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Šiame
numeryje:
Susibūrė ketinantys 
atnaujinti studentų 
ateitininku veiklą; 
dalyvavome pasaulio 
jaunimo dienose.

2 psl.

„Jei galima Vašingtonui, 
kodėl negalima Maskvai”, 
teigia vedamąjame 
Danutė Bindokienė,
„O Putin tik rankomis 
trina”, - antrina Bronius 
Nainys komentaruose.

3 psl.

Sveikiname „Draugo” 
leidėju - Lietuviu 
katalikų spaudos 
draugijos tarybos - 
pirmininką, išeivijos 
lietuviu veikėją dr. Petrą 
Kisielių jubiliejaus proga.

4 psl.

Lietuvos muzikinė vasara; 
jeigu jūsų paauglys nori 
turėti kredito kortelę.

5 psl.

Rugsėjo 20-23 d. 
Vašingtone vyks XVI 
JAV LB Tarybos sesija.

6 psl.

Sportas
* Ispanijoje pasibaigusia

me keturių komandų vyrų 
krepšinio turnyre Lietuvos 
rinktinė trečiadienį 80:69 nu
galėjo Kroatijos krepšininkus 
ir užėmė III vietą.

* Po sėkmingo pasirody
mo Olandijoje vykstančių 
daugiadienių „ENECO Ronde 
van Nederland” dviratininkų 
lenktynių ketvirtajame rate 
Prancūzijos „Ag2R Prevoyan- 
ce” komandos narys Linas 
Balčiūnas tarp 120 dalvyių iš 
56-osios vietos pakilo į 7-tąją.

* Vilniuje, Viršuliškėse, 
duris atvers moderni ledo 
arena. Čia bus dvi didelės 
čiuožimo aikštelės. Viena jų 
atitiks visus tarptautinius rei
kalavimus, kita — šiek tiek 
siauresnė — bus skirta treni
ruotėms. Planuojama, jog are
noje vyks ledo ritulio ir dailio
jo čiuožimo varžybos.

Naujausios
žinios

* Lietuva laukia ES nuo
statos dėl tarptautinio bau
džiamojo teismo ir kol kas ne
sijaudina dėl Vašingtono įspė
jimų.

* Skandalas dėl „Wil- 
liams” pasitraukimo iš Lie
tuvos koreguoja socialdemok
ratų rinkimų planus.

* Lietuvos žydų vaikai 
gaus naują torą.

* Prokuratūra atsisakė 
kelti bylą Efraim Zuroff.

* Vyriausybės ir „Jukos” 
derybos dėl „Mažeikių naf
tos” valdymo prasidės kitą sa
vaitę.

* Vilniuje, Kaune ir apy
linkėse dėl gaisrų grėsmės 
uždrausta kurti laužus.

* Biržoje didžiausia buvo 
„Mažeikių naftos” ir Kauno 
„Stumbro" akcijų apyvarta.

* Valstybės tikrintojai 
Švietimo ir mokslo minis
terijoje pasigedo strategijos.

Žemdirbiai prašo 
kompensuoti dėl 
sausros patirtus

nuostolius
Žemdirbių savivaldą atsto

vaujantys Žemės ūkio rūmai 
(ŽŪR) prašo valstybės kom
pensuoti dėl sausros patirtus 
ūkininkų nuostolius ir ragina 
kuo skubiau išspręsti pieno 
ūkio problemas.

„Kaip niekad karšta ir sau
sa vasara verčia šalies žem
dirbius skaičiuoti ne tik dėl 
rinkos sąlygų patiriamus nuo
stolius, bet ir sausros padari
nius”, teigiama penktadienį 
ŽŪR išplatintame pranešime 
valdžios atstovams. Anot pra
nešimo, vienas iš būdų padėti 
— mokėti tiesiogines išmokas 
ne tik už parduotą augalinin
kystės produkciją, bet ir už 
deklaruotą pasėlių plotą, nu
kentėjusi nuo sausros.

Be to, ŽUR siūlo papildyti 
Specialiąją kaimo rėmimo pro
gramą ir joje numatyti pa
dengti nuostolius, patirtus 
pasėliuose dėl šalnos, krušos, 
liūčių ir kitų stichinių nelai
mių. (BNS)

Kernavėje rasta 
daugiau kaip

2,000 metų senumo 
kapavietė

Kernavėje archeologai apti
ko itin retą pirmojo tūkstant
mečio prieš Kristų kapavietę 
su degintais žmogaus palai
kais.

Kaip pranešė Kultūros pa
veldo centras, kapavietę penk
tadienį Kernavės rezervato te
ritorijoje aptiko Vilniaus uni
versiteto ir Kernavės muzie
jaus archeologų ekspedicija. 
Kaip sakė archeologinių tyri
mų vadovas Aleksas Luchta
nas, rasta kapavietė yra labai 
reta. „Lietuvoje tokio senumo 
palaidojimų yra labai nedaug. 
Pastarąjį kartą ankstyvojo ge
ležies laikotarpio kapavietę 
Kernavėje buvom radę 1989 
metais”, sakė A. Luchtanas.

„Šio laikotarpio kapavietes 
gana sunku aptikti, o ir Lietu
voje jų buvo aptikta labai ma
žai. Tame laikotarpyje palai
kai buvo deginami, be to, dar 
ir laidojami nelabai giliai”, 
teigė A. Luchtanas. ,bns»

Pasaulio naujienos
(Remianti* AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų praneiimais)

JAV
Central Point, Oregon. 

JAV prezidentas George W. 
Bush vengė kritikuoti Pakis
tano prezidento Pervez Mu- 
sharraf prieštaringai vertina
mus mėginimus išplėsti savo 
galias, vietoj to išgirdamas jo 
indėlį į „karą su terorizmu”. 
Kiek anksčiau Baltųjų rūmų 
atstovas spaudai Ari Fleischer 
kritikavo P. Musharraf, teig
damas, jog JAV prezidentas 
viliasi, kad 1999 m. taikaus 
perversmo metu valdžią perė
męs kariuomenės vadas įgy
vendins savo pažadą surengti 
laisvus ir sąžiningus rinki
mus. P. Musharraf trečiadienį 
pranešė apie kelias „neatšau
kiamas” konstitucines patai
sas, tvirtindamas, kad parla
mento pritarimas tam nebūti
nas.

Medford, Oregon. JAV
prezidentas George W. Bush, 
ketvirtadienį lankydamasis 
Oregon valstijoje, pristatė 
naują kovos su miškų gaisrais 
planą, pagal kurį sušvelnina

Nepatenkinti mažomis pieno ir kitos žemės ūkio produkcijos supirkimo kainomis dešimt Suvalkijos regiono 
smulkiųjų žemdirbių pėsčiomis išsirengė į sostinę. Apie porų valandų už uždarų durų Vyriausybės priimamaja
me pėsčiomis į Vilnių atvykę suvalkiečiai žemės ūkio ministrui Jeronimui Kraujeliui bei socialinės apsaugos ir 
darbo ministrei Vilijai Blinkevičiūtei aiškino protesto mitinguose surašytus ūkininkų ekonominius ir socialinius 
reikalavimus. „Šiuo metu situacija pieno ūkyje labai įtempta, tačiau jam remti šiemet valstybė neišgali skirti 
daugiau kaip 11 mln. litų”, tokią nuostatą penktadienį vykusiame susitikime su Suvalkijos regiono smulkiųjų 
žemdirbių delegacija išdėstė žemės ūkio ministras.

Nuotr.: Suvalkijos žemdirbiai žygiuoja Vilniaus gatvėmis. Kęstučio Vanago (Eltai nuotr.

Kauno elektrinės pirkimo 
konkurso nugalėtojas — Rusijos 

„Gazprom” susivienijimas
Vilnius, rugpjūčio 23 d. 

(BNS) — Bendrovės „Kauno 
energija” valdyba ketvirta
dienį nutarė siūlyti Kauno 
elektrinės privatizavimo kon
kurso nugalėtoju patvirtinti 
Rusijos bendrovės „Gazprom”, 
Lietuvos įmonės „Dujotekana” 
ir JAV įmonės „Clement Po- 
wer Venture Ine.” susivieni
jimą.

Jei derybos su šiuo susivie
nijimu būtų nesėkmingos, bū
tų deramasi su antrosios vie
tos laimėtoju Suomijos ben
drove „Fortum Power and 
Heat Oy”, BNS pranešė „Kau
no energijos” valdybos pirmi
ninkas ir elektrinės pardavi
mo konkurso darbo grupės va
dovas Ramūnas Garbaravi- 
čius.

Rugpjūčio 29 d. konkurso re
zultatus turėtų tvirtinti Kau
no miesto taryba. Kauno savi
valdybė valdo 85.21 proc. 
„Kauno energijos” akcijų.

mos taisyklės, reglamentuo
jančios nudžiūvusių medžių ir 
pomiškio kirtimą valstybi
niuose miškuose. Oregone G. 
W. Bush apžiūrėjo miško gais
ravietę ir pristatė „Sveikų 
miškų iniciatyvą”, kuria jau 
pasipiktino aplinkosauginin
kai, nors miškininkai jai iš 
esmės pritarė. Prezidento nuo
mone, iškirtus miškuose ligo
tus, nudžiūvusius medžius ir 
krūmus, gaisrų nebebus.

Į EUROPA

Londonas. Irako preziden
tui Saddam Hussein sutikus 
įsileisti į valstybę Jungtinių 
Tautų (JT) ginkluotės tikrin
tojus, karinių veiksmų grėsmė 
išnyktų, ketvirtadienį pareiš
kė Didžiosios Britanįjos užsie
nio reikalų sekretorius Jack 
Straw. Britanijos premjeras 
Tony Blair kone be išlygų re
mia JAV prezidento George 
W. Bush ryžtą nušalinti Irako 
vadovą, kurį jis kaltina siekiu 
įsigyti masinio naikinimo 
ginklų, tačiau tokia premjero 
nuostata susiduria su vis di

„Gazprom” vadovaujamas su
sivienijimas už Kauno elek
trinę pasiūlė 116.5 mln. litų, 
„Fortum” — 115 mln. litų.

„Gazprom” v. žiovaujamas 
susivienijimas už 80 proc. par
duodamos energijos pasiūlė 
nustatyti 6.23 cento už kilo
vatvalandę (kWh) kainą, o li
kusiai daliai ją sumažino iki 
5.9 cento. Jo konkurentas nu
statė 6.20 cento kainą visai 
parduodamai šilumos energi
jai. Be to, „Gazprom” savo 
pasiūlyme įsipareigoja 5 me
tus nedidinti šilumos kainos 
net keičiantis dujų kainai.

Norą dalyvauti Kauno elek
trinės pardavimo konkurse 
buvo pareiškę aštuoni inves
tuotojai, tačiau penki jų vėliau 
nusprendė neteikti savo pa
siūlymų.

Privatizuojama elektrinė 
yra bendrovės „Kauno energi
ja” filialas, jos balansinė vertė 
— daugiau kaip 100 mln. litų.

dėjančiu pasipriešinimu net jo 
paties Darbiečių partijoje.

Kopenhaga. Europos Są
jungai (ES) šiuo metu vado
vaujanti Danija ketvirtadienį 
pranešė esanti optimistiškai 
nusiteikusi dėl galimybės ras
ti kompromisą su Rusija, kuri 
baiminasi, kad Karaliaučiaus 
sritis, ją supančioms valsty
bėms įstojus į ES, bus dar la
biau izoliuota. Rusija ir toliau 
nepritaria vizų režimui, bet 
neseniai sušvelnino savo nuos
tatą nurodžiusi, kad svarstys 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus pasiūlymą leisti 
Lenkijai ir Lietuvai reikalauti 
iš Karaliaučiaus srities gyven
tojų vykstant į šias valstybes 
naudotis magnetinėmis kor
telėmis, kurios būtų vizų pa
kaitalas.

Varšuva. Lenkijos komu
nistų slaptoji tarnyba turėjo 
šnipą, kuris, būdamas kunigu, 
6-ajame ir 7-ajame dešimtme
čiuose sekė vyskupą Kami 
Wojtyla, vėliau tapusį popie
žiumi Jonu Pauliumi II. Tarp
K. Wojtyla aplinkos žmonių 
agentu dirbęs dvasininkas, 
kurio slapyvardžiai buvo „Za- 
gielowski” ir „Torano”, turėjo 
didelę įtaką ne tik Krokuvos 
vyskupijoje, bet kai kuriais at

Rusija žada 
informuoti apie naftos 
gavybą prie Neringos

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Rusija pažadėjo teik
ti papildomos informacijos 
apie bendrovės „LUKoil” pla
nuojamą naftos gavybą „Krav- 
covskojės” telkinyje Baltijos 
jūros povandeninėje dalyje vos 
už kelių kilometrų nuo Lietu
vos teritorinių vandenų.

Kaip pranešė Aplinkos mi
nisterija, tokį sutikimą Rusi
jos atstovai pareiškė Helsinkio 
komisuos reikalavimu per 
Helsinkio konvencijos valsty
bių narių komitetų vadovų 
posėdį, kuris vyko šią savaitę 
Rygoje. Baltijos jūros apsau
gos (Helsinkio) konvenciją yra 
patvirtinusios visos 9 Baltijos 
regiono valstybės.

Anot pranešimo, Lietuvos 
aplinkos ministerija birželį 
Helsinkio konvencijos valsty
bėms pareiškė susirūpinimą 
dėl galimo pavojaus Baltijos 
jūrai, jeigu Rusuos bendrovė 
pradėtų atviroje jūroje naudo
ti naftos telkinį „D-6”. („Krav- 
covskojė”).

vejais ir valstybės vyskupams.
Belgradas. Jugoslavijos 

prezidentas, 58 metų nuosai
kus nacionalistas Vojislav 
Koštunica dalyvaus kitą mė
nesį vyksiančiuose Serbijos 
vadovo rinkimuose.

AFGANISTANAS
Bagramo oro pajėgų ba

zė, Afganistanas. JAV specia
liosios pajėgos buvusioje ta- 
libų citadelėje netoli Kandaha- 
ro miesto aptiko daug Taliba- 
no dokumentų ir didelį ginklų 
sandėlį. Pasak pulkininko lei
tenanto Roger King. sandėlyje 
buvo 1,400 107 mm kalibro ra
ketų, 200 minų, 15 automatų, 
įvairių nedidelių ginklų ir 
amunicijos. Be to, JAV pajė
gos rado daug dokumentų, ku
rie tikriausiai yra Talibano.

PAKISTANAS
Islamabadas. JAV atstovai 

penktadienį Islamabade pasi
rašė sutartį dėl 3 mlrd. dol, 
Pakistano skolos konsolidavi
mo ir pertvarkymo. Šia sutar
timi JAV stengiasi palengvinti 
vieno pagrindinių karo prieš 
terorizmą sąjungininkų — Pa
kistano skolos naštą. Be kitų 
paskolų, pasirašytoji sutartis 
galioja paskoloms, kurios buvo

V. Landsbergis: Molotovo- 
Ribbentropo paktas dar gyvas

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Nusikalstamo Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto pa
sekmės tebėra jaučiamos tiek 
tarptautiniu mastu, tiek vi
diniame Lietuvos gyvenime, 
teigia opozicinės Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) vadovas, Seimo narys Vy
tautas Landsbergis.

Pakto pasirašymo 63-ųjų 
metinių proga išplatintame 
pareiškime V. Landsbergis tei
gia, kad ši „didelio nusikalti
mo žmonijai ir didžiųjų nelai
mių pradžios diena” nėra vien 
praeityje. „Jo (pakto — BNS) 
įtaka Europos, ypač Rusijos, 
geopolitikai tebėra žymi ir są
lygoja tebesireiškiantį požiūrį 
į Baltijos valstybes kaip į bu
vusios Sovietų Sąjungos — lai
kino Rusijos pavidalo — dalį. 
Mūsų nepriklausomybė Rusi
jos politikų nedžiugina, o vei
kiau suvokiama kaip didvals- 
tybės nuostolis”, rašo V. 
Landsbergis.

Jo teigimu, pakto ir jo pa
sekmių įtaka yra pastebima ir

„Williams” paskolą perims 
„Jukos” susivienijimas

JAV bendrovė „Williams In
ternational” paskelbė, kad 75 
mln. JAV dolerių paskolos, su
teiktos „Mažeikių naftai”, klau
simas bus sprendžiamas kartu 
su Lietuvos naftos bendrovės 
akcijų pardavimu Rusijos su
sivienijimui „Jukos”.

„Lietuvos vyriausybė at
metė ‘Williams’ pasiūlymą 
parduoti skolą trečiajam as
meniui. Todėl ‘Jukos’ pirks 
^filiams’ paskolą anksčiau su 
šia Rusuos bendrove aptarto
mis sąlygomis”, skelbiama 
„Williams” spaudos prane
šime, rašo dienraštis „Verslo 
žinios”.

„Williams” prezidentas Ste- 
ve Malcolm teigė, kad pasko
los pardavimas, kaip ir nese
niai paskelbtas susitarimas su 
„Jukos” dėl 26.85 proc. „Ma
žeikių naftos” akcijų pardavi
mo už 85 mln. JAV dolerių 
sustiprina „Williams” finan
sinį pąjėgumą.

suteiktos Pakistanui pagal 
JAV pagalbos programą US- 
AID, taip pat pagal „Exim- 
bank” ir Gynybos departamen
to programas. Pareiškime sa
koma, kad Pakistanas glau
džiai bendradarbiaus su JAV 
administracija, siekdamas -1 
mlrd. dol. skolos JAV panaiki
nimo.

BALTARUSIJA
Minskas. Rusijos preziden

to Vladimir Putin siūlymus 
sukurti bendrą Rusijos ir Bal
tarusijos valstybę remiantis 
Rusijos Konstitucija Baltaru
sijos prezidentas Aleksandr 
Lukašenka pavadino „eks
promtu”. „Taip elgtis negali
ma. Aš žinau, kaip buvo sufor
muluoti šie klausimai ir pa
kišti, tiėsiog pakišti mano aki
vaizdoje prezidentui, jis juos 
perskaitė. Taip irgi negalima. 
Prezidentas paprasčiausiai 
įstumiamas į keblią padėtį. 
Taip neturi būti, taip neturi
me vesti dialogo mes, ypač 
valstybės, kurios išaugo viena
me lopšyje", sakė jis. A. Lu
kašenka pavadino „tiesiog ab
surdišku ir nepriimtinu siūly
mu, pagal kurį mus norima 
suskaldyti ir įtraukti į Rusijos 
sudėtį”.

Lietuvos gyvenime. „Iš čia 
kyla užmačios išplauti oku
puotos Lietuvos statusą 1940- 
1990 m. laikotarpy, skirtingai 
traktuoti SSRS ir Vokietijos 
okupacijas bei jų padarytą 
žalą, moraliai reabilituoti oku
pantų represines struktūras ir 
jų pareigūnus, neskatinant 
pastarųjų bent jau sąžinės at
gailai”, rašo V. Landsbergis.

Jo teigimu, „visuomenė Lie
tuvoje tebėra suskaldyta pa
gal praeities vertinamąją pa
žiūrą, ir tai atsispindi taip pat 
politinio elito lygmenyje”.

„Vieningesnė Lietuva būtų 
tvirtesnė ir atsparesnė vis dar 
tenkan tiems išmėginimams, 
tačiau tvirtesnės Lietuvos irgi 
ne visiems kaimynams reikia. 
Kol bus besiilginčių nelaisvės, 
kurią atnešė Stalino-Hitlerio 
sąmokslas, tol gyvensim dvi
lypėj visuomenėj su dvilype pi
lietine sąžine. Kitur mūsuose 
pasitaiko varžytuvių, galime 
būti nevieningi, tačiau šioje 
vietoje būtina siekti vienybės”, 
teigia konservatorių vadovas.

Siekdama išvengti gre
siančio bankroto, „Williams” 
pardavė turto ir paskolų iš 
viso už 5 mlrd. litų.

Rugpjūčio 20 d. vyriausybė 
atmetė „Williams” pasiūlymą 
parduoti 1999 m. su valstybės 
garantija „Mažeikių naftai” 
suteiktą paskolą JAV bankui 
„J.P. Morgan”. Finansų mi
nistrė Dalia Grybauskaitė sa
kė neabejojanti, kad su „Ju
kos” pavyks susitarti dėl ge
resnių paskolų, kurias „Ma
žeikių naftai” suteikė akcinin
kai, perfinansavimo sąlygų.

„Abu likę akcininkai dabar 
visiškai sutinka su tuo, kad 
paskolos būtų refinansuoja- 
mos rinkos sąlygomis”, teigė 
D. Grybauskaitė.

Po to, jei „Jukos” perims 
„Williams” paskolą, „Mažeikių 
naftos” įsipareigojimai nauja
jam akcininkui sieks 150 mln. 
JAV dolerių. (BNS)

GRUZIJA
Tbilisi. Gruzijos Achmetos 

rajono administracijos atsto
vas pranešė, kad penktadienio 
rytą du vyrai ir viena moteris 
žuvo ir dar 7 žmonės buvo su
žeisti, kai Rusijos karo aviaci
ja bombardavo Pankisio tar
pukalnę. Rusijos gynybos mi
nisterija tai neigia. „Jeigu tai 
tęsis, Gruzįja bus priversta 
panaudoti visas priemones, 
kad nutrauktų tokius bombar
davimus”, pareiškė Gruzijos 
prezidentas Eduardas Še
vardnadzė. „Laikas Rusįjai 
nutraukti medžioti Gružuos 
kaimus, ir jeigu prezidento 
neklauso jo kariškiai — tai jo 
problema”, sakė jis.

KINIJA

Beijing. Kinija penktadienį 
pradėjo didelę kareivių ir civi
lių gyventojų mobilizaciją ko
voti su potvyniu, dėl kurio 
grėsmės jau evakuota daugiau 
kaip 600,000 žmonių. Hunano 
provincijoje Dongtingo ežero ir 
kelių upių pakrantėse pasta
tytus pylimus tvirtina dau
giau kaip milijonas žmonių, 
tarp jų — 15,000 kareivių ir 
100,000 teisėsaugos pareigū
nų.
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1985 metais popiežius Jonas 
Paulius II pamatė, kad labai 
svarbu pasaulio jaunimui su
sirinkti ir kartu švęsti savo 
tikėjimą. Jam buvo, ir dar yra, 
labai svarbu, kad jauni katali
kai jaustų pareigą per visą pa
saulį skleisti Jėzaus Kristaus 
mokymus. Todėl jis pradėjo 
Pasaulio jaunimo dienas, kad 
jaunimas galėtų vienoj vietoj 
susiburti ir tarpusavyje suras
ti Kristų.

Šįmet Pasaulio jaunimo die
nos vyko Toronte, Kanadoje, 
liepos 22-28 d. Iš viso pasaulio 
suvažiavo pusė milijono jaunų 
žmonių, tarp jų penkiolika lie
tuvių kilmės jaunuolių iš 
Amerikos. Iš Čikagos atvažia
vo: Algis Bielskus, Živilė 
Bielskutė, Kęstutis Daugir
das, Julius Gylys, Rima Kup
rytė, Liudas Landsbergis, Li
na Poskočimaitė, Gaja Sid
rytė, Rimas Sidrys, Saulė Sid
rytė, Vįja Sidrytė ir Vincas 
Sidrys, iš Cleveland Lukas 
Laniauskas, iš Detroito Lina 
Bublytė, iš Nevv Mexico — 
Andrius Urbaitis. Beveik visi 
yra aktyvūs dalyviai mokslei
vių ateitininkų kuopose ir 
įvairiuose sąjungos renginiuo
se.

Atvykę į Torontą, nuvažia
vome į lietuvių Prisikėlimo 
parapiją, iš kur mus paėmė 
lietuvių šeimos, kurios buvo 
sutikusios mus apnakvydinti. 
Viską pasidėję, grįžome į pa
rapiją, kur neseniai buvo atvy
kę per šimtą PJD dalyvių iš 
Lietuvos. Susipažinome ir 
smagiai praleidome likusį va
karą kartu. Antradienį visas 
būrys lietuvių piligrimų susi
rinko High Park gegužinėje, o 
paskui kartu ėjo į PJD centri
nę vietą „Exhibition Place”. 
Ten Toronto arkivyskupas 
kardinolas Aloysius Ambrozic 
aukojo atidarymo Mišias.

Trečiadienį, kaip ir visas li
kusias dienas, šv. Mišios buvo 
aukojamos Prisikėlimo parapi
joje. Šv. Mišių metu skambėjo 
iš Vilniaus atvykusio Šv. Ber
nardino bažnyčios choro gies
mės, ir iš Lietuvos atvykusių 
brolių pranciškonų instrumen
tinė grupė. Vieną dieną net 
teko proga Lukui Laniauskui 
savo mintimis apie savo ti
kėjimą pasidalinti per šv. Mi
šias. Kasdien bažnyčia buvo 
perpildyta ir buvo tikrai įspū
dingos šv. Mišios. Vėliau tre
čiadienį buvo progų apžiūrėti 
Torontą, dalyvauti PJD rengi
niuose ir susipažinti su jauni
mu iš įvairių pasaulio šalių.

Ketvirtadienį visa lietuvių 
grupė važiavo aplankyti Nia
garos krioklį. Pakelyje susto
jome aplankyti Anapilio ir Ha
miltono lietuvių parapijas. Abi 
parapijos mus labai skaniai 
pavaišino ir gražiai priėmė. 
Penktadienį vakare vyko gyvi 
Kryžiaus keliai pačiam mies
te. Viena pagrindinių miesto 
gatvių buvo uždaryta ir palei 
ją ėjo aktoriai. Buvo labai 
įspūdinga pamatyti, kad tiek 
žmonių iš tiek kraštų kartu su 
mumis meldžiasi.

Šeštadienį, kaip ir kiekvieną 
dieną, susirinkome šv. Mi
šioms parapijoj. Po Mišių visi 
išėjo į piligriminę kelionę į 
Downsview Lands, kur turėjo 
vykti vigilija ir šv. Mišios su 
popiežiumi. Pakeliui į Downa- 
view Lands sukalbėjome ro
žinį. Matėme, kaip kitos gru
pės, eidamos grojo įvairiais 
instrumentais, giedojo gies

mes, meldėsi. Tą vakarą šven
tas Tėvas atvyko ir prasidėjo 
vigilija. Meldėmės, klausėmės 
muzikos, girdėjome jaunų 
žmonių liudijimus ir paskuti- 
niausia popiežiaus žodžius 
mums.

Jis klausė, ant kokių pa
matų statysime dvidešimt pir
mą amžių? Ar mes pasitikė
jimą dėsime į technologijos re
voliuciją, ar į kažką svarbes
nio? Sakė, kad per savo bu
vimą PJD mes duodam savo 
atsakymą. Šv. Tėvas nakčiai 
išvažiavo, o visi piligrimai liko 
Downsview Lands pernakvoti. 
Buvo tikrai nuostabi naktis: 
visas parkas buvo apšviestas 
beveik milijonų žvakučių, vi
sur matėm vėliavas, šokom 
tautinius šokius, dainavom, 
dalinomės mintimis ir įspū
džiais su žmonėm iš viso pa
saulio.

Sekmadienio rytą pradėjo 
labai smarkiai lyti ir daugu
mas mūsų nutarė grįžti į pa
rapiją. Parapijos salėje žiūrė
jome šv. Mišias, kurias popie
žius aukojo. Nors gal iš pra
džių buvome nusivylę, kad ne
galėjome būti Downsview 
Lands, šv. Mišių dvasia ir po
piežiaus žodžiai mus pasiekė. 
Jis mums priminė, kad negali
ma surasti gyvenimo be Dievo, 
laisvės be asmeniškos atsako
mybės ir morališkos tiesos. 
Skatino mus neleisti geresnio 
pasaulio vilčiai pražūti ir ragi
no pasidaryti Kristaus liudy
tojais per visą pasaulį. Po šv. 
Mišių jau buvo laikas su vi
sais naujais ir senais draugais 
atsisveikinti. Prižadėjome, 
kad vėl pasimatysime ir, viską 
susikrovę į automobilius, va
žiavome atgal į namus.

PJD buvo tikrai nuostabus 
įvykis. Beveik neįmanoma at
vaizduoti džiaugsmo dvasios, 
kuri buvo pasklidusi po visą 
Toronto miestą per šias die
nas, kai susirinko pusė milijo
no jaunų žmonių švęsti savo 
tikėjimą. Visut, kur tik ėjome, 
visi šypsojosi, su mumis svei
kinosi, dainavo, su mumis juo
kėsi. Nors buvome iš skirtingų 
kultūrų ir ne visados galėjome 
gerai susikalbėti, jautėme, 
kad labai gerai viens kitą su
pratome.

Norėtumėm labai padėkoti
Kanados lietuviams, kad mus 
taip gražiai ir šiltai priėmė. 
Ypatingai didelį ačiū išreiš
kiame kun. Edžiui Putrimui ir 
PJD lietuvių globos komitetui, 
kuris prižiūrėjo, kad viskas 
mums būtų parūpinta ir vis
kas sklandžiai vyktų. Tikimės 
vėl pasimatyti, gal net per 
būsimas PJD — Vokietįjoje 
2005 metais.

Živilė Bielskutė

STUDENTU VEIKLOS 
ATGAIVINIMAS

Kviečiame studentus ir jau
nus suaugusius, kurie domisi 
Studentų ateitininkų veikla, 
atvykti j studentų savaitgalį, 
Dainavoje vyksianti š.m. spa
lio 11-14 d. Planuojama dviejų 
dienų programa su paskaiti
ninkais, diskusijomis, vakari
nėmis programomis ir studen
tų suvažiavimu. Registracijos 
lapus savaitgaliui įsigyjama 
per internetą-www.ateitis.org. 
Daugiau informacįjos krei
piantis į Simą Laniauską, 
Liną Šeštokaitę arba Kęstutį 
Aukštuolį elektroniniu paštu - 
studentija@ateitis.org.

Lietuviai jaunuoliai iš JAV, dalyvavę Pasaulio jaunimo dienose Toronte, Kanadoje.

STUDENTŲ ATEITININKŲ VEIKLA
Liepos mėnesį, Dainavos 

stovyklavietėje, susibūrė nedi
delė grupė studentų padisku
tuoti ir pakalbėti kaip ge
riausiai atnaujinti Šiaurės 
Amerikos Studentų ateitinin
kų sąjungą ir jos veiklą. Su 
entuziazmu ir energija stu
dentai pradėjo sąjungą atkur
ti, susitikdami nedideliuose 
būreliuose — ne visai skirtin
gai nuo pirmųjų Ateitininkų 
Lietuvoje — pasitarti ir pa
sidalinti mintimis. Studentų 
atstovai Kęstutis Aukštuolis 
ir Simas Laniauskas dalyva
vo ŠAAT-o susirinkime Dai
navoje š. m. liepos mėnesį. Ta
ryba mielai priėmė studentų 
pastangas, jiems pritarė ir 
studentus remia.

Bet svarbiausia — konkre
tūs rezultatai visų tų disku
sijų ir susirinkimų: pirmas 
naujos veiklos studentų sa
vaitgalis organizuojamas spa
lio 11, 12, 13, 14 d. — Colum- 
bus Dienos savaitgaly — Dai-

ATEITININKŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS 
DAINAVOJE

Penkt., rugpjūčio 30 d. 
vak.

Šv. Mišios — kun. Žydrūnas 
Kulpys.

Šešt., rugpjūčio 31 d.
Paskaitas skaitys: istorikas 

Bronius Makauskas ir psicho
logas Vytenis Damušis.

Simpoziumas — ves Darius 
Polikaitis. Dalyvaus Vincas 
Kolyčius, Simas Laniauskas ir 
Vita Aukštuolienė.

Rečitalis — sol. Dalia Lie- 
tuvninkienė, akomp. Rimas 
Kasputis.

Luko Laniausko pranešimas 
apie Pasaulio jaunųjų kata
likų suvažiavimą Toronte.

Rimas Sidrys — filmas iš 
suvažiavimo ir ateitininkų gy-

ATEITININKŲ RENGINIAI 

Lemonte
Spalio 26 ir 27 d. — „Atei

ties” akademinis savaitgalis 
Ateitininkų namuose.

Spalio 26 d. — Ateitininkų 
Šalpos fondo metinis narių su
sirinkimas 4 vai. p.p. Ateiti
ninkų namuose.

Spalio 26 d. — Ateitininkų 
Šalpos fondo metinė vakarie
nė 6:30 vai. p.p. Ateitininkų 
namuose.

Dainavoje

Rugpjūčio 30 - rugsėjo 2
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis.

Spalio 11-14 d. — studentų 
savaitgalis ir suvažiavimas.

Kaune
2003 m. liepos 11-13 d.-

Kaune ruošiamas Ateitininkų 
federacijos XIV kongresas.

navos stovyklavietėje. Visi 
studentai ir jauni suaugusieji, 
besidomintys ateitininkų veik
la, yra kviečiami dalyvauti. 
Planuojama dviejų dienų pro
grama su paskaitininkais, dis- 
kusįjomis, vakarinėmis pro
gramomis ir studentų suva
žiavimu. Savaitgalio tema bus 
Studentų ateitininkų praeitis, 
dabartis ir ateitis. Daugiau 
informacįjos galite gauti 
kreipdamiesi į Simą Laniaus
ką, Liną Šeštokaitę arba Kęs
tutį Aukštuolį. Galima su jais 
susisiekti elektroniniu paštu
— studentija@ateitis.org. 
Registracijos lapus savaitga
liui galima įsigyti per intęr- 
netą — www.ateitis.org. Pra
šom juos pilnai užpildytus 
siųsti Kęstučiui Aukštuoliui
— 9038 Winthrop Dr. Mont- 
gomery, OH 45249 — su 40 
dol.' registracijos mokesčiu iki 
š. m. spalio 1 d. Prašome irgi 
parašyti laišką el-paštu Kęs
tučiui

venimo.
Adelės Dirsytės „Sibiro mal

daknygės” 50 metų sukakties 
minėjimą ves studentai.

Sekmad., rugsėjo 1 d.
Paskaitos — kun. R. Gude

lis, Onilė Šeštokienė, Bronius 
Makauskas, Nerįjus Aleksa, 
Adomas Daugirdas.

Vidurdienį — šv. Mišios.
Vakare — Bernardo Braz

džionio ir Jurgio Jankaus at
siminimo vakaras.

Pirm., rugsėjo 2 d.
Šv. Mišios ir uždarymas.
Kviečiame visus apsilankyti. 

Registruotis skambinant Jo
nui ar Stasei Kazlauskams, 
440-546-0631. arba 
<SKazlau648@aol.com>

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
KUOPOS REGISTRACIJA

Čikagos ir apylinkių jaunu
čių ir jaunių registracija šeš
tadienį, rugsėjo 7 d., nuo 9 iki 
11 vai. ryto vyks PLC, Lemon
te. Tą rytą negalintieji atvyk
ti, galės užsiregistruoti sek
madienį, rugsėjo 8 d., pirma
jame kuopos susirinkime.

Pirmas jaunučių/jaunių su
sirinkimas sekmadienį, rugsėjo 
8 d., vyks Ateitininkų namuo
se 10:10 vai. r. (tuoj po šv. Mi
šių vaikams Pal. J. Matulaičio 
misijoje). Uniforma neprivalo
ma. Bus proga susiskirstyti į 
būrelius ir tarpusavyje susipa
žinti. Tėveliai labai kviečiami 
pasilikti kavutei — norėtume 
supažindinti ir pasikalbėti 
apie kuopos veiklą bei planus. 
Daugiau informacįjos gali su

teikti kuopos globėjos — Rasa 
Kasniūnienė, 708-403-4988, 
arba Laima Aleksienė, 708- 
422-5869.

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto
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 (US.) $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 nedirba.
• Redakcija 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.
El-paštas: administracija@draugas.org

redakcija@draugas.org 
rastineOdraugas.org 
skelbimaiOdraugas.orgstudentįja@ateitis.org. 

pranešti, kad planuojate da
lyvauti.

Taip pat per savaitgalį bus 
proga duoti studentų ateiti
ninkų įžodį tiems, kurie domi
si. Dėl įžodžio informacijos 
prašome parašyti elektroni
nį laišką Živilei Bielskutei, 
taip pat studentija© atei
tis.org. Jinai greitai į tuos 
el-pašto laiškus atsakys ir 
išsiųs tinkamą informaciją su 
išvardintais reikalavimais.

Taip pat kviečiame aplanky
ti ir šio savaitgalio oficialų 
tinklapį,

http:www.geocities.com/ 
studentįj a2002/ 
pradzia.html. Labai laukia
me šio savaitgalio. Gyvuokite, 
studentįja!

EDMUNDAS VIŽINAS, MD., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6818 W. Archer Avė. Ste. 5 ir 6 

Chicągo, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 Sf Ridgeland Avė

Chicągo Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622

4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Sf.

Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,manualine 
terapija, akupunktūra.

7271 S. Hariem, Bridgevtevv, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

Dr. DALIA JODVVALIS 

Dantų gydytoja
15543 W. 127th Str. 

Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 SLCHcego, L 60665 
773-233-0744 arba 773-489-4441

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS.
Dantų gydytoja

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway 
Willowbrook, IL 60527

Tai. 630-323-2246
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė

Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-735-4477

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą
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MES IR PASAULIS
Paruošia Bronius Nainys

O PUTIN TIK RANKOMIS TRINA
Savo politikai geresnių die

nų jis net negalėjo sapnuoti. 
Dar taip neseniai, prieš me
tus, Rusijos paveikslas buvo 
liūdnokas. Ekonomika prie pat 
dugno. Dėl maisto bei aprūpi
nimo stokos pusbadė, surūdi
jusiais kalašnikovais ginkluo
ta, kariuomenė nepajėgi su
tramdyti nė kelių tūkstančių 
sukilusių čečėnų. Savos rake
tos sprogimo nuskandintas, 
branduolinis povandeninis lai
vas — laužu virstančio Mask
vos karo laivyno pavyzdys. 
Karo lėktuvai dėl dalių stokos 
negali net į orą pakilti, o paki
lę — sugedę krinta. Ir nuo 
bankroto Rusija gelbėdamas, 
tik gera naftos rinka ir kaina, 
Putin iš kailio nėrėsi, melsda
mas Vakarų malonės ten, kur 
tik jautė galįs rasti pasigai
lėjimo ir nors truputėlį laimės.

Ir staiga ji nusišypsojo. 
Amerikai tragiška nelaime 
virtusi rugsėjo vienuoliktoji, 
kaip dabar matyti, Rusijai tik 
pelną nešė. Todėl Putin, kiek 
galėdamas, šoko ja naudotis. 
Pirmasis Vašingtono kovai su 
terorizmu į pagalbą pasišovęs, 
privertė Bush užmerkti akis 
paties Putin teroristiniams 
veiksmams Čečėnijoje. Tos pa
čios kovos su terorizmu var
dan šaukiantis prieš NATO 
plėtrą, vos ne veto teise Putin 
buvo pamalonintas jos veiklą 
sprendžiančioje taryboje. O 
jau samčiais naudą Kremlius 
pradėjo srėbti, Bush įsipainio
jus ir visą dėmesį nukreipus į 
vargu ar šiandien išspren
džiamą Izraelio-palestiniečių 
ginčą. Irgi tos pačios kovos su 
terorizmu vardan.

Ginčui iš mirties taško iš
traukti, pirmiausia reikia 
įvykdyti pusšimtį metų už
delstą Jungtinių Tautų nuta
rimą įkurti palestiniečių vals
tybę, mojosi JAV prezidentas,

Trys žurnalistai, susitikę „Seklyčioje" Čikagoje. Iš kairės: Antanas Juod
valkis; Bronius Nainys ir Stasys Džiugas. Uosio Juodvalkio nuotr.

pritariamas beveik viso Va
karų pasaulio kraštų. Nors ir 
sukandęs dantis, tačiau šiam 
užmojui nebedrįso priešintis 
nė pats Ariel Sharon. Bet tik 
su sąlyga: sunaikinti Hussein, 
nes jis — Arafat draugas — 
teiks jam pagalbą, įves čia 
savo kariuomenę, ir Izraelis 
bus nuolatiniame pavojuje. 
Žydams tarp arabų niekada 
nebebus ramu. Ir George W. 
Bush pakluso. O kadangi Ira
ko diktatorių galima nuversti 
tik jėga, JAV prezidentas pra
dėjo žvanginti ginklais. Žino
ma, ne dėl Izraelio, tai pri
pažinti būtų nei patogu, nei 
populiaru, bet dėl Saddam 
Hussein tariamai gaminamų, 
taikiems kaimynams pavojin
gų, masinio naikinimo ginklų. 
Ir čia Bush šovė pro šalį. Tokį 
teiginį visgi reikia įrodyti, sa
ko ir Jungtinių Tautų vado
vai, kad visi žinotų, už ką į 
tokį karą siunčiami jaunuoliai 
eina mirti. O įrodymų kol kas 
nėra. Skriskit čia ir ieškokit jų 
nors ir šiandien, kviečia Irako 
diktatorius.

Bush siekiui jo atsikratyti 
Europa pritaria, bet tik ne 
karu. Pastaruoju laiku pro
testų banga nuvilnijo ir Ame
rikoje. Prieš karą pasisakė net 
didieji JAV politikai, žymūs 
respublikonai, tarp jų — buvę 
valstybės sekretoriai Henry 
Kissinger ir Lawrence Eagle- 
burger, buvusio JAV preziden
to, dabartinio valstybės vado
vo tėvo, George Bush, buvęs 
patarėjas ir asmeniškas drau
gas Brent Scowcroft, keli žino
mi: senatoriai, Atstovų rūmų 
nariai. Visų musulmonų pa
reiga ginti Irako vadovą, skel
bė rugpjūčio vidury į Londoną 
susirinkę Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzuos gausių musul
monų bendruomenių vadai. Ir 
taip jaukiamas, prezidentas 
Bush susvyravo.

Ši vasara Lietuvoje pavojingai karšta ir sausa, tad atgaivos ieškoma, kur tik galima rasti. Gaivina ir prie Seimo 
rūmų Vilniuje šniokščiančios fontano srovės... Vladimino Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

O Putin to ir tereikėjo, jo po
litikai į pasaulį durys dar pla
čiau atsivėrė.

Kaip praėjusį šeštadienį 
šioje skiltyje minėjau, jas Pu
tin, nekreipdamas dėmesio į 
pradedančio pasimesti Va
šingtono prieštaravimus, jau 
buvo prasivėręs į Iraną sutar
timi pastatyti ten penkias 
branduolines jėgaines, o dabar 
viešai ir tiesiog įžūliai skelbia 
apie savo draugystę Irakui. 
Kremliuje, Putin įstaigoje, ant 
stalo guli pasirašyti parengta, 
40 milįjardų dol. verta, preky
binio bendradarbiavimo sutar
tis. Koks didesnis Maskvos 
akibrokštas Vašingtonui bega
li būti? Kai man reikia, gerai 
— aš tavo draugas, o kai ne — 
tau špyga panosėn. Ir šaiposi 
Kremlius, pritardamas Rusi
jos prezidento Putin politinei 
akrobatikai. O pastaruoju lai
ku ši dar ir ne vienintelė. Ša
lia čia minėtų, į draugystę pa
sikviestų, Bush ant „blogio 
ašies” užmautų, Irano ir Ira
ko, netrukus Maskvoje su Pu
tin bičiuliausis ir JAV prezi
dento ant tos pačios ašies 
maunamas Šiaurės Korėjos 
diktatorius. Gal ir su juo ko
kia nors sutartis bus pasira
šyta, paruošta tuo pačiu laiku, 
kaip ir anos dvi, kai Putin ir 
Vašingtone meiliai glėbesčia- 
vosi? Koks stebėtinai būdin
gas šio KGB miklinto ruso dvi
veidiškumas. Ar ČIA apie tokį 
jo dvigubą žaidimą ką nors 
žinojo?

Bet ir čia ne pabaiga. Rusi
jos vadovas jos įtaką plečia ir į 
Vakarus. Gal ir dėl pralai
mėjimo baimės nedrįsdamas 
atviru karu pribaigti čečėnų, 
naudodamasis tuo pačiu Va
šingtono sunegalavimu, Putin 
vis drąsiau pradeda slinkti į 
Gruzįją. Jeigu Amerikai leista

teroristus gaudyti Afganis
tane, brautis į Iraką, kodėl 
Rusija negali jų naikinti Gru
zijoje, atvirai klausia Putin, 
jau į šį kraštą pradėjęs siųsti 
savo karius. „Rusija ruošiasi 
okupuoti Gruziją” — rugpjūčio 
16 skelbė Maskvoje įsikūru
sios „Scotsman News” agen
tūros bendradarbis Chris Ste
phen. Tačiau, atrodo, dar 
stambesnę žuvį Putin baigia 
pagauti visiškai be kovos.

Sį savaitgalį Maskvoje vieši 
Gudijos diktatorius Aleksan- 
der Lukašenka ir ketina pasi
rašyti susijungimo su Rusija 
sutartį, dėl kurios Putin su 
juo derasi jau nuo birželio 
pradžios. Kuris kurį čia ap
gaus, klausinėja Vakarų žur
nalistai Kremliaus politikus. 
Jų žiniomis, Putin nori Gudiją 
įjungti į Rusijos valstybę ir 
padaryti ją devyniasdešimtuo
ju regionu, tačiau Lukašenka 
siekia federacijos ir per ją pa
sidaryti Putin viceprezidentu, 
o šiam kaip nors dingus, 
užimti jo vietą. Tačiau nepai
sant, kokia ta sąjunga būtų, 
Rusija Lietuvos sieną lies iš 
dviejų pusių. O Prancūzuos 
prezidentas Jacąues Chirac 
jau pažadėjo ir bevizį Kara- 
liaučiaus-Minsko susisiekimą, 
Lietuvai į Europos Sąjungą įs
tojus. Ar ne įdomu, kai Lietu
vos valstybinius klausimus už 
ją sprendžia kiti?

Taip Rusijos vadovui auksą 
žeriantis, šią savaitę keli ki
logramai į jo saują nukrito gal 
net visiškai netikėtai. Ameri
kiečiai jam atidavė mūsų Ma
žeikius. Prieš trejus metus 
kaip dievukas išgarbintas mi
lijardierius strateginis inves
tuotojas iš Vakarų „Williams 
International” Rusijos bendro
vei pardavė „Mažeikių naftą”, 
o kartu su ja ir visas teises 
melžti Lietuvą taip pat, kaip

jis pats tuos trejus metus 
melžė, mūsų valstybės iždui 
palikdamas apie 700 mln. litų 
nuostolių ir 1.7 milijardus litų 
skolų. Ir kaip nesidžiaugs šis 
kitas, nors ir kariškai silpnos, 
naujos modernios, prieš ame
rikinę nukreiptos, imperijos 
kūrėjas, kartu su neseniai iš 
jaunimo sukurpta, jį remian
čia ir tiesiog dievinančia „Pu- 
tinjugend” sąjunga? Turbūt nė 
vienas neklaus, ką tai mums 
primena.

Ir pagrįstai sudundėjo Lie
tuva, praėjusį pirmadienį apie 
„Mažeikių naftos” pardavimą 
išgirdusi. Apie tai anksčiau 
nieko nežinojusios, sujukusios 
ir kaltininkų ieškoti suskatu
sios, valdžios viena į kitą ėmė 
pirštais badyti. O joms iš pe
ties kerta spauda. „Kas jau 
kas, o konservatoriai ir net 
prezidentas su amerikonišką
ja komanda geriau slėptųsi 
krūmuose ir iš gėdos patylėtų, 
o ne šoktų į akis dabartinei 
vyriausybei ir nekaltintų visų, 
išskyrus, žinoma, save”, — ra
šo „Kauno diena” vedamuoju. 
(2002.08.22). Sutikim, pastaba 
gal ir taikli, bet ką ji ir kitos 
tokios panašios gero gali pada
ryti? Smūgis tikrai per skau
dus, uždavinys daug kartų per 
sunkus tokiais postringavi
mais jį spręsti. Pritildyti lie
žuviai ir paaštrinti smegenys, 
jų net ir iš šalies pasikvietus, 
tikrai daugiau padėtų. Per 
daug užsieniuose blizginda- 
miesi prieš svetimuosius, val
džios vyrai pamiršo atidžiai 
pažiūrėti, kas namuose daros. 
Kai buvęs, nors ir kariškai nu
silpęs, okupantas iš džiaugs
mo vėl trina rankomis, ar ne 
laikas daugiau Vilniuje pabu
voti, pagalvoti ir pradėti ką 
nors rimčiau daryti? Ir ne dėl 
prezidento rinkiminės propa
gandos.
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_________ Danutė Bindokienė

Jei galima Vašington ui, 
kodėl ne Maskvai?

Ir kas gali sakyti, kad mūsų 
planetoje trūksta glaudaus 
tarptautinio bendravimo? Kai 
tas gali pasitarnauti saviems 
tikslams ar kėslams, mielai 
pasinaudojama kitos valstybės 
politine patirtimi, pavyzdžiu 
ir... pasiteisinimais.

Po pernai rugsėjo 11-ąją 
įvykusių terorizmo veiksmų 
JAV-se, Vašingtono ryžtas ne
delsiant sunaikinti teroristus 
/jų pačių lizde, Afganistane”, 
davė akstiną kaikurioms vals
tybėms susidoroti su teroris
tais savo teritorijoje. O teroris
to — ir savo teritorijos — var
das atrodo, dabar labai laisvai 
pritaikomas „pagal reikalą”.

Tuo būdu Izraeliui atsirado 
proga „bausti” palestiniečius, 
kurie nuolat primena žydams, 
ir visam pasauliui, kad trokš
ta atsikratyti okupantų ir lais
vai valdytis savoje valstybėje. 
Deja, palestiniečių kovos bū
dai daugiausia nukreipti ne į 
karines Izraelio pajėgas, bet į 
nekaltus gyventojus ir, kaip 
bebūtų mėginama juos patei
sinti, visgi yra teroristiniai 
veiksmui. Jau anksčiau Izrae
lis greitai ir skaudžiai reaguo
davo į tuos išpuolius, bet po 
Afganistane karo pradžios ir 
nuolatinio Vašingtono tvirtini
mo, kad teroristai turi būti 
sustabdyti, žydai Palestinoje 
pradėjo nesiskaityti su „tero
ristų naikinimo priemonėmis”. 
Jau nebekreipiama dėmesio, 
kiek žūsta nekaltų civilių, su
griaunama gyvenimų, sunai
kinama turto, kai viskas atlie
kama teroristų gaudymo ir 
baudimo vardu. Jeigu anks
čiau Vašingtonas būtų griežtai 
pasisakęs prieš tokį Tel Avivo 
vyriausybės elgesį, dabar jam 
net pritaria, vien kaltindamas 
palestiniečius, kad , Jie nesu- 
tramdo savo teroristų”. '

Į „teroristų sutvarkymo” 
vežėčias netruko įšokti ir 
Kremlius. Rusija, nepaisant 
pastangų, išlaidų ir apie 
80,000 gerai ginkluotų karių 
bei karinės policijos, niekaip 
neįstengia parklupdyti dėl sa
vo krašto laisvės ir nepriklau
somybės kovojančius čečėnus. 
Prieš pernai rugsėjo 11-ąją 
tiek Amerika, tiek Vakarų pa
saulis apskritai, negailėjo kri
tikos Rusijai ir užtarimo Če
čėnijai. Tiesa, ir tuomet Vladi
mir Putin čečėnus vadino tero
ristais, 1999 metais juos kalti
no Maskvoje bei kai kuriuose 
kituose miestuose pastatų 
sprogdinimais, bet dar šiek 
tiek atsižvelgdavo į užsienio 
nuomonę. Po rugsėjo 11-osios 
toji neigiama užsienio, ypač 
JAV, nuomonė jau Putin ne

baido. jeigu ir tebebūtų jau
čiama... Vašingtonas, atrodo, 
linkęs sutikti, kad čečėnai 
teroristai, tad su jais reikia 
nemažiau griežtai kovoti, kaip 
Afganistane, Palestinoje ar 
bet kur kitur. Antra vertus, 
argi ne Rusija pirmoji ištiesė 
pagalbos ranką po didžiosios 
tragedijos, argi nepasiūlė viso
keriopos pagalbos? Tad svarbu 
draugams pritarti.

O Maskva moka pasinaudo
ti kiekviena sau palankia pro
ga ir vykdyti užsibrėžtus pla
nus. Tiesa, ji tuos planus 
vykdytų, nepaisydama užsie
nio kritikos (prisiminkime 
Vladimir Putin bendradarbia
vimą su Iraku ir pažadus sta
tyti branduolines jėgaines, pil
ti į Bagdado kišenę milijardus 
dolerių, kai pati Rusija jaučia 
nuolatinius trūkumus ir dairo
si paramos iš užsienio),. bet 
visgi geriau, kai tas užsienis 
palankiau nusiteikęs.

Dabar jau matyti ženklų, 
kad Maskvai Čečėnijos nepa
kaks, kad reikia „susitvarky
ti” ir su Gruzija, kuri nuo pat 
Sovietų Sąjungos subyrėjimo 
Kremliui yra aštri rakštis po 
nagu. Čia taip pat pasinaudo
jama JAV prezidento retorika, 
kurią nuolat girdime po rug
sėjo 11-osios. Pasak Putin, 
Gruzija padeda čečėnams; te
roristai jos teritorijoje slepiasi 
nuo rusų karių ir planuoja 
naujus puolimus, naujus 
smurto veiksmus. Tikriausiai 
ir karinio straigtasparnio ava
rija, kurios mętu žuvo dau
giau kaip šimtinė rusų karių, 
buvo ne kas kita, kaip’čfečėnų 
teroristų darbas (oficialiai 
Maskva tvirtina, kad avarijos 
priežastis dar neištirta); ir 
Maskvoje rugpjūčio 20 d. įvy
kęs vieno daugiabučio sprogi
mas — teroristinis išpuolis 
(nors oficialiai aiškinama, kad 
sprogimas greičiausiai įvykęs 
dėl dujų prasiveržimo kažku
rioje virtuvėje). Svarbiausia, 
kad oficialiais paaiškinimais 
nelinkę tikėti eiliniai gyvento
jai, kurie kaltina prez. Putin 
ir valdžią, negalinčią juos ap
saugoti nuo teroristų. Putin 
vieną kartą ant griežto rusiš
kojo šovinizmo įjojęs į Krem
lių, į tokias savo rinkėjų kal
bas, be abejo, nenumos ranka.

Jeigu Gruzija vadinama te
roristų globėja ir sudaro pa
vojų Rusijai, kodėl ir su ja 
nesusidoroti? Argi prez. Geor
ge W. Bush nevadina Irako ir 
jo diktatoriaus teroristų glo
bėju ir nekalba apie pašali
nimą jėga, jei kitaip neįma
noma? Kas galima Vašingto
nui, kodėl ne Maskvai?

PASKUTINIS
ATSISVEIKINIMAS

VINCAS ŠALČIŪNAS
N*’-7 Kodėl tokioje vietoje? O
gi dėl to, kad jis yra šalia krauju ir kančiomis pagar
sėjusių KGB rūmų, kuriuose yra neseniai įsteigtas 
Genocido aukų muziejus. Norėjosi dar kartą jį aplan
kyti, bet neleido laikas.

Tenka paminėti kelis žymiausius pastatus, kuriuos 
matėme Gedimino prospekte. Kitapus Savivaldybės 
aikštės baltuoja Lietuvos vyriausybės rūmai, nuo Ge
dimino prospekto per medžius sunkiai pastebimi. Tas 
penkių aukštų platus ir įspūdingas pastatas archi
tektūrinėmis formomis nepasižymi. Architektūriškai 
daug įdomesni yra Vilniaus Savivaldybės rūmai ir gre
timi Centrinio pašto rūmai, abu keturaukščiai Gedimi
no prospekte. Kitoje prospekto pusėje dėmesį atkreipia 
virt'Akademinio dramos teatro fasado esanti skulp
tūra „Mūzų šventė”. Tai trįjų juodai apsitaisiusių mo
terų, vaizduojančių Dramą, Tragediją ir Komedįją, 
grupė. Teatras pastatytas 1981 m. Dar vienas įžymus 
pastatas yra ant Gedimino prospekto ir Arkikatedros 
aikštės kampo. Jame buvo įsikūrusi „Sąjūdžio” vado
vybė, sėkmingai išvedusi Lietuvą į Nepriklausomybės 
atgavimą.

Gegužės 28 d. vakarieniavome pas giminaičius Vil
niuje. Suvirpo širdys nujaučiant, jog tai paskutinis at

sisveikinimas. Kitą dieną oro uoste mus išlydėjo dar 
būrelis artimųjų. Ir vėl pasikartojo tas pat jausmas, 
kad jiems — per juos ir Lietuvai — tariame paskutinį 
sudie! Skrydis per Atlantą buvo be priekaištų. Jokių 
keblumų nebuvo pereinant pasų kontrolę ir muitinę 
Newarko oro uoste. Mes jau namie, tačiau parsi
vežtieji įspūdžiai ir prisiminimai dar ilgai gyvens 
širdyse!

Apmąstymai sugrįžus

Sugrįžęs namo padariau analizę viso to, ką paste
bėjau ar patyriau per tas kelias dienas Lietuvoje. Gai
la, kad kišeninį garso įrašytoją buvo sugadinęs oro 
uosto rentgenas, o video juosta su vaizdų nuo Kauno 
iki Klaipėdos įrašais kažkur dingo. Dėl to ir šis ra
šinys, ir mano analizė gali turėti „spragų”. J pagrindi
nius klausimus — ar pasiekiau užsibrėžtą tikslą?, 
kokį Lietuvos vaizdą parsivežiau?, ką įdomaus perduo
siu kitiems? — atsakymus galima rasti kitose eilutė
se.

1. Pastebėjau nemažai ūkinės pažangos, padarytos 
per pastaruosius 4 metus. Didelės ir mažos parduo
tuvės yra pilnos prekių. Pirkėjai lanko prekeivių pala
pines miestų aikštėse bei gatvėse. Restoranai ar vieš
bučiai vilioja klientus užkandžiauti šaligatviuose 
įrengtose kavinėse, kurių anksčiau tiek nebuvo. Daug 
kam patinka valgyti lauke, ypač jei joe po stogu. Me
niu tas pats, kaip ir viduje ir alaus gauni. Atrodo, kad 
Klaipėdos „Švyturys” visai nurungė populiarų „Ute
nos" ir „Kalnapilio” alų. Maistas skaniai pagamintas

ir patraukliai patiekiamas. Kaip vietiniai sako, Lietu
voje maisto ir daug, ir pigus.

Lietuvos miestuose mačiau toli pažengusį pasiruo
šimą turizmui, kuris žymiai padės kilti šalies ūkiui. 
Ne tik Palangoje, bet ir kitur atsidarė daug nauju 
viešbučių ir nakvynės namų su moderniais kambarių, 
prausyklų ir tualetų įrengimais. Tualetų problemos, 
atrodo, niekur nebeliko! Viešbučių ir restoranų perso
nalas jau išmokęs maloniai elgtis su klientais. Valiu
tos keityklos ne tik bankuose, bet ir viešbučiuose bei 
parduotuvėse tarnauja turistų poreikiams. Viešas ir 
privatus transportas, kaip taksi, paslaugus ir nebran
gus. Veikia daugybė kelionių biurų, kurių dėka gat
vėse, muziejuose ir istorinėse vietose daug lankytųjų iš 
Europos ir Azįjos kalba svetimomis kalbomis.

Negaliu sutikti su tvirtinimu, jog Lietuvoje nėra vi
durinio luomo, o tik turtuoliai ir vargšai. Jis yra, tik 
dar nespėjęs pakilti iki savo deramo potencialo. Ne 
vien turtuoliai perkasi automobilius (jų Lietuvoje yra 
tikrai daug), namų įrangą, asmeniškus reikmenis, lan
ko kultūrines pramogas, keliauja į užsienį, augina ir 
išmokslina šeimas. Tai dirbančioji ir taupiai gyvenanti 
klasė. Kalbantis su jais, skundų negirdi. Jie — Lietu
vos ateitis!

Negalima neigti, kad skurdo Lietuvoje nėra. Jo visa
da buvo, yra ir bus visame pasaulyje. Man tikro skur
do neteko matyti. Elgetaujančių pasitaikė Vilniuje ir 
kitur. Jie greitai pastebi užsienietį ir nesidrovi pinigų 
prašyti. Suminėsiu kelis atvejus. Klaipėdoje populia
rias amerikiečių melodijas akordeonu groja skrybėlė

tas, gražiai apsirėdęs vyras. Ant žemės pintinėlė su 
krūvele pinigų. Kretingoje paauglys, bet neapskuręs, 
berniukas nuskina iš pievutės žiedelį ir siūlo parduoti. 
Vilniuje kitas paauglys sakėsi alkanas esąs. Ant Šv. 
Kazimiero bažnyčios laiptų priėjęs jaunas vyras prašo 
pinigų maistui. Pasiteiravau, dėl ko nedirba? Sakėsi, 
kad jis, nelegaliai gyvenęs Čikagoje, buvo sučiuptas ir 
deportuotas, dėl to negalįs gauti darbo. Prie Aušros 
Vartų sėdi kelios elgetos su rožiniais rankose. Kiek 
prisimenu, jų čia būdavo ir prieš karą, ir net tarybi
niais laikais. Šie pavyzdžiai nepasako, ar tie žmonės 
tikri vargšai, ar tik tokia jų „profesija”?

2. Kad Lietuvoje kultūra suklestėjo, rodo gausūs pa
rodų, festivalių, švenčių, koncertų ir kitokių pramogų 
skelbimai. Kai kurie vyksta aikštėse bei kiemuose ir 
dažnai be mokesčio, dėl to lankytojų nestinga. Mies
tuose jau įrengta kabelinė televizija. Iš dešimties, dvi 
ar trys yra lietuviškos TV stotys, o kitos gaunamos iš 
Lenkuos, Vokietijos, Rusįjos, Anglijos, JAV (CNN) ir
t.t. Lietuvos stotys duoda vertingų ir įdomių progra
mų, tačiau daug yra ir menkaverčių užsienietiškų fil
mų, kurių aktoriai neva kalba lietuviškai, bet jų lūpos 
dažnai nesiderina su tariamais žodžiais. Radijas daž
nai duoda jaunimo pamėgtos amerikietiškų ar Euro
pos šalių muzikos.

Plačiai yra naudojamos modernios komunikacijos 
priemonės. Gatvėse dažnai matai „mobiliu” telefonu 
kalbančius praeivius. Parduotuvės ir viešbučiai išduo
da kompiuteriu atspaustus pakvitavimus.

Bus daugiau
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KAI NORIMA — VISKAS ĮMANOMA
Pasikalbėjimas su trečios mybėmis. Turėjome puikias

bangos ateive Jolanta Vidugi- 
riene, Ph. D.

Stebint „Žaibo” ansamblio 
tautinius šokius, žvilgsnis pa
gavo jauną, aukštą, liekną, 
gražią bondinę (visi iš Lietu
vos gražūs!). Vėliau teko susi
pažinti su ja Madison — Vil
nius Sister Cities, Ine., di
rektorių tarybos posėdyje, kur 
įstrigo jos svarūs svarstymai 
bei naujos idėjos. Toji šokėja, 
veikėja — Jolanta Vidugi- 
rienė, Ph. J), iš Lietuvos. Ža
vėjo jos ir jos vyro malonus, 
draugiškas atsinešimas su vi
sais lietuviais (o „Žaibo” an
sambly J. Vidugirienė yra vie
nintelė trečios bangos tarp 
antros bangos ateivių, jų vai
kų ir net kitataučių ameri
kiečių). Džiugu buvo stebėti, 
kaip Jolanta ir Gediminas 
(irgi Ph. D.) Vidugiriai įsi
jungė į kultūrinį amerikiečių 
gyvenimą: nueini operon ar 
koncertan Madisone — vi
suomet tuoj sutiksi tuos pa
vyzdinguosius Vidugirius! 
Abu Vidugiriai dirba savo sri
tyje — moksliniame ty
rinėjime Madison, Wisconsin. 

— Malonėkite supažin
dinti save ir savo šeimą su 
dienraščio „Draugas” skai
tytojais.

— Norėčiau trumpai prista
tyti save ir mano šeimą. Esu 
Jolanta Didžiapetrytė-Vidu- 
girienė, kartu su vyru Gedi
minu dirbame biotechnologi- 
jęs įmonėje „Promega”. Abu 
kilę iš Vilniaus, baigėme Vil
niaus universiteto Chemijos 
fakultetą, vėliau abu apgynė
me daktaro disertacijas bio
chemijos srityje. Mūsų vaikai 
Gėudenis (18 m.) ir Austėje 
(14 m.) taip pat gimė Vilniuje 
ir iki dabar su džiaugsmu va
saras praleidžia Lietuvoje pas 
senelius.

•— Kada atvykote į JAV, 
kur, kokiu tikslu, ar laiki
nai, ar žadate grįžti Lietu
von?

— Į JAV atvykome dar su 
sovietiniais pasais, netikėtai 
atsivėrus galimybei pajusti ir 
išbandyti savo jėgas pasauli
nio lygio mokslinėje laborato
rijoje. Už pastarąją galimybę 
esu dėkinga mano daktarinės 
disertacijos vadovui prof. Leo
nui Griniui, kuris, Bostone 
užmezgęs glaudžius ryšius su 
keliomis laboratorijomis, pa
siūlė man tęsti mokslinį dar
bą kitoje Atlanto pusėje.

Į klausimą, ar žadame grįžti 
į Lietuvą, atsakyti negaliu. 
Manau, kad atsakyti į šį klau
simą būtų nelengva daugeliui. 
Esu tikra, kad mintimis ir 
jausmais mes niekada Lietu
vos nepalikome.

— Koks pasirodė Ameri
kos įvaizdis, amerikiečiai, 
kas padėjo kuriantis nau
jame krašte?

— įsikurti naujame kraite 
nebuvo sunku, nes mes abudu 
buvome sužavėti darbo gali-

Vidugirių šeima Madison, W1 Ii kairės: Gediminas Vidugiris, sūnus Gau
dėm* Jolanta Vidugirienė, dukra Austėja

sąlygas tobulėti ne tik mokslo 
srityje, bet ir praplėsti aki
ratį, bendraujant su gabiais 
įvairių šalių žmonėmis, nes 
daugelis mokslinių laborato- 
rįjų yra tarptautinės. Taip pat 
daug keliavome. Surasdąvome 
progas grožėtis Didžiaisiais 
ežerais, neaprėpiamomis Vi
durio Amerikos platybėmis, 
Colorado kalnais, New Mexico 
dykumomis, Vakarų ir Rytų 
pakrančių kultūriniu gyveni
mu, kvapą stelbiančiais valj- 
tybiniais parkais...

— Ar gavote darbo savo 
profesijoje? Patenkinta? 
Kokie skirtumai sur pana
šumai su darbu Lietuvoje?

— Kaip minėjau anksčiau, 
aš ir mano vyras Gediminas 
tęsėme darbus savo srityje. 
Turėjome nuostabias gali
mybes dirbti geriausiose pa
saulio laboratorijose: Har- 
vard, Rockefeller ir Madison 
universitetuose. Specialybės 
žinių stygiaus, įgytų mokantis 
ir dirbant Lietuvoje, nejau
tėme, gal tik kiek varžė neto
bula anglų kalba. Dirbti čia 
lengviau ir įdomiau. Techni
niuose moksluose svarbu tu
rėti galimybę susipažinti bei 
savo darbe panaudoti pačias 
naujausias technologijas, ben
drauti bei pasidalinti patirti
mi su kitomis pasaulio labo
ratorijomis. Dažnai tai susieta 
su geru finansavimu, kurį 
gauti Lietuvoje dar sunku. Vi
sada stengiamės palaikyti 
glaudžius ryšius su kolegomis 
Lietuvoje. Kai kurie jų, pa
dirbėję čia, grįžo į Lietuvą ir 
labai sėkmingai tęsia darbus. 
Per 1995-2000 metų laikotarpį 
aš taip pat dalį laiko pralei
dau, dirbdama Vilniaus uni
versitete, nes buvau gavusi 
Howard Hughes Medicinos 
instituto paramą (125,000 
dol.). Manau, tai buvo nors 
nedidelė, bet reikšminga pa
galba.

— Ar turėjote kokių 
sunkumų sueiti į gerus 
santykius su antrosios ban
gos ateiviais?

— Mums teko bendrauti su 
daugeliu antrosios bangos iš
eivių, gyvenančių Bostone, 
Niujorke, Madison. Esame dė
kingi likimui, Bostone mus 
suvedusiam su nuoširdžiais ir 
rūpestingais antrosios ban
gos išeiviais: Vitu ir Liuda 
Ziaugriais, Keturakiene, ypač 
dėkingi Alei Santvarienei, 
priglaudusiai mus savo na
muose. Ilgam atmintyje išliks 
bendravimas su a.a. Stasiu 
Santvarų.

Paskutiniuosius metus gy
vename Madisone, kur lietu
vių nėra tiek daug, bet vyrau
ja labai jauki, nuoširdi ir gera 
atmosfera. Taip, kad mūsų 
bendravimas su antrosios 
bangos išeiviais susietas ma
loniais prisiminimais.

— Kaip apibūdintumėte 
antros bangos išeivius? Ar

SVEIKINAME!
„Draugo” leidėjų — Lietuvių katalikų spaudos drauguos — tarybos pirmi
ninkas, uolusis visuomenės veikėjas ir darbuotojas dr. Petras Kisielius 
š.m. rugpjūčio 17 d. sulaukė 85 metų amžiaus. Prie gausių jam sveiki
nimų nuoširdžiausius linkėjimus jungia ir „Draugas”. At multos anos!

Jums suprantami jų lū
kesčiai, tėvynės ilgesys, 
veikla jos labui?

— Minėtoji karta buvo iš
tremta iš namų, palikusi Lie
tuvoje pradėtus ir nebaigtus 
darbus bei viltis. Antrosios 
bangos išeiviai buvo tarsi iš
rauti augalėliai, bet prigiję ir 
augę kitoje šalyje, todėl jų 
lūkesčius, tėvynės ilgesį bei 
jos labui skiriamą veiklą aš 
labai gerai suprantu. Tačiau 
jokiu būdu negalima lyginti 
antrosios bangos išeivių su 
manąja karta — mes atvy
kome labai skirtingomis ap
linkybėmis, pavyzdžiui, mes 
su Gediminu išvykome iš Lie
tuvos savo noru tęsti mėgs
tamą darbą. Be to, šiame tech
nikos amžiuje turime puikias 
galimybes palaikyti glaudžius 
ryšius su artimaisiais, buvu
siais kolegomis bei kiekvieną 
dieną kompiuterio ekrane iš
vysti lietuviškas žinias. Ar 
nesmagu stebėti, kaip mūsų 
sūnus Gaudenis iš Madisono 
sekmadienio ryte žaidžia 
šachmatų partįją su mano 
broliu Remigijum Vilniuje?

— Kaip manote, kur
„pakastas šuo*, jog atsiran
da dažni nepasitenkinimai 
vieni kitais?

— Manyčiau, kad kai kada 
reikėtų atsisakyti nepasitikė
jimo naujai atvykusiųjų Lietu
voje įgytomis žiniomis bei pro
fesiniais sugebėjimais, taip 
pat bandyti griauti stereoti
pus, kad į šią šalį atvykstama 
tik dėl materialinių vertybių.

— Daktare, esate Madi- 
son-Vilnius Sister Cities di
rektorė; kada įsijungėte, 
kas paskatino? Taipgi šo
kate tautinių šokių Rai
bas” ansamblyje. Ar paten
kinta abiem atvejais? Ne
apsunkina Jūsų?

— Pirmiausia dalyvauti Ma- 
dison-Vilnius Sister Cities 
veikloje norėjau todėl, kad 
pati esu kilusi it Vilniaus. 
Norėjau, kad apie mūsų šei
mos gimtąjį miestą — Lietu
vos sostinę — išgirstų ir su
žinotų kuo daugiau žmonių.

Žaviuosi Madison tvirtu lie
tuvių entuziastų pastatytu til
tu — tautinių tokių ansamb
liu „Žaibas", kuris į vieną 
vietą suburia Madison gyve
nančius lietuvius, įvairiuose 
renginiuose pristato lietuvių 
liaudies kultūros dalelę. Beje, 
naudodamasi šia proga, no
rėčiau pasidžiaugti, jog š. m. 
rugsėjo mėn, madisoniečių an
samblis „Žaibas” lietuvių liau
dies šokius šoks Japonijoje.

Esu labai patenkinta, jog tu
riu galimybę dalyvauti lietu
viškąja veikiąja — ji suteikia

man išties daug malonumo.
— Beveik visi naujai at

vykę (o jie su aukštu moks
lu, su Ph. P.), atrodo, lyg 
gerokai „šlubuoja” Lietu
vos istorijoje, kiek gi teko 
jos „užkabinti”?

— Į šį klausimą žiūriu filo
sofiškai. Jeigu tokių atvejų ir 
pasitaikė, manyčiau, nereikė
tų pulti smerkti ir kaltinti. 
Tiesiog reikėtų pasistengti su
prasti, jog tįe 50 metų, kuriajs 
istorįją buvo rašoma ir per
rašoma, tylus tam tikrų istori
nių faktų traktavimas bei su
pratimas padarė nemažą su
maištį žmonių viduje.

— Kaip, Jūsų nuomone, 
galima įtraukti naujus 
ateivius į lietuvišką veiklą, 
užsiprenumeruoti „Drau
gą” bei bendradarbiauti — 
rašyti, kartu darbuotis pe
tys į petį Lietuvos labui. 
Kaip turėtų pasireikšti tuo 
atžvilgiu viena ir kita pu
sė? Juk (visiems aišku) 
naujai atvykę turės perim
ti iš mūsų visas gaires: vei
kime, spaudoje, šalpoje ir 
visur, kur tik Lietuva šau
kia.

— Manyčiau, jog pirmiausia 
reikia šiek tiek laiko. Naujai 
atvykę turi apsiprasti su nau
ja aplinka, surasti savo gyve
nimo vietą. Tikiu naująja ban
ga, atsiras norinčiųjų daly
vauti lietuviškoje veikloje, 
spaudoje, šalpoje ir kitur. Sa
vo mintį norėčiau pagrįsti ne
senu pavyzdžiu — šių metų 
balandžio mėnesį Čikagoje į 
vieną būrį susirinko kelių 
kartų (Amerikos lietuvių gy
dytojų sąjungos) Amerikos lie
tuvių gydytojai. Tolesni ALGS 
planai bei užmojai leidžia drą
siai teigti, jog į lietuvišką 
veiklą nauji ateiviai jau įsi
traukė...

— Labai dėkoju už nuo
širdų bei atjaučiantį po
kalbį.

Kalbėjosi 
Stasė E. Semėnienė

DARIUS SABALIŪNAS 
JAV MOKSLINĖJE 

SPAUDOJE

Darius Sabaliūnas, dirban
tis „Procter and Gamble” la
boratorijoje Anglijoje, su ben
dradarbiais paskelbė straipsnį 
apie kvepiančių medžiagų 
išėmimą Europos ir JAV 
užterštuose vandenyse „Envi- 
ronmental Science and Tech
nology” žurnale liepos mėn. 1 
d. Šioje srityje daug pasidar
bavo ir G. G. Rimkus, paskel
bęs Vakaruose mokslinių 
straipsnių.

Saulius Šimoliūnas

Antanina Repšienė, atšventusi savo gimtadienį šeimos rate sūnaus rezidencijoje Naperville, IL.

PO ĮTEMPTO DARBO — Į UŽPELNYTĄ POILSĮ
Adomo Jaro (mirusio 1964 

m.) ir Antaninos Gargasaitės- 
Jarienės (dabar Repšienės) 
sūnus Algirdas Antanas gimė 
Vokietijoje, DP stovykloje. Su 
sesute Laima, gimusia Lietu
voje, visa šeima 1949 m. atvy
ko į Ameriką ir apsigyveno 
Melrose Parke, III. Algirdas į 
Ameriką atvyko, turėdamas 
vos 4 metus. Seimą atvyko pas 
Adomo gimines Joną ir Kazi
mierą Butkus. Pailsėjus porą 
savaičių, reikėjo ieškoti darbo, 
reikėjo pradėti mokėti už butą 
ir maistą. Tais metais buvo la- 
basi sunku gauti darbą. Jų 
sūnus a. a. Antanas Butą nu
sivežė Adomą į vyskupiją, kur 
jisai dirbo, ir gavo Adomui 
darbą kapinėse, po 83 centus 
valandai. Po kelių savaičių ir 
aš gavau darbą fabriko val
gykloje 25 dolerius per savai
tę. Berniuką prižiūrėjo mo
čiutė. Taip mes vadinome Ka
zimierą Butienę. Taip išvar- 
gom .iki Kalėdų. Po Kalėdų 
dailininkas Bronius Murinas 
nusivedė Adomą į jo įstaigą, 
kurioje jis dirbo, ir čia Adomas 
gavo darbą prie geležinkelio 
vagonų remonto. Čia darbas ir 
atlyginimas buvo daug geres
nis. Duktė Laimutė jau lankė 
vietinę amerikiečių mokyklą.

Pakalbėjus su sesele moky
toja, Laimutei leido broliuką 
visai dienai atsivesti į mo
kyklą, kadangi jis buvo labai 
ramus. Jis kamputyje sėdėjo 
ir žaidė. Sulaukęs mokyklinio 
amžiaus, pradėjo lankyti šią 
mokyklą ir ją baigė 1959 m. 
Tuo pačiu metu lankė ir litua
nistinę Melrose Parko mo
kyklą, kuri buvo įsteigta 1952 
m. Čia dirbo ir jo mama. Bai
gęs abi mokyklas, įstojo į West 
Proviso gimnaziją, kuri buvo 
Hillsdale. Baigęs įstojo į IIT 
institutą Čikagoje, pasirinko 
elektros inžinerijos sritį. Ka
dangi labai gerai mokėsi gim
nazijoje, gavo valstijos garbės 
stipendijos pažymėjimą. Bet 
jam reikėjo finansinės para
mos. Pirmais metais buvome 
pąjėgūs sumokėti už mokslą, 
antrais metais jis gavo stipen
diją iš valstijos instituto va-

Kezių Šeimyna, suvažiavusi j Ričardo ir Pelytės Kezių sodybą Long Island, NY. II eil.iS kairės: Aliukas Wolosen- 
ko (Danutės Kezytės sfinus), Algimantas i* Čikagos, Romas ii Bayside, NY, Daivos ir Romo sūnūs Vytis, Rimas, 
Edvardas, Algis, Ričardas; I eil.: Danutė Kezytė-Wolosenko ii Brooklyn, MA, Aldona Kezytė ii Lietuvos, toliau 
brolių Kezių žmonos ir jų atžalynas; deiinėje — Daiva Kezienė.

Algimantas — žinomas fotomenininkas, Aldona — vienuolė, neseniai iileidusi savo autobiografiją, Romas — 
buvęs aktyvus daugelio organizacijų veikėjas bei vadovas, ilgametis lietuviikų radijo laidų vedėjas New Yorke. 
I’rcz. V. Adamkus pernai Algimantą ir Romą už lietuviiką veiklą apdovanojo DLK Gedimino ordinais.

S*
' * *
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Algirdas Antanas Jaras

dovybės. Trečiais metais buvo 
sunku, nes tėvas sirgo vėžiu ir 
negalėjo dirbti. Tada gavo pas
kolą iš valdžios, kurią vėliau 
reikėjo grąžinti. Paskutinius 
metus jis pats susikombinavo 
mokestį, vasaros metu dirbda
mas. Labai gaila, kad tėvas 
negavo pasidžiaugti sūnaus 
mokslo baigimu, nes iškeliavo 
į Amžinybę 1964 m. Sūnus 
mokslus baigė 1967 m., gau
domas elektros inžinieriaus 
diplomą. Algirdas, baigęs la
bai gerais pažymiais, gavo net 
tris pasiūlymus užimti parei
gas. Pasirinko elektros įmonę.

Padirbo vos keletą savaičių. 
Matyt, vadovybė pamatė jo 
gabumus, nes paskyrė jį vado
vauti 25 inžinierių grupei. 
„Man buvo labai nemalonu nu
rodinėti ir tikrinti jų darbus, 
nes buvau pats jauniausias”, 
— sakydavo jis.

Taip besidarbuojant po kele- 
tos metų buvo pakeltas į vice
pirmininko postą. Tas parei
gas gavęs tuojau buvo pa
skirtas Elektros jėgainių sta
tybos vadovu. Šis darbas buvo 
sunkesnis ir atsakingesnis. 
Jis tris kartus buvo išsiųstas į 
Švedįją instruktuoti ten dir
bančius inžinierius'. Algirdas 
tuo buvo patenkintas, nes su
sipažino su kitos valstybės 
inžinieriais. Jo nuomone, buvo 
malonu matyti vyresnio am
žiaus inžinierius, labai malo
nius ir draugiškus, kurie kiek
vieną vakarą jį pakviesdavo 
vakarienei ir stengėsi kaip

nors susikalbėti angliškai. Juo 
ilgiau dirbo, tuo daugiau 
darbų atlikti reikėjo. Paskuti
niu laiku dirbo net 7 dienas 
per savaitę be jokios pertrau
kos. Jau pats pąjuto, kad atėjo 
laikas išeiti į pensiją, nes pasi
darė pavargęs ir nervingas. 
Nors atlyginimas buvo geras, 
bet dėl sveikatos nutarė išeiti. 
Reikalo dirbti nebuvo, nes vai
kai mokslus buvo baigę, turėjo 
darbus. Todėl kaip tarė, taip 
ir padarė, po 34 darbo metų, 
2001 rugpjūčio mėn., išėjo į 
pensiją. Dabar darbuojasi apie 
namus, padeda sūnums, neuž
miršta ir mamytės, kuri gyve
na Čikagoje. Visa šeima labai 
džiaugiamės, kad jis išėjo į 
pensiją. Dabar kitas žmogus 
— linksmas ir ramus. Jo ma
mytė labai patenkinta, nes jis 
jai daug padeda.

Visi linkime Algirdui sveikų 
ir ilgų gyvenimo metų.

Antanina Repšienė

* Utenos rąjone, Užpalių 
seniūnijoje, Ilčiukų vaikų 
stovykloje buvo ąur.ęngtą vai
kų ir gyvūnų šventi „Drau
gaukime”, kur našlaičiai ste
bėjo dresiruotų šunų pasirody
mus, patys mokėsi dresiruoti 
šunis. Stovyklos tikslas.— iš
mokyti vaikus gerumo ir su
teikti jiems galimybę iš arčiau 
pažinti gyvosios gamtos pa
saulį. Stovykloje poilsiauja 40 
našlaičių bei 20 vaikų, turin
čių šeimas. Pastarieji į stovyk
lą atvyko su savo augintiniais 
— veisliniais šunimis. <bns>

* Kauno rąjone, Didžiųjų 
Lapių kaime, veikiantį vie
nintelį golfo aikštyną pamėgo 
lietuviai ir užsieniečiai. „Užsi
sklendę tik savam rate ne
daug te pažengtume priekin. 
Tad naują sezoną pradėjome 
įstoję į Pasaulio golfo mėgėjų 
tarybą. Taip pat planuojame 
tapti Europos golfo asociacijos 
nariu. Kai būsime plačiau ži
nomi, šis žaidimas mūsų šaly
je vystysis gerokai sparčiau”, 
tvirtino Lietuvos golfo federa
cijos (LGF) prezidentas Vytau
tas Motiejūnas. (KD, Eltai

t
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Pastaraisiais metais Lietu
va garsėja vasarą vykstančiais 
muzikos festivaliais, kurių kon
certus mielai lanko vietiniai 
gyventojai ir iš kitų šalių at
vykstantys svečiai. Šį kartą 
papasakosiu apie tris šios va
saros festivalius. Tai aštunta
sis Lietuvos nacionalinės fil
harmonijos rengiamas Vil
niaus festivalis, Vilniaus savi
valdybės Kristoforo kamerinio 
orkestro, vadovaujamo prof. 
Donato Katkaus, sumanytas 
tradicinis Kristupo vasaros 
festivalis ir smuiko muzikos 
šventė „Druskininkų vasara”, 
kasmet organizuojama Lietu
vos muzikų rėmimo fondo ir 
Druskininkų savivaldybės.

Donatas Katkus.

Apie Vilniaus festivalį jo 
globėjas Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus 
pasakė: „Šio festivalio dėka at
siranda daugiau žmonių tar
pusavio pasitikėjimo, daugiau 
dvasinių vertybių, be kurių 
mūsų visų gyvenimas būtų ge
rokai skurdesnis...” Šiuos žo
džius patvirtino renginio pro
grama, kurioje įrašyti dešim
tys garsių Europos ir tolesnių 
šabų'.muzikų vardai, geriau
sių. Lietuvos muzikantų pasi
rodymai. Su artimiausiais kai
mynais — Latvijos meninin
kais, Vilnių dar labiau suarti
no galimybė Lietuvoje pama
tyti populiaraus, ne tik savo 
valstybėje, Latvįjos nacionali
nio operos teatro spektaklius: 
G. Bizet operą „Carmen” ir ba
letą „P. Čaikovskis” apie gar
saus "rusų kompozitoriaus 
gyvenimą. Didžiulio pasiseki
mo susilaukė kamerinis orkes
tras iš Italįjos J Solisti di Pa- 
via”, vadovaujamas violon
čelininko Enrico Dindo; žymus 
Didžiosios Britanįjos choras, 
atliekantis Šiaurės Amerikos 
religines giesmes „London 
Community gospel choir”. 
Publika veržte veržėsi į, ame
rikiečiams gerai pažįstamo, 
rusų dainininko Dmitrij 
Chvorostovskįj koncertą, ku
riame skambėjo Londone, 
New Yorke, Čikagoje, Vienoje 
ir kituose teatruose dainuotų 
operų arįjos. Nemažiau domi
no žymaus Europos smuiki
ninko Gidon Kremer pastan
gomis parengta operetė „Ma
ria de Buenos Aires”. Joje, pa
gal Astor Piazzolla tango mu
ziką, dainavo Argentinos solis
tai, grojo tarptautinis an
samblis, kuriame dalyvauja 
lietuvaitė altistė Ūla-Ūlijona 
Žebriūnaitė (dainininkės Gied
rėj Kaukaitės ir kino reži
sieriaus Arūno Žebriūno duk
ra).

Savo 46-metį scenoje šventė 
saksafonistas Petras Vyš
niauskas, grojęs kartu su jo 
paties suburtu tarptautiniu 
džiazo ansambliu. Specialiai 
festivaliui skirta kompozito
riaus Mindaugo Urbaičio bale
to „Acid City” premjera Operos 
ir baleto teatre. Baletą re
žisavo Krzysztof Pastor iš 
Amsterdamo, dirigavo — Liu
tauras Balčiūnas, scenografas 
— Adomas Jacovskis. Ši prem
jera — bandymas šiuolikinio 
netradicinio šokio pagalba, 
parodyti miesto gyvenimo 
šurmulį, žmogaus dvasios vir
pesius, vienatvę, meilę, neviltį 
ir skausmą. Muzika čia tary
tum akompanuoja šokio rit
mams.

Festivalio baigiamasis ak
centas — JAV džiazo legendos

Ai Jarreau ir jo ansamblio 
koncertas Koncerto ir sporto 
rūmuose.

Visą vasarą Vilniuje vyko 
Kristupo vasaros festivalis, 
prasidėjęs G. F. Handel orato
rija „Aleksandro puota”, ku
rią Chodkevičių rūmų kieme 
atliko Kristoforo kamerinis or
kestras, choras „Vilnius” ir so
listai.

Koncertai vyksta visą liepą 
ir rugpjūtį. Pramoginė vasaros 
muzika skambėjo Rotušėje, 
kamerinė-Taikomosios dailės 
muziejuje, vargonų — Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Chorai 
giedojo Šv. Jono bažnyčioje, 
vokalinės muzikos vakarai vy
ko Vilniaus paveikslų galeri
joje. Taigi, lietuviai, atvykę iš 
kitų kraštų į gimtinę, galėjo 
ne tik pamatyti atjaunėjusį, 
tvarkomą Vilnių, bet ir beveik 
kasdien klausytis juos domi
nančios muzikos. Festivalio 
meno vadovas prof. Donatas 
Katkus, pabrėžia: kad „šios 
vasaros šventės tradicija ne
beatskiriama nuo sostinės 
kultūrinio gyvenimo, o festiva
lio kaskart laukia jo draugai 
įvairiose šalyse, būdami tikri, 
kad nepakartojamos archi
tektūros ansambliuose klausy
sis geriausios pasaulio muzi
kos, atliekamos įvairių šalių 
muzikantų ir savų atlikėjų”.

Choras „Polifonija” iš Šiau
lių, švedų ir norvegų chorai ir 
ansambliai, vargonų skambe
sys, baigiamasis vakaras, 
premjeros — visa tai šių metų 
Kristupo vasaros festivalio 
programoje.

Gintautas Kėvišas.

Trečioji vasaros šventė vyko 
ne Vilniuje, o kurorte prie 
Nemuno-Druskininkuose. Tai 
smuiko muzikos festivalis 
„Druskininkų vasara 2002”, 
kurį jau septintą kartą rengė 
Lietuvos muzikų rėmimo fon
das su Druskininkų savival
dybe. Šiemet druskininkie
čiams ir mieste besigydan
tiems svečiams buvo skirta 
penkiolika žinomų atlikėjų ir 
jaunų talentų koncertų sana- 
torįjų, mokyklų salėse, naujoje 
lauko estradoje, M. K. Čiur
lionio namelyje-muziejuje. 
Anot festivalio direktorės Ber
nadetos Markevičienės, pa
grindinė tema — Čiurlionis ir 
jo muzika, skambanti kompo
zitoriaus ir dailininko gimta
jame mieste.

Šalia koncertų tradiciškai 
veikė smuiko meistriškumo 
mokykla jauniesiems muzi
kantams. Mokyklai vadovavo 
garsi Lietuvos smuikininkė 
prof. Kornelija Kalinauskaitė 
ir maskvietis prof. Alesandras 
Melnikovas, meistriškumo 
mokęs daugelio šalių smuiki
ninkus. Visuose festivalio lei
diniuose, koncertų programė
lėse yra užrašas — „Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas remia 
Valdovų rūmų atstatymo idėją 
ir kviečia visus prisidėti prie 
šios kilnios veiklos.” Lietuvos 
muzikų rėmimo fondo direk
torė Liucįja Stulgienė sakė 
esanti įsitikinusi, jog muzika 
ir jos karalius — smuikas — 
turi gydomųjų savybių. O 
Druskininkai — gydyklų 
miestas.

Jadvyga Godunavičienė

Baltijos valstybių akordeonų kvintetas, griežęs šiemetiniame Kristupo festivalyje Vilniuje.

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

i
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Smulkštienė 

2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

JŪSŲ PAAUGLYS NORI TURĖTI 
KREDITO KORTELĘ

Ateina ruduo, prasideda 
mokslas. Studentai važiuoja į 
universitetus. Pirmamečiai stu
dentai universitetuose papras
tai gauna daug kredito korte
lių pasiūlymų, sakant, kad tai 
bus jiems pagalba bėdos atve
ju, jei greitai reiktų pinigų. 
Tai įgalins studentą pirktis 
per kompiuterį — „Online”, ir 
pan. Bet iš tikrųjų tai nėra jo
kia pagalba studentui, ar jo 
tėvams, ir dažnai tai gali 
reikšti finansinę prapultį tam 
vaikui-studentui.

Apie 20 proc. studentų, tu
rinčių kredito korteles, turi 
pasidarę mažiausiai 10,000 
dolerių skolos. Kodėl kredito 

[^kortelių davėjai taip noriai 
imasi patarnauti jūsų vaikui, 
kuris neturi jokių pąjamų ir 
neturi jokios kredito istorįjos? 
O dėl to, jog jie žino, kad atsi
ras, kas vaikus iš finansinės 
bėdos išgelbės ir skolas už
mokės. Tai jūs, tų vaikų tėvai. 
Ir kai jūsų vaikas važiuoja į 
universitetą studįjuoti, neiš
leiskite jo, nepainformavę apie
kredito kortelių reikalą.

18 metų jaunuolis gali gauti 
kredito kortelę be tėvų žinios 
ir jų sutikimo. Bet jūs galite 
apsaugoti save ir savo vaiką, 
paaiškindami, kaip tos kor
telės veikia ir suteikdami in
formaciją, kas gali atsitikti, jei 
galvojate, kad jūsų vaikas 
nėra pribrendęs kredito korte
lei. Čia keletas patarimų su 
pliusais ir minusais.

1. Gaukite kredito kortelę 
savo vaikui per savo kredito 
kortelės davėją. Paaiškinkite, 
kaip ja naudotis ir įspėkite, 
kad jūs nemokėsite už padary
tus pirkinius, jei jie viršys 
jūsų nustatytą sumą, nebent 
jūs būsite davę sutikimą iš 
anksto.

Tokios kortelės pliusas. Jūs 
gaunate sąskaitas ir galite 
atimti kredito kortelę, jei vai
kas ja piktnaudoja. Protingai 
naudojantis tokia kredito kor
tele, vaikas kuria sau gerą 
kredito istorįją.

Tokios kortelės minusas. 
Vaikas neturi mokėjimo at
sakomybės, nes jūs už jį mo
kate. Ir jei jūs nesekate vaiko 
daromų pirkinių, ar jis protin
gai leidžia pinigus, tai toks 
vaikas greitai gali išnaudoti 
jūsų kredito kortelę iki jai nu
statytos ribos.

2. Gaukite vaikui kredito 
kortelę, kurioje pažymėta, kad 
jūs esate pagrindinis tos kor
telės savininkas, o vaikas tik 
„cosigner”. Prašykite žemos 
kredito ribos. Pasirinkite kor
telę, kuri leistų jums peržiūrėti 
pirkinius, padarytus „Online”, 
taip, kad galėtumėte tai pri
žiūrėti.

Tokios kredito kortelės pliu
sas. Toks kaip ir jūsų kredito 
kortelės. Bet'Jūs atskiriate jo 
pirkinius nuo savo pirkinių. 
Vaikas su šia kortele sau ku
ria geresnę kredito istorįją, 
kadangi jis irgi yra pasirašęs 
ant kortelės. 'J-

Minusas. Taip pat, kaip ir 
jūsų kortelės.* ‘

Nepasirašykite kredito kor
telės, kurios pagrindinis savi
ninkas yra jūsų vaikas. Kaip 
„cosigner” teišiškai jūs esate 
atsakingas už jo skolas, bet 
jūs negaunate jo pirkinių sąs-Ot

.. ,aentūro«eLiaisklte v

arba šimtus kitų 
puikių prizų

DIDIEJI PRIZAI 
$1,000Grynai* pinigai

PIRMIEJI PRIZAI 
$500 Grynais pinigai*

Štamai iiiftiėkita tavo valkus Į mokyklą ypatingai - galite 

piniginę perlaidą it vietinių agentūrų jungtinėse valstijos 
kortelę. Surinkę tris vienodus užrašui, laimėsite nurodytą 

* NmM* «Mu aku. WM Myvaa artu IteaM. RMIurnteėm 1 -MOUMMO 0

laimėti $1,000 arba kitus pufltlus 
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Kortelė
Nutrink ir laimėk'

LAIMĖTI
$1,000

ANTRIEJI PRIZAI 
$50 Dovanų kortelė*

jB arba

W>foot Locker.

We*tom Union* 
gausit* loterijos

■M ta u* (tam ta u Ma tata

kaitų. Jūsų vaikas jas gauna. 
Ir gali atsitikti taip, jog jūs 
nežinote, kad sąskaitos neuž
mokėtos, kol nebus atimama 
kortelė.

3. Gaukite vaikui „secured 
credit card”. Tai yra Visa arba 
Master-Card, kurių kredito 
riba apribojama jūsų įdėta pi
nigų suma. Pvz., jūs įdedate į 
banką 100 dolerių ir gaunate 
vaikui 400 dolerių kredito ri
bą. Taip pat žiūrėkite, kad to
kios kredito kortelės davėjas 
mokėtų procentus už jūsų 
įdėtus pinigus ir praneštų jū
sų vaiko kredito kortelės mo
kėjimus kredito biurams.

Pliusas. Jūs kontroliuojate 
tos kortelės „credit limit”. 
Jūsų vaikas kuria kredito isto
rįją, mokėjimų dokumentaciją 
ir moka sąskaitas.

Minusas: Jūs finansuojate 
šią kortelę.

4. Gauti vaikui iš anksto 
užmokėtą, vadinamą „stored- 
value” kortelę, kaip Visa Buxx 
arba Eztramoney. Šiuos kor

telės skirtos jaunuoliams, yra 
pinigai tik plastikos forma. 
Jūs užmokate 500 dolerių už 
500 dolerių vertės kortelę.

Pliusas. Jūsų vaikas gali 
išleisti tik tiek, kiek jūs iš 
anksto esate užmokėję.

Minusas. Pirmiausia už jū
sų įdėtus pinigus negaunate 
jokių procentų. Jūsų vaikas 
nekuria sau kredito istorįjos ir 
nesimoko mokėti sąskaitų. 
Jam gali tekti mokėti ATM 
mokestį kiekvieną kartą, kai 
jis ta kortele pasiima iš ATM 
grynų pinigų ar patikrina ba
lansą. Kai kurios kortelės ga- 
boja tik keletą mėnesių ir jo
mis leidžiama pirktis tik nu
statytose krautuvėse. Visa tai 
skatina išlaidumą.

Ką kiekvienas 
universiteto studentas

turi žinoti!
1. Bloga kredito istorįją ap

sunkina paskolų gavimą, au
tomobilio pirkimą ar net ir 
darbo gavimą.

2. Mokėkite kredito kortelės 
balansą kiekvieną mėnesį. Jei 
mokate tik nustatyto mėne
sinio mokėjimo minimumą 

pvz., 2,000 dolerių balansą 
išsimokėti gali užtrukti 18 
metų, plius reikės mokėti 
2,615 dolerių už skolos procen
tus.

3. Mokėkite laiku. Laiku ne
padarytas mokėjimas kenkia 
jūsų kredito vertinimui.

4. Niekada neimkite grynų 
pinigų kredito kortele. Tai la
bai brangiai kainuojanti pas
kola.

5. Pirkitės reguliariai, „se- 
cured” arba „student credit 
card”.

Palyginkite „annual percen- 
tage rate”. Visada žiūrėkite.

kokie yra nuolatiniai kredito 
kortelės mokesčiai, o ne įva
diniai.

„Grace period” — tai laikas, 
už kurį nereikia mokėti pro
centų — tai yra tarp pirkimo 
datos ir sąskaitos pasiuntimo 
datos, paprastai 30 dienų.

Nėra jokių malonių, jei kor
tele imama gryni pinigai. Pa
sitikrinkite, kokie yra meti
niai mokesčiai, kokie mokes
čiai už pavėluotą sąskaitos 
mokėjimą ir kokie yra kiti 
mokesčiai.

Kredito kortelės yra labai 
geras dalykas tiems, kurie 
moka protingai tvarkyti savo 
išlaidas, bet ta kortelė yra 
pražūtis tiems, kurie to nemo 
ka, kurie kortele perka viską 
— ar reikia, ar ne, negalvoda
mi, kad už tai reikės užmo
kėti.

Taigi, naudodami kredito 
kortelę, apsigalvokite ir pir
kite tik tiek, kiek turite pi
nigų!

Naudotasi įvairia spausdin
ta informacįja.

* Vilniaus svečiai jau gali
naudotis Europos didmies
čiuose populiariomis miesto 
kortelėmis. Nuolaidas muzie
juose, restoranuose ir parduo
tuvėse suteikiančių kortelių 
galima įsigyti didžiausiuose 
viešbučiuose ir Vilniaus bei 
Trakų turizmo informacijos 
centruose. Kortelių netrukus 
bus galima įsigyti Vilniaus 
oro uoste bei geležinkelio sto
tyje. (EIU)

* Komercinės televizijų 
ir radįjo stočių pąjamos per 
pusmetį išaugo 17 proc.

* Vilniaus banko pelnas 
šiemet išaugo 88 proc. — iki 
64 mln. litų.

I
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Siūlo darbą |

Caregivers, come and go and 
live-in, top pay for good 
reference and experience. 

New friendly agency, 
part or full time.

Call 708-814-4400.

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

Skambinti po 6 v.v., 
tel. 815-439-0037.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba 
atvykti į darbą ir išvykti. 

Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900.

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.
Winduw VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans
portation. Muąt be tluent in English. 
L.A. McMahon VVindovv VVasning. 

Chicago and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

Ligonio priežiūros darbas.
Pageidautina patirtis su ligoninės 

aparatais arba noras išmokti. 
Gyvenimas šeimoje, privatus 

kambarys. New Orleans, 
Louisiana, priemiestyje. 
Kazys Varnas, 143 Rue 

Esplanade, Slidell, LA 70461. 
Varnas@bellsouth.net

Ligonio priežiūros darbas.
Pageidautina patirtis su ligonines 

aparatais arba noras išmokti. 
Gyvenimas šeimoje, privatus 

kambarys. New Orleans, 
Louisiana, priemiestyje.
Kazys Varnas, 143 Rue 

Esplanade, Slidell, LA 70461. 
Varnas@bellsouth.net

Pro Care Agency
VVe are looking for English 

speaking nannies, caregivers, 
housekeepers. VVe have live-in or 

come & go FT/PT positions.
Please call: 773-237-2220.

Dės Plaines salonui 
reikalinga kirpėja-stilistė,

turinti licenciją. Tu privalai už
dirbti tiek, kiek esi verta Geras 
atlyginimas, premija, klientūra, 

apmokamos atostogos, apmokymas, 
vadovavimo galimybes.
Tel. 847-317-1382.

Anglų kalba privaloma.Į Ieško darbo

60 metų moteris ieško 
darbo.

Tel. 630-737-0350, 
Janina.

Part time accountant/bookeeper 
needed for business project in Lithua 
ma. Mušt be proticient in ųuicken/ųuick- 
books and familiar vvith exel. bilingual 
in English/Lithuanian. Send resumes 
to pmarks@tandemdevelopers.com
or fax 312-245-9745.

Įvairus

NEKILNOJAMASIS TORTAS

willowbro3h BALLROOM
8900 South Archer Road, WiIlow,Spnngs, ILL

Rugsėjo mėn. 7 d., 8 v.v. Bilietus galite įsigyti:
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mCOlIRAS 5741 S. Barlesi *«., ctlicaeu
lel. M (630)728 ?IW Tet < 773) 788 1362

Namų remonto ir statybinės paslaugos

Amber construction Co.
Dengiami stogai, kalamas

„siding”, atliekami cemento, 
„plumbing” bei kiti namų 

remonto darbai.
.Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY

RHKMHNVS RJlOGRAEAMv 
r mėgėjams

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu „lay-away”

planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus.

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai. 

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

Accent 
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lavvn, 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 par
davime mieste ir priemiesčiuose.

■ Audrius "Mikulis
Tel: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 i 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekinoiarnas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analize
* Pirkimas
* Pardavmas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

9SRi

ra
Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

A & S 24 HRS, 7 DAYS 
773631-1833 

_________ 773-617-6768

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija
Vandens šildytuvai 
Kaminai,
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

AC HOME CONSTRUCTION INC.

Licensed roofing contractor. 
Dengiame naujų konstrukcijų stogus, 
senus keičiame į naujus. Plokšti sto

gai, smulkūs stogų pataisymai.
Tel. 708-417-7833

Nebrangiai atlieku
elektros, dažymo, staliaus, 
„plumbing”, lauko darbus.

Tel. 708-205-1046, Vytenis.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

Draudimo paslaugos
Medžio darbai, elektra, 

santechnika, grindys, dažymas...
Aukšta darbų kokybė, 

žemos kainos.
ŽILVINAS
VENCIUS
contractor CONSTRUCT

ZjL
iuctIon

312-388-8088;
773-254-0759;312-493-8088

STASYS CONSTRUCTION

37 metų vyras ir moteris, 
turintys žalią kortelę, ieško 

darbo. Susikalba angliškai ir 
turi automobilį.

Tel. 708-233-1103.

Labai prašau atsiliepti 
lietuvius iš S. Lake City, 
UT. Tel. 219-397-0408, 

Vida.

ANDRIUS CONSTRUCTION 
Priestatai, „basement", virtuvės, 
spintelės, vonios, plytelės, langai, 
durys, laiptai, turėklai, grindys,

santechnika, elektra Ir t.t. 
Tel. 630 960 2976,

630 853 8062.

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings”,

„soffits”,,,dec ks”„,gutters”,plokš 
ti ir „shingle”Stogai; cementas, 
dažymas. Turtu darbo draudimą. 

S. Benetis, tel. 630-241-1912

Imigracinės ir vizų paslaugos

\inUMOBBJQNAMUSVHKATOSIR 
GYVYBES DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Veto Mai: 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus mieste 
ar priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ 

MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

Siūlo finansavimą

DMC
Ilona Retytė
Tel. 847-668-6279
Negaiškite laiko, 
išnaudokite patį 
mažiausią procentą. 3
• Dirbame au daugiau kaip 40 bankų
• Patys mažiausi % visame IL
• Sutaupykite pinigų perfinansuojant 
savo nekilnojamąjį turtą
Skambinkite, jei jus sudomino ši 

informacija.
Mes garantuojame sutaupyti 

jums pinigu.

O’FLAHERTY REALTORS 
A BUILDERS. Ine.

stato naujus namus. 
GRAŽINA JONAVlClENĖ 

708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonavlclusOhome.com

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

VALGYK KUGELI!!!
Sudėtis: tarkuotos bulvės, pienas, lašinukai, 
druska, prieskoniai. 2 svarai tarkuotų bulvių 
sudedama | indų,
įpilame pieno, (dedame pjaustytų lašinukų, 
druskos, prieskonių ir sumaišome. Kepame 1 
vai. įkaitintoje orkaitėje. Valgome su grietine.

Lietuviška bulvių tarkavimo mašina 
Tik $85.

Nuo 2002 m. rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d. 
persiuntimas UPS — nemokamas. 

Tel. 773-875-6232.

Vizos į JAV Lietuvoje.
Apmokėjimas po fakto.

Tel. Čikagoje — 773-575-5586; 
773 “73-793-0930; 

Lietuvoje — 8-285-35728; 
ei. paštas:

gitrama @ hotmail.com
Parduoda

Krautuvėlė „LIETUVĖLE"

Tik už $85 parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. 

Duodame garantiją, UPS siunčiame 
į kitas valstijas. Platus asortimentas 

ir kitų prekių. Taip pat galite 
užsisakyti ir naujausią, 2001 m. 

„Visuotinę Lietuvių Enciklopediją”.
Jaunimo centre prekiaujame tik 

savaitgaliais, o kitomis dienomis ir 
savaitgaliais —

5741 S. Harlem Avė.
Tel. 847-845-3972.

PERMANENT STATUS IN 
CANADA!!!

9 years of experience in immi
gration to Canada 

Visit our vvebsite vvith over 
10,000 hits a day

www.immigration-service.com

VVe can get all Information about 
your file by immigration officers 

including points assessment.

CTS 773 237 0066

„Draugo" skelbimų 
SKynus

Tel. 1-773-585-9500

Siūlo mokytis Tai - Jūsų laikraštis

& DA
B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų 

mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų 
kalba ir kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius

kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicinos asistentus ir medkaninės

sąskaitos

Sros mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kabos pamokas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-652-8545; 847-361-4194
8011 Lincoln, Skokie

5058 S. ARCHER AVĖ., CHICAGO, IL 60632 
Tel.: (773) 838-8888;
Fax.: (773) 838-8946

Siūlome geriausias kainas kelionėms Į Lietuvą bei į kitas 
pasaulio šalis iš Čikagos Ir kitų Amerikos miestų. 

Kalbame lietuviškai.

Tel. (773)838-8888.

CERTIFIED DENTAL ASSISTIMG PROGRAM
s • ♦ • DENTAL ASSISTANT

• ADA CODES
• RECEPTIONIST

General Dentistry - Pediatric Dentistry - Laser Dentistry 
Orai Surgery-Orthodontics - Root Canal 
Crown & Bridge - Dentures - Implants

• Teorijos ir praktikos užstSmimuš veda specialistai, turintys
ilgamete patirtį

• Padedame sudalyti reziume ir praeit interviu
• Padedame įsidarbinti
• Mokslas trunka 2 menesius

Teirautis tel;

847-4013200 195 Road, Suite 1«O,
. Jus neskaitote „Draugo"?
• Tada mums nėra apie ka kalbėti..

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn 

708-423-5900

įžvalgus — visada apsidraudęsl
• Sveikatos ir gyvybės draudimai
• Kritiškų ligų draudimai (vėžio, širdies ir tt)|
• Nelaimingų atsitikimų draudimai
• Pensijiniai planai
Visas šias paslaugas rasite 45 
vienoje stabiliausių ir seniausių \JJį 
draudimo kompanijų

„We8tem-Sauthem Life S Financial 
Company", įkurtoje 1888 m. 
Susikalbėsite lietuviškai, 
paskambinę licenzijuotai 
atstovei Nijolei Stefanski.

Tel. 773-736-3272, ext 130; 
708-456-5897 (namų);
708-769-5897 (mob.).
4610 W. Diversey Avė., Suite C, 
Chicago, IL 60639-1829.

Kfertu pageidaujant, atvykstame | namus.

Olympac Mortgat??, Ine.
Illinois Readeotial Mort^ge Uoeneee 

1127 Lake SL 
Oak Park, IL 60301 

TeL 708-445-0140 (angliškai)
TeL 708-341-5176 ir 815-2934)675 

(lietuviškai)
Fax. 708-445-0149 

Michael J. Szala — President 
Dainius Vidžiūnas — Padėjėjas 
Norite pirkti namą? Reikia pinigų? 

Skambinkite ir sakykite, kad matėte šį 
skelbimą „Drauge”

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių,

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

Kirpėjų paslaugos

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, atlieka 
cheminį sušukavimą, dažo plaukus, 

antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina

Butai pensininkams
modernūs, erdvūs, savarankiškai 

tvarkytis. Gražioje aplinkoje, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo

seserų priežiūroje. Pasinaudokite 
šia proga, kreipkitės;

Vilią Maria, P.O. Box 155, 
Thompson, CT 06277-0155.

Parduodama

Salone „Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus, 

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

namų tel. 708-612-9524.

Lemont house for sale 
in popular Timberline subdivision.
3 bedrooms • 2 ! Z2 baths 
Fireplace in Family room

• Bow vvindovv in large living room
• Cathedral ceiling in spacious kitchen
• Beautiful brick paver patio
• Unfimshed basement vvith cravvl space
Asking $299.900 Please call 630-243-0194 
for appoitments

SKAMBUČIAI I LIETUVA - I IK 22.9 (/MIN.
[TELEFONINĖS KORTELĖS - LIETUVA 11 C/MIN.

r TLANT/C Tel: 888-615-2148.708-599-9680

tyrcssCorp- www atlanticexDresscoro corn/isterra

AMERICAN TRAVEL SERVICE

SKRISKITE J LIETUVĄ ŠĮ RUDENĮ AR ŽIEMĄ 
PER SKANDINAVŲ ŠALIS

Siūlome pačias žemiausias kainas ir patogiausius skrydžius į Vilnių iš Chicago, New York, 
Washington, Seattle ir kitų Amerikos miestų

spalio 15 — gruodžio 14 
gruodžio 25 — kovo 31 
NEW YORK WA8HINGTON 

Kaina į abi puses:
$439 $469

Kaina į vieną pusę:
$289 $299

CHICAGO SEATTLE

rugsėjo 1 — spalio 14 

gruodžio 15 — gruodžio 24 

NEW YORK WASHINGTON CHICAGO SEATTLE

$469

$299

$659

$399

$599

$369

$609

$379

$539

$339

$869

$499

Prie šių kainų reikia pridėti mokesčius. .

Jeigu šiais metais negalite patys aplankyti giminių Lietuvoje, pasikvieskite juos į Ameriką. 
Profesionaliai sutvarkysime visus jūsų ar giminių kelionės reikalus.
Dėl informacijos skambinkite į musų raštinę.
Maloniai Jums patarnausime.

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
6500 S. PULASKI 

CHICAGO, IL 60629 
Tel. 773-581-1200; 800-422-3190 

Fax. 773-581-1873 
ATSVLDATT.NET

WWW.AMERICANTRAVELSERVICE.COM

mailto:Varnas%40bellsouth.net
mailto:Varnas%40bellsouth.net
mailto:pmarks%40tandemdevelopers.com
mailto:amikulis%40usa.com
jonavlclusOhome.com
hotmail.com
http://www.immigration-service.com
ATSVLDATT.NET
http://WWW.AMERICANTRAVELSERVICE.COM


“IEŠKANTIEMS DARBO

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Mllvvaukee, 
Chicago, IL 60631. 1447-647 0433. 
Kalbame ir rusiškai Klausti Jurijaus arba 
Leonido.

SVS Taxi Co. ieško vairuotojų. 
Geros sąlygos, galima uždirbti nuo 
$650 ir daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1-847-612-4282

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti 
licenziją ir įdarbiname.
1-847 948-0994 arba 1-847-338-5838

DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai 

1-312-371-4445 Namų valymas, 
vaikų priežiūra, seneliai

ZITA
1-773-585 9067 — kalba lietuviškai 

Senelių priežiūra 
i

NINA
1-773-252-4700 — kalba 

lenkiškai, angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200

Vaikai ir seneliai

HALINA
1-708-453-5853 — kalba 

lenkiškai, angliškai 
įvairūs darbai

LEONID
2881 N Mihivaukee

1-773 395-8820 
kalba rusiškai, angliškai

Įvairūs darbai

American-Polish Domestic 
Employment Agency 

, 1 -773-342-6744
) lenkiškai, angliškai

ligoniai - vyrams ir moterims

1 773 804-0500 
lenkiškai, rusiškai

Vairuotoju teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

MARGARET
1-708-403-8707

lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai 
8632 W. *145 St., Chicago, IL

CAROLINA JANITORIAL, Ine. 
1-708-415-1211 •

1 708 837 8904
Kviesti Eugenijųkalba lietuviškai 
viešbučių kambarių tvarkymas 

ir padavėjos

Always With Flowers 1
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
» Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida

• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Gėlės visoms progoms
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į

VILNIŲ

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

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB.SITE:

WWW.VYTISTOURS.COM

1-773 992-2210 
lenkiškai, angliškai

Auklės
9400 W. Foster Avė., #205

1-773438-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL

EUGENIA WOJTOWICZ
5637 W Lavvrence 

1-773-777-1583 — kalba 
lenkiškai, angliškai 
1-773-777-9653

Darbai įvairūs NEMOKAMA

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba 

lenkiškai, angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra

1-708-923-0193 — kalba rusiškai, 
angliškai

6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

IVA
1 708-499 9861

kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

POLONIjA
1 -773-282-1044 

kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine 

1447-803-6439
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai

MARINA
1-847 329-0202

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas • "aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai

TERESA
1-773-545 3795 

kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

TURGUS

Valentinas Krumplis

DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP.

You can't beat our business telecom Service for ųuality, 
reliability and value. Call 1.866.THE.DARE and let us prove it. 

It's a fact - we are the better choice.

CALL NOW & SAVE $700. Totai Cgmmunications Options" i* big business tools at small business prices. 

Our premium fiber-optic network delivers reliable local, long distance and Internet Service through one cost-saving, 

T, -grade connection - including "always on" Internet access wilb speeds of up to 1 Mbps.

allegiancetelecom,inc.
One soureą for būtinais telecom

Totu CoHMioicatloo* Optlons' 
1.III.THE.OME

S wwwollagiancetelecom.com

A. t A.
VIKTORAS G. LESNIAUSKAS

Mirė 2002 m. rugpjūčio 23 d., suląukęs 91 metų.
Gimė Lietuvoje, Lukšuose. Gyveno Hoffman Estates, IL, 
anksčiau Marųuette Parko ir Gage Parko apylinkėse. 
Nuliūdę liko: sūnus dr. Algis Lesniauskas su žmona Te
rese, sūnus Ramūnas su žmona Aldona ir duktė Aud
ronė Timienė su vyru Juozu, keturi anūkai, brolis Ka
zimieras su šeima Lietuvoje, sesuo Aldona Ranonienė su 
šeima Kanadoje, kiti giminės Lietuvoje bei Amerikoje. 
Velionis priklausė lietuvių skautams, lietuvių filatelistų 
sąjungai, buvo aktyvus Jaunimo centro dalyvis, 
karininkas tarpukario Lietuvos kariuomenėje.
A.a. Viktoras buvo vyras a.a. Mildos.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 25 d., nuo 
3 v.p.p. iki 8 v.v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Avė., (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 26 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 v.r. velionis bus išlydėtas į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią Lemonte, kurioje 10 
v.r. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių 
a.a. Viktoras Lesniauskas bus palaidotas Lietuvių 

Tautinėse kapinėse.

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com

Mylimai

A. t A.
MAMYTEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame MARYTĘ ŠEPIKAITĘ 

ir jos artimuosius.

„Tėviškės” kapelos muzikantai ir vadovė

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

DRAUG. A .S, 2002 m. rugpjūčio 24 d., šeštadienis 7
E5S55SS55 — ----------— —,W- -■!

A.t A.
SUZANNE PATRICIA 

BINKIS-SHAULIS

Mirė 2i( )02 m. rugpjūčio 22 d., sulaukusi 90 metų.
Gimė n • gyveno Čikagoje, Marųuette Parko apylinkėje. 
Nuliūc ii ę liko sūnūs: Paul su žmona Susan, David su 
žmonai Cynthia, anūkai David Jr. ir Nicole Binkis.
A.a. S u zanne buvo žmona a.a. Paul Sr.
Velion ė priklausė Alhambra kuopai 127 ir Knights of 
Columfc >us #3024 Ladies Auxiliary.
A.a. S u zanne Patricia pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 
25 d., n uo 3 v.p.p iki 8 v.v. Marųuette laidojimo namuo
se, 253c I W. 71 St., Chicago, IL 60629. Laidotuvės įvyks 
pirma di enį, rugpjūčio 26 d. Iš laidojimo namų 10 v.r. 
velion ė bus išlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčiią, kur 10:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. 
Mišios t. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvi ų kapinėse.
Nuoši rd žiai kviečiame gimines, draugūs ir pažįstamus 
dalyvau ti šiose laidotuvėse.
Vietoj e gėlių prašome aukoti Sisters of St. Casimir.

Nuliūdę artimieji

Laiidc 'tuvių direkt. Donald M. Petkus.Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

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

-1-330 So. California 10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.

5201) 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
l-'UNERAL DIRECTORS

MIICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

IVIIARQUETTE 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 
MARŲUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEįMONT, 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 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-800-994-7600 

www.petkusfuneralhomes.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

PALOS — GAIDAS

FUNERAL HOME

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto

10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

I t

http://www.alwayswithflowers.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
wwwollagiancetelecom.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖ SEi

Lietuvos prezider i .tas Val
das Adamkus dalyv i ius dvie
juose sustikimuose Čikagos 
centre. Rugsėjo 9 d., į : urmadie- 
nį, jis skaitys paskait i į „Lithu
anian Foreign Policy and Se
curity Issues” Inter-( Z 'ontinen- 
tal viešbutyje (505 I'I. Michi
gan Avenue, Chicago , IL). 5:30 
val.p.p. - pabendra vimas, 6 
val.v. - paskaita ir č Ii skusįjos. 
Lietuvių bendruom e nės na
riams bilietai į šį rei ilginį - pi
gesni. Bilietus įsgyi ;i galima: 
Chicago Council o: f Foreign 
Relations (kreiptis į Arlene 
Bogovich tel. 312- 8(21-751’’) 
arba Balzeko lietuvi) ų kultūros 
muziejuje (tel. 773-! 582-6500). 
Rugsėjo 10 d., antr a dienį, 12 
vai. Chicago AthletiiClub (12 
South Michigan Avtuiue, Chi
cago, IL) ruošiami priešpie
čiai, skirti pagerbti EPĄ pa
galbos Baltijos šalin i s progra
mos organizatorius. Dalyvaus 
ir V. Adamkus. Bili <itus užsi
sakykite Amerikos Lietuvių
Taryboje tel. 773-73f i -3946.

Prizą - 2 bilietui i į susiti
kimą su Lietuvos i >reziden- 
tu Valdu Adamkui mi (Inter- 
Continental viešbut; <je) galite 
laimėti Lietuvių ve rslo tary
bos (Lithuanian Business 
Council) rengiamoje gegužinė
je, laimikių traukim s. Geguži
nė vyks šį sekmadienį, rugpjū
čio 25 d., nuo 1 vai. p.p. iki 5 
val.p.p. Ateitininkų namuose 
(12690 Archer Avė.. Lemont, 
IL). Bus proga pj tsivaišinti 
skaniais valgiais ir p asikalbėti 
su bendraminčiais, daugiau 
sužinoti apie Lietu vos prezi
dento V. Adamkaus delegaci
jos vizitą JAV. Daug piau infor
macijos skambinant I ndrei tel. 
312-337-6293, 312-719-6293
arba Rolandui tel. 630-890- 
9899. Be to, Lietuvių verslo 
taryba turi interneto puslapį 
www.lbchicago.org

Daug įdomiau s enoviš- 
kas mašinas apžiiirėti ne
muziejuose, žvelgiant į jas iš 
už saugančių grand inių, bet 
senovinių automobilių parodo
se, kur retus egzempliorius 
galima net ir paliesti. Rugsėjo 
mėnesį Čikagos apylinkėse 
vyks net keletas senov inių au
tomobilių parodų. Rugsėjo 1 d. 
nuo 11 val.r. iki 3:30 val.p.p. 
daugiau kaip 200 įvairių 
bendrovių mašinų bus de
monstruojama Naper Settle- 
ment (523 S. Webster J3t., Na- 
perville; tel. 630-4 20-6010, 
630-851-6900). Įėjimas; - ne
mokamas. Rugsėjo 8d. nuo 8 
val.r. iki 4 val.p.p. paroda 
„Midwest Antiąues Canr Show” 
vyks Kane County Fair- 
grounds (Randall Ro.ad tarp 
Roosevelt Road ir Nor th Ave
nue, St. Charles; tel. 815-356- 
9918; www.mode.lt.org/
tswap). Įėjimas vaikams iki 12 
metų - nemokamas, illugsėjo 
14 d. nuo 9 val.r. iki 4 val.p.p. 
parodoje „Illinois Tbunder- 
bird Classic” bus galima ap
žiūrėti daugiau kaip 100 auto
mobilių. Ji vyks 1200 Busse 
Hwy., Eik Grove Viliame; tel. 
847-782-9615, 847-439-9500). 
Įėjimas - nemokamas. Rugsė
jo 15 d. nuo 8 val.r. iki 4 
val.p.p. paroda „Skip’s Pistons 
and Pickles Car Show” rengia
ma McHenry County Fair- 
grounds, Eastvvood Drive (Illi
nois Highway) ir Country 
Club Road, Woodstock; tel. 
630-876-1042). Įėjimas vai
kams iki 5 metų - nemoka
mas. Senovinių mašinų ir 
traktorių paroda bei paradas 
vyks rugsėjo 21-22 d. nuo 9 
val.r. iki 4 val.p.p. (parado 
pradžia - 2 val.p.p.) Lakewood 
Forest Preserve (Illinois High- 
way 176, į vakarus nuo Fair
field Road, netoli Wauconda; 
tel. 847-968-3400). Įėjimas - 
mokamas, vaikams nuo 4 iki 
17 metų bilietai pigesni.

Knygų mugei, kuri vyks 
Frankfurte spalio 9-14 d., rei
kia knygų, kurios buvo išleis
tos išeivijoje: Br. Kviklio „Mū
sų Lietuva” ir Bostono encik
lopedijos. Kas turi tas knygas 
ir galėtų paaukoti, malonėkite 
nusiųsti Daliai Lukienei adre
su 10622 Great Arbor Dr., Po
tomac, MD 20854; tel. 301- 
983-0763.

„Seklyčios” rugpjūčio 28 
d. 2 val.p.p. trečiadienio po
pietėje bus sveikatingumo pa
skaita. Kalbės dr. Vidas Ne
mickas, kardiologas, tema 
..Širdies ir kraujagyslių ligų 
gydymas”. Visi kviečiami ir 
laukiami, paskirkite laiko šios 
paskaitos pasiklausyti, įsigyti 
daugiau žinių, kaip ilgiau 
džiaugtis gera sveikata. Kaip 
visada, daktaras atsakinės į 
klausimus. Po paskaitos - 
bendri pietūs. Atvykite!

Artėjant kasmetiniam Či
kagos džiazo festivaliui, or
ganizuojamos ekskursijos po 
žymesniąsias Čikagos džiazo 
vietas. „Jazz Club Tour 2002" 
kelionė, kurią rugpjūčio 28 d. 
nuo 6 val.v. iki 11:30 val.v. 
rengia Čikagos džiazo institu
tas, apims 14 džiazo klubų, tu
ristai bus vežami specialiu 
transportu. Čikagos džiazo 
instituto adresas - 410 S. 
Michigan Avė.; tel. 312-427- 
3400.

Informacinė radįjo laida 
„Studija R”, dabar transliuo
jama nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 4 iki 5 vai. 
p.p. Čikagos laiku, norėtų pa
keisti transliacijos laiką į ry
tinį - nuo 8 iki 9 vai.r. Šiomis 
dienomis paskelbta apklausa, 
ar būtų toks laikas patoges
nis? Skambinkite tel. 708-386- 
0556.

Darbo dienos savaitgalį
pasidžiaukite paskutiniais va
saros džiaugsmais ir malonu
mais - keliaukite į „Santa’s 
Village” pramogų parką ir 
„Racing Rapids” vandens par
ką, esantį East Dundee, IL. Iš 
Čikagos važiuodami 90 greit
keliu į vakarus, pasukite į El- 
gin išvažiavimą, po to 25 keliu 
važiuokite į šiaurę iki 72 kelio 
ir pasukite į kairę. Čia atra
site greičio kalniukus, karu
seles, vandens labirintus ir ki
tas pramogas, skirtas vaikams 
ir suaugusiems. Daugiau in
formacijos tel. 847-426-6751, 
847-426-5525 arba internete 
ieiviv.santasvillageil.com 

Lietuvos Vyčių 82 kuopa 
rugsėjo 8 d., sekmadienį, ren
gia gegužinę, kuri bus skirta 
prisiminti buvusius Šv. Kazi
miero parapijos, veikusios Ga- 
ry, IN, parapijiečius ir drau
gus. Ši parapija užsidarė 1998 
m. gegužės mėnesį. Amerikos 
veteranų būstinė (VFW Post) 
Nr. 1563, įsikūrusi 6880 Hen- 
dricks St., Merrillville, IN, yra 
gegužinės rengimo vieta. Šv. 
Mišias už parapijiečius 12 vai. 
aukos prel. Ignas Urbonas, 
vargonuos muz. Faustas Stro- 
lia, liturgijai vadovaus seselė 
Janine Golubickis, SSC. Dau
giau informacijos skambinant 
Casimir Balt tel. 219-942- 
8998.

Šviežių daržovių ir vai
sių, kepinių, riešutų, priesko
nių ir gėlių rugpjūčio 28 d., 
tračiadienį, galėsite nusipirkti 
Lavvndale Farmers mugėje 
(1111 S. Homan Avė.; tel. 312- 
744-9187). Šios mugės vyks 
kiekvieną trečiadienį nuo 7 
vai.r. iki 2 val.p.p. iki spalio 
16 dienos. Lincoln Sųuare 
Farmers mugė rugpjūčio 27 d., 
antradienį, ruošiama nuo 7 
vai.r iki 2 val.p.p. Tuo pačiu 
laiku kas antradienį ji tęsis 
iki spalio 22 d. Automobilius 
pasistatyti galite prie Lincoln, 
Leland, Westem gatvių. Dau
giau informacijos tel. 312-744- 
9187.

Bendruomenininkai JAV LB Vidurio Vakarų apygardos gegužinėje rugpjūčio 11d. Pasaulio lietuvių centre. Iš 
kairės: Salomėja Daulienė, Kazys Laukaitis, Jonas Astrauskas, Bronius Juodelis, Juozas Polikaitis, Nijolė Nau
sėdienė, Romas Kronas, Gediminas Kazėnas, Birutė Vilutienė ir Mindaugas Baukus.

SIŪLO DARBĄ

workTnc'Tui!Trv7sor,s^min^d
IMMEDIATELY

Lead Rough Carpenter 
Lead Trim Carpenter 

Lead Plumber 
Lead Electrician

Renovation and custom homebuilder needs English 
spea-king lead supervisors. Employee mušt speak 
English, Lithuanian and Russian. You will have layout 
skills, crew management & crew building ability and 
experience with customer care. You will have experi- 
ence in custom homes and custom additions. You will 
have blueprint reading ability, also you will know how 
to put together material lists for daily workloads. You 
will own all your own hand-tools, we will supply all 
power and air-tools. You mušt provide your own trans
portation. Excellent hourly wage available plūs travel 
expense and Insurance for the right candidate. This is 
a long-term position. 

Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

RUOŠA JAV LB TARYBOS SESIJAI
Call: 312-735-4586 for an IntervIevCr.

JAV LB XVI Tarybos trečio
ji sesija šaukiama 2002 m. 
rugsėjo 20-22 dienomis Wa- 
shington, D.C., Marriott-Wa- 
shington Hotel (1221 22nd St. 
N.W., Washington D.C.). Į šią 
sesiją suvažiuos 65 JAV LB 
Tarybos nariai, 16 JAV LB 
Krašto valdybos narių, garbės 
teismas, kontrolės komisija ir 
nemažas būrys JAV LB apy
linkių pirmininkų ar jų ats
tovų. Dalyvaus ir PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas 
bei Kanados LB atstovai.

Į sesiją iš Lietuvos atvyks
ta gen. maj. Jonas Kronkaitis, 
Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacįjos centro direktorius 
dr. Žilvinas Beliauskas ir Val
dovų rūmų paramos fondo pir
mininkas Edmundas Kuli
kauskas. Sesijoje dalyvaus ir 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas.

Ruoša prezidiume

JAV LB Tarybos sesijos ren
gėjas yra Tarybos prezidiu
mas. Jo pirmininkė yra Regi
na Narušienė. Kiti prezidiu
mo nariai (3 vicepirmininkai 
ir 2 sekretorės) gyvena Čika
gos apylinkėse. Prezidiumo 
posėdžiai dažniausiai vyksta 
Pasaulio lietuvių centre Le
monte, IL. Prezidiumui prik
lauso sesijos programos suda
rymas ir darbotvarkės vedi
mas.

Šios trečiosios sesįjos pro
gramoje rugsėjo 20 d. nuo pat 
ryto vyks Kapitolijuje NATO 
plėtimo klausimų aptarimas, 
Kongreso atstovų kalbos, dis
kusijos ir JAV LB Tarybos 
narių vizitai pas savo senato
rius.

Šiluvos atlaidai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje prasidės rugsėjo 6 
d., šeštadienį, 9 val.r. Pa
mokslą sakys svečias iš Lietu
vos (iš Telšių vyskupijos) kun. 
Gintaras Lengvinas. Savaitės 
dienomis pamokslai bus sako
mi per 9 val.r. šv. Mišias ir 
6:30 val.v. Mišias (šeštadienį - 
5 val.p.p.). Šiluvos atlaidų pro
cesija vyks rugsėjo 15 d., sek
madienį, 1:30 val.p.p. Kviečia
me visus rinktis Maria aukš
tesniosios mokyklos automobi
lių aikštėje. Visų organizacįjų 
narius kviečiame ateiti pasi
puošus tautiniais rūbais. Eise
nos metu visi giedosime.

O
KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 
Tel. 773-773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas — „catered”
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
. pirm. - penkt nuo 

6:30 v.r iki 5:30 v.p.p.

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo
fi-30 u r iki S 30 v O.O.

&

Gintaro parodos, kurią iš 
Lietuvos atveža JAV LB Kul
tūros taryba, atidarymas bus 
5 vai. p. p. Parodos vieta bus 
paskelbta vėliau. Vakare Lie
tuvos ambasadoje 7:30 vai. 
bus sesijos dalyvių susipažini
mo pobūvis.

Pačios Tarybos sesijos pro
gramai yra skirtas šeštadienis 
(nuo 8:30 vai. r. iki vakaro su 
iškilmingu pokyliu 7 vai. v.) ir 
sekmadienis (nuo 8:00 vai. r. 
iki 5 vai. v.). Sesijos darbo
tvarkėje posėdžiams laikas yra 
labai ribotas ir sesija turės 
būti laiku baigta dėl lėktu
vais grįžimo į namus. Posė
džiai Vyks Marriott Hotel.

Prieš sesiją prezidiumas 
dar posėdžiaus š. m. rugpjū
čio 30 dieną Pasaulio lietuvių 
centre, aptariant paskutinius 
sesijos ruošos darbus.

Ruoša Krašto valdyboje

JAV LB Tarybos nutarimus 
ir visus krašto administraci
nius reikalus atlieka JAV LB 
Krašto valdyba, apygardų ir 
apylinkių valdybos. Visų at
liktų JAV LB darbų praneši
mai raštu ir žodžiu pristato
mi metinei JAV LB Tarybos 
sesįjai, Tarybos priėmimui ir 
patvirtinimui, šių metinės 
veiklos pranešimų paruošimas 
yra didelis darbas, ypač Kul
tūros, Švietimo, Socialinių 
reikalų, Visuomeninių reikalų 
ir kitoms taryboms, nes jose 
vykdoma labai šakota ir pla
ti veikla. Sesijoje priimamos 
Krašto valdybos iždo bei tary
bų iždų apyskaitos ir ateinan
čių metų sąmatos. Čia išklau
somi ir priimami kontrolės 
komisįjos atlikti visų iždų pa
tikrinimai ir garbės teismo

Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje Lemonto LB apylin
kės gegužinė vyks rugsėjo 1 d. 
12 vai. Čia jums specialiai bus 
ruošiami šašlykai, kuriuos 
keps tikri žinovai. Kas nebijos 
aštrių padažų, šašlykus galės 
ragauti su tikru „Tamalės” 
padažu, bus cepelinų, pyragų, 
kavutės. Atgaivai veiks baras. 
Bus laimikių traukimas. Stasė 
Jagminienė su savo vadovau
jama „Tėviškės” kapela nu
kels mus į tikrą Lietuvos kai
mo gegužinę, o Laima Žukienė 
ir Genė Razumienė padainuos 
daug gražių dainelių. Tad 
kviečiame visus į šią linksmą 
ir nuotaikingą šventę.
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pranešimai.
Krašto valdybos narių kon

trolės komisįjos, garbės teismo 
bei apylinkių pirmininkų 
pranešimai ir finansinės apys
kaitos sesįjos dalyviams su
teikia visą JAV LB veiklos 
vaizdą ir yra labai svarbi se
sįjos programos dalis.

Ruoša Washington, D.C.

Sesįjos rengimo komitetą su
daro JAV LB Vašingtono apy
linkė, pirmirinkaujant Rūtai 
Kalvaitytei-Skučienei. Jai iki 
š. m. rugpjūčio 26 d. siunčia
ma ir sesijos registracija su 
165 dol. mokesčiu: 12316 Sour 
Cherry Way, North Potomac, 
MD 20878. Dėl Marriott Hotel 
kambarių užsakymų skambin
kite tel. 1-800-228-9290 (iki 
rugpjūčio 30 d. su nuolaida).

Sesijos rengimo komitetas 
rūpinasi dalyvių maitinimu 
bei sesįjos buitinių reikalų 
tvarkymu. Didžiausias jų rū
pestis yra iškilmingojo poky
lio suruošimas šeštadienio va
kare Marriott pokylių salėje, 
kur reikalinga turėti 200 da
lyvių. Tikimasi pokylyje su
laukti daug bendruomeninin- 
kų bei jų svečių iš Washing- 
ton, D.C., Baltimorės ir kitų 
gretimų apylinkių. Panašus 
rūpestis buvo II sesijoje 2001 
metais komitetui prie Čika
gos. Tada, suintensyvinus sve
čių į pokylį kvietimą, salėje 
pritrūko vietų, skaičius paki
lo iki 250.

Tad 2002 metų rugsėjo 21- 
22 dienomis visi keliai lai ve
da į JAV LB XVI Tarybos III 
sesiją ir jos iškilmingą pokylį 
su garbingais svečiais ir iškil
minga programa.

Bronius Juodelis

Stebuklingieji drugeliai! 
Net 40 Šiaurės Amerikos pete
liškių rūšių iki rugpjūčio 29 d. 
vaikai ir suaugusieji galės 
apžiūrėti Brookfield zoologijos 
sode (lst Avenue ir 31st 
Street, Brookfield; tel. 708- 
485-0263).

,,Draugo" knygynėlyje

Knygelė vaikams „Pele
nė” parašyta lietuvių ir anglų 
kalbomis (lietuviška eilutė čia 
pat verčiama angliškai). Kaip 
knygos sudarytojos rašo, šios 
knygelės pirmas tikslas yra 
suteikti .lietuviškai kalban
tiems ir ką tik pradedantiems 
vaikams lengvą medžiagą įdo
mia forma, antras tikslas yra 
palengvinti lietuvių kalbos 
mokymąsi lietuviškai nekal
bantiems vaikams. Knygos ga
le pateikiamas žodynėlis, ir 
žaidimas, kurių tikslas yra įt
virtinti žodyną. Iliustracįjos, 
kuriose atsispindi tautiniai 
motyvai, padeda vaikui geriau 
suprasti tekstą. „Pelenė”, ku
rią 1992 m. išleido JAV LB 
Švietimo taryba, kainuoja 7 
dol., persiuntimo mokestis
3.95 dol. (Illinois valstijos gy
ventojai dar prideda 8.75 proc. 
mokesčių)

• A.a. dr. Juozo Petriko 
atminimą pagerbdami, drau
gai ir pažįstami aukojo Lie
tuvos našlaičių paramai: Jo- 
nęs Maurukas, Alfa ir 
Vytautas Budrioniai, Adelė 
Acienė, Sofija Vaškelienė, 
Aldona Čėsna, Genė Arma
lienė, Zuzana Dzikienė, An
gelė ir Albinas Karniai, Dan
guolė Cibas ir Bronė 
Urbonas, Adelaida Balbata, 
Vladas ir Gražina Biknevičiai, 
Alvitą Kerbelienė, Cerškų ir 
Memenu šeimos, Joana 
Arata. Iš viso $250. Reiš
kiame užuojautą dukrai 
Margaritai Petrikaitei ir ki
tiems artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629.

• Žmonos a.a. Albinos 
Petukauskienės atminimą 
pagerbdamas, vyras Vladas 
Petukauskas, Berea, 0H, au
koja $300 Lietuvos našlaičių 
gyvenimą palengvinti. Reiš
kiame užuojautą ir dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių glo
bos” komitetas, 2711 West 
71 Str., Chicago, IL 60629.

• „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetui atsiųs
tos aukos: Lietuvos studen
tams Lietuvoje remti, 
stipendijų fondui aukojo — 
dr. Aldonos K. Rugis fondas 
Lietuvių fonde $770; Robert 
Kraye, Houston, TX, $500; 
Albert ir Henrietta Mikutis, 
Philadelphia, PA, $350.

•Pratęsdami paramą 
vaikams kitiems metams, 
aukojo: $2,500 Lithuanian 
Citizens Society of Westem 
Pennsylvania; $600 Wanda 
Petkus, St. Petersburg 
Beach, FL. Visiems aukoto
jams Lietuvos studentų ir 
vaikų vardu dėkojame! „Lie
tuvos našlaičių globos” ko
mitetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629.

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

• 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.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvai, 5.5 cnt JAV, 24 vad. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 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!

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
beglobiams ir invalidams 
vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Dalilė Polikai- 
tienė $50 a.a. Vlado Šoliūno 
atminimui; Laima Garbon- 
kienė $200; Remigijus Gaška 
$5,600 dvylikos studentų 
stipendijoms; Vaiva Bučmytė 
$120 tęsiant mergaitės para
mą; Mary Costello $60; Char
les ir Rita Rackmil $20; Wil- 
liam Lohff $77. Labai ačiū! 
„Saulutė”, („Sunlight Or- 
phan Aid”), 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. tel. 847-537-7949. Tax

•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 60609. Tel. 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

• 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.

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 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. Lilįja ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
233-6335.

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
K

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToD free 24 hr. 888-7766742

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, 

IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 

ADVOKATAS 
AURELIUS BUTVILAS 

Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle 42300 Chicago, IL60603 

(iahmos konsultacijos Seėtadienia i s

i t

http://www.lbchicago.org
http://www.mode.lt.org/
ieiviv.santasvillageil.com
mailto:Gibaitis%40aol.com

