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Šiame
numeryje:
Adelė Dirsytė — įkvė

pimas ir pavyzdys; jau
nieji' ateitininkai apie 
savo veiklą

2 psl.

D. Bindokienė: ačiū 
už dvigubą pilietybę, o 
kada pradėsite balsuo
tojų registraciją; rin
kimų Lietuvoje tema 
rašo ir B. Nainys

3 psl.

Buvę Augsburgo lie
tuvių gimnazijos moki
niai susitiko po 55 m.; 
šaunios vestuvės Cleve
lande

4 psl.

Šios dienos priede: 
psichologų konferenci
ja Vilniuje; prisimintas 
Leonardas Šimutis; akt.
K. Smoriginas Bostone

„Lietuvos Vaikų vi 
lies” komiteto darbai

5 psl.

Ar reikia Draugo fon
dui antrojo milijono — 
B. Juodelis aiškina, kad 
būtinai reikia

8 psl.

Sportas
* Kinijoje vykstančia

me pasaulio moterų krep
šinio čempionate Lietuvos 
rinktinė lemiamas F grupės 
aštuntfinalio rungtynes 70:76 
pralaimėjo Pietų Korėjos ko
mandai ir nepateko į ketvirtfi
nalį. Lietuvos komanda aš
tuntfinalio F grupėje užėmė 5- 
tąją vietą ir pusfinalyje tik dėl
9-12 vietų susitiks su Argen
tinos krepšininkėmis.

* Tarptautinė dviračių 
sporto sąjunga (UCI) pa
reiškė „Lampre - Daikin” ko
mandai, kad, remiantis tarp
tautiniais nutarimais, lietuvis 
Raimondas Rumšas turi teisę 
dalyvauti rungtynėse, nepai
sant liepos pabaigoje jo žmo
nai pateiktų kaltinimų. UCI 
pateikė šį atsakymą italų ko
mandai, kuri konsultavosi su 
sąjunga dėl tolimesnių veiks
mų tuo atveju, jei R. Rumšas, 
kurio sportinė veikla koman
doje šiuo metu yra laikinai su
stabdyta, pareikalautų nu
traukti šį sprendimą.

Naujausios
žinios

* Seime ketinama 
svarstyti, ar nevertėtų paša
linti autentiką praradusias 
1991-ųjų metų barikadų lie
kanas.

* Švedijos karalienė ap
žiūrėjo Lukiškių kalėjimo 
kameras, koplyčią ir šunis.

* Socialinių garantijų 
reikalaujantys sovietų karo 
Afganistane dalyviai pasisako 
prieš Lietuvos karių siuntimą

‘į šią valstybę.
* Lietuvos kariuome

nės vadas išvyko į JAV.
* Dėl opozicijos įtari

nėjimų vidaus reikalų mi
nistras stabdo savo veiklą soc- 
denių rinkimų štabe.

* Lietuvos kaimo sody
bose šiemet turėtų svečiuo
tis apie 100,000 žmonių

Gaivalinė nelaimė 
Lietuvoje skelbiama 

nebus
Pastarosiomis dienomis 

Lietuvoje palijus, nebeliko 
prielaidų sausrai pasiekti 
gaivalinės nelaimės lygmenį.

Hidrometeorologijos tar
nybos prie Aplinkos ministe
rijos duomenimis, rugsėjo 13- 
19 dienomis pietiniuose Lie
tuvos rajonuose ir pajūryje 
prilijo 23-38 mm, Vilniuje — 
57 mm. Kituose Lietuvos ra
jonuose kritulių buvo mažiau 
— 10-20 mm.

Penktadienį lietaus lau
kiama vakariniuose rajonuo
se, o savaitgalį — visoje Lie
tuvoje. Šie orai turėtų sudary
ti prielaidas galutinai išnykti 
sausrai.

Pagal vyriausybės patvir
tintus „ekstremalių įvykių 
kriterijus” sausra yra laiko
mos sąlygos, kai sausrą api
būdinantis drėgmės ir tempe
ratūros (hidroterminis) koefi
cientas (K) yra mažesnis už
0.5. Stichinė sausra laikoma, 
kai šis koeficientas, mažesnis 
nei 0.5, nepertraukiamai bū
na vieną mėnesį. Kai tokios 
sąlygos yra stebimos dides
niame plote negu trečdalis 
Lietuvos teritorijos, skelbia
ma gaivalinė nelaimė.

Lietuvoje beveik visą va
sarą laikėsi karšti orai be 
lietaus. (BNS)

Prezidento posto 
sieks buvęs 

bulvarinio laikraščio 
leidėjas

Prezidento posto ketina 
siekti ir skandalingai pagar
sėjęs buvęs bulvarinio laik
raščio „Europa” leidėjas Ja
roslavas Banevičius.

Vyriausiajai rinkimų ko
misijai jis parašė pareiškimą, 
jog ketina dalyvauti preziden
to rinkimuose ir pasiėmė pa
žymą, leidžiančią atsidaryti 
specialią banko sąskaitą rin
kimų kampanijos aukoms 
rinkti.

1998 m. Kauno apylinkės 
teismas J. Banevičių, tuomet 
leidusį laikraštį „Europa”, 
nuteisė kalėti už žurnalisto 
Vido Mačiulio apšmeižimą. 
Bausmę sutrumpinus, į laisvę 
jis išėjo po 7 mėnesių. (BNS)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP. Intertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentorų praneilmels)

EUROPA

Praha. Galima karinė 
ataka prieš Iraką nesustab
dys NATO plėtros į Rytus, 
penktadienį pareiškė aukšto 
rango NATO generalinio sek
retoriaus padėjėjas gynybos 
planavimo ir operacijų klausi
mais Edgar Buckley. „NATO 
labai rimtai rengiasi Prahos 
susitikimui... Būčiau labai 
nustebintas, jei (karinė ataka 
prieš Iraką) priverstų NATO 
pakeisti savo lapkričio mėne
sio darbotvarkę”, sakė jis.

Varšuva. Lenkija penkta
dienį dirbtiniu ir neįgyvendi
namu pavadino Europos Ko
misijos (EK) pasiūlymą, ku
riuo siekiama išspręsti Mask
vos ir Europos Sąjungos (ES) 
santykius temdantį ginčą dėl 
Rusijos Karaliaučiaus srities. 
Lenkijos prezideno patarėjas 
Dariusz Szymczycha sakė, 
kad pasiūlymas dėl specialių 
„tranzito dokumentų” Kara
liaučiaus gyventojams, kurie,

ministras Romualdas Dobrovolskis, Seimo pirmi- 
AIDS centro direktorius Saulius Caplinskas.

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

AIDS konferencijoje (iš kairės) Lietuvos Sveikatos 
ninkas Artūras Paulauskas, Švedijos karalienė

Lietuvos viešnia — Švedijos karalienė
Vilnius, rugsėjo 20 d. 

(BNS) — Vilniaus oro uoste 
penktadienį nusileido Švedijos 
karališkosios šeimos lėktuvas, 
kuriuo dalyvauti tarptautinėje 
AIDS konferencijoje atvyko 
karalienė Silvia.

Iš oro uosto karalienė 
nuvyko į Nacionalinį operos ir 
baleto teatrą, kur sakė kalbą 
konferencijoje „Europos požiū
ris į ŽIV/AIDS ir susijusias 
problemas: tyrimai, politika, 
prevencija ir priežiūra”.

Tai yra antrasis Švedijos 
karalienės vizitas į Lietuvą. 
Pirmą kartą kartu su savo vy
ru, Švedijos karaliumi Carl 
Gustaf XVI Lietuvoje ji lankė
si 1992-aisiais.

Vilnius, rugsėjo 20 d. 
(BNS) — Vilniaus diplomatai, 
sklaidydami Rusijos aukštų 
pareigūnų nepasitenkinimą, 
jog Baltijos valstybės stoja į 
NATO, prieš tai nepasirašiu
sios Įprastinių ginkluotųjų pa
jėgų Europoje sutarties, teigia, 
kad Lietuva prisijungs prie šio 
dokumento, kai tik jis taps at
viras naujoms narėms.

Šią savaitę lankydamasis 
Vašingtone, Rusijos gynybos 
ministras Sergej Ivanov pa
reiškė, kad Maskvos nejaudi
na planai tęsti NATO plėtrą, 
tačiau jis teigė nerimaująs, jog

Lenkijai ir Lietuvai įstojus į 
ES, norės vykti per šių valsty
bių teritoriją, yra dirbtinis. 
„Suskirstyti Rusijos piliečius 
į dvi kategorijas ir suteikti 
Kaliningrado gyventojams 
specialų statusą nėra gerai”, 
sakė jis. „Mes nepritariame 
specialiems tranzito doku
mentams. kuriems išduoti rei
kia tokių pačių procedūrų ir 
išlaidų, kaip ir vizoms. Mes 
pritariame įprastoms vizoms, 
kurios leistų visiems rusams 
laisvai keliauti po Lenkiją”, 
pažymėjo vidaus reikalų mi
nistras Krzysztof Janik.

Briuselis. Europos Są
jungos (ES) plėtros komisaras 
Guenter Verheugen penkta
dienį įspėjo, jog Airijos rinkė
jams antrą kartą nepritarus 
Nicos sutarčiai, ES plėtra gali 
sulėtėti. Paklaustas, ar ai
riams antrą kartą nepritarus 
šiam dokumentui, plėtra gali 
būti atidėta, G. Verheugen at
sakė: „Taip, gali”.

Bratislava. Slovakijoje 
penktadienį prasidėjo visuo

Paklausta, koks yra kara
lienės vaidmuo 21-ajame am
žiuje, karalienė Silvia sakė, 
kad jos pareiga yra padėti vy
rui, tačiau ji turi ir asmeninių 
tikslų. Ji teigė besirūpinanti 
karališkuoju fondu, kuris pa
deda neįgaliems vaikams, 
sprendžia jų problemas, taip 
pat tokias problemas kaip 
skurdas, AIDS, narkotikų už
kardymas.

Prezidentas Valdas Adam
kus ir Švedijos karalienė Sil
via vėliau penktadienį atidarė 
centrą gatvės vajV ’is „Gelbė
kime vaikus”. Lazdynuose įsi
kūręs centras rūpinsis vai
kais, kurie dėl įvairių priežas
čių nelanko mokyklos.

Vilnius sklaido Maskvos nerimą dėl 
įprastinės ginkluotės sutarties

Įprastinių ginkluotųjų pajėgų 
Europoje sutarties nėra pasi
rašiusios narystės NATO sie
kiančios Lietuva, Latvija ir 
Estija.

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Gied
rius Čekuolis, paprašytas pa
komentuoti šį Rusijos ministro 
pareiškimą, retoriškai klausė: 
„O kaip mes galime pasirašyti 
negaliojančią sutartį, kuri 
mums dar yra uždara?”. „Mus 
taip pat jaudina tai, jog Rusija 
neleidžia Lietuvai tapti adap
tuotos sutarties nare. Nevyk
dydama įsipareigojimų, ku

tiniai rinkimai, kurie gali būti 
lemtingi šios Vidurio Europos 
valstybės siekiui įstoti į Eu
ropos Sąjungą (ES) ir NATO.

Varšuva. JAV planuoja 
paskolinti Lenkijai 3.8 mlrd. 
dolerių naikintuvams „F-16” 
pirkti. Pasak „Gazeta Wybor- 
cza”, tokį pasiūlymą JAV pre
zidentas George W. Bush per
davė Atstovų rūmams aiškinda
mas tuo, jog „Lenkija turi es
minę reikšmę stiprinant 
transatlantinius ryšius ir tę
siant NATO plėtrą”.

JAV

Vašingtonas. JAV kariš
kių manymu, vasaris yra pa
togiausias mėnuo pradėti ka
rinius veiksmus prieš Iraką, o 
pastangos nušalinti nuo val
džios Saddam Hussein labai 
priklausys nuo dezertyravu
sių Irako karių paramos, penk
tadienį pranešė laikraštis 
„The Washington Times”, 
remdamasis aukšto rango ka
riniais pareigūnais. Laikraš
čio teigimu, du gynybos šalti
niai sakė, jog aktyvūs karo 
veiksmai tikriausiai pasibaigs 
ne vėliau nei balandžio mėne
sį, iki sunkiai ištveriamų

Karalienę ir prezidentą 
pasitiko apie 50 centre gyve
nančių įvairaus amžiaus vai
kų, kurie mojavo savo pačių iš 
opieriaus pasigamintomis 
vedijos ir Lietuvos vėliavėlė

mis ir valstybinės Lietuvos vė
liavos spalvų balionais.

Prie centro veiklos pra
džios prisidėjo Švedijos kara
lienės „World Childhood Fun- 
dation” įsteigtas fondas.

Organizacija „Gelbėkit 
vaikus/Save the Children 
Lithuania” yra nepolitinė, ne
religinė, nevyriausybinė orga
nizacija, siekianti gerinti vai
kų padėtį ir įgyvendinti Jung
tinių Tautų vaiko teisių kon
venciją.

riuos prisiėmė Stambule vyku
siame 1999 m. Europos Sau
gumo ir bendradarbiavimo or
ganizacijos (ESBO) viršūnių 
susitikime, Rusija atitolina 
sutarties ratifikavimą ir įsiga
liojimą”, teigė UR sekretorius. 
Jis teigė turįs galvoje tai, kad 
Rusija nevykdo įsipareigojimų 
dėl Moldovoje ir Gruzijoje dis
lokuotų savo pajėgų patikri
nimų.

G. Čekuolis priminė, kad 
jau 1999 m. Lietuvos preziden
tas pareiškė apie Lietuvos no
rą pasirašyti Įprastinės gink
luotės Europoje sutartį.

Persijos įlankos pavasario ir 
vasaros karščių. Pareigūnai 
laikraščiui sakė, kad Penta
gonas vis dar svarsto, kokio 
dydžio pajėgų reikia karui 
Irake. Šiuo metu siūloma 
siųsti nuo 75,000 iki 250,000 
karių.

Vašingtonas. Baltieji rū
mai ketvirtadienį išreiškė pa
sipiktinimą tuo, kad Vokie
tijos teisingumo ministrė Her- 
ta Daeubler-Gmelin JAV pre
zidento George W. Bush ag
resyvią nuostatą Irako atžvil
giu palygino su nacių diktato
riaus Adolf Hitler taktika. 
Baltųjų rūmų atstovas spau
dai Ari Fleischer sakė, kad 
JAV ir Vokietija jau seniai pa
laiko glaudžius tarpusavio 
santykius, „tačiau šis teisin
gumo ministrės pareiškimas 
yra įžeidžiamas ir nesupran
tamas”. Pati H. Daeubler- 
Gmelin, kuri yra įgijusi tei
sininkės išsilavinimą, pažy
mėjo: „Niekada nelyginau 
Bush su Hitler”.

ARTIMIEJI RYTAI

Ramala, Vakarų Kran
tas. Izraelio kariuomenė ket
virtadienį vakare apsupo

„Jukos” svarsto tiesioginį naftos 
eksportą iš Rusijos į JAV

Vilnius, rugsėjo 20 d. 
(BNS) — Antros pagal dydį 
Rusijos naftos bendrovės „Ju
kos”, kuri šią savaitę perėmė 
Lietuvos susivienijimo „Ma
žeikių nafta” valdymą, vado
vai pareiškė, kad tiesioginis 
rusiškos naftos eksportas į 
JAV yra perspektyvus.

Anot vieno iš dviejų „Ju
kos” padalinių „Jukos RM” 
prezidento Nikolaj Byčkov, 
skaičiavimai rodo, kad trans
portuoti naftą iš Juodosios 
jūros uostų į JAV gali būti pel
ningiau nei į Europą, pranešė 
ryšių su visuomene agentūra 
„Jonkus ir partneriai”.

Įgyvendinant bandomąją 
programą, „Jukos” naftos pir
kėjai praėjusią vasarą tank
laiviais į JAV transportavo 
dvi naftos siuntas — iš viso 
3.63 mln. statinių.

Naftą iš Rusijos į JAV pla
nuojama eksportuoti ir toliau.

„Jukos”, ketvirtadienį 
perėmusi „Mažeikių naftos” 
valdymą ir įsigijusi kontrolinį 
Lietuvos naftos susivienijimo 
akcijų paketą, tikisi, kad „Ma
žeikių nafta” jau po 3-5 metų 
pradės dirbti pelningai, Vil
niuje pareiškė „Jukos” vyriau
siasis finansininkas Bruce 
Misamore. „Mes investuoja
me, norėdami ne prarasti pini
gus — manome, kad mūsų in
vesticija į 'Mažeikių naftą’ bus 
pelninga”, sakė B. Misamore.

Vyriausybė ir „Jukos” pradėjo 
pokalbius apie finansus

Vilnius, rugsėjo 20 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybė 
ir Rusijos naftos bendrovė 
„Jukos” jau pradėjo derėtis 
dėl „Jukos” „Mažeikių naftai” 
suteiktų paskolų perfmansa- 
vimo.

Penktadienį apie tai kal
bėjosi finansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė ir „Jukos” vy
riausiasis finansininkas Bruce 
Misamore. Tačiau pokalbio tu
rinys neatskleidžiamas.

„Jukos” šiemet suteikė 
„Mažeikių naftai” 150 mln. 
JAV dolerių paskolų, už ku
rias mokamos 10 proc. metų 
palūkanos. Tokias pat palū
kanas „Mažeikių nafta” moka

Yasser Arafat būstinę Vakarų 
Krante, o penktadienį suren
gė reidą Gazos Ruože. Tokių 
veiksmų imtasi po palestinie
čių savižudžio išpuolio izrae
liečių autobuse, kurio metu 
žuvo 5 žmonės. Kiek vėliau 
kelios dešimtys Izraelio tan
kų, kuriuos iš oro dengė sraig
tasparniai, įsiveržė į Gazos 
Ruožą šiaurinėje jo dalyje. Pa
lestiniečių ligoninių pareigū
nai sakė, kad nuo izraeliečių 
ugnies žuvo 2 žmonės.

RUSIJA

Maskva. Rusija penkta
dienį pareiškė protestą dėl 
Izraelio kariuomenės įvykdy
tos palestiniečių vado Yasser 
Arafat būstinės apsiausties. 
„Kaip rodo praktika, izolia
vus Palestinos savivaldos 
vadovus ir vykdant palesti
niečių miestų blokadą, tero
rizmo grėsmė neišnyksta”, sa
koma Rusijos Užsienio reika
lų ministerijos pareiškime. 
Rusija, viena iš į aklavietę pa
tekusio Artimųjų Rytų taikos 
proceso tarpininkių, dar kartą 
paragino abi konflikto vals
tybes atsisakyti smurto ir 
„emocinių provokacijų”. „Iz-

Anot jo, „Jukos” ketina 
tęsti JAV bendrovės „Wil- 
liams International” pradėtą 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklos modernizavimą ir 
tam planuoja pritraukti tarp
tautinių finansinių institucijų. 
Pasak B.Misamore, tuo domisi 
Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas, kalbama ir su 
Europos investicijų banku.

Perėmus „Mažeikių naf
tos” valdymą, dar mažiausiai 
tris mėnesius Lietuvos naftos 
susivienijimui vadovaus „Wil- 
liams” žmonės, kol bus išsiaiš
kintas būsimojo vadovaujan
čio personalo poreikis. Reika
lingas pereinamasis laikotar
pis, per kurį „Jukos” sufor
muos savo komandą Mažei
kiuose. Naują bendrovės gene
ralinį direktorių žadama pa
skirti pirmojoje to laikotarpio 
(90 dienų) dalyje. „Jukos” gali 
pasiūlyti toliau dirbti ir kai 
kam iš dabartinio personalo.

Anot B. Misamore, „Ju
kos” bendradarbiaus ir veiks 
kaip Lietuvos vyriausybės 
bendrininkė, kad būtų užtik
rinta „Mažeikių naftos” sėk
mė ateityje. Bet jis nesiėmė 
spėlioti, kokių „Jukos” gali pa
daryti nuolaidų vyriausybei, 
kad padidėtų Lietuvos valsty
bės įtaka valdant „Mažeikių 
naftą”, tik užsiminė, kad re
zultatai turi būti naudingi 
abiem pusėms.

ir vyriausybei.
2001 metais už visas turi

mas paskolas „Mažeikių naf
ta” sumokėjo apie 164 mln. li
tų palūkanų.

,,Williams International” 
ir „Jukos” ketvirtadienį Vil
niuje pasirašė sutartis dėl 
„Mažeikių naftos” akcijų ir 
valdymo perdavimo „Jukos”.

Pagal jas „Jukos” antrinė 
įmonė „Yukos Finance” už 85 
mln. JAV dol. įsigijo 26.85 pro
centų susivienijimo „Mažeikių 
nafta” akcijų bei jo valdymo 
teises.

„Jukos” valdo 53.7 proc., 
vyriausybė — 40.66 procentų 
„Mažeikių nafta” akcijų.

raelio vykdoma blokada gero
kai suvaržo Palestinos admi
nistracijos galimybes kovoti 
su terorizmu ir dar labiau 
komplikuoja ir taip įtemptą 
humanitarinę padėtį palesti
niečių teritorijose”, sakoma 
URM pareiškime.

Karaliaučius. Dėl galimo 
vizų režimo važiuojant per 
Lietuvos teritoriją Karaliau
čiuje esantys kaliniai iki šių 
metų pabaigos bus pervežti į 
kitus Rusijos rajonus. „Srities 
teritorijoje bausmę atlieka 
160 žmonių. Įvedus vizų reži
mą Rusijos piliečiams, tranzi
tu vykstantiems per Lietuvos 
teritoriją, šie žmonės, galimas 
dalykas, negalės grįžti į gim
tąsias vietas bausmės laikui 
pasibaigus”, pareiškė Tei
singumo ministerijos pareigū
nai.

Maskva. Manoma, kad 
Rusijos Valstybės Dūmai pa
teiktas nutarimo projektas, 
kuriame siūloma atleisti vice
pirmininką Vladimir Žiri- 
novskij iŠ užimamų pareigų. 
Svarstybas iššaukė V. Žiri- 
novskij raginimas bombar
duoti šiaurinę Gruzijos dalį, 
pažeidžiantis Rusijos įstaty
mus.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: „Draugo” redakcija, 

Ateitininkų puslapis,
4545 W. 63 St.

Chicago, IL 60629

ADELĖS DIRSYTĖS PAVYZDŽIU 
IR ĮKVĖPIMU

Ne be reikalo Dievo Ap
vaizda iššaukia ir iškelia savo 
rinktinius asmenis tam tik
rais laikais, tam tikromis są
lygomis. tam tikroms tautoms. 
Jis kalba jais kitiems, rodo 
juos kaip gyvus pavyzdžius. 
Sibiro tremtinė, Bažnyčios 
pripažinta kandidate į kanki
nes ar šventąsias, Adelė 
Dirsytė, atrodo yra tokia Die
vo išrinktoji būti gyvu pa
vyzdžiu mums šiais laikais. 
Savo herojišku gyvenimu ne 
tik tremties nepriteklyje, bet 
ir specialiai kankinama, ji vis 
dėlto nepalūžo, bet rūpinosi 
kitais materialiniame ir

Kas mes esame?
JAS ateitininkai yra ber

niukai ir mergaitės nuo pen
kerių iki keturiolikos metų, 
kurie dalyvauja susirinkimuose 
kiekvieną mėnesį ir kartais 
važiuoja iškylauti. Mūsų kuo
pa yra pavadinta Daumanto- 
Dielininkaičio jaunųjų atei
tininkų kuopa. Šeimos gyve
na Čikagoje ir jos apylinkėse. 
Mes susirenkame Ateitininkų 
namuose. Susirinkimuose kal
bamės, dirbame rankdarbius, 
piešiame ir žaidžiame žaidi
mus. Mes išmokstame, kaip 
galima būti geresniais atei
tininkais ir stipriau tikėti į 
Dievą. Mes išmokstame ir 
apie lietuviškus papročius ir 
švenčiame lietuviškas šven
tes. Mes esame susiskirstę 
pagal amžių į būrelius. Kai 
kurie būreliai atskirai važiuo
ja į išvykas. Pvz., kepyklas, 
muziejus ir kitur. Yra labai 
smagu susitikti su kitais 
vaikais kiekvieną mėnesį.

Gediminas Bielskus
Kas jie tokie?

Visuomet girdime, kad 
mes esame „Daumanto - Die- 
lininkaičio” kuopa Kas yra tas 
Daumantas ir Dielininkaitis? 
Iš kur jie? Ką svarbaus pada
rė? Aš Jums paaiškinsiu.

Daumanto pilnas vardas 
buvo Juozas Lukša-Dauman
tas. Jis buvo vienas iš svar
biausių kovotojų už Lietuvos 
laisvę. Jis buvo partizanas: 
1947 metais Daumantas pra
laužė priešų kariuomenės sie
ną iš okupuotos Lietuvos. Jis 
drąsiai nuvežė Lietuvos kata
likų laišką popiežiui. Laiške 
buvo parašyta kas darosi 
Lietuvoje ir prašoma jo pagal
bos. Komunistai jo labai bijo
jo, kad jis Lietuvą išlaisvins. 
1951 m. Daumantas buvo iš
duotas ir žuvo Lietuvos miškuose. 
Dėl jo drąsumo ir Lietuvos 
laisvės liepsnos jo širdyje, mū
sų kuopa pavadinta jo vardu.

Dielininkaičio pilnas var
das yra Pranas Dielininkaitis. 
Jis buvo profesorius ir visuo
menininkas (kandidatai, ką 
tai reiškia?) Jis buvo studentų 
Ateitininkų centro valdybos 
pirmininkas. Tarp 1939 m. ir 
1940 m. jis buvo komunistų 
areštuotas ir nuteistas 8 
metus kalėti Sibire. 1941 
metais jis buvo išlaisvintas. 
Jis dar smarkiau kovojo. Kai 
Lietuva buvo Vokietijos oku
puota, jis suorganizavo pasi
priešinimą, kai naciai norėjo 
uždaryti universitetą. Jis mi
rė 1942 metais. Mūsų kuopa 
pavadinta jo vardu, nes jis 
buvo gudrus ir mylėjo savo 
tėvynę Lietuvą.

Kristina Quinn

dvasiniame skurde.
Šiaurės Amerikos Ateiti

ninkų taryba kaip tik tinkamu 
laiku kviečia šiais veiklos me
tais atkreipti dėmesį į jos 
spindintį pavyzdį. Ji priklausė 
Ateitininkų sąjūdžiui ir, kaip 
tik dėl ateitininkiškos veiklos, 
ypač dėl jaunimo katalikiško 
ir tautinio ugdymo, buvo 
nuteista, ištremta į Sibirą ir 
ten sunaikinta.

Iš šios Kristaus ir žmonių 
mylėtojos pavyzdžio dera 
mums semtis įkvėpimo ypač 
šiose srityse: moksle, veikloje 
ir gyvenime.

Mokslas. Kilusi iš kaimo,

DAUMANTO — DIELININKAIČIO JAUNŲJŲ ATEITININKŲ KUOPA
Apie kuopos veiklą

Šį rudenį mūsų berniukų 
būrelis turėjo įdomius susi
rinkimus. Viename susirin
kime mes kalbėjomės apie 
draugus ir blogas jų įtakas, 
kurios mums yra pavojingos. 
Mes susitikome su mergaičių 
būreliu ir su jomis sukūrėme 
vaidinimus šia tema. Nors vai
dinimai buvo trumpi, jie gerai 
apibūdino kasdienines prob
lemas. Po to, mes pasidalino
me savo patyrimais apie 
„draugų spaudimą”. Mums, 
kaip ateitininkams, yra svar
bu mokėti atsispirti blogoms 
įtakoms. Šitas susirinkimas 
mums padėjo tai įsisavinti, 
nes išgirdome savo pačių per
gyvenimus ir turėjome progą 
kartu jas padiskutuoti.

Adomas Daugirdas 
Atvelykis

Sekmadienį, balandžio 7 
d., įvyko Jaunučių ateiti
ninkų susirinkimas. Visi vai
kai buvo labai laimingi ir gerai 
nusiteikę. Atsivežėm namuose 
dažytus kiaušinius, margu
čius. Mes laukėme šio su
sirinkimo, nes žinojome, kad 
galėsime ritinėti margučius. 
Stebėjome kieno margutis pa
taikys į daugiausia margučių. 
Būtume žaidę visą dieną, bet 
globėjos mus ragino prie 
Atvelykio stalo. Tada mums 
Čikagos moksleiviai atei
tininkai — kun. Lipniūno 
kuopos nariai mums suvaidi
no „Silkių sonatą”. Juos pa
ruošė Rasa Poskočimienė. 
Vaidinimas yra apie dvi gru
pes žmonių, kurie susipyksta 
dėl silkių paruošimo su svogū
nais ar su grybais. Jie paga
liau pamato, kad draugystė 
svarbiau negu ginčai ir vėl 
sueina kartu. Mums labai pa
tiko jų pasirodymas, esame 
jiems labai dėkingi. Visi links
mai išsiskirstėme į namus.

Aras Narutis
Spauda ir jos įtaka

Mūsų būrelio š. m. vasario 
4 d. dienos susirinkimo tema 
buvo apie spaudą ir kaip ji 
mus paveikia. Pirmiausia, mū
sų vadovai mums paaiškino, 
kodėl mums spauda yra rei
kalinga. Tada Liudas mums 
paskaitė iš laikraščių ir žur
nalų, kaip „National Enųui- 
rer". Kai jis paskaitė straips
nelį, mums reikėjo pasakyti ar 
tikrai taip įvyko, ar buvo su
galvota. Po to, mes pažiū
rėjome į dalį skelbimo ir turė
jome atspėti, ką tie skelbimai 
bandė parodyti. Paskui mes 
visi nupiešėm ir patys paruo- 
šėm savo skelbimus, kurie 
pakviestų žmones atvažiuoti į 
ateitininkų susirinkimus. 
Man buvo įdomus susirinki

Adelė sieke mokslo visą gy
venimą. Ji studijavo Vytauto 
Didžiojo universiteto teologi
jos-filosofijos fakultete lietu
vių literatūrą, psichologiją ir 
vokiečių kalbą. Net ir Sibire, 
gavusi knygą, ji poilsio metu 
skaitydavo. Ir visą gyvenimą 
ji buvo mokytoja: ne tik mo
kykloje, kol buvo tėvynėje, bet 
ir Sibire dalijosi žiniomis, 
kiek ir kaip galėjo — su kito
mis ištremtosiomis. Brangin
kime ir mes mokslo žinias ir 
semkimės jų: kas dar esame 
mokykloje ar universitete, ar 
savo pačių pastangomis. Savo 
laiškuose iš Sibiro Adelė 
savuosius skatindavo nuolat 
semtis mokslo žinių ir pridė
davo, kad visada galima rasti 
būdą jomis praturtinti tėvynę.

Veikla. Adelė nuolat vei
kė. Veikė ateitininkų sąjūdy
je, auklėjo ir ugdė jaunuo
menę katalikiškoje ir tautinė
je dvasioje. Rašė, skaitė 
paskaitas, dirbo labdaros dar
bą, šelpė našlaičius ir netur
tinguosius. Nebijojo pavojų, 
net sovietų okupacijos metu. 
Dėl to buvo suimta ir pas
merkta į Sibirą. Bet ir ten, 
koncentracijflk stovykloje slapta

mas, nes maždaug sužinojau 
apie spaudą ir kodėl ji reika
linga. Gediminas Bielskus

Susikaupimas
Vasario 2 d., Quinn pra

vedė susikaupimą jauniams 
nuo 5 iki 8 skyriaus. Šio susi
kaupimo tema buvo „Dešimt 
Dievo įsakymų”. 7 ir 8 sky
riaus berniukai ir mergaitės 
kalbėjosi su iš Lietuvos atvy
kusia sesele Igne.

Seselė Igne kalbėjo apie vi
sus dešimt įsakymų ir ką jie 
reiškia. Tada ji sukūrė mums 
žaidimą, kuriame ji buvo 
Dievas, o Razma ir Kuliava 
buvo Šventoji Dvasia ir Jėzus. 
Mes buvome suskirstyti į 4 
grupes; mes visi buvome 
žemės gyventojai. Mes turė
jome sugalvoti vienuoliktą 
įsakymą. Visos grupės sutiko, 
kad mylėti kitus, kaip mes mylim 
save, būtų geriausias vienuo
liktas įsakymas.

Po to, mes visi kartu suėjo
me į apatinę salę ir žaidėme 
įdomiai sukurtą žaidimą. Jis 
buvo labai smagus ir panašus 
„Chutes and Ladders”. Mes 
vaikščiojam ratu atsistodami 
ant kvadratų, ant kurių buvo 
užrašyti įsakymai. Jeigu mes 
atsistojome ant kvadrato, ku
ris sako „į pragarą” arba į 
skaistyklą, mes ką nors blogo 
buvome padarę, mes prara
dome vieną eilę. Mes irgi ga
lėjome nukeliajuti „į Dangų”, 
kur mus vaišino saldainiais, 
nes buvome geri.

Pabaigę smagų žaidimą, 
mes nukeliavom į salioną, kur 
susikaupėme išpažinčiai. Ku
nigas R. Gudelis pravedė iš
pažintį. Pabaigę išpažintį tu
rėjome progą nupiešti gražius 
rėmus. Susikaupimą baigėm 
šv. Mišiomis. Po Mišių vis: iš
alkę vaišinosi mamų namuose 
paruoštomis dešrelėmis.

Tomas Quinn

Gegulės mėnesio
susirinkimas

Mūsų kuopos paskutinis 
šių veiklos metų susirinkimas 
buvo gegužės mėnesį. Susi
rinkimo tema buvo „Mano 
ateitininkiška aplinka”. Turė
jome gražią staigmeną. Liudas 
įnešė tortą su „90” žvakėmis. 
Šventėme ateitininkijos 90-jį 
gimtadienį! Kuopos globėja 
R. Kasniūnienė paaiškino, kad 
ši diena yra labai ypatinga, 
nes pirmą kartą JAS istorijoje 
jauniams bus įteiktos jaunų
jų ateitininkų juostelės. Mūsų 
globėja aiškino, kad juosteles 
turime perrišti kaip kareivio 
kardo juostą — per petį virš 
širdies. Tai primena, kad mes 
turime tarnauti savo atei- 
tininkiškiems idealams visa 
širdimi. Juostelės buvo pa

Stovyklaudami Dainavoje, jaunučiai ateitininkai, tarp kitų įdomių 
užsiėmimų, kūrė „skrynias” lietuvių liaudies motyvais..

K. Razgaičio nuotr.

pagelbėjo kitiems. Adelės 
veiklos pavyzdys — mums 
didelis įkvėpimas. Specialiai 
prisiminkime ją, kai darosi 
sunku ar atsiranda kliūčių.

Gyvenimas. Adelei gyventi 
— tai būti su Dievu, atsispirti 
prieš blogį (kurio buvo taip 
apstu Sibiro tremtyje) ir jį per
galėti gėriu. Sibire jos pačios 
sukurtų maldų nuoširdūs žo
džiai, taip pat jos tremties 
draugės, liudija, kad ji sugebė

šventintos tą rytą per šv. Mi
šias. Juostelių pagrindinė spalva 
balta, kaip jaunųjų ateit, 
ženkliuko fonas. Juosteles per
rišo JAC CV pirmininkė dr. 
Ona Daugirdienė, kuopos 
globėja Laima Aleksienė ir 
vadovas Aras Jonikas. Po 
apeigų susiskirstėme į dvi gru
pes: jaunesnieji ir vyresnieji. 
Mes žaidėm „koks protas” žai
dimą. Klausimai buvo suskirs
tyti grupėmis — mūsų 5 prin
cipai. Pamatėme kiek žinome 
apie ateitininkiją ir kiek neži
nojome. Entuziastingai rinko
me taškus. Taip mūsų būrelis, 
vyriausieji berniukai užbaigė
me mūsų veiklos metus jaunų
jų ateitininkų susirinkimuose.

Julius Kasniūnas
Kuopos iškylos

Jaunučių ateitininkų čiuo
žimo iškyla buvo aikštėje Či
kagos miesto centre. Čiuožimo 
aikštė buvo įdomioje vietoje: ji 
buvo viduryje miesto, bet tru
putį paslėpta — negalėjai 
matyti iš tolo. Vaizdas buvo 
geras, nes matėsi ežeras, 
Čikagos dangoraižiai ir labai 
daug medžių, palyginus su ki
tomis vietomis Čikagoje. Ta 
didžiulė aikštė buvo lauke, ir 
ledas buvo labai geras. Dr. 
Quinn išmokė mus kaip 
padaryti „human sled”. Ge
riausiai tai žaisti trims asme
nims, kurie išsirikiuoja iš ei
lės. Pirmas asmuo atsisėda ir 
tas laiko antro asmens pačiū
žas. Antras asmuo tada laiko 
pirmo asmens kelius. Pasku
tinis žmogus stumia. Visi daž
nai ėmėme pertraukas nuo 
čiuožimo, kad užkąsti pyragai
čių ir atsigerti karštos kaka
vos ir karštų obuolių sulčių. Aš 
manau čia buvo gera iškyla, ir 
būtų net smagiau, jei daugiau 
žmonių atvažiuotų.

Iškyla į Fabyan Wooda
Daumanto Dielininkaičio 

kuopa 2001 m. rugsėjo mėnesį 
išvyko į Fabyan Woods. Fa
byan Woods yra didelis 
parkas, arti Geneva, Ilinois, 
kuris buvo sukurtas milijo
nieriaus Fabyan. Parką suda
ro Fabyan namas, senas zoo
logijos sodas, japoniškas dar
žas, upė su tiltais, malūns
parnis ir dviračių takelis. Mes 
taip pat žaidėm žaidimus. Ber
niukai žaidė futbolą, o mergai
tės kvadratą. Valgėm dešreles. 
Mūsų futbolo žaidimas buvo 
smagus. Vaikai lošė prieš tė
vus. Buvo daugiau vaikų ir 
mažiau tėvų, bet komandos 
buvo gan lygios. Kai suaugęs 
asmuo — dr. Jonas Prunskis 
pagavo sviedinį, trys žmonės 
iš karto bandė jį pagauti. Visi 
nėrė į jį iš karto ir buvo didelis 
„Boing”. Visi trys vaikai atsi

jo taip gyventi. Jos pavyzdys 
teduoda ir mums drąsos ir iš
tvermės taip gyventi.

Tebūna šios mintys trum
pa įžanga — tarsi trys žings
niai prie Adelės Dirsytės, kad 
ji padėtų mums moksle, veik
loje ir gyvenime mūsų pačių, 
kitų žmonių ir tėvynės 
gerovei.

Kun. Kęstutis 
Trimakas

rado ant žemės. Dr.Prunskis 
stovėjo lyg nieko neatsitiko. O 
vaikai atšoko nuo jo lyg 
guminiai sviediniai nuo sie
nos. Aš neatsimenu kas lai
mėjo, bet tas gal parodo, kad 
buvo smagu žaisti. P.Fabyan 
namas buvo didelis, geltonas 
ir „prairie” stiliaus. Tas na
mas yra istorinis, nes Frank 
Lloyd Wright jį suprojektavo 
1907 m. Tame name buvo mu
ziejus, bet mes nespėjome jo 
aplankyti. Man buvo įdomūs 
visi daržai. Kai pereini tiltą, 
yra daržai iš dešinės ir kairės, 
auga vijokliai, sudarydami 
lyg tiltą ore. Japoniškas dar
žas buvo didelis. Jis buvo už
darytas, bet mes matėm jf iš 
kitos pusės tvoros. Baigę 
vaikštynes, mes suvalgėme 
pyragaičius ir vykome į na
mus. Nerįjus Aleksa
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS

Dantų gydytoja 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 708-598-2131 

Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIENAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6918W. Archer Avė. Sis. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūsles ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142

(262) 948-6990

Dr. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija

Center for Health,
1200 S. York Elmhurst, IL 60126

630-941-2609

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
kardiologas-Širdies ugo6 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays. legal Holidays. the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec 26th and Jan 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd Street, Chicago. 
IL 60629-5589
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subscription Rates: $100.00 Foreign countries $115.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja

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 (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500 00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00

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

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 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 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centortonuąje>yanctxMStaafti.oom

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas

Family medical clinic
10811 W. 143 St. Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500
Dr. LINA POSKUS

Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Hrgay Hwy, VVfcvvtjrook 

Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai

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

McHenry: 815-363-9595 
ERGrwa: 847-718-1212 

irUbertyvfe. www.illinoispain.com

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui

kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tai. 706-422-8280

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų

patarimai.
1000 S. State Street,

Suite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

Dr. V.J. VASARIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St., Lemont, IL 
60439

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1864

Dr. RUSSELL MILER, MD
Šeimos gydytojas ir chirurgas 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 
Oak Park Physicians Office 

6626 W. Cermak Rd., 
Berwyn, IL 60402 

Tel. 708-484-1545.

DR. L. PETRElKiŠ“ 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

traumų specialistas
6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

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

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

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St.

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal'šuslta'rtttią

Dr. VILUĄ KERELYTE
Amber Healtn Center 

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

7271 S. Harlem, Bridgevievv, IL 60455. 
Tei. 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 St, Chicago, IL 80656 
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

DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kinoeiy Highvvay 
VVillovvbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245

Dr. DALIA E CEPELĖ, DD.S.
Dantų gydytoja 

10745 Vvinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą

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

PRIEŠ DIDŽIUOSIUS 
RINKIMUS

Per pastarąsias dvi sa
vaites šiurpios Amerikos tra
gedijos prisiminimų apsupti, 
mes nebesuspėjome pažvelgti į 
Lietuvos padangę, per kurią 
irgi pasaulinio dėmesio verti 
įvykiai ritosi. Praėjusį savait
galį Lietuvos Seimo pirmi
ninko Artūro Paulausko žings
niu pasibaigė bent jau pir
maujančių ir galimybių 
laimėti turinčių kandidatų į 
prezidentus rikiuotė. Kokia ji 
— atsakyti spėliotojų užda
vinys. Man daugiau rūpi kar
tu su skaitytojais panagrinėti, 
kokia dabar Lietuva ir ką 
aukščiausios jos kėdės sie
kiantieji kandidatai žada iš 
jos padaryti. Pirmiausia — šis 
tas iš užsienio.

Antros kadencijos siekti 
apsisprendusi, prezidentą 
Valdą Adamkų pirmoji „pa
sveikino” valdžios žmonių sukčia
vimą tyrinėjanti tarptautinė 
organizacija „Transparency 
International” pranešimu apie 
šio vyksmo duomenis 102 pa
saulio valstybėse. Nors Lie
tuva per per praėjusius metus 
pakilo dviem vietoms ir, Užė
musi 36-tą, atsistojo šalia 
Gudijos, Pietų Afrikos bei 
Tuniso, tačiau sukčiavimo 
suvokimo indeksas liko toks 
pat ,-rr, 4.8 taško, teigia pra
nešimas. Pastovi vieta pasau
liniame indekse rodo, jog karo 
su sukčiavimu fronte įsivyra
vo nieko gero visuomenei ne
žadantis abejingumas, pastebi 
„Lietuvos rytas” (2002. 9. 18) 
vedamasis. Per pastaruosius 
penkerius metus net 18 nuoš. 
bendrovių vadovų ir 17 nuoš. 
gyventojų valdininkams turė
jo davinėti kyšius už teikia
mai paslaugas. Brangiausi 
buvo muitininkai. Jų reika
laujamo kyšio vidurkis — 
8,031 litas. Mokesčių inspek
toriams duodamų kyšių vidur
kis — 4,347 litai, sveikatos 
centrų biurokratams — 1,080 
litų. „Šiame pranešime nėra 
didžiojo sukčiavimo, prasis
kverbusio į aukščiausius val
džios sluoksnius”, — rašo 
„Lietuvos ryto” vedamasis. 
Pagal jį, „tik aukščiausių vals
tybės pąreigūnų palaimini
mu galėjo būti prastumti tokie 
ekonomiškai nepagrįsti, net 
absurdiški ir valstybei bran
giai kainavę projektai kaip 
Zoknių oro uosto atstatymas 
ar Klaipėdos jūrų uosto gilini
mas”. Iš savo pusės dar klaus
čiau, kur nuves pradėti „Wil- 
liams” sutarties tyrimai, jeigu 
jie nepasuks partiečių vieni su

kitais susidorojimo linkme, 
bet bus sąžiningai bei profe
sionaliai atlikti? Sunku pati
kėti, jog šis absurdas būtų tik 
neišmanymo ar buko proto 
padarinys.

Nesunku suprasti, kad 
įvairus, ypač valdžios žmonių, 
sukčiavimas, pagrįstas ky
šiais, nesąžiningumu, aplai
dumu pareigose, o tai Lietu
voje irgi labai ryšku, turi įta
kos ir į ekonominį žmonių gy
venimą. Paskiausiais statis
tikos departamento duome
nimis, per praėjusius metus 
Lietuvoje du nuošimčiai vidu
tiniokų nuslydo į vargšus. Jų 
dabar jau 30 nuošimčių. Trys 
nuošimčiai — visiškai vargšai. 
Vidutiniokais save laiko 66 
nuošimčiai Lietuvos gyvento
jų, nors patikimiausias ame
rikietiškas apklausų biuras 
Gallup skelbia, kad per pas
taruosius penkerius metus ir 
jų gyvenimas pablogėjo. Taip 
teigia net 52 nuošimčiai Lie
tuvos gyventojų.

Statistikos duomenimis, 
vienam asmeniui šeimoje pra
gyventi reikia vidutiniškai 
748 litų: mieste — 884 litų, 
kaime — 551 lito. O sudurti 
„galą su galu” miesčionio 
šeimos nariui reikia 336 litų, 
kaimiečio — 241 lito. Kaip tad 
pragyventi kaimiečio šeimai, 
kurios pajamos iš viso yra 
250 litų, o daugumas jų uždir
ba tik 400 litų per mėnesį. 
Labai įdomu bus išgirsti, kaip 
baįsus medžiodami, kandi
datai į prezidentus žadės tą 
bėdą šalinti? Ką sakys ir apie 
su ja susijusią kitą — žmonių 
bėgimą iš tėvynės ir ypač 
„nutekėjimą smegenų”. Praė
jusiais metais Čikagoje lankę
sis prezidentas Valdas Adam
kus per lietuvišką televiziją 
teigė, kad čia jis „problemos 
nemato”. Tik kažin, ar daug 
balsų antrai kadencijai jis 
tokiu teiginiu laimės?

Jau daug metų, kaip dėl 
šios bėdos Lietuvos ateitimi 
susirūpinusių tėvynės
inteligentų, o kartu ir užsienio 
lietuvių, skundai garsiai vi
sais pakampiais aidi. Rugsėjo 
vienuoliktą „Lietuvos rytas” 
pranešė apie neseniai 
įvykusią Lietuvos moks
lininkų konferenciją, nagrinė
jusią „proto nutekėjimo” 
klausimą. Svarstyta, kaip 
stabdyti profesionalų, mokslo 
daktarų ir doktoratus ruošian
čio jaunimo iš Lietuvos bėgi
mą. O apie tai — šiurpiai gąs
dinančios žinios. Rugpjūčio

mėnesį „Wilmorus” apklausos 
rodo, kad iš Lietuvos laikinai 
arba visam laikui nori išvykti 
apie 80 nuošimčių jaunų kraš
to gyventojų. Ar čia irgi prob
lemos nematyti?

Konferencija mano, kad 
„proto nutekėjimo” priežas
tys yra maži atlyginimai ir 
lietuviškas mąstymas. Išvada 
turbūt tiksli. Sukčius iš Lie
tuvos valdžių išvaikius, atly
ginimus padvigubinti pinigų 
atsirastų, bet lietuviškas 
mąstymas be tautos sampra
tos ir atsakomybės jai ne
pasikeis. Todėl garbiems 
mokslininkams pirmiausia 
reikia susirūpinti jaunimo 
tautiniu auklėjimu, atsisa
kyti naivių giesmių apie kaž
kokias abstrakčias pilietines 
visuomenes, į Lietuvos vidu
rines mokyklas, o dabar — 
jau ir į universitetus, įvesti 
tautinį auklėjimą ir nuo čia 
pradėti ir „proto nute
kėjimą”, ir visus kitus bė
gimus iš Lietuvos stabdyti. 
Statistikos skelbia, kad per 
12 nepriklausomybės metų į 
kitus kraštus gyventi iš 
Lietuvos išvyko 120,000- 
130,000 žmonių. Pagal mus, 
visada mėgstančius viską per
dėti, išvyko 400,000. Nemažai 
jų ir Amerikoje įsitvirtino, ir, 
kaip vienas Čikagos konsula
to pareigūnas pastebi, dauge
lis stengiasi kaip galima 
greičiau suamerikonėti. Aiš
kesnės tautinio auklėjimo 
stokos nebegali būti. Ar tokie 
pavyzdžiai susirūpinusiems 
Lietuvos išlikimu irgi nieko 
nesako?

Lietuvoje — dukart ma
žiau santuokų negu prieš 
dešimt metų, skelbia 
Statistikos departamento 
neseniai išleistas rinkinys 
„Moterys ir vyrai Lietuvoje 
2001”. Tačiau dar labiau 
sukrečianti žinia, kad 
nemažėja ištuokos, kurių 
Lietuvoje kasmet apie 11,000 
sukasi. Dėl to mažiausiai 
11,000 vaikų lieka tik vienos 
motinos globoje, kuri nebeturi 
laiko augintinį prižiūrėti, nes 
reikia ir sau, ir jam pragyve
nimą užsidirbti. Prie jų pri
sideda vis didėjantis nete
kėjusių merginų pagimdytų 
vaikų skaičius, o jiems 
reikia dar didesnės globos. 
Tačiau aplamai gimimų 
skaičius Lietuvoje per pas- 
kiausį dešimtmetį vis mažėjo, 
o mirtys kasmet jį lenkė. Dėl 
to per nepriklausomybės lai
kotarpį, užuot gyventojų gau
sėjimo, kasmet jų mažėjo, ir 
dabar apytikriai 180,000- 
200,000 mažiau negu buvo 
Lietuvai išsilaisvinus.

Kaip tokį lietuvių tautos 
nykimo uždavinį, gerbiamieji 
prezidentai kandidatai, sprę- 
site? Ypač, kai jis ne vienin
telis. Pastaraisiais mėnesiais, 
„Williams” iš Lietuvos pabė
gus, pradėjo vystytis nauji

š.m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui 
lankantis Čikagoje. Iš kairės: Stephen Miller, advokatų firmos 
„McDermott, Will & Emery” partneris, prez. Adamkus ir Alma 
Adamkienė. J. Tamulaičio nuotr.

ekonominiai poslinkiai naftos, 
dujų ir elektros energijos sri
tyse, o kartu — ir rimti poli
tiniai pavojai. Jau garsiai 
šaukdami, protestuoja trem
tiniai, politiniai kaliniai ir 
konservatoriai prieš į šias 
sritis besiveržianti rusų kapi
talą, nepaisydami, kad dėl to 
jie patys daugiausia kalti tuo
se reikaluose nenusituokian- 
čius politikus savo balsais į 
valdžią susodinę ir paskui, nė 
kiek nemažiau šaukdami, jų 
veiksmus laiminę. Jų protes

KRIKŠČIONIŠKOS GIESMĖS IŠ KUBOS
Rugsėjo 20 d. Vytauto 

bažnyčioje (Aleksoto 3), po 6
v.v. šv. Mišių (maždaug 7 v.v.) 
įvyko krikščioniškos muzikos 
koncertas. Lietuvoje dar ne
girdėtais lotynų Amerikos rit
mais krikščioniškas giesmes 
giedojo ir grojo viešinti grupė 
iš Kubos „Kairos” (daugiau 
apie šią grupę: www.kairos-
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PRISIMINTAS ARKIVYSK. T. MATULIONIS
Rugpjūčio 23 dieną Birš

tone buvo paminėtos arkivys
kupo Teofiliaus Matulionio 40- 
tosios mirties metinės. Šv. An
tano Paduviečio bažnyčioje šv. 
Mišias aukojo Kaišiadorių 
vyskupas J. Matulaitis, kuni
gai A. Jurevičius ir Lionginas Vir
balis, SJ, kartu su arkivys
kupo giminėmis ir birštonie- 
čiais meldėsi dauguma vysku
pijos kunigų. Pamokslo metu 
buvo plačiai nušviestas Dievo 
tarno T. Matulionio gyveni
mas. Po šv. Mišių susirinku

* Druskininkų savival
dybės turizmo informaci
jos centras pareiškė, kad per 
8 mėnesius šiame kurorte ap
silankė 40,000 poilsiautojų ir 
turistų — tiek pat, kiek per 
visus 2000 metus. Miesto sve
čiai vis dažniau apsistoja pri
vačiuose namuose ir butuose. 
Lietuviai vis dažniau atvyksta 
į sanatorijas tik savaitgaliui.

(LR, Elta)

tas, be abejo, pagrįstas, bet jo 
reikėjo prieš trejus metus ir ne 
ta krypimi. Ką jis dabar pada
rys— tik vienas perkūnėlis žino.

Taigi Lietuvos politikams 
prieš akis uždaviniai dideli ir 
sunkiai sprendžiami. Beje, čia 
jų tik dalis paminėta. Tad ir 
tenka stebėtis su jais dorotis 
norinčių valstybininkų gausa. 
Juk kandidatų į prezidentus 
jau vos ne pusantro tuzino, ir 
beveik kas savaitė dar po nau
ją atsiranda. Kažin kiek jų iš 
tikrųjų žino, ką daro?

de-cuba.de). Renginio organi
zatoriai — Kauno arkivysku
pijos jaunimo centras ir orga
nizacija BIEN (Baltic 
Intercultural and Ecumenical 
Netvvork).

Darius Chmieliauskas
Kauno arkivyskupas 

atstovas spaudai

sieji aplankė šalia bažnyčios 
senojoje klebonijoje įsikūrusį 
Birštono sakralinį muziejų, 
kuriame yra memorialinė ar- 
kivysk. T. Matulionio ekspo
zicija, beje, tą pačią dieną 
pasipildžiusi itin vertingais 
naujais eksponatais. Labai 
prasminga buvo dalintis prisi
minimais apie vyskupijos 
ganytoją ten, kur jo gyventa 
(1956-1958), iš kur vyskupija 
valdyta sunkiaisiais tarybi
niais metais.

* Kaune — šimtai namų, 
kurių vamzdynai yra ava
rinės būklės. Prasidėjus šil
dymo sezonui jie gali sprogti ir 
pridaryti daug nuostolių ir pa
talpų šeimininkams, ir kaimy
nams. Apsidrausdama nuo ga
limų nemalonumų, tinklus 
naudojanti įmonė išsiuntinėjo 
įspėjimus, kad kaltė dėl ava
rijų teks šilumos vartotojams.

(KD, Eite)
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[ Danutė Bindokienė)

Skuba pasisemti iš nuopelnų 
aruodo

Yra kuo pasidžiaugti: Lie
tuvos Respublikos Seimas 
š.m. rugsėjo 17 d. teikėsi pri
pažinti, kad lietuvis yra lietu
vis, net jeigu jam likimas lėmė 
gyventi toli nuo savo tėvynės. 
Kitaip sakant, Seimas priėmė 
naujos (dar vienos!) redakcijos 
Pilietybės įstatymą, leisiantį 
Lietuvos piliečiams turėti 
dvigubą pilietybę. Tai šviesioji 
šio įvykio pusė.

O ne taip gražiai atrodanti 
yra ta, kad Lietuva apskritai 
per lengva ranka numoja į 
savo vaikus, jeigu tik jie iške
lia koją už jos teritorijos ribų. 
Tai po nepriklausomybės at
kūrimo jau patyrė Antrojo pa
saulinio karo metų pabėgėliai. 
Tik nevadinkime jų emi
grantais! Kai aplinkui griau
džia patrankos ir per garsia
kalbius skamba rusiški keiks
mai, ne apie emigraciją, o apie 
savisaugą žmonės galvojo.

Per ilgai užsitęsė tėvynės 
okupacija — į savo namus 
užžėlę keliai, išaugo užtvaros, 
geležinės ir kitokios. O gyven
ti juk reikėjo: ir jiems patiems, 
ir jų vaikams. Kai duris atvėrė 
svetingi tolimi kraštai, tie 
pabėgėliai mielai pasinaudojo 
kvietiniu. Atvykę ir įsikūrę 
suprato, kad turėti gyvenamo
jo krašto pilietybę yra būtina. 
Ar dabar atvykstantys mūsų 
tautiečiai žino, kad pokario 
metais visi kitataučiai, netu
rintys JAV pilietybės, turėjo 
kasmet registruotis, užpildant 
specialius dokumentus? Ne- 
piliečiams reikėjo atsisakyti 
daugelio privilegijų ir leng
vatų. Amerikoje piliečio balsą 
girdi ir išklauso valdžia — 
tiek vietinė, tiek ir 
Vašingtone. Jeigu norėjome 
padėti Lietuvai, JAV pilietybė 
buvo reikšmingas tam įrankis.

Tačiau galime nuoširdžiai 
tvirtinti, kad tik labai retas 
lietuvis, priimdamas Ameri
kos pilietybę, apsisprendė 
nebebūti lietuviu. Jie save 
visuomet laikė (ir tai pabrėž
davo) ir Amerikos, ir Lietuvos 
piliečiais. Tad nesunku su
prasti, dėl ko kilo toks rūstus 
nepasitenkinimas, kai Lietu
va atsisakė savo tautiečius, 
gyvenančius užsienyje, pri
pažinti piliečiais. Reikėjo (ir 
dabar reikia) ilgų procedūrų, 
kol jie galėjo gauti Lietuvos 
pasą. Nemaža dalis užsienio 
lietuvių iš principo atsisakė 
prašyti Lietuvos pilietybės, 
nes tikėjo jos niekuomet ne
praradę.

Bet dar keisčiau, kad jau 
po nepriklausomybės atkūri
mo iš tėvynės išvykusiems 
lietuviams ši, kiekvienos tau

tos vaikui prigimtoji, teise 
buvo atimta. Ir šiandien visos 
tokio nuosprendžio priežastys 
nelabai suprantamos. Galima 
jas priskirti biurokratizmui ar 
tiesiog bukaprotiškumui, o gal 
kai kam atrodė, kad siekiama 
„nubausti” iš savo krašto iš

klydusius vaikus?
Gerai, kad atsirado kitaip 

galvojančių. Visų pirma gar
siausiai dėl dvigubos piliety
bės prabilta LR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės suda
rytos komisijos posėdžiuose. 
Netrukus įsijungė ir Ame
rikoje gyvenantys naujieji lie
tuviai imigrantai. Buvo ruo
šiamos ir pasirašomos petici
jos, pasisakoma mūsų spaudo
je, net kalbėta Seimo sesijoje. 
Kiekvienai progai pasitaikius, 
kai į šią Atlanto pusę iš Lie
tuvos atvykdavo svarbesnis 
(net antraeilio svarbumo) 
Lietuvos Vyriausybės ar Sei
mo pareigūnas, buvo stengia
masi šį reikalą primygtinai iš
kelti. Tylaus laukimo laikas 
buvo praėjęs: lietuviai norėjo 
konkrečių, greitų — ir pa
lankių — sprendimų.

Naujasis Pilietybės įstaty
mas įsigalios nuo 2003 m. sau
sio 1 d. Tai gera žinia. Nors 
apskritai šis visas reikalas yra 
nelogiškas: Lietuvai svarbus 
ir reikalingas kiekvienas žmo
gus. Beatodairiškai atmetus 
gyvenančius kitose valstybėse, 
ateityje gali tekti labai gai
lėtis. Tenka tik nusišypsoti, 
kad šiandien nuopelnus už šio 
įstatymo priėmimą skuba sa
vintis įvairių partijų atstovai, 
kiekvienas stengdamasis klek 
galima daugiau palankios pro 
pagandos pasisemti iš to aruo
do. Be abejo, tuo „pasiekimu'’ 
pasinaudos ir rinkiminės kam
panijos metu: mes jums iš
rūpinome Lietuvos pilietybę, 
balsuokite už mūsų kandi
datą!

O kaip su būsimų balsuo
tojų registracija? Dar nebuvo 
paskelbta, kaip, kada ir kur 
turi balsavimams registruotis 
Lietuvos piliečiai, sakykime, 
gyvenantys Amerikoje (o jų 
visgi yra nemažai). Kas tuo 
turi pasirūpinti? Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija, 
LR ambasada JAV-se, kon
sulatai? Nejaugi vėl reikės 
peticijų ir parašų? Jeigu užsie
niuose gyvenančius balsuoto
jus reikia suregistruoti iki 
gruodžio 2 d., tai kodėl delsia
ma? Du mėnesiai iš esmės 
trumpas laikas, o šis kraštas 
labai didelis, mūsų tautiečiai 
jame plačiai pasklidę. Jeigu 
dabar nebus pradėta regis
tracija, rytoj bus per vėlu!
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Ištiesino savo sulenktų 
piniginių ženklų pluoštą, 
rūpestingai įglaudė į ją lietu
višką šimtinę, vėl viską per
lenkęs pusiau ne itin tvirta 
ranka įsikišo atgal į tą pačią 
kišenę ir grįžo savo įprastinėn 
vieton.

Rublių — negavome
Norėjome kuo daugiau pa

matyti, tad kėlėmės anksčiau 
ir jau 8 vai. ryto, susikrovę 
daiktus, išvažiavome iš vieš
bučio.

Tikėjomės mieste išsikeis
ti pinigų ir kurioje nors kavi
nėje lengvai papusryčiauti, 
išgerti puodelį karštos kavos. 
Mat praėjusią dieną maitino
mės vien iš Lietuvos įsidėtais 
sumuštiniais, užgerdami juos 
šaltais gėrimais, kadangi jau
nesnioji dukra griežtai 
atsisakė valgyti bet ką, kas

galėjo boti prieinama aprašy
tomis sanitarinėmis sąly
gomis.

Miesto centre pirmiausiai 
susiradau Rusijos taupomojo 
banko skyrių, su valiutos 
keityklos iškaba, tikėdamasis 
čia gauti rublių.

Durys buvo užrakintos, o 
užkabintas tvarkaraštis rodė 
darbą čia pradedant tik 10 vai. 
Palikę mašiną, pėsčiomis pa
traukėme į pajūrį — gal ra
sime kokią kavinę ir išsiderė
sime papusryčiauti už litus.

Sankirtoje — dvi 
kultūros

^Žingsniuodami per mieste
lį, dairėmės: visas urbanisti
nis kraštovaizdis — nuo pas
tatų architektūros bei jų 
priežiūros standartų iki 
gatvių ir skverų išplanavimo, 
jų tvarkymo kokybės — bylote

bylojo, kad čia dramatiškai 
susitiko dvi kultūros, nega
lėjusios sudaryti sintetinės 
vienovės, nes savo giliausiu 
turiniu viena kitą neigė.

Viena iš jų šimtmečiais 
buvo kurta žmonių ir žmo
nėms — su meile žemei, kuri 
juos maitino, su pagarba Die
vui, tą žmogų globojusiam, ir 
su rūpesčiu apie patį žmogų, 
kuris savo darbo vaisiais nau
dojosi. Šita kultūra paliko 
parkus ir rūmus, bažnyčias ir 
vienuolynus, pirklių namus ir 
rinkos aikštes.

Kita kultūra gavo šią žemę 
kaip karo grobį ir atėjo čia su 
ideologine neapykanta vis
kam, kas neatitiko primityviai 
ir lengvabūdiškai suvoktiems 
visuomeninių santykių dės
niams. Istorija padarė patį 
žiauriausią nuosprendį šiai 
kultūrai: daugiau kaip 50 jos 
raidos šioje žemėje metų pa
tvirtino, kad ji buvo ne tik 
bergždžia kurti pati, bet 
pasirodė nepajėgi net ir ad
ministruoti to, ką paveldėjo.

Krantas: žlugusios 
civilizacijos vasarvietė 
Meška aria, šunys loja
Kadaise buvę gražūs ir 

grakštūs XIX a. pabaigos — 
XXa. pradžios Kranto, dabar
tinio Zelenogradsko, kuror
tinio stiliaus pastatai sena
miestyje bei miesto centre 
atrodo apleisti, sunykę, o jeigu 
kurie ir aptvarkyti, tai tik iš 
paviršiaus, kaip tai buvo daro
ma sovietmečiu ir pas mus.

Dalis pastatų sudarkyti 
visokių primityvių priestatų 
bei prielipų, liudijančių ne tik 
architektūrinės minties skur
dą, bet ir krašto ekonominę 
negalią.

Net ir netoli jūros, kur, 
atrodytų, turėtų būti pati 
vertingiausia kurorto teritori
ja, teko pastebėti pastatų, 
žmonių jau nebegyvenamų ir 
primenančių vaiduoklių 
buveines, — kėpsančių išdau
žytais langais, išlaužtomis 
durimis prišnerkštu vidumi.

Primityvūs, skurdūs sovie
tinių laikų statiniai iš stan

mentaliteto graffitti, kaip 
pavyzdžiui, . „Meška aria, 
šunys loja”.

Bus daugiau

dartinių gelžbetonio blokų ar 
silikatinių plytų, niūriai kon-. 
trastuojantys su istoriniu 
miesto audiniu, kurį kadaise 
sudarė medis, raudonas mū

ras, šviesus ir rupus tinkas, 
savo eklektišku iššūkiu ypač 
krenta į akis. Baltos silika
tinių plytų sienos kai kada 
„pagražintos” saldofoniško

Senoji Juodkrantė.
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GAJOS IR LIUTAURO 
DŽIAUGSMO ŠVENTĖ

Gaja ir Liutauras Milevičiai.

Š.m, birželio 1 dienos sau
lėta popietė. Gaudžiant var
gonams, Dievo Motinos šven
tovę pripildė svečiai, kurie 
buvo dviejų jaunų širdžių džiaugs
mo šventės liudininkai. Tai 
Gajos Vytautės Bublytės ir 
Liutauro Milevičiaus jungtuvės.

Jaunuosius prie altoriaus 
palydėjo jų artimi draugai. 
Gąjos draugės, seserys ir 
pusseserės: Christa Cirino, 
Jen Sisken, Regina Motie
jūnaitė, Daina Butkutė, dr. 
Vija Bublytė, Aida Bublytė- 
O’Meara, Rama Bublytė-Ka- 
valiauskienė, Milda Bublytė ir 
Lina Bublytė; Liutauro drau
gai: Darius Šilgalis, Greg Kel
meckis, Alvydas Jonaitis, 
Mikas Rukšėnas, Matas La
niauskas, Lukas Laniauskas, 
Tadas Bartkus, Tomas 
Beržinskas, Arūnas Jablons
kis. Žiedus nešė Laura O’Mea- 
ra ir Kajus Julius Kava
liauskas.

Jaunąją iškilmingai prie 
altoriaus atlydėjo tėvas 
Romualdas Bublys. Šventovė 
buvo užpildyta svečiais iš 
Clevelando ir apylinkių, 
Čikagos, Detroito, Vašingtono, 
Filadelfijos, Pitsburgo. Liu
tauro mama atvyko iš Lie
tuvos. Dalyvavo Gąjos mamos 
tėveliai — Henrikas ir Ste
fanija Stasei, tėvo mama 
Stasė Bublienė, brolis Algis su 
žmona Birute, krikšto tėvai 
Nijolė Kašubienė ir Algiman
tas Gečys, taip pat tetos, pus
seserės ir pusbroliai.

Sutuoktuvių Mišias auko
jo Dievo Motinos parapijos 
klebonas kun. Gediminas Ki- 
jauskas, SJ, vargonais grojo ir 
šiai progai „Exultate” kame
rinį chorą paruošė muz. Rita 
Čyvaitė-Kliorienė. Dar ir šian
dien ausyse skamba Mariaus 
Polikaičio atliktas solo „Ke
leiviai”. Klebono G. Kįjauskas 
pamokslo metu prisiminė, kad 
jaunoji šioje šventovėje taip 
pat buvo krikštyta. Mišių 
skaitytojai buvo Indrė Šilė- 
naitė, Vaiva Laniauskaitė ir 
Tauras Bublys.

Kai po jungtuvių klebonas 
Kįjauskas į susirinkusius pra
bilo: „Leiskite jums pristatyti 
Gąją ir Liutaurą Milevičius”, 
kilo plojimų audra. Tai buvo 
ypatinga santuoka, bendram 
gyvenimui sujungusi Ame

rikoje gimusią Gają su Lie
tuvos sūnumi Liutauru. Iš 
šventovės jaunieji išlydėti pro 
juostų vartus.

Vakare Hilton viešbučio 
pokylių salėje įvyko vaišės. 
Vestuvių pokyliui vadovavo 
dr. Vija Bublytė ir Greg 
Kelmeckis. Brolių Švabų iš 
Čikagos orkestrui grojant, .į 
salę buvo iškviestas jaunųjų 
palydos pulkas su nuotai
kingais pristatymais. Jaunuo
sius su duona ir druska sutiko 
jų tėveliai. Jaunosios draugės 
pašoko „Sadutę”, o draugai — 
„Rezginėlę”. Juostų sūkuryje 
jaunieji džiaugėsi ir kvietė 
visus susirinkusius nuo
taikingai praleisti vakarą. 
Pirmasis pabrolys Darius Šil
galis ir vyriausioji pamergė 
Christa Cirino su gražiais 
linkėjimais už jaunuosius 
pakėlė pirmąją taurę. J 
svečius taip pat prabilo jauno
sios tėvas R. Bublys ir Liu
tauro mama Zita Milevičienė. 
Jaunieji gavo daug sveikini
mų, kurių tarpe buvo ir LR 
prezidento Valdo Adamkaus. 
Vakarienės metu nenutilo 
dainos.

Visų dėmesį taip pat 
atkreipė saldumynų stalas, 
paruoštas Gajos tetos Teresės 
Pareik) ir Ugnelės Šilėnienės. 
Jautrūs buvo jaunųjų žodžiai 
ir padėka tėvams bei visiems 
jų santuokos liudininkams.

Džiugu, kad ši lietuviška 
šeima, liks ištikima savo 
kilmei, tradicijoms ir tėvynei 
Lietuvai. Gaja yra baigusi Šv. 
Kazimiero lit. mokyklą, neaki
vaizdinį Pedagoginį institutą, 
„Čiurlionio” ansamblyje 
skambino kanklėmis, šoko 
„Grandinėlėje”, aktyvi atei
tininkė, skautė, dabartinė 
Studentų sąjungos valdybos 
narė. Baigusi John Carroll 
universitetą. Liutauras, atvy
kęs iš Lietuvos, įsijungė į 
Clevelando telkinio veiklą, 
šoko „Grandinėlėje”, yra skai
tytojas per šv. Mišias, Dai
navos stovykloje vadovas ir 
puikus sportininkas. Šiuo 
metu toliau tęs studijas Cleve
land State universitete.

Gajai ir Liutaurui linkime 
daug saulėtų, laimingų ir 
Aukščiausiojo laiminamų atei
ties dienų.

Vacys Rociūnas

Karo metu iš Lietuvos 
pasitraukę žmonės keletą 
metų gyveno Vokietijoje. Ten 
jie buvo Jungtinių Tautų 
(UNKRA) pabėgėliams šelpti 
organizacijos apgyvendinti 
įvairių miestų buvusiose ka
reivinėse, vadinamose DP 
(Displaced Persons) stovyk
lose. Jose netrukus ėmė veikti 
įvairios socialinės ir patrioti
nės organizacijos, tarpe jų ir 
mokyklos. Švabijos mieste 
Augsburge buvo dvi tokios sto
vyklos — Hochfelde ir Hauns- 
tettene. Buvo sunku rasti 
mokyklai tinkamas patalpas, 
todėl Augsburgo lietuviška 
gimnazija įsikūrė Haunstettene, 
vargingam pastate, vadina
mam „baraku”. Ši mokykla 
pradėjo veikti 1945 metais ir 
iki 1948-tų suspėjo išleisti tris 
abiturientų laidas. Po to 
atsivėrė galimybė palikti 
stovyklas ir emigruoti į kitas 
šalis bei kontinentus, kuriuose 
buvo priimami karo pabėgė
liai. Netekę vilties sugrįžti į 
laisvą tėvynę, šimtai tūks
tančių įvairių tautų išeivių 
pasinaudojo nemokama kelio
ne ir per porą metų visos DP 
stovyklos ištuštėjo. Vieni iške
liavo į Kanadą, kiti į Austra
liją, arba į artimesnes Europos 
valstybes.

Didžiausia emigrantų 
dalis pasirinko JAV — Šiauri
nę Ameriką. Išsiblaškė šei
mos, draugai, o taip pat ir sto
vyklinių gimnazijų mokiniai. 
Metams bėgant, jaunimas 
išaugo, subrendo, sukūrė šei
mas ir giliai įleido šaknis juos 
priglaudusiose šalyse, bet 
lietuviškų gimnazijų mokiniai 
ryšių nenutraukė. Laiškais, 
arba švenčių sveikinimais 
bandė tęsti jaunų dienų drau
gystę.

1947 metų laidos Augs

Augsburgo lietuvių gimnazijos 1947 m. laidos abiturientai, po 55 metų suvažiavę į Torontą Iš kairės: 
Vytautas Burokas, Gražina Merkelytė-Lapienė, Edmundas Vambutas, Irena Dambrauskaitė-Jakowich, Nijolė 
Jagėlaitė-Šalčiuvienė, Algirdas Šilbąjoris, Gražina Balsytė, Aldona Ščiukaitė-Meiluvienė, Birutė Jasinevičiūtė- 
Petrušaitienė, Danutė Galinytė-Šilbąjorienė, Algirdas Liubinas.

LIETUVIS DĖSTYTOJAS UNIVERSITY OF VIRGINIA

Dažnai tenka skaityti 
laikraščiuose apie vieną ar 
kitą jaunuolį, baigusį tą ar 
kitą mokyklą. Šį kartą noriu 
paminėti jauną lietuvį, šiuo 
metu dėstantį architektūros 
istoriją University of Virginia 
Charlottesville, VA.

įdomu, kad, ruošiant dok
toratą, jis kurį laiką dirbo 
Vilniuje, susirišo su lietuviais 
architektais ir bandė ruošti 
disertaciją „Vilniaus architek
tūra”. Deja, tam trūko medžia
gos, tad Jonas sujungė 
Vilniaus-Berlyno architektūrą 
ir jos tuose miestuose istoriją.

Jonas Mačiuika du kartus 
yra gavęs „Alexander von 
Humbolt Foundation Re
search Fellowship” (pirmąjį
1998-1999 m.,antrą 2001-2002 
m ). Rinko savo disertacijai 
medžiagą Vienoj, Miunchene, 
Lietuvoj, Berlyne. Jonui 
Berlynas gerai pažįstamas — 
pirmą kartą ten buvo 1995- 
1996 m., gavęs DAAD (su vo
kiečių studentais pasikeitimo

burgo gimnazijos abiturientai 
buvo susitarę po 10 metų vėl 
susitikti. Tas tik iš dalies 
pavyko. Iš tais metais gimna
ziją baigusių 16-kos abiturien
tų 1957 metais pas Danutę ir 
Algirdą Šilbajorius New Yorke 
susirinko tiktai septyni, bet ir 
tas suteikė daug džiaugsmo. 
Laikui bėgant, tarpusavio 
ryšiams dar labiau sumažėjus, 
dalis abiturientų vis tiek 
nenurimo ir štai, praėjus dar 
45 metams, suvažiavimo idėja 
vėl atgijo. Per kompiuterius ir 
paštu palaikydami ryšį, buvę 
gimnazistai nutarė vėl susitik
ti, šį kartą Kanadoje, kur 
gyvena keturi buvę „klasio
kai”.

Šis suvažiavimas pavyko. 
Iš antrosios Augsburgo gim
nazijos laidos likusių abitu
rientų į Torontą, šių metų 
birželio pabaigoj susirinko 11, 
o, pridėjus „antrąsias puses” 
— vyrus ar žmonas, dalyvau
jančių skaičius siekė 15. Deja, 
ne visi. Iš Australijos negalėjo 
atvykti Vida Mikailaitė- 
Kabailienė ir Ottawa gyve
nantis Antanas Rutkus-Rut- 
kauskas. Be to, per tuos 55 
metus gyvenimo kelionę per 
anksti pabaigė 3 klasiokai: 
Pranas Šimkus, Rimvydas 
Karosas ir Danutė Savickaitė- 
Birutienė, bet jie liko mūsų 
mintyse ir širdyse.

Pagal alfabetą, suvažiavi
me dalyvavo šie 1947 metų 
abiturientai: Gražina Balsytė 
(Los Angeles), Vytautas 
Burokas (Los Angeles), Irena 
Ja ko wich-Dambrauskaitė 
(Torontas), Nijolė Jagėlaitė- 
Šalčiuvienė (New Yorkas), 
Algirdas Liubinas (Australija), 
Gražina Merkelytė-Lapienė 
(Torontas), Aldona Ščiukaitė- 
Meiluvienė (Čikaga), Birutė 
Jasinevičiūtė-Petrušaitienė

programa).
1994 m. Jonas buvo pa

kviestas į Varšuvos univ. su 
paskaita „The Cultural Po- 
litics of Historic Preservation 
in Twentieth Century Lithua
nia”. Dėl tos paskaitos pa
sisekimo jis vėl pakviestas į 
konferenciją Vilniuje, kurią 
suruošė New York St. Johns 
universitetas su Katalikų 
Bažnyčia ir (tuo metu) ar
kivyskupu Audrium Bačkiu. 
Tikslas — ištyrinėti galimybes 
restauruoti Bernardinų vie
nuolyną Vilniaus senamiesty
je, kad ateityje būtų galima 
panaudoti tuos pastatus tarp
tautiniams švietimo tikslams 
bei konferencijų centrui. Deja, 
ligi šiol to projekto įvykdyti 
nepasisekė dėl lėšų trūkumo. 
Liko tik projekto darbų lei
dinys su profesionalų (tarp jų 
ir Mačiuikos) straipsniais 
Šiais klausimais.

Žurnalas „Traditional 
Dwellings and Settlement Re- 
view” 2000 metų žiemos lei

(Waterloo, Can.), Algirdas ir 
Danutė Galinytė-Šilbajoriai 
(Florida) ir Edmundas Vam- 
butas (Garrison, NY).

Į Torontą atvykusius sve
čius vaišingai savo rezidencijoj 
priėmė Gražina ir jos vyras, 
Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Kanadoje, Haris 
Lapas. Ten įvyko ir oficialioji 
suvažiavimo dalis — buvo per
skaityti gimnazijos dienų fel
jetonai ir kiekvienas dalyvis 
paskaitė arba papasakojo apie 
nueitą gyvenimo kelią. Buvo 
prisiminti ir pagerbti miru
sieji klasės draugai bei moky
tojai. Vakare visi dalyviai 
susitikimą šventė gražiam 
restorane, o kitą dieną — sek
madienį, dalyvavo Mišiose 
naujoje Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioj ir pietavo Lietuvių 
namuose, pasisotindami tra
diciniais lietuviškais patie
kalais.

Vakarop visi susirinko 
torontietės Irenos Dam
brauskaitės (Jakovvich) jaukioj 
patalpoj. Ten įvyko suvažiavi
mo pabaigtuvės — gardžios 
vaišės, gimnazijos laikų dai
nos, pašnekesiai, juokai ir 
ašaros. Sunku buvo atsisvei
kinti, bet, prieš atsiskirdami, 
nutarėm netrukus vėl susitik
ti. Kur ir kada — dar nenu
matyta.

Pabaigai liko tik padėkoti 
torontietėms — Gražinai ir 
Irenai už rūpestį, šiltą priė
mimą, puikias vaišes, nuošir
dumą, o Edmundui, kuris visą 
laiką kantriai filmavo ir iš 
anksto buvo paruošęs mūsų 
gimnazijos vaizdinę juostą. 
Taip pat padėka visiems, 
kurie, iš arti ir ypač iš toli, 
buvo atkeliavę į ilgai lauktą 
suvažiavimą. Iki būsimo pasi
matymo!

Algirdas Šilbąjoris

dinyje išspausdino Jono 
straipsnį apie Lietuvos 
architektūrą: „East Bloc, West 
Wiew — Lithuanian Arehitecture 
and National Identity 1945- 
1955 m. Šis straipsnis na
grinėja, kaip išlaikyti savo 
tautinį savitumą architektūro
je.

2000 m. Jonas Berlyne pa
ruošė ir koordinavo University 
of Virginia ruošiamą architek
tūros savaitę „graduate” stu
dentams. 2002 m. paskaitė 
vokiečių kalba paskaitas 
Berlyno „Hohschule der 
Kuenste” ir Zueriche — ETH 
(2000 m.).

Jonas Mačiuika gimė Storrs, 
CT. Lankė Hartfordo litua
nistinę mokyklą, 1994 m. daly
vavo lituanistiniame seminare 
Illinois. Bakalauro laipsnį 
gavo Univ. of Pennsylvania, 
doktorato — Univ. of California, 
Berkeley. Šiuo metu yra 
Assistant Professor of Archi- 
tectural History at Univ. of 
Virginia, School of Arehitecture.

Filantropas dr. Jonas 
Adomavičius 1996 m. įsteigė 
ypatingai talentingiems ir ne
turtingiems jaunuoliams rem
ti stipendijų fondą, kurio pa
grindinis kapitalas yra 100,000 
dol. Stipendijoms skiriami tik 
procentai nuo pagrindinio ka
pitalo. Š.m. rugpjūčio 13 d. po
sėdyje stipendijoms skirti 
komitetas 12 studentų, studi
juojančių Lietuvoje, 2002-2003 
mokslo metams paskyrė 4,450 
dol. Visų studentų vardu fondo 
komitetas nuoširdžiai dėkoja 
dr. Jonui Adomavičiui už 
įkurtą fondą, sudarantį ga
limybę neturtingiems ir ga
biems Lietuvos moksleiviams 
bei studentams vystyti savo 
talentus įvairiose mokslo srity
se. Fondo pirmjhinkė yra dr. 
Rožė Šomkaitė.

GABUS GIMNAZISTAS

Ričardas Kairelis per dve
jus metus Lake Zurick gimna
zijoje savo akademiniu pasie
kimu išrinktas 2002 - 2003 m. 
į „National Honor Roll” — Ųai 
yra: į Amerikos valstijų ge
rųjų mokinių sąrašą. Jis ir 
pradžios mokykloje 3 metus 
išbuvo Garbės sąraše.

2002 m. gruodžio mėn. 
Ričardo biografija su nuotrau
ka bus išspausdinta ir išsiųsta

„Draugo” redakcijos darbuotoja Ona Gintautienė (kairėje) ir nuola
tinė dienraščio renginių talkininkė Matilda Marcinkienė pasiruošusios 
patarnauti „Draugo” vasaros šventės svečiams š.m. liepos 28 d.

Prisimenant „Draugo” vasaros šventę... Iš kairės: dail Dalia 
Ancevičienė su anūkėliu Aleksu Kubilium, Lya Ancevičiūtė-Kubilienė, 
Algis Ancevičius su anūku Luku. Lya Kubilienė šiuo metu bebaigianti 
magistro studijas St. Xavier universitete Čikagoje ir dirba Christ ligo
ninėje, Oak Lawn, IL. Lino Johansono nuotr.

Illinois gubernatoriui, apylin
kės laikraščiams, gimnazijų 
knygynams, į kolegijas ir uni
versitetus Amerikoje: Taippat 
„National Honor Roll’k'škiria 
kasmet 25 stipendijas į jo 
pasirinktus universitetus.

Kartu džiaugiasi jo tėveliai: 
Viktoras ir Violeta Kaireliai, 
broliukas — Aleksas ir sesytė 
— Kristina.

>
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba

Ruošia:
Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, Chicągo, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; Fax. 773-436-6906

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIS” 
(LW)

Pranešimas JAV LB XVI Tarybos trečiai sesijai 
2002 m. rugsėjo 21-22 d.
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SUSILAUKĖ TARPTAUTINIO 
PRIPAŽINIMO

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos padalinys, įsteigtas 
1991 m. sausio mėn. tęsia sa
vo veiklą, vadovaudamasis 
vienu pagrindiniu tikslu: su
teikti specifinę pagalbą Lietu
vos vaikams su ortopedine ne
dalia ir nudegimų trauma.
LW komitetą sudaro šie as

menys: pirmininkė — Gražina 
Liautaud, pirmininkė padėjėja 
— Irena Blinstrubienė, vice
pirmininkė — Birutė Jasai
tienė, sekretorė — Aldona 
Šmulkštienė, iždininkas — 
Antanas Valavičius, Chicągo 
Shriner’s ligoninė — Marija 
Kriaučiūnienė, Vilniaus ope
racinė — Dana Kaunienė, in
formacįja — Jūratė Budrienė, 
reikalų vedėja — Birutė Ja
saitienė.

Skyrių valdybų pirmininkės: 
Los Angeles — Danguolė Na
vickienė, St. Petersburg-Tam- 
pa — Vida Meiluvienė, Lietu
va — Elena Gervickienė.

Šalia LW komiteto Čika
goje ir kituose skyriuose, yra 
sudarytos grupės savanorių, 
kurie aukoja savo laiką, globo
dami į tų vietovių Shriner’s 
ligonines atvežtus vaikus bei 
jų globėjus. Savanoriai vežioja 
vaikus ir jų globėjus-tėvus į 
ligonines tyrimams, operaci
joms, . gydymui, vertėjauja, 
supažindina su Amerika, jos 
aplinka ir gyvenimu. Šių as
menų, skaičius siekia per šim
tą, o indėlis į LW komiteto 
veiklą ir darbus yra neap
skaičiuojamas.

LW Lietuvos skyriaus val
dybą sudaro ir jai savanoriš
kai talkininkauja, pagal išga
les, JAV gydytų vaikų tėvai.

Nuo pat įsisteigimo iki 
šiandien JAV Shriner’s ligo
ninėse gydėsi/gydosi per 200 
vaikų. Tik Čikagoje 2001 m. 
buvo gydoma 17 vaikų. Shri
ner’s ligoninės Lietuvos vai
kus gydo veltui. LW komite
tas iš sutelktų aukų apmoka 
vaikams ir jų globėjams ke
liones, suteikia visų išlaikymą 
Amerikoje. Vieno vaiko ir kar
tu atvykstančio globėjo išlai
kymo vidurkis siekia apie 
1,000 dolerių mėnesiui (į tą 
kainą įskaitoma ir kelionės iš
laidos). Gydymosi laikotarpis 
būna nuo trįjų mėnesių iki 
metų laiko, o kai kada už
trunka ir dvejus metus. Kai 
kurie vaikai, ypač gydomi Los 
Angeles nuo nudegimų, turi 
atvažiuoti du, tris ar ir dau
giau kartų.

LW Ortopedinė operacinė 
Vilniaus universitetinės Vai
kų ligoninės patalpose įsteig- 
ta-atidaryta 1993 m. spalio 2 
d. Nuo tada iki dabar buvo jau 
dešimt, o vienuolikta numaty
ta 2003 metų vasario mėn. 
gale, LW JAV medicininio 
kadro kelionė savaitės darbui- 
mokymui Lietuvoje. Toms ke
lionėms vadovauja Chicągo 
Shriner’s ligoninės vyriausias 
chirurgas dr. John L. P. Lu- 
bicky. Jis surenka specialistus 
chirurgus, dirbančius įvairiose 
JAV ligoninėse, kurie sutinka 
savo laiką ir sugebėjimus pa
aukoti Lietuvos vaikų gydy
mui, ir vežasi juos į Lietuvą. 
Daktarų kelionių tikslas yra 
keleriopas:

a. padėti suteikti Lietuvos 
vaikui kokybinę medicininę pa
galbą,

b. vakarų pasaulio moder
nias medicinines žinias per

duoti Lietuvos daktarams.
Viešnagės metu skaitomos 

paskaitos, daromos pamoko
mos operacįjos, patikrinama- 
apžiūrima šimtai lietuvių vai
kų, ir sunkesniems ligo
niams, kuriems gydymas dar 
nėra galimas Lietuvoje, reko
menduojama atvažiuoti į Ame
riką gydytis.

Dr. John Lubicky šiais me
tais vasario mėn. lankantis 
Lietuvoje, LR prezidento buvo 
apdovanotas Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordi
nu. Taip pat dr. John Lubicky 
š. m. Lietuvos Vyčių suva
žiavime Čikagoje buvo pagerb
tas, kaip daug Lietuvai nusi
pelnęs žmogus.

LW Ortopedinei operacinei 
yra gaunama įvairi įranga iš 
Amerikos ligoninių ir įmonių. 
Kai kurie reikalingi instru
mentai ir reikalinga įranga, 
kaip sterilizavimo sistema, ko
mitetui gavus pinigų, yra nu
perkami.

Tos įrangos vertė yra pri
skaičiuojama jau iki kelių mi
lijonų dolerių. Įrangos suradi
mu ir gavimu rūpinasi komi
teto narė Dana Kaunienė ir 
Shriner’s ligoninės Čikagoje 
operacinės vyriausia gailes
tingoji sesuo Norene Jamie- 
son.

Visos LW komiteto išlaidos 
yra užmokamos Amerikos lie
tuvių aukomis. LW komite
tas per metus praveda tris pa
grindinius lėšoms telkti vąjus: 
du raštiškus aukų prašymus, 
tai Motinos dienos ir šv. 
Kalėdų vąjai, ir vieną renginį 
— Šampano vakarą. LW 
komiteto skyriai savo vie
tovėse organizuoja įvairius 
lėšų telkimo vąjus.

LW JAV medicininio kadro 
kelionės Lietuvon išlaidos yra 
apmokamos, pavardės prašan
čio neskelbti, asmens ir komi
teto. Medicininio kadro narių 
išlaikymą Lietuvoje parūpina 
Vilniaus universiteto Vaikų 
ligoninė. Įrangos siuntos LW 
Ortopedinei operacinei yra 
persiunčiamos Lithuanian 
Mercy Lift dėka.

LW komitetas yra atvežęs į 
Ameriką stažuotis, pamatyti, 
susipažinti su vakarietiška me
dicinos technika, tiesiogiai pa
tirti vakarietišką medicinos 
metodiką Lietuvos operacinės 
daktarus. Daktarai chirurgai, 
kurie stažavosi Amerikoje yra: 
dr. Kęstutis Saniukas, kuris 
yra Vilniaus universitetinės 
ligoninės LW Ortopedinės 
operacinės vyriausias chirur
gas (Amerikoje buvo du kar
tus), dr. Šarūnas Bernotas — 
buvo du kartus, anestetologė 
dr. Vida Meškienė, dr. Darius 
Radzevičius, plastinės chirur
guos specialistas dr. Gėla- 
žauskas (stažavosi Los An
geles), chirurgė dr. Dalia Bale- 
vičiūtė-Galdikienė mokėsi Či
kagoje 2 kartus, o chirurgas 
dr. Virgilįjus Urbanavičius šį 
rudenį atvažiuoja į Ameriką 
antrą kartą pagilinti chirur
gines žinias.

Taip pat buvo atvežtos trys 
operacinės ir bendros priežiū
ros gailestingos seserys, dir
bančios LW Ortopediniame 
skyriuje Vilniuje; tai Rasa Ali
šauskienė, Janina Mickevičie
nė ir Angelįja Saulėnienė. Jų 
atvežimo tikslas buvo supa
žindinti jas su Amerikos ope
racinės ir bendros priežiūros

Gražiosios Wisconsin gamtos prieglobstyje. Iš kairės: Nijolė Užubalienė, Alė Kėželienė, Gražina Liautaud, Al
bina Ramanauskienė Regina Smolinskienė, Viktorija Valavičienė.

tvarka ligoninėje.
LW komitetas yra dėkingas 

Lietuvių fondui už suteikiamą 
finansinę paramą, kurios dėka 
Lietuvos daktarams yra užsa
komi medicinos žurnalai ir 
kita reikalinga mokymui me
džiaga, kad nuolat galėtų to
bulintis — mokytis, susipa
žinti su naujais metodais.

LW komitetas yra dėkingas 
visiems Amerikos aukotojams 
už aukas ir pagalbą, be kurių 
šio projekto nebūtų galima 
įgyvendinti.

Pradėtą darbą LW komite
tas yra pasiryžęs tęsti ir savo 
veiklą tobulinti, kad reikiama 
pagalba pasiektų kiek galima 
daugiau Lietuvos vaikų su or
topedine negalia ir nudegimo 
trauma. Taip pat komiteto sie
kis yra, kad Lietuvos daktarai 
ir jų turima technika galėtų 
kaip galima greičiau pasiekti 
Amerikos lygį ir Lietuvos vai
kai galėtų savo šalyje gauti 
tpkią pat medicininę pagalbą, 
kokia šiuo metu yra galima 
Amerikoje.

Vilniaus Santariškių ligo
ninėje, be moderniškai įrengtų 
dviejų operacinių, Vaikų orto
pediniame skyriuje prieš dve
jus metus sudėti nauji langai, 
pernai sudėtos naujos grindys, 
o šiemet pasirašyta sutartis 
su Vaikų ligoninės vyr. gydy
toju dr. Genadįjum Dolženko 
iš pagrindų remontuoti visą 
vaikų ortopedinį skyrių su 
naujomis lovomis ir kitais bal
dais. Dalį su tuo projektu susi
jusių išlaidų mokės Lietuva, 
dalį „Lietuvos Vaikų vilties” 
komitetas.

Los Angeles LW sky
riaus veiklos santrauka, 
kurią pristatė to skyriaus 
pirmininkė Danguolė Na
vickienė.

Nuo 1992 m. Los Angeles 
gydėsi 22 vaikai: 14 su ortope
diniais negalavimais, 8 su nu
degimų randais. Nudegusiems 
tenka grįžti kelis kartus ir 
išbūti nuo šešių mėnesių iki 
metų LW skyriaus globoje.

Per praeitus metus gydėsi 3 
vaikai: Eglė ir Jovita Norvi- 
laitės bei Rytis Šalčius. Jovita 
su žiauriais nudegimais, pra
radusi ranką, o Eglė su pri
gimtiniais veido defektais. Ry
tis buvo žiauriai užpultas, su
badytas ir padegtas narkotikų 
prisirijusių jaunuolių. Baisios 
traumos kūno ir dvasios. Jis 
dar bus čia iki Kalėdų, o Nor- 
vilaitės jau pasiųstos namo 
Manome, kad už metų jos grįš 
tolimesniam gydymui.

Spalio mėn. atvyksta antras 
chirurgas stažuotei. Šį kartą 
pas dr. Greg Evans, Universi
ty of California Irvine Medical 
Center Department of Plastic 
Surgery. Šią stažuotę suorga
nizavo dr. Jonas Domanskis, 
kuris sutiko ir ateityje bendra
darbiauti su Los Angeles „Vai
kų vilties” komitetu.

2001 metų vasarą Respubli
kinėje Vilniaus universiteti
nėje Vaikų ligoninėje Trauma
tologuos skyriuje buvo įreng-

be vi-

nr’sDU
tos keturios nudegimų 
mui palatos su filtruojamu 
oru, naujais baldais ir įvairia 
moderniška nudegimų gydy
mui įranga. Taip pat buvo re
montuotos ir įrengtos seselių 
bei daktarų raštinės. Visa tai 
buvo įgyvendinta Kalifornijos 
lietuvių suaukotomis lėšomis. LI[TUVŪS VA1KU 
Viso projekto kaina maždaug 
70,000 dol.

Los Angeles LW skyriaus 
ateities planai:

Ruošiamės plėsti nudegimų 
centrą RVUVL. Tiek daug nu
degimų, kad trūksta vietos, 
tai įrengsime dar vieną 4 lovų 
palatą. Taip pat reikia per- 
tvarstymo kambario, kuriame 
su narkoze perrišamos nude
gimų žaizdos (beveik kaip ope
racinė). Reikia daktarams nu- 
siprausimo kambario. Visame 
centre reikia praplėsti šva
raus oro sistemą ir kitus nu
degimų gydymui švaros reika
lavimus. Praplėtimas

UTHUANIAN CHILDREN S HOPE

dinių įrengimų ir aparatū
ros turėtų kainuoti apie 
40,000.00 dol. Stebuklingai tie 
pinigai atsirado — viena pa
siturinti šeima pasisiūlė pa
dengti. Jiems dėkojame ir la
bai džiaugiamės. Iš savo iždo 
galėsime nupirkti ir įrengi
mus, kurių kainos dar nežino
me. Tačiau operacinės įrengi
mai nėra pigūs.

„Lietuvos Vaikų vilties” ko
mitetas yra įregistruotas kaip 
ne pelno siekianti organizacija 
ir turi savo IRS numerį.

Gražina Liautaud 
Pirmininkė
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Slovakijoje vykstančiame 
pirmąjame tarptautiniame 
teatro festivalyje „Tempus Art 
2002” savo monospektaklį „Žo
džiai smėlyje” vaidino Lietu
vos valstybinio dramos teatro 
aktorė Birutė Marcinkevi
čiūtė.

Birutės Marcinkevičiūtės 
monospektaklis „Žodžiai smė
lyje”, pagal Samuel Beckett 
„Laimingas dienas”, buvo ro
domas rugsėjo 14 d. Lietu
vė aktorė taip pat vadovavo 
„Rusų ir japonų aktorinių 
technikų palyginimui”.

Slovakijos Rožnavos miesto 
teatre „Actores” vykstančio 
festivalio programoje — spek
takliai bei praktinės teatro 
laboratorijos, kuriose įvairių 
valstybių specialistai demons
truoja skirtingas vaidybos mo
kyklas. Pagrindinė festivalio 
tema — aktorius, jo pozicija 
alternatyviajame teatre ir 
apskritai naujajame šimtme
tyje.

Festivalyje dalyvauja teatro 
menininkai iš Slovakijos, Len

* Iki šiol oficialiuose pa
sisakymuose dažnai teigta, 
kad Klaipėda — vienintelis 
Lietuvos uostas. Tačiau suži
bo viltis, kad Lietuva turės 
uostą ir Šventojoje. Pradžioje 
mažytį, skirtą žvejų, turisti
niams (jachtos), pasieniečių, 
Būtingės naftos terminalą 
aptarnaujantiems laivams. 
Šventosios uostą praktiškai 
visą reikėtų nugriauti ir sta
tyti iš naujo. Pirmiausia 
būtina atstatyti uosto įplauką, 
sutvarkyti molus ir išgilinti 
laivybos kanalą. Įvairiais ver
tinimais, tai kainuotų nuo 30

vKv. . __. •lą*H« Western Union*
nuo 2002 m. rugpjūčio 1 iki rugsėjo 30 d., gausite loterijos

kijos, Vengrijos, Estijos, Olan
dijos, Didžiosios Britanijos, 
Lietuvos, Estijos ir Latvįjos. 
Festivalyje rodomus spektak
lius vertina tarptautinė komi
sija, skirianti geriausio spek
taklio, režisieriaus, aktoriaus, 
aktorės ir žiūrovų prizus, Fes
tivalis baigėsi rugsėjo 15 die
ną.

Spektaklis „Žodžiai smėlyje” 
Minsko (1998), Sankt Peter
burgo (1999), Kišiniovo (1999) 
Tarptautiniuose monospek- 
taklių festivaliuose užėmė pir
mąsias vietas. Sėkmingai vai
dintas Danijoje, Meksikoje, 
Šveicarijoje, įvairiuose Rusijos 
miestuose. Kaip šiuo metu 
pranešta iš Slovakijos, B. 
Marcinkevičiūtė gavo pirmąją 
vietą.

Birutė Marcinkevičiūtė yra 
pakviesta į Čikagą ir dalyvaus 
Poezijos dienose 2003 m. 
gegužės 3 d. Ji skina prizus 
tarptautiniuose pasirodymuo
se. Be to, ji rašo poeziją ir yra 
išleidusi kelias poezijos kny
gas. (Elta)

iki 100 mln. litų. Susisiekimo 
ministerija galėtų skirti ne 
daugiau kaip 3 mln. litų.

(K, Elta)

* Beveik 2,000 Klaipėdos 
gyventojų turi 2,500 savigy
nai ir medžioklei skirtų gink
lų. Praktiniai įgūdžiai šau
liams praverstų, tačiau oficia
lios šaudyklos treniruotėms 
mieste nėra. Žmonės neteisė
tai treniruojasi miške ar ki
tose vietose, už ką jiems gali 
būti skiriama bauda arba 
atimtas leidimas ginklu nau
dotis. (K,Elta),

Kortelė
Nutrink ir laimėk"

LAIMĖTI
$1000

arba šimtus kitų 
puikių prizų

DIDIEJI PRIZAI
$1,000 Grynai* pinigais

PIRMIEJI PRIZAI
$500 Grynai* pinigai*

ANTRIEJI PRIZAI 
$50 Dovanų kortelė*

T
arba

Foot Locker.
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Siūlo darbą

Ieškoma auklė/ūkvedė
Lake Forest rajone. 

Skambinti 
tel. 847-295-0405, 

po 6 v.v.

Pro Care Agency
We are looking for English 

speaking nannies. earegivers. 
housekeepers. We have live-in or 

eome & go l-T/PT posilions.
Please vali: 773-237-2220.

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portų ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

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

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

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki $ 1.800.

Tel. 615-554-3161.

Amber construction Co.
Dengiami stogai, kalamas

„siding". atliekami cemento.
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„I.ieensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui,

ELEKTROS
ĮVEIMMAI-PATAISYMAI.
turiu Čikagos miesto leidimų

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

tel. 773-767-1929.

Reikalingi langų plovėjai.
Renkame 50 grupių, po I. 2 ar 3 

aštriems (vyrai ir moterys). Turite 
turėti savo automobili ir susikalbėti 
angliškai. Darbas nuo pirmadienio

iki šeštadienio. Atlyginimas IŠKO
ŠI 50 | dienų. Atlyginama kiekvienų 

dienų. Atvažiuokite šiandien.
pradėkile.dirhti rytoj. It.lue Sky
VVindovv Cleaning, Ine., 2752

Maple Avė, Dovvners Grove. 11.
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355 
greitkelio. Maple ir VValnul naivių 

kampe Tel 630-515-8706

VVindovv VVashers Needed!
40,000 per year, We need 100 erevvs.
Noevp neeessary Will train Mušt 

have valid driver's license and Irans- 
portatiou. Muši be tluenl in English. 
L A. McMahon VVindovv Wasning. 

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

I.ive-in earegivers needed in 
YVisconsin.

I.adies. good English. ėxperien- 
ee. referentes. Pay over $100.

Call Gimk! People at 
608-741-9076.

A t, < 24HRS.7DAYS 
M <* 773631-1833

.TSSSSSo 312-371-1837

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija
Vandens šildytuvai 
Kaminai,
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

A.C. HOME CONSTRUCTION INC.

I.ieensed roofing eontractor. 
Dengiame naujų konstrukcijų stogus, 
senus keičiame į naujus. Plokšti slo

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

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

Tel. 708-205-1046, Vytenis.

ANDRIUS CONSTRUCTION 
Priestatai, „basement", vtrtuvėi, 
spintelei, vonios, plytelės, langai, 
durys, laiptai, turėklai, grindys,

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

630 853 8062.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 

I ei. 773-776-1486

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS KJKJGRAFAIVfv 
IR MĖGĖJAMS

& Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą. Veltui 
ikainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS. Ine. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 

708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonavlclusOhome.com .

I" Audrius Mikulis
TeL: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 I 
E-mail: amikuhs@usa.com 
Įvairus nekinojamas turtas:
• Nemokamas įkainavimas
• Nemokama rinkos analize
* Plikimas 
‘ Padavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

STASYS CONSTRUCTION

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbų amerikiečių šeimose 

su gyvenimu.
Geras atlyginimas.

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

2921 N. Milvvaukee. 
Tel. 773-278-0660.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

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

Kreiptis:
ALL C ARE 

Employment Agency 
Tel. 773-736-7900.

Medžio darbui, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas...

Aukšta darbų kokybė.

ŽILVINAS 
VENCIUS
coiilmcliir

312-388-8088; 
773-254-0759;312-493-81188

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plytelės; ..sidings".

,.soffils‘’,„deeks".„gutlers",plokš 
ti ir ..shingle" stogai; cementas, 
dažymas. Turiu darbo draudimų. 

S. Benetis, tel. 630-241-1912

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus tolo 

laboratorijos darbus.

įvairus

Įvairus
Krautuvėlė „LIETUVĖLE77

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

Tik už $85 parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. 

Duodame garantijų. UPS siunčiame 
į kitas valstijas. Platus asortimentas 

ir kitų prekių. Taip pat galite 
užsisakyti ir naujausių. 2001 m. 

..Visuotinę Lietuvių Enciklopedijų" 
Jaunimo centre prekiaujame tik 

savaitgaliais, o kitomis dienomis ir 
savaitgaliais —

5741 S. Mariem Avė.

Išvalome namus, langus, lietaus 
nutekamuosius vamzdžius. Atliekame 

smulkius lemonto ir visus ūkiškus 
darbus. Taisome elektros prietaisus ir 

elektros įvedimų gedimus Darbus 
atliekame pigiai ir kokybiškai.

Tel. 773-735-3142; 773-895-3142.

Nuardome „purčius”, 
garažus. Perkraustome. 

Išvežame šiukšles.
Tel. 630-965-0479.

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

Draudimo paslaugos

AŲmVKJnJCtNAMLtSVEKAIlKK 
(;YVYWS DRAUDIMAS

Agentas Krank Zapolis ir Ott Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

EKANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Tel. 847-845-3972.

Liaudies medicinos gydytojas 
OI.EH CHEREDNYK. 

Diagnostika ir gydymas liaudies 
medicinos metodais.
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob.)

Imigracinės ir vizų 
paslaugos

Vizos i JA’V Lietuvoje.
Ąpinokvjrmas po fakto.

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

Lietuvoje — 8-285-35728; 
ėl. paštas:

gitrama <?’ hotmail.com

STATE EARM INSURANCE 
DRAUDIMAI

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

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

708-423-5900

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Nęw Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vdce MA 7738547X20 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei nonte parduoti ar pirkti namus mieste 
ar pnemiesėiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo I9K6 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

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

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

Siūlo finansavimą

DMC
Ilona Retytė 
Tel. 847-668-6279
Negaiškite taiko, 
išnaudokite patį 
mažiausią procentą.

• Dirbame su 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.

Accent 
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Siūlo išnuomoti

S
KAVINĖS

Kepytdos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark.
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt. nuo

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

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

PERMANČ.4T STATUS IN 
CANADA!’!

9 years of experience In Imml 
ųration to Canada 

Visit our veebslte wlth over 
10,000 hits a day 

www.lmmlgratlon-service.com

Need USA DRIVERS LICENSE, 
call us —

GTS 773 237 0066

įžvalgus — visada apsidraudęs!
• Sveikatos ir gyvybės draudimai
• Kritiškų ligų draudimai (vėžio, šnies ir tt)
• Nelaimingų atsitikimų draudimai
• Pensųiniai planai
Visas šias paslaugas rasite 
vienoje stabiliausių ir seniausių 
draudimo kompanijų 
„VVestem-Sauthem Life & FinancU 
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.).
4810 W. Diversey Avė., Suito C, 
Chicago, IL 60636 -1829.

Ktenlu pagadaųart. atvestame i namus.

VALGYK KUGELI!!!
Sudėtis: tarkuotos bulvės, pienas, lašinukai, druska, prieskoniai. 2 svarai tarkuotų bulvių sudedama | indą,įpilame pieno, H»dame pjaustytų lašinukų, druskos, priesko/«ų Ir sumaišome. Kepame 1 vai. įkaitintoje orkaitėje. Valgome su grietine.

& DA Kirpėjų paslaugos

Lietuviška bulvių tarkavimo mašina
Tik $85.

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

Tel. 773-875-6232.

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į

VILNIŲ

Iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, Clevelando, Floridos 
bei kitų JAV miestų Finnair 

ir kitomis oro linijomis.

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

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979

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

WWW.VYTISTOURS.COM

f

B fci 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 medicinines

sąskaitos

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puiki specialybė!

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

SfflAtaGEA TOOIEL
4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM

BICSNT INSURANCE AGENCY
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-736-3400 

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI

I

838-8946

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

Kalbame lietuviškai.

Tel. (773)838-8888.

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

antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina
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.

Išnuomojamas gražus 2 
miegamųjų butas vyresnio 

amžiaus žmonėms į vakarus 
nuo Marųuette Parko.
Tel. 708-656-6599.

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,

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

Tel. 773-434-4543

Butukai pensininkams.
Modernūs, erdvūs, savarankiškai 

tvarkytis. Gražioje aplinkoje, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Pasinaudokite šia pnpga, 

kreipkitės:
Vilią Maria, P.O. Box 155, 

Thompson, CT 06277

Oak Lawn išnuomojamas 4 
kambarių, 2 mieg. butas su šiluma. 

Yra šaldytuvas ir dujinė viryklė.
Šalia teniso kortai ir baseinas.

First Rate Real Estate, 773-767- 
2400, Aušra Padalino.

Šalia Harlem Avė. 
išnuomojamas vienas 
kambarys su baldais. 

Kaina $325.
Tel. 708-476-1155.

Brighton Park išnuomojamas 2 
mieg. butas 1 ar 2 vyresnio amžiaus 

žmonėms. Naujas kilimas, šaldytuvas, 
dujinė viryklė. Nerūkyti ir be 
gyvulėlių. Tel. 773-624-1542, 
708-485-4961, palikti žinutes.

Kraustymosi paslaugos Parduoda

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

Parduodamas 3 mieg.. 112 mJ su 
modernia vonia ir virtuve butas 5 
aukšte. Visi miesto patogumai yra 

pasiekiami pėsčiomis. Kaina $54,000. 
Galima tartis ir išnuomavimui.

Tel. +370 37 6984 1089; 
e-paštas: spirig@cis.lt

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

1

Tai - Jūsų laikraštis

DRAUGAS
TMI LITHUAHIAM WO«lO-WtOt OAtlV

• A 8TAA ALUANCC MCM0CR

How easy is 
As easy

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

Flnd out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mlleage credit 
wlth United’s Mlleage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus” freųuent flyer program.

For Information on spedal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit usat
www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavian

jonavlclusOhome.com
mailto:amikuhs%40usa.com
hotmail.com
http://www.lmmlgratlon-service.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:spirig%40cis.lt
http://www.scandlnavlan.net
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IEŠKANTIEMS DARBO

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena diena.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee, 
Chicago, IL 60631. 1-847-647- 
0433. Kalbame ir rusiŠKai. Klausti 
Jurijaus arba Leonido.

SVS Taxi Co. ieško vairuotojų. Geros 
sąlygos, galima uždirbti nuo 5650 ir 
daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1-847-612-4282

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti 
licenzija 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

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 Milvvaukee

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

Vairuotojų 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

•yiu ‘ KvieSti Eu9enii«
3111 kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas, 
padavėjos, senelių priežiūra

1-773-992 2210 
lenkiškai, angliškai

Auklės
9400 W. Foster Avė., *205

1 -773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL

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 jvairūs

POLONIjA
1 773 282 1044 

kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
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

DVEJŲ METŲ DARBO JUBILIEJŲ ATŠVENTUSI

parduotuvė „Lithuanian Plaza Bakery and Deli”, esanti 2616 W. Lithuanian 
Plaza Court, Marquette Parke, kurios šeimininkai Vanda ir Algis Morkūnai, sėkmin
gai darbuojasi ir toliau.

Be didelių iššūkių, žingsnis po žingsnio, šeimyninis biznis žengia pirmyn.
Pastaruoju metu parduotuvėje vyksta kai kurios reformos. Tobulėja kulinarijos- 

konditerijos gaminių gamyba ir asortimentas. Kaip ir anksčiau, priimami išanksti
niai užsakymai banketams — mažesniems ir didesniems (žmonių skaičius 
nebaugina). Guvios ir sumanios šeimininkės profesionaliai paruoš maistą kad ir 
tūkstančiui žmonių. Pageidaujant, galime pasiūlyti ir aptarnaujančią komandą, ir 
salę netoli Marųuette Parko.

Dabar jau galime pasiūlyti ir alkoholinius gėrimus — merginos galės skanauti 
lietuvišką šampaną ir „Anykščių vyno” likerius, vaikinai turės galimybę prisiminti 
lietuviškos degtines ir plataus asortimento alaus skonį. O „Bobelinė” (spanguolių 
užpiltinė) rekomenduojama bet kurio amžiaus žmonėms. Jos įsigysite tik pas mus!

Parduotuvėje jau įprasta, jog atvyksta žmonės apsipirkti ir iš kitų valstijų, 
kuriose nėra lietuviškų prekių. Galime pasiūlyti lietuviškos duonos ir sūrių iš 
Lietuvos, taip pat lietuviams įprasto skonio dešrų, žuvies bei jos konservų, o la
biausiai intriguoja kaimiško rūkymo kumpiai.

Norintiems pasmaguriauti, siūlome Šiaulių „Rūtos” saldainių ir lietuviško šoko
lado.

Apie įvykius Lietuvoje sužinosite skaitydami „Lietuvos rytą”, o vartydami lietu
viškus žurnalus pajusite tikrą malonumą.

Nepajėgsime išvardinti visko, kas dvelkia lietuviškumu, todėl maloniai kvie
čiame apsilankyti Vandos ir Algio Morkūnų parduotuvėje.

Kuklaus jubiliejaus proga nuo rugsėjo 14 d. iki rugsėjo 30 d. galioja 10% nuo
laidos kuponas. '

„Lithuanian Plaza Bakery and Deli"
2616 W. Lithuanian Plaza Court 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-778-4000; 773-737-5648; 312-282-0644 (mob.)

Fax. 773-778-4086 
amorkunas @ prodigy.net

* Didžiojoje Britanijoje 
prasidedančiame festiva
lyje Lietuvos kinematografui 
atstovaus 1999 metais sukur
tas režisieriaus Algimanto 
Puipos filmas „Elzė iš Gilijos”. 
Festivalio programoje — įvai
rių kino apdovanojimų pelnę 
filmai. (BNS)

♦ Vyriausybė pritarė 
Klaipėdos uosto investicijų 
2002-2005 m. programai, kuri 
numato toliau tvarkyti uosto 
įplauką, rekonstruoti ir statyti 
krantines, gilinti akvatoriją. 
Pagal šią programą į Klaipė
dos uostą numatoma investuo
ti 474.7 mln. litų. (R, Eite)

* Už įvažiavimą į Nerin
gos nacionalinį parką šiais 
metais nuo gegužės mėnesio 
surinkta 1.4 mln. litų mokes
čio. Visi šie pinigai bus panau
doti tvarkyti Smiltynei: 481 
tūkst. litų — šiemet, likę - 
2003-aisiais. (K, Elta)

ATNAUJINTI DIALOGĄ 
SU ORTODOKSAIS

Balandžio 27 d. Popiežiško
sios krikščionių vienybės tary
bos prezidentas . kardinolas 
Walter Kasper Vatikano radi
jui sakė, jog Bažnyčia stengia
si atnaujinti dialogą su rusų 
ortodoksų Bažnyčia ir net nė
ra praradusi vilties, jog pa
vyks surengti istorinį popie
žiaus Jono Pauliaus II ir pat
riarcho Aleksėjaus II susitiki
mą. Anot kardinolo, po savaitę 
trukusių šaltų dviejų Bažny
čių santykių vėl atsirado „vil
ties ženklų” bei naujų ekume
ninių kontaktų. „Kai yra prob
lemų, normalu susitikus jas 
aptarti, kad būtų rastas 
sprendimas. Bet kaip rasti 
sprendimą, kai kita pusė ne
nori kalbėti?” — sakė kardino
las.

Kardinolas Kasper sakė, 
kad Vatikanas pasiryžęs ap
tarti net ir tokius pastoraci
nius klausimus: „Ką, pavyz
džiui, daryti, kai ortodoksas 
nori tapti kataliku ar atvirkš
čiai”. Kardinolas taip pat pa
neigė, kad Vatikanas neva 
slapta priešinosi naujos orto
doksų bažnyčios statybai Ro
moje netoli Vatikano. Pirma
sis šios bažnyčios akmuo buvo 
padėtas praėjusiais metais, 
dalyvaujant Vatikano delega- 
cįjai. Kardinolas išreiškė di
delį susirūpinimą prastais ka
talikų ir ortodoksų santykiais. 
„Mes laikome rusų ortodoksų 
Bažnyčią seserimi, pripažįsta
me jos sakramentus ir episko
patą. Turime labai daug ben
dra ir norime draugystės, susi
taikinimo ir bendrystės”, — 
sakė kardinolas Kasper.

BŽ

DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL>UP.

You can't boat our būtinos* tolocom Service for ųuality, 
reliability and value. Call L866.THE.DARi and let us prove lt. 

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

CALL NOW A SAVE $700. Totai Communications Options' i* big businsu tools a» small business price*. 

Our premium fiber-oplic nehvork debven reliable locol, long distance and Internet tervice through one co*l-*aving, 

Tl grade connection - induding 'aivvay* on* Internet acceu with speeds of up to 1 Mbps.

*

aOeglancetelecom,inc.
Of* source for butine** lelecom

Totu (•■■■■ICItlMS 0)11011*
18l8.Tlf.IME

www.o,l®giancof®l6com corn

e
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A.tA.
ZUZANAI DAUKANTIENEI

mirus, jos dukrą MILDĄ TAMULIONIENĘ, sū
nų VAIDOTĄ bei artimuosius, netekus brangios 
motinos, nuoširdžiai užjaučiame.

Gražina ir Vitalis Damijonaičiai 
. Aldona ir Elegijus Kaminskai

Always With Flowers
• Gėlės 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

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

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

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

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES 
1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1-7O8-43O-57OO

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345 

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 Sv.Kazimiero 

lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(700)974-4410

f 1

prodigy.net
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^

Prof. Vytautas Landsber
gis norvegų premijos pagrin
du yra įsteigęs Vytauto Lands
bergio fondą - labdaringą or
ganizaciją, kuri rūpinasi vai
kų invalidų globa ir gydymu 
bei jaunaisiais menininkais. 
Šis žymus visuomenės ir poli
tikos veikėjas žodį tars „Drau
go” pokylyje, į kurį atvyks 
kaip garbes svečias. Visi 

Draugo" rėmėjai ir skaityto
jai, kurie dar nesuskubote 
įsigyti bilietų, skubiai kreip
kitės į ,,Draugo” administra
ciją, o tie, kurie jau užsisakėte 
vietas, nialonėkite atsilyginti! 
Taip pat nepamirškite atsiųsti 
pokylio laimėjimų bilietėlių 
šaknelių - juk iki šventės beli
ko tik savaitė! ,.Draugo” poky
lis vyks rugsėjo 29 d., sekma
dienį „Sabre Room” salėje 
(8900 W. 95th Street, Hickory 
Hills). Pradžia - 5 val.p.p. (pa
bendravimas, po to vakarienė
meninė programa ir šokiai.

JL
Nuotraukoje - būsimas „Draugo" pokylio svečias Vytautas Landsbergis 
kai tų su „Lietuvos Našlaičių globos" komiteto globojamais vaikais.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

AR BŪTINAS ANTRASIS MILIJONAS?
Prieš devynerius metus, 

pradėjus Draugo fondą, kaip 
pagalbinę finansinę jėgainę 
„Draugo” leidybos paramai, 
pirmasis uždavinys buvo su
telkti fondo milijoninį kapi
talą, kurio investavimų pelnas 
duotų apie 70,000 dolerių pa
ramą „Draugo” leidybai. Tuo 
metu atrodė, kad su tokia pa
rama „Draugas” gali „sudurti 
galą su galu”.

Pirmasis Draugo fondo kapi
talo milijonas buvo pasiektas 
prieš dvejus metus (2000.06. 
14).

Pirmoji 27,000 dolerių para
ma „Draugui” — spaustuvės 
mašinų remontui buvo išmo
kėta 1995 metais. Po to ėjusių 
metų paramos „Draugui” iki 
dabar(1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001 ir 2002 metais) pa
siekė 485,035.00 dolerių su
mą, kas sudaro 692,907 dole
rių vidurkį per metus. Kad to
kią metinę sumą būtų galima 
išmokėti „Draugo” leidybos 
paramai, reikėjo per metus 
gauti bent 80,000 dol. investa
vimų pelno. Deja, nusmukus 
JAV ekonomijai, 2000 metais 
buvo gauta 65,359 dol. divi
dendų; 2001 m. — 49,967 dol. 
dividendų, o per šių 2002 m. 
pirmąjį pusmetį 22,866 dol. 
dividendų. Išmokėjimams teko 
panaudoti anksčiau sukauptą 
„Capital Gain”, kurio nemažą 
dalį „suvalgė” biržos nuosmu
kis. Dabar gaunamas investa
vimų pelno nuošimtis nebepa- 
tenkina „Draugo" nei Draugo 
fondo lėšų telkimo poreikių.

„Draugas", jo leidėjai bei tar
nautojai į Draugo fondą žiūri 
kaip į milijonierių, kuris tu
rėtų padidinti jų pajamas. 
„Draugo” prenumeratorių

Marųuette Parko BALFo
skyrius piniginį vajų (voke
liais prie bažnyčios) vykdo 
taip: rugsėjo 28 ir 29 d., šešta
dienį ir sekmadienį, prieš lie
tuviškas šv. Mišias bus dali
nami vokeliai. Po savaitės, 
spalio 5 ir 6 d. vokeliai su au
komis bus surenkami. Už dos
numą širdingai dėkojame!

Dienos išvyką autobusu į 
United centrą spalio 4 d., 
penktadieiiį, ruošia vyresniųjų 
lietuvių centras. Matysime 
įdomią Walt Disney programą 
- „Snow White” („Snieguolė”) 
ant ledo. Pradžiugins nepa
mirštami pasakų momentai, 
stebins klasikinio masto čiuo
žėjai, muzikos garsai ir nuos
tabūs artistų rūbai. Vietų 
skaičius ribotas, nedelskite 
užsisakyti. Išvyksime nuo 
„Seklyčios” 9 val.r., sugrįšime 
1:30 val.p.p. Daugiau informa
cijos skambinant tel. 773-476- 
2655.

skaičius ne didėja, bet mažėja 
su iškeliavusiais į amžinybę. 
„Draugo” leidybos išlaidos 
nuolat auga ir pajamų plyšys 
didėja. Kuo reikia jį užpildyti, 
norint ir toliau išlaikyti vie
nintelį dienraštį „Draugą” už 
Lietuvos ribų? Yra tik du bū
dai: 1. Pagrindinio kapitalo 
panaudojimas, jam nuolatos 
mažėjant, su mažėjančiomis 
palūkanomis. 2. Pagrindinio 
kapitalo auginimas, siekiant 
kapitalo antrojo milijono, kad 
tuo prieaugliu padidinus in
vestavimų pelną, jo paramą 
„Draugo” leidybai.

Finansininkai tikisi JAV 
ekonomijos pagerėjimo už me
tų ar kitų. Jų prognozę galima 
lyginti su šios vasaros meteo
rologų lietaus pranešimais, 
juos nukeliant vis į kitą savai
tę. Nebesulaukiant to lietaus, 
reikia patiems laistyti nuo
savą daržą, norint, kad bent 
vienas pomidoras ar agurkas 
užaugtų.

Tad ir mes, visi Draugo fon
do nariai ir rėmėjai, šioje fi
nansinėje „sausroje” turime 
patys toliau „laistyti” Draugo 
fondo „daržą” per visą rudens 
vąjų, per rugsėjo, spalio, lap
kričio mėnesius, tuo stengian
tis auginti antrąjį Draugo fon
do milijoną. Antrąjį milijoną 
pasiekus net ir „sausros” metu 
investavimai atneš „Draugo” 
leidybai reikalingą finansinę 
paramą per šiuos ir kitus atei
nančius metus.

Didinkime savo įnašus, kol 
dar „Draugo” „daržas” žaliuo
ja. Stokime į Draugo fondą 
nariais ir rėmėjais dabar, kad 
vėliau nebūtų per vėlu „Drau
go daržui” išdžiūvus.

Bronius Juodelis

„Tėviškės" liaudiškus muzikos kapelų į savo šventes mėgsta kviesti įvairios lietuviškos organizacijos ir draugi
jos. Taip pat ir „Draugo" pokylyje dalis šios kapelos dalyvių atliks meninę programą. Atvykite pasiklausyti!

Lemonto Pal. Jurgio Ma
tulaičio misija kviečia visus 
praleisti malonią popietę Le
monte, Pasaulio lietuvių cent
ro didžiojoje salėje, š. m. spa
lio 6 d. 12 vai. Pietus gamins 
Aldona Šoliūnienė, gros Bro
niaus Mūro orkestras. Stalus 
ar vietas užsisakykite skam
bindami Baniutei Kronienei 
tel. 630-968-0184.

Prasideda kasmetinė 
chrizantemų paroda! Nuo
rugsėjo 21d. iki lapkričio 3 d. 
Garfield Park gėlių soduose 
(300 N. Central Park Avė.) at
virame ore bus demostrūoja- 
ma keletas šimtų chrizantemų 
rūšių. Paroda veiks kasdien 
nuo 9 val.r. iki 5 val.p.p.

Filmai
Amerikiečių publikai pri

taikytas, šį savaitgalį ekra
nuose pasirodantis populiaru
sis japonų animacinis filmas 
„Miyazaki’s Spirited Away” 
prikaustys ir vaikų, ir suaugu
sių dėmesį. Išlepinta japoniu
ke Chiro kartu su tėvais maši
na rieda į naująjį namą prie
miestyje, tačiau netikėtai pa
sirinkę kelią per mišką, filmo 
herojai paslaptingu būdu pa
tenka į bauginantį, stebuklin
gą vandens pasaulį - įsivaiz
duojamą okeaną, kuriame 
naktį veikia drakonai, van
dens dievybės, vorai ir kalban
čios varlės, o visiems jiems va
dovauja didžiagalvė ragana 
Yubaba, kartais pavirstanti 
šikšnosparniu. Viską žinan
tys ir išmanantys Chiro tėvai 
greit paverčiami kiaulėmis, o 
išmoninga mergaitė, padeda
ma kito herojaus Haku, bando 
juos išlaisvinti, kovodama su 
piktais priešais,. Kaip Chiro 
išvengia raganos kerų? Pas
laptį sužinosite, pasižiūrėję šį 
naująjį filmuką, kuris ne tik 
sužavės vaikus, bet ir nepri
vers nuobodžiauti kartu atėju
sių suaugusiųjų. Filmo truk
mė - 2:04 vai. Angliškai įgar
sintas filmukas šią ir kitą sa
vaitę rodomas McClurg Court 
kino teatre (tel. 1-800-555- 
tell), Landmark’s Century 
Centre (773-248-7744), Evans- 
ton Cinearts 6 (847-492-0123); 
čia filmas rodomas japonų kal
ba su angliškais subtitrais). 
Daugiau informacijos - inter
nete spiritedaivay.net

Spėk takllal
Dramaturgo William Sa- 

royan pjesė „The Time of 
Your Life”, kurioje atsispindi 
Didžiosios depresijos atšvai
tai, 1939 m. buvo apdovanota 
Pulitzer premija (tačiau prizas 
niekada nebuvo priimtas, tei
giant, jog komercija niekada 
neturi veikti didžiojo meno). 
Spektaklį pagal šį veikalą pa
statė Steppenwolf teatras, 
švenčiantis 27 gyvavimo me
tus. Vaidinimo veiksmo vieta 
- San Francisco smuklė, čia 
keturias „pasimetusias sielas” 
vaidina Robert Beuler, Amy 
Morton, Jeff Perry ir Martha 
Plimpton. Spektaklis bus ro
domas nuo rugsėjo 22 d. iki 
lapkričio 3 d. Daugiau infor
macijos tel. 312-335-1650. At
vykę į Steppenvvolf teatrą 
(1650 N. Halsted St.) prieš va
landą iki vaidinimo pradžios, 
galite įsigyti per pusę piges
nius bilietus („rush tickets”).

Amerikos Lietuvių Tary
ba kviečia visuomenę daly
vauti prof. Vytauto Landsber
gio pagerbimo pietuose, kurie 
vyks spalio 2 d., trečiadienį, 
Čikagos miesto centre, Chica
go Athletic Association rū
muose, 12 S. Michigan Avė. 
(Michigan ir Madison gatvių 
kampas; įėjimas iš Michigan 
gatvės). Pradžia - 11:30 val.r. 
Bilietus užsisakyti galite AL
To būstinėje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629; tel. 
773-735-6677; faksas 773-735- 
3946; ei. paštas

ALTcenter@aol.com Vietas 
reikia užsisakyti iš anksto!

„Seklyčioje” rugsėjo 25 d. 
2 val.p.p. trečiadienio popie
tės programoje kalbės svečias 
iš Vilniaus Edmundas Kuli
kauskas, Valdovų rūmų atsta
tymo komiteto pirmininkas. 
Bus proga susipažinti ir su 
muziku Vladu Saltonu. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Kaip jau įprasta trečia
dienio popietėse - pietaujame 
ir bendraujame. Atvykite!

Illinois universiteto stu
dentams prof. Vytautas 
Landsbergis kalbės spalio 1 d., 
antradienį, 12:30 val.p.p. Chi
cago Circle Center (750 S. 
Halsted, Room 605). Jį kalbėti 
pakvietė ir globoja Lituanisti
kos katedra ir jos vadovė prof. 
Violeta Kelertienė.

Kor><
Fado - giliu liūdesiu ap

gaubtą ypatingo stiliaus 
muziką dainininkė Cristina 
Branco vadina portugališkuo
ju džiazu. Paprastai fado mu
zikos grupės yra nedidelės ir 
iš esmės pasikliauja pagrindi
nio solisto talentu ir išradin
gumu. Cristina Branco portu
gališkąjį džiazą dainuos Čika
gos pasaulio muzikos festiva
lio (Chicago World Music Fes- 
tival) koncertuose - rugsėjo 26 
d. 12:30 val.p.p. „Borders 
Books & Music” (įėjimas - ne
mokamas); tą patį vakarą 8 
val.v. HotHouse (31 E. Balbo 
AveJ: rugsėjo 27 d. 12:30 
val.p.p. Museum of Broadcast 
Communications (Chicago 
Cultural Center, 78 E. Wa- 
shington St., įėjimas - nemo
kamas) ir tą patį vakarą - 
7:30 val.v. Old Town School of 
Folk Music (4544 N. Lincoln 
Avė.). Apie kitus Čikagos pa
saulio muzikos festivalio kon
certus, vyksiančius iki rugsėjo 
29 d., sužinosite internete 
www.cityofchicago.org / 
VforldMusic / arba tel. 312- 
742-1938.

Sis gintaras - tai vienas i# Virginijos ir Kazimiero Mizgirių gintaro kolek
cijos eksponatų. Iš Lietuvos atvežti, Mizgirių gintaro paroda, kurioje dau
giau kaip 400 unikalių pavyzdžių. Lietuvių dailės muziejuje Lemonte 
(14911 127th Str . Lemont. IL 60439) veiks tik tris dienas - spalio 5. 6, 7, 
d. Parodos atidarymas vyks spalio 5 d., šeštadienį, 5 val.p.p. Sekmadieni 
paroda veiks nuo 10 val.r. iki 8 val.v., pirmadienį, - nuo 10 vai r iki 6 
val.v. Pasižymėkite datas savo kalendoriuose'

Pamokas namų pirkė
ja uis rengia Greater South- 
west Development Corpora
tion kartu su Neighborhood 
Housing Services. Šiose pamo
kose bus aiškinama, kaip pasi
ruošti namo pirkimui - bus 
kalbama apie biudžeto ir kre
dito reikalus, kaip ieškoti ir 
rinktis namą, kas vyksta, kai 
sudaromi galutiniai pirkimo 
dokumentai. Šios pamokos su
daro visą kursą, kuris vyks 
per tris vakarus ketvirtadie
niais — rugsėjo 26 d., spalio 3 d. 
ir spalio 10 d. nuo 6 val.v. iki 
8 val.v. Maria aukštesniosios 
mokyklos patalpose, 6727 S. 
Califomia. Pamokos - nemo
kamos! Daugiau informacijos 
skambinant tel. 773-436-1000 
(ext. 112).

I „Pipirų ratelį” kviečia
mi vaikučiai nuo 18 mėne
sių iki 4 metų. „Pipirų ratelis” 
vyksta pirmadieniais, antra
dieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 9:30 val.r. 
iki 11:30 val.r. ir trečiadie
niais nuo 12 vai. iki 2 val.p.p. 
Vaikai lanko kartu su tėve
liais arba seneliais vieną kar
tą per savaitę. Renkamės Le
monte, Pasaulio lietuvių cent
re. Kreipkitės į Renatą Stan
kuvienę tel. 312-943-9168 ar 
Lydiją Polikaitienę tel. 630- 
241-0074. Dėmesio! Vaikus 
priimsime tik iki spalio 1 d.

žinoti
Per pusę pigesnius bilie

tus į koncertą ar spektaklį, 
vykstantį bilieto pirkimo die
ną, galite įsigyti „Hot Tix” 
skyriuose, kurie yra: Loop (78 
W. Randolph at Clark), Water 
Works Visitors Center (163 E. 
Pearson at Michigan), North 
Shore Center for the Perfor- 
ming Arts (9501 N. Skokie 
Blvd., Skokie) ir Tovver Re- 
cords daliniuose (214 S. Wa- 
bash; 2301 N. Clark; 383 W. 
Army Trail Rd.; 1209 E. Golf 
RdJ.________________________

„Draugo" rėmėjai
Nijolė Zdanys, gyvenanti 

La Grange, IL, pratęsdama 
prenumeratą, „Draugui” pa
aukojo 100 dol. Esame labai 
dėkingi!

Gražutė Sirutis iš Santa 
Monica, CA, atsilygindama už 
„Draugo” pokylio laimėjimų 
bilietėlius, atsiuntė 50 dol. au
ką. Nuoširdžiausiai dėkojame!

Aldona A. Simonaitis, gy
venanti Rockford, IL, atsily
gindama už „Draugo” pokylio 
prizų bilietėlius, dar pridėjo 
50 dol. auką. Ačiū už paramą!

fjf arti tr toli
SUSITIKIMAS 

SU Ž. BELIAUSKU
Nuo spalio 5 iki 9 d. Los An

geles lankysis dr. Žilvinas Be- 
liauskas, Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacinio centro 
Vilniuje direktorius.

Lietuvių dienų metu apa
tinėje parapijos salėje dr. Ž. 
Beliauskas skaitys praneši
mus visuomenei. Pranešimų 
laikas bus paskelbtas per Lie
tuvių dienų atidarymą. Kalbė
tojas pasakos apie: lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 
centro tikslus, veiklą bei tei
kiamas paslaugas; persikėli
mo į Lietuvą galimybes; medi
cininę pažangą Lietuvoje bei 
paslaugas, teikiamas vyresnio 
amžiaus žmonėms; nuosavy
bės atgavimą ir būsto pirkimo 
galimybes; Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo gyvastingumą; tu
rizmo Lietuvoje galimybes; 
studijų galimybes. Ž. Beliaus

Skelbimai
• DĖMESIO! VIDEO 

APARATU SAVININKAI!
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL sis
temos į amerikietiškąją NTSC 
ir atvirkščiai, kreipkitės į 
INTER-VIDEO 3533 S. 
Archer Avė., Chicago, IL 
60609. TeL 77:1-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

• „Pensininko” žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per me
tus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lmont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei- 
daujant atvykstame į namus.

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Loreta Stukas 
$50, Vinco ir Emilijos Raste- 
nių labdaringas fondas (per 
reikalų vedėją Leoną Sabaliū
ną) $1500, Vanda Bagdonienė 
$240 metams paremti berniu
ką, Amalija Jagutienė $240 
metams paremti mergaitę, dr. 
Walter ir Audronė Jagiella 
$560 vaikučių metinei para
mai, anoniminiai (D.) $4,600 
vargingos šeimos paramai. La
bai ačiū! „Saulutė” 419 
Weidner Rd., Buffalo Gro
ve, IL. 60089. Tel. (847)537- 
7949, Tax ID# 36-3003339.

•Aa. Onos Vencienės at
minimą pagerbiant, Aldona ir 
Vytas Vaitkai atsiuntė „Sau
lutei” $1,225, kuriuos suauko
jo — $10 R. Skubisz, R. ir B. 
Otto, S. Beiga; $15 A. ir J. 
Mockaitis; $20 L. Vėlūnas, I. 
Radys, V. Kozmonas, Z. ir J. 
Širka H. ir J. Čepulionis, O. 
Mažionytė, J. ir G. Zabukas, 
D. Ilginis, G. ir L. Kazėnas, R. 
ir J. Mozoliauskas, I. ir J. Va
laitis, G. ir C. Dauskurdas; 
$25 A. ir R. Ostis, A. ir V. Kle
iza, J. ir D. Liubinskas, D. ir 
R. Panaras, I. ir A. Draugelis, 
D. ir R. Dirvoms, D. ir L. Slė
nys, M. ir J. Pileckis; $30 V. ir 
R. Sinkus, R. ir D. Korzonas, 
A. ir R. Balčiūnas; $35 A. Si- 
mo-naitis ir A. Gaižiūnas; $40 
A. ir R. Žvinakis; $50 A. ir A. 
Stropus, V. Petkus, N. ir R. 
Banys, G. ir R. Rimkus, K. ir
D. Kelpša, L. ir A. Trinkūnas; 
$ 75 J. Hauptman; $100 J. ir
E. Twardowski, R. Vaitkus ir 
E. Bass. „Saulutė” dėkoja už 
aukas padėti vargingai gyve
nantiems vaikams bei studen
tams Lietuvoje ir reiškia nuo
širdžią užuojautą a.a Onos 
Vencienės artimiesiems.

kas taip pat atsakys į jūsų pa
teiktus klausimus.

Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centro direktorius 
Ž. Beliauskas teikia paslaugas 
išeivijai, rašo straipsnius išei
vijos spaudoje, elektroniniu 
paštu kasdien siunčia naujau
sias Lietuvos žinias išeivijos 
spaudai ir Lietuvių Bendruo
menės vienetams.

Visi esate kviečiami pasi
naudoti šia paslauga ir išklau
syti šio neeilinio informacinio 
pranešimo, Angelė Nelsienė 

JAV LB Vakarų apygardos 
pirmininkė

Čikagoje veikiantis „Žalt
vykslės” teatras rugsėjo 29 
d., sekmadienį, 4 val.v. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje 
parodys Žemaitės komediją 
„Trys mylimos” Clevelando 
Lietuvių Bendruomenės ren
giamose Lietuvių dienose. Visi 
Clevelando ir apylinkių lietu
viai kviečiami!

• Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais nuo
šimčiais. Kreipkitės į Mutual 
Federal Savings, 2212 West 
Cermak Road. Tel. (773) 847- 
7747.

• Automobilio, namų ir ligos 
draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreipkitės 
pas A Lauraitį A & L Insurance 
Agaicy, Balzeko muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd, Chicago, IL 
00629. II aukštas, teL 773-5814090.

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite graftito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233-6335.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių 
mokesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 me
tų patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Tel. 708-386-0556. 
TRANSPOINT — patiki
miausias ryšys su Lietuva 
bei visu pasauliu!

Atlantic
ress

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARCO.
PRISTATOME I LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTIJĄ, RUSIJĄ IR UKRAINĄ.
8601 S. 78 Th AVĖ. BRIDGEVIEW. IL 60455 
Tsl: (800)-775-7363, (708)-599-9680 
2719 W. 71 STR, CHICAOO, II. 60629 
’lcl: (773Į-434-7919, I-ax:(773)-434-7914

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 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

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

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

Advokat
GINT^BAS-KCEPĖNAS

sPulaski Rd., Chicago, 
IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S IaSrIV' #2300Chioąj'. IL60800 
(’.alimos konsultacijos šeštadieniu i s

I I

spiritedaivay.net
mailto:ALTcenter%40aol.com
http://www.cityofchicago.org
mailto:Gibaitis%40aol.com
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