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Ateitininkų veikla 
banguota; sveikinimai 
seniausiam ateitininkui.

2 psl.

D. Bindokienė: kun.
V. Valkavičius vertas 
Lietuvos nacionalinės 
premijos; B. Nainys 
ragina prezidentą 
pasirašyti naująjį 
pilietybės įstatymą.

3 psl.

Gintaro obuolio 
konkursą prisiminus.

4 psl.

Dr. K. Ambrozaitis 
apdovanotas Vyčio 
kryžiaus ordinu, 
spalio 5 d. Lemonte - 
„Lietuvos gintaras”;
E. Dauguvietytės- 
Kudabienės sukaktis; 
A. ir J. Kazickų knyga.

Kultūros priedas

Prie JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos veikia 
keletas komitetų; 
įspūdžiai iš Holocausto 
muziejaus Vašingtone.

5 psl.

Sportas
* Kaip praneša dienraš

tis „Washington Times”, 
Šiaurės Amerikos ledo ritulio 
lygos (NHL) Vašingtono „Ca- 
pitals” klubo generalinio va
dybininko George McFee de
rybos dėl streikuojančio puo
lėjo Dainiaus Zubraus naujos 
sutarties pateko į aklavietę. 
G. McFee jau derėjosi su kitų 
klubų atstovais, kurie domisi 
šiuo puolėju, tačiau viskas 
baigdavosi, kai būdavo suži
nomi streikuojančio ledo ritu
lininko finansiniai poreikiai. 
D. Zubrus pageidauja uždirbti 
1.8 mln. JAV dol. per sezoną, 
„Capitals” klubas pasiruošęs 
mokėti 1.5 mln.

* Legendinis krepšinin
kas Michael Jordan, ku
riam vasarį sukaks 40 metų, 
pareiškė rungtyniausiąs NBA 
lygos Vašingtono „Wizards” 
komandoje. Pasak krepšinin
ko, fiziškai jis jaučiasi puikiai 
ir į krepšinio aikštelę sugrįš 
puikios sportinės formos. 
2002-2003 m. NBA sezonas 
M. Jordan bus jau 15-tas jo 
karjeroje.

Naujausios
žinios

* Lietuvos ir JAV ka
riuomenių vadai aptars ka
rinį bendradarbiavimą ir 
amerikiečių paramą.

* Vilniaus savivaldybės 
biurokratai pamiršo mero 
pažadus Tautinių bendrijų 
namams.

* Kompensacijoms už 
turtą siūloma išdalinti po 5 
proc. elektros skirstomųjų tin
klų bendrovių akcijų.

* Policįjos dienos ren
giniuose kauniečiai susipa
žins su nusikaltėlių ginklų ir 
įrankių kolekcija.

* Statybos sostinės Ge
dimino prospekte vyksta 
sparčiau nei planuota.

„Mažeikių nafta” padės „Jukos” 
pl<‘ ’ ” ’

Vilnius, rugsėjo 27 d. 
(BNS) — „Mažeikių nafta” 
bus viena iš įmonių, kuri pa
dės Rusijos naftos milžinui 
„Jukos” plėsti veiklą į Vaka
rus, penktadienį, susitikęs su 
„Mažeikių naftos” (MN) dar
buotojais pareiškė „Jukos” 
prezidentas Michail Chodor- 
kovskij.

Anot jo, įmonė bus moder
nizuojama, jos produkcija bus 
orientuota į Vakarų rinkas. 
Ketvirtadienį į Lietuvą atvy
kęs M. Chodorkovskij pabrė
žė, kad „Jukos” turi pakanka
mai naftos, kad galėtų de
šimtmečius aprūpinti “Mažei
kių naftą” žaliava.

Turtingiausias Rusijos 
žmogus, 39 metų M. Chodor
kovskij tvirtino niekada nesa
kęs, kad „Jukos” ketina didin
ti naftos tiekimą į Mažeikius 
— anot jo, sprendimai bus pri
imami tik po to, kai bus per
žiūrėti „Mažeikių naftos” pla
nai ir įsitikinta, kiek naftos 
efektyviausia perdirbti Ma
žeikiuose.

Mažeikių gamykloje M. 
Chodorkovskij susitiko su 
Lietuvos premjeru Algirdu 
Brazausku, kartu apžiūrėjo 
įmonę.

Susitikime su „Jukos” va
dovu dalyvavo apie 200 „Ma
žeikių naftos” darbuotojų.

„Mažeikių naftos” (MN) susivienijimą apžiūrėjo (iš kairės) Lietuvos prem
jeras Algirdas Brazauskas, MN direktoriaus pavaduotojas A Ibertas Gim
butas ir „Jukos” prezidentas Michail Chodorkovskij.

Vladimiro Gulevivan? 'Elta) nuotr.

Konservatorių vadovas ragina 
ignoruoti referendumą dėl NATO

Vilnius, rugsėjo 27 d. 
(BNS) — Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pir
mininkas Vytautas Lands
bergis paragino Lietuvos gy
ventojus nepasirašyti doku
mentų, kuriais siūloma su
rengti referendumą dėl Lietu
vos įstojimo į NATO.

Konservatorių vadovo pa
reiškime teigiama, kad refe
rendumo autoriai Seimo narys 
Rolandas Pavilionis ir jo bend
raminčiai „nesiliauja veikti 
prieš Lietuvos pasirinktą už
tikrinimo kryptį, prieš įstojimą į 
mo kryptį, prieš įstojimą į 
NATO”, ir tai atitinka Rusijos 
politiką, Jos ambasadoriaus 
atvirai nubrėžtą taktiką: ‘mes 
nesipriešinsim, bet jūs patys 
nenorėsit’ ”.

Anot V. Landsbergio, re
ferendumo rengėjai „trokšta
mo rezultato nepasieks, tačiau 
klaidinančių pranešimų pa
sauliui, neva Lietuva ėmė abe
joti, gali būti pasiųsta”. „Todėl 
sąmoningi ir apsisprendę pi
liečiai, neapgauti kalbų, esą 
pasaulis visai pasikeitė, netu
rėtų pasirašinėti dėl tokio re
ferendumo”, teigia V. Lands
bergis penktadienį išplatin
tame pareiškime.

„Saugi valstybė Europos 
šeimoje kartu su JAV ir Ka
nada, be kita ko, ir kainuoja 
kur kas pigiau, negu vienišos 
baramų ‘pribaltų’ pastangos. 
Tie, kurie norėtų palikti Lie
tuvą nesaugią, daro jai žalą”, 
įspėjo konservatorių vadovas 
Vytautas Landsbergis.

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

žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA

Briuselis. Europos Komi
sija (EK) rengia įstatymų, 
reglamentuojančių supapras
tintą sienos kirtimą, projek
tus, kad žmonės, kurie gyvens 
prie būsimos išsiplėtusios Eu
ropos Sąjungos (ES) sienų, ne
atsidurtų už naujos geležines 
uždangos. EK svarsto galimy
bę anapus ES sienos liksian
čių valstybių, tarp jų — Ru
sijos, Ukrainos, Kroatijos ir 
Baltarusijos, piliečiams po ES 
plėtros palengvinti keliones į 
sąjungos pasienio regionus, 
rodo viešai neskelbtinas do
kumentas, kurį gavo naujienų 
agentūra „Reuters”.

Frankfurtas. Du peiliu ir 
pistoletu ginkluoti vyrai pra
ėjusią savaitę buvo sustabdy
ti, kai bandė įsėsti į Vokietijos 
lėktuvą skrydžiui į Tel Avivą. 
Tačiau jiedu paspruko, pa- 
reikšdami, jog yra slapti sau
gumo agentai ir atlieka sau

gumo patikrinimą oro uoste, 
penktadienį pranešė oro linijų 
atstovas.

Berlynas. Vokietijos vi
suomeninės televizijos tinklas 
ZDF ketvirtadienį pranešė at
likęs 450 Irake padarytų Sad
dam Hussein nuotraukų mok
slinį tyrimą ir priėjęs prie iš
vados, jog esama mažiausiai 
trijų antrininkų, kurie pozuo
ja, apsimesdami Irako prezi
dentu. ZDF pranešė, jog „tyri
mas įrodė, kad 65 metų va
dovas leidžia mažiausiai trim 
antrininkams jį pakeisti per 
oficialius pasirodymus”.

Haga. 1995 metų žudynes 
Srebrenicoje įvykdė samdi
niai, kuriems vadovavo Bosni
jos musulmonų vadai ir Pran
cūzijos šnipai, siekę, kad pa
saulis imtų nekęsti serbų, 
penktadienį pareiškė buvęs 
serbų vadas Slobodan Milo
ševič, Hagos tribunole teisia
mas dėl genocido. Vienas jam 
pateiktų kaltinimų yra susijęs

Lietuvos Respublikos am
basada Vašingtone bei Gene
raliniai konsulatai Čikagoje ir 
New York’e informuoja, kad 
2002 m. gruodžio 22 dieną 
įvyks Lietuvos prezidento rin
kimai.

Pagal Lietuvos Respubli
kos Prezidento rinkimų įstaty
mą, Lietuvos piliečiai, nuolat 
gyvenantys ne Lietuvos terito
rijoje, ir rinkėjai, kurie balsa
vimo paštu laikotarpiu bei rin
kimų dieną negali sugrįžti į 
Lietuvą (šiuose rinkimuose 
tas laikotarpis yra nuo 2002 
m. gruodžio 17 d. iki gruodžio 
22 d.) balsuoja Lietuvos diplo
matinėse ir konsulinėse įstai
gose užsienyje.

Gruodžio 22 dieną taip pat 
vyks rinkimai į Lietuvos savi
valdybių tarybas, tačiau šiuo
se rinkimuose užsienio lietu
viai nebalsuos, nes Lietuvos 
Konstitucijoje ir rinkimų įsta
tyme numatyta, kad savival
dybių tarybas renka tų savi
valdybių nuolatiniai gyvento
jai.

Balsavimą JAV vykdys 
Lietuvos ambasada Vašingto
ne bei LR Generaliniai konsu
latai Čikagoje ir New York’e.

Lietuvos piliečiai, rinkimų 
metu būsiantys Amerikoje, 
kviečiami registruotis rinki-

Lietuvos prezidento 
rinkimai į A V

mams pagal gyvenamąją vietą 
JAV. Jei rinkimų metu balsuo
tojai bus Lietuvoje ir ten nu
mato balsuoti, registruotis rei
kia Lietuvoje.

Generaliniame konsulate 
Čikagoje gali registruotis LR 
piliečiai, gyvenantys Illinois 
(IL), Ohio (OH), Michigan 
(MI), Indiana (IN) ir Wiscon- 
sin (WI) valstijose.

Generaliniame konsulate 
New York’e gali registruotis 
LR piliečiai, gyvenantys New 
York (NY), Connecticut (CT), 
Massachusetts (MA), New Jer
sey (NJ), Rhode Island (RI), 
New Hampshire (NH), Maine 
(ME) ir Vermont (VT) valsti
jose.

Visose kitose vaistuose gy
venantys LR piliečiai turi re
gistruotis Lietuvos ambasa
doje JAV.

Balsuoti bus galima tik 
ten, kur LR piliečiai užsiregis
truos.

Registruojantis reikia nu
rodyti vardą, pavardę, asmens 
kodą, adresą JAV, adresą Lie
tuvoje (nurodo asmenys, pas
toviai gyvenantys Lietuvoje), 
paso seriją, numerį, pažymėti, 
ar JAV gyvenama pastoviai, 
ar laikinai. Jei asmuo JAV pir
mą kartą dalyvauja Lietuvos 
rinkimuose, reikia pateikti

arba atsiųsti LR piliečio paso 
paskutinio puslapio (su nuot
rauka) kopiją.

Priklausomai nuo gyvena 
mosios vietos, duomenis reikia 
(ne vėliau kaip iki lapkri
čio 15 dienos) siųsti šiais ad
resais:

Lietuvos ambasada Va
šingtone: 2622 16th Street, 
NW, Washington, DC 20009. 
Tel.: (202) 234-5860, ext. 126. 
Fax: (202) 328-0466. E-mail: 
rinkimai@ltembassyus.org

Lietuvos Generalinis 
konsulatas Čikagoje: 211 
East Ontario Street, Suite 
1500, Chicago, IL 60611. Tel.: 
(312) 397-0382, Fax: (312) 
397-0385. E-mail:

admin@ltconschi.org
Lietuvos Generalinis 

konsulatas New York’e: 420 
Fifth Avenue, 3rd Floor, New 
York, NY 10018. Tel.: (212) 
354-7840. Fax: (212) 354- 
7911. E-mail: lrgkn@msn.com

Platesnę informaciją apie 
rinkimus galima rasti LR am
basados Vašingtone tinkla
pyje www.ltembassvus.org ar
ba LR Seimo tinklapyje: 
www.lrs.lt/nnkimai/2002

LR atstovybės JAV malo
niai prašo apie galimybę bal
suoti pranešti savo draugams 
ir pažįstamiems.

Europos Sąjungos narės nevieningos 
dėl susisiekimo su Karaliaučiumi tvarkos

Vilnius, rugsėjo 27 d. 
(BNS) — Keletas gerų santy
kių su Maskva siekiančių Eu
ropos Sąjungos valstybių ne
pritaria Europos Komisijos 
(EK) paskelbtiems pasiūly
mams dėl tranzito į Rusijos 
Karaliaučiaus sritį tvarkos iš
siplėtus Europos Sąjungai.

Kaip teigiama tarptauti
nio finansų dienraščio „Fi-

nancial Times” penktadienio 
numeryje, kai kurie Europos 
valstybių diplomatai prisipa
žino esą labiau siekia savo tik
slų Rusijoje apsaugos, negu 
„būsimų ES valstybių narių 
teisių ar Sąjungos teisės gyni- 
mo .

Diplomatai laikraščiui sa
kė, kad Prancūzija, Ispanija, 
Italija ir Graikija bandė stab-

dyti EK pasiūlymus dėl tran
zito į ir iš Karaliaučiaus tvar
kos.

Vilniaus meras — tarp dešimties pasaulyje 
pasižymėjusių jaunų žmonių

Vilniaus meras Artūras 
Zuokas tapo vienu iš dešimties 
jaunų žmonių pasaulyje, ku
riam Junior Chamber Inter
national suteikė Ypatingai pa
sižymėjusio jauno žmogaus 
vardą.

34 metų A. Zuokas sakė,

kad šis apdovanojimas yra 
puiki galimybė pristatyti Vil
nių ir Lietuvą.

Apdovanojimas Vilniaus 
merui, kaip ir dar kitiems 9 
apdovanotiems bus įteiktas 
lapkričio 24-28 d. Las Vegas, 
JAV. (BNS)

Pasak laikraščio, buvo ti
kėtasi, kad EK dokumentas

Artūras Zuokas

su žudynėmis Srebrenicoje, 
kurios buvo didžiausios Eu
ropoje nuo II pasaulinio karo 
pabaigos. Serbų pajėgoms už
ėmus Jungtinių Tautų „sau
gumo zoną” Bosnijoje, Sreb
renicoje buvo nužudyta iki 
8,000 musulmonų vyrų ir ber
niukų.

Paryžius. Plastikiniai 
sprogmenys, aptikti aviacijos 
bendrovės „Royal Air Maroc” 
lėktuve, atskridusiame iš 
Morroco į Paryžių, buvo skirti 
įvykdyti teroro išpuolį, penk
tadienį tvirtino Prancūzijos 
teisėsaugininkai. Policijos šu
nys aptiko 100 gramų sprog
menų be sprogdiklio, kurie 
buvo paslėpti vienos keleivių 
kėdžių turėkle.

JAV

Vašingtonas. JAV ir Di
džioji Britanija ketvirtadienį 
pradėjo bendrą kampaniją 
siekiant užsitikrinti tarptau
tinę paramą griežtam Jung
tinių Tautų (JT) nutarimui 
dėl Irako. JAV valstybės sek
retorius Colin Powell nu? 
sprendė siųsti aukšto rango

diplomatą — savo pavaduoto
ją politiniams reikalams Mare 
Grossman — į Prancūziją ir 
Rusiją, kurios labiausiai prie
šinasi naujam nutarimui, ap
tarti amerikiečių ir britų siū
lomų jo formuluočių. C. Po- 
well sakė, kad JAV siekia, jog 
būtų priimtas nutarimas, ku
ris skelbtų, kad Irakas pažei
džia ankstesnius JT nutari
mus, nurodytų, ką Irakas turi 
daryti ir .„kokios pasekmės jo 
laukia, jei nebūtų vykdomi 
tarptautinės bendruomenės 
reikalavimai”.

Huston, Texas. Sakyda
mas, jog „tai tas vyrukas, ku
ris bandė nužudyti mano tė
tį”, JAV prezidentas George 
W. Bush Irako vado Saddam 
Hussein nuginklavimą bei nu
šalinimą ketvirtadienį vakare 
pavadino „specifiškai Ameri
kos reikalu”. „Kitoms valsty
bėms, žinoma, gresia toks 
pats pavojus, bet nėra 
abejonių, kad jo neapykanta 
daugiausia nukreipta į mus”, 
sakė G. W. Bush. Jo tėvui, 
buvusiam JAV prezidentui 
George Bush 1993 m. balandį 
lankantis Kuwait’e, pareigū

nai atskleidė sąmokslą auto
mobilyje susprogdinti bombą 
ir taip nužudyti Kuwait’o 
emyrą bei G. Bush. Pareigūnų 
nuomone, už šio sąmokslo 
stovėjo Saddam Hussein.

Vašingtonas. JAV teisė
saugos pareigūnai penktadie
nį patyrė viešą gėdą — JAV 
apygardos teismo teisėja 
Leonie Brinkema paskelbė, 
kad jie per klaidą pateikė įta
riamam teroristui Zacari 
Moussaoui slaptus FBI doku 
mentus. 48 dokumentų turi
nys oficialiai neskelbiamas, 
tačiau kalbama, kad juose yra 
dėl rugsėjo ll-osios atakų su
laikytų žmonių apklausų, ku
rias atliko FBI agentai, san
traukos ir slapta informacįja 
apie Osama bin Laden tinklą 
„ai Qaeda”. 34 metų Prancū
zijos piliečiui Z. Moussaoui 
pateikti šeši kaltinimai są
mokslu už numanomą dalyva
vimą rengiant rugsėjo ll- 
osios atakas. Jam gali būti pa
skirta mirties bausmė.

dėl Karaliaučiaus ateities su
lauks 15 ES valstybių-narių, 
Lietuvos ir net Rusijos pa
ramos.

Vokietijoje įsteigtas 
ketvirtas Lietuvos 

konsulatas
Vokietijoje ketvirtadienį 

atidarytas Lietuvos konsu
latas Saksonijos-Anhalto ir 
Tiuringijos žemėms. Tai — 
ketvirtasis Lietuvos konsu
latas Vokietijoje — konsulatai 
šioje valstybėje taip pat veikia 
Frankfurte prie Maino, Diu
seldorfe ir Hamburge.

Lietuvai atstovausiantis 
garbės konsulas Bemd Wil- 
fried Moser reziduos Tiurin
gijos sostinėje Erfurte. B. W. 
Moser yra žinomas Erfurto 
verslininkas, bendros Lietu
vos ir Vokietijos įmonės „Tuv- 
lita” direktorius. (BNS)

siekis nuversti Irako prezi
dentą Saddam Hussein bus 
įgyvendintas, tai bus „laimin
giausia diena” Irano tautai, 
pareiškė Irano parlamento 
pirmininko pavaduotojas Mo- 
hammad Rėza Khatami.

RUSIJA

Maskva. Rusijos užsienio 
reikalų ministras Igor Ivanov 
penktadienį pareiškė, jog bo
tų „nedovanotina klaida” dels
ti išsiųsti JT ginkluotės tik
rintojus į Iraką, kur jie turėtų 
ieškoti masinio naikinimo 
ginklų.

INDIJA

IRANAS

Teheranas. Jeigu JAV

Deli. Du musulmonų ko
votojai, kurie šią savaitę už
puolė Vakarų Indroje esančią 
hinduistų šventyklą ir nušovė 
28 žmones, buvo Pakistano 
piliečiai, penktadienį pranešė 
naujienų agentūra „Press 
Trust of India”, remdamasi 
saugumo tarnybų atstovais. 
Induos vidaus reikalų ministe- 
rijos atstovas šio pranešimo 
nekomentavo.

) f
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Medžiagą siųsti: „Draugo” redakcija, 
Ateitininkų puslapis,

4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629

ATEITININKU ŠALPOS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

VYRIAUSIAS SENDRAUGIS

Metinis ateitininkų šalpos 
fondo (AŠF) suvažiavimas 
įvyks 2002 m. spalio 26 d. 4 
vai. p.p., Ateitininkų namų 
apatinėje salėje, 12690 Archer 
Avenue, Lemont, IL 60439.

Suvažiavimo numatyta 
darbotvarkė yra tokia: 4 vai. 
registracija, 4:15 vai. atidary
mas ir invokacija, 4:30 vai. 
Jono Kavaliūno žodis, 4:45 
vai. AŠF tarybos pranešimas, 
5 vai. AŠF valdybos praneši
mai — pirmininko, iždininko, 
5:30 vai. kontrolės komisijos

ATEITININKŲ VEIKLA 
BANGUOJA

Ateitininkų veiklą galima 
lyginti su bangomis jūroje — 
istoriškai matome kilimą ir 
kritimą įvairaus ateitininkų 
amžiaus grupėse, įvairiuose 
miestuose, įvairiuose laik
mečiuose. Buvo prieita prie 
tokios išvados diskusijose, 
vykusiose 2002 metų Atei
tininkų studijų savaitgalyje, 
Dainavoje, JAV ilgąjį darbo 
šventės savaitgalį. Ateiti
ninkų studijų savaitgaliai jau 
daug metų sutraukia įvairaus 
amžiaus ateitininkus sim
boliškam atsisveikinimui su 
vasara ir rudens veiklos 
pradžios sutikimui. Šiemet į 
savaitgalį suplaukė dalyviai iš 
įvairių JAV miestų, iš 
didesnių lietuvių telkinių, iš 
St. Petersburg, FL, Baltimore, 
MD, Philadelphia, PA, iš 
Toronto, Kanados. Toli
miausią kelionę patyrė prele
gentas istorikas Bronius Ma
kauskas, atvykęs iš Varšuvos, 
Lenkijos. Jam buvo duotos net 
kelios progos kalbėti.

Savaitgalio metu, buvo 
galima matyti kaip paskaitos 
ir pokalbiai siejosi vieni su 
kitais, nors savaitgalio tikslas 
ir tema, anot dr. Vainiaus 
Aleksos (vieno iš pagrindinių 
savaitgalio rengėjų), paprasta 
— suburti visus į krikščio
nišką savaitgalį.

ISTORIJA

Lenkijos istorijos instituto 
bendradarbis ir „Lietuvos 
Istorijos” autorius, dr. Bronius 
Makauskas pirmą vakarą, 
penktadienį, neformaliai kal
bėjo su savaitgalio dalyviais 
įvairiomis temomis: šių dienų 
istorijos vadovėlių ir istorijos 
dėstymo problematiką (ypač 
Lietuvoje), jo numylėto Su
valkų krašto nuotaikas ir 
problemas. Jau šeštadienį jo 
formalesnis pristatymas „Lie
tuvos istorija tarp madų ir 
poreikių” išryškino penkta
dienio vakaro pirmą pagrindi
nę temą. Istorikas yra dabar
ties vaikas, jis tyrinėja faktus 
ir pašalina neesminius, jis 
negali būti abejingas ateičiai. 
Lietuvoje kai kurių laikmečių 
istorija gerai ištyrinėta, bet 
modernios istorijos (pvz. Antro 
pasaulinio karo laikmečio) 
specialistų yra per mažai ir 
didžiausių tomų istorijos 
veikaluose tie laikotarpiai yra 
silpniau tyrinėjami. Paskai
toje „Rusijos geopolitinės pa
gundos” prelegentas padarė 
įžvalgių pastabų apie Rusijos 
politikos veikėjus ir jų darbus, 
apie Rusįjos norą perlaužti 
JAV dominaciją, apie Rusįjos 
požiūrį į politines draugystes 
ir mažuosius kraštus.

pranešimas, 5:45 vai. naujų 
AŠF direktorių ir kontrolės 
komisijos rinkimai, 6 vai. 
klausimai ir sumanymai, 6:15 
vai. suvažiavimo uždarymas, 
7 vai. Ateitininkų šalpos fondo 
vakarienė.

Visi dabartiniai ir 
busimieji Ateitininkų šalpos 
fondo nariai ir visi atei
tininkai yra raginami suva
žiavime bei vakarienėje daly
vauti.

Ateitininku šalpos 
fondo taryba

Kun. dr. Rimas Gudelis 
supažindino klausytojus su 
savo disertacijos tema „Susi
taikymo sakramentas Lietu
voje”, t.y. apie susitaikymo 
teologiją po opresijos ar karo. 
Jis išryškino skirtumus tarp 
susitaikymo (vardan sociali
nės ateities) ir atleidimo (kur 
atsiranda distancija ir veikė
jai atskirai gyvena). Prele
gentas padėjo klausytojams 
suprasti krikščioniško susi
taikymo dėsnius. Kas yra 
reikalinga? Tiesa pasakyta ir 
pilnutinai, išsipasakojimas 
žmonių apie persekiojimą. Ar 
konfliktas sumažėjo Lietuvoje 
dešimtmetį po nepriklausomy
bės atstatymo tarp nusi
kaltusiųjų ir nuskriaustų? Jis 
teigė, kad dar ne — Lietuvos 
žmonės ir Katalikų bažnyčia 
dar neperėjo stadįjų, kurios 
yra pastebimos kitose pasau
lio šalyse po opresijos laik
mečio — Pietų Afrikoje, Pietų 
Amerikoje ir pan.

PSICHOLOGIJA

Į šios tematikos eiles, būtų 
galima įskaityti Purdue u-teto 
profesoriaus dr. Vytenio Da- 
mušio paskaitą apie žaidimų 
tyrimą. Kadangi jo universite
tas netoli „casino” laivų 
prieplaukos, ta modernaus 
gyvenimo realybė pačiam uni
versiteto kieme. Prelegentas 
ir jo studentai sustatė ap
klausą, kurią vedė pačių stu
dentų ir jų šeimų narių tarpe. 
Iš duomenų, matėsi šeimos 
pavyzdžio ir kaltės jausmo 
pajutimo įtakos, kiek rizikos 
žmogus imasi, kiek pinigų sau 
leidžia pralošti (žinoma su vil
tim laimėti daugiau). Prelegentas 
savo duomenis yra pristatęs 
ne vien profesinėse konferen
cijose JAV-se, bet taip pat ir 
psichologų suvažiavime Lie
tuvoje.

Dr. Onilė Šeštokienė yra 
medicinos gydytoja dirbanti 
universiteto studentų kliniko
je. Jos paskaita „Įspūdžiai jau
nimo auklėjimo pareigose” 
išryškino ideologinės organi
zacijos svarbą formuojant jau
nus žmones. Prelegentė pri
taikė JAV valdžios ir Harvard 
u-teto apklausas apie jaunimo 
rizikingą elgesį ir pateikė 
klausimų moksleiviams atei
tininkams keliose stovyklose, 
jai bebūnant Moksleivių atei
tininkų sąjungos centro valdy
boje. Dr. Šeštokienė pabrėžė 
ką pats jaunimas pasisakė, 
kad glaudi šeima ir priklausy
mas organizacįjai duoda jau
nimui rėmus ir gyvenimo 
taisykles, kurie paveikia jų 
pasaulėžiūrą' ir elgesį. Uni
versitetuose programos prieš

Juozas Mičiulis, š.m. rugpjūčio 8 d. šventęs 102-jį gimtadienį, su sesers 
Onos Miniatienės dukra Elena Jasaitiene, kuri liepos mėnesį buvo iš 
Floridos atvykusi jį aplankyti.

Bene vyriausias atei
tininkas šiuo metu yra Juozas 
Mičiulis, 2002 m. rugpjūčio 8 
d. Vilniuje šventęs 102-jį gim
tadienį.

Būdamas 17 metų gimna
zistas, įstojo į ateitininkų 
organizaciją ir buvo jos veik
lus narys iki sovietų okupaci
jos. 1922-1925 m. redagavo

alkoholizmą ir pan., kurios 
geriausiai pasiseka, yra tos, 
kuriose patys studentai pri
sideda, kuriose u-tetų pati 
kultūra keičiasi (kiekviename 
kurse įvedama sveiko gyveni
mo stiliaus tematika), kuriose 
pati u-teto aplinka keičiama 
padėti jauniems žmonėms ne
įsitraukti į rizikingą elgesį. 

RELIGIJA

Savaitgalio dalyviai, 
jaunųjų vedami, ėjo kryžiaus 
keliais, kuriuos inscenizavo 
patys jauniausi dalyviai. 
Studentai vedė Adelės Dir
sytės Sibiro maldaknygės mi
nėjimą. Studentas Lukas La- 
niauskas, visų dalyvavusių 
Pasaulio jaunimo dienose 
Toronte vardu, pasidalino 
mintimis apie tą svarbią ir 
prasmingą piligriminę kelio
nę. Moksleivių Ateitininkų 
centro valdybos nario (dabar 
pirmininko) Liudo Landsber
gio dėka, gražus būrys moks
leivių organizuotai vyko į To
rontą.

Kiekvieną dieną savaitga
lyje vyko šv. Mišios, kurias 
aukojo savaitgalio kapelionas 
ir teologijos magistrantas kun. 
Žydrūnas Kulpys, o paskutinę 
savaitgalio dieną — paskaiti
ninkas, kun. dr. Rimas Gu
delis. Jie stengėsi visiems 
paryškinti dienos skaitymus 
homilijos metu.

ATEITININKUA

Darius Polikaitis, dr. Vita 
Aukštuolienė, Simas Laniaus- 
kas, Lina Šeštokaitė ir Vincas 
Kolyčius pasidalino mintimis 
su savaitgalio dalyviais tema 
„Ateitininkų ateitis”. Vieni 
rado prasmės ir kelrodžių iš 
žvilgsnio į ateitininkįjos praei
tį, kiti pasidalino prasmingos 
dabartinės veiklos žiburėlių 
pavyzdžiu. Studentai ypač 
pasižymėjo savo pasiryžimu 
atgaivinti studentų atei
tininkų veiklą ir jiems buvo 
paskirta daugiausiai klausi
mų. Diskusijose dalyvavusieji 
apgailestavo, kad kai kuriuose 
miestuose veiklos žibintas 
beveik išblėsęs, nors ir buvo 
stengtųsi iš kitų miestų 
užmegzti draugystės ryšius.

Sekmadienį po vaka
rienės, jauniausi savaitgalio 
dalyviai susirinko po ąžuolu 
jau tradicija tapusiam lau
želiui, kuriame jie patys vaidi
no ir dainavo. Tuo pačiu metu 
dr. Onilė Šeštokienė vedė po
kalbį su gausiu savaitgalyje 
dalyvavusių moksleivių būre
liu apie kasdieninio gyvenimo 
žmogaus išmėginimus, kaip

„Ateitį”, bendravo su prof. 
Pranu Dovydaičiu, kun. Ado
mu Jakštu-Dambrausku, vysk. 
Mečislovu Reiniu ir kitais to 
laiko žymiais ateitininkų vei
kėjais. Dalyvavo 1927 ir 1997 
m. (po 70 metų!) ateitininkų 
konferencijoje Palangoje.

Juozas Mičiulis buvo peda
gogas, mokytojavo trijose mo

pvz. tiesos pasakymas ir pan.

KULTŪRA IR KŪRYBA

Moksleiviai — Nerijus 
Aleksa ir Adomas Daugirdas 
nustebino savo bendraamžius 
ir vyresnius savo pokalbiu 
„Muzikos kūryba ir nauja 
technologija”. Jų kūrybos 
pavyzdžiai buvo įspūdingi ir 
žmogus pagalvoji, kaip sunku 
yra kalbėti technine kalba, kai 
jos terminologiją išmokai kita 
kalba, šiuo atveju — iš anglų 
kalbos išversti terminus į 
lietuvių kalbą, jei tie terminai 
iš viso egzistuoja! Įdomiai 
jaunuolių buvo pastebėta 
vieno epizodėlio pasakojimu, 
kad kūrėjas rizikuoja šiek tiek 
kritikos, kai išmėgina ar pri
taiko naują muziką senai 
kūrybai, pvz., Bažnytinėms 
giesmėms. Matyt reikia smal
sumo, ne vien kūrybingumo.

Sekmadienio vakare sa
vaitgalio dalyviai prisiminė 
šiais metais į amžinybę pa
sitraukusius a.a. rašytoją 
Jurgį Jankų ir poetą Bernardą 
Brazdžionį; eilė skaitytojų ir 
jaunų vaidintojų priminė 
visus šių kūrėjų žodžius, 
vaizdžius pasakojimus, ku
riuos pradėjo ir užbaigė Rita 
Giedraitienė. Nors vakaras 
buvo rimtas, šypsotis reikėjo, 
pamačius, kaip pirmoje eilėje 
sėdintys jaunučiai berniukai 
asmeniškai pergyveno Teresės 
Bogutienės meniškai per
skaitomą Jurgio Jankaus ap
rašymą apie berniuko pirmo 
vaikiško dantuko praradimą...

Dalia Lietuvninkienė at
liko lietuvių ir europiečių 
kūrėjų dainų koncertėlį šešta
dienio vakare, akompanuojant 
Rimui Kaspučiui. Akompa
niatorius taip pat pasirodė su 
savo dukra Arįja, atliekant 
„Tykiai teka Nemunėlis” 
interpretacįją vargonėliais, 
akordeonu, trimitu... Savait
galio dalyviai pasižymėjo savo 
gabumais, įskaitant Baltųjų 
rūmų salės dekoravimo, 
menišku darbų išdėstymu, o 
lietuviškų kryžiukų ir 
Rūpintojėlių parodėlė būtų su
laukusi pirkėjų, tik, kad paro
dėlė buvo iŠ žmonių asme
ninių rinkinių.

Savaitgalyje dalyvius ska
niai maitino šeimininkė 
Morkūnienė ir jos talka. 
Tiems, kurie norėjo, buvo 
laiko ir pasportuoti — žvejai 
galėjo išmėginti savo laimę 
Spyglio ežerėlyje, norintys 
maudytis, krepšinį ar tinklinį 
palošti susirado sau draugų. 
Ateitininkų studįjų savait
galis jau praeityje, bet tikriau
siai rengėjų komitetas (dr.

kytojų seminarijose ir buvo 
direktoriumi penkiose. 1947 
m. suimtas, labai kankintas ir 
ištremtas į Sibirą dešimčiai 
metų. Tremtinių atsimini
muose paminėta, kad J. 
Mičiulis ir tremtyje auklėjo 
lietuvišką jaunimą.

Dabar J. Mičiulis gyvena 
Vilniuje, Tremtinių namuose. 
102 m. sukaktį paminėti jam 
suruošta graži šventė, dalyva
vo daug žymių svečių ir bu
vusių mokinių.

Juozo sesuo, vienintelė 
dar likusi gyva, 97 m. am
žiaus Ona Miniatienė, gyvena 
Floridoje. Ji taip pat ilgametė 
ateitininkė ir šios organizaci
jos rėmėja. Brolį po daugelio 
metų pamatė 1992 m., o dabar 
dėdę beveik kasmet lanko 
kuris jos bei kitų brolių (jau 
mirusių) vaikai iš Amerikos.

Prieš porą metų J. Mi
čiulis, švęsdamas savo 100 m. 
gimtadienį, buvo labai budrus 
ir geros atminties. Dar ir 
dabar jis mėgsta pabendrauti 
su draugais bei gerbėjais, 
kurių turi tikrai daug, tačiau 
metų slinktis daro savo, J. 
Mičiulio sveikata silpnėja.

Elena Jasaitienė

Vainis Aleksa, dr. Linas 
Sidrys, p.p. Kazlauskai, dr. 
Audrius Polikaitis ir kiti na
riai) jau pradeda susilaukti 
pasiūlymų ir pastabų kai teks 
planuoti 2003 metų savait
galį. Reikia padėkoti visiems 
savaitgalio rengėjams — 
akademinės programos pla
nuotojams, registracija ve- 
dusiems, tvarkdariams, virtu
vėje talkinusiems. Kažkaip 
tie savaitgaliai vis traukia 
dalyvius į Dainavą pasisemti 
naujų žinių, pabendrauti, 
pailsėti ramioje Dainavos 
aplinkoje ir žvelgti į artė
jančią rudens veiklą.

Ramunė Kubiliūtė

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Ste. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės 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. 
AWU 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, poetės, prostatos 
gydymas bei chirurgija

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

630-941-2609

TERĖSš KAŽLAUSKAŠ, M.D.
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 706-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

KARDOLOGAS-SRDES LIGOS 
7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
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MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pOslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230
wwwneritertoraugeiyari(tmaat)aaeuxxTi

Dr. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

Family medicai 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.jChicago
Tel. 773-735-7730 

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

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUEI 71 F, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0600 
East Dundee: 847-551-1212 

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

irLbertyvle. 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.
4947 W. 103 9L, Oak. Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

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,

Šute 201/202, Lockport, L 80441. 
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. ELIGUUS 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., 
£erwyn, IL 60402

Tel. 708-484-1545. v

------ DR. L. PET&ĖIK1Š------
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 
Tel. (708) 898-4066 

Valandos pagal susitarimą
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MES IR PASAULIS
Paruošia Bronius Nainys

PREZIDENTE, PASIRAŠYK

DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 28 d., šeštadienis

Danutė Bindokienė

Ar prašymas bus išgirstas;

Gal ir be reikalo, atsiliep
damas į JAV LB Krašto valdy
bos pirmininko Algimanto 
Gečio raginimą, taip šaukiu. 
Juk prieš pusantros savaitės 
Lietuvos Seimo priimtos 
Lietuvos pilietybės įstatymo 
pataisos, praktiškai pripažįs
tančios Lietuvos valstybės 
pilietybę visiems užsienyje 
gyvenantiems lietuviams bei 
ją anksčiau turėjusiems kitų 
tautybių buvusiems Lietuvos 
gyventojams, yra naudingos 
Lietuvos valstybei, lietuvių 
tautai, ypač už Lietuvos ribų 
po pasaulį išblaškytai jos da
liai, tad kodėl Lietuvos prezi
dentas turėtų tokio dokumen
to nepasirašyti? Kam tas 
sujudimas jį raginti?

Tačiau Gečio prašomą 
laiškutį eletroniniu paštu 
prez. Adamkui pasiunčiau. O 
įsiskaitęs į anksčiau gautus 
pranešimus, prie raginimo 
pridėtus JAV LB pirmininko 
laiškus, visgi supratau, kad 
gerai padariau. Todėl raginu 
taip daryti ir savo rašinių 
skaitytojus. Ne dėl to, kad 
Lietuvos prezidentas nežino
tų, kaip jam šiuo atveju elgtis, 
tvirtai tikiu — jis įstatymą 
pasirašys, bet dėl reikiamos 
mūsų paramos. Nes, kaip jau 
ne kartą pasitaikė, dėl to 
įstatymo prieš lietuvius suki
lo Lietuvoje gyvenantys kita
taučiai ir prezidentą spaudžia 
prie to sukilimo prisidėti. 
Taigi ir kvaila, ir graudu, bet 
labiausiai — pikta. Juk tų 
kitataučių šie įstatymo pa
pildymai neskriaudžia. Ir pats 
įstatymas, ir jo priedai atlie
pia tik į nuo pat nepriklau
somybės pradžios lietuvių 
puoselėjamus norus. Gal ma
žiau Lietuvoje gyvenančių, 
nes jie, kaip teisiškai buvo, 
taip ir liko Lietuvos piliečiai, 
bet patenkina užsieny gyve
nančių lietuvių prašymą, šalia 
prigimtinės ar kitaip įsigytos 
priklausomybės tautai, pri
pažinti priklausomybę, tiks
liau — pilietybe vadinamą na
rystę, ir jos atsikurtai aukš
čiausiai organizacijai — vals
tybei Dėl to tad prireikė galvo- 
trūkčiais bėgti į Prezidentūrą 
Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkui Simonui Alpera- 
vičiui ir įtaigauti prezidentą 
įstatymo nepasirašyti? Dėl ko 
to paties siekti šokosi lenkų 
atstovas Lietuvos Seime Ar
tūras Plokšto straipsniu 
Lenkijos dienraštyje „Rzecz- 
pospolita”? Juk tas įstatymas 
nėra naujas. PLB valdybos

1992 m. pradėtomis penkerių 
metų pastangomis, užsienyje 
gyvenantiems lietuviams ir 
kitiems Lietuvos pilietybę iki 
okupacijos turėjusiems asme
nims, jų vaikams bei vaikai
čiams, ji buvo pripažinta spe
cialiu Seimo įstatymu 1997 m. 
Nesigirdėjo tada nei Simono 
Alperavičiaus, nei Artūro 
Plokšto triukšmingai priešta
raujančių balsų.

Kodėl jie atsirado dabar, 
kai tas pats įstatymas buvo 
papildytas pilietybės pripaži
nimu ir po Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo iš Lie
tuvos išvykusiems, teisiškai ją 
turėjusiems lietuviams, ir taip 
pat kitų tautybių Lietuvos 
piliečiams, įsigijusiems kitų 
valstybių pilietybę? Kodėl pa
pildymas jiems negeras? Juk 
juo galėtų pasinaudoti ir abu 
triukšmadariai. Alperavičius 
ir Plokšto, jeigu jie išvyktų iš 
Lietuvos apsigyventi kitur ir 
įsigytų tų kraštų pilietybę, 
Lietuvos pilietybės nepraras
tų, nebent savo noru jos atsi
sakytų. Tad kur čia jų bėda, 
kur keliamo triukšmo pagrindas?

Tik ne šios pataisos. Jos 
tik priemonė. Priežastis — 
lietuvių tauta, jos tautinė vals
tybė. Šiais įstatymų papildy
mais lietuvių tauta stiprina
ma, jai suteikiama didesnė 
valstybės užuovėja. Dėl to 
stiprės ir pati valstybė, nes į 
ją daugiau atsižvelgs ir už
sienyje gyveną lietuvių tautos 
nariai. Valdžios ir čia ras 
daugiau atramos. Gal tėvynė
je ir užsienio lietuvių pinigų 
pagausės. Steigsis užsieny 
gyvenančių Lietuvos piliečių t 
bendrovės, kurių verslai bus 
arčiau savo valstybės reikalų 
arba bent Lietuvoje uždirbti 
pelnai neis į kitataučių 
kišenes. Lietuvoje stiprinsis 
lietuvių tauta, o per ją ir tau
tinė valstybė. Tokios Lietuvos 
joje gyvenantys, bent jau 
lenkai ir žydai nenori. Nuo jų, 
aišku, neatsilieka nė rusai. 
Stipri lietuvių tauta Lietuvos 
valstybėje jiems nepakeliui. 
Tačiau visgi verta paklausti, 
kodėl visiškai skirtingai jie 
mato save, savo tautas?

Lenkijoje lenkų — 98.7
nuošimčiai, taigi, palygint su 
Lietuva, kaip tautinė valstybė 
ji daug stipresnė, Europoje ją 
lenkia tik Portugalija, ir visgi 
Varšuvos valdžia, žinoma, dėl 
patogumo slėpdamasi už vie
tinių pareigūnų nugarų, slo
pina Punsko lietuvių veiklą. 
Net visiškai nereikalingą

Prezidentas Valdas Adamkus pasveikino moksleivius, laimėjusius trumposios recenzijos konkursą, surengtą 
Lietuvos dalyvavimo Frankfurto knygų mugėje proga. Konkurso organizatoriai siekia, kad Lietuvos dalyvavimas 
šiemetinėje Frankfurto knygų mugėje patrauktų didelį visuomenės dėmesį. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

pasienio užkardą įkūrė, siek
dama lietuviško miestelio 
gyventojus atmiešti lenkais. 
Tačiau Vilnijoje lenkai savo 
tautybę saugoja, net valsty
binės lietuvių kalbos į savo 
mokyklas neįsileisdami. Len
kiškas tautinis auklėjimas, 
lenkiška veikla ten liejasi 
per kraštus. Tam tikslui ma
rios medžiagos ir iš Lenkijos 
atplaukia. Savo tautybei pa
laikyti rusai ir žydai taip pat 
turi mokyklas, religines ben
druomenes, spaudą, knygų 
leidyklas. Tautinis auklėji
mas jų bendruomenėse taip 
pat žydi laisvas ir nevaržo
mas. Ir ko dar jie nori? Ste
bėtis tik reikia jų triukšmu 
prieš lietuvių kalbos stiprini
mą, kai tas stiprinimas vals
tybės atžvilgiu dar ir jiems 
padeda.

Sveikinti reikia šio pilie
tybės įstatymo papildymus 
paruošusius ir per Lietuvos 
Seimą juos įteisinusius 
Lietuvos valstybės pareigū
nus, JAV LB vadovus bei 
šiam tikslui pasiekti dirbu
sius atstovus, bet ypač pagir
ti norisi jauną Seimo narį 
Arminą Lydeką, kurio už
sispyrimu ir valia visos kliū
tys buvo nugalėtos ir daug 
metų puoselėta mintis įgy
vendinta. „Iki šiol atimdavo- 
me Lietuvos pilietybę visiems 
lietuviams, dėl įvairių 
priežasčių tapusiems kitų vals
tybių piliečiais. Tiek mažai 
gyventojų turinti Lietuva ne
gali taip lengvai švaistytis 
savo piliečiais”, — teisingai 
aptarė savo pasiektą tikslą 
šis įstatymo teikėjas, Seimo 
Liberalų frakcijos narys. 
Šiame įstatyme buvo paryš
kinta ir pati lietuvio sąvoka. 
Pagal jį, Lietuvos piliečiais 
laikomi lietuvių kilmės as

menys, kurių tėvai, seneliai ar 
proseneliai, ar vienas iš jų, yra 
ar buvo lietuviai, ir pats as
muo prisipažįsta save lietuviu.

Taigi žengtas labai teigia
mas žingsnis lietuvių tautos 
naudai. Prezidento pasirašy
tas dokumentas taps svarbiu 
įstatymu, sudarančiu palan
kesnes sąlygas jai išsilaikyti. 
Tačiau čia sustoti visgi nega
lima. Alperavičiaus ir Plokšto 
sukeltas triukšmas yra plates
nio, dabar puoselėjamo tautų 
reikšmės menkinimo, o iš tik
rųjų — jų naikinimo, užmojo 
padarinys. Lietuvių tauta yra 
svarbus jo taikinys. Tik kažin 
ar tie du taikytojai supranta, 
kad tokios pat strėlės gali ir į 
jų tautas atsisukti. Todėl, 
užuot prisidėję prie lietuvių 
tautos žlugdymo, padėtų ją 
saugoti. Vienoje valstybėje su 
lietuviais kafth gyvenantiems 
žydams, lenkaitis, rusams ar 
dar kitiems 'l^iip elgtis būtų ir 
išmintingiau, ir nau'dingiau.

Lietuvos konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas (iš kairės) ir prezidentas 
Valdas Adamkus Čikagoje rugsėjo 10 d. ALTo centro valdybos ruoštame 
susitikime su prezidentu. Vidos Kuprytės nuotr.

Jiems tai įtikinamai nuro
džius, nepaisant,, logika pri
ima ar ne, naują pilietybės įs
tatymą pasirašiusiam prezi
dentui ta pačia kryptimi nebe
reikėtų baimintis ir drąsesnių 
ėjimų. Dabar skubiai reikalin
gi du potvarkiai: į Lietuvos 
vidurines mokyklas tautinio 
auklėjimo įvedimui ir į mo
kyklas istorijos pamokas — 
lietuvių tautos genocido bei 
jam pasipriešinimo dėstymui. 
Kaip pilietybės įstatymo, taip 
ir šio tautinio likiminio žings
nio, stiprūs prašymai ateina iš 
lietuvių išeivijos. O kelias juk 
jau pramintas^ Jeigu juo į 
mokyklas galėjo ateiti pilieti
nis auklėjimas ir holokaustas, 
kodėl taip pat negali jose 
atsirasti ir tautinis auklėji
mas bei lietuvių tautos genoci
do istorija?

Prezidente, pasirašęs nau- 
j4’pilietybės įstatymą, nedel
siant pasirašyk ir čia pasiūly-* 
tus kitus.

Lietuva savo vaikais, gy
venančiais svetur, niekuomet 
per daug nesirūpino. Juos at
simindavo tuomet, kai reikė
davo konkrečios paramos — 
politinės, moralinės ar fi
nansinės. Kitais atvejais, ypač 
jeigu iškildavo reikalas at
sižvelgti į užsienio lietuvių 
reikmes, tėvynė per galvą 
nesiversdavo, maždaug taip 
reaguodama: mums pakanka 
savo problemų, kad galėtume 
švaistytis po visus kraštus... 
Jeigu tokios nuomonės ir 
nebūdavo išsakytos žodžiais, 
bet užsienio lietuviai jas savo 
pasąmone išgirsdavo.

Antra vertus, galima tokią 
prielaidą susikurti ir iš patir
ties — pasižvalgius, kas nu
tiko ankstesniuosius imigran
tus, sakykime, apsigyvenusius 
Šiaurės Amerikoje tarp Pir
mojo ir Antrojo pasaulinio ka
ro. Jeigu anuometinė neprik
lausoma Lietuva būtų tikrai 
dėjusi pastangas tuos savo 
vaikus globoti, šelpti kūl- 
tūrinėmis ir tautinėmis verty
bėmis, šiandien tiek daug jų 
palikuonių nebūtų „nubyrėję 
lietuviškoje šalikelėje”. O visgi 
JAV lietuviai savo tolimai 
tėvynei tuo pačiu neatsilygino: 
jie šelpė, rėmė, kalbėjo jos 
vardu aukščiausiose politi
nėse ir valstybinėse įstaigose, 
pasirūpino, kad būtų pripažin
ta Lietuvos nepriklausomybė, 
kad valstybė galėtų greičiau 
atsistoti ant kojų. Nei vienas 
kultūrininkas ar politikas, 
atvykęs iš Lietuvos su tuščiais 
krepšiais, neišvyko be gausios 
paramos svarbiems valsty
biniams projektams, o ką jau 
bekalbėti apie privačia inicia
tyva siunčiamą ir vežamą pa
ramą savo giminėms, arti
miesiems. Juk ir tai gerokai 
aukštyn pastūmėjo bendrą 
valstybės gerovę.

Užsienio lietuvius ilgų 
dešimtmečių patirtis išmokė 
per daug iš tėvynės nesitikėti 
ir nereikalauti. Juo labiau, 
kad pusšimtį metų po Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos toji 
tėvynė buvo nuo laisvojo 
pasaulio atitverta geležine 
uždanga. Antrosios bangos 
imigrantai nebūtų priėmę ir 
siūlomą Lietuvos paramą, nes 
ji paprastai atsispindėjo 
rausvomis spalvomis ir turėjo 
aiškų tikslą — suskaldyti 
visuomenę, slopinti patriotiš
kumą ir ilgainiui padaryti 
užsienio lietuvių bendruo
menę visiškai neveiksminga, 
tuo pačiu ir „nepavojinga”.
' Po nepriklausomybės at
kūrimo kurį laiką mūsų opti
mistai tikėjosi, kad reikalai

pakryps į gerąją pusę Lietuv; 
mus užpils savo kulturim mo 
vertybėmis, pasirūpins, kad 
išliktų tautiškumas, kalba 
lietuvybė apskritai. Užsienio 
lietuviams beliks tik pasinau 
doti savo tėvynės dosnumu ii 
galbūt pailsėti po ilgų meti 

veiklos. Ar bereikia kalbėt, 

apie tokių svajonių likimą n 
priežastis, kodėl jos išgaravo?

Bet užsienio lietuviams 
visgi sunku atsisakyti įsitiki 
nimų, kad jie yra tos pačios 
lietuvių tautos vaikai, todėl 
turime teisę į tuos pačius pri 
pažinimus, kaip gyvenantys 
Lietuvoje. Juk per ilgus de
šimtmečius lietuviai imi 
grantai taip pat sukūrė daug 
vertybių, pasižymėjo moksluo 
se, meno srityse, buvo įvertin
ti žymiausių gyvenamojo kraš
to mokslo bei kultūrinių insti
tucijų. Jie atliko daug darbų, 
kuriais gali ir Lietuvą, ir jie 
patys didžiuotis.

Vienas toks asmuo yra 
kunigas Vincas Valkavičius 
(angliškai žinomas, kaip Wil- 

liam Wolkovich). Tarp 1996 ir 
1998 m. jis paruošė ir išleido 
tris stambius veikalus apie 
Amerikos lietuvių religinį gy
venimą: įkurtas parapijas, ka
talikiškas mokyklas, įvairias 
religines institucijas. Tai trys 
„Lithuanian Religious Life in 
America” tomai, parašyti ang 
lų kalba, kartu sudarantys pei
I, 500 psl. Šie veikalai savo 
svarba įsirikiuoja į bosto 
niškės Lietuvių enciklopedi 
jos, Broniaus Kviklio „Lieto 
vos bažnyčių”, anglų kalba 
„Encyclopedia Lithuanica” ir 

kitų svarbių veikalų, išleistų 
JAV-se, eiles. Jie dar vertin 
gesni, nes išleisti anglų kalba 
tad medžiaga gali pasinaudoti 
ir kitataučiai istorikai.

Kun. V. Valkavičius (kaip
J. Kapočius, Br. Kviklys ir kt 
atliko milžinišką, savo tautai 
vertingą darbą. Jis tikrai 
nusipelnė ir Lietuvos pri 
pažinimo, todėl kilo mintis 
kun. Valkavičių pasiūlyti Lie 
tuvos Valstybinei (Naciona 
linei) premijai. Tik gaila, kad 
ši akcija pradėta kone per 

vėlai: pasiūlymas Lietuvos 
Mokslo premijų komitetui turi 
būti pateiktas iki š.m. spalio 1 
d. Nepaisant, kad pasiūlymą 
savo parašais patvirtino daug 
žymių Amerikos lietuvių, dėl 
pavėluoto kreipimosi ( tai butų 
labai paranki atsisakymo 
priežastis) jų balsas gali būti 
neišgirstas. Norime tikėtu kad 
tokie spėliojimai nepa
sitvirtins ir į tikrai stambų V. 
Valkavičiaus įnašą lietuvių 
kultūron bus atsižvelgta.
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Žaliosios vejos miesto 
skveruose ir prie privačių val
dų rūpestingai kerpamos, 
gėlynai ir dekoratyviniai au
galai puoselėjami, stropiai 
prižiūrimi.

Nors įvairiose Nidos vie
tose dar matyti pastolių, tech
nikos, dirbančių kelininkų ir 
statybininkų, tačiau į akis jau 
krenta pabrėžtina kurorto 
švara ir tvarka, gan artimai 
primenanti tvarkingus ir 
prižiūrimus vokiškus mieste
lius.Labiausiai ^artinama 

gamta
Vokiškai kalbantys poil

siautojai Nidai savo gausumu 
šiandien taip pat krinta į akis, 
kaip sovietų laikais Neringoje 
ryškiai vyravo rusų turistai. 
Vokiečiai čia atvyksta auto
mobiliais, atskrenda lėktu
vais, atplaukia laivais. Jau
nesnio amžiaus žmonės ke
liauja net dviračiais.

Tačiau greta vokiečių poil

siautojų Nidoje gali sutikti ir 
skandinavų, latvių, ėstų, 
olandų, angliškai kalbančių 
turistų. Mačiau net automo
bilių su prancūziškais, ita
liškais, ispaniškais numeriais. 
Taip pat, žinoma, sutiksi čia 
rusų ir lenkų. Didžioji poil
siautojų dalis, aišku, lietuviai.

Kas traukia žmones į 
Kuršių neriją?

„Gamta, gamta. Tokių 
nuostabių vaizdų niekur kitur 
nepamatysi. Kiekvieną kartą 
nepaprastai žaviuosi Neringos 
vaizdais. Kurgi kitur visa tai 
gali rasti? Tik čia”, — sakė jau 
penktą kartą poilsiauti į Nidą 
atvykstanti frau Elfriede iš 
Vokietįjos Lemgo miestelio 
Lipės apskrityje.

Jai antrina ir poilsiautojai 
lietuviai.

„Gamta. Grožis gi nepa
prastas. Neužtenka atvažiuoti 
ir pasižiūrėti. Reikia čia 
pabūti. Reikia neturėti jokios 
širdies, jokių jausmų, kad tai

neveiktų”, — kalbėjo gydytoja 
Nijolė iš Kauno, Nidoje poil
siaujanti nuo 1958 metų.

Kitur Europoje
Kopų, nepaliestos gamtos, 

grožis — neįkainojamas Kur
šių nerijos turtas. Pakopus 
ant smėlio kalvos viršūnės, 
atsiveria nepakartojama 
panorama: iš vienos pusės 
nerįjos krantus skalauja 
Baltijos jūra, iš kitos — tyvu
liuojančios Kuršių marios. O 
tarp šių plytinčių didingų van
denų tolyn driekiasi smėlio 
juosta — su miškais, 
laukymėmis, retomis gyven
vietėmis, švyturiais...

Lietuviškoje Kuršių neri
jos dalyje ariama žemė sudaro 
vos 5 hektarus, sodai —•- 2, 
ganyklos ir pievos — dar 17 
hektarų. Net pelkių čia yra 
žymiai daugiau — 180 hek
tarų. Tuo tarpu smėlynų — 
2,485 ha.

Poilsiautojai Neringoje 
gali rasti tai, kas kitur 
Europoje — jau istorija. 
Kuršių nerijoje natūraliai 
auga daugelis retų augalų, 
įrašytų į „Raudonąją knygą”.

Čia tebegyvena žmonės, 
kuriems žvejyba ne vien nuo 
amžių paveldėtas amatas, bet 
ir dabarties gyvenimo būdas.

Nendrėmis dengti žvejų 
namų stogai, pjaustyti 
mediniai žirgeliai ir besisukio
jančios spalvingos vėtrungės 
ant stiebų, šalimais džiūstan
tys ištempti tinklai liudija 
kitur nebeužtinkamą, bet 
Neringoje vis dar gyvą, seno
vinį žvejų amatą. Vaikšti
nėjant vakarais Preilos, 
Juodkrantės, Nidos kranti
nėmis, nosį maloniai kutena 
rūkomos žuvies kvapas, akys 
kabinasi už suvertų ir vėjyje 
siūbuojančių karšių, starkių, 
ungurių stirtų.

Poilsis nepigus
Nakvynė Nidoje kainuoja 

tarp 50 ir 200 Lt už naktį. 
Aukščiausios klasės viešbu
čiuose apartamentai kainuoja 
ir po 700-900 Lt. Labai pigiai, 
kur nors bendrame bute su 
šeimininkais, galima gauti 
nakvynę už 35-40 litų.

Maistas Nidoje irgi bran
gesnis nei kitur Neringoje. 
Antrasis patiekalas geresnėje 
kavinėje kainuoja 18-30 Lt,

bokalas alaus —- 5-6 litai, „Co- 
ca-colos” ar „Fantos” buteliu
kas 4 litai, puodelis kavos — 3 
litai.

Žinoma, nuošalesnėse vie
tose kavos gali išgerti ir pi
giau. Bet, jei valgydamas ir. 
gerdamas nori mėgautis dar ir 
tyvuliuojančių marių ramybe, 
gėrėtis grakščia skrendančios 
žuvėdros trajektorija, tolumo
je boluojančio burlaivio siluetu 
— turi mokėti.

O kaip čia jaučiasi už Pabaiga

Baniutėa KronienAa nuotrNida. Kuršių marios. .

sienio turistai, ar sąlygos čia 
juos tenkina? Frau Elfriede iš 
Lemgo: „Daugeliu atžvilgių čia 
viskas yra gera, gražu ir pui-’ 
kiai sutvarkyta. Tačiau turiu 
pasakyti, kad neretai kyla ko
munikacijos problemų. Valgia
raščiai išspausdinti taip pat ir 
vokiečių kalba, susigaudyti, 
kas siūloma — galima, tačiau 
restoranų padavėjai vokiškai 
dažniausiai nesupranta. Ne 
visi kalba angliškai. Bet 
angliškai nebūtinai supranta

visi vokiečiai. Tad, net ręsto 
rane užsisakinėjant maistą, 
neretai reikia rankų pagalbos 
Žemėlapiai išspausdinti lietu 
vių ir anglų kalba. Vietų, 
kurias mes iš prieškario laikų 
pažinome, negalime atpažinti 
Tai pėra gerai. Tai truputį 
atšaldo žmones”, — kalbėjo iš 
Rytprūsių kilusi ir Nidoje 
atostogaujanti viešnia iš 

Vokietijos Lemgo miesto.
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MŪSŲ ŠEIMOSE

Straipsnyje „Julijos ir Emilio Sinkių fondas”, išspausdintame 
„Drauge” š.m. rugpjūčio 31 d., pasitaikė nemaloni klaida, kurią atitaisome 
ir nuoširdžiai atsiprašome. Parašyta, kad J. ir E. Sinkiai „Lietuvos Vaikų 
vilties” Los Angeles skyriui paaukojo 4,500 dol., o turi būti 40,500 dolerių.
Nuotraukoje; Julija ir Emilis Sinkiai.

GIMĖ DAR VIENAS LIETUVIUKAS
Rytas Petras Kulbis gimė 

sveikas ir žvalus š.m. rug
pjūčio 21 d. Naujagimiu džiau
giasi jo tėvai Rūta (Sidrytė) ir 
Tadas Kulbiai, broliukai Ko

vas, Vidas, Lukas ir sesutė 
Vasara. Rytukas yra senelių 
Lilijos ir Antano Kulbių sep
tintasis anūkas, o dr. Rimvydo 
Sidrio — jau 28-sis!

Buvęs Kristijono Donelaičio pradinės ir aukštesniosios lit. mokyklos 
Čikagoje ilgametis direktorius Julius Širka, š.m. rugsėjo 9 d. apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu, Čikagoje viešinčiam LR 
prezidentui Valdui Adamkui taip pat įteikė dovaną: neseniai išleistą Kr. 
Donelaičio mokyklų istorijos metraštį. Prezidentas, gyvendamas Čikagoje 
ir anuomet dirbęs kaip žymus JAV gamtosaugos pareigūnas, ne kartą 
buvo apsilankęs šioje mokykloje ir kalbėjęs vyresniųjų klasių mokiniams 
aplinkosaugos klausimais. Jono Tamulaičio nuotr.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Švietimo tarybos orga
nizuotame „Gintarinio obuo
lio” konkurse dalyvavo pen
kios mokytojos iš Bostono 
Lituanistinės mokyklos (mo
kinių atrinktos kaip geriau
sios pradinių skyrių mokyto
jos). Tai Rima Bernotienė, 
Audra Kalesinskienė, Danutė 
Kazakaitienė, Reginą Kaza- 
navičienė ir Rita Normanienė.

Pabandžiau su jomis vi
somis penkiomis susitikti ir 
pasikalbėti. Trys iš jų savo 
mintis sutiko išdėstyti raštu, 
ir aš jas jums pateiksiu. Bet 
prieš tai keletas minčių, 
kurias mano buvusi žurnalis
tiška ausis spėjo išgirsti:

„Kodėl aš mokau lie
tuviškoje mokykloje? Kad 
man tai atrodo labai svarbu.”

„Jeigu aš pati nedirbčiau 
lietuviškoje mokykloje, kaip 
aš savo dukrai galėčiau 
įrodyti, kad tai yra labai svar
bu? Ji tuo paprasčiausiai ne
patikėtų.”

„Man sunku atsakyti į 
klausimą: kodėl aš mokau 
lietuviškoje mokykloje. Sau 
tokio klausimo nebekeliu. Tik 
darau, ir viskas, nes manau, 
kad tai reikalinga.”

„Tokie konkursai kaip 
„Gintarinis obuolys”, yra 
reikalingi ir verti. Tik turbūt 
reikėtų atskirti Čikagą ir 
Lemontą nuo kitų — mažes
nių lietuviškų kolonijų ir 
daryti atskirus konkursus. 
Priešingu atveju — iš mažes
nių kolonijų maža vilties 
tikėtis laimėjusiųjų”.

„Būtų labai gerai, jeigu 
švietimo tarybos atstovai bent 
kartą per kelerius metus 
aplankytų visas lietuviškas 
mokyklas ir susidarytų 
įspūdį, kaip ir kas tose 
mokyklose vyksta. Nepa-. 
menu, kuomet mūsų mokyk
loje būčiau ką nors mačiusi”.

Tai tokios būtų mano 
nugirstos Bostono Litua
nistinės mokyklos mokytojų 
mintys. O dabar perduodu žo
dį pačioms „Gintarinio obuo
lio” konkurso dalyvėms: 
Rimai Bernotienei, Audrai 
Kalesinskienei ir Danutei 
Kazakaitienei.

Rima Krištaponytė- 
Girniuvienė

Kodėl ai moka u 
lietuviškoje mokykloje?

Man smagu dirbti su 
vaikais. Esu pirmojo skyriaus 
mokytoja. Manau, kad ypač 
svarbu pravesti pamokas, kad 
vaikams būtų įdomu ir 
smagu. Aš noriu, kad vaikams 
patiktų atvažiuoti į lietuvišką 
mokyklą. Mes ne tik rašom ir 
skaitom, bet ir žaidžiam 
žaidimus, piešiam, ruošiam 
projektus, spalvuojam, kalba
mės, vaidinam, dainuojam, 
juokiamės, draugaujam. Rei
kia sudaryti sąlygas, kad 
kiekvienam mokiniui pasisek-

Rima Bernotienė — Bostono litu
anistinė mokykla

tų. Mokiniai turi pajusti, kad 
jie gali daug išmokti. Reikia 
įvertinti kiekvieno mokinio 
pastangas, kad jie galėtų 
didžiuotis savimi. Labai svar
bu mokyti mūsų vaikus lietu
vių kalbos ir kultūros, duoti 
jiems progos bendrauti su 
kitais lietuviais. Jeigu aš, 
būdama jaunų vaikų mokyto
ja, galiu suteikti jiems pozi
tyvų požiūrį į lietuvišką 
mokyklą, kol mokinu skaityti 
ir rašyti, jiems bus lengviau ir 
toliau mokintis.

Audra Kalesinskienė

Mano manymu, lietu
viškos mokyklos tikslas — ne 
tik išmokyti lietuvių kalbą bet 
ir suburti vaikus, kad jie liktų 
draugais.

Mūsų kiekviena pamoka 
prasideda susipažinimu. To
kio amžiaus vaikai yra labai 
nedrąsūs ir jiems reikia laiko 
susipažinti. Aš jiems leidžiu
10-15 minučių parašyti ar 
pasklaidyti knygutes. Per pir
mąsias rugsėjo pamokas jie 
dar verkia, — sunku likti vie
niems be tėvelių. Manau, kad 
tokiems vaikams reikia dau
giau duoti dėmesio, užimant 
juos ar surandant jiems 
draugą, kurį jis pažįsta.

Tada jie pradeda žaisti 
kartu ir pamiršta apie 
tėvelius. Kai jie apsipranta 
klasėje po 1510 minučių, mes 
pradedame pamoką, susė
dame ant kilimo ratu. 
Dainuojame:

Labas rytas, labas rytas
Tau ir tau, tau ir tau
Labas, labas rytas
Labas, labas rytas
Tau ir tau, tau ir tau
Po to pasisakome savo 

vardus; taip pat ir mokytoja.

Pasipasakojame, kas įvyko 
per savaitę, gal kas turi 
papasakoti ką nors įdomaus.

Nors sunku tokio amžiaus 
vaikams kalbėti, nes jiems 
maišosi kalbos ir jie dar 
nedrąsūs, bet, manau, kad 
labai svarbu judinti jų mintis.

Po to mes susėdame į suo
lus. Paprastai aš susodinu 
stipresnius vaikus į vieną 
grupelę, o silpniau žinančius 
lietuvių kalbą — į kitą.

Pradedame mokytis nuo 
skaičių. Čia būnu pasiruošusi 
darbelių. Po to pradedame 
pažinti raides. Per kiekvieną 
pamoką išmokstame vieną 
skaičių ir vieną raidę.

Po pietų lengvesnis laikas 
— lipdome iš molio ar klijuo
jame karpinius.

Manau, labai svarbu 
vaikams lipdyti iš molio, nes 
jų pirščiukai daugiau juda ir 
jų mintys būna sukauptos į 
darbelį.

Dažnai mes kepame sau
sainius, nes tešla — tas pats, 
kaip molis, o labai skanu val
gyti, kai paruoši pats.

Svarbi pamoka yra 
dainavimas. Manau, būtina 
išmokinti dainuoti keletą 
lietuviškų dainelių ir dėl gim
tadienio — „Ilgiausių metų”.

Vaikai su malonumu ją 
dainuoja nes lengvai įsimena
mi žodžiai.

Darbeliai, kuriuos
atliekam klasėje, turi būti 
spalvingi, nesudėtingi ir nau
dojamos priemonės labai 
įvairios. Pavyzdžiui: ma
karonai, valgomos žuvytės, 
traškučiai, kurie naudojami 
pusryčiams (sirijal). Juos 
vaikai gali klijuoti, spalvuoti 
vandens dažais.

Jau įpusėjus mokslo 
metams mes darome konkur
sus, kurių metu klasė pasi
dalina į dvi dalis. Aš pafašaū 
ant lentos raidę, ir kuri 
komanda greičiau pakelia 
ranką ir teisingai atsako, 
gauna tašką. Laimi ta, kuri 
surenka daugiausia taškų. Ji 
gauna po lipdinuką ar mažą 
dovanėlę. Po to visi valgome 
ledus.

Danutė Kazakaitienė

Gimiau Lietuvoje, Taura
gės mieste. Ten ir baigiau 
vidurinę mokyklą.

Tikriausia labiausiai man 
buvo įsimintina lietuvių kal
bos mokytoja S. Šmuilaitienė. 
Labai mėgau literatūrą, poe
ziją. Aš manau, meilė gimta-

jai kalbai, mūsų kraštui yra 
didžiausias žmogaus turtas. 
1980 metais aš atvynau į 
Bostoną. Meilė lietuvių kalbai 
pasidarė dar didesnė. Pati 
auginu 4-ias dukteris. Kai 
jauniausia buvo mokyklinio 
amžiaus, pradėjau mokyti 
lituanistinėje mokykloje. Man 
labai patinka mokyti jaunes
nio amžiaus mokinius. Nors 
pati studijavau elektros 
inžineriją, tačiau pašaukimas 
mokyti liko mano širdyje.

Aš manau, kad litu
anistinėje mokykloje pradinė 
mokykla sudaro pagrindus. 
Jeigu mokinys bus gerai 
paruoštas nuo darželio, jam 
daug lengviau bus aukštes
nėse klasėse. Pamokos metu 
labai daug dėmesio skiriu 
skaitymui.

Dažnas mokinių pagyri
mas už gražų skaitymą, 
rašymą, kalbos naudojimą, 
padeda jiems puoselėti norą 
mokytis.

Šiais metais 2-oje klasėje 
turime dvylika mokinių. Jų 
gabumai labai skirtingi. 
Didelį dėmesį skiriu skaity
mui. Skaitome įvairius 
apsakymus, pasakas.
Aptariame ir diskutuojame, 
apie ką skaitėme. Tada man 
lengviau suprasti, kiek tikrai 
mokinys yra pajėgus padary
ti. Labai svarbu namų darbai. 
Su tėvelių pagalba galima 
labai daug pasiekti.

Manau, kad didžiausias 
turtas yra išlaikyti savo pro
tėvių, tėvų gimtąją kalbą, jos 
papročius.

Mano mokinukai labai 
mėgsta rašyti lentoje. 
Pratimus darome kartu. Ypač 
daug dėmesio skiriu dvibal- 
sėm, jų ištarimui ir rašymui. 
Manau, tai pagrindas — lietu
vių kalboje, jos rašyme.

Kiekvieną šeštadienį 
renkamės 9 vai. ryto. Pamokų 
pradžioje leidžiu mokiniams 
pasidalinti savo praėjusios 
savaitės įspūdžiais (lietu
viškai). Po to skaitome, dai
nuojame, šokame tautinius 
šokius ir darome pratimus, 
daug rašome. Dienos pabaigo7 
je dažnai skaitau pasakas ar 
straipsnelius apie gamtą, 
papročius ir t.t.

Pastebėjau, kad tie mo
kiniai,-kurie lankėsi Lietu
voje, taip pat turi didesnę 
gairelę kalbai.

Aišku, vien tik mokytoja 
neišmokys lietuvių kalbos.

REMKIME PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ

r—--------------------------i

V. Adamkaus kandidatūrai paremti pridedu auką;
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First Personai Bank
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Prez. V. Adamkaus Rėmėjų komitetas

Rita Normanienė, Bostono 
Lituanistinės mokyklos mokytoja

Regina Kazanavičienė, Bostono 
Lituanistinės mokyklos mokytoja

Bandome tai pasiekti kartu 
su tėveliais. Mokykloje turime 
tradicinį skaitymo maratoną, 
kuris tęsiasi 3 savaites. Tada 
mokiniai ir tėvai dirba kartu. 
Pasiruošimai Kalėdinei eg
lutei, vasario 16-tos mi
nėjimui, visa tai padeda kal
bos turtinimui.

Prisimenu kelias mokines 
iš praėjusių mokslo metų. 
Viena mergaitė nedrįso 
skaityti klasėje. Prieidavau 
prie jos, ir ji man tyliai skaity
davo. Tai užtruko pusmetį. 
Kitą rudenį ji buvo mano 
mokinė 3-ioje klasėje. Mokslo 
metų atidarymo proga 
mokykloje vyko Mišios. Mūsų 
klasei reikėjo skaityti skai
tinius. Ta mergaitė kuri 
anksčiau nedrįso garsiai 
skaityti klasėje, pirmoji 
pasisiūlė tai atlikti. Man buvo 
labai smagu išgirsti tuos 
žodžius. Ji ne tik skaitė gar
siai, bet skaitė — prieš visus 
mokyklos mokinius ir tėvus. 
Tokie pavyzdžiai parodo, kad 
individualus priėjimas prie 
kiekvieno mokinio yra labai 
svarbus.

UV

Iš kairės Saulius ir Regina Lisauskai, jaunavedžiai — Edvvard ir Gitą (Lišauskaitė) leighton; Tadas ir įžiūra 
įLygnugarytė) Lišauskai

DVIGUBOS
? Rugpjūčio 30 ir 31 d. Šau
naus ir Reginos Lišauskų, gyv. 
San Diego, Calif., šeimoje 
įvyko nepaprasta šventė. Tą 
savaįtgalį abu jų vaikai su
kūrė šeimas.

Penktadienį, rugpjūčio 30 
d., bažnyčioje buvo palai
mintos Tado Lišausko ir Lau
ros Lygnugarytės jungtuvės. 
Laura ir Tadas Lietuvoje vedė 
civilinėmis apeigomis, atvyko 
į San Diego pas tėvus, kur 
buvo sudaryta proga susituok
ti bažnyčioje.

Rytojaus dieną, rugpj. 31, 
Lišauskų duktė Gitą susi
tuokė su Edvvard Leighton, su 
kuriuo susipažino Sydnėjuje, 
Australijoje, kai ten 2 metus

VESTUVES
dirbo. Abiejų Lišauskų vestu
vės įvyko San Louis Rey Mis- 
sion, netoli San Diego. Jung
tuvių apeigas atliko kun. 
Aloyzas Volskis, atvykęs iš 
Detroito. Vaišės buvo suruoš
tos Lišauskų namuose, kur su
sirinko nemažas būrys draugų 
bei giminių jaukiai ir linksmai 
praleisti vakarą su jaunai
siais. Abi jaunavedžių šeimos 
gyvens San Diego apylinkėje, 
netoli tėvų. Linkime jiems 
sėkmės ir toliau dalyvauti 
lietuviškoje veikloje. Beje, 
Tado ir Gitos tėvas Saulius 
Lišauskas yra San Diego LB 
apylinkės pirmininkas.

R. Lišauskienė
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JAV LB Kraito valdybos 
Socialinių reikalų taryba

Ruošia:
Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; Fax. 773-436t6906

„VAIKAI”
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JAV LB nariai įvairiais 
badais dirba, plėsdami ryšius 
su Lietuvos ir jos valstybinių 
teisių tobulinimu, bei steng
damiesi išlaikyti lietuvišką 
dvasią Amerikoje.

Vaikų įvaikinimo klausi
mas yra vienas opiausių 
klausimų ryšiuose su tėvyne. 
Paviršutiniškai žiūrint, prob
lemos neturėtų būti — Ame
rikoje yra daug lietuvių kil
mės 'žmonių, kurie nori įvai
kinti mėlynakius, blondinu- 
kus iš tėvų žemės. Skamba 
idealiai — mūsų ekonomiškai 
besivystanti tėvynė turi daug 
tokių mažamečių prieglau
dose, bet juos įvaikinti Ame
rikos lietuviams beveik neį
manoma.

Lietuva turi apie 18,000 
vaikų prieglaudose arba glo
bos namuose (foster homes). 
Valdžia moka globėjams po 
500 litų per mėnesį, o prie
glaudoms — keturis kartus 
daugiau tokių vaikų išlaiky
mui. Šis finansinis faktas yra 
viena priežasčių, kuri sunkina 
įvaikinimo procesą. Noras 
gauti tas pajamas pasidaro 
svarbesnis negu vaikų interesai.

Kita sunkinanti aplinkybė 
yra nuomonė, kad lietuviai bet 
kokia kaina turi pasilikti Lie
tuvoje. Teismai, tvarką įvai
kinimo klausimus ir pats įvai
kinimo įstatymas, nėra 
palankūs išleisti našlaičius 

lietuviškas šeimas
užsienyje.

Komitetas „Vaikai-Chil- 
dren” yra įdėjęs daug darbo ir 
energijos ir čia, ir Lietuvoje 
bandydamas įvaikinimo pro
cesą* supaprastinti. Su LR 
prezidento V. Adamkaus ir V. 
Landsbergio pagalba pravesti 
keli įvaikinimo įstatymo pa
tobulinimai. Alė Kėželienė, 
Birutė Jasaitienė, Gražina

PARTIZANŲ GLOBA
Lietuvos Partizanų glo

bos fondas (LPGF) įsteigtas 
1995:09.25 d. Čikagoje ir yra 
dalis Lithuanian Human Ser
vices Council of the USA, Ine. 
a nonprofit Corporation Fed. 
Taz ID 363163350.

LPG fondo valdybos nariai 
už savo darbą atlyginimo ne
gauna. Visa veikla eina visuo
meninės veiklos dvasioje. Ke
liaudami į Lietuvą ar kitur, fondo 
nariai išlaidas padengia patys.

Lietuvos Partizanų globos 
fondo tikslai yra skelbiami 
fondo aplinkraštyje „LPGF 
Ryšininkas”, kuris leidžiamas 
kiekvienais metais vasarą.

Surinktas aukas LPG fon
das persiunčia į Lietuvą ir per 
(LLKS) Lietuvos Laisvės ko
vos sąjūdį paskirsto Lietuvos 
pagalbos reikalingiems LLKS 
nariams. Jų gretos kasmet

Idiliškas prieškario Eišiškių iydų gyvenimo vaizdelis

Liautaud ir adv. Regina 
Narušienė dirba su atitinka
mais Lietuvos Vyriausybės 
pareigūnais įvaikinimo įstaty
mo tobulinimo klausimais. 
Keletas pakeitimų padaryta, 
bet durų iš našlaitynų plačiau 
atidaryti dar nepasisekė.

Keli Seimo nariai išreiškė 
susidomėjimą šiuo klausimu, 
ypač dėl tokio didelio skai
čiaus, vaikų, laikomų našlai- 
tynuose — „sandėliuose”. Ti
kimės, kad jie įvaikinimo 
klausimus judins Seime. De
dame daug vilčių, kad Šeimos 
ir vaiko reikalų komisija, 
įsteigta Lietuvos Respublikos 
Seimo, imsis žingsnių įvaikin
imo procesą tobulinti. Lin
kime komisijos pirmi-ninkei 
Giedrei Purvaneckienei, jos 
padėjėjams Janei Nar
vilienei, Daliai Kutraitei- 
Giedraitienei, Dangutei Miky- 
tienei, Daliai Teišerskytei, 
Voldemar Tomaševski ir 
Virmantui Velikoniui sėkmin
go darbo. Tikimės daug pagal
bos iš adv. Rimos Puputienės, 
kuri vadovauja Seimo pirmi
ninko sekretoriatui.

Sunkoka daug atlikti iš 
užsienio, bet naudojame kiek
vieną progą šią problemą kelti 
ir raginti reformas iš ledo 
amžiaus likusiame įvaikinimo 
įstatyme. Nors noras vaikus 
pasilikti Lietuvoje yra supran
tamas, tačiau būtina kreipti 
daugiau dėmesio į vaikų ateitį 
— galimybes jiems moraliniai 
ir profesiniai išsivystiti. 
Laikas pasiklausti, kas atsi
tiks su tais vaikais, kai 
pasiekę pilnamečio amžių, jie 
iš našlaitynų atsidurs gatvėje.

Būtina perorientuoti įvai
kinimo filosofiją, kad pirmau
jantis interesas būtų vaikų 
ateitis, o ne našlaitynų etatai.

Alė Kėželienė

mažėja.
LPG fondas kaupia aukas 

korespondentiniu būdu per 
savo kasmetinį aplinkraštį 
„LPGF Ryšininką”. Reikia 
pažymėti, kad išleidimas visų 
7 numerių LPG fondui nieko 
nekainavo. Tai padėka Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Los 
Angeles skyriui, suradusiam 
„nežinomą” geradarį, kuris 
veltui (ir su spalvotomis nuo
traukomis) išspausdina ir 
atsiunčia į Čikagą 4,500 
„LPGF Ryšininko” egzem
pliorių, kuriuos valdyba iš
siuntinėja po visą Ameriką. 
Visuomenės atsiliepimas au
komis yra itin geras.

Piniginė apyskaita atskiru 
pranešimu yra pateikiama 
LPG fondo iždininko.

Leonas Maskaliūnas 
LPG fondo pirmininkas

Lietuvos vaikų gerove besirūpinančios veikėjos, susitikusios Lietuvoje. Priekyje (iš kairės): Gražina 
Landsbergienė, Birutė Jasaitienė; II eil. G. Landsbergienės sekretorė, Gražina Liautaud, Alė Kėželienė ir G. 
Landsbergienės padėjėja.

„LIETUVOS NAŠLAIČIU GLOBOS” KOMITETO 

VEIKLA

Komitetą sudaro: pirm. 
Birutė Jasaitienė, sekretorė — 
Irena Kairytė., iždininkas — 
Albinas Smolinskas, studentų 
šalpa — Gražina Liautaud, 
šalpos skirstymas — Dana 
Bazienė, kartoteka — Sigutė 
Užupienė, Juozas Užupis, 
paraginimai — Regina 
Jau tokai tė, ryšiai su rėmėjais 
— .Regina Smolinskienė, po
sėdžiai ir spauda — Aldona 
Šmulkštienė, narys specia
liems reikalams: dr. Edmun
das Ringus, Philadelphijos 
skyrius — Jeanne S. Dorr, 
Washingtono skyrius — Te
resė Landsbergienė, Omahos 
skyrius — Laima Antanėlienė.

Komitetas įsteigtas 1993 
m. birželio mėn. Komitetas 
sudarytas ir veikia Amerikoje 
labai populiarios „fostera- 
child” programos pavyzdžiu. 
Amerikoje ieškome žmonių- 
rėmėjų, kurie sutiktų globoti 
našlaitį Lietuvoje, įsipareigo
dami mokėti 150 dol. metams.

Vašingtono susitikimai (4)
» ŽMOGUS NESIMOKO IŠ SAVO KLAIDŲ

„Kai jie pradėjo suiminėti 
socialistus, aš tylėjau, nes ne
buvau socialistas; kai jie pra
dėjo suiminėti profsąjungie- 
čius, aš tylėjau, nes nepri
klausiau profsąjungoms; kai 
jie pradėjo suiminėti žydus, aš 
irgi tylėjau, nes nebuvau žy
das; kai jie suėmė mane, nebe
buvo kam manęs ginti”... - 
tokius protestantų pastoriaus 
žodžius radome vienoje iš Ho- 
locausto muziejaus Vašing
tone salių. Čionai JAV Lie
tuvių Bendruomenės delegaci
ja, prieš prasidedant eilinei 
sesijai, buvo atėjusi muziejui 
perduoti Dalios Kuodytės 
angliškai išleistą knygą apie 
žydų gelbėtojus Lietuvoje ir 
pagerbti holocausto aukų.

Mus sutikę šeimininkai 
papasakojo, kad muziejus yra 
valstybės institucija, turinti 
tikslą fiksuoti žydų holocausto 
metu žuvusius žmones. Mu
ziejus atsirado neseniai, nors 
klausimas dėl jo keltas seniai. 
JAV prezidentas prieš 10 metų 
sudarė komisiją tirti šiai prob
lemai. Šių pastangų tikslas - 
atminti, studijuoti ir mokyti 
žmones, kad taip daugiau 
neatsitiktų. Vienoje iš salių 
dega amžinoji ugnis, o po ja 
palaidotos sudegintų žmonių 
kaulų liekanos, atvežtos iš 
nacių konclagerių. Holocaus- 
tui atminti ir tirti tarptautinės 
komisijos nare neseniai tapo ir 
Lietuva. Lietuvos mokytojai 
dalyvauja specialiose pro
gramose, tiriančiose holo- 
caustą.

Trumpo susitikimo su 
muziejaus darbuotojais metu 
išgirdome, kad didelį įspūdį 
čia padarė Lietuvos vaikų 
choras „Ąžuoliukas”, kuris

Taip pat komitetas remia 
daug invalidų, našlaičių, stu
dentų. Gaunant daugiau pi
nigų, yra remiamos didelės 
neturtingos šeimos. Taip pat 
siunčiami siuntiniai su 
suaukotais žmonių daiktais, 
drabužiais, batais ir t.t.

Komitetas neremia vaikų 
namų, nes juos išlaiko Lie
tuvos valdžia. Paskutiniu lai
ku, jei atsiranda globėjas ir 
yra pinigų, remiami didelių, 
tvarkingų šeimų vaikai. Jei 
vaikas yra našlaitis — jam 
lengviau gauti pašalpą, o 
didelių šeimų, kurios dažnai 
turi tik vieną mamą ar tėvą, 
arba vienas tėvų yra ligonis, 
negalintis dirbti, arba visai 
nedirbantis, nes darbų nėra, 
tokių vaikų niekas neremia. 
Tokių šeimų gyvenimas yra 
labai sunkus. Todėl sten
giamės jiems padėti.

Lietuvoje našlaitis arba jį 
globojantis asmuo gauna 
12.50 dol. per mėnesį.

pernai buvo pirmasis kolekty
vas, koncertavęs čia po 
Rugsėjo 11-osios tragedijos. 
Tai buvo labai simboliška.

Po trumpo susitikimo su 
Holocaust muziejaus atstovais 
apžiūrėjome ekspozicijas. Jos 
parengtos labai profesionaliai, 
medžiagos sukaupta labai 
daug. Tikriausiai kiekvienas 
iš lietuvių delegacijos pagalvo
jo, kad ir komunizmo aukoms 
atminti reikalingas toks mu
ziejus. Kažkuris iš tiesų pasi
dalino nepatikrinta žinia, kad 
toks muziejus Vašingtone pla
nuojamas.

Ekspozicija prasideda nuo 
1933 m. Vokietijoje, kai į 
valdžią atėjo Hitleris: Vokie
tįjos prezidentas spaudžia jam 
ranką, suteikdamas kanclerio 
kredencialus; nacių jaunimas 
skelbia karą žydų prekėms ir 
ragina pirkti tik vokiškas... 
Kiekviena tema iliustruojama 
istoriniais kadrais, kurie 
sumontuoti į filmus. Tokie fil
mai rodomi televizorių ekra
nuose kas keli žingsniai. Su
kasi juosta ir apie Kauno getą. 
Kadangi mus spaudė laikas, 
nes už 2 valandų turėjo vykti 
gintaro parodos atidarymas 
Senojo pašto rūmuose, gaila, 
mūsų apžiūra buvo gana 
paviršutiniška. Žinoma, pir
miausia gaudėme lietuviškus 
kadrus. Kadangi prieš keletą 
metų buvo pasklidusi žinia, 
kad muziejuje platinamas 
lietuvius žeminantis įrašas su 
perfrazuotu Lietuvos himnu, 
kiekvienam iš mūsų norėjosi 
įsitikinti, ar nėra ko nors 
panašaus dabar. Buvo įdomu 
įsitikinti, kaip traktuojama 
lietuviams skaudi holocausto 
tema Lietuvoje. Ačiū Dievui,

Studentai gauna vienkartinę me
tinę 250 dol. stipendįją. Pini
gai siunčiami Lietuvon įgalio
tiniams, kurie juos išdalina 
globojamiems našlaičiams vai
kams. Šiuo metu šelpiami 
1,033 vaikai. Pernai rudenį 
buvo dutos 92 stipendijos stu
dentams. Šiais metais dar 
nepaskirtos stipendijos. Glo
bojamų vaikų skaičius keičia
si, nes komitetas remia naš
laičius tik iki 18 metų, nebent 
rėmėjai pageidauja ir toliau 
juos remti. Pilnamečių vaikų 
vietą užima didelis skaičius 
vaikų, laukiančių eilėje gauti 
pašalpą. Lietuvoje šiuo metu 
turime 6 įgaliotinius, tai: Gra
žina Landsbergienė, Kaimo 
vaikų fondas — Regina Švo- 
bienė, kun. A. Baniulis, kun.
L. Dambrauskas, kun. A. Gra
žulis, seselė Jūratė ir kun. R. 
Ramašauskas. Trims vaikams 
yra reguliariai, triskart me
tuose, siunčiami palikimo 
pinigai.

zurofiškų frazių ar bent poteks
čių čia neradome. Lietuviai 
buvo paminėti tarp kitų tautų, 
kurių gyvenamose teritorijose 
vyko žydų naikinimas, bet 
niekur jie nebuvo išskirti, kaip 
tai kartais daro šiandieninėje 
spaudoje ir įvairiuose rengini
uose kai kurie žydų veikėjai.

Jau buvau girdėjusi apie 
puikią Yaffa Eliach knygą 
„There once was a world”, ku
rioje papasakota 900 metų 
Vilnijos miestelio Eišiškių 
žydų istorįja. Tiesiog sukrėtė 
savo prasmingumu tų pačių 
Eišiškių ekspozicija Holo
caust muziejuje: per tris aukš
tus, kurie perdalinti tik tilte
liais, eksponuojamos Eišiškių 
miestelio gyventojų nuotrau
kos. Jose - paprasta, kasdieni
nė, tik gal kiek pagražinta 
prieš fotoaparatą, prieškario 
žydų buitis, švenčių aki
mirkos. Veidai, veidai, veidai, 
šimtai veidų žmonių, kurių 
dauguma buvo sunaikinti. Ei
šiškėse buvo sušaudyta 4,000 
žydų, skelbia lydimasis teks
tas. Čia parašyta, kad kai vo
kiečiai apsupo miestelį, juos 
lydėjo lietuviai. Kadangi tai 
eina kalba apie žmonių 
naikinimo akciją, o ne apie 
vokiečių ir lietuvių paai- 
vaikščiojimą gamtoje, norė
tųsi, kad muziejuje, kur laiko
masi mokslinio tikslumo, tokie 
dalykai botų detalizuojami. 
Kai užėjo vokiečiai, Eišiškės 
ką tik - prieš metus - buvo 
Lietuvai grąžinta teritorįja su 
Vilniumi. Tose vietose ir šian
dien didesnė gyventojų dalis 
yra lenkai, todėl sunku 
patikėti, kad vokiečius 1941 
m. lydėjo lietuviai, kuriuos pa
čius lenkai terorizavo visą

Omahos skyrius, kuriam 
vadovauja Laima Antanė
lienė, 34 kartus metuose siun
čia neturtingom, daugiavai
kėm šeimom siuntinius — 
maisto, drabužių, avalynės, 
vitaminų ir kitų reikalingų 
dalykų. Tą patį daro — siun
čia siuntinius — ir Washington 
skyrius, kuriam pirmininkau
ja Teresė Landsbergienė. Ko
mitetas artimai bendradar
biauja su Lietuvos Dukterų 
draugija.

Komitetas yra dėkingas 
Lithuanian Mercy Lift organi- 
zacįjai už persiuntimą gėrybių 
Lietuvon.

Be vienkartinių ar nuola
tinių šalpos aukų, turime 
įsteigtus septynis fondus:

Kazio ir Genovaitės Tre
čiokų fondas — 100,000 dol.; 
Onos ir Jono Motiejūnų fondas 
— 50,000 dol.; Prel. dr. J. 
Prunskio fondas I — 10,000 
dol.; Prel. dr. J. Prunskio fon
das II — 15,000 dol.; Prano 
Stanelio fondas — 10,000 dol.; 
Jono ir Idos Valauskių pomir
tinis fondas 10,000 dol.; Almos 
fondas 58,562.12 dol.; Dr. 
Aldona K. Rugis fondo įnešta 
11,000 dol. suma į Lietuvos 
fondą.

Pirmųjų trijų fondų, pagal 
sudarytojų valią, pagrindinė 
suma neliečiama, našlaičių 
šalpai naudojami procentai.

Ketvirto fondo pagrindinė 
suma neliečiama, procentai 
naudojami tremtinių vaikų- 
studentų, kurie mokosi Lie
tuvoje, stipendijoms.

Penktasis fondas — Prano 
Stanelio, taip pat tik procentai 
naudojami šalpai Švėkšnos 
vaikams, seneliams ir pan.

Šeštasis, pomirtinis fon
das — pinigai yra palikti 
trims našlaičiams. Komitetas 
tą fondą, pagal nurodymus, 
administruoja.

Septintas fondas — įkur
tas 1998 m. vasario mėn. 
pradžioje, tai Almos fondas — 
šio fondo pinigai skiriami

vokiečių okupacijos metą.
Beje, ta pačia proga reikia 

pasakyti, kad ekspozicija apie 
žydų holocaustą, taip pat ir 
apie Eišiškių tragediją, yra 
parengta ir Švenčionių regio
niniame muziejuje „Nalšia”. 
Šios ekspozicijos projektas lai
mėjo Lietuvos Kultūros mi
nisterijos konkursą ir yra 
finansuojamas valstybės.

Prie lietuviškos tematikos 
dar reikia priskirti ir sieną 
Holocaust muziejuje, kurioje 
surašyti lietuviai, gelbėję 
žydus. Šis sąrašas gana kuk
lus - kelios dešimtys pavar
džių, kai vien apdovanotųjų už 
žydų gelbėjimą yra per 400, 
bet, žinoma, ir kitų tautų gel
bėtojų sąrašai nepilni. Mu
ziejus ne archyvas, visko ne
įmanoma parodyti. Tarp gel
bėtojų yra paminėtos tokios 
žinomos pavardės: Sofija ir 
Kazys Binkiai, kun. Bronius 
Paukštys ir jo brolis Juozas, 
Sofija Čiurlionienė, Vladys ir 
Danutė Zubovai, Stefanija La- 
digienė ir kt. Vienoje iš eks
pozicijų yra papasakota ir apie 
sukilimus, vykusius Vilniaus 
ir Kauno getuose. Įdomi geto 
kalinio Yitzhako Wittenbergo 
istorija. Jis pabėgo pas 
raudonuosius partizanus ir 
suorganizavo ginklų siuntą į 
Vilniaus getą. Kai tai buvo 
susekta, vokiečiai iškėlė ulti
matumą: arba geto žydai ati
duos Wittenbergą, arba visas 
getas bus sunaikintas. Žino
ma, buvo paaukotas vienas 
žmogus, bet jis, nelaukęs vokiečių 
egzekucįjos, nusižudė pats.

Žydų tragedija atspindėta 
labai išsamiai, čia rodoma ir 
daug daiktinių eksponatų: 
vagonas, kuriame buvo gabe

Lietuvos neturtingiems 
vaikams, našlaičiams, kurie 
mokosi kaimo mokyklose. Šio 
fondo pinigus skirsto Almos 
fondas — Alma Adamkienė 
Lietuvoje.

Aštuntas fondas — dr. 
Aldona Rugis įnešė į Lietuvių 
fondo pagrindinį neliečiamą 
kapitalą 11,000 dolerių, įsteig
dama fondą 2000 m. gruodžio 
31 d. Ši suma gali būti padidi
nama. Lietuvių fondas inves
tuos gautą įnašą, išmokės kas
met šio įnašo atnešto pelno 
sumą Lietuvos Našlaičių glo
bos komitetui (Lithuanian 
Orphan Care), veikiančiam 
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos ribose, kuris praneš Lie
tuvių fondui stipendijas gavu
sių našlaičių studentų vardus, 
pavardes bei jiems duotas sumas.

Su komitetu artimai ben
dradarbiauja ir šalpa priside
da Omahos skautų Neries — 
V. Kudirkos vietininkija ir 
Omahos lietuviai. Jiems vado
vauja Laima Antanėlienė. Jie 
tiesiogiai remia dideles ir 
neturtingas šeimas Lietuvoje.

Teresė Landsbergienė, veikli 
komiteto narė yra atstovė 
Washingtono apylinkėje, dir
ba su skautėmis ir siunčia 
siuntinius Lietuvos vaikams.

Aukų rinkime labai daug 
prisideda Philadelphijos at
stovė Jeanne S. Dorr. Ji 
pasiekia daugumą lietuviškai 
nekalbančių aukotojų. Ko
mitetas neturi apmokamo tar
nautojo — visas darbas at
liekamas savanoriškai.

Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas yra inkorporuotas 
kaip ne pelno siekianti organi
zacija ir turi savo IRS numerį. 
Komitetas yra tik rankos, 
kurios surenka aukas ir per
duoda jas vargstantiems 
Lietuvoje. Dėkojame visiems, 
kurie prisideda prie šalpos 
auka ir padeda nuskriaustam, 
vargstančiam Lietuvos žmo
gui.

Birutė Jasaitienė

namos aukos, krūvos batų, 
likusių sunaikinus tūkstan
čius žmonių, krematoriumų 
krosnys... Bet be jokios abe
jonės komunizmo aukų mu
ziejuje, jeigu jis toks kada nors 
bus, bus šiurpesnių vaizdų. 
Čia nematei mirčiai pasmerk
to žmogaus orumo žeminimo, 
kas lydėjo komunizmo aukas. 
Pastarosios buvo atiduotos 
sadistams - iškrypėliams ir 
psichiniams ligoniams, kurie 
tardydami gyviems pjaustė 
kūną. geležiniais lankais veržė 
galvas, kol sprogdavo kiaušas, 
kapojo ar laužė galūnes ir kt. 
Taip ir lindo į galvą mintis: 
žydai laimingesni bent tuo, 
kad buvo sušaudyti, lietuviai 
ir kitos komunizmo aukos 
buvo sutraiškytos ir paže
mintos. Mirtis nelygu mirčiai.

Norėtųsi pasvajoti, kad 
kada nors ir Lietuva išgalės taip 
solidžiai pagerbti savo aukas.

Bet išeinančius iš žiaurią 
istoriją mums primenančio 
pastato susidūrėme su nau
jais nerimą keliančiais - jau 
kasdienybės - vaizdais: visas 
didžiulis muziejaus pastatas 
nuo gatvės buvo apjuostas 
geležinių ir cementinių stul
pų, o mašinų, įvažiuojančių į 
kiemą, dugnus tikrino pa
reigūnai su veidrodžiais. Šiur
pulys perbėgo kūnu ir 
atsigamino ką tik matyti is
toriniai kadrai, kai paskui 
įvažiuojančią mašiną iš žemės 
staiga išdygo storų metalinių 
stulpų eilė. Taip buvo išspręs
ta kiemo, kuris neturėjo vartų, 
apsauga.

Žemėje vėl neramu. Kokia 
trumpa žmonių atmintis.

Audronė V. Škiud a i tė
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Siūlo darbą

Ieškoma auklė/ūkvedė 
I.ake Forest rajone. 

Skambinti 
te,. 847-295-0405, 

po 6 v.v.

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams Turi turėti savo trans

portų ir važinėti greitkeliais j 
vakarinius priemiesčius.
Skambinti po 6 v.v., 
tel. 815-43941037.

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

ELEKTROS
IVED1MAI-PATAISYMA1.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą

Pro Care Agency
We are looking for English 

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

eome & go FT/PT positions.
Pleasc vali: 773-237-2220.

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

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.
Reikalingi langų plovėjai.

Renkame 50 grupių, po 1, 2 ar 3 
asmenis (vyrai ir moterys). Turite 

turėti savo automobili ir susikalbėti 
angliškai. Darbas nuo pirmadienio 

iki šeštadienio. Atlyginimas $80- 
$150 į dienų. Atlyginama kiekvienų 

dienų Atvažiuokite šiandien, 
pradekite dirbti rytoj Blue Sky 
VV indoM C'leaning. Ine., 2752 

Maplc Avė. I)owners Grove, IL 
60515. 1/2 my lios į rytus nuo 355 
greitkelio. Maple ir VValnut gatvių 

kampe Tel 630-515-8706

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbų amerikiečių šeimose 

su gy venimu.
Geras atlyginimas.

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

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

VVindoM VVashvrs Needed!
40.000 per year. We need l00trews.
Noe*p. neeessaiy. WiU tum. Muši 

have valai dmer's license and trans 
poitation. Mušt be tluent in bnglish 
L A MeMafion VVindou VVyshing. 

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

VVanted a woman to live-in and 
lake care of nice elderly woman. 
Job is 150 milesfrom Chicago.

Call 309-688-0893 or 
309-453-6120..

Ieško darbo

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėmš ir namų 
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba 
atvykti į darbų ir išvykti. 

Kreiptis:
ALE CARE 

Employment Agency 
Tel. 773-736-7900.

prizi
Cikaisenukų šiauriniuose Čikagos 

priemiesčiuose — Mundelein, 
Libertiville. Turi automobilį, 

patirtį, rekomendacijas.
Tel. 847-962-8229.

Skubiai reikalingas vyras, 
išmanantis statybos darbus 
bei reikalingi mūrininkai

Tel. 815-462-6263; 
630-774-1025.

Įvairūs

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

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM

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

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

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

Tel. 773-773-581-8500
■ Lietuviška duona ir raguoliai
■ Vestuviniai ir įvairūs tortai
■ Lietuviškas maistas— „catered”
■ Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje

$
KAVINĖS

Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

A
350 N. Clark, 

Chicago. IL 60610 
312-644-7750 
pirm. - penkt.

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

VALGYK KUGELĮ!!!
Sudėtis: tarkuoto* bulvė*, pienas, lašinukai, druska, prieskoniai. 2 svarai tarkuotų bulvių sudedama Į indų.Įpilame pieno, Įdedame pĮaustytų lašinukų, druskos, prieskonių Ir sumaišome. Kepame 1 vai. įkaitintoje orkaltėĮe. Valgome su grietine.

Lietuviška bulvių tarkavimo mašina
Tik $85.

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

Tel. 773-875-6232.

Always With Flovvers
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• Vestuvines 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

Tai - Jūsų laikraštis

TMI (.ITMUANIAN WORtD WIDI DAILY

24KRS.7DAYS 
773631-1833 

312-371-1837
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir

instaliacija
Vandens šildytuvai
Kaminai,
bariniai boileriai
Centrine šaldymo sistema

A & S
Nebrangiai atlieku

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

Tel. 708-205-1046, Vytenis.

Rūsių, virtuvių ir vonių 
įrengimas, keramikos plytelės, 

grindys, dažymai iš lauko 
ir vidaus.

Tel. 708-955-1392; 
708-460-9338, Gintaras.

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

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

630 853 8062.

STASYS CONSTRUCTION

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas...

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.

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

„soffits”,„decks”,„gutters”,plokš 
ti ir „shingle" stogai; cementas, 
dažymas. Turiu darbo draudimą. 

S. Benetis, tel. 630-241-1912

i Audrius Mikulis
I TeL630-206-9262 
I Peqbc 773-260-3404 I WO™H— 
• E-mail: arnkulis& usa.com 

. J (vokus raMnojomas turtas:
, * Nemokamas įkainavimas 
I * Nemokama rinkos analize 
I ‘Pirkimas
J * Padavimas 
i * Surandame
I optimaliausią finansavimą

O’FLAHERTY REALTORS 
A BUILDERS, Ino. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-588-6501 

mob. 708-203-5242 lonavicIusO home.com

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS EOTOGRAFA1VB 
IR MI GI . Į N

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus.

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

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

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai.

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

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
V<iceMUk773654-7KU|
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

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

MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

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

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

ZSL
uctIom

ŽILVINAS 
VENCIUS 
įurtiraitur

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

CONSTRUCT

įvairus

Krautuvėlė „LIETUVĖLE
į Tilt už $85 parduodamos bulvių 

tarkavimo mašinos.
I Juodame garantijų, UPS siunčiame 
1 kitas yalstijas. 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. Hariem Avė.
Tel. 847-845-3972.

Liaudies medicinos gydytojas 
OLEH CHEREDNYK. 

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

847-507-4074 (niob.)

Nuardome „porčius”, 
garažus. Perkraustome. 

Išvežame šiukšles. 
Tel. 630-965-0479.

Siūlo finansavimą

Imigracinės ir vizų 

paslaugos

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto.

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

Lietuvoje — 8-285-35728; 
ei. paštas:

gitrama@ hotmail.com

PERMANENT STATUS IN 
CANADA!!!

9 years cf experiencc in immi- 
gration to Canada 

Visit our vvebsite with over 
10,000 hits a day 

www.immigration-service.com

Need USA DRIVERS LICENSE, 
call us —

GTS 773 237 0066

Parduoda

,/JteiniibiHiai.
Šv. Kazimiero kapinėse 
nebrangiai parduodame 

vieną duobę.
Yra pastatytas paminklas.

Tel. 708-636-6118.

Draudimo paslaugos

VUKIV10HKI1 NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

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

708-423-5900

įžvalgus — visada apsidraudęs!
Sveikatos ir gyvybės draudimai 
Kritiškų ligų draudimai (vėžio, širdęs ir tt)| 
Nelaimingų atsitikimų draudimai 
Pensijiniai planai

Visas šias paslaugas rasite 43 
vienoje stabiliausių ir seniausių VjU 
draudimo kompanijų
„We8tem-Sauthem Life & Financial 
Compan/, įkurtoje 1888 m.
Susikalbėsite lietuviškai, 
paskambiną licanzijudtai 
atstovei Nijolei Stetansld.

TeL 773-7383272, exL 130; 
708-456-5897 (namų);
706-786-5897 (mob.).
4810 W. Dh/ersey Ava., Sufte C, 
Chicago, IL 60639 -1829.

Klenlu pagedautam, atvykstame i namus

9
► Parduodame, remontuojame
► ( lalimybė užsisakyti norimą
► Įvairūs finansavimo būdai 
Tel:708-599-9680, 630-774-1192

Parduodamas automobilis 
Mitsubishi Fuso (Cub truck) 2001 

m., dyzelis, garantinis, aukštos 
greitkelio mylios, gerai išlaikytas. 

$20 000
Tel. 630-393-0556; 312-735-4584.

Kirpėjų paslaugos

Siūlo mokytis

B & DA
B & DA — vienintelė legali dantistų asistentu 
mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų 

kalba ir kuri garantuoja pagalba įsidarbinant

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius

kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicinos asistentus ir medicinines

sąskaitos

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

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

CERTIFIEP PEFfTAL ASSISTIMC PROCIIAM
• DENTAL ASSISTAHT
• ADA CODES
• RECEPTIOMIST

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

• Teorijos ir praktikos užsiėmimus veda 
specialistai, turintys ilgamete patirt)
• Padedame sudaryt maume ir praeit rtervto
• Padedame įsidarbinti
• Mokslas trunka 2 mėnesius

195
1«.

Teirautis tel:

847-401-3200

DMC
Ilona Retytė 
Tel. 847-668-6279
Negaiškite laiko, 
išnaudokite pat) 
mažiausią procentą.

• Dirbame su daugiau kaip 40 bankų
• Patys mažiausi % visame IL
• Sutaupykite pinigų perfinansuojant 
savo nekilnojamąjį turtą
Skambinkite, jei jus sudomino ii 

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.

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

antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina
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.

A ąrTAR AUJAMOI

Chicago

Siūlo išnuomoti

Brighton Park išnuomojamas
2 miegamųjų butas. Naujai 

dekoruotas, vyresnio amžiaus 
žmonėms, be gyvuliukų.

Tel. 773-935-1924.

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,

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

Tel. 773-434-4543

Išnuomojamas 2 niieg. butas 
Brighton Parke 1 ar 2 vyresnio am- 
• žiaus, nerūkantiems, be gyvuliukų 

žmonėms. Nauja kiliminė danga, 
šaldytuvas. Kaina $450.

Tel. 773-376-6051.

Butukai pensininkams.
Modernūs, erdvūs, savarankiškai 

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

kreipkitės:
Vilią Maria,P.G.Box 155, 

Thompson, CT 06277

Išnuomojamas 2 mteg. butas 
„basement” 2 vyresnio 

amžiaus moterims Archer ir 
Pulaski rajone.

Tel. 773-218-4351.

Šalia Hariem Avė. 
išnuomojamas vienas 
kambarys su baldais. 

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

Kraustymosi paslaugos Parduoda

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

siuksles ir kt.
Tel. 630 816 71 14.

Kaune parduodamas 3 mieg., 112 
m2 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

Union Pier, MI, vienas blokas • 
nuo ežero parduodamas 4-1/2

kambario coop. butas. 
Kampinis, nemažas žemės plotas.
Sidabravo* homeowner* Ine. 

Tel. 616-469-4924.

How easy Is lt to 
As easy as SAS.

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

Flnd out just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt 
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ frequent flyer program.

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350.0r visit usat
www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavian

f I

http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.alwayswithflowers.com
usa.com
http://home.com
hotmail.com
http://www.immigration-service.com
mailto:spirig%40cis.lt
http://www.scandlnavlan.net


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 
(urijaus arba Leonido.

5V5 Taxi Co. ieško vairuotojų. Geros 
sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir 
daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1-847-612-4282

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

1-847 948-0994 arba 1-847-338-5838

DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai 

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

r 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 
(vairūs 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 

^Kviesti Eugenijų 

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

■

GRAUDI SUKAKTIS

kasti dar penki ugniagesių la
vonai. Faktas yra, kad ištisus 
metus ligoninėse praleidę, kai 
kurie netoli to brutalaus puo
limo buvę asmenys jau prade
da atsigauti ir net televizijos 
žiniose duoti pokalbius. Buvo 
graudu matyti vidutinio am
žiaus moterį sužalotais žan
dais ir lūpomis bei kelis gero
kai pažeistus vyrus, kurie to 
puolimo metu dirbo Penta
gone.

Po tos katastrofos preziden
tas Bush Baltuosiuose rū
muose pravedė gedulingą ce
remoniją ir kiekviename JAV 
mieste buvo paminėta toji 
siaubinga tragedija. Iškilmin
gos pamaldos ir minėjimas 
vyko New Yorko mieste. Lie
tuviškoji visuomenė neliko 
tam tragiškam įvykiui abejin
ga, tai pamaldų bei minėjimų 
metu buvo pagerbtas žuvu
siųjų atminimas su malda, 
giesme ir himnų giedojimu.

Deja, Amerikos gyvenime 
nesibaigia būsimų terorų bai
mė. Dėl to Amerikos vyriau
sybės organai planuoja ap
saugą nuo galimų teroro įvy
kių. Kelionės lėktuvais pa
sidarė labai komplikuotos, nes 
keleiviai turi eilėse stovėti 
ištisas valandas, kai yra tik
rinamas jų bagažas. Paskuti
niuoju metu kongresas padarė 
nutarimą, pagal kurį bus lei
džiama lėktuvų pilotams su 
savim turėti šaunamus gink
lus.

Visa Amerika ruošėsi iš
kilmingam tos tragedijos pa
minėjimui. Atrodo, kad tas 
brutalus New Yorko pastatų 
užpuolimas Amerikos piliečių

Šių metų rugsėjo 11 dieną 
sukako vieneri metai nuo 
siaubingo teroristų akto New 
Yorke, kai pereitų metų rug
sėjo 11 dienos ryte du lėktuvai 
smogė į Pasaulinės prekybos 
centro pastatus, juos sugriau
dami ir pareikalaudami dido
ko skaičiaus aukų bei sužalo
dami Pentagoną. Žuvusiųjų 
priskaičiuojama per 3,000, o 
Pentagone žuvo 125 asmenys. 
Net ir greitajai pagalbai bei 
policijos pareigūnams atsku
bėjus į katastrofos vietą, dalis 
jų žuvo griuvėsių chaose. Tas 
baisus įvykis sukrėtė visą 
Ameriką ir gili užuojauta 
nuskambėjo po visą pasaulį, 
išskyrus kraštus, kuriuose 
slapstosi teroristai, kaip Ira
kas ir Afganistanas.

Valymo darbai ėjo labai lė
tai, atsargiai atkasant griuvė
sius, juose ieškant ko nors 
konkretaus. Vienoje griuvėsių 
krūvelėje gulėjo aplamdytas 
dolerio banknotas, kelios ne
sužalotos nuotraukos ir auto
mobilių vairavimo leidimai. 
Šių metų kovo 12 dieną, ka
sant pietinio bokšto griuvė
sius, buvo atrasta vienuolikos 
ugniagesių lavonai. Iki šiol at
kasti 148 ugniagesių lavonai, 
kas yra mažiau negu pusė už
muštų teroristų puolime. Šių 
mėnesių laikotarpyje buvo iš
gabenta per milijoną tonų 
griuvėsių. Tą darbą atliekant 
labai atsargiai ir lėtai, buvo 
numatyta iki š.m. birželio mė
nesio išgabenti dar apie pu
santro milijono tonų griuvė
sių. Nepaprastai atidžiai ana
lizuojant kiekvieną griuvėsių 
krūvelę, vieną dieną buvo at

OICA HOME CARE, INC
Privati agentūra

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

6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

IVA
1-708 499 9861

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

POLONI|A 
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 pratesimas • "aid to 
tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai

TERESA
1 -773-545 3795 

kalbi lenkiškai, angliškai, 

Darbai įvairūs

TURGUS

Valentinas Krumplis

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

tarpe sužadino nepaprastai 
gilius patriotizmo ir vienybės 
jausmus. Tuo tarpu preziden
tas ir vyriausybės įstaigos su 
dideliu rūpestingumu seka 
svetimtaučių veiklą ir stiprina 
imigracįjos įstatymus. Įdomu 
pastebėti, kad vienas teroristų 
lėktuvo pilotas buvo legaliai 
atvykęs į Ameriką, joje studi
javo aviacijos mokslus ir tapo 
lakūnu...

Aurelija M. Balašaitienė

• Šiaulių kriminalistams 
prireikė mėnesio atskleisti 
rugpjūčio 25-osios naktį nu- 
griaudėjusio sprogimo aplin
kybes ir vykdytojus. Teroro 
akto scenarįjus pribloškė tei
sėsaugininkus. Paaiškėjo, kad 
keturi 17-19 metų šiauliečiai, 
naudodamiesi internete ir bib
liotekoje rasta informacija, su
gebėjo pasigaminti sprogmenį, 
atitinkantį 1 kg trotilo sprogs
tamąją galią. (R, Elta)

DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP.

You con't boot our business telecom Service for ųuality, 
reliability and value. Call 1.866.THE.DARE and lot us prove it. 

It's a fact - we aro the better choico.

CALL NOW A SAVI $700. Totai Communication* Options’ i* big businesi tools at small business pricas. 
Our premium fiber-optic: nehvork delivers reliable local, long distance and Internet Service through one cost-saving, 

T1 -grode eonneetion - inetuding 'ahvays on* Internet occess with speeds oi up to 1 Mbps

One source for butinei! telecom.

Totai CoaKMlcatloas Optloas' 
1.III.TIE.PIRE

. o 11 i o d c e tel ttc . CCKR
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A. t A.
STASEI LANIAUSKIENEI

mirus, dukrai REGINAI, sūnums RIMANTUI, 
VIKTORUI ir MARIUI, jų šeimoms, anūkams, 
proanūkams, giminėms ir artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą. Netekus mielos ilgametės 
narės kartu liūdi visi

Clevelando ateitininkai

Mūsų mielam draugui

A.fA.
VINCUI BAZIUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo 
žmonai DANUTEI, dukrai RITAI su vyru 
SCOTT, seseriai DANUTEI GELDIENEI ir jos 
šeimai, uošvei PRANEI MARCINKIENEI bei ki
tiems giminėms ir artimiesiems.

Salomėja ir Antanas Astrauskai 
Severiną ir Nardis Juškai 
Irena ir Petras Kazlauskai 

Bronė ir Albertas Kremeriai 
Roma ir Viktoras Masčiai 

Marytė Miklienė 
Alė ir Adolfas Ruibiai 

Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Vitalija ir Alvydas Vasaičiai 

Emilija Valančienė

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.

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

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

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1-708-430-5700

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-800-994-/600 

www.pctkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708 652 5245

t

mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.pctkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Dėmesio! „Sabre Room" 
pokyliu salė bus šių metų 
„Draugo” pokylio vieta (nesu
maišykite jos su „Martiniųue” 
pokylių sale)! „Sabre Room” 
adresas - 8900 West 95th 
Street, Hickory Hills, IL. Jūsų 
lauksime nuo 5 val.p.p. (bus 
pabendravimas), po to žodį 
tars svečias iš Lietuvos prof. 
Vytautas Landsbergis, valgy
sime gardžią vakarienę, klau
sysimės nuotaikingos progra
mos, šoksime. Taigi susitiki
mo vieta - „Sabre Room”!

Prof. Vytauto Landsber
gio, Lietuvos Seimo nario, pa
gerbime Chicago Athletic As
sociation rūmuose spalio 2 d. 
dalyvaus naujasis Cicero 
miesto prezidentas Ramiro 
Gonzalez, kartu su miesto ta
ryba užsakęs 10 vietų vaišių 
stalą. Prezidentas R. Gonza
lez, pagerbdamas V. Lands
bergį, spalio 2-ąją Cicero skel
bia „Landsbergis Day”. Jeigu 
amerikiečiai supranta prof. V. 
Landsbergio reikšmę lietuvių 
tautai ir nori jį pagerbti, juo 
labiau lietuviams reikėtų da
lyvauti šiame ALTo renginyje.

Kugelio pietūs vyks spalio 
20 d., sekmadienį (tuoj po Su
mos), Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Pietus ruošia 
ir visus atvykti kviečia BALFo 
5 skyriaus valdyba.

Ateitininkų šalpos fondo 
metinė vakarienė vyks š. m. 
spalio'26 d., šeštadienį, Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 6 
val.v. - pabendravimas, 7 vai. 
v. - vakarienė ir programa. 
Fondo taryba ir valdyba malo- 
rildi Kviečia visus dalyvauti. 
Bilietų užsakymus priima Ra
minta ir Raimundas Lapšiai 
tel. 847-459-3787.

Unikali gintaro paroda
būs atvežta į Lemontą, į Lie
tuvių dailės muziejų. Parodos 
atidarymas vyks spalio 5 d., 
šeštadienį, 5 val.p.p. Paroda 
veiks tik 3 dienas - spalio 5-6- 
7 d. Sekmadienį veiks nuo 10 
val.r. iki 8 val.v., pirmadienį - 
nuo 10 val.r. iki 6 val.v. Paro
dą rengia JAV LB Kultūros 
taryba, finansuojant Lietuvių 
fondui.

Spalio mėnuo kasmet yra 
skiriamas BALFo vajui. BAL- 
fo 28-asis skyrius Lemonte pi
nigines aukas priims kiekvie
ną spalio sekmadienį Pal. Jur
gio Matulaičio bažnyčios prie
angyje tuoj po 9 val.r. ir prieš 
bei po 11 val.r. šv. Mišių.

Marąuette 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!

Blynų pusryčiai ruošiami 
spalio 13 d., sekmadienį, po 8, 
9 ir 16:30 val.r. šv. Mišių Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje. 
Visi kviečiami ateiti ir pasi
vaišinti gardžiais blynais su 
namine obuolių uogiene.s

Dienos išvyką autobusu į 
United centrą spalio 4 d., 
penktadieni, 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

„The European Process 
and the Completion of Eu- 
rope: The Impact of the 
Baltics” - taip vadinsis prof. 
Vytauto Landsbergio paskai
ta, kurią jis spalio 1 d., antra
dienį, 12:30 val.p.p. Chicago 
Circle Center (750 S. Halsted, 
Room 605) skaitys Illinois uni
versiteto studentams. Spalio 2 
d., trečiadienį, vyks V. Lands
bergio pagerbimo pietūs, ku
riuos 11:30 vąl.r. Chicago Ath
letic Association rūmuose (12 
S. Michigan Avė.) ruoš Ameri
kos Lietuvių Taryba. Bilietus 
užsisakykite ALTo būstinėje, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629; tel. 773-735-6677; 
faksas 773-735-3946, ei. 
paštas ALTcenter@aol.com

Susitikimas su prof. Vy
tautu Landsbergiu Brighton 
Parke atšaukiamas, tačiau 
pietūs šį sekmadienį, rugsėjo 
29 d., po šv. Mišių Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje tikrai 
vyks. Visi kviečiami!

Vytautas Germanas yra 
prezidento Valdo Adamkaus, 
kandidatuojančio antrai ka
dencijai, perrinkimo komiteto 
pirmininkas JAV. Su juo gali
ma susisiekti tel. 630-960- 
2154 arba elektroniniu paštu 
vytg@aol.com

„Seklyčioje" spalio 2 d. 2 
val.p.p. trečiadienio popietėje 
lankysis Žilvinas Beliauskas, 
„Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centro” vadovas, 
kuris papasakos apie: grįžimo į 
tėvynę informacijos centro 
tikslus, veiklą bei teikiamas 
paslaugas, persikėlimo į Lie
tuvą galimybės, medicinos pa
žangą Lietuvoje bei paslaugas, 
teikiamas vyresnio amžiaus 
žmonėms, nuosavybės atgavi
mą ir pirkimo galimybes, Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo gy
vastingumą, turizmo bei stu
dijų galimybes Lietuvoje, taip 
pat atsakys į klausytojų pa
teiktus klausimus. Visi malo
niai kviečiami atvykti ir iš
klausyti šio neeilinio praneši
mo, susipažinti su gerbiamu 
svečiu Žilvinu Beliausku, pa
bendrauti ir papietauti, kaip 
jau įprasta trečiadienių popie
tėse. Atvykite!

ŠĮ SEKMADIENĮ - 
PIRMENYBINIS 

FUTBOLAS
„Lituanicos” futbolo koman

dos rytoj, rugsėjo 29 d., va
žiuoja į Yorkville, IL, „Metro
politan” lygos rungtynėms su 
lenkų „Lightning” klubo vie
nuolikėmis. Bus žaidžiama 
lenkų jaunimo vasaros stovyk
los didžiuliame rajone į piet
vakarius nuo Čikagos esan
čiame miestelyje.

Reikia važiuoti 55-tu gfeit- 
keliu (Stevenson) iki 261 išva
žiavimo. Tada pasukti į 126 
kelią, keliauti per Plainfield 
iki Yorkville. Pasukus į 47 ke
lią, pervažiuoti Fox River tiltą 
ir pasiekus River Str., pasukti 
į kairę ir dar keliauti apie my
lią iki aikštės.

Pagrindinė vyrų ekipa sek
madienį bandys siekti ketvir
tosios pergalės iš eilės. Iki šiol 
lietuviai laimėjo visas trejas 
žaistas rungtynes ir „mąjor" 
divizijos pirmenybinėje lente
lėje yra pirmoje vietoje. Pir
moji komanta rungtyniaus 3 
val.p.p.

Norėtųsi matyti kaip galima 
didesnį lietuvių žiūrovių būrį, 
kuris galėtų paraginti mūsiš
kius pergalei. Jeigu nuo Čika
gos Yorkville yra tolokai, tai iš 
pietvakarinių ar vakarinių 
priemiesčių, kur gyvena daug 
mūsų tautiečių, yra greitai pa
siekiama vietovė.

E. Šulaitis

Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos konservatorių) rėmėjų 
Čikagos skyrius nuoširdžiai 
kviečia visus atvykti į Pasau
lio lietuvių centro didžiąją 
salę rugsėjo 29 d., sekmadienį, 
po šv. Mišių 12:15 val.p.p. iš
klausyti prof. Vytauto Lands
bergio pranešimą apie dabar
tinę Lietuvos padėtį.

Lauksime lauksime! Lie
tuvos Dukterys kviečia vi
sus mielus draugus, jaunus ir 
senesnius, kurie supranta Lie
tuvos Dukterų darbo svarbą, 
paremti jas ateinant į jų ren
giamą vienintelį rudens pokylį 
spalio 19 d. 6 val.v. Jaunimo 
centre. Bus programa, vaišės, 
loterija, kuriai labai laukiame 
laimikių. Juos atnešti ir užsi
sakyti stalus ir bilietus galite 
nameliuose, adresu: 2735 W. 
71st Str., Chicago, IL 60629; 
tel. 773-925-3211. Raštinė vei
kia nuo antradienio iki šešta
dienio nuo 10 val.r. iki 2 vai. 
p.p. Iki malonaus pasimaty
mo!

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.

Kun. Gintaras Lengvinas
rugsėjo 29 d., sekmadienį, 
10:30 val.r. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
aukos šv. Mišias, o po jų kvie
čiame visus į parapijos salę, 
kur galėsite palinkėti kun. 
Gintarui sėkmės jam išvyks
tant į Lietuvą, pasivaišinsite 
kavute ir pyragėliais.

Suaugusius ir vaikus, ne
lankančius lituanistinės mo
kyklos, Pirmajai Komunijai 
galėtų paruošti Lemonte gyve
nančios seselės. Kuo greičiau 
susitarkite tel. 630-243-1070.

ANTRASIS LF PELNO 
SKIRSTYMAS

Lietuvių fondo pelno skirsty
mo komisija praneša, jog ant
rasis 2002 m. pelno skristy- 
mas vyks 2002 m. spalio 26 d. 
2 val.p.p. Pasaulio lietuvių 
centro posėdžių kambaryje Le
monte. Tie, kuriems buvo pra
nešta, jog jų prašymas atidė
tas, papildomą informaciją į 
LF raštinę turi pristatyti ne 
vėliau kaip 2002 m. spalio 15 
d. Dėl šio posėdžio prašome 
kreiptis į LF raštinę ar pelno 
skirstymo pirmininką.

Kęstutis Ječius 
LF pelno skirstymo 

komisijos pirmininkas

RUDENS DERLIAUS 
PIETŪS

Spalio 27 d. 12 vai. po šv. 
Mišių Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte, bus rengiami ru
dens derliaus pietūs siekiant 
paremti „Vaiko vartų į moks
lą” būrelio veiklą ir projektus 
Lietuvoje. Prašome užsisakyti 
vietas, suorganizuokite stalus 
per Nijolę Grigaliūnienę tel. 
708-974-1262.

Šiuo metu dvi „Vaiko vartų 
į mokslą” narės Rita Venclo
vienė ir Aldona Kamantienė 
dirba Lietuvoje keliuose die
nos centruose Vilniuje. Spalio 
mėnesį Kaune jos supažindins 
suvažiavusius įvairių dienos 
centrų direktorius ir darbuoto
jus bei būsimus socialinius 
darbuotojus su nauja būrelio 
suprojektuota alkoholio, rūky
mo, svaigalų naudojimo pre
vencine programa D.R.A.S.A. 
2001 m. būrelis sėkmingai 
įgyvendino charakterio ugdy
mo programos pradmenis še
šiuose remiamuose centruose 
penkiose Lietuvos vietovėse. 
„Vaiko vartų į mokslą” būrelio 
narių pastangos skiriamos pa
dėti Lietuvos vaikams iš aso
cialių šeimų, kad jie nuolat 
sėkmingai lankytų mokyklą.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

RUDENS VAJAUS DOVANOS
Nuo rugsėjo pradžios pra

sidėjęs 2002 m. Draugo fondo 
rudens vąjus jau sulaukė do
vanų iš fondo narių ir rėmėjų. 
Didesni ar mažesni vajaus 
įnašai labai reikalingi tolimes
niam Draugo fondo auginimui, 
kad galėtume paremti „Drau
go” leidybą.

— Draugo fondo piramidės 
viršūnę vainikavome prieš 
dvejus metus. Visa bėda, kad 
ta piramidė pamažu grimsta į 
JAV ekonominį liūną, — rašo 
Romualdas, DF garbės narys.

Konservatyvaus investavi
mo dėka Draugo fondo milijo
ninė „piramidė” per dvejus 
metus „nugrimzdo” tik 4 nuo
šimčius pagrindinio kapitalo. 
Blogiau yra su dividendais. 
Prieš 3-4 metus jų buvo iki 35 
nuošimčių, o dabar tik 4-6 
nuošimčiai. Kad susidarytų 
reikiama parama „Draugui”, 
reikia auginti fondo kapitalą, 
siekiant antrojo milijono.

Rudens vąjus tik prasidėjo. 
Jis tęsis per spalio ir lapkričio 
mėnesius. Dar nedaug DF na
rių ir rėmėjų atsiliepė į ru
dens vąjų. Jiems didelis ačiū. 
Draugo fondas laukia naujų 
narių ir rėmėjų iš visų „Drau
go” skaitytojų su didesne ar 
mažesne dovana Draugo fondo 
rudens vajui. „Lašas po lašo ir 
akmenį pratašo”, — sako 
priežodis.

Labai džiaugiamės DF gar
bės narių stambesniais įna
šais. Mielai priimame mažes
nes dovanėles rudens vąjui iš 
trečiosios „baąyps” bei kitų eko
nomiškai dar, mąžiau pajėgių 
paremti savąją spaudą.

Visus kviečiame dalyvauti 
DF rudens vajuje.

DF NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis Draugo fondo narių 
suvažiavimas šaukiamas š.m. 
spalio 5 dieną, šeštadienį, 9 
vai. r. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Čikagoje.

Suvažiavimo darbotvarkėje: 
registracįja, atidarymas, invo- 
kacija, sveikinimai, Draugo 
fondo pranešimai, investavi
mų pranešimas, direktorių 
rinkimai ir diskusijos dėl toli
mesnės Draugo fondo veiklos.

Suvažiavimo dalyviai pra
šomi atsinešti DF nario pažy
mėjimus bei įgaliojimus.

Nauji įnašai Draugo 
fonde

Su 1,000 dolerių:
St. Butkaus šaulių kuopa, 

per Matą Baukį, garbės na
riai, iš viso 1,300 dol., Detroit, 
MI.

Su 400 dolerių:
Vytautas Vidugiris, garbės 

narys, iš viso 4,400 dol., R. 
Palos Verdes, CA.

Su 250 dolerių:
Marija Vilutienė, garbės 

narė, iš viso 1,250 dol., St. Pe
tersburg, FL.

Su 200 dolerių:
Juozas Mikulis, garbės na

rys, iš viso 3,000 dol., West- 
chester, IL.

Gerardas ir Nellie Juškėnai, 
garbės nariai, iš viso 4,200 
dol., Cleveland, OH.

Agnės Bigelis, garbės narė, 
iš viso 1,200 dol., Three Oaks, 
MI.

Viktoria Karaitienė, garbės 
narė, iš viso 2,100 dol., Union 
Pier, MI.

Vytautas Montvilas, garbės 
narys, iš viso 1,000 dol., To
ronto, Canada.

Antanas Bumbulis, garbės 
narys, iš viso 1,200 dol., To
ronto, Canada.

Regina ir Vytautas Vai, 
garbės nariai, iš viso 1,400

dol., Oak Brook, IL.
Vainutis Vaitkevičius, iš

viso 700 dol., Pleasant Ridge, 
MI.

Vitas ir Regina Kazlauskai, 
iš viso 400 dol., Lemont, IL.

Su 100 dolerių:
Gražina ir Romualdas Kriau

čiūnai, garbės nariai, iš viso 
2,700 dol., Lansing, MI.

Petras Molis, garbės na
rys, iš viso 1,150 dol., Shrews- 
bury, MA.

Monika Lembertas, garbės 
narė, iš viso 1,200 dol., Santa 
Monica, CA.

Vladas Staškus, garbės na
rys, iš viso 1,100 dol., Red- 
ford, MI.

Jonas ir Janina Mikulioniai, 
garbės nariai, iš viso 1,500 
dol., Sterling Hts., MI.

Arvydas ir Audronė Vana- 
gūnai, garbės nariai, iš viso 
1,500 dol., Oak Park, IL.

Jonas ir Julija Kučinskai, 
garbės nariai, iš viso 1,500 
dol., Sunny įsi., FL.

Msgr. Algirdas Olšauskas, 
garbės narys, iš viso 2,700 
dol., Los Angeles, CA.

Stasė Pautienis, garbės na
rė, iš viso 2,100 dol., Los An
geles, CA.

Kazys ir Teresė Kazlauskai, 
garbės nariai, iš viso 1,400 
dol., Gumee, IL.

J. V. Lopatauskas, garbės 
narys, iš viso 1,500 dol., San
ta Monica, CA.

Irena ir Eugenijus Vilkas, 
garbės nariai, iš viso 1,400 
dol., Valencia, CA.

Marija ir Kazys Ambrazai
tis, M.D., garbės nariai, iš 
vi-so 2,800 dol., Chesterton, 
IN.

Janina Cukurienė, garbės 
narė, iš viso 1,550 dol., Chica
go, IL.

Jadvyga Gruodienė, garbės 
narė, a.a. Petro Gruodžio at
minimui, iš viso 1,950 dol 
Chicago, IL.

Nemira Šumskienė, garbės 
narė, iš viso 2,000 dol., Chica
go, IL.

Irena Ancerys, iš viso 950 
dol., Porter, IN.

Brigita Tamošiūnas, iš viso 
700 dol., Lemont, IL.

Clevelando „Ateities” klu 
bas, iš viso 500 dol., Richmond 
Hts., OH.

Laima ir Ričardas Ringys, iš 
viso 400 dol., Glendale,CA.

Roma ir Algis Čepulis, M.D., 
iš viso 450 dol., Willoughby, 
OH.

Vytautas Jonaitis, iš viso 
500 dol., Grand Rapids, MI.

Jonas ir Gloria Sadūnai, iš 
viso 450 dol., Los Alamitos, 
CA.

Justina Skališius, iš viso 
400 dol., Waukegan, IL.

Dalia Woss, iš viso 400 dol. 
Ringoes, NJ.

Vysk. Paulius Baltakis, iš 
viso 700 dol., Brooklyn, NY.

Su 79 doleriais:
‘ Uršulė Šabrinskas, iš viso

444 dol., Cicero, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me.
Fondo iždininkas

//Draugo" rėmėjai
Tėvynės Sąjungos (Lietu 

vos konservatorių) rėmėjai jau 
atsilygino už „Draugo” pokylio 
viso stalo bilietus. Širdingai 
dėkojame!

Stanley Balzekas jaunes 
nysis atsilygino už šį sekma 
dienį vyksiančio „Draugo” po
kylio vieno stalo bilietus. Ta 
riame didelį ačiū!

Dalia Strasius, gyvenanti 
Ann Arbor, MI, atsilygindama 
už „Draugo” pokylio laimėji 
mų bilietėlius, dar pridėjo 50 
dol. auką. Dėkojame už para 
mą!

SKELBIMAI
• DĖMESIO! VIDEO 

APARATŲ SAVININKAI!
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Avė., Chicago, IL 
60600. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

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

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
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 pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233- 
6335.

• „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. Prenume
rata metams: JAV-bėse, $15, 
kitur $25. Išeina 8 kartus per 
me-tus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreipkitės pas ALauraiti 
A & L Insurance Agency, Bal
zeko muziejuje, 6500 S. Pu
laski Rd-, Chicago, IL 60629. II 
aukštas, teL 773581-4080.

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. 888-7736742 

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135SLaSaūe #2300Chioęo,IL60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

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

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės, .ftrteip- 
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-386- 
0556. TRANSPOINT — 
patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

KALĖDOS? ARTĖM
AnAUOC _ r °(

fJūsų ^iolanos gimines ir artimuosius 
Lietuvoje pasieks Šv. Kalėdoms 
kreipėtės į Atlžfntic<£xpress Cor 

įki Lapkričio mėn. 1 dienos.
— Pats meta< ruoštis šiai šventeil 

^^■flLjūsų siuntinys yra laukiamas! 
Lietuvoje.

1-800-775-SĘND
2719 W. 71 Str, Chicago, JĮ. 60629, (773)-434-791 < 

8801 S. 78 th Avė, Bridgeview, IL 60455, (708)-599-9680

x Amerikos lietuviai re
mia apleistus Lietuvos vai
kus. Klemensas Matkevičius, 
Chicago, IL, atsiuntė $450-tai 
trįjų Lietuvos vaikų metinis 
paramos mokestis.

Po vieną vaiką remia ir po 
$150 metinį paramos mokesti 
atsiuntė: Juozas ir Rėdą Ar- 
džiai, Fairview, PA., dr. V. 
Dubinskas, Chicago, IL., Juo
zas ir Birutė Kasperavičiai, 
St. Petersburg FL., F. Likto
rius, Ft. Lauderdale, FL.

$500 atsiuntė Vitolis Bar- 
tys, Sun City Arizona. Šie pi
nigai skirti Jūratės ir Eugeni
jaus Keraminų Šv. Tere-sės 
Globos šeimyninei vaikų sody
bai.

Daumantas Andriukatis au
koja $60 Lietuvos vaikams.

Asmuo, prašęs neskelbti pa
vardės, aukoja Lietuvos naš
laičiams $35.

Visiems dosniems aukoto
jams Lietuvos vaikų vardu dė
kojame! Lietuvos našlaičių 
globos komitetas, 2711 
West 71 st. Street, Chicago, 
IL 60629.

x „Saulutė, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobi- 
mas bei invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Virginija Mąjauskienė $20 
a.a. Onos Vencienės atmini
mui; Audra Timas atsiuntė 
$200 kuriuos suaukojo Dimin- 
skių šeima, D. T. Nikolic, A. 
V. Namikai, Y. Reiną, Anta
nas Šaulys, A. R. Malela, J. 
Stirbienė, J. Stirbys, S. A. 
Vazneliai bei N. W.C Labora- 
tory a.a. Viktoro Lesniausko 
atminimui; Janina Racevičius 
$25 a.a. Elenos Jakštienės at
minimui. Labai ačiū, „Sau
lutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL. 60089, 
UI. (847) 537-7949, TAX ID 
« 36-3003339.

x A.a. Mirgos Kižienės at
minimą pagerbdamas, vy
ras Džinaras Kižys, Cleve
land, OH, skiria $135 auką 
Lietuvos našlaičiams.

Lietuvos vaikų vardu dė
kojame!

Lietuvos našlaičių globos 
komitetas, 2711 West, 71 st. 
Street, Chicago, IL 60629.

i
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