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Tėvynėje pasižvalgius
* Lietuvos policijos siste

moje nuo spalio 1 d. panaiki
nama apie 1,500 įvairių etatų. 
Dabar Lietuvoje yra 13,400 
policininkų. Lietuvos policijos 
generalinis komisaras Vytau
tas Grigaravičius sakė norįs 
tikėti, kad ši reforma bus pa
skutinė. Per dešimtmetį nuo 
nepriklausomybės atkūrimo 
Lietuvos policija buvo pertvar
koma ne kartą, reformų skai
čiumi pralenkė kai kurias Eu
ropos valstybes. Manoma, kad 
pertvarkyta policija bus gerai 
veikianti institucija, orientuo
ta į Lietuvos būsimą narystę 
Europos Sąjungoje ir užtikri
nančią Policijos Veiklos įsta
tyme nustatytų uždavinių, 
funkcijų bei įgaliojimų įgy
vendinimą. Po pertvarkos Po
licijos departamente 80 proc. 
sumažėjo valdininkų ir pa
reigūnų. Iš 667 etatų dabar 
Policijos departamente bus tik 
129 etatai. Policijos uždavinių 
nevykdantys pareigūnai bus 
perkelti iš statutinių parei
gūnų pareigų į valstybės tar
nautojų pareigas. Policijos de
partamente tarnaus 78 pa
reigūnai ir 51 valstybės 
tarnautojas. (BNS)

* Lietuvos liberalu sąjun
gos (LLS) Etikos komisija 
(EK) nusprendė, jog rugsėjo 
pradžioje Anykščiuose vyku
siame partijos tarybos posė
dyje pareikšti raginimai atsi
statydinti buvusiam liberalų 
vadovui Rolandui Paksui bei 
LLS valdybai, padarė žalą 
partijai. „Parašų rinkimas, 
kuriuo buvo siūloma atsistaty
dinti partijos valdybai ir jos 
pirmininkui Tarybos posėdyje, 
iš dalies neatitinka partijos 
įstatų nuostatų ir šiuo metu 
padarė žalą LLS”, teigiama 
komisijos sprendime. Taip pat 
komisija nusprendė, jog tie 
LLS skyrių pirmininkai, kurie 
pasirašė kreipimąsi be savo 
skyriaus arba jo tarybos su
tikimo, pasielgė neetiškai.

* Opozicinės Tėvynės 
sąjungos (konservatorių) 
frakcijos narys Jurgis Razma 
neetiškai besielgiančius Seimo 
narius siūlo bausti piniginė
mis baudomis. Jo parengta 
įstatymo pataisa siūloma su
teikti teisę Seimo Etikos ir 
procedūrų komisijai šiurkščiai 
etiką pažeidusius Seimo na
rius bausti iki 50 prec. jų 
mėnesinio atlyginimo dydžio 
bauda. „Dabartiniai Etikos 
komisijos moralizuojantys 
sprendimai Seimo nariams ne
daro jokio poveikio. Kai ku
riems Seimo nariams finansi
nių sankcijų grėsmė tam tikrą - 
poveikį darytų”, sakė J. Raz
ma. (BNS)

* Seimo nariai Gintautas 
Šivickas, Kęstutis Kuzmic
kas bei Dangutė Mikutienė 
įregistravo Alkoholio kon
trolės įstatymo 21 str. pataisą, 
pagal kurią būtų leidžiama 
pardavinėti degalinėse ne tik 
alų, bet ir kitus alkoholinius 
gėrimus. Tai jau seniai lei
džiama Latvijoje bei Estijoje.

(LR, Elta)
* Darbdaviai tvirtina, jog

už pravaikštas ar girtuoklia
vimą darbe atleistiems dar
buotojams nesunku įsidarbinti 
kitoje įmonėje, nes „Sodrai” 
sumokėjus 50 litų baudą, 
žmogui vietoj pamestos socia
linio draudimo knygutės be 
jokių apribojimų išduodama 
nauja. (VŽ, Elta)

* Bendrovė „Mažeikių
nafta”, remiantis JAV bend
rai priimtais apskaitos princi
pais (GAAP), rugpjūtį patyrė 
19.5 mln. litų nuostolių — ge
rokai mažiau nei liepą (50.7 
mln. litų) ir birželį (56.1 mln. 
litų). Per pirmuosius aštuonis 
šių metų mėnesius „Mažeikių 
nafta” patyrė 141.6 mln. litų 
nuostolių, o pernai per tą patį 
laikotarpį — 96.3 mln. litų. 
Šių metų sausio-rugpjūčio mė
nesiais įmonė perdirbo 4.5 
mln. tonų žaliavos, pernai per 
tą patį laikotarpį — 3.3 mln. 
tonų. (BNS)

* Prezidento Valdo 
Adamkaus sveikatą tikrinę 
medikai patenkinti išanksti
niais tyrimų rezultatais. Vil
niaus universitetinėse Santa
riškių klinikose dešimties gy
dytojų konsiliumas penkta
dienį surengė planuotą iš
plėstinį V. Adamkaus sveika
tos patikrinimą. Kaip sakė 
prezidento asmeninis gydyto
jas Remigijus Nargėla, 
„medikai yra daugiau negu 
patenkinti pirminiais patikri
nimo rezultatais”. „Viskas yra 
gerai. Negaliu daryti išvados, 
nesusirinkus visai autoritetin
gai komisijai, bet prelimina
riai galiu pasakyti, kad jokių 
nukrypimų, nurodančių, kad 
būtų kokie nors pakeitimai, 
neradom”, sakė R. Nargėla.

* Seimo narys, centristas 
Virginijus Martišauskas 
netrukus prisimins savo pro
fesiją ir grįš į televiziją. Iki 
1996 metų, kuomet tapo Sei
mo nariu, žurnalistu dirbęs V. 
Martišauskas per LNK tele
viziją ves laidą „Keturi ratai”. 
V. Martišausko teigimu, tele
vizijos laida — laisvalaikio 
praleidimo forma. Pasak poli
tiko, vieni Seimo nariai me
džioja, kiti fortepijonu skambi
na M. K. Čiurlionį, treti stu
dijuoja, o ketvirti tuos studen
tus moko. Centristas prisipa
žino nenorįs prarasti ir įgytos 
žurnalisto kvalifikacijos. Prieš 
tampant parlamentaru, ra
dijuje ir televizijoje V. Mar
tišauskas darbavosi 25 metus.

(LR, BNS)
* Šiemet beveik 70 proc. 

padidėjęs Lietuvos eksportas 
į Rusiją išaugo pirmiausia 
verslininkų sumanumo dėka
— suradę konkrečius savo pro
dukcijos pirkėjus, jie randa ir 
būdų, kaip apeiti įvairius bar
jerus, lietuviškų prekių kainą 
išauginančius iki milžiniškų 
skaičių. Vienas jų — prekyba 
per lengvatinių mokesčių val
stybėse registruotas firmas.

(VŽ, Elta)

* Degalais prekiaujančios
bendrovės nekeičia po tero
ro aktų JAV padidėjusių de
galų kainų, nors pastaruoju 
metu nafta gerokai atpigo, 
kainas mažina ir pagrindinė 
degalų tiekėja — „Mažeikių 
nafta”. (LR, Elta)

* Du vyresnieji garsiau
sio Lietuvos krepšininko 
Arvydo Sabonio sūnūs — 
dešimtmetis Žygimantas ir 
metais jaunesnis Tautvydas
— pradėjo lankyti Ispanijos
Malagos „Unicaja” klubo krep
šinio mokyklą. Malagos mies
to apylinkėse prie Viduržemio 
jūros kranto Sabonių šeima 
turi butą, kuriame įsikūrė In
grida Sabonienė su keturiais 
vaikais A. Sabonis šiuo metu 
Lietuvoje gydosi du lūžusius 
kojos pirštus. (LR, Elta)

Ketvirtadienį Lietuvoje esančiame Europos parke vyko baigiamoji PHA
RE programos projekto, skirto intelektinės nuosavybės apsaugai, dalis. 
Joje buvo pristatytas Donato Jankausko skulptūrinis objektas „Kelias į 
niekur”, sukonstruotas iš 5,000 atimtų nelegalių kompaktinių plokštelių. 
Objektas, simbolizuojantis kovą prieš piratavimą, kuris Lietuvoje dar ga
na toleruotinas, intelektinės nuosavybės srityje, finansuojamas Europos 
Sąjungos (ES) lėšomis. Renginį organizavo PHARE projekto vadovė Lie
tuvoje, Kultūros ministerija. Neįprasto renginio metu asfalto lygintuvas 
traiškė ir maišė su asfaltu tūkstančius kompaktinių plokštelių, tiesdamas 
„kelią į niekur . Kęstučio Vanago (Eltai nuotr.

Prokuratūra tirs seimūnų 
skundą dėl „ubagų karaliaus”

įžeidimų
Vilnius, rugsėjo 28 d. 

(BNS) — Generalinė prokura
tūra penktadienį gavo dešim
ties parlamentarų pasirašytą 
prašymą įvertinti jų kolegos 
Seime, skandalingai pagarsė
jusio Lietuvos laisvės sąjungos 
vado Vytauto Šustausko ra
dikalius pasisakymus.

Parlamentarai, priklausan
tys tiek valdžios, tiek ir opo
zicijos frakcijoms, prašo pro
kuratūrą ištirti, ar V. Šus
tausko pasisakymai Baltijos 
televizijos laidoje „Korida” ne
prieštarauja Lietuvos Konsti
tucijai bei Baudžiamajam ko
deksui.

Konstitucijos 25-jame straips
nyje yra numatyta, kad laisvė 
reikšti įsitikinimus ir skleisti 
informaciją nesuderinama su 
nusikalstamais veiksmais — 
tautinės, rasinės ar socialinės 
neapykantos, prievartos bei 
diskriminacijos kurstymu, 
šmeižtu ir dezinformacija.

V. Šustauskas televizijos lai
doje „Korida” yra pareiškęs, 
kad „tvarka Lietuvoje bus tik 
tuomet, kai parlamente suka- 
lens ‘Kalašnikov’ai’ ” (auto
matiniai ginklai — BNS).

Anot Seimo narių kreipi
mosi, „Koridoje” išsakyti V. 
Šustausko teiginiai yra „atvi
ras prievartos kurstymas” bei 
pažymima, kad raginimas 
imtis neteisėtų, įstatymams 
prieštaraujančių priemonių 
įžeidžia Seimo narius, kaip pi
liečius ir tautos išrinktus at
stovus.

Panašaus pobūdžio prašymą 
Generalinei prokuratūrai lie
pą buvo išsiuntusi Seimo eti
kos ir procedūrų komisija.

Anot prašymą prokuratūrai 
pasirašiusių Seimo narių, tą
kart prokuratūra nustatė, jog

nėra pagrindo kelti baudžia
mąją bylą dėl asmens garbės 
ir orumo žeminimo, nes „V. 
Šustausko pasakytos frazės 
buvo bendro pobūdžio, t.y. ne
nukreiptos į konkretų as
menį”.

V. Šustauskas praėjusių me
tų rudenį laimėjo Seimo rinki
mus Kauno Šilainių vienman
datėje apygardoje. Jis išgar
sėjo antisemitiniais pasisaky
mais, „ubagų žygiu” į Vilnių, 
„ubagų baliais” prie Vilniaus 
rotušės ir gausybe neleistinų 
mitingų, už kuriuos buvo at
sidūręs areštinėje. 1973 m. Le
ningrade (dabar — Sankt Pe
terburgas, Rusija) jis buvo 
nuteistas kalėti dvejus metus 
už piktybinį chuliganizmą ir 
nepilnamečio įtraukimą į nu
sikalstamą veiklą.
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* Po teroro išpuolių JAV 

keičiamos draudimo nuo 
nenumatytų įvykių sąlygos 
gali turėti įtakos ir privatizuo
ti ruošiamai Lietuvos oro ben
drovei „Lietuvos avialinijos" 
(LAL), savo rizikas apdraudu
siai pasaulio draudimo milži
nėje „Lloyd’s”. LAL dar nepa
reikšta pretenzijų, kad atskira 
eilute išskirta ir maksimalia 
50 mln. JAV dolerių suma 
įvertinta kompensacija už ga
limus teroro aktus, karą ar 
užgrobimus yra per maža, 
tačiau norinčios valstybės bet 
kada gali tai padaryti. Tuo at
veju, jei būtų pareikalauta 
papildomų garantijų, LAL 
svarsto galimybę vyriausybės 
prašyti padengti finansinių 
išlaidų skirtumą arba atsisa
kyti skraidyti kuriuo nors 
lėktuvu. Vyriausybė yra pa
grindinė bendrovės akcininkė 
ir valdo 100 proc. akcijų pa
ketą. (Elta)

* „Valdovų rūmus reikia
atstatyti. Apgailestauju, kad 
tarp inteligentijos, architektų, 
meno žinovų plinta keistos 
abejonės, ar verta tai daryti”, 
pareiškė preny'eras Algirdas 
Brazauskas, apsilankęs Vil
niaus žemutinės pilies Vai 
dovų rūmų rūsiuose. Čia vyko 
Valdovų rūmų paramos fondo 
steigėjų susitikimas su rėmė
jais, politikais, verslininkais ir 
žiniasklaida. (LR^lta)

* Strasbūre vykstančioje
Europos Tarybos Parlamen
tinės Asamblėjos (ETPA) sesi
joje dalyvaujanti Seimo dele
gacijos narė socialdemokratė 
Sigita Burbienė penktadienį 
paragino ETPA delegatus 
plėtoti gimtosios kalbos varto
jimą Internet’e, kaip priemonę 
jai išsaugoti. Penktadienį 
ETPA surengė diskusijas ir 
priėmė rekomendaciją dėl 
daugiakalbystės plėtojimo ir 
tautinių mažumų kalbų ap
saugos Europos Tafybos val
stybėse. S. Burbienė pabrėžė, 
jog vertinant Europos kon
tekste, lietuvių kalbą taip pat 
galima priskirti mažumų kal
bai, nors ji yra seniausia in
doeuropiečių kalba, kurią stu
dijuoja įvairiuose Europos 
universitetuose. (BNS)

* Pasaulio bankas griežtai
neigiamai įvertino vyriau
sybės apsisprendimą nustatyti 
minimalias maistinių grūdų 
supirkimo kainas. Pasaulio 
bankas turi nuspręsti, kada 
Lietuvai bus suteikta paskolos 
antroji dalis. Maždaug 50 mln. 
JAV dolerių (200 mln. litų) su
teikimas kol kas yra atidėlio
jamas. (LR. Elta)

* Šiemet sumažėjus val
stybės rinkliavai už leidi
mus verstis alkoholinių gėri
mų importu, pagausėjo ben
drovių, įsigijusių leidimus 
įvežti visų rūšių gėrimus. 
Anksčiau, kai leidimas šiai 
veiklai kainavo 470,000 litų 
per metus, visų rūšių gėrimus 
importavo tik „Bennet Distri- 
butors” bei „Mineraliniai van
denys”. (LR, Elta)

* Bendrovėje „Helisota”
kaip niekad sparčiai įsisu
ko sraigtasparnių remonto 
konvejeris. Per aštuonis šių 
metų mėnesius čia buvo at
naujinti sraigtasparniai užsa
kovams iš Lenkijos, Latvijos, 
Pakistano, Saudi Arabijos, 
Kongo. (KD, Elta)

* Šilutės savivaldybės ka
vinėje buvo „plaunami” pini
gai. Už sąskaitas, kurios bū
davo išrašomos už svečių mai
tinimą, iš rajono biudžeto pa
grobta daugiau kaip 20,000 
litų. (LR,Elta)

* Kauno miesto savival
dybei priklausančios ir pel
ningai dirbančios bendrovės 
,Aleksoto turgavietė”, „Stoties 
turgus”, „Kauno aikštelė” 
įtrauktos į miesto privatizavi
mo objektų sąrašą. (KD, Elta)

* Ketvirtadienį Vilniaus 
centre policija sulaikė dien
raščio „Lietuvos aidas” vyriau
siąjį redaktorių ir šios ben
drovės vadovą Algirdą Pilvelį. 
Pasak policijos ir įvykio liudy
tojų, A. Pilvelio vairuojamas 
automobilis „Opel Combo” ne
sustojo, kai jį stabdė parei
gūnai. Policija automobilį su
laikė prie Centrinio pašto 
Gedimino prospekte. Tada A. 
Pilvelis įbėgo į Centrinio pašto 
pastatą, kur ir buvo sulaiky
tas. A. Pilvelis atsisakė pūsti 
į prietaisą, nustatantį gir
tumą. Pasak įvykio liudytojų, 
nuo jo sklido į alkoholį pa
našus kvapas. (LR, R, Elta)

Pasaulio naujienos
(Reniinntis AFP, Reuters. AP, Interfax, ITAR-TASS,

BNS tįnių agentūrų praneSimais)

Vašingtonas. JAV teisėsaugos pareigūnai ketvirtadienį išpla
tino 19 pagrobėjų, rugsėjo 11 dieną nukreipusių lėktuvus į World 
Trade Center bei Pentagoną, nuotraukas ir pirmą kartą paskelbė, 
kad kai kurie šių žmonių buvo susiję su Osama bin Laden tinklu. 
„Manome, kad vienas ar keli jų turėjo ryšių su ‘ai Qaeda’ ”, sakė 
FBI direktorius Robert Mueller. Tai pirmas kartas, kai kuris nors 
JAV teisėsaugos pareigūnas susiejo minėtus keleivinių .lėktuvų 
pagrobėjus su bin Laden tinklu, nors kiti Amerikos administraci
jos pareigūnai ir tvirtindavo, kad pagrindinis rugsėjo ll-osios te
roro įtariamasis yra O. bin Laden. Tuo tarpu televizija ABC citavo 
vyrą, kuris sakė, kad mokėsi bin Laden stovykloje Afganistane ir 
kad tarp pagrobėjų atpažino vieną žmogų, savo bendraklasį. „Tų 
žmonių nėra tik 19. Norinčių pasiaukoti bin Laden yra tūkstan
čiai. Visi jie nori atlikti bet kokius teroristinius aktus”, sakė vy
ras, kurį ABC vadino Max.

Kabulas. Dienraštis „Ummat” teigė, kad pasinaudodamas savo 
ryšiais su Talibano vadais, gavo rašytinius Osama bin Laden atsa
kymus į pateiktus klausimus. „Nežinojau apie šias atakas ir nerė- 
miau nekaltų vyrų, moterų bei vaikų žudymo”, apie rugsėjo ll- 
osios išpuolius JAV esą rašė teroristas. Tačiau jis pridūrė, kad Ji- 
had’as (šventasis karas), kurį jis 1998 m. paskelbė „atiislamiš- 
koms” valstybėms, tokioms, kaip Jungtinės Valstijos ir Izraelis, 
bus tęsiamas, net jei jis bus nužudytas ar sučiuptas. „Jihad’as tę
sis, net jei manęs čia nebus”, sakė O. bin Laden. Jis taip pat nuro
dė, kad JAV pastangos įšaldyti jo tinklo „ai Qaeda” bankų sąskai
tas niekaip nepaveiks organizacijos valdymo. „Dievo malone, ‘ai 
Qaeda’ turi daugiau kaip tris alternatyvius finansinius tinklus. Ją 
visame jiasaulyje valdo gerą išsilavinimą gavę jaunuoliai”, rašė O. 
bin Laden.

Cūgas, Šveicarija. Pavienis užpuolikas, kuris idiliškoje Švei
carijos kantono sostinėje ketvirtadienį nušovė 14 vietos politikų ir 
sužeidė dar 14 žmonių, veikė „iš keršto ir pykčio”, pranešė įvykį 
tiriantys pareigūnai. Įsiveržęs į Cūgo kantono parlamentą ir su
rengęs tikras skerdynes, 57 metų Friedrich Leibacher tikriausiai 
nusišovė, pranešė policija, kuri daugiau detalių nepateikė. Tačiau 
užpuolikas paliko paaiškinamąjį laišką, pavadintą „Rūstybės die
na Cūgo mafijai”. Laiške jis padrikai aiškina savo kaltinimus au
tobuso vairuotojui ir aukštam vietos politikui. Savo skundus jis 
teikė visoms instancijoms iki pat Šveicarijos Aukščiausiojo teismo.

Vašingtonas. Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį paskelbė no
rinti dalyvauti bet kokiuose JAV veiksmuose prieš terorizmą ir 
paprašė Amerikos prezidento George W. Bush pateikti užduočių, 
kurias Europa galėtų padėti vykdyti, sąrašą. Šiuo metu ES pirmi
ninkaujančios Belgijos premjeras Guy Verhofstadt sakė ES nares 
sutikus, kad atsakomasis smūgis rugsėjo ll-osios teroro JAV kal
tininkams yra teisėtas.

Roma. Italijos ministras pirmininkas Silvio Berlusconi, kurio 
tvirtinimas, jog Vakarų civilizacija yra pranašesnė už islamą, su
kėlė tikrą protestų audrą, penktadienį pareiškė, kad šie jo žodžiai 
buvo paimti iš konteksto ir jais tikrai nenorėta nieko įžeisti. Poli
tiku tapęs italų verslininkas milijardierius trečiadienį vizito Vo
kietijoje metu žurnalistams pareiškė, kad Vakarai turėtų suprasti 
savo civilizacijos, sukūrusios bendrą gerovę ir garantavusios pa
garbą žmogaus teisėms, „pranašumą”. Šį S. Berlusconi pareiški
mą vėliau pasmerkė Europos Sąjungos ir musulmonų vadovai, o 
Arabų lyga pareikalavo, kad Italijos ministras pirmininkas pa
neigtų savo žodžius arba atsiprašytų.

Vašingtonas. Afganistane viešinčiai oficialiai Pakistano dele
gacijai nepavyko įtikinti Talibano perduoti Osama bin Laden, bei 
Afganistane laikomus aštuonis užsieniečius, pranešė televizija 
CNN. 8 užsieniečiai yra humanitarinės pagalbos organizacijos 
darbuotojai, kurie rugpjūčio pradžioje buvo uždaryti į areštinę, pa
teikus kaltinimus dėl krikščionybės skleidimo. 10 narių Pakistano 
delegacija susitiko su Talibano vadovu, mula Mohammad Omar jo 
būstinėje Kandaharo mieste, Afganistano pietuose. Omar aiškiai 
leido suprasti, jog jei Jungtinės Valstijos nebus tokios užsispyru- 
sios bei nutrauks afganų musulmonų puldinėjimus, įmanomas po
zityvus dialogas.

Londonas. Didžiąjoje Britanijoje sulaikytas alžyrietis lakūnas 
mokė keturis teroristus, dalyvavusius rugsėjo ll-osios atakose 
JAV. Tardymo izoliatoriuje laikomam 27 metų Lofti Raissi, prieš 
savaitę sulaikytam netoli Londono, kardomoji priemonė paskirta 
iki spalio 5 d. „Mes esame įsitikinę, kad jis padėjo treniruoti lakū
nus. Ateityje jam ketiname pateikti kaltinimus nuo sąmokslo ren
gimo iki žmogžudystės", tvirtino kaltintoja Arvinda Sambir. Pasak 
jos, L. Raissi buvo tiesiogiai susijęs su keleivinį lėktuvą, įsirėžusį į 
Pentagono pastatą netoli Vašingtono, valdžiusiu pagrobėju.

Dubai. Saudi Arabija sutiko leisti JAV naudotis karalystės te
ritorijoje esančia modernia oro pajėgų baze smogiant Osama bin 
Laden ir Talibano judėjimui, penktadienį sakė Persijos įlankos re
giono diplomatas. Be to, kaimyninė Quatar’o valstybė nusprendė 
leisti savo teritorijoje tūpti JAV krovininiams lėktuvams papildyti 
atsargas, kurios čia būtų sukauptos iš anksto.

Stokholmas. Rusijos gynybos ministras Sergej Ivanov pareiškė, 
kad Rusijos kareiviai nedalyvaus kovos su terorizmu veiksmuose 
Afganistane. „To nebus. Nusiųsti Rusijos kareivius į Afganistaną 
tai būtų kaip nusiųsti Amerikos kareivius į Vietnamą”, sakė jis.

Sarąjevas. Bosnijos musul
monų ir kroatų federacijos vi
daus reikalų ministras Muha- 
med Besič pareiškė, kad 70 
žmonių, priklausančių Osama 
bin Laden teroristinei organiza
cijai, rengiasi iš Afganistano at
vykti j Bosniją, nes „šiuo metu 
jiems tai yra saugiausia vieta”. 
Ministerija yra pasirengusi su
laikyti afganus.

KALENDORIUS
Rugsėjo 29 d.: Šv. Mykolas, Gab

rielius, Rapolas, arkangelai; Kęsgai
lą, Michalina (Mykolė).

Rugsėjo 30 d.: Šv. Jeronimas; By
taute, Gudrė, Sofija (Zofija), Žy
mantas.

Spalio 1 d: Šv. Teresė Kūdikėlio 
Jėzaus; Benigna, Emanuelis, Jonilė, 
Mantas, Mintė, Regimantas, Remigi
jus.
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2001 metų rugsėjo 11 dieną, 
JAV-stijose, New Yorke, Wa- 
shingtone ir Pennsylvanijos 
laukuose, ištikus teroristų 
veiksmams, žuvus tūkstan
čiams žmonių, didelė dalis pa
saulio buvo sukrėsti. Jų tarpe 
ir mūsų idėjos sesės ir bro
liai Lietuvoje. Pirmasis paguo
dos žodžius tą pačią dieną at
siuntė AF Tarybos pirminin
kas Petras Kimbrys:

„ ... su dideliu skausmu 
šiandien sekėme tragiškus 
(vykius Jūsų ir tūkstančių 
mūsų tautiečių, antrojoje Tė
vynėje — Jungtinėse Ameri
kos Vaistuose. Sunku rasti 
žodžių, tinkančių šiai išmėgi
nimų valandai. Kartu su Ju
mis meldžiu Dievą amžino 
atilsio žuvusiems ir paguodos 
bei stiprybės gyviesiems. Esu 
įsitikinęs, jog maldomis, min
timis ir jausmais su Jumis ir 
su visais Jus priglaudusios 
didžios šalies žmonėmis šian
dien jungiasi kiekvienas Lie
tuvos ateitininkas”.

Tą pačią dieną buvo gau
tas Gedimino Plečkaičio, MAS 
pirmininko, laiškutis: „Idėjos 
bičiuliams Jungtinėse Ameri
kos Vaistuose, per Laimą ir 
Joną Šalčius. Priimkite nuo
širdžią užuojautą dėl tragiš
kų įvykių, kurie netikėtai už
klupo ir sudrebino ne tik

RAŠYTO JO ALEKNOS PRAŠYMAS
Rugsėjo 26 d. ei. paštu per 

vilnietę Rėdą Sopranaitę ga
vome rašytojo Viktoro Alek
nos prašymą. Rėdą rašo:

„Sendraugis Viktoras Alek
na manęs paprašė išsiųsti 
kreipimąsi, ąr laišką, prašy
mą... Jeigu turėtumėte kokios 
informacijos ir galėtumėte 
prisidėti prie „Vytauto” klu
bo istorijos parašymo, rašykite 
man šiuo adresu:

(reda8opr@yahoo.com) arba 
Viktorui Aleknai norodytu 
adresu”.

Štai Viktoro Aleknos krei
pimasis:

„Lietuvos universitetas bu
vo įkurtas 1922 m. vasario 16 
d. Kaune. Pirmųjų studentų 
būryje buvo ir keliolika atei
tininkų, kurie susibūrė į kuo
pą ir šią kuopą 1922 m. ge
gužės 5 d. įregistravo univer
siteto rektoratas. Joje buvo 
tik 22 nariai. Kiekvienais me
tais universitetan įstodavo vis 
daugiau studentų, o jų gretose 
būdavo ir daug ateitininkų, 
kurie sudarė vis augančią 
draugovę, o draugovės nariai 
pradėjo grupuotis į būrelius, 
sekcįjas. Atsirado ir visuome
nininkų klubas, kuris 1926 
m. lapkričio 21 d. pasivadino 
„Vytauto” klubu. Sis klubas 
greitai augo, nes kasmet įsto
davo vis po keliolika jaunų 
narių. Bet 1940 m. rudenį po 
Lietuvos 8usovietinimo ir šio 
klubo, kaip ir visų organiza
cįjų, veikla buvo sustabdyta. 
Po karo nemaža dalis „Vytau
to" klubo narių pasitraukė į 
Vakarus. Likusieji atsidūrė 
gulaguose, partizanų gretose 
ir žuvo. Vienas kitas nuėjo 
kartu su sovietine valdžia ir 
Lietuvoje ateitininkų vytau- 
tininkų kaip ir neliko.

Į Vakarus pasitraukę vy
tautininkai mėgino burtis Vo
kietijoje, vėliau JAV, tačiau 
ten veiklesni buvo, atrodo, tik 
tie, kurie jau prieškarinėje 
Lietuvoje buvo vytautininkai. 
Ir Šiandien jų Amerikoje dar

Jungtines Amerikos Valstijas, 
bet ir visą pasaulį. Mūsų 
pasiryžimas ‘Liudyti Kristų 
Naujajame amžiuje' išmeta 
stiprų iššūkį mums vi.uems 
skleisti meilę ir gėri. tikė
jimą ir viltį, puoselėti gyvy
bės kultūrą*. Maldose stipri
name Jus, mintyse e-atne 
kartu su Jumis, prašvdami 
Dievo malonės ir palaimos 
šiomis skaudžiomis aki) ar
komis”.

Kitą dieną gauti užuojau
tos ir palaikymo žodžiai iš 
AF vicepirmininko Vaidoto 
Vaičaičio: „Ateitininkų federa
cijos vardu jungiuosi su AF 
Tarybos pirmininku Petru 
Kimbriu ir noriu pareikšti 
Jums kuo nuoširdžiausią 
užuojautą dėl vakar įvykdytų 
teroro veiksmų Washingtone, 
New Yorke ir kitose vietose 
JAV. Mes su ASS pirmininku 
Petru Plum pa jau vakare šia 
intencija dalyvavome šv. Mi
šiose Pilaitėje; meldėmėms 
už žuvusiųjų vėles, jų šei
mas. Kad ir kas beatsitiktų, 
linkime Jums visuomet pa
silikti maldoje ir neprarasti 
vilties net tokiose beprotiš
kose situacijose. Tikime, kad 
viskas išeis į gera Dievą my
lintiems. Mes su Jumis ir visa 
Amerikos tauta”.

yra keletas ir jie sumanė pa
žymėti 75 metų „Vytauto” 
klubo įsisteigimo sukaktį. Aš 
1933-1937 metais buvau to 
klubo narys. Amerikoje gyve
nantys vytautininkai kreipėsi 
į mane, prašydami, kad aš 
parašyčiau „Vytauto” klubo 
istoriją 75 metų sukakties 
proga. Atsiuntė man ir suda
rytą vytautininkų sąrašą, ir 
dar kai ką. Aš jau nuo kovo 
mėn. ėmiausi rinkti duomenis. 
Tačiau tų duomennų labai ne
daug radau archyvuose, šiek 
tiek užtikau ano meto spau
doje, ir iš to pačią istoriją 
mėginu rašyti. Bet štai narių 
sąrašas. Beveik pusės jų aš 
nepažinojau ir archyvuose 
apie juos nieko neradau. To
dėl kilo mintis kreiptis į jus, 
dabartiniai ateitininkai, ir 
pamėginti atskleisti vieną ki
tą praeities puslapį. Čia pa
teikiu sąrašą tų vytautinin
kų, apie kuriuos neturiu jo
kių duomenų, arba, jei kruo
pelytę ir turiu, tai labai mažy
tę. Štai jie: Povilas Baltis, Jo
nas Bielevičius, Juozas Čer
niauskas, Jonas Dabravolskis, 
Jonas Daniusevičius, Vladas 
Dočkus, Bronius Gailiūnas, 
Jonas Guobužis, Juozas Jaku
čionis, Vacys Kaučionis, Kazys 
Jankevičius, Juozas Jukne
vičius, Vytautas Karaliūnas, 
Jonas Karpavičius, Kazys Ka
valiauskas, Juozas Kiela, Juo
zas Kulikauskas, Stasys Lip- 
nickas, Kazys Mozūraitis, 
Juozas Paškus, Antanas Pa- 
valkis, kun. Antanas Petraus
kas, Stasys Plaužinaitis, Lau
rynas Pociūnas, Kazys Povi
laitis, Pranas Povilaitis, Sta
sys Selėnas, Juozas Stepanas, 
Bronius Stočkus, Cezaris Sei- 
kus, Juozas Vembrė, Juozas 
Zaranka, Jonas Žižys, Kazys 
Žvirblis.

Tikiuos, kad šių dienų atei
tininkai, „Ateities” skaityto
jai turėtų susidomėti tais, ku
rie yra išvarę platesnę ar siau
resnę vagą ateitininkijos, kar-

Snutgu buvo stiivvklauli 2001 metų jaunučių vasaros stovykloje. Dainavoje.

IŠ DAINAVOS SUGRĮŽUS
Ačiū Tau, Viešpatie, už Dainavą: už jos miškus ir kalnelius 
ir Spyglio vandenį gaivinantį, ir koplytėlę pakelėj...

♦
Ačiū už smėlį ežero pakrantėj,
kurį, tarytum auksą žarsto kūdikiai
ir stato Gedimino pilį mažos rankos...
Už laužo dūmus ir dainas,
sujungiančias visus į vieną šeimą...

Ačiū už Kryžių kalną ir maldas, ir giesmę jų papėdėj 
iš daugelio širdžių; ir žvakutes saulėleidy bemirksinčias 
už tuos, kurių jau čia nėra...

Ačiū už paskaitas, ir paskaitų klausytojus:
už tuos, kurie nuoširdžiai ruošėsi kalbėti,
ir tuos, kurių širdis nebuvo uždara išgirst, suprast, 
atjaust, išmokt...

Ačiū už sendraugius — ir senelius, ir jaunus,
ir už šimtinę jų vaikų, anūkų, kurių balsai linksmi 
nuskriejo Dainavos laukais...
Už jų dainas, žaidimus, darbelius tėvelių ir senelių 

džiaugsmui...

Ačiū už tuos, kurie šią sendraugių stovyklą ruošė, 
kurie padėjo, vedė ir vadovavo, 
ir tiekė maistą — kūnui, dvasiai...

Ačiū už talentus: vaikų, tėvų, senelių,
o ypač Tau dėkojam, Viešpatie,
už progą pildyt Tavo valią
ir garbinti Tave kas rytą...
Už šventą žodį pasakytą...

Dėkojame už vėliavą trispalvę —
rytais pakylančią ir nusileidžiančią su saule...

Dėkojame už gražumą Tavo, Viešpatie, pasaulio
ir žmonių, kurie dalinosi ir širdimi, ir meile,
ar lijo lietūs, ar švietė saulė...

Dalia Staniškienė

ATSILIEPIA
GARGŽDAI

Gargždų parapijos Šv. Ar- 
kangelo Mykolo kuopos ateiti
ninkai, atsiliepdami į Šiaurės 
Amerikos ateitininkų šūkį 
„Drįstame būti kitokie”, pas
kelbtą 2001 m. rugpjūčio mėn. 
11d. „Draugo” numeryje, jun
giasi ir taria: „Mes — už ti
kėjimą, už karitatyvinę veiklą, 
už laiko patikrintas ir išban
dytas senąsias lietuvių tradi
cijas, už savo „švarią” kalbą ir 
istoriją. Esame dar tik moks
leiviai, todėl negalime ir netu
rime teisės priimti įstatymų 
ar kurti valstybinės reikšmės 
programų, tačiau susikaupti 
maldoje, ištiesti ranką „klum
pantiems" savo bendraam
žiams, įtraukiant juos į savo 
veiklą, aplankyti ligonius ir 
benamius vaikus, sušildant 
juos bent giesmėmis, galime,

tu ir Lietuvos istorijoje, ir 
įamžinti jų atminimą. Padė
kite tai padaryti. Tik prašy
čiau nedelsti. Sukaktis jau vi
sai netoli. Prašome rašyti šiuo 
adresu: Viktoras Alekna, Meš
keriotojų 22-112, Vilnius 
2010. Iš anksto dėkoju”.

Viktoras Alekna

įmanoma organizuoti ir istori
jos, kalbos kultūros, etikos pa
mokėles.

Kristus sako: „Kur du ar 
trys, ten esu ir Aš”, todėl 
bendraminčių rate, turint ypa
tingus vadovus (ačiū tariame 
kuopos globėjai K. Sipienei ir 
parapijos klebonui, kuopos 
dvasios vadui kun. kan. J. 
Paulauskui), būti kitokiais ne 
taip jau sunku. O dar kai susi
renkame į didelį Žemaitijos 
moksleivių ateitininkų būrį, 
viskas tampa paprasta ir aiš
ku — į žmogaus širdį kelias 
randamas per nedidelius, bet, 
svarbiausia, nuoširdžius dar
bus.

Taigi, pritariame, kad Š. 
Amerikos ateitininkų šūkis 
„Drįstame būti kitokie” yra 
„paprastas, ir vaikams, ir tė
vams suprantamas”, paprasti 
ir iš pirmo žvilgsnio sudėtin
gumu nustebinę ateitininkijos 
principai. Juk svarbiausia — 
išdrįsti. Todėl raginame ir ki
tus moksleivius ateitininkus 
išdrįsti pilna šio žodžio pras
me įsįjungti į ateitininkijos 
veiklą ir įsiklausyti sustingus 
maldoje į širdies balsą. Jis nie
kuomet neapgauna.

Kuopos vardu
Margarita Kiudytė,

Vilniaus universiteto, Teisės 
fakulteto 5 kurso studentė, 
ateitininkė nuo 1992 metų.

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirbą,
• Redakcįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.ATEITININKU RENGINIAI 

Čikagoje

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

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

„ATEITIES” AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

21-asis „Ateities” akademi
nis savaitgalis Ateitininkų na
muose, Lemonte, vyks šešta
dienį, spalio 27 ir sekmadienį, 
spalio 28 d. Visi ateitininkai ir 
Čikagos bei apylinkių lietuviš
koji visuomenė kviečiama da
lyvauti. Bendra savaitgalio te
ma — „Tikėjimas”. Bus proga 
išklausyti pranešimus, daly
vauti pašnekesiuose apie ti
kėjimą ir religinių žinių per
davimą vaikams, apie jauni
mo tikėjimo padėtį Lietuvoje 
praeityje ir dabar. Prisimin
sime žymų šveicarą a.a. prof. 
Juozą Eretą, daug pasidarba
vusį Lietuvos labui. Lauksime 
visų atsilankymo.

Rengėjai

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

THC LITHUANIAN WORLD-WIQE DAILY

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.centerforsurgeryfcndbreasthealth.com

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja

Palos Pediatncs
708-923-6300 

Chicago Pediatncs 
773-582-8500

DR. RUSSELL MILER, MD

Šeimos gydytojas ir 
CHIRURGAS

Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 
Oak Park Physicians Office 
6626 W. Cermak Rd., 

Bervvyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1545.

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

7915 W. 171 St.
Tinley 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 JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543VV. 127thStr.

Suite 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway 
Hinsdale, IL

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medical Center
10400 75 St. Kenoeha, Wl 53142 

(262) 697 6990

Ramona C. Marsh, MD SC 

Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A

Downers Grove, IL 60515 
630-852-9400

Valandos pagal susitarimą

br. Rimas Novickis

CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 

galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai.DR. ELIGIJUS LELIS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
1192 Walter St., Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Avė., Suite 113, 

Joliet, IL 60432
Tel. 815-723-1854

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 

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. 708-422-8260DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS 

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road

Hickory Hillš
Tel. 708-598-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Avė., Hickory Hillš, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC
10811 W. 143 St. Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
Cardiac Diagnosis, LTD.

6417 W. 87 Str.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 

S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hillš, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA

4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 

SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
3235 W. 111 St, Chicago, JL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441

ARAS ŽLIOBA, M.D.

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS

Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą
SURENDER LAL, M.D. 

Specialybė - vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

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

DR. V.J. VASARIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL

Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice

ŠEIMOS GYDYTOJA
320 W. 61 st Avė. (218) 847-5279
Hobart. IN 48342 Fax (219) 847-6236

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709

DR. VILIJA KERELYTE
Amber Health Center

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,manualinė terapija, 

akupunktūra.
7271 S. Harlem, Bridgeview, IL 

60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus.

mailto:reda8opr%40yahoo.com
http://www.centerforsurgeryfcndbreasthealth.com
http://www.illinoispain.com
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Mes ir pasaulis
Paruošė Bronius Nainys

VIENIEM SKRIAUDA, KITIEM NAUDA
Mažiausiai 630 lėktuvų, tris 

kartus daugiau, negu reikėjo 
jų nugalėti Saddam Hussein 
kariuomenę, Amerika sutelkė 
karui prieš Afganistaną, teigia 
žiniasklaida. Jiems pagelbėti 
priskaičiuodama dar apie 50 
visokios paskirties JAV ir Di
džiosios Britanijos didžiulių 
karo laivų, juose bei aplinki
nių kraštų oro uostuose suk
rautų 3,500 raketų ir tūkstan
čius kitokių šaudmenų. Ir visa 
toji didžiausia po Antrojo pa
saulinio karo sutelkta JAV 
jėga — pagauti vienam barz
dotam arabui, Osama bin La
den, kuris įtariamas organiza
vęs išpuolį prieš Ameriką rug
sėjo 11d. Tokio didelio jėgos 
telkinio reikalavo JAV prezi
dentas George W. Bush, pri
siminęs, kad jo pirmtako Bill 
Clinton į Afganistaną pasiųs
tų 60 kovos lėktuvų neužteko 
užmušti šio teroristo, 1998 m. 
organizavusio išpuolius prieš 
JAV ambasadas Afrikoje, kur 
žuvo 224 amerikiečiai. Vienas 
lėktuvas sudaužė bin Laden 

, būstą, bet teroristas prieš va
landą iš jo buvo išėjęs.

Prie šios gaudynės, šalia 
daugelio JAV remiančių kraš
tų, pažadėjo prisidėti ir Rusi
jos prezidentas Vladįmįr Pu- 
tin, tačiau tuojau suskubo pa
sauliui priminti, kad ir jam 
reikia apsiginti nuo banditų, 
jau daug metų terorizuojančių 
jo vadovaujamą kraštą. Jis pa
prašė Vašingtoną nustoti kri
tikuoti jį dėl karo Čečėnijoje, o 
praėjusį pirmadienį per Rusi
jos televiziją pareikalavo čečė
nus sustabdyti karo veiksmus 
ir pradėti derybas. Sugretinęs 
juos su taikinius Amerikoje 
puolusiais teroristais, Putin 
pareikalavo įsakymą įvykdyti 
per 72 valandas. Tokiam Rusi
jos prezidento žingsniui Va
šingtonas pritarė. Vokietijos 
kancleris Gerhard Schroeder 
irgi mano, kad kritiką dėl ka
ro veiksmų Čečėnijoje Rusijos 
atžvilgiu reikia švelninti. Pu
tin nepasakė, ką jis darys Če
čėnijoje, negavęs teigiamo at
sakymo į 72 valandų ultima
tumą, tačiau jau aišku, kad 
ten jo rankos bus laisvos, skel
bia Vakarų pasaulio žinia- 
sklaida ir primena ne vieną 
Vakarų bėdą, Rusijos vadovų 
panaudotą saviems tikslams 
siekti. Artimiausią jų žurria- 
listai nurodo televizijos bokšto 
Vilniuje 1991 m. puolimą, sie
kiantį užgniaužti Lietuvos 
laisvėjimo vyksmą, kai viso 
pasaulio dėmesys buvo nu
kreiptas į tuometinio prezi
dento, dabartinio prezidento

tėvo George Bush skelbiamą 
karą Irakui. Taip pat spauda 
neužmiršo ir Vengrijos sukili
mo numalšinimo 1956 m., kai 
Anglija ir Prancūzija bombar
davo Egiptą, gindamos Sueso 
kanalą. „Rusijos veiksmų Če
čėnijoje jokiu būdu negalima 
pavadinti priešteroristine ko
va, nes jos kariai grobia, kan
kina, prievartauja, žudo nieko 
bendra su terorizmu neturin
čius žmones”, — teigia žmo
gaus teisių pažeidimų stebėji
mo įstaigos Maskvoje direk
torė Marie Struthers. „Tai yra 
čečėnų tautos genocidas”, — 
sustiprina šį pareiškimą Khis- 
ri Aldamov, laisvais rinkimais 
išrinkto Čečėnijos teisėto pre
zidento sukilėlių vadovo Aslan 
Maskhadov atstovas.

Tai labai būdingi tarptauti
nių santykių reiškiniai. Ame
rikos nelaimę neva užjausda
mas, Putin pirmiausia siekia 
ją išnaudoti savo politikai ir 
dar labiau nuskriausti dėl 
laisvės kovojančius čečėnus, o, 
už savo skriaudą atlygio siek
dama, JAV valdžia pamiršta 
kitų skriaudas ir viešai prita
ria jų dar didesniam skriaudi
mui. JAV prezidentas drau- 
gystėn kviečiasi ir pagalbos 
prašo tiesiog stalinistiniu tero
ru valstybę valdančio Uzbekis
tano diktatoriaus Islam Kari- 
mov. Bet vargu, ar norimos pa
galbos jis sulauks? Net ir iš 
Rusijos, nes apie Putin paža
dėtą pagalbą Amerikai rašanti 
Maskvos spauda apie Krem
liaus nuotaikas spėlioja įvai

riai. Už pagalbą Amerikai Ru
sija gali pareikalauti nuolaidų 
dar ir kitur. Kol kas jai vis dar 
jautrūs JAV priešraketinės 
gynybos ir NATO plėtros klau
simai, nors per paskiausius 
pasitarimus praėjusį trečia
dienį Vašingtone užsienio rei
kalų ministras Igor Ivanov tų 
klausimų nekėlė. Konservaty
vus dienraštis „Nezavisimaja 
Gazeta” pataria Rusijai jokios 
karinės pagalbos Amerikai ne
duoti.

Lietuvos užsienio reikalų 
viceministras Giedrius Čekuo
lis ministerijos vardu paskel
bė, kad kovojantiems prieš į?in 
Laden terorizmą kraštams 
Lietuva leis naudotis oro erd
ve. Putin Amerikos šalininku 
pasiskelbė jau prieš savaitę, ir 
Vašingtonas pasisiūlymą svei
kino. Ar tai reiškia, kad ir Ru
sijos kariniai lėktuvai galės po 
Lietuvą skraidyti, nors savo 
kariuomenės į Afganistaną ir 
nesiųstų? Tikėkim, kad tokius 
pareiškimus skelbdama, Lie
tuvos valdžia ir čia minėtą, ir 
kitus panašius klausimus iš 
anksto gerai apsvarsto.

Lietuvai palankus, buvęs 
aukštas JAV Valstybės de
partamento pareigūnas Paul 
Goble amerikiečių spaudai iš
siuntinėjo savo samprotavi
mus apie praėjusį sekmadienį 
Lenkijoje įvykusius parlamen
to rinkimus, kuriuos laimėjo 
kairieji.

Kairieji demokratai, susitel
kę iš buvusių komunistų liku
čių ir prisivilioję naujų rėmė
jų, gavo 44.9 nuošimčius balsų 
ir dabar jau beveik vieni patys 
gali sudaryti vyriausybę, tei
gia Paul Goble. Jį gerokai nu
stebino visiškas nušlavimąs 
Solidarumo, kuris buvo pag
rindinė jėga, Lenkijai vaduo
jantis iš Sovietų Sąjungos glo
bos ir komunistų jungo. Len

kijos parlamęnte Solidarumas 
neturės nė vieno atstovo. Su
sirūpinę dešinieji teigia, kad 
iš komunizmo išsilaisvinę 
kraštai suka atgal į komuniz
mą. Pavyzdžiais nurodo Algir
do Brazausko sugrįžimą į Lie
tuvos valdžią, buvusio komu
nisto Arnold Ruutel Estijos 
prezidentu išrinkimą ir kitų 
kairiųjų netikėtus laimėjimus. 
Dabar žurnalizmu besiver
čiantis, buvęs JAV politikas 
Paul Goble tokius dešiniųjų 
teigimus neigia. Pagal jį, šios 
visos kairiosios partijos iš pa
grindų pasikeitusios ir su 
komunizmu nieko bendra ne
turi. Nors jis mano, kad jose 
komunistų gali būti, bet tai 
esanti visiškai nereikšminga 
mažuma. Kairieji laimi dė) to, 
kad eina į varžybas su kitomis 
partijoms, paruošę balsuoto
jams patrauklesnes progra
mas, įrodinėdami, kad, jiems 
kraštą valdant, žmonės geriau 
gyvens. Dešinieji — priminda
mi praeitį, pabrėždami savo 
prieškomunistinį nusiteikimą, 
kuris pradžioje buvo veiks
mingas, bet dabar jau mažai 
ką reiškia. Dabar jie pralaimi, 
kaip mažiau sugebantys or
ganizatoriai, administratoriai, 
dėl klaidų privatinant valsty
bės turtą ir nesugebėjimo 
tvarkyti valstybės ekonominių 
reikalų. Rinkėjai, įsitikinę, 
kad buvę komunistai nebelin- 
kę grįžti į praeities diktatū
ras, bet eina demokratijos ke
liu ir daugiau žiūri į ateitį, 
nebebijo už juos balsuoti. De
šiniesiems Paul Goble geros 
ateities greitai nenumato. Jis 
pataria dešiniosioms parti
joms jungtis su centristais, 
ruošti gyvenimiškesnes prog-

. ramas, sparčiau vykdyti refor
mas ir tokiomis nuotaikomis 
bei žvilgsniu į ateitį eiti į rin
kimus. j '

JAUNIMO DIENA
I

„Gyvenimo beieškant” — į 
taip pavadintą renginį rugsėjo 
15 d. buvo kviečiamas Kauno 
arkivyskupijos jaunimas. Kau
no, arkivyskupijos jaunimo 
diena prasidėjo giesmėmis bei 
sveikinimais Jėzuitų bažny
čioje. Paskui, susiskirstę į 
grupes, jaunuoliai dalyvavo 
teminiuose užsiėmimuose įvai
riose Kauno parapijose. Švęsti 
Eucharistijos, jaunimo dienos 
dalyviai sugrįžo į Jėzuitų baž
nyčią. Mišias aukojo arkivys
kupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius.

Jaunimo dienos tikslas — 
sustiprinti jaunų žmonių ti
kėjimą. Taip pat siekiama su
teikti jaunimui galimybę 
išgyventi visapusišką bendrys
tę, susitapatinti su visa Kau
no arkivyskupijos bendruo
mene. Šis renginys padėjo 
jaunuoliams tikėjimo šviesoje 
suvokti jaunystės meto išgy
venimus, atpažinti ir įvardinti 
aktualias socialines problemas 
bei sustiprinti krikščionišką 
atsakomybę, prisidedant prie 
šių problemų sprendimo. „Ieš
kojimas — būdingiausias jau
natvės bruožas. Ieškoti — ne
retai reiškia palikti tai, kas 
buvo artima, įprasta, pažįs
tama, ir leistis į kelionę, atsi
verti naujai patirčiai, rizikuo
ti, pažinti kitą ir save”, — sa
koma kvietime dalyvauti arki
vyskupijos jaunimo dienoje.

Šio renginio idėja kilo iš 
praktinio poreikio, kitų šalių 
bei visuotinės Bažnyčios patir
ties, teigia renginio organiza
toriai — Kauno arkivyskupi
jos jaunimo centro atstovai.

* Kauno miesto savival
dybės taryba nutarė leisti 
Laisvės alėjoje ir Vilniaus 
gatvėje įrengti dviračių taką.

(Elta)

Berniukų choras „Ąžuoliukas”, vad. maestro Vytauto Miškinio, pradeda savo koncertus JAV-se spalio 4 d.

DAR APIE 
SALOMĖJĄ NĖRĮ
JULIJA ŠVABAITĖ-GYLIENĖ

Nr.5

1933 metų spalio 2 d. mirė Salomėjos tėvelis. 2000 
rudenį „Draugo” skaitytojų laiškuose O. K. rašė, būk 
tai, kai mirė Salomėjos tėvas, ji „į bažnyčią nėjo, bet 
vaikštinėjo Mišių metu lauke. (...) O kai komunistai 
jos motiną suėmė ir išvežė į Vilkaviškio geležinkelio 
stotį, ji, neišlaikiusi žmonių maldavimo, motiną par
vežė į namus. Kas galėjo tuo laiku savo artimuosius 
išvaduoti? Tik komunistai”.

Tai netiesa! V. Aleknos metraštyje (2 t.) rašoma, kad 
dėdė Kazimieras Bačinskas pasakojęs (taipgi, ir Ge
nutė Bačinskienė, Viktoro Bačinsko našlė pasakojo 
man neseniai Čikagoje), kad „Salomėja atvažiavo į 
laidotuves, užrišo visiems juodus kaspinus, o pati ant 
veido užsileido juodą šydą. Buvo matyti, kaip labai ji 
išgyvena. (...) Man bažnyčioje pasidarė bloga, — pasa
kojo K. Bačinskas. — Viktoras ir Bronius pasodino 
mane į suolą, o Salomėja ramino, sakydama, kad rei
kia apie ką kitą galvoti, tada būsią lengviau”. Sa
lomėja dalyvavo ir kapinėse.

Kita netiesa, kad jos motina buvo suimta ir išvežta į 
Vilkaviškio geležinkelio stotį. Ji nebuvo suimta nei iš
vežta!

M. Vaitkus žinojo, kad Salomėjai nelengva pragy
venti iš vertimų. Jis įkalbėjo Panevėžio gimnazijos di
rektorių J. Elisoną, gal rastų jai vietą dėstyti gimnazi
joje.

1934 metų rudenį Salomėja jau Panevėžy, paskirta 
dėstyti mergaičių gimnazijoje vokiečių ir lietuvių kal
bą bei literatūrą. Čia prasidėjo visai kitas jos gyveni
mo kelias. Susipažino su naujais žmonėmis, o su mer
gaitėmis, savo mokinėmis, labai susidraugavo; ruošė 
literatūrines valandėles, ieškojo naujų talentų. Netru
kus pasirodė ir trečias jos eilėraščių rinkinys „Per 
lūžtantį ledą”. „Naujojoj Romuvoj” rugsėjo 27 d. apie 
šią jos knygą buvo taip rašoma: „... Norėdama pasiro
dyti kovojančia darbo žmonių gynėja, ji ne tiktai pati 
skaudžiai apsiriko, bėt ir apvylė jos talento ištikimus 
gerbėjus. Bėgdama ’per lūžtantį ledą’, ji aiškiai pasi
rodė, netekusi pagrindo po kojomis ir tik bejėgiškai 
šūkaujanti ties pačios supiltu savo talento kapu. Ma
tyt, kad jos skelbiamos idėjos nėra autorės išgyventos, 
bet kažin kieno pripirštos”. Tai gal ir tiesa. Salomėja 
buvo lyg kryžkelėje. Šioje poezijoje ir jautėsi tas blaš
kymasis, netikrumas. Nors ji skelbė savo kūrinius 
įvairiuose žurnaluose, almanachuose, dalyvavo lite
ratūriniuose vakaruose, tačiau trečiafrontininkų revo
liuciniai šūkiai lyg šešėliai temdė jos kelią. Laisvės, ly-> 
gybės, brolybės idėjos vis dar buvo įsišaknijusios jos 
sieloje.

Panevėžyje Salomėja sutiko ir savo būsimą gyveni
mo draugą, skulptorių Bernardą Bučą, už kurio iš
tekėjo Paryžiuje 1936 metų gruodį.

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 29 d., šeštadienis 2
Danutt Bind^enė
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Laiške, rašytame Lietuvos 

užsienio reikalų ministrui An
tanui Valioniui š.m. rugsėjo 
22 d., JAV Valstybės sekreto
rius Colin L. Povvell dar kartą 
primena prezidento George 
W. Bush žodžius, pasakytus 
Varšuvoje dėl NATO plėtros, 
kuri turėtų apimti ir Baltijos 
valstybes. „Rugsėjo 11 d. 
įvykiai mūsų nenukreipė nuo 
tikslų ir prezidento Bush vizi
jos, išsakytos Varšuvoje: ma
tyti vieningą, laisvą ir saugią 
Europą, — rašo savo, laiške 
Powell. — Mes dar kartą įsi
pareigojame siekti, kad jūsų 
valstybė ir kitos Baltijos tau
tos turėtų svarbų vaidmenį.
Mes tvirtai pasiliekame prie 
savo įsipareigojimų padėti 
jums pasiruošti įsijungimui į 
tarpatlantinę bendruomenę..."

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras raginamas ieškoti 
konkrečių būdų; kurie pa
remtų JAV-Baltijos šalių 
chartijos įsipareigojimus. „Te
roristų išpuoliai Amerikoje 
parodė, kad kiekviena vals
tybė turi stovėti prieš tarptau
tinį terorizmą. Mes turime 
savo pasipiktinimą nukreipti 
veiklos kryptimi ir, sujungę 
jėgas, kovoti sunekaltų žmo
nių žudikais. Visos trys Balti
jos valstybės, sujungtos su 
JAV chartija ir kitais partne
rystės ryšiais, gali daug pri
sidėti prie šių pastangų. ... Aš 
raginu jus paruošti konkre
čios veiklos programą, kuri 
apimtų ir jūsų individualias 
pastangas, ir vykdomas kartu 
su tarptautine bendruomene
kovai ęų šia terorizmo rykšte”,. ,dęr 1

Galbūt didžiausias Šio laiŠ- įystę 
ko svoris yra tai, kad JAV 
Valstybės sekretorius dar kar
tą primena prez. Bush pasi
žadėjimą neaplenkti Baltijos 
tautų, kai ateis laikas kalbėti 
apie NATO plėtrą. Visgi Ame
rikos prezidento žodis turi ne
mažai reikšmės Vakarų pa
saulio valstybėse, todėl nuo
latinis pažadų užtikrinimas 
teikia tam tikrą suraminimą.

ta kerta... Kokios te w4yigubo 
standarto” priežastys?"''

Pirmoji mintis — Maskva ir 
jos. gfiiettttS ,.paxipi:h>iž.LfiltMas 
Baltijos .tąutų (o gal dar la
biau LieVuvOs) narystei. Vis 
dėlto lietuvių- tautos ipaktan- 
gos, kaip tos patarlės--.Js^as 
po lašo, kuris pratašou,ak
menį”, pamažu arti na "valsty
bę prie šio tikslo. Galima-sa
kyti, kad’DieVo Apvaizda-taip 
pat kreipia palankų Žvilgsnį į 
mūsų tautą, nes -šiuo "metu 
pačiose svaibiausiosel ; .jbs 
įstaigose yra žmonės,kurie 
supranta, • kad tikrasis, i .vals
tybės gali būti užtikrint&Sptik 
priklausant . NATO bei Euro
pos Sąjungai. O tie pagrindi
niai žmonės tai prezidentas 
Valdas Adamkus ir kariuo
menės vadas brigados-. -gen. 
mjr. Jonas Kronkaitis?-' 

Besilankydamas Čikagoje 
rugsėjo paba i goję, gen. Kron
kaitis pasakė kalbą, .kuri iš 
esmės daugeliu punktui;pa
tvirtina JAV Valstybės, ^okrie- 
toriaus pageidavimus., ir-ipa- 
brėžia, kaip kruopščiai -Lietu
va vykdo ; savo < įsipareigoji
mus, besiruošdama narystei 
NATO. Nors keičiasi i vyriau
sybės sudėtis, net svyruojant 
iš kairės į dešinę ir;vąl jį’lkai- 
rę, bet tikslai ir pfriėmanės 
jiems siekti nesikeičia.ų.Ame
rikos civilizacijos vertyhėOta 
tos pačios, kaip ir’L/etri&vbs 
vertybės. Nuo to laiku,., kai 
Lietuva taikiu būdu atgavo 
savo nepriklausomybę, pa
reiškė. ir pageidavimą pri
klausyti NATO- - šeimai, —tuo 

rji^nt drau- 
albėjo gen.

Kronkaitis.
Oficialiai Lietuva pasiprašė 

narystės NATO 1994 m. ir 
nuo to laiko nėątlaįdžiai šiai 
narystei ruošiasi, 
gali laiduoti valstybei'ralsvę, 
nepriklausomy’bę ir VVs u die
ninę gėrovę, sūtinlta,‘! Visos 
partijos, n4paiSani{ ją* įdeĄl'ėįp- 
nįų SKirturpų. ' ' “

„Bijančius; kad )š-
Žinoma, už to suraminimo plėtimas iki Rusijos si^nm'su- 

rikiuojasi dar daug nežino- erzins Maskyą, ^ali į)a'|i^uosti 
faktas, kad šiandien Rusija di- 
dėsni pavojų mato Is pietų 
pusės, ne iš NATO- ftįdžtoji 
dalis rusų, kaip ir’Kusų Balti
jos laivyno bei RusijėŠ'Jgink- 
i ? -lįj ’i j"1’ -.Įkūj
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Grįžę iš Paryžiaus, Salomėja su Bernardu pradėjo 

kurtis Palemone. Ji prašėsi būti perkelta mokytojauti 
į Kauną, o kitų metų spalio mėn. gimė Sauliukas. 
Važinėjo ji mokytojauti į Kauno III gimnaziją, o vai
kelį prižiūrėjo iš Alvito atvykusi sesuo Onutė. 1938 
metais pasirodė ir ketvirta Salomėjos poezijos knyga 
„Diemedžiu žydėsiu”. Apie ją J. Brazaitis gegužės 
mėn. „Dienovidyje” taip rašė: „... Lyrikės iškilo tik ne
priklausomoje Lietuvoje. Viena jų — Salomėja Nėris. 
Jau pirmuoju rinkiniu visus užimponavo nemeluotu 
jausmu, nuoširdumu ir laisvai skambančia dainiška 
forma. (...) Vėliau, prie didesnio išpopuliarinimo pri
sidėjo poetės 'ideologinis persilaužimas’, kuris, deja, 
kūrybinį gajumą kuriam laikui buvo tartum supan
čiojęs. O šiandieną Salomėja vėl išeina su visu kū
rybingumu ir iškyla į pačias lyrikos viršūnes”.

„Diemedžiu žydėsiu” iššaukė visuomenėje didelį su
sidomėjimą ir pasisekimą. Jos eilėraščiai ėjo iš lūpų į 
lūpas, ypač jaunimo tarpe. Savo talentu ji įsijungė į to 
meto gabių poetų tarpą: Bern. Brazdžionio, J. Kossu- 
Aleksandravičiaus (Aisčio), A. Miškinio.

1939 metų vasario mėn. Salomėjai buvo įteikta Vals
tybinė literatūros premija už poezijos knygą „Die
medžiu žydėsiu”. Po premijos paskelbimo daug kas 
sveikino poetę, tačiau spaudoje atsirado ir tokių, kurie 
priekaištavo, kad premija atiteko trečiafrontminkei. O 
istorijoje ir pasiliko neužmirštami jos eilėraščiai: „Dvi
dešimt sū”, „Diemedžiu žydėsiu”, .Alyvos”, „Mano vai
kelis”, „Senelės pasaka”, „Rudenio arimai”, „Klajū
nėlis” ir kt.

mųjų ir sąlygų. Viena jų — 
tinkamas pasiruošimas narys
tei NATO. Apie Lietuvos įsi
pareigojimą kiek galima tiks
liau ir greičiau tuos pasi
ruošimo darbus atlikti, daug luotų pajėgų yadas, Vidėądmi- 
kartų girdėjome — tiek iš at- roląs Valujev^' mano,’L’ie- 
sakingų jos asmenų, tiek iš tuvos' n^stė' NATČt^hėpa- 
užsienio. Nors neneigiama, kenks geriems LįėtuVos-’Ru- 
kad Lietuva visgi yra toliau- sijos santykiams”','"teigė
šiai pažengusi narystei tinka- * ’ ----
mumo keliu, atrandama kitų 
priekaištų ir abejonių. Galima 
sakytį: viena ranka glosto, ki-

Liętuvos kariuėm^hąs ' vadas 
savo kalboje. Tikėkime, kad jo 
žodžiai krito1] gfrdiną(Įs’‘ąu-
sis. .i.t

----------------------------------- -- ----- ----- ----- —u---- —__L__
1940 metais virš Lietuvos tvenkėsi juodi deb^ėyR- I 

Lietuvą įžengė Raudonosios armijos daliniai, Ą,j&me- 
tona pasitraukė į užsienį, iš.pogrindžio išlindo,komu
nistai, ragino sudaryti naują demokratinę vyriaustfbę, 
paleisti politinius kalinius, legalizuoti' Lietuvon komu
nistų partiją, uždaryti tautininkus, Atvėsę savo, koltas 
komunistai, lakstė, ieškodami palankių jieiųs.-žymių 
vardų savo propagandai. Tada ir įtraukė jie Salomėją į 
savo tinklus. Pirmiausia -r- jau įsikųruaios rusų atsto
vybės pasiuntinys Pozniakovas reikalayą, parašyti, poe
mą apie Staliną. Kaip minėjau,anksčiau, ir šiandien 
neaišku, ar iš tikrųjų^Salomėja tą poemą ra$ė<ąąvo 
noru. To meto komunistinėje,spaudoje jau buvo skel
biami visokie iškreipti Salomėjos pareišlpmai, Net ir 
jos prokomunistiniai eilėraščiai toli gražu nebuvo, jos 
talento vaisiai, o kažkokios jėgos diktuoti. Atsirado 
kažkoks Alpas Liepsnonis, kuris ją visur lydėjo,-padėjo 
ruošti pasisakymus. V. Alekna rašo .metrašty: „..JSjan- 
ku manyti, kad visi jos pasakyti žodžiai yra tikrai Sa
lomėjos; jai visada buvo labai sunku dėstyti savo min
tis publicistiškai. Todėl galima manytų kad, kąip.ka- 
daise pareiškimą į Trečią frontą’, jai parašė, Dfpz- 
dauskas ir Raila, taip dabar koks nors Liepsimais., ar 
darkasnors”. .J- i •>!< /

Vasario mėn. dar buvo įteikta literatūrinė premija ir 
Bern. Brazdžioniui už „Kunigaikščių miestą”. Žmonių 
nuotaikos buvo neramios, lyg laųkiarit kažkokio .dide
lio sūkrėtimo. ; ...t

i t* ',*’ * t’f? »♦<»» •
• , ' »<rA * i , ,, (B.*d.)
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MŪSŲ ŠEIMOSE
l MOKSLŲ AUKŠTUMAS!

Tomas Sirgėdas.

Tomas Sirgėdas, Danutės 
(Sušinskaitės) ir Vyto Sirgėdų

Ada Dragūnaitienė’su savo kiliam.

SAPNŲ AUDĖJA.b t . t.į

Taip Čikagos priemiesčiams 
skirtas laikraštis („Suburban 
Life”, treč., rugsėjo 12) pavadi
na La Grange miestelyje gyve
nančią Adų Dragūnaitienę, 
kurios rankose gimsta nuos
tabūs audiniai. Straipsnis 
iliustruotas ne tik pačios 
Ados, bet ir jos gražių darbų 
nuotraukomis — kai kurios jų 
spalvotos.

Rašoma, kad dailininkė yra 
lietuvė, savo tėvynę palikusi 
II pag. karo metu, Vokietijoje 
studijavusi ne tik audimo 
meną, bet ir inžineriją. Emig
ravusi į JAV, dirbo braižytoja 
ir augino šeimų, bet prisi
pažįsta, kad jos gyvenime 
svarbiausias įvykis buvo 1974 
metais, kuomet ji parinkta pa
dovanoti savo rankomis aus

sūnus, iš Novi, Michigan, š.m. 
balandžio mėn. Michigan Uni
versity Ann Arbor Summa 
cum Laude pažymiu gavo ba
kalauro laipsnį iš kompiuterių 
inžinerijoje. Tomas buvo gavęs 
stipendijų ir universiteto stu
dijas baigė per trejus metus.

Jis studijas šį rudenį tame 
pačiame universitete tęsia 
magistro laipsniui kompiute
rių inžinerijos (softvvare) sri
tyje. Tomas pakviestas profe
soriaus asistentu labaratorijos 
darbuose.

Jaunasis Sirgėdas, baigęs 
Catholic Central gimnazijų. 
Priklausė moksleiviams ateiti
ninkams. Sėkmės, Tomai, toli
mesnėse studijose, siekiant 
aukščiausių mokslų viršūnių!

V. Rociūnas

tus lietuviškus tautinius drtu 
bužius tuometinio JAV prez» 
dento žmonai Betty Ford (tai 
įvyko tautinių šokių šventės 
metu Čikagoje, kuomet Betty 
Ford buvo Šio renginio garbės 
viešnia).

Ada Dragūnaitienė yra 
išaudusi daugiau kaip 30 tau
tinių drabužių, daug kilimų ir 
kitų įvairių audinių. Kilimų 
audimu ji susidomėjo palygin
ti neseniai, jau išėjusi į pen
sijų iš savo darbovietės. Ji 
laikraščio korespondentei Rita 
Olsen paaiškino, kad audimo 
meno išmokusi iš tautodaili
ninkės Anastazijos Tamošai
tienės, kuri dėstė Ecole Dės 
Aits et Metiers mokykloje, 
Freiburge (Vokietijoje).

Los Angeles, Califomia, gyvenanti Daiva Mattis su mama Edita šių vasarų mokslo metų baigimo proga.

PASIGĖRĖJIMO VERTI NAMAI

dėmesįDovvners Grove (Čikagos 
priemiestis) Moterų klubas 
kasmet parenka keletu ypač 
įdomių, gražiai tvarkomų bei 
savitų apylinkės namų ir su
ruošia jų apžiūrėjimą, pava
dintų „Dovvners Doorsteps” 
(Dovvners miestelio slenks
čiai). Šiemetinis renginys vyk
sta jau 33-ią kartą, kaip tik 
šiandien, rugsėjo 29 dieną. 
Renginiai labai populiarūs ir 
namus aplanko nemažai žmo
nių, kurie iš anksto užsisako 
bilietus (pelnas skiriamas lab
darai).

Pažymėtina, kad į penkių 
parinktų namų skaičių šiemet 
pateko ir jaunų apylinkės gy
ventojų — Mariaus bei Cheryl 
Daugvilų — namai. Dovvners 
Grove Moterų klubo atstovės 
šiuos namus apibūdina pa
čiais gražiausiais žodžiais: 
unikalūs, išskirtiniai, skonin
gi, nepakartojami...

Priekiniai laiptai, vedantys 
į skulptūromis papuoštų dar
želį, apstatyti moliniais vazo
nais su gėlėmis. Puošnumu 
neatsilieka ir darželis už 
namo, bet patį didžiausią

Mariaus ir Cheryl Daugvilų namų vidus, papuoštas dail. Jurgio Daugvi- 
los tautodailės dirbiniais ir kitais meno kuriniais.

patraukia ypač išra
dingai dekoruotas vidus su 
daugybe lietuviškų tauto
dailės dirbinių — žvakidžių, 
verpsčių, angelų, kraičio skry
nių... Tai vis Mariaus tėvo, 
skulptoriaus Jurgio Daugvilos 
kūryba. Tačiau ne vien jo 
kūriniai puošia šiuos namus. 
Daug kur matomi Gražinos 
Balsys ir Indrės Lukas 
kūriniai.

Marius ir Cheryl Daugvilos 
yra profesionalai dizaineriai ir 
Cheryl D. & Company, Ltd. 
Todėl virtuvės ir kitos spin
telės name yra paties Mariaus 
pagamintos.

Daugvilų sūnelio kambarys 
papuoštas vaizdais iš vaikų 
rašytojo bei iliustratoriaus Dr. 
Seuss knygų. Apskritai visas 
namas sukuria erdvės, šviesos 
ir kartu j'aukumo harmoniją.

Kaip iš tiesų malonu, kad 
jauna šeima sugeba panaudoti 
savo talentą, lietuviškus mo
tyvus ir gerą skonį, sukurda
mi „lizdą”, ne tik savo šeimai 
patogų, bet ir vertą visos 
Dovvners Grove apylinkės pa
sididžiavimo.

106-uosius metus einanti Marijona Rimeikiene, gyvenanti Vaiguvoje, 
Kelmės rajone. Ji tvirtina, kad sotus ir lengvas gyvenimas neguli Imli il
gas: „Negerkit Snapso, nevalgykit per daug riebiai ir gyvensite Kaip 
anksčiau buvo — barščiai, kruopos, ir viskas — nickokių ten skanėsių, o 
nuo bulvienės niekas vėžiu nesirgdavo”. Tiesa, senute kartais pasi
skundžia, kad akys ir ausys jau blogesnės, tačiau turi gerą atmintį ir pa
lyginti sveika. Ji našlė, mirė vienas iš penkių vaikų, turi 22 vaikaičius, 
44 provaikaičius ir 24 proprovaikaičius. Eltos nuotrauka

Viršuje: Balzeko Lietuvių kultū
ros steigėjas ir direktorius, LR gar
bės konsulas Palm Beach Floridoje, 
Stanley Balzekas, Jr.

'Dešinėje: Vilniaus meras Artūras 
Zuokas įteikia Žygimanto Augusto 
medalį Stanley Balzekui, Jr, už 
nuopelnus, stiprinant kultūrinį Či
kagos ir Vilniaus bendradarbiavi
mą bei reikšmingą Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus steigimą, 
veiklą ir vadovavimą. Medaliu S. 
Balzeką apdovanoti š.m. rugsėjo 19 
d- posėdyje nusprendė Vilniaus 
(miesto taryba. Abi nuotraukos 
Kęstučio Vanago (Elta).

Dešinėje žemiau: Atstovų rūmų 
narys (R-IL) John M. Shimkus, su 
žmona Karen ir sūneliais dalyvavęs 
Gubernatoriaus dienos renginiuose, 
Springfield, IL, š.m. rugpjūčio 15 d. 
Atstovas John Shimkus nuolat rū
pinasi Lietuvos reikalais ir visuo
met stengiasi padėti mūsų sie
kiams.

Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

BENDRADARBIAUKITE 
ŠEIMŲ SKYRIUJE

Kviečiame siųsti medžiagų 
šeimų skyriui. Čia tinka gim
tadienių, vardinių, sukaktu
vių, vestuvių, mokslo metų 
baigimo, gimimų, krikštynų 
ir kitų šeimos švenčių nuo
traukos bei aprašymai. Mielai 
spausdinsime (nemokamai).

Monika Cepulytė, Šv. Kazimiero lit. mokyklos mokinė, Cleveland, OH, la
bai entuziastingai įsijungė į Dainų vakarų, kurį „Exultate" choro vadovė, 
muz. Rita Kliorienė, suruošė gegužės 5 d. Dievo Motinos parapijos salėje.

Vyto Kliorio nuotrauka

Neabejotinai smagiai nusiteikę Lithuanian Mercy Lift pokylyje. Sigitu it 
Stanley III Balzekai. Tai buvo pernai Montefiori soduose, o j rudenį 
pokylis ruošiamas Brookfteld zoologijos sode lapkričio 17 d. Rengėjai 
žada, kad ir jame linksmybių nestokos.
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Kiekviena technikinė pažan
ga, ypač elektroninė, buvo pri
taikyta policijos ryšių siste
mai. Pirmiausia panaudoti te
lefonai, vėliau radijai, o dar 
vėliau —~ kompiuteriai. Iki šiai 
dienai radijai pasiliko, kaip 
pagrindinė pozityvi ryšių sis
tema. Atsiradus asmeniniams 
kompiuteriams, pradėta gal
voti apie šių trijų technikų 
sujungimų į vieną ryšių siste
mą ir šios naujos sistemos pa
naudojimą , policijos tarnybai 
prieš automobilių vagystes 
bei kitus, anksčiau ar šiuo me
tu pasireiškiančius, nusikalti
mus. Šia sistema labai domė
josi FCC (Federal Communi- 
cation Commission), nes iš jos 
turi būfi gaunama radijo ban
gų naudojimo leidimas.

Sujungus telefonų, radijų ir 
kompiuterių techniką, atsira
do nauja, policijai naudinga, 
ryšių sistema. Taigi, jei auto
mobilio vairuotojas pažeidžia 
bet kokias eismo taisykles, 
pastebėjęs šį įvykį, policinin
kas sustabdo nusižengėlį ir, 
prieš išlipdamas iš policijos 
automobilio, jau iš anksto pa
žįsta automobilio savininką. 
Kaip visa tai vyksta, paaiš
kinsiu vėliau, o dabar pažvel
kim, į šios sistemos sudėtį ne 
tik iš techninės pusės, bet tik 
iš ko ji Susideda, kaip veikia ir 
kam naudojama. Man tarnau
jant Čikagos policijos komuni
kacijos skyriuje, su šia siste
ma teko artimai susipažinti ir 
dirbti prie jos išvystymo bei 
įvedimo, o taip pat skaityti 
paskaitas apie šią naują sis
temą APCO (Associated Po- 
lice Communications Officers) 
suvažiavimuose. Todėl, ką pa
tyriau, .mielai pasidalinsiu su 
dienraščio „Draugas” skaity
tojais, paaiškindamas Čikagos 
miesto policijos ryšių sistemą, 
kuri buvo įrengta Amerikoje 
pati pirmoji, nors ja dabar 
naudojasi ir kiti miestai.

Iš ko-ši komunikacija suda
ryta?

Policijos automobilyje, šalia 
vairuotojo, įmontuotas galinis 
įrenginys (terminai); suside
dąs iš klaviatūros ir vaizduok
lio (display). Bagažinėje laiko
mas siųstuvas ir imtuvas. 
Miesto centro dangoraižyje 
stovi pagrindinė radijo stotis, 
kuri telefono laidais sujungta 
su informaciją skirstančiu 
kompiuteriu. Prie jo telefono 
laidais prijungti dar trys 
kompiuteriai. Vienas jų yra 
Čikagos miesto, kuriame lai
koma vogtų automobilių ir 
paieškomų nusikaltėlių infor
macija. Antras kompiuteris 
esti valstijos sostinėje — čia 
talpinama smulkesnė automo
bilių ir jų savininkų informa
cija. Trečias kompiuteris 
įmontuotas Washington, DC, 
mieste. Šie trys kompiuteriai, 
sujungti telefono laidais, su
daro didelį kompiuterių duo
menų tinklą.

Kaip ši sistema veikia?
Automobilyje patruliuojan

tis policininkas, pastebėjęs 
kelyje pažeidžiantį eismo tai
sykles vairuotoją, prieš jį su- 
stabdant, įrašo automobilio 
leidimo numerį į galinę įrangą 
ir, paspaudęs mygtuką, radijo 
bangomis nusiunčia į radijo 
stoties imtuvą. Imtuvas tele
fono laidais automobilio nu
merį perduoda informacijos 
paskirstymo kompiuteriui, ku
ris numerį pirmiausiai nu
siunčia į miesto kompiuterį. 
Jei automobilis nėra vogtas, 
gaunamas neigiamas atsaky
mas. Tada policininkas vėl 
paspaudžia mygtuką ir leidi
mo numeris nusiunčiamas į 
valstijos sostinės kompiuterį. 
Iš čia apie automobilį ir jo 
savininką visi duomenys, pvz., 
vardas, pavardė, gimimo data,

gyvenvietė, automobilio mode
lis, gamybos numeris ir metai, 
o taip pat, ar vairuotojo leidi
mas (teisės) suspenduotas, ar 
atimtas. Ši eiga atliekama 
per kelias sekundes. Reikalui 
esant, automobilis sustabdo
mas, o policininkas, priėjęs 
artyn prie vairuotojo, krei
piasi vardu, lyg jį pažintų. 
Žmogus nustemba: „Aš jūsų 
nepažįstu. Iš kur jūs žinote 
mano vardą?” policininkas į 
tai nieko neatsako. Paaiškina, 
kurią eismo taisyklę pažeidė, 
išrašo pabaudą. Jei sustabdy
tasis atrodo įtartinai ir norima 
daugiau apie jį sužinoti, tada 
jo vardą, pavardę įrašo į 
NCIC (National Crime Infor
mation Center) kompiuterį 
Washington, DC. Tuojau pat 
kompiuteris praneša, ar šis 
žmogus ieškomas yra, ar ka
da nors anksčiau buvo nusi
kaltęs, ar buvo baustas.

. Dažnai žmonės skundžiasi 
policijai, kad prie jų namo 
gatvėje jau ilgai stovi paliktas 
automobilis, neturįs jokių lei
dimų. Atvykęs policininkas 
pasiunčia automobilio gamy
bos numerį VIN (Vehicle Iden
tification Number) į valstijos 
kompiuterį, kuris vaizduoklėje 
tuojau parodo automobilio sa
vininką. Kaip matote, daug 
galima sužinoti apie žmogų 
iš automobilio gamybos bei 
automobilio leidimo numerių. 
Naudojantis šia sistema, radi
jo bangomis perduodama in
formacija iš vieno policijos

BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO 
TRADICIJOS LIETUVOJE

I JAV iš Lietuvos atvyksta 
koncertuoti berniukų ir jau
nuolių choras „Ąžuoliukas”. 
Pradėjęs koncertuoti Vašing
tone spalio 4 d., choras spalio
6 d. aplankys Niujorką, spalio
7 d. Nevv Jersey, spalio 12 d. 
Clevelandą. Spalio 14 d. 3 v. 
p. p. koncertuos Čikagoje, Ma
ria aukštesniojoje mokykloje 
JAV LB 50-mečio proga. O 
savo kelionę choras baigs Salt 
Lake City, Utah valstijoje, kur 
nepelno organizacijos „Voice 
of Friendship” kvietimu spalio 
14-20 d. dalyvaus tarptauti
niame chorų festivalyje. 
„Ąžuoliukas” konkurse bus 
vienas iš 20 kviestų chorų ir 
atstovaus Lietuvos valstybei.

Reiktų pasakyti, kad ber
niukų chorinio dainavimo 
tradicija Lietuvoje yra sena ir 
gili. Pirmasis berniukų choras 
Vilniuje, pasak istorijos šal
tinių, buvo įkurtas 1513 me
tais prie Šv. Jono bažnyčios, 
Jėzuitų gimnazijoje. Šio choro 
tikslas buvo dalyvauti mišiose 
bei ruošti giesmininkus baž
nytiniams chorams. Keturis 
šimtmečius berniukų chorus 
Lietuvoje kūrė ir puoselėjo 
katalikų bažnyčia, tuo pri
sidėdama prie vaikų muziki
nio švietimo.

Prieškariu, nepriklausomos 
Lietuvos metais, berniukų 
chorai veikė jau ne tik prie 
bažnyčių, bet ir gimnazijose. 
Pajėgiausi berniukų chorai: 
Kauno „Aušros” berniukų 
gimnazijos (vadovai J. Štarka, 
V. Bacevičius), Ukmergės gim
nazijos (J. Motiekaitis), Pa
nevėžio 1-osios berniukų gim
nazijos (A. Paulauskas), Pane
vėžio (M. Karka), Klaipėdos 
Vytauto Didžiojo gimnazijos ir 
Pagėgių gimnazijos (A. Gru- 
dzinskas). Tarpukaryje ber
niukų chorai dalyvavo 
Dainų šventėse, bet ir mokyk
linių chorų varžybose.

Lietuvos okupacijos metais, 
pradėjus persekioti bažnyčią, 
bažnytiniai berniukų chorai 
visiškai išnyko ir daugiau šis 
muzikinis judėjimas neabeat- 
s i gavo.

Pasirašoma sutartis su Vytauto Didžiojo Karo muziejumi Kaune. Sėdi: Audronė Pakštienė ir muziejaus direk
torius Juozapas Junevičius; stovi: fondų saugotoja Janina Karasevičiūtė, muziejininkės Aušra Jurevičiūtė ir 
Virginija Paplauskienė.

patruliuojančio automobilio į 
kitą, nes tokiu atžvilgiu leng
viau pagauti nusikaltėlį. Šis 
informacijos pasikeitimas yra 
saugus, nes pašaliniai asme
nys nieko negali sužinoti — 
viskas, kas pasirodo vaiz
duoklėje, siunčiama skaitme
niniu (digital) būdu. Tai dar 
vienas technologijos pažangos 
pritaikymas kovai su nusi
kalstamumu.

Sąžiningas, teisingas žmo
gus turi nesinervinti, kai būna 
policininko sustabdytas; gal 
tik reikės sumokėti pabaudą 
už eismo taisyklės pažeidimą. 
Bet nusikaltėlis šiuo atveju 
papuola į bėdą, nes kompiute
rinės sistemos pagalba daug 
daugiau apie jį žinoma, negu 
jis mano.

Atslūgus represijų laikotar
piui, sovietinėje Lietuvoje 
pamažu pradėjo vystytis klu
binis judėjimas. Atsirado 
sąlygos kurtis ir chorams. 
1959 m. Vilniuje, prie Ryši
ninkų kultūros rūmų susikūrė 
dabartinis „Ąžuoliuko” ber
niukų choras, vėliau perėjęs į 
Mokytojų namus. Chorą suor
ganizavo prof. Hermanas Pe- 
relšteinas. Kaune prie Profsą
jungų kultūros rūmų įsikūrė 
„Varpelis” (vadovas P. Že
maitis).

„Ąžuoliuko” choras palaips
niui tapo savotiška vaikų mu
zikos akademija. Čia vaikai ne 
tik dainavo, bet ir mokėsi 
skaityti natas bei groti muzi
kos instrumentais. Po 10 metų 
„Ąžuoliukas” jau buvo plačiai 
žinomas kolektyvas ne tik Lie
tuvoje, bet ir visoje Sovietų 
sąjungoje. Šio kolektyvo pasi
sekimas paskatino rastis ir ki
tiems chorams. Įsikūrė Klai
pėdos „Gintarėlio” (R. Zdana
vičius), Marijampolės „Vytu
rėlio” (A. Uzėla), Panevėžio (V. 
Malčius), Šiaulių (J. Žitke
vičius) ir kt. berniukų chorai. 
Kai kurie gyvuoja ir šiuo 
metu, bet nė vienas jų nėra 
pasiekęs tokių muzikinės kul
tūros aukštumų, kaip „Ąžuo
liukas”, kuriam nuo 1979-ųjų 
vadovauja dabartinis meno 
vadovas prof. Vytautas Miš
kinis, čia karjerą pradėjęs sep
tynmečiu solistu.

A. V. Š.

* Prabangios garso ir 
vaizdo aparatūros Lietuvoje 
perkama vis daugiau. Preky
bininkų manymu, šio reiškinio 
priežastys — apie šią techniką 
pateikiama daugiau informa
cijos, taip pat gyventojai na
muose nori mėgautis koky
bišku garsu bei vaizdu. (VŽ, 
Elta)

* Maža statybos darbų
užsakymų paklausa Lietuvą 
nustūmė į paskutinę tarp Bal
tijos valstybių vietą pagal sta
tybos pasitikėjimo rodiklio dy
dį. (VŽ.Elta)

JI ĮVYKDĖ SAVO PAREIGĄ
Vytauto Didžiojo Karo mu

ziejus Kaune šiemet šventė 
savo 80-ąjį gimtadienį. Karo 
muziejaus įkūrėjas ir viršinin
kas, archeologas, gydytojas, 
brigados generolas Vladas Na- 
gius-Nagevičius. Jis įrengė 
pirmąją ekspoziciją ir toliau 
rūpinosi, kad būtų sukaupta 
kuo daugiau istorinės medžia
gos, liudijančios Lietuvos gar
bingą praeitį. 1930 m., minint 
Vytauto Didžiojo mirties 500- 
ąsias metines, buvo pašven
tintas naujojo Karo muziejfius 
pastato kertinis akmuo ir mu
ziejui suteiktas Vytauto Di
džiojo vardas. Naujieji rūmai 
atidaryti 1936 m. vasario 16 d.

Muziejuje vykdavo įvairūs 
minėjimai, valstybės šventės. 
Muziejus tapo svarbia kiekvie
nam lietuviui vieta. Deja, per 
pirmą rusų okupaciją muzie
jus neteko savo pavadinimo, 
nors vokiečių okupacijos metu 
vardas grąžintas. 18 dalies nu
kentėjo ir saugomas archyvas 
— dingo kario statula muzie
jaus bokšte. O per antrą rusų 
okupaciją dingo dalis kariuo
menės pulkų vėliavų, albumų 
nuotraukų. Tačiau muziejaus 
darbuotojai stengėsi saugoti, 
kas yra ir kas įmanoma išsau
goti. Ilgametis muziejaus di
rektorius Juozapas Jurevičius 
kartu su darbuotojais puose
lėjo viltį sulaukti geresnių lai
kų, ir štai 1990 m. sausio 29 
d. buvo sugrąžintas Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus var
das. Muziejininkų kruopštu
mu ir užsispyrimu pavyko su
sigrąžinti iš archyvų tai, kas 
priklausė muziejaus fondams. 
Žmonės visais tais neramiais 
laikais, saugoję savo archyvus 
namuose, perdavė juos muzie
jui — tai nepriklausomos Lie
tuvos karininkų ir kareivių, 
valstybės veikėjų, diplomatų 
asmeniniai daiktai, apdovano
jimai, dokumentai, nuotrau
kos, rankraščiai, laiškai.

1998 m. atkurta Žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę kripta (pirmą 
kartą atidaryta 1938 m.). Šiuo 
metu muziejuje yra septyni 
skyriai. Paminėsiu tik keletą: 
Karybos istorijos skyrius bei 
kitas — naujausių laikų kary
bos istorijos — skyrius kaupia 
ir tyrinėja medžiagą apie lie
tuvių valstybinius dalinius ki
tų valstybių kariuomenėse, 
sukilimus, karius, Nepriklau
somybės kovas 1918-1923 m. 
bei nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenę. Didelis dėmesys 
skiriamas Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno transatlanti
niam skrydžiui. Plačiai tyri
nėjamas 1940-1990 m. istori
nis laikotarpis. Renkama me
džiaga apie karininkus ir ka
rius po okupacijų, kita me
džiaga.

Surinktą medžiagą muzieji
ninkai tyrinėja, aprašo, rengia 
pastovias ekspozicijas, o taip 
pat laikinas parodas, skirtas 
karininkų jubiliejinėms su
kaktims, istoriniams įvykiams

Jurgis Daunoravičius.

pažymėti. Dažnai būna, kad 
vienam ar kitam asmeniui pa
minėti pritrūksta archyvinės 
medžiagos, todėl muziejinin
kai kreipiasi pagalbos į žmo
nes, dar saugančius brangius 
archyvus, perduoti juos į Vy
tauto Didžiojo karo muziejų. 
Medžiaga bus eksponuojama 
ir rodoma visuomenei.

Šį pavasarį muziejininkus 
pradžiugino užsienio lietuvių 
visuomenės veikėja Audronė 
Dragūnevičiūtė-Pakštienė, gy
venanti Vašingtone (JAV). Ji 
padovanojo Vytauto Didžiojo 
Karo muziejui itin brangias 
savo šeimos relikvijas. Pir
miausia — turtingą savo tė
velio Jurgio Dragūnevičiaus 
archyvą bei kai kuriuos eks
ponatus, susijusius su kitais 
tėvelio broliais — savanoriais. 
O taip pat išsaugojo ir per
davė gerai išsilaikiusias kank
les, pagamintas (1949 m.) vie
no savanorio Vokietijoje, sto
vykloje. Jas Audronė gavo do
vanų. Kanklės pagamintos 
puikiai, su Karo muziejaus at
vaizdu. Skrisdama per Atlan
tą, šią brangią relikviją Aud
ronė beveik visą laiką laikė 
savo rankose.

Audronė Pakštienė papasa
kojo apie savo senelį Joną 
Dragūnevičių — mokytoją, 
šviesų ir taurų žmogų, kuris 
dėl savo lietuviškos veiklos 
buvo kilnojamas iš vietos į 
vietą. Jis savo tris sūnus auk
lėjo ir augino ištikimais tėvy
nės tarnais. Jo dėka visi jie 
tapo kūrėjais-savanoriais. Sū
nus Kazys (1895-1941) — ma
joras, savanoris kūrėjas. Baigė 
Dotnuvos Žemės ūkio mo
kyklą, Pirmo pasaulinio karo 
metu buvo mobilizuotas į rusų 
kariuomenę. 1915 m. baigė 
Čugujevo karo mokyklą; 1918 
m. stojo savanoriu į Panevėžio 
apsaugos būrį; 1919 m. daly
vavo kautynėse nuo Kėdainių 
ligi Daugpilio. Vėliau dalyva
vo kautynėse su bermontinin
kais, lenkais (1920 m.).

Kitas sūnus — Petras buvo 
miškininkas, bet taip pat sa- 
vanoris-kūrėjas, nepriklauso
mybės kovose buvo sužeistas. 
Apdovanotas Vyčio Kryžiumi.

O Audronės tėvelis — Jurgis 
Dragūnevičius (1902-1985)

kapitonas, kūrėjas-savanoris. 
Turėdamas 17 metų, iš mo
kyklos suolo įsirašė į savano
rius. Jis tapo Panevėžio bata
liono kareiviu ir stojo Lietuvos 
laisvės ginti. Dalyvavo kovose 
prieš bolševikus ir lenkus. Ap
dovanotas savanorio-kūrėjo, 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
Latvijos nepriklausomybės 
medaliais. Buvo pakeltas į pir
mą karininko laipsnį. Baigė 
Lietuvos karo mokyklą. Į at
sargą išėjo 1938 m. Okupacijų 
metais rezistencijos veikėjas. 
1944 m., išvengdamas Sibiro 
tremties, turėjo pasirinkti Va
karus ir išvyko į Vokietiją. Čia 
buvo vienas iniciatorių Lietu
vos savanorių kūrėjų sąjungai 
atgaivinti ir jos centro valdy
bos narys. Jis aktyviai pasi
sakydavo dėl laisvės ir Lietu
vos nepriklausomybės. .Artėja 
diena, kada visi būsime iš
blaškyti po platųjį pasaulį, bet 
mes, pirmųjų nepriklausomy
bės kovų savanoriai, vis dėlto 
tikime, kad ir išblaškyti po 
visą pasaulį lietuviai, sveiko 
instinkto vedami, suras savyje 
vienybę ir bendrą kalbą ir 
mokės kaip pavieniai, taip ir 
organizuotai tęsti kovą dėl lie
tuvių tautos laisvės ir Lietu
vos nepriklausomybės”, — ra
šė jis laikraštyje „Mūsų ke
lias”, 1949 m. Vokietijoje. Iš
vykstant iš Hanau stovyklos, 
jam buvo patikėtas Lietuvos 
Kariuomenės kūrėjų-savano- 
rių veteranų vėliavos nuga
benimas ir saugojimas JAV. 
Savanoriai paskelbė įsiparei
gojimo aktą, kuriame sakė: 
„Tvirtai tikėti laisvos Lietuvos 
prikėlimu ir mūsų tautos per
galės triumfu. Visur ir visuo
met būti tautos ir vienybės 
apaštalais, drausmingais, gy
venime pavyzdingais ir teisin
gais, aktyviais, drąsiais, stip
rios dvasios; tolerantingais, 
kantriais ir kartu kovingais”.

Toks ir buvo Jurgis Dragū
nevičius. 1949 m. atvyko į 
JAV. Gyvenimas nebuvo leng
vas, dirbo sunkiai, tačiau min
tys apie Lietuvą nedavė ra
mybės. Vykdė duotą priesai
ką, buvo jai ištikimas. Pri
klausė LB, LKVS Ramovė 
Hartfordo skyriui ir Švč. Tre
jybės lietuvių parapijai. Akty
viai dalyvavo savanorių-kūrė- 
jų veikloje. Nors ir buvo sun
ku, sakė, „kūrėjo-savanorio 
dvasia negali palūžti”. Iki pat 
savo gyvenimo pabaigos puo
selėjo viltį, kad jo tėvynėje pa
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tekės nepriklausomybės sau
lė... Svajonė išsipildė, tačiau 
jam nebuvo lemta pasidžiaug
ti tąja akimirka.

Jurgis Dragūnevičius išaugi
no dukrą Audronę, kuri perė
mė jo visas piintis*ir svajones. 
Ilgus metu ji vadovavo Va
šingtono Lietuvių Bendruome
nei. Kaip pirmininkė, kovojo 
už Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimą. Kiek padaryta ofi
cialių vizitų j įvairias instanci
jas, kiek būta susitikimų Se
nate, Baltuosiuose rūmuose. 
Ji taip pat ilgai dirbo su mūsų 
„Vilties prezidentu” — Stasiu 
Lozoraičiu. Ir dabar Audronė 
deda visas pastangas, kad Lie
tuva įeitų lygiateise nare į 
NATO.

Audronė Pakštienė perdavė 
savo šeimos relikvijas — ar
chyvą — Vytauto Didžiojo Ka
ro muziejui. Ji įvykdė ne tik 
savo pilietinę, bet ir ištikimos 
dukros pareigą — perdavė ar
chyvą ten, kur juo deramai 
bus pasirūpinta.

Audronė Dragūnevičiūtė- 
Pakštienė pasirašė dovanoji
mo sutartį su muziejaus direk
toriumi Juozapu Jurevičiumi. 
Jos pageidavimu, naujoje eks
pozicijoje bus įrengtas atmini
mo stendas savanoriams-kū- 
rėjams, broliams Dragūnevi- 
čiamš. Šiam tikslui dovanojo 
3,000 dolerių.

Virginija Paplauskienė

ŠVENTOJI

• Liepos 4-rugpjūčio 3 d,
Kauno jėzuitų gimnazijos di
rektoriaus kun. Gintaro Vit
kaus, SJ, iniciatyva apie 30 
gimnazijos aukštesniųjų kla
sių moksleivių talkino Lietu
vos paraplegikų asociąęjjo^ 
stovykloje, kuri Šventojoje bu
vo surengta poilsiaujantiems 
neįgaliesiems iš visos Lietu
vos. Stovyklos metu vyku
siuose seminaruose, kuriuos 
vedė Lietuvos paraplegikų 
asociacijos nariai, moksleiviai 
teoriškai ir praktiškai mokėsi, 
kaip reikia padėti nelaimės 
ištiktam žmogui. Talkinantys 
moksleiviai surengė stovykloje 
koncertų, vakaronių prie lau
žo, išvykų po Šventosios apy
linkes, individualiai bendravo 
su stovyklautojais, tvarkė ap
linką, teikė neįgaliesiems fizi
nę ir moralinę pagalbą.
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Benas, lei. 708-728-1439 <

Perrašau europietiškos 
sistemos vaizdajuostes į 
amerikietiškąją sistemą ir 

atvirkščiai, Tel. 773-259-5932.

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street 
Tel.: 7^3-776-1486

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500
‘ Lietuviška duona ir raguoliai 
* Vestuviniai ir Įvairūs tortai 
‘ Lietuvįškas maistas — „catered”
‘ Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 

rtation. Mušt be fluent in English. 
.A. McMahon Window VVashing. 

Tel. 800-820-6155.

C

Bake
W5?

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

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.

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 

v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

-aus to LITHUANIA
fr«20,9 ę/tnin

Great rates to the ręst of the ^/orld - any day, any time'
For infonnation call Long Distance Post:

WWWIPPOSTXOM 1-800-449-0445

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms kom- 

panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 W. 63 St.

Tel. 773-776-8998

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
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,

tel. 630-241-1912. ,

S K E
Nekilnojamasis turtas

GW,a
Sattmanea

Audrius Mikulis
Te/.; 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas 
‘ Nemokama rinkos analizė 
‘ Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

Teikiu paslaugtis parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansiną paskolą.

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

0FFC.I773) 229 - 8791 
HOME 1708) 425 -7160 
MOBIL (7731 590-0205

lyft
RIMAS L.STANKUS

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

Veikio nuo
W 1921 m.

8900 Šonu Archer Road, Wiii.ow Springs, Illinois Tel 708.839.iooo

Šešios pokylių ygfes - tinko.įpairioms progonis

35 iki 40 svečių

40 iki 60 svečių

JkUortOOM 

60 iki 100 svečių

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

■ rsrr «• jffsžvtįUiBįljn: '(Aititi

100 iki 135 svečių

Reikalingi žmonės 
parduotuvių valymui IL ir IN 

valstijose. Skambinti 
tel. 708-790-3136 arba 

765-532-6428.

Alternative 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” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

Ieško darbo

38 metų moteris, kalbanti e 
angliškai, gali prižiūrėti 
senelius ir gyventi kartu. 

Vairuoja automobilį.
Tel. 630-964-5898.

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

O'FLAHERTY REALTORS 
A BU1LDER8. Ine. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
706-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonavlclus Ohome.com

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vimv MA 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Dažome butus, 
vežame krovinius 

su Cargo Van. 

Tel. 773-778-0263.

MOVING
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors

03 MIS

Ar mėgstate Šokti'? 
Šokiai vyksta' 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

SfI

125 iki 175 svečių

nitui suim
225 iki 550 svečių

Ieškau darbo prie senų 
žmonių. Perpirkčiau ir 

sumokėčiau pusę 
mėnesinio atlyginimo. 

Tel. mob. 312-933-5557.

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

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

MEDICAL
BILUNG/PHLEBOTOMY

• 10 weeks Sunday Classes
• Billing, insurance, medical 
terminology
• Computer billing
• ICD-9, CPT coding
• Top phlebotomy training using all 
modern techniųues
• Haods on experience in a 
medical Office settings
• Help with Resume
• Work with teachers with 12 years 
of American experience and
• Degrees from US Universities
• Testimonials from our graduates

For more details call: 
847-392-8080

MilDun Training Center of 
Dlinois-MTCI 

Susikalbėsite rusiškai.

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.

Salone „Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus § 
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.

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI

Bus. 773-767-6655 Pg. 773-258-0496 
Fax 773-767-9618

REA L 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. 

ĘI. paštas: info.estatc.w3@takas.lt 
Informacija Čikagoje: 

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

Siūlo išnuomoti

Oentu%, Accent
Homefinders

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

ASTA T.MIKUNAS

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
Įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

Išnuomojami 3 butai 
Midway apylinkėse. 

Tel. 773-297-2013.

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
suremontuotas butas 

Bridgeporte, patogioje vietoje 
tam, kam reikia naudotis 

visuomeniniu transportu, $600. 
Tel. 708-288-4531, Vytas.

<Q©Al TRAINING, INC,
Programos ir dėstytojai yra patvirtinti IL valstijos 

švietimo tarybos

4728 W. Oakton, Skokie, IL 60076 
Galimas nemokamas mokslas

Tel. 847-568-1560 
Fax. 847-568-1563

Mokymo centras GOAL TRAINING siūlo naują 
patvirtintą 

kursą!
MEDICININIU IR DRAUDIMO 
SĄSKAITŲ SPECIALISTAS

Tema, kurte prarado darbą ar turi mažas pajamas — 
mokslas nemokamas. Mes padedame susirasti darbą. 

Raštinė dirba: 10 v.r. — 7 v.v. (I-V)
9 v.r. —12 v.p.p. (VI ir VII)
E-mail: www.yourgoal.com

Parduoda

PARDUODAME bulvių 
TARKAVIMO 

MAŠINAS

800-775-7363,
>rp.

8128 S. Westem Avė. 
Lrižašnš- _ 7DM^

773-778-6050

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (mob.)

FREE ESTIMATE
Visapusiškas aptarnavimas 

ir instaliacija

S
Vyrų ir moterų kirpėja.

15 metų patyrimas. Greitas ir 
malonus patarnavimas.

Skambinti Vandai, 
tel. 708-233-6081.

Parduoda

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

I mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. + „security’,
Tel. 773-434-4543

Chicago

KalėS
Jūsų dovanos gimines ir artimuosius Lietuvoje pasieks 

Šv. Kalėdoms, jei kreipsitės į Atlantic Express Corp. iki 
Spalio mėn. 30 d. Jūsų siuntinys yra labai laukiamas 
Lietuvoje. Jau pats metas pradėti ruoštis šiai šventei.

Taip pat galite įsigyti automobilius išsimokėjimui, 
pigiausi skambučiai į Lietuvą 25 c/min., 

parduodame telefono korteles.

ylnA __
Lxpress Oorp.

8801 S. 78 th Avė, Bridgeview, IL 60455, (708)-599-9680 
2719 W. 71st Street, Chicago, IL 60629, (773)434-7919 

1-888-615-2148, 1-800-775-SEND

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.

Atlantic
txpressCorp.

Romainiuose, šalia Kauno 
parduodamas pusiau įrengtas 

namas. Yra 17 arų žemės. 
Kaina $65,000.

Tel. 011-370-7-251445, Zita.

Išnuomojamas 2 kamb.. 60 m2 
butas su baldais Vilniaus 

senamiesčio centre (Didžioji g.). 
Yra visi patogumui, satelitinė 

televizija. Tel. Paryžiuje, 
Prancūzijoje: 331-45-74-03-43; 

Fax. 331-45-74-64-61,

Paslaugos
SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARGO.

PRISTATOME | LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 
LATVIJĄ, ESTIJĄ, RUSIJĄ IR UKRAINĄ.
8801 S. 78 Th AVĖ, BRIDGEVIEW, n. 60455 
Tel: (800)-775-7363, (708)-599-9680
2719 W. 71 STR, CHICAGO. IL 60629 
Tfcl: (773)-434-7919, Fax:(773 >-434-79)4

How easy is it to 
As easy as SAS.

A STAA ALLIANCe MCMBER X *
AM

473$ W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA ’ 

WWW.MAZEIKA.COM
*!K*]|<*********************>'l****><'>i<**>'<>|'*>l'  *****************

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

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

DRAUDIMO AGENTAI

B & DA
From Chicago we offer daily šervice to Vilnius 
wlth a hassle free connection through our 
Copenhagen Alrport. And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out Just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travel wlth SAS, you can °arn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavian.net

It’s Scandinavian
SAS

Snndiruirtm Abt'-m

B & DA — vienintelė mokykla, 
kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
‘ Dantistų asistentus, turinčius 
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas

šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai -- ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-568-1560
4728 Oakton, Skokie

mailto:amikulis%40usa.com
Ohome.com
mailto:info.estatc.w3%40takas.lt
http://www.yourgoal.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.scandlnavian.net


Rugsėjo 3 dieną Vytauto Di
džiojo universiteto (VDU) 
bendruomenė mokslo metus 
pradėjo Kauno arkikatedroje 
bazilikoje šv. Mišiomis, ku
rias ' koncelebravo arkiv. S. 
Tamkevičius, vysk. V. Miche- 
levičius, Kauno kunigų semi
narijos rektorius kun. E. Žu
kauskas, VDU Teologijos fa
kulteto dekanas, dr. V. S. Vai
čiūnas, OFS. Pamokslo metu 
arkivyskupas S. Tamkevičius 
linkėjo Dievo šviesos, kuri 
skatintų mokslą panaudoti 
vien gėriui, „kad nušvistų 
širdys Dievo šviesa, reikia ir 
jūsų pastangų — reikia jau
natviško nusistatymo siekti 
tų aukštumų, į kurias jus 
kviečia Dievas”, — sakė ar
kiv. S. Tamkevičius, raginda
mas augti išmintimi, metais 
ir malone Dievo bei žmonių 
akyse ir šviesti savo geru pa
vyzdžiu.

Po Mišių jų dalyviai rinkosi

į naujosios teologinės litera
tūros skaityklos atidarymą. 
Kauno arkivyskupijos suteik
tose patalpose (Papilio 5) uni
versiteto lėšomis įsteigta erd
vi kompiuterizuota skaityk
la, pavadinta žymaus' tarpu
kario filosofų, jaunuomęnės 
ugdytojo, buvusio universite
to rektoriaus Stasio Šalkaus-

f«. • • .. '■j; . ' i

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

SUSTABDYKITE „PHONE SLAMMING”

Dzūkijos miškuose šįmet gausiai dygsta baravykai...
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 
PRADĖJO NAUJUS MOKSLO METUS

Kas yra „phone slamming”?
„Slamming” reiškia pakeitimą 
jūsų tolimų nuotolių telefono 
skambinimo patarnavimo 
įstaigos be jūsų žinios ir suti
kimo. Jūs turite teisę pasi
rinkti, kokią tik norite tolimų 
nuotolių telefono skambinimo 
patarnavimo įstaigą. „Slam
ming” atima iš jūsų pasirinki
mo laisvę ir dažnai tenka mo
kėti daugiau už patarnavi
mus, prarandant jau turėtus 
patarnavimus. „Slamming” 
yra nelegalu ir federalinė val
džia turi griežtus įstatymus, 
kad išvengtumėte „slammers”, 
kurie nori tik pasipelnyti, o ne 
jums patarnauti. Pagal fede- 
ralinius įstatymus, jums ne
reikia mokėti „slammers” už 
telefono pokalbius, padarytus 
per pirmąsias 30 dienų po to, 
kai jūsų tolimų skambinimų 
įstaiga buvo be jūsų žinios pa
keista — „slammed”.

Po pirmųjų 30 dienų reikia 
mokėti tik tai, ką jūsų turėta 
įstaiga būtų reikalavusi mokė
ti.

Kaip įvyksta „slamming” — 
arba jūsų ilgos distancijos pa
slaugų iš vienos įstaigos per
kėlimas į kitą? „Slamming” 
kartais įvyksta per apsiriki
mą, bet dažnai telefono įstai
gos privilioja jus sutikti su jų 
skirtingais patarnavimais. 
Kaip jie jus privilioja?

Kai kurios telefono įstaigos 
siunčia varžybų formas, če
kius ar apklausas, kurios įga- 
Kha'thš įstaigas pakeisti jūsų 
turėtą bendrovę ir tai yra pa
rašyta smulkučiu šriftu, kurio 
jūs neperskaitote. Kitos bend
rovės išmoko savo „telemar- 
keters” teikti jums supainio
tus, neaiškius pasiūlymus, 
kad pasakytumėte „taip” '— 
»yes”.

Ką turėtumėte daryti, jei 
esate „slamming” auka?

Atminkite, kad „slamming” 
yra federalinės valdžios už
drausta — tai yra nelegalu. 
Federaliniai įstatymai leidžia 
jums visada grįžti prie jūsų 
norimos — turėtos įstaigos. 
Bet apie „slamming”, kaip įvy
kusį faktą, jūs sužinote tik po 
mėnesio ar kito, kai gaunate 
kitos bendrovės sąskaitą.

Ką turite tokiu atveju 
daryti?

1. Paskambinkite savo vieti
nei telefono bendrovei ir pa
prašykite, kad jus vėl sujung
tų su jūsų turėta tolimų nuo
tolių (long distance) įstaiga. 
Paaiškinkite, kad neprašėte 
tos naujos „long distance” 
bendrovės patarnavimų ir kad 
mokestis už pakeitimą — už 
perjungimą turėtų būti nu
brauktas nuo jūsų telefono 
sąskaitos.

2. Paskambinkite savo turė
tai „long distance” telefono 
įstaigai ir praneškite, apie be 
jūsų sutikimo padarytą pakei
timą. Prašykite, kad jus vėl 
prisijungtų be mokesčio.

3. Paskambinkite „long dis
tance” telefono bendrovei, kuri 
„slammed” — pasiėmė jus be 
jūsų leidimo ir pasakykite:

a. kad visos sąskaitos — 
jūsų mokėjimai po pirmųjų 30 
dienų turėtų būti nubraukti ir 
b. išlaidų, padarytų už skam
binimus po pirmųjų 30 dienų, 
mokėjimai turėtų būti apskai
čiuoti pagal jūsų turėtos „long 
distance” bendrovės mokėjimų 
reikalavimus. Jei jūs jau už
mokėjote telefono sąskaitą, tai 
„slammer” turi nusiųsti jūsų 
mokėjimą jūsų buvusiai „long 
distance” įstaigai. O jūsų tu

rėta „long distance” įstaiga tu
rėtų duoti jums kreditą už tai, 
arba grąžintų tą sumą, kas 
buvo permokėta. Atkreipkite 
dėmesį, kad bet koks jums 
priskaitytas bendrovės pakei
timo mokestis būtų grąžintas.

4. Paskambinkite šiais tele
fonais ir patikrinkite savo tu
rimas telefono įstaigas:

a. „Long distance” patarna
vimai — 1-700-555-4141 ir

b. vietinių skambinimų pa
tarnavimai — 1 — jūsų „area 
code” — 700-4141 ir čia pa-, 
klauskite, kokia yra jūsų „long 
distance” bendrovė.

5. Jeigu ta bendrovė, kuri 
padarė „slamming”, atsisakė 
nubraukti neautorizuotus 
priedinius mokėjimus, arba 
atsisako jums grąžinti, ką jau 
sumokėjote, pasiskųskite Fe
deral Communications Com- 
mission. FCC nemokamas te
lefonas yra 1-888-call-fcc arba 
1-888-225-5322.

Skundai raštu gali būti pa
siųsti FCC, Common Carrier 
Bureau Enforcement Division, 
Washington, D.C. 20554. Taip 
pat skundą galite pateikti ir 
per kompiuterį www.fcc.gov/ 
ccb.enforce/index-complaints.html

Net jeigu ir ta bendrovė, ku
ri padarė „slamming”, nubrau
kia mokėjimus, galbūt norėtu
mėte pranešti FCC apie be 
jūsų sutikimo padaryta pakei
timą.

Veskite užrašus. Užsirašyki
te kiekvienos įstaigos, su ku
ria kalbėjote, norėdamas iš
spręsti savo problemą, tarnau
tojų pavardes ir datas, ir kada 
kalbėjote.

Kaip apsisaugoti nuo 
„slamming”?

1. Niekada nieko nepasi
rašykite, pirma iš pagrindų 
viską perskaitę ir supratę.

2. Kiekvieno mėnesio telefo
no sąskaitą perskaitykite ati
džiai. Jei turite klausimų, 
skambinkite telefono įstaigai.

3. Paklauskite savo vietinės 
telefono įstaigos, ar jūs nega
lite užšaldyti — „freeze” dabar 
turimą „long distance” telefo
no bendrovę.

4. Jei jums paskambina „te- 
lemarketer” ir siūlo pakeisti 
telefono bendrovę, o nesate 
tuo suinteresuotas, aiškiai ir 
griežtai pasakykite, kad jūs 
tuo nesidomite ir nenorite. At
minkite, niekad nėra gerai pa
keisti turimus patarnavimus, 
turint tik informaciją, gautą 
telefonu. O jei jūs domitės „te- 
lemarketer” pasiūlymu, pa
prašykite, kad jo siūloma 
įstaiga atsiųstų jums informa
ciją paštu.

5. Jei gaunate laišką ar kor
telę, patvirtinančią teleforių 
patarnavimų bendrovės pakei
timą be jūsų sutikimo, tuojau 
praneškite siuntėjui, kad jūs 
tam nedavėte sutikimo. Tada 
paskambinkite savo vietinei 
(local) telefono įstaigai ir pa
tvirtinkite, kad jūsų „long dis
tance” telefono bendrovė yra 
ta, kurią esate pasirinkę.

Kur dar galite kreiptis, 
ieškant pagalbos šiuo rei
kalu?

1 State public utility com- 
missioner arba

2. public Service commissio- 
ner.

Šių įstaigų telefonai randa
mi telefonų knygoje skyriuje 
„Government listings”.

Valstijos — statė utility 
commission Web puslapiai 
kompiuteryje yra: 
www.naruc.org/stateweb.htm

3. State attorney general’s

kio vardu. Anot šios skaityk
los vedėjos Adelijos Baltrū- 
nienės, skaityklos fonduose 
sukaupta maždaug 50,000 
teologinių knygų, skaitykla 
gauna per 100 pavadinimų 
periodinių leidinių. Tai jau de
vintoji Vytauto Didžiojo uni
versiteto bibliotekos skaityk
la. Iš viso VDU skaityklose 
vienu metu gali dirbti maž
daug 500 studentų, 65 dar
bo vietos kompiuterizuotos.

Stasio Šalkauskio skaityklą 
iškilmingai atidarė Kauno ar
kivyskupas S. Tamkevičius ir
VDU rektorius prof. Vytautas 
Kaminskas. Pašventinęs 
skaityklos patalpas, arkivys
kupas paragino gausiai susi
rinkusią universiteto, ypač 
Katalikų teologijos fakulteto, 
profesūrą, akademinį jaunimą 
kuo daugiau naudotis šios bib
liotekos knygomis.
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* Klaipėdos jūrų muzie- 
juje-akvariume apsigyveno
nauji gyventojai — jūroje su
gauti du Šiaurės jūrų liūtai. 4 
mėnesių jūrų liūtų jaunikliai į 
Lietuvą atvežti iš Sachalino 
Tolimuosiuose Rytuose. 30 kg 
■sverianti patelė ir 45 kg pati
nas tik prieš dvi savaites at
skirti nuo motinų, kurios pa
prastai juos pienu maitina iki 
vienerių metų. Pakeitę aplin
ką ir netekę motinų, jūrų liūtų 
jaunikliai kol kas nelabai ra
mūs, nenoriai prisileidžia mu
ziejaus darbuotojus, kurie juos 
šeria košėmis ir pienu. Jūrų 
liūtai muziejui kainavo apie 
7,000 dolerių. Tikimasi, kad 
po maždaug 7 metų jie atsives 
palikuonių. ibnsi

consumer protection arba com- 
plaint department — Valstijos 
vyriausio prokuroro įstaigos var
totojų teisėms apginti skyriui 
arba skundų departamentui.

4. City arba County consu- 
mers affaris — miesto ar ap
skrities vartotojų reikalų sky
riui.

5. Vietinė Better Business 
įstaiga — rasite telefono kny
goje baltuose puslapiuose. Jei 
jums reikia dar ir teisinio pa
tarimo, susisiekite su privačiu 
advokatu arba vietine „legal 
Service” įstaiga.

„Slamming” vietinių tele
fonų patarnavimų vagys
tės.

Kai kuriose valstijose varto
tojai gali patys pasirinkti vie
tinio telefono patarnavimo 
įstaigą. Jei jūs gyvenate vie
noje tų valstijų, taip pat turite 
būti atsargūs dėl vietinių tele
fonų patarnavimų. Jei pama
tote, kad jūsų vietinių patar
navimų telefonų įstaiga yra 
pakeista be jūsų sutikimo, 
tuojau turite pranešti savo 
„statė public utility commis- 
sioner” arba „public Service 
commissioner”, viską daryda
mi ta tvarka, kuri jau buvo 
aprašyta skyrelyje „ką daryti 
jei jūsų telefono patarnavimai 
buvo ’slammed’ ”. Tai turite 
daryti tuojau, kai pastebite, 
nes kai kurios valstijos turi 
nustatytą laiką, iki kada gali
ma skųstis.

Naudotasi medžiaga iš Na
tional Consumer Law leidi
nėlio.

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, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax ^18-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM
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„Anksčiau ar 
Vėliau mes pas Tave 
ateisime"

PENKERIŲ METŲ MIRTIES-SUKAKTIS

A. t A.
KOSTAS

ČEPAITIS

Šv. Mišios bus atnašaujamos šeštadienį, 2001 m. spalio 
6 d. 5 vai. vak. Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marųuette Parke.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Kostą savo maldose.

Liūdintys: žmona Valerija, duktė Giedrė, 
anūkai, proanūkas ir artimieji.

Mylimam Broliui

A. t A.
LEONUI

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškiame dr. VYTUI 
ir ALDONAI URBAMS bei kitiems giminėms ir 
artimiesiems.

Antanas ir Birutė Vilučiai

' . ............... ... ..... i...... i -

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai. J

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID į"’ I

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

5200 W. 95 St. 9900 W. 143 St.
Oak Lawn, IL Orland Park, IL

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES 
1-773-523-0440

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
CHICAGO 1,773-476-2345

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfunersdhomes.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 

1-708-652-5245

http://www.fcc.gov/
http://www.naruc.org/stateweb.htm
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.petkusfunersdhomes.com
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Rašytojai Nijolei Janku- 
tei-Užubalienei spalio 5 d., 
penktadienį, 7 val.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje 
bus įteikta 1999 m. Lietuvių 
rašytojų draugijos literatūrinė 
remįja. Literatė Aldona 
mulkštienė aptars rašytojos 

premijuotą knygą .Atvirukai”/ 
dainuos solistė Nijolė Penikai- 
tė, jai akompanuos pianistė
Gintė Čepinskaitė.

Pal. J. Matulaičio misija 
7 d., sekmadienį, 12 vai. nau
jai dekoruotoje Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje 
ruošia pabendravimo pietus. 
Bus skanus Aldonos Šoliūnie- 
nės pagamintas maistas ir pa
tarnavimas. Bus ir „laimės 
šulinys”. Norintys dalyvauti 
skambinkite tel. 630-271- 
9136. Visuomenę kviečiame 
gausiai dalyvauti.

Gen. J. Kronkaitis sekma
dienį, rugsėjo 30 d., dalyvaus 
11-tos vai. r. šv. Mišiose Pal. 
J. Matulaičio misijoje, Le
monte. Po Mišių susitiks su 
lietuvių visuomene PL centre, 
Lemonte.

Brighton Parko Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje šį sekma
dienį, rugsėjo 30 d., per 10:30 
val.r. • lietuviškas Mišias bus 
renkamos aukos paremti nuo 
teroro nukentėjusias šeimas. 
Po Mišių įvyks svarbus para
pijos lietuvių susirinlįmas 
mokyklos salėje.

Poezijos popietė „Sekly
čioje” vyks spalio 3 d., trečia
dienį, 2 val.p.p. Dalyvauja 
poetai: Julija Švabaitė-Gylie- 
nė, dr. Jonas Šalna, prof. Al
fonsas Šešplaukis-Tyruolis ir 
Apolinaras Bagdonas, kurio 
eilėraščius skaitys deklama- 
torė Aldona Pankienė. Visi 
maloniai kviečiami dalyvadti 
trečiadienio popietėje, pasi
klausyti lakių poezijos pos
mų, padraugauti su iškiliais 
poetais. Tegul ši trečiadienio 
popietė pasiliks mūsų atmin
tyje kaip graži poezijos šventė. 
Atvykite! Po programos, kaip 
jau įprasta, bus bendri pietūs.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 50-MEČIO 
SUKAKTIES RENGINIAI 

1951-2001
2001 m. spalio 8-14 d., Lemont - Alsip - Chicago

Spalio 8-11 d. 9 v.r. iki 5 v.v.
Lietuvos Seimo ir LB Tarybos komisijos posėdžiai
Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, EL 60439t
Spalio 12-13 d., 8:30 v.r.
JAV LB XVI Tarybos antroji sesija
Radisson Hotel Alsip, 5000 W. 127th St., Alsip, IL 60803

Spalio 12 d., penktadienį, 7 v.v.
LB Tarybos iškilminga vakarienė 
Radisson Hotel Alsip, Alsip, IL

Spalio 13 d., šeštadienį, 5 v.v.
LB jubiliejinės parodos atidarymas
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 5620 S. Claremont,
Chicago, IL 60636

6 v.v. Akademija ir meninė dalis 
Jaunimo centro didžiojoje salėje.

Po iškilmių - vaišės Jaunimo centro mažojoje salėje.

Spalio 14 d., sekmadienį, 10:30 v.r.
Padėkos šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
6812 S. Washtenaw.Ave., Chicago, IL

ir
10:30 v.r. padėkos pamaldos 
Lietuvių Evangelikų Tėviškės bažnyčioje 
6641 S. Troy St, Chicago, IL.

3 v.p.p. choro .Ąžuoliukas” koncertas
Maria mokyklos auditorijoje
6727 S. California Avė., Chicago, IL.

6 v.p.p. vakarienė „Seklyčioje”
2711 W. 71stSt. #
Chicago, IL 60629

Kviečiame visus dalyvauti.

JAV LB 50-mečio sukakties minėjimo rengimo komitetas

Pasaulio lietuvių centras 
spalio 6 d., šeštadienį, 6 val.v. 
sporto salėje rengia rudens pa
bendravimo vakarą. Bus ska
nus pačių vakaro rengėjų pa
gamintas maistas, labai popu
liarus vokiečių orkestras savo 
atliekama muzika kvies pasi
linksminti. Tai - šeimos vaka
ras, taigi kviečiame visus: vai
kus, jaunimą, tėvelius ir vy
resniuosius į pabendravimo 
vakarą, kurį ruošia PLC ren
ginių komitetas.

T. Rudaitis į „Draugo” po
kyli, įvyksiantį šį sekmadienį, 
rugsėjo 30 d., 5 val.v. Marti
niąue pokylių salėje, užsisakė 
10 vietų. Su malonumu lauk
sime!

„Metropolitan” lygos va
dovybė pranešė, kad šį sek
madienį, rugsėjo 30 d., York- 
ville, IL, numatytos „mąjor” 
divizijos rungtynės tarp „Li
tuanicos” ir lenkų „Lightning” 
komandų nukeliamos vėles
niam laikui. Rungtynės prieš 
„Lightning” turės būti žai
džiamos lapkričio 11d.

Kaip ir kasmet, Lietuvių 
fondas „Draugo” dienraštį 
parėmė 5,000 dol. auka. Esa
me labai dėkingi!

Dėl tragiškų ivykių Vy
tauto Kernagio labdaros kon
certas Čikagoje buvo atidėtas. 
Dieviško kryžiaus Lietuvos be
namių paramos fondas už 
nuoširdžią talką dėkoja daili
ninkei Rasai Sutkutei, Dijanai 
Giedgaudaitei-Balsevičienei ir 
Astai Buračaitei. Iš anksto 
pirkusiems bilietus pinigai 
grąžinamai. Prašome bilietus 
siųsti Indrei Tįjūnėlienei, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Fondas dėkoja pa
aukojusiems bilieto kainos 
auką koncerto rengimo išlai
doms padengti, tuo padedant 
Lietuvoje vargingiausiai gyve
nantiems.

Aldona Simonaitis, gyve
nanti Rockford, IL, grąžinda
ma „Draugo” pokylio laimėji
mų šakneles, mūsų dienraštį 
parėmė 50 dol. auka. Nuošir
džiausiai dėkojame!

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

NESUKLUPUS ŽENGIAME PIRMYN
— Mes nepavargsime, mes 

nesuklupsime, mes laimėsime! 
— kalboje į tautą po rugsėjo 
11 d. teroristų smūgių New 
Yorke ir Pentagone skelbė 
JAV prezidentas George W. 
Bush.

Teroristų smūgiai palietė ne 
vien dangoraižius, lėktuvus, 
ginkluotų pąjėgų štabą ir nu
sinešė tūkstančius žmonių gy
vybių. Jie stipriai palietė 
Amerikos ekonominį gyveni
mą. Finansinę ir psichologinę 
žmonių gerovę. Netgi pasitikė
jimą Amerikos savisauga, 

i — Man tėvai vis sakė, kad 
Amerika nepaliečiama, — 
„Chicago Tribūne” laiškų sky
riuje rašė. viena moksleivė. — 
Dabar aš pati matau, kad taip 
nėra. ,

Teroristų finansinį smūgį iš
gyvena ne vien lėktuvų bend
rovės, viešbučiai, restoranai. 
Jį išgyvena kiekvienas ameri
kietis, bendrovė, organizacija, 
fondas, sutaupytas bei uždirb
tas lėšas investavęs vertybių 
biržoje ateities poreikiams. 
Nepaisant nuosmukio, dauge
lis bėga iš biržos patyrę nuos
tolius, panikos pagauti.

Tiesa, kiek nusmuko Draugo 
fondo investavimų pelnas, 
nors pagrindinis —milijono 
ir daugiau dolerių vertės fon
do kapitalas išliko sveikas 
konservatyvaus Draugo fondo 
investavimo dėka. Jis toks lie
ka ir ateityje. Tokie bus ir toli
mesni investavimai su mažes
niu (5-6 proc.) pelnu.

Šių metų DF rudens vajaus 
pradžia rodo senųjų Draugo 
fondo narių, rėmėjų, garbės 
narių dosnumą, ateinant ir 
naujiems nariams bei rėmė
jams. Draugo fondo pastangos, 
telkiant kapitalą toliau, yra 
mūsų visuomenės išgirstos ir 
remiamos. Kviečiame visus ir 
toliau gausiai atsiliepti į ru
dens vajaus laiškus su dides
niu ar mažesniu įnašu Draugo 
fondui.

Rildens vąjaus įnašai
Su 1,000 dolerių:
Kostė Ancerevičienė, • gar

bės narė, iš viso 2,000 dol., 
Chicago, IL.

Su 500 dolerių:
Apolonija Vitkuvienė, gar

bės narė, iš viso 6,500 dol.,
W. Hartford, CT.

Dr. V. Dubinskas, garbės 
narys, iš viso 9,750 dol., Chi
cago, IL.

Su 300 dolerių:
Dr. Augustinas Laucis, gar

bės narys, iš viso 3,400 dol., 
Mt. Olive, IL.

Saulius Šimoliūnas, garbės 
narys, iš viso 1,607 dol., Det
roit, MI.

Su 200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, 

garbės nariai, iš viso 2,605 
dol., Piedmont, CA.

Adelaida Balbata, garbės 
narė, iš viso 4,300 dol., St. Pe
tersburg, FL.

Vytautas Vidugiris, garbės 
narys, iš viso 3,800 dol., Palos 
Verdes, CA.

Su 100 dolerių:

„Saulutės”, Lietuvos vaikų 
globos būrelio susirinkimas 
vyks šeštadienį, spalio 6 d., 10 
val.r. Pasaulio lietuvių centro 
Bočių menėje Lemonte. Narės 
prašomos dalyvauti.

E. Šulaičio straipsnyje 
„Nuotykinga A. Kezio kelionė 
į Lietuvą” („Draugas”, 2001 
m. rugsėjo 28 d.) penktos pas
traipos paskutinis sakinys tu
rėtų būti pratęstas: „Jam pa
vyko užsisakyti bilietą rugsėjo 
21 d. skrydžiui, tačiau tą datą 
dėl kai kurių abejonių Vilniuje 
reikėjo dar kartą keisti ir vyk
ti rugsėjo 26 d.".

Viktorija Karaitienė, gar
bės narė, iš viso 1,900 dol., 
Union Pier,- MI.

Aleksandras Atutis, garbės 
narys, iš viso 1,320 dol., Plea- 
sant Hill, CA.

Jonas ir Janina Mikulioniai, 
garbės nariai, iš viso 1,300 
dol., Sterling H ta, MI.

Monsin. Algirdas Olšauskas, 
garbės narys, iš viso 2,400 
dol., Los Angeles, CA.

Monika Lembertas, iš viso 
900 dol., Santa Monica, C A

Ričardas ir Laima Ringiai, 
iš viso 300 dol., Glendale, CA.

Dalia Woss, iš viso 300 dol., 
Ringoes, NJ.

Vladas Staškus, iš viso 800 
dol., Redford, MI.

Dalilė ir Antanas Polikaitis, 
iš viso 800 dol., Westlake Vil- 
lage, CA.

Clevelando „Ateities” klu
bas, per Marie Mikonienę, iš 
viso 500 dolerių.

Su 50 dolerių:
Elena Kelečius, iš viso 700 

dol., Oak Lawn, IL.
Birutė Čyvienė, iš viso 100 

dol., Cleveland, OH.
Antanas Osteika, iš viso 300 

dol., Warren, MI.
Rimas Černius, iš viso 700 

dol. La Grange Park, IL.
Ruth Z. Gricius, iš viso 50 

dol., Agoura Hills, CA.
Su 30 dolerių:
Kazys ir Mėta Linkus, iš vi

so 230 dol., Sunny įsiės 
Beach, FL.

Adona Markelienė, iš viso 
450 dol., Oak Lawn, IL.

Su 25 doleriais:
Juozas Žadeikis, iš viso 25 

dol., Chicago, IL.
Afonsas Alkas, garbės na

rys, iš viso 1,355 dol., Tampa, 
FL.

Teodora Zailskas, iš viso 925 
dol., Cicero, IL.

Valerija Čepaitienė, iš viso 
380 dol., Chicago, IL.

Aice Lopez, iš viso 55 dol., 
Miramar, FL.

Stanislovas Korsakas, iš 
viso 25 dol., Grayslake, IL.

Andrius Butkūnas (20 dol.), 
iš viso 250 dol., Farmington 
Hts, MI.

Su 15 dolerių:
Gailė ir Robertas Vitas, iš 

viso 55 dol., Aurora, IL.
Stasys ir Ona Ruibiai, iš vi

so 215 dol., Chicago, IL.
Su 10 dolerių:
Petronėlė Cicėnas, iš viso 10 

dol., Naperville, IL.
Julija Repčienė, iš viso 10 

dol., Cherry Valley, IL.
Vytautas Matulionis, iš viso 

340 dol., Cleveland Hts, OH.
Dalia Šaulys, iš viso 100 

dol., Chicago, IL.
Vladas Maciejauskas, iš viso 

40 dol., Euclid, OH.
Su 5 doleriais:
Antanina Šalčius, iš viso 55 

dol., Manchester, CT.
Elena Radzevičiūtė, iš viso 

115 dol., Chicago, IL.
Seselė M. Emma, iš viso 15 

dol., Chicago, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja-

me.
Fondo iždininkas

Praleiskite malonų vaka
rą su Lietuvos D.ukterimis 
jų ruošiamame rudens poky
lyje, vyksiančiame spalio 6 d. 
6 val.v. Jaunimo centre. Pa
remkime jų šalpos ir labdaros 
darbą! Bus vaišės, programa, 
veiks baras. Labai reikia lai
mikių „laimės šuliniui”, ku
riuos galite atnešti į „Name
lius”, o taip pat ten užsisakyti 
bilietus ar stalus. „Namelių” 
adresas: 2735 W. 71st Str., tel. 
773-925-3211. Budima visas 6 
dienas nuo 10 val.r. iki 2 vai. 
p.p. Tad neužmirškime, visi 
labai laukiami!

Savaitinio laikraščio 
„Southwest News-Herald” 
puslapiuose pasirodė „Neigh- 
borhood Notebook” naujasis 
nuomonių skyrelis, kuriame 
Joe Kulys dėsto mintis apie 
įvairius specifinius Čikagos 
pietvakarių apylinkės reika
lus, kartais paliesdamas ir 
Lietuvių bendruomenės prob
lemas. Šis populiarus laikraš
tis išleidžia dvi laidas - mies
tui (platinamas tarp Western 
ir Harlem, 49 ir 87 gatvių) bei 
priemiesčiams (Oak Lawn, 
Burbank, Bridgevievv, Hickory 
Hills, Justice ir Willow 
Springs). Laikraštį taip pat 
galima gauti Lithuanian Pla- 
za Bakery and Deli, 2616 W. 
Lithuanian Plaza Court (69th 
Street). Nuomonių skyrelį taip 
pat galima skaityti internete 
swnewsherald. com

PERDUODAMA L. VYČIŲ 
CHORO DIRIGENTO 

LAZDELĖ

Faustas Strolia Lietuvos Vy
čių chorui pradėjo vadovauti 
1960 m. Jis nori chorą perduo
ti jaunesniam vadovui, kad 
nuo 1916 m. gyvuojantis cho-’ 
ras galėtų ir toliau per lietu
višką dainą palaikyti gyvą lie
tuvišką sąmonę. Kaip jis sako, 
nenorįs laukti, kol kas nors 
diplomatiškai jam duotų su
prasti, kad laikas „nusiimti”. 
Chorui sutiko vadovauti jau
na, chorvedybą baigusi diri
gentė, jau kartą per „Me- 
morial Day” Šv. Kazimiero ka
pinėse gražiai pasirodžiusi 
Amą Preisaitienė.

Oficialus dirigento lazdelės 
perdavimas įvyks sekmadienį, 
spalio 7 d., seserų kazimie- 
riečių vienuolyno didžiojoje 
auditorįjoje, 2601 W. Mar- 
ąuette Road (įvažiavimas į 
saugią automobilių aikštelę iš 
Washtenaw Avė.), kur chorui 
paremti ruošiami pietūs: 1 
vai. p.p. pasisvečiavimas, o 2 
vai. p.p. trumpa programėlė ir 
pietūs. Informacija ir bilietų 
užsisakymas skambinant Sta
sei Rudokienei tel. (773) 471- 
2239.

Bus ir laimėjimai, kuriuose 
už dolerį galėsite laimėti pini
ginius laimikius. Atsilankyda
mi ne tik pagerbsite Lietuvos 
Vyčius, bet sykiu suteiksite 
pripažinimą 40 metų lietuvy
bei dirbusiam choro vadovui.

Skelbimai
» BALTIC MONUMENTS, 

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

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60629. Tel. 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 39l4^W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą; dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
Jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

• 2001 m. liepos pabai
goje dvi poros — Gražina 
Landsbergytė ir Mamertas 
Erčiai bei Agirdas ir Joan 
Landsbergiai šventė 50 
metų vedybų sukaktį. Ta 
proga svečiai sveikindami juos 
aukojo „Lietuvos Našlaičių 
globos”, „Lietuvos vaikų vilties” 
komitetui ir Amos fondui.

„Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetui aukojo: Julįja 
Kay, Okland, CA; Antanas Bag- 
džiūnas, Hillcrest, NY; Giedrius 
ir Birutė Bagdžiūnai, Hunt- 
ngton, NY; Ritonė Ivaška, New 
York; Agimantas ir Teresė bei 
sūnus Liudas Landsbergiai, 
Upper Marlboro, MD; Jadvyga 
Matulaitienė, Hillcrest, NY; 
Olev Olesk, Riverside, NY; 
Kęstutis Vasiliauskas ir Sonata 
Petravičiūtė, New York; Gin
tarė Banaitytė IvaŠkienė, Mon- 
roe, CT. Iš viso Lietuvos našlai
čiams ta proga suaukota $370.

„Lietuvos Vaikų vilties” 
komitetui aukojo: Antanas 
Bagdžiūnas, Hillcrest, NY; 
Paulius ir Birutė Bagdžiūnai, 
Hillcrest, NY; Algimantas ir 
Teresė bei sūnus Liudas Lands
bergiai, Upper Marlboro, MD; 
Andrius ir Sharon Lands
bergiai, New York, NY; Jadvyga 
Matulaitienė, Hillcrest, NY; 
Dalia ir Rimas Šileikiai, Hil
lcrest, NY. Iš viso suaukota 
$430.

Almos fondui aukojo Julia 
Kay, Oakland, CA $20.

Visų komitetų vardu, nors ir 
labai pavėluotai, sveikiname 
sukaktuvininkus, linkėdami 
viso geriausio, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globa” „Lietuvos 
Vaikų viltis” ir Almos fon
das. 2711 West 71 8tr., Chi
cago, IL 60629.

• Švenčiant a.a. dr. Al
binos Prunskienės netekties 
metines, Ramojus ir Janina 
Mozoliauskai aukoja Lietuvos 
našlaičiams-apleistiems vai
kams $50. Prisimename dr. 
Albiną, liūdime jos netekę, o 
aukotojams dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globa”., 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629

• Amerikos lietuviai remia 
ir padeda apleistiems Lietuvos 
vaikams. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, vaikams po 
$150 atsiuntė: Julia Danta, 
Exton, PA; Juozas ir Rėdą 
Ardžiai, Fairview, PA; F. 
Liktorius, Ft. Lauderdale, FL; 
Apol Varnelis, Dovvagiac, MI; 
a.a. dr. Alina Domanskienė, 
Palos Park, IL. $500 atsiuntė 
Ellinora ir Phillip Vinson, 
McMinnville, TN — tai 3 vaikų 
metinis paramos mokestis ir 
$50 skirta Lietuvos vaikams Šv. 
Kalėdų dovanoms. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame visiems 
aukotojams! „Lietuvos 
Našlaičių globa”, 2711 West 
71 Str., Chicago, IL 60629.

• Amos fondas
Aa. Stasės Sirtautienės 

atminimą pagerbdami, jos ar
timieji, draugai ir pažįstami 
aukoja Lietuvos vaikams per 
Almos fondą: Jonas ir Rūta 
Spurgiai, Chicago, IL; Algis, 
Adona, Giedorius ir Roma Bi- 
kulčiai, Cicero, IL; Stasys ir 
Nijolė Bikulčiai, Burbank, IL; 
Ray, Helen ir Laura Petraus
kai, Davisburg, MI; Antanas 
Osteika, Warren, MI; Ignas ir 
Stefanija Kauneliai, Westland, 
MI; A. Petrauskienė, Davis
burg, MI ir Silvįja Aleksiūnss, 
Indian Head Park, IL. Iš viso 
šia liūdna proga surinkta $420.

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, o au
kotojams dėkojame! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Tax 
ID 36-4124191. Čekius rašyti 
„Lithuanian Orphan Care”, 
pažymint, kad skirta Amos 
fondui. Siųsti: 2711 West 71 
St., Chicago, IL 60629.

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia, daugiavai
kėms šeimoms ir studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Alvitietis 
$300; Clevelando LB Soc. sk. 
(O. Šilėnienė) $120 tęsiant 
mergaitės paramą; William 
Lohff $600 studentės stipen
dijai. Labai ačiū! „Saulutė” 
(„Sunlight Orphan Aid”), 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Tel. 847-537- 
7949. Tax ID# 36-3003339.

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 Ši Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030.

• Lithuanian Citizen’s 
Society of Westem Pennsyl- 
vania, Pittsburg, PA, globoja 
Lietuvoje labai daug vaikų. 
Dabar pratęsdami paramą ki
tiems metams, dvidešimčiai 
vaikų atsiuntė $3,000.

Šv. Kalėdos jau netoli. Kad 
neturtingiems ir apleistiems 
Lietuvos vaikams suteikti vil
ties žiburėlį, šie asmenys at
siuntė jiems dovanų: $150 
Margaret Towers, Wilmington, 
DE; $75 Edward V. Zunaris, 
Wollaston, MA; $30 Joseph ir 
Bernita Pollock, Overland 
Park, KS; $25 Edward Valeska, 
Cinncinati, OH; $20 Aldona 
Pankienė; $10 Jacąueline A. 
Marcoux, Galės Ferry, CT. 
Kalėdų šventėms surinkti pi
nigai bus persiųsti į Lietuvą 
Kaimo vaikų fondui ir Gražinai 
Landsbergienei, kad būtų per
duoti apleistiems Lietuvos 
vaikams švenčių proga.

Omahos, NE, lietuviai 
visada remia dideles netur
tingas šeimas Lietuvoje, Jie yra 
dalis „Lietuvos Našlaičių glo
bos” komiteto. Įgaliotoja Laima 
Antanėlienė š. m. rugsėjo 8 d. 
atvežė į Čikagą ir išsiuntė į 
Lietuvą neturtingoms ir di
delėms šeimoms Omahos lie
tuvių dovanas — aštuoniolikai 
šeimų 31 dėžę. Visiems 
aukotojams Lietuvos vaikų 
vardu dėkoajme! „Lietuvos 
Našlaičių globa”, 2711 West 
71 Str., Chicago, IL 60629

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimo* konsultacijos ieštadieniai*

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

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
ToL 773-284-0100.

TeL 630-237-0200, Lemont, IL

NKMURA GIKDRII/H PKNCY1A
Attornay at Law 

M am bar .Padarai Trial Bar 
Former Aaat Btatas Attornay,

I)uPag« Oountv
Criminal, Family and Civil Law 

Houra by Appoitment 
S South Van Buren 

BaUvia, Ulinei. 00610 
Aaaociata oiBcaa in Clarandon Hilla, 

Rolling Me.dtne. and Chicago 
(Old Town Area)

TaL 090-400-0800 Faz. 0SO-4OO48M

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60620 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: GibaitisQaol.com 
Toli free 24 hr. 888-77641742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

GibaitisQaol.com



