams, kartu su 
savo sūnumis, dukterimi bei, 
kitais artimaisiais buvo gesta
po suimtas. Keršijant už anks
tesnę lietuvišką veiklą, E. 
Jagomastas be teismo Vilniu
je su šeimos nariais buvo su
šaudytas. Iš profesijos spaus
tuvininkas E. Jagomastas 
1889-1890 m. buvo dvisavaiti
nio laikraščio „Žemaičių ir 
Lietuvos apžvalgos" redakto
rius. 1896 metais Tilžėje įsi
rengė spaustuvę „Lithuania", 
pradžioje su kitais, vėliau vie
nas redagavo „Lietuvišką -
laišką", nuo 1897 metų pasi
vadinusį „Aušra". 

1901 metais įsikūrus Lietu
vių susivienijimui Prūsuose, 
buvo jo pirmininkas. Uoliai 
dalyvavo lietuvių akcijose, sie
kiančiose, kad jų atstovai pa
tektų į Prūsijos ir Vokietijos 
Seimus. 

Savo spaustuvėje, kuri buvo 
kartu ir leidykla, E. Jagomas
tas išleido daug religinio, tau
tinio ir politinio turinio lietu
višku knygų. (Elta) 

apie Valdovų rūmus ir jų at
statymo idėją. Dar vieną pre
miją — taip pat penkerius me
tus — po 10,000 Lt kasmet jis 
skirs asmenims, daugiausia 
prisidėjusiems prie Rūmų at
statymo idėjos įgyvendinimo. 

Atrodo, kad dr. J. Kazicko 
paskatinimas išjudins žinia-
sklaidą. Štai Lietuvos Radijo 
ir Televizijos direktorius V. 
Milaknis pažadėjo LRT Val
dovų rūmų atkūrimo projektą 
populiarinti radijo programo
se, „Būtovės slėpiniuose" ir ki
tose televizijos laidose. 

VRPF direktorius E. Kuli
kauskas, padėkodamas dr. J. 
Kazickui už 100,000 litų auką, 
įteikė jam gražiai įrėmintą J. 
Kamarausko paveikslą „Val
dovų rūmai ir Aukštutinė pi
lis". 

— Man didelė garbė savo 
namuose turėti Šį paveikslą, 
— pasakė dr. J. Kazickas. 

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

Want to Become a Doctor? 
Apply to 

Kaunas University of Medicine (Kaunas, 
Lithuania) 

• The University is listed in the WHO World Directory of 
Medical Schools 

• Language of instruction: English 

Faculties 
Medicine 
Dentistry 
Pharmacy 

Duration of studies 
6 years 
5 years 
5 years 

Tuition fees per year 
4,000$ 
4,000-4.200 $ 
3.000-3,200 S 

Graduates of the University are eligible: 
• to take the United States Medical Licensing 

Examination (USMLETM) 
• to be certified by the Educational Commission for 

Foreign Medical Graduates (ECFMGSM) 

The applicant should have a complete secondary education. 
• Submit High School graduation diplomą 
• Students with the University Bachelor's degree in 

biological (life) sciences from accredked institutions 
can be admitted to the 2nd year of studies. 

Studies for the 1" year students begin on October 1. 

For more information contact: 
Study Cemer for Foreign Students 
Kaunas University of Medicine 
A. Mickevičiaus str. 9 
LT-3000 Kaunas. Lithuania 

Fax: (370-7) 220733 
Phone: (370-7) 221357 
E-mail: fstudcnt»kmu.lt 
http://www.info.kmu.lt/forcign 

Representative in New York: 
Phone 718 7928028, E- mail bukauska.s@worldnet.att.net 

http://www.info.kmu.lt/forcign
mailto:bukauska.s@worldnet.att.net
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Parduoda 

Parduodamas automobilis 
Subaru Legacy St. Wagon. 
1991 m., gerame stovyje. 
Nauji stabdžiai, baterija, 

padangos Skambinti 
tel. 708-361-9962. 

Įvairus 

Nebrangiai montuoju 
automobilines apsaugos bei 

stereo sistemas. 
Tel. 773-502-1570. 

773-585-9500 

Sutvarkome dokumentus: 
ID, vairavimo teises. 

Sočiai Security. 
Skambinti tel. 773-330-3709; 

, 773-218-2914 (vakarais). 

-

BOAL TRAININO, INC. 
Programos ir dėstytojai yra patvirtinti IL valstijos 

Švietimo tarybos 

4 7 2 8 W . O a k t o n , S k o k i e , IL 6 0 0 7 6 
G a l i m a s n e m o k a m a s m o k s l a s 

T e l . 8 4 7 - 5 6 8 - 1 5 6 0 
F a x . 8 4 7 - 5 6 8 - 1 5 6 3 

M o k y m o c e n t r a s GOAL TRAINING s iūlo n a u j ą 
patv i r t in tą 

kursą ! 

MEDICININIŲ IR DRAUDIMO 
SĄSKAITŲ SPECIALISTAS 

Tlams, kurie prarado darbą ar turi m a ž a s pajamas — 
mokslas nemokamas. Mes p a d e d a m e susirasti darbą. 

R a š t i n ė d i r b a : 1 0 v . r . — 7 v . v . ( I - V ) 
9 v . r . — 1 2 v . p . p . ( V l i r V I I ) 
E - m a i l : w w w . y o u r g o a i . c o m 

B&DA 
B & DA — vienintele mokykla, 

kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant 

Mokykla ruošta suos specialistus: 
r Dantistų asistentus, turinčius 
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicininės sąskaitos r inkasavimas 

Šios mokyklos studentai gal lankyti 
; Į nemokamas anghj kalbos pamokas. 

Du mėnesiai — ir josų rankose puiki specialybė! 

847-568-1560 
4728 Oakton, Skokie 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer A v e . , Ch icago , IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

mies to centre 
Savaitgalį uždaryta 

S i ū l o d a r b ą 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 51,500 iki 
S 1,800. Tel. 615-554-3161. 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. W> necd 100 crews. 
No exp. neccssary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon VVindim VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

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

ALLCARE 
Employmenr Agency 
Tel. 773-736-7900 

Altemative Home care looking 
for responsible come-and-go. live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card" 

reąuired Tel. 630-654-6580. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Skambinti 
tel . 630 -816-7117 . 

CARPENTER HELPER 
Permanent growth opportu-

nity, ENGLISH speaking only. 
Westem suburbs. 

Tel. 630-852-1444. 

Reikalingi žmonės 
parduotuvių valymui IL ir IN 

valstijose. Skambinti 
tel . 708-790-3136 arba 

765-532-6428. 

I e š k o d a r b o 

55 m. moteris gali prižiūrėti 
senus žmones ir gyventi kartu. 
Turi patirties, kalba angliškai. 

Tel . 630-455-4041, Dana. 
Skambinti po 6 vai. vakaro. 

Perku darbą prižiūrėti 
senelius ir gyventi kartu. Turiu 

patirties, kalbu angliškai. 
Tel. 630-964-5898, Dana. 

Perku darbą prižiūrėti senus 
žmones, gali būti su grįžimu į 

namus arba su gyvenimu. 
Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. 773-386-6588, Audra. 

* 9TAA AUA*NCE MEVBEfl VL i j 

Chicago 

. 

How easy is it to 
As easy as SAS. _, 

From Chicago we offer daity service to Vilnius 
with a hassie free connection through our 
Copenhagen Airport And when 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 with SAS, you can «arn mileage credit 
with United's Mileage Plus# or SAS' 
EuroBonus™ frequent flyer program. 

For informatlon on special fares and 
schedules contact yeur Travel Agent or SAS ? f 

8 0 0 - 2 2 1 - 2 3 5 0 . Or visi t ' ;sat 
www.scandlnavian.net 

It's Scandinavian 
SAS 

$?.W0WllP *»%»% 

P a s l a u g o s 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
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 lietuviškai. 

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

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS P U M P U T I S 

AUTOMOBUJO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Oft. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, 

i tel. 630-241-1912. , 

M o v i n g ! P r o f e s i o n a l u s 
k r a u s t y m a s Č i k a g o j e i r 

u ž jos r i b ų . 
I š v e ž a m e s e n u s d a i k t u s , 

š iukš les i r k t . 
T e l 6 3 0 8 1 6 7 1 1 4 . 

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. 

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir j kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaufrus I 
vyrams ir moterims. Susitarus, s 

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

namų tel. 708-612-9526. 

Kirpėja kerpa vyrus ir moteris. 
atlieka cheminį sušukavimą, 

dažo plaukus, antakius, 
blakstienas. Susitarus, atvyksta į 

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

MTCI siūlo: 
2 mėn stomatologo padėjėjo 

kursus tik sekmadieniais, 
praktiką atliekant Amerikos 

biure, kuriame dirba skirtingų 
specialybių stomatologai, 

jums patogiu laiku. 
Išmoksite dirbti kompiuteriu. 

sudaryti autobiografiją 
(reziume) ir daug kitų dalykų. 

Daugiau informacijos 
tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai. 

f Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas ir 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai , 
tel. 708-233-6081. 

NEPRALEISK 
PROGOS &autotrade 

PADEDAME ĮSIGYTI ALTO0NU0SE; 
SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ 
Tel. 888-615-2148, 708-599-9680 
KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIU. 

'aiis to LITHUAnlA 
'fnai20.9 ilmt 

Great rates to the ręst of the world - any day, arty time. 
g^+ For information call Long Distance Post 

1-800-449-0445 

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

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, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

S K E L B I A I 
Nekilnojamasis turtas 

A u d r i u s M i k u l i s r ^ y 
Tel.: 630-205-9262 _ ^ r ^ 2 
Pager: 773-260-3404 s»m«nei 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas Įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

r GREIT PARDUODA 

' Tetau paslaugas patiuobant 
j ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine, paskolą. 

O ' F L A H E R T Y H E A L T O R S 
& B U 1 L D E R S , I n e -

Kompanija pagal jūsų jžsakymą 
stato naujus namus. 

G R A Ž I N A J O N A V l C l E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

m o b . 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 * 
j o n a v i c i u s O h o m e . c o m 

2jL RE/MAX 
^REALTORS 
OfFC.rm) 229 • «761 
HOHE ,7081 42S - 7160 
MOBIL 7731 5*0-0205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vok*.Vfai:773«4-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar pnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

i r s - MIS 
AIexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

„BUD" BALYS B U D R A I T I S 
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 Pg. 773-258^496 

Fax 773-767-9618 

Q n h J K v i Accent 
— = S " T - ^ I . Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Susinus (708) 423-9111 
Voice Mai f708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MI KŪNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ,r pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

REAL ESTATE agentūra 
Vilniuje teikia paslaugas perkant 

ar parduodant namus, butus ir 
žemės sklypus. Veltui įkainuoja 
nekilnojamą turtą, konsultuoja. 

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

EI. paštas: info.estate.w3@takas.lt 
Informacija Čikagoje: 

630-243-8000, nuo antr. iki šešt.. 
nuo 10 v.r. iki 5 v.v. 

S i ū l o i š n u o m o t i 

Lietuvoje, Vilniuje, miesto centre, 
įstaigai arba gyventi 

išnuomojamas 6 kambarių, 169 
kv. m. butas, kuriame 4 metus 

buvo Švedijos ir 2 metus Belgijos 
ambasados. Kaina sutartinė. Tel. 

Vilniuje 8-298-22311 

Tai - Jusų laikraštis 
DRAUGAS TKf t,jTMU*NtAM WO«lC WlCt 3AILV 

Išnuomojamas 2. miegamųjų 
butas Oak Lawn. Prie parko. 
šalia mokyklos. Kaina $750 į 

mėn. + sec. deposit. Skambinti 
tel. 773-502-1181, Daliai. 

P a r d u o d a 

Labai pigiai parduodamas 
naujo planavimo 65 m:, trijų 

kambarių butas I aukšte, ramioje 
Panevėžio miesto vietoje. 

Tinka gyventi ir komercinei 
veiklai. Kreiptis tel. Lietuvoje 

011-370-5-527-448; 
mob. 011-370-828-615981. 

Išnuomojamas didelis vieno 
miegamojo butas prie 63-čios 
ir Kolmar gatvių. Skambinti 

tel. 7 7 3 - 2 8 4 - 0 1 0 0 . 

I š n u o m o j a m a s 
a p š i l d o m a s 4 k a m b . 

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

4738 W. 103 rd ST 
OAK L A W N , DL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 
. 

4315 W. 63 rd S t CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400 

4738 W. 103 rd ST. , O A K LAWN, IL 60453 . 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

i 4 J 
e 

ttS 
Veido nuo 

1921 m. 

8900 Sot.ni! ARCHKK M K > , WU0B SM>IN'^S, IUJNOIS Tst 708.839.1000 

Šetioa pokylių salės - tinka jvairioma prosams 

35 iki 40 svečių 

BotšūBckon 

Puikus maišias, 
genauti gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

U l O f c ' k O O M 

filiki C.Tsveei., 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmrmuf orkestras 
(įfnUtf. pasitobulinti 
šokio mene Kyksta 

vnrnokns-

100 iri 136 svečių 

f imami 

125 iki 175avečių 

nanunuM 
225 iki 550 svečių 

http://www.yourgoai.com
http://www.scandlnavian.net
mailto:VYTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
mailto:amikulis@usa.com
http://jonaviciusOhome.com
mailto:info.estate.w3@takas.lt
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://Sot.ni


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

DAUG KAINUOJANČIOS MAŽOS 
PASKOLOS 

Neturtingi žmonės yra vi
saip išnaudojami ir apgauna
mi. Žmonės, neseniai atvykę j 
šį kraštą, neturi daug pinigų, 
dažnai neturi gerų darbų ir 
j iems dažnai pr i t rūks ta lėšų 
kasdieniams reikalingiems 
dalykams. Visa ta i žino ne
švarūs verslininkai ir jie vi
saip tuos žmones išnaudoja, 
susikraudami sau tu r tus . 

Vienas išnaudojimo būdų 
yra duoti mažą paskolą trum
pam laikui, bet su dideliais 
procentais; an t r a s būdas, už 
atneštą užstatui vertingą 
daiktą duoti labai mažą sumą 
dolerių — tai „pawn shops"; 
trečias būdas, apgaut i ir iš
naudoti žmones — tai krau
tuvės, kurios siūlo išsinuomoti 
daiktus, kad vėliau galėtumė
te tapti jų savininkais — 
„rent-to own shops". 

Mažų paskolų davėjų pikt
naudžiavimai: 

1. Kai kurie skolintojai rei
kalauja aukštų paskolos pro
centų. 

2. Dauguma skolintojų pri
deda įvairius mokesčius prie 
paskolos ir bando da r parduoti 
tai paskolai apdraudą. Visi tie 
priediniai dalykai a tneša pas
kolos davėjui da r daugiau pel
no, o j ums dar daugiau kai
nuoja. 

3. Kai kurie skolintojai su
daro sunkumų apskaičiuoti, 
kiek iš tikro t a paskola kai
nuos. 

4. Kai kurie skolintojai ska
t ina vis dažniau ir dažniau iš 
jų skolintis, kad j iems iš to 
būtų daugiau pelno. 

Aukštos įva ir ių pasko lų 
ka inos — tai „payday len-
ders" — a lgos mokėj imo 
d i enos paskola . 

Kai kurie „check cashers* — 
čekių keitėjai siūlo iš jūsų a r 
jūsų pažįstamo paimti asme
nišką čekį. Skolintojas 
(Jender") laikys tą čekį ir jo 
neiškeis vieną a r dvi savaites. 
Už tai j is duos j u m s sumą do
lerių, kuri bus mažesnė, negu 
jūsų čekyje užrašyta . Kartais 
skolintojas dar nori priedinio 
mokesčio virš jūsų j au moka
mų procentų. Kai baigsis dvi 
savaitės, j ums reikės užmo
kėti arba visą sumą čekio 
(daugiau, negu skolintojas da
vė), arba skolintojas išsikeis 
čekį. Dažnai skolintojas ban
dys prikalbinti parašyt i dar 
vieną čekį didesnei sumai ir 
duos j u m s mažai pinigų, arba 
visai nieko. Tokiu būdu sko
lintojas gauna daugiau iš jūsų 
pinigų, o jūs brendate gilyn į 
skolą. 

Skir tumas t a r p čekio sumos 
ir ką gaunate iš skolintojo gry
nais pinigais, y ra paskolos 
procentai, kuriuos skolintojas 
reikalauja. Pvz.: j ū s parašote 
čekį — 256 dol., gaunate iš 
skolintojo — 200 dol.,o 56 dol. 
yra procentai, kur iuos mokate 
už paskolą ir patarnavimą. Jei 
skaičiuoti metiniu procentu, 
tai yra 681 proc. Palyginkite 
tą procentą su 10-15 proc., 
kurį reiktų mokėti bankui ar 
panašioms finansinėms insti
tucijoms už paskolą. Tačiau 
neturt ingiems skolintojams 
mažų sumų bankai neskolina. 

w Pawnbrokers" — daiktų 
užstatytojai — palūkinin
kai . 

. ^ rombrokers" y ra įstaigos, 
kurios leidžia užstatyti ką 
nors vertinga, pvz., brangeny
bes, stereo, net automobilį, ir 
gauti pinigų. Paprastai 
„pawnbrokers" j u m s paskolins 
pinigų sumą, kuri ati t iks tik

tai pusę jūsų užstatyto turto 
vertės. Jums reikia atmokėti 
paskolą per nustatytą laiką, 
nes kitaip „pawnbroker" gali 
parduoti jūsų užstatytą turtą 
ir pinigus pasilikti sau. Ka
dangi jums reikia mokėti mo
kestį ir gaunate pinigų tik už 
pusę užstatyto turto vertės, ta 
paskola, skaičiuojant metiniu 
procentu, gali kainuoti 200 
proc. 

G a u t i paskolą, u ž s t a t a n t 
savo au tomobi l į — „paw-
n i n g your c a r t i t le" . 

Kai kurie „pawnbrokers" leis 
jums naudotis automobiliu, 
bet pasilaikys automobilio 
nuosavybės dokumentus (au
tomobilio nuosavybės doku
mentą — „title"). Už tai jūs 
gausite pinigų, bet ne dau
giau kaip pusę automobilio 
vertės. Jei paskolos neužmo
kėsite laiku, „pavrabroker" su
ras jūsų automobilį, jį pasiims 
ir parduos. Net ir tuo atveju, 
jei reguliariai atmokate skolą, 
„pawnbroker" vis tiek padarys 
iš jūsų didelį pelną. Pvz., jūs 
užstatote savo mašiną — ati
duodate nuosavybės doku
mentą, mašina kainuoja 1,000 
dol., bet gaunate tik 500 dol. 
grynais. 

Jūsų savaitiniai mokėjimai 
yra nustatyti 103.30 dol. per 
10 savaičių. 103.30 dol. x 10 
savaičių užmokate 1,033 dol. 
Tuo tarpu jūs gavote tik 500 
dol. paskolą, tai yra, jūs su

mokate 830 proc. met inių pro
centų. 

Baldų a r k i t o s n a m ų 
į r angos n u o m o j i m a s . 

Jei nueinate į k r au tuvę ir 
reikalingus da ik tus išsinuo-
mojate, užuot j uos pirkę, už 
nuomą užmokate ben t 3 a r 4 
kar tus daugiau, negu kad bū
tumėte užmokėję, j u o s pirkda
mi. Pvz., išsinuomojate 19 co
lių spalvotą televizorių, kurio 
vertė 300 dol. Už nuomą mo
kate 16 dol. pėr sava i t ę 52 sa
vaites. Mokėdamas k a s savai
tę nuomą, užmoka te 832 dol., 
televizijos vertė 300 dol., taigi 
532 dol. eina už procentus 
arba 254 metinių procentų. 
Kartais įmonė, k u r i vadinasi 
„rent-to-own company", išnuo
mos jums vartotą televizorių 
ir sakys, kad ta i nau jas . Tuo 
atveju jie da r d a u g i a u pasi
pelnys. Ir jei praleis i te vieną 
mokėjimą, įmonė gali a t imti 
televizorių ir j u m s nieko ne
liks, nepaisant visų j ū sų įmo
kėtų pinigų. 

K a s y r a p a s k o l o s ? 
Tai pasiskolinti pinigai , ku

riuos reikia grąžinti per vieną 
ar daugiau mokėjimų. Skolin
tojai ima procentus už skoli
namą sumą. Tai reiškia , kad 
jūs užmokate daug iau , negu 
gaunate. Tokiu b ū d u skolinto
jas padengia skolinimo išlai
das ir dar padaro pelno. Juo 
aukštesnis skolinimo procen
tas , tuo daugiau j u m s reikia 
atmokėti. T u r ė tumė te žinoti, 
kad, jei skolai a tmokėt i imsite 
mažus mėnesinius mokėjimus, 
tuo daugiau j u m s t a skola kai
nuos, nors paskolos procentai 
bus tie patys. Palyginki te — 
jūs pasiskolinote 500 dol. iš 18 
proc. 12 mėnesių. J ū s mokate 
kas mėnesį po 45.84 dol. Per 
12 mėnesių j ū s sumokėsi te 
550.08 dol., taigi j u m s skola 
kainuoja 50.08 dol. O jei tą pa
čią skolą j ū s mokės i te po 

24.96 dol. per 24 mėnesius — 
jūs sumokėsi te 599.09 dol. 
Taigi paskola jums kainuos 
99.09 dol. Kar ta is reikia pasi
skolinti keletą šimtų dolerių 
del ne t ikė tų bėdų — medicini
nių išlaidų, sugedusio šaldy
tuvo a r kitos namų įrangos, a r 
nusipi rkt i naudotą automo
bilį, kad galėtumėte važinėti į 
darbą. Nors suma, kurios 
j ums reikia, yra nedidelė, bet 
procentai , kuriuos už tą pa
skolą t eks sumokėti, gali būti 
dideli. Visada ieškokite pasko
los kuo geriausiomis sąlygo
mis — kuo mažiausiais pro
centais. 

Ką r e i k i a d a r y t i , k a d iš
v e n g t u m ė t e f i n a n s i n i ų 
s u n k u m ų ? 

1. Taupyki te nenumatytoms 
išlaidoms. Je i kiekvieną savai
tę a t idėsi te nedidelę sumą, 
tai, reikalui esant, turėsite. 
Bandykite taupyti , prieš už
k lumpan t kokiai bėdai, kad 
nereikėtų ieškoti paskolos. 
Galite pakalbėt i su biudžeto 
patarėjais , kur ie gali padėti 
suplanuoti biudžetą, subalan
suoti iš laidas ir taupymą. 

2. Skolindamiesi apsižiūrė
kite. Nežiūrėki te tik į mėne
sinį mokestį , kurį tektų mo
kėti, a t m o k a n t paskolą. Visa
da palyginkite procentus, visą 
sumą, kur ią reikės j u m s at
mokėti, kiek bus mokėjimų ir 
kokie mokesčiai, kurie pride
dami pr ie paskolos. 

3. Visada perskaitykite an t 
ko pas i rašote . Jei at idarote 
sąskai tą kredi to unijoje, kuri 
yra panaš i , ka ip ir bankas , ir 
yra r e m i a m a federalinės val
džios, gal i te gauti paskolą 
mažesniu procentu, t.y. iš 10-
20 proc., užuot 254-830 proc. 
iš „pawn brokers, rent-to-save 
stores" a r b a 681 proc. iš „pay
day loan" vietos. 

Je i re ik ia paskolos pradėti 
nedidelį verslą, gal y ra ne pel

no siekianti organizacija jūsų 
apylinkėje, kuri galėtų padėti. 

Jei pasiskolinate iš anksčiau 
minėtų skolintojų ir norite 
žinoti, kokios yra jūsų teisės, 
apie tai galite sužinoti iš vie
tinės „legal service" įstaigos. 

Pastaruoju laiku labai daug 
yra žmonių — įstaigų, norin
čių „padėti", ypač neseniai at
važiavusiems į šį kraštą, netu
rintiems gero darbo, užtenka
mai pajamų. įstaigos, „padė
damos" reikalingiems pasko
los asmenims, turtėja, o jų 
klientai brenda į vis didesnę 
skolą. Todėl būkime atsargūs 
skolindamiesi, ypač skolinda
miesi mažą sumą pinigų, kuri 
gali brangiai kainuoti . 

Naudotasi medžiaga, gauta 
iš National Consumer Law 
Center, Inc. Boston MA. 

AR GAISRO APDRAUDĄ 
PAKANKAMA? 

Tęsinys iš rūgs. 8 d. 
Samdydami 

kontraktorių, samdykite tokį, 
kuris yra patyręs namų re
monto darbuose, ne tik naujų 
namų statyboje. Susitarkite 
mokėjimo sąlygas ir pasitar
kite su apdraudos agentu pir
ma, negu pasirašysite sutartį 
su kontraktorium. 

Ką turi te daryt i , j e i nesu
t inkate su „ s e t t l e m e n t " — 
apdraudos sprendimu. 

1. Pakalbėkite su savo ap
draudos agentu arba „claims 
manager". Paaiškinkite jiems 
savo nuomonę, kodėl nesu
tinkate. Turėkite kopijas tą 
nuomonę paremiančių doku
mentų. Taip pa t pasiųskite 
laišką ir kopijas dokumentų 
„claim executive" jūsų apdrau
dos bendrovės pagrindinėn 
įstaigon. Tas adresas papras
tai yra ant pirmo apdraudos 
puslapio. Po to, kai gausite at
sakymą iš „claims executive" 
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Jūs siųskite pinigus namo, 
o VVestern Union 

išsiųs Jums 

ir tai dar jus nepatenkins, ir 
jūs galvosite, kad buvo nepa
kankamai apmokėta, paskam
binkite 800-942-4343. Tai ne
mokamas telefonas vartotojų 
informacijai išlaikomas ap-
draudų industrijos. Skambinti 
galima nuo 9 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro darbo dienomis. 

2. Susisiekite su savo ap
draudos bendrove. Paaiškin
kite priežastis, dėl kurių jū s 
nesutinkate su jų sprendimu 
vartotojų patarnavimų atsto
vui. J i s ar ji pasikalbės su 
jūsų apdraudą ir padės iš
spręsti iškilusius skirtumus 
taip, kad nuosprendis būtų 
pasiektas ir abi pusės — j ū s ir 
draudimo įstaiga — būtumėte 
patenkinti. 

3. Pakalbėkite su savo advo
katu. Jei samdytumėte advo
katą, duokite j am savo ap
draudos ir kitų dokumentų 
kopijas. Jei apdraudos įstaiga 
padarys jums priimtiną pa
siūlymą, praneškite tai savo 
advokatui ir paklauskite jo/ 
jos, ar iškėlus bylą gautumėte 
daugiau pinigų, aišku, atėmus 
advokato išlaidas. Advokatai 
paprastai tuo atveju ima va
landinį užmokestį už darbą, 
arba procentinį užmokestį, 

pasibaigus bylai. Svarbu, kad 
jūs pirma, prieš užvedant 
bylą, susi tartumėte su advo
katu dėl mokėjimo. Jei pasam-
dote advokatą, jūs pats tiesio
giniai nebesikalbėkite su savo 
apdraudos įstaiga. Advokatas 
informuos apie jūsų bylos 
eigą. 

Yra gerai žinoti dalykus 
prieš įvykį. Sako, mokslas 
daug kainuoja. Taip ir čia, 
žmonės dažnai nežinodami, 
padaro klaidų, kurios paskui 
jiems brangiai kainuoja. 

Naudotasi informacija iš 
įvairios spaudos. 

* K a u n o „Varpo" g imnaz i 
jos moks le iv ia i turi galimy
bę su savo miestu, šeimomis 
bei mokykla supažindinti Di
džiosios Britanijos bei kitų 
valstybių gyventojus. Mokslei
viai pakviesti dalyvauti tarp
tautiniame projekte „Made in 
Europa", skirtame šešioms 
Europos valstybėms. „Varpo" 
gimnazijos moksleiviams šis 
tarptautinis projektas — ne 
vienintelis: mokykla drauge 
su 25 valstybių švietimo įstai
gomis dalyvauja projekte „Kal
ba, kultūra ir komunikacija", 
yra tarptautinio projekto „Va
dyba — 2001" dalyvė. <KD, EIU; 

Atways Wtifi F(owers "1 
• Gėlės visoms progoms 
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos) 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Vestuvines ir proginės puokštės 
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswitnflowers.com 

L 8015 W. 79 St. Justtee, IL 60458; Tel. 708-594-6604 J 

Pasidalink ypatingais gyvenimo 
momentais su savo mylimaisiais užjūryje. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 vai . 
-H 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St . 
Orland P a r k , IL 

Pasiųsk dvi pinigines siuntas per VVestern 
Union Money Transfer iš JAV į Lietuvą ar 
kitas Centrinės ar Rytų Europos šalis nuo 
2001 m. rugpjūčio 24 d. iki rugsėjo 30 d. ir 

nemokamai gausi kompaktinį foto aparatą. 
Geri momentai ikjai nesitęsia, todėl 
paskubėkite. Nepraleiskite galimybės. 

Siųskite pinigus šiandien! 

Smulkesnė informacija 

1-800-325-6000 
www.westernunion com 

VVESTERN M O N E Y 
U N I O N TRANSFER 

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje*" 
* » W » Unor 4 * Ų S 36 -*- t M Į — ų Mtvvna*" vartotoju- »u*s om^it ov m >«MK >*«>'** W * J » pm INMam Uraor Mryvy T-v*v 4 JAV Ry*. m C f * v * Et/opa * - v * v 
•rf-afart >****« *v**a Mv **t ~$+*c *****' kyno? fo*oaoe*at*s >j% * t „ « * * «-$ t * v t * ^ M u a n ^ i ac t o 0M*/yx> o**6*c-"c M M CMC <woit* -w©u» onoMa v*<vn 
fotoaparatas ! * « - * w> M - ^ " * p * * j i r » "egatot* tc*«4on-niar*n v »'eo*f*«J «yimy p n j n a m p m i a m COOO* VW««K- UMJP Hot#*gi « v*o» * • *« * v*i»j*o *Jort» 

12401 S. Archer A v e . 
(& Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1 - 7 7 3 - 5 2 3 - 0 4 4 0 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

A L L P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHT0N PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-S00-994-7600 
r.petk tisfuneralhomes.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

http://www.alwayswitnflowers.com
http://www.westernunion
http://tisfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Vyresn iųjų lietuvių cent
re „Seklyč ioje" rugsėjo 19 d.. 
trečiadienį, 2 vai.p.p. kalbės 
visuomenininkas inžinierius 
Bronius Nainys šių dienų ak
tualia t ema - „Teroras ar ka
ro aktas" . Kviečiame visus at-
\ ^k t i ir pasiklausyti paskaiti
ninko, įsigyti daugiau žinių. 

„ B r o l i s V incen t a s " yra 
trečiasis kūrinys, už kurį Au
driui Gilvydui vertinimo kon
kurso komisija paskyrė tre
čiąją - 2 tūkstančių dolerių 
premiją iš dr. Jono Adomavi
čiaus fondų. Autoriaus tikrąją 
pavardę sužinosime atsilankę 
į l i teratūros šventę rugsėjo 23 
dieną J aun imo centre, kuria
me bus įteiktos visos trys pre
mijos. Vietas prie stalų pra
šome užsisakyti iš anksto 
„Lietuvių balso" redakcijoje. 
2624 W. 71st St., Čikagoje 
arba ir telefonu 773-776-3399. 
Dalyvaukime, nes tokių šven
čių mūsų gyvenime jau labai 
mažai beliko. 

Dr. August inas Laucis, 
gyvenantis Mt. Olive, IL, grą
žindamas „Draugo" pokylio 
laimėjimų šakneles, dar pridė
jo 190 dol. Nuoširdus ačiū už 
jūsų dosnumą! 

P a s a u l i o l ietuvių centro 
didžiojoje salėje vietos rug
sėjo 23 d., sekmadienį, 12 vai. 
bus visiems - taigi visi tą die
ną kviečiami į rudens sezono 
sutiktuvių pietus. Skanų 
maistą gamins „Bravo Ltd.", o 
l inksmas dainas dainuos Algi
man tas Barniškis. Prie stalų 
maloniai patarnausime. Jei 
norite, gali te iš anksto užsisa
kyti vietas ar stalus, kreipda
miesi į Vandą Gvildienę tel. 
630-271-9136. Pietus ruošia 
PLC renginių komitetas. 

JAV LB Vidurio vakarų 
a p y g a r a d a mūsų laikraštį re
mia 50 dol. auka. Ačiū už dė
mesį ir už paramą' 

„Spindul io" tautinių šo
k ių g r u p ė kviečia būsimus ir 
buvusius šokėjus įsijungti į šo
kių grupės veiklą. Registracija 
ir pirmosios repeticijos vyks 
šia tvarka: rugsėjo 16 d., sek
madienį, Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte 5 val.p.p. re
gistruojasi jaunimo ratelis (5-
7 skyriaus mokiniai) ir jauniai 
(8-11 skyriaus mokiniai). 6:30 
val.v. - studentai. Rugsėjo 17 
d., pirmadienį. 6:30 val.v. PLC 
Lietuvių fondo salėje regist
ruojasi „Spinduliukai" (4 me
tų - 4 skyriaus vaikai). Per 
registraciją bus dalinama in
formacija apie grupės metų 
veiklą bei dalyvavimą būsimo
je Pasaul io lietuvių dainų 
šventėje Lietuvoje. Jauni vete
ranai, norintys šokti su 
„Spinduliu", turi užsiregist
ruoti kreipdamiesi į grupes 
vadovę Rasą Poskočimienę. 
Negalintys daly/auti registra
cijoje a r norintys daugiau in
formacijos %kambinkite R. 
Poskočimienei tel. 708-301-
4439. 

Visus Za rasų k l u b o na
r i u s ir p r i j a u č i a n č i u s kvie
čiame į rengiamą gegužinę, 
kuri vyks rugsėjo 23 d. 12 vai. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43st 
Str.. Chicago. Pasivaišinsite 
skaniai pagamintu šeiminin
kių maistu. Baras atgaivins, 
smagiai pasišoksite grojant 
Kosto Ramanausko orkestrui. 
Visus kviečiame! 

V i d m a n t a s Rapšys , gyve
nant is Dovvners Grove. IL, 
prasitęsdamas „Draugo" pre
numeratą, mums atsiuntė 100 
dol. Labai labai ačiū! 

L ie tuvos Vyčių cho ro 
Čikagoje rengiamas pokylis 
vyks spalio 7 d., sekmadienį, 
šv. Kazimiero seselių vienuoli
joje. 2601 W. Marąuette Rd. 
Pokylis vyks nuo 1 val.p.p. iki 
4 val.p.p. Bilietus užsisakyki
te skambindami Stasei Rudo
kienei tel. 773-471-2239 ir se
selei Joanai tel. 773-778-8211. 

Vincas Bakšys , gyvenantis 
Spnngfieid, IL, prasitęsė 
„Draugo" prenumeratą ir pa
aukojo 100 dol. Esame nuošir
džiai dėkingi! 

A t e i t i n i n k ų n a m ų Le
m o n t e r e m o n t o finansiškai 
paramai ruošiamas ypatingas 
vajus, laimėjimų traukimas ir 
iškilminga vakarienė. Rimas 
Čiurlionis, Eugenijus Kru-
kovskis ir Jennifer Henderson 
padovanojo savo meno kūri
nius Ateitininkų namams. 
Juos galėsite įsigyti pokylio 
metu rugsėjo 22 dieną ir tuo 
pačiu padėsite sumažinti ne
mažas remonto išlaidas. Vietą 
pokyliui galite užsitikrinti pa
skambinę Irenai Polikaitienei 
tel. 630-257-2022 arba Dainai 
Siliūnienei tel. 630-852-3204 
ir e-paštu dsiliūnas@aol.com 

Kun. Kazimieras Ambra
sas , SJ , lietuviškas Mišias au
kos rugsėjo 23 d., sekmadienį, 
1 val.p.p. Šv. Onos bažnyčioje. 
Beverly Shores. Indiana. 

P a s a u l i o l ie tuvių c e n t r o 
a t s tova i dalyvaus „Draugo" 
pokylyje rugsėjo 30 d. ir užims 
visą stalą. Ačiū, kad jau įsigi
jote bilietus ir už juos atsilygi
note! Maloniai kviečiame ir 
kitus tai padaryti, nes iki 
šventės beliko tik dvi savaitės. 
Puošnioje Martinique pokylių 
salėje rugsėjo 30 d„ sekmadie
nį, su savo svečiais bendrauti 
pradėsime 5 val.v. (pradės 
veikti baras), 6 val.v. - karšta 
vakarienė. Šventėje žodį tars 
Lietuvos kariuomenės vadas 
Jonas Kronkaitis, o meninė 
programa - siurprizas. "Šo
kiams gros populiarūs Čika
gos ir apylinkių lietuvių muzi
kantai Virginijus ir Eimontas 
Švabai. Būtinai atvykite į 
linksmą ir malonią ..Draugo" 
rudens šventę! 

Sally U n d r a i t i s , gyvenanti 
Lemont, IL, pratęsdama 
„Draugo" prenumeratą, mums 
siunčia 100 dol. auką. Ačiū, 
kad mus remiate! 

V y t a u t o K e r n a g i o l abda
r o s k o n c e r t a s , turėjęs įvykti 
sekmadienį, rugsėjo 16 d., 
Jaunimo centre Čikagoje, at
sitikus nepaprastai tragedijai 
Amerikoje, atidedamas kitam 
kartui. Iš anksto pirkę bilietus 
gali juos grąžinti ir atsiimti 
pinigus ten, kur bilietus pirko. 
Dieviško Kryžiaus Lietuvos 
benamių paramos fondas atsi
prašo už nepatogumus. Infor
macija kreipiantis į Indrę Ti-
jūnėlienę. 419 VVeidner Rd.. 
Buffalo Grove. IL 60089. 

VD š a u l i ų r i n k t i n ė s nu 
m a t y t a g e g u ž i n ė rugsėjo 16 
d., sekmadienį, 12 vai. Šaulių 
namuose, atšaukiama. 

J e i n o r ė t u m ė t e p a a u k o t i 
savo k rau j ą , kreipkitės į 
„Red Cross" tel. 800-GIVE-
LIFE arba į ..Life Source 
Blood Services" tel. 800-486-
0680. Je i norėtumėte paaukoti 
pinigų, taip pat kreipkitės į 
..Red Cross" tel. 800-HELP-
XOW, į „Salvation Army" tel. 
800-SAL-ARMY arba „Čatho-
lic Charities" tel. 800-919-
9338. 

Muziejų s a v a i t ę organizuo
ja Čikagos miestas (The City 
of Chicago) bei Ford Motor 
Company ir nuo rugsėjo 17 iki 
23 d. siūlo specialią programą 
- už vieną bilietą - įėjimas 
dviem (2-for-l admissioru. 
Taip galima patekti į 37 mu
ziejus, tarp kurių - AdSer Pla-
netarium & Astronomy Mu-
seum, The Art Institute of 
Chicago, Chicago Atchitecture 
Center, The Field Museum ir 
kiti, taip pat ir Balzeko lietu
vių kultūros muziejus. Nuo 
vieno iki kito muziejaus gali
ma vykti nemokamais autobu
siukais, kurie važinės pirma-
dienį-šeštadieni (rugsėjo 17-22 
d.) nuo 10 val.r. iki 5 val.p.p. 
ir sekmadienį, rugsėjo 23 d., 
nuo 12 vai. iki 5 val.p.p. kas 
30 minučių. Daugiau informa
cijos www.cityofchicago.org/ 
tourism 

A n t a n a s Vi lut is , gyvenan
tis Schererville, IN, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą ir dar 
pridėjo 100 dol. mūsų cieraš-
čio paramai. Tariame nuošir
dų ačiū! 

J a u 40 me tų k l ausy to jus 
d ž i u g i n a n t i s „Ąžuol iukas" 
pasiekė aukščiausią meninį 
lygį. Jo repertuaras - klasika, 
šiuolaikiniai pasaulietiniai ir 
religiniai kūriniai. Daugelis 
atl iekama su simfoniniais or
kestrais. Choras dalyvavęs 
tarptautiniuose festivaliuose 
bei konkursuose, laimėjęs 
aukso ir sidabro medalius 
Varnos tarptautiniame, tre
čiąsias vietas Goricijos ir Tolo-
sos chorų konkursuose, pirmą
ją vietą ir oficialų įvertinimą 
„Puikus tarptautinio lygio pa
sirodymas" Marktoberdorfe. 
Berniukų ir jaunuolių choras 
apdovanotas Didžiuoju kon
kurso prizu Nante. .Ąžuoliu
kas" atvyksta į JAV ir spalio 
14 d., sekmadieni, 3 val.p.p. 
koncertuos Maria aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje. Bi
lietus prašome įsigyti iš anks
to ..Seklyčioje". 2711 YV. 71st 
Str., Chicago. 

ČIURLIONIO GALERIJOJE — DVIEJŲ 
DAILININKIŲ PARODOS 

Ką Čiurlionio galerijai reiš
kia laikas? Buvusią ir būsimą 
veiklą, jos tęstinumą? Kaip at
sakyti pradedant vėl naują, 
gal jau 45-ąjį rudens sezoną ir 
pačioje rugsėjo pradžioje ra
miai nusiteikus ruošiantis ati
daryti j au antrą parodą. Atro
do, kad Čiurlionio galerijos 
veikla nėra net paklusni na
tūraliai priprastam gyvenimo 
kaitos ritmui — čia neegzis
tuoja atostogų terminas; Jau
nimo centre esančiose salėse 
visais metų laikais karaliauja 
kūrybinė dvasia. Čiurlionio 
galerijos valdyboje nuo 1988-
ųjų vadovaujant Algiui Janu
sui, kantriai ir ištikimai dar
buojasi iždininkė Halina Mo-
liejienė. Gražiai ir kūrybingai 
į darbą įsijungė parodų kura
torius Tomas Kirvaitis, numa
toma, kad sekretoriavimo dar
bų naštą iš Halinos Plauši-
naitienės perims Skirmantė 
Miglinienė. Tuo pačiu bendra
darbiavimas, kolegiški santy
kiai su Lietuvių tyrimo ir stu
dijų centru, vadovaujamu Jo
no Račkausko, įgaus naują 
bendros veiklos postūmį. 

Šiuo metu Jaunimo centre 
Čiurlionio galerijos salėse vei
kia dailininko Viliaus Slavins
ko tapybos darbų paroda 
„Šventės laukimas". Parodos 
autorius — pirmą kar tą Či
kagoje, labai produktyvus, ne
nurimstantis tapytojas, po pir
mosios Balzeko muziejuje pri
statytos kolekcijos Čiurlionio 
galerijoje eksponuoja visai 
naujus Amerikoje sukurtus , 
įdomius, savitus darbus. 

Graži ir prasminga Čiurlio
nio galerijos veiklos istorija 
parodo, kad remiant Lietuvių 
fondui gari atsirasti ir plėtotis 
dialogas su įvairių meno sričių 

Lidijos Balčiūnaitės tapybos dar
bas. 
kūrėjais. Valdyba, globos ko
mitetas , kuriame yra dail. M. 
Ambrozaitienė, dr. P. Kisie
lius, garbės konsulas V. Klei
za, puikiai jaučia ir supranta, 
kad moderniame pasaulyje la
bai svarbu išlaikyti lietuvių 
kultūrą, sudaryti visas sąly
gas ja i vystytis. Ypač svarbu, 
kad šiame jaukiame kultūros 
židinyje nepradingsta meno 
veiklos perspektyva ir jaunos 
kūrybinės jėgos žino, kad jų 
projektai priimami nuošir
džiai ir sudaroma galimybė 
juos įgyvendinti. Čiurlionio 
galerijoje rengiamos parodos, 
bet neapsiribojama daile — 
čia meno apsuptyje vyksta 
įvairiausi renginiai — koncer
tai, konferencijos, poezijos va
karai . 

Čiurlionio galerija š.m. rug
sėjo 21 d. 7:30 vai. v. kviečia 
visus meno mylėtojus atvykti į 
Jaunimo centrą ir susipažinti 
su tapytojos Lidijos Balčiū
naitės ir keramikės Loretos 
Renetskis kūryba. Tai pirma
sis jų kūrybos pristatymas Či
kagoje. Lidija, kaip pati prisi
pažįsta, dirba su pastele, spal
votais pieštukais ir akvarele. 

Jos mėgstamiausios temos yra 
lietuviški motyvai ir gamtos 
vaizdai. J i ke l iaudama mėgsta 
fotografuoti, mėgsta piešti 
s t ruktūras, pas ta tus , lauki
nius ir naminius gyvulėlius. 
Apie Loretos Renetskis kera
miką čia pat rašo Nora Auš-
rienė. 

Šiais laikais, kai menas iš
t irpsta kitose — ne meninės 
veiklos srityse, džiugu, kad 
jaunieji menininkai ieško eg
zistencijos ir kūrybos pras
mės, palaiko gyvastingiausias 
lietuvių meno — šiuo atveju 
tapybos ir keramikos tradici
jas . Čiurlionio galerija, drau
giškai nekelianti jokių išanks
tinių reikalavimų, neskirs tan
ti į tradicinius a r modernius , 
didelius, mažus, gars ius a r ne
žinomus, atveria kelią kūrė
jui , teigia kiekvieno savast ies 
vertę. 

L. K r i v i c k i e n ė 

L. Renetskis k e r a m i k o s 
p a r o d a 

Loreta Renetskis j a u ant r i 
metai dirba keramikos srityje. 
Galima sakyti, k a d Loretos, 
kaip keramikės kūrybinė bio
grafija nėra ilga. Tačiau Lore
ta yra profesionali archi tektė , 
savo ranką išbandžiusi projek
tuodama. 

Pati Loreta sako, kad j a u 
nuo vaikystės labai mėgo lip
dyti, bet tik pas taruoju metu 
galėjo įgyvendinti savo seniai 
puoselėtas svajones. Taip ke
ramika tapo jai nauja savi
raiškos erdve, kurioje Loreta 
meistriškai atskleidžia savo 
sugebėjimus archi tektūr iška i 
formuoti molį. Loreta lipdo 
rankomis. Plonomis molio 
plokštelėmis, pr imenančiomis 
žiedlapius, iš lėto kelia indo 
sienelę, paversdama tą indą 
vieninteliu ir nepakar to jamu. 
Loreta sako, k a d įkvėpimo 

savo d a r b a m s semiasi iš gam
tos: augala i , gėlės yra jos kū
rybos šal t inis . Tą gali pa
stebėti ne tik jos indų skulp
tūrinėse, plast iškai banguo
jančiose formose, bet taip pat 
ir spalvose. J i drąsiai glazū
ruoja molio paviršių, pasir ink
dama kontras tuojančias spal
vas, skir t ingais atspalviais 
dengia indo išorę ir vidų. Lore
tos spalvinė paletė plati — 
balsvi a r pilkšvi paviršiai sko
ningai de ra su gilesnėmis — 
turkio a r dangaus mėlynumo 
spalvomis. Taip yra sukur iami 
skirtingų nuotaikų ir charak
terių indai. 

Loreta labai kūrybinga. Per 
t rumpą laikotarpį, pradžioje 
t rapius ir nedrąs ius jos bandy
mus, gan greitai pakei tė di
desnės apimties lipdiniai. J i 
gyvai formuoja savo stilių, vei
kiama rankų lipdymo spe
cifikos, ka ip ir gamtos formų, 
naujai a tgimstančių molio 
plastikoje. Ši paroda yra pir
moji Loretos personalinė paro
da, t a ip pa t pirmoji jos kūry
binėje biografijoje. Žinau, kad 
Loretos kūrybinis krai t is y ra 
pilnas d a r neišieškotų gelmių 
ir kad ateityje ji dar ne kar tą 
mus džiugins savo naujais 
darbais. 

N o r a A u š r i e n ė 

Loretos Renetskis keramika. 

Šiluva ttl '•-'., pr >~esijoje rugsėjo 9 d., sekmadienį, dalyvavo ir Lietuvos Vyčių 112 kuopos nariai Pirmasis žios 
^ topot tezoaa susirinkimas ruošiamas rugseįo 18 d., antradienį. 7 30 val.v. Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. 6820 S. Washtenaw. 

• A.a. Marijos L'župytės 
Po l tera i t i enės atminimui, 
Eugenia Liaugaudas atsiuntė 
$100 auką „Saulutei", Lietu
vos vaikų globos būreliui. 
„Saulutė" nuoširdžiai dėkoja 
už auką padėti vargingai gy
venantiems vaikučiams bei 
s tudentams Lietuvoje ir reiš
kia užuojautą a.a. velionės ar
timiesiems. 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovait is , ga l ima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St. , Chicago, IL 60629, tel . 
773-476-2655. P r e n u m e r a t a 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kar tus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• Klemensas Matkevi-
č i u s , remia Lietuvoje 6 vai
kus . Pratęsdamas paramą ki
tiems metams jis atsiuntė 
$900; dr. Augustinas Laucis, 
Mt. Olive, IL, pagerbdamas 
savo žmonos a.a. Marijos pri
siminimą 'Lietuvos vaikams 
atsiuntė $300; Genovaitė 
Kaufmar.ienė, Springfield, VA 
remia Lietuvoje du vaikus ir 
atsiuntė pratęsimą kitiems 
metams $300; Alfredas ir 
J ū r a t ė Repšiai, Reston, VA at
siuntė $300 su laiškeliu, ku
riame sako — „norime, kad tie 
pinigai būtų panaudoti Lietu
vos vaikams, našlaičiams pa
remti. Amerikoje gyvename 
tik pusmetį". Pratęsdami pa
ramą kitiems metams Lietu
vos vaikams po $150 atsiuntė 
— Paulius Vadopalas, PaloAl-
to, C A, Rita ir Stanley Kruel, 
Pottsville, PA, Frank ir Patri-
cia Stearns, Greenvile, PA, Jo
nas Gudėnas, Euclid OH, 
Margarot Towers, V/ilming-
ton, D E ir Troy, ir Chris Dorr. 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me' L ie tuvos Naš la ič ių Glo
ba . 2711 West 71st S t ree t , 
Ch icago , IL 60629. 

• Namams 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 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

• Buhal ter i jos /reviz i jos 
i š ta iga i Oak Lawn apyl in
k ė j e r e i k a l i n g a s t a r n a u 
tojas, gerai mokantis anglų ir 
lietuvių kalbas. Pageidautina 
Amerikos buhalterijos sistemos 
s u p r a t i m a s . Taksų pi ldymo 
laikotarpiu reikalinga dirbti 6 
dienas savaitėje. Taksų sezonui 
pasibaigus, darbo valandos gali 
sumažėt i iki 15 va landų sa
va i t ė j e . A t l y g i n i m a s paga l 
patyrimą. Tel. 708-424-4425. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 d ienas per savai
tę , 6 sekundž ių intervala i . 
J o k i ų mėnes in ių mokesčių . 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l i e tuv i ška i į TRANSPOINT 
ats tovą su 8 metų pa t i r t imi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— pat ik imiaus ias ryšys s u 
Lietuva bei v isu pasaul iu! 

• „Dieviško Kryžiaus" 
Lietuvos benamių paramos 
fondas dėkoja už aukas padėti 
Lietuvoje vargingiausiai gyve
nantiems. Aukojo: dr. Linas 
Sidrys $50, Lithuanian Ro
man Catholic Charities $50, 
dr. Jolanta ir dr. Šarūnas Pec-
kus $100, dr. Viktoras Du-
binskas $100, Ona ir Saulius 
Jameikiai $50, Always with 
Flowers (Irena Karalienė) 
$25, dr. Vaclovas ir Audronė 
Jagiella $25, dr. Bernadette 
DeMuri ir dr. Mindas Siliūnas 
$100, dr. Dalia Jodwalis $40, 
Daina ir dr. Donatas Siliūnas 
$100. Nuoširdžiai dėkojame, 
„Dieviško Kryžiaus" fondas 
(„Divine Cross Fund for 
the Homeless") , 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove , IL 
60089. TAX ID#3fi-3097269. 

• Automobi l io , n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Laurait į , A. & 
L. Insurance Agency, B a l z e k o 
muziejuje, 6500 S. P u l a s k i 
Rd. , Chicago , I L 6 0 6 2 9 . II 
aukštas, te l . 773-581-4030. 

• 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 a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memorialą , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite grani to spal
vą, dydį ir t.t. G a m i n a m e pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, b rėž in ius . 
Prieš pasta tant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsit ikinti , kad 
j i s padary tas , k a i p j a u buvo 
jūsų pageidauta. S a v . Lilija ir 
Vil imas N e l s o n a i . Tel . 773-
233-6335. 

• Almos f o n d a s 
Sveikindami P r e z i d e n t ą 

Valdą ir pon ią A l m ą Adam
k u s vedybinio gyvenimo 50 
metų jubiliejaus proga, aukoja 
Almos fondui: $200 — Ju l ius 
Šmulkštys, Lakeside MI; $200 
— Kuras Vėlius, Lombard, IL; 
$50 — Neringa Railaitė, Los 
Angeles, CA; $ 5 0 — Nina 
Jurkšaitis, Beverly Shores, 
IN; $50 — Aleksandra Peto-
kienė, Newport Beach, CA. 

• A.a. Vlado T a m o š i ū n o 
.atminimą pagerbdami, aukoja 
Almos fondui: Dragica ir Do
mas Pretkeliai, Skokie, IL, 
Nijolė ir Alfredas Urbai , Chi
cago Ridge, IL, Jan ice ir Algis 
Vosyliai, Westmont, IL, Birutė 
Trinka, LaGrange Park , IL, 
Dana ir Vincas Bažiai, Oak 
Lawn, IL, Viktoras Motušis, 
Cicero, IL. Viso šia proga 
$170. 

Almos ir Lietuvos vaikų var
du aukotojams dėkojame! Au
kos nurašomos nuo mokesčių 
Tax ID #36-04124191. Čekius 
rašyti „Lithuanian Orphan 
Care" pažymint , k a d sk ir ta 
Almos fondui. S iųs t i : 2711 
West 71 s t S t r e e t , C h i c a g o , 
IL 60fi29. 

• 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! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norė
dami t ikra i kokybiškai išversti 
video į rašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amer i -
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai , 
k re ipk i t ė s į I N T E R - V I D E O 
3533 S. A r c h e r A v e . , C h i 
cago, IL 60629. Tel . 773-927-
9091. Sav . P e t r a s B e r n o t a s . 

IMIGRACINES T E I S E S 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pula»ki Rd, Chicago. II. 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vyten i s Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
J o n a s Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 8. Kedsie A v e n o e 
Chicago. IL 60629 

TeL 773-776-8700 
E-mail: Gibait is9aol .com 

ToD free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Sestad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

NKMURA t GUDRIUS PI 
Attorner at Law 

PKNCTLA 

Member.Federal Trial Bar 
Formar Aaat Statas Attomay, 

DuPage County 
Criminal, Family and Civil Law 

Houra by Appoitment 
t South Vaa Buren 

Batavia, Diinoia MS10 
AMoeiata offiena in Clarandon Hilla, 

Rolling Meadowa and Chicago 
(Old TWn Area) 

Tel. UO-iOfrSSOO Faa. CSO-MS-SSM 

mailto:nas@aol.com
http://www.cityofchicago.org/
http://Gibaitis9aol.com

