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Sportas 
* Naujajam sezonui 

Prancūzijoje besirengiantys 
Lietuvos čempionai Kauno 
„Žalgirio" krepšininkai ketvir
tadienį pirmosiose rungtynėse 
turnyre Alforvilyje 107:96 nu
galėjo ,,Gravelines" komandą. 

* 27 metu Lietuvos dvi
rat ininkė Edita Pučinskaitė 
(„Michela Fanini" komanda) 
ketvirtadienį laimėjo Italijoje 
vykstančių daugiadienių mote
rų dviračių lenktynių ,,Giro 
della Toscana" antrąjį ratą ir 
užima I vietą. 

* Europos čempionės , 
L ie tuvos vyrų krepš in io 
r inktinės kapitonas Saulius 
Štombergas naujajame sezone 
atstovaus Kauno ..Žalgiriui", 
Vilniaus „Lietuvos rytui" arba 
Kazanės „Uniks". Šie klubai 
yra pateikę krepšininkui pasiū
lymus ir nori jį matyti savo gre
tose. Pats krepšininkas, Euro
pos čempionate išrinktas į sim
bolinį penketuką, išrinkti klu
bą patikėjo savo agentui. „No
rėtųsi kuo greičiau viską išsi
aiškinti, nes jau reikia pradėti 
dirbti", sakė S. Štombergas — 
Butų gerai vėl žaisti Kaune, 
nes komandoje lieka dauguma 
žaidėjų, treneriai, čia viskas 
yra žinoma. Ir žmona nesižavi 
galimybe vykti į Rusiją, bet 
kaip viskas susiklostys, kol kas 
negaliu pasakyti". 

* Penktadienį Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto de
partamente pagerbti ir ap
dovanoti Lietuvos sportininkai, 
pasiekę aukštų rezultatų įvai
rių amžiaus grupių pasaulio ir 
Europos čempionatuose. Jiems 
įteiktos premijos, medaliai arba 
padėkos. „Visų jūsų iškovoti 
medaliai yra vienodai svarbūs 
ir brangūs", — sakė departa
mento generalinis direktorius 
Vytas Nėnius. — Kuo daugiau 
jūs iškovosite pergalių, tuo 
daugiau atsiras norinčių spor
tuoti" 

Europos Komisijos pare igūnas perspėjo Lietuvą 
dėl „protų nutekėj imo" 

Vilnius , rugsėjo 19 d. 
(BNS) — Įstojusi į Europos Są
jungą (ES), Lietuva susidurs su 
„protų nutekėjimo" problema, 
susitikime su prezidentu Ro
landu Paksu Vilniuje penkta
dienį įspėjo Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotojas Neil 
Kinnock. 

Jis pažymėjo, kad, Lietuvai 
įstojus į ES, dirbti į įvairias 
institucijas Briuselyje, Strasbū
re ir Luxemburg'e išvyks patys 
gabiausi žmonės. 

„Nepaisant to, kad mes no
rime gabiausių žmonių, mes ne
norime, kad į Briuselį atvyktų 
visi išsimokslinę ir patyrę žmo
nės", teigė N. Kinnock. 

Jis priminė, kad EK numa
čiusi įdarbinti 241 valstybės 
tarnautoją iš Lietuvos įvairaus 
lygmens postuose. 

Susitikime su N. Kinnock 

Vidaus re ikalų ministerijos 
(VRM) sekretorė Rasa Budber-
gytė supažindino su valstybės 
tarnybos sistema Lietuvoje ir 
darbais, atl iktais viešojo admi
nistravimo srityje. 

„Lietuva padarė didelę pa
žangą st iprindama administra
cinius gebėjimus, ypač toje sri
tyje, kuri susijusi su Europos 
Sąjungos teisyno — 'acąuis' — 
įgyvendinimu. Šią pažangą tei
giamai vertina ir Europos Są
junga, kadangi šiuo klausimu 
sulaukiame gerokai mažiau kri
tikos, negu prieš dvejus metus", 
sakė R. Budbergytė. 

Kalbant apie Lietuvos pi
liečių įdarbinimo ES instituci
jose galimybes, buvo pabrėžta, 
kad Lietuvos tikslas — išnau
doti galimybes būti atstovauja
mai ES institucijose laikantis 
valstybių lygybės principų. 

Lietuva jau kovoja 
dėl Europos Sąjungos muitų 

Prezidentas Rolandas Paksas fkairėje) susitiko su Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotoju Neil Kinnock. Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

T a u t o s i š r i n k t ų j ų p a j a m o s b u s p a s k e l b t o s 
v i s u o m e n e i 

Vilnius, rugsėjo 19 d. 
(BNS) — Dar oficialiai nepa
skelbtais Valstybinės mokesčių 
inspekcijos (VMI) duomenimis, 
praėjusiais metais iš visų Seimo 
narių labiausiai praturtėjo Ra
mūno Karbauskio šeima. Kartu 
su žmona jis gavo 1.98 mln. litų 
grynųjų pajamų, išskaičiavus 
mokesčius. 

Vienas Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų sąjun
gos vadovų taip pat yra ir di
džiausias Seimo žemvaldys. 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) duomenimis, R. Karbaus-
kis turi 94 sklypus, kurių bend
ras plotas siekia 1,118 hektarų. 

o vertė — 3.1 mln. litų. 
Antras pagal 2002 metais 

gautų grynųjų pajamų dydį yra 
opozicinės Liberalų ir centro 
frakcijos narys Kęstutis Gla
veckas. Kartu su žmona jis dek
laravo 1.064 mln. litų grynųjų 
pajamų. 

Trečiasis pagal gautų gry
nųjų pajamų dydį — valdančio
sios Socialdemokratinės koalici
jos frakcijos narys Vladimiras 
Orechovas. Kar tu su žmona per
nai jis gavo 962,900 litų grynųjų 
pajamų. 

Tuo tarpu prieš kelis metus 
60 mln. litų tur tą oficialiai dek
laravęs Seimo Ekonomikos ko

miteto pirmininkas Viktoras 
Uspaskich su žmona praėjusiais 
metais gavo tik 226,200 litų gry
nųjų pajamų. Pagal 2002 m. 
gautas grynąsias pajamas jis 
užima tik 15 vietą. 

Seimo pirmininką Artūrą 
Paulauską pagal pernai gautas 
grynąsias šeimos pajamas len
kia du jo pavaduotojai bei dalis 
Seimo komitetų pirmininkų. 

Seimo pirmininkas su žmo
na praėjusiais metais gavo 
86,400 litų, jo pirmasis pa
vaduotojas socialdemokratas 
Česlovas Juršėnas — 68,800 li
tų, pavaduotojas socialliberalas 

Nukelta į 7 psl. 

V i l n i u s , rugsėjo 19 d. 
(BNS) — Lietuva šią savaitę 
pate ikė Europos Komisijai (EK) 
svars ty t i paraiškas dėl tam tik
rų prekių grupių importo muitų 
į Europos Sąjungą (ES) netaiky
mo. 

Šios prekės , re ikal ingos 
bendrovių gamybai, į Lietuvą 
importuojamos be muitų — to 
pat ies gamintojai norėtų ir įsto
ję į ES . Kol kas atsižvelgta tik į 
vieną lietuvių paraišką — ne
taikyti mui tus branduolinio ku
ro k a s e t ė m s , rašo d ienraš t i s 
„Verslo žinios". 

P a s a k Ūkio ministeri jos 
(ŪM) Užsienio prekybos depar
t amen to Užsienio prekybos sky
r iaus vedėjo Romualdo Rauckio, 
mui to netaikymai taikomi ne 
prekybai, o gamybai skirtoms 
prekėms — žaliavoms, tam tik
roms komplektuojančioms da
lims. 

„Tos paraiškos, kurios bus 
svarstomos rugsėjo 22 dieną, 
pretenduos į muitų suspenda
vimą nuo antrojo 2004 metų 
pusmečio. Mes jau galėjome pa
teikti paraiškas ir pirmajam ki
tų metų pusmečiui, nes gegužę 
ir birželį būsime ES nariai ir 
mums bus aktualūs Sąjungos 
importo muitai", aiškino R. 
Rauckis. 

Paraiškas Ūkio ministerijai 
apie prekes, kurias jie norėtų 
įsivežti į ES be dabar ten tai
komų importo muitų, pateikė 
apie 60 įmonių, tačiau dalį pa
raiškų ministerijai teko atmes
ti, nes jos neatitiko reikalavi
mų. 

Dabar EK bus teikiamos 
paraiškos netaikyti importo 
muitų dešimčiai prekių. Tai — 
dalys, reikalingos bendrovės 
„Vilniaus Vingis" gaminamai 
produkcijai. Nukelta \ 7 psl. 

Aukštąjį mokslą Lietuvoje 
baigia daugiau moterų, 

bet valstybę valdo daugiau vyrų 

Apie pensi jų 
k a u p i m ą — 

nemokamu telefonu 
Vilnius , rugsėjo 19 d. 

(Elta) — Penktadienį pradėjo 
veikti nemokama telefono lini
ja, teiksianti informaciją apie 
naują pensijų kaupimo siste
mą. 

Lietuvos gyventojai atsa
kymus į rūpimus klausimus 
galės gauti kasdien nuo 6 va
landos ryto iki 10 valandos 
vakaro paskambinę telefonu 8-
800-11116. 

Nemokamos telefono linijos 
konsultantai teiks informaciją 
apie kaupimo sistemos galimy
bes, dalyvius, saugumo garan
tus ir kt. 

„Mažeikių nafta" su čekų firma 
nori įsigyti Mažeikių elektrinę 

Vi ln ius , rugsėjo 19 d. 
•BNS) — Rusijos naftos susivie-
nijmo „Jukos" valdoma bendro
vė „Mažeikių nafta" bei Čeki
joje registruota bendrovė ,,Fal-
kon" pateikė paraiškas įsigyti 
privatizuojamą Mažeikių elekt
rinę, tiekiančią elektrą bei garą 
Mažeikių naftos perdirbimo ga
myklai ir naudojančią jos paga
mintą mazutą. 

Valstybės tur to fondas 
I VTF) ketvirtadienį gavo dvi pa
raiškas dalyvauti 85.72 proc. 
elektr inės akcijų pardavimo 
konkurse , p ranešė VTF Rin-
kodaros skyriaus viršininkė. 

Tačiau konkurso nugalėto

jas dar nepaskelbtas — konkur
so komisija 15 dienų nagrinės 
gautas paraiškas, o nugalėtojas 
gali būti paskelbtas dar vėliau. 

85.72 proc. elektrinės akcijų 
paketo pradinė pardavimo kai
na — 15 mln. litų, arba 61 cen
tas už 1 lito nominalios vertės 
akciją. 

Pirkėjas 10 metų negalės 
keisti jėgainės pagrindinės 
veiklos, turės metus išsaugoti 
70 procentų darbo vietų bei vyk
dyti aplinkosaugos reikalavi
mus. 

2002 metais Mažeikių elek
trinė uždirbo 2.645 mln. litų 
grynojo pelno. 

Vilnius, rugsėjo 19 d. (BNS) 
— Stat is t ikos d e p a r t a m e n t o 
išleistame rinkinyje „Moterys ir 
vyrai Lietuvoje 2002 meta is" 
teigiama, kad aukštosiose mo
kyklose mokosi ir j as baigia 
daugiau merginų nei vaikinų. 

60 proc. aukštųjų mokyklų 
studentų sudaro merginos, 40 
proc. — vaikinų. 86 proc. bend
rojo lavinimo mokyklų pedago
gų yra moterys. Jos sudaro ir 37 
proc. valstybės mokslininkų, ta
čiau tik 15 proc. moterų įgyja 
habilituoto daktaro laipsnį. 

Daug mažiau moterų negu 
vyrų dalyvauja valstybės val
dyme. Seime jos sudaro 11 
proc , vyriausybėje —28 p roc , 
savivaldybių tarybose — 21 
proc. 

Moterų nedarbo lygis ma
žesnis nei vvrų. 2002 metais 

nedarbo lygis ta rp moterų buvo 
13 p r o c , t a rp vyrų — 15 proc. 

Mote rų v idut in is mėne
sinis darbo užmokestis sudaro 
81 p r o c vyrų vidutinio darbo 
užmokesčio. 

Lietuvoje ištekėjusios mo
t e ry s sudaro 52 p r o c , vedę 
vyrai — 61 p roc visų valstybės 
gyventojų. Praėjusiais meta is 
po ilgai t rukusio santuokų ma
žėjimo jų pagausėjo. Pernai bu
vo įregistruota 16,200 santuokų 
— 4.4 proc. daugiau nei 2001 m. 

Tuo tarpu Lietuvoje mažėja 
šeimų, auginančių du ir dau
giau vaikų, o daugėja šeimų, 
auginančių po vieną vaiką. Vi
dut inė šeima Lietuvoje — trys 
asmenys . 

Moterys tuokiasi 2 metais 
j aunesnės negu vyrai. 

Nuke l ta \ 7 psl . 

Į Lietuvą be muito 
bus galima įvežti 

mažiau prekių 
Vi ln ius , rugsėjo 19 d. 

(Elta) — Per Lietuvos sieną 
vykstantys keleiviai nuo atei
nančių metų gegužės 1-osios 
galės įvežti maždaug trečdaliu 
mažiau prekių. 

Perimant Europos Sąjun
gos normas, į Lietuvą keleivis 
galės įvežti tik iki 600-700 litų 
vertės prekių. 

Pagal šiuo metu galiojan
čias normas be muito galima 
įvežti iki 1,000 litų vertės pre
kių. 

Tačiau Ūkio ministerija 
svarsto galimybę keisti kelei
vių muitų režimo nuostatas dar 
iki Lietuvai tampant ES nare. 

Finansų ministerija siūlo 
griežtinti keleivių muito reži
mą sumažinant galimybes įsi
nešti be muito į Lietuvą per 
pasienio postus prekes pės
tiesiems. 

Mauritanijoje įstrigo Lietuvos jūrininkai 
Vilnius , rugsėjo 19 d. 'BNS) 

— Antrą mėnesį 32 jūrininkai 
žvejai iš Lietuvos yra įstrigę 
Rusijos ir Ispanijos firmai ,,Del-
mar International S.A" priklau
sančiame laive „Navigator", 
stovinčiame Mauritanijoje. 

Uostamiesčio d ienraš t i s 
„Klaipėda" penktadienį rašo ga
vęs jūrininkų laišką, kur iame 
šie skundžiasi blogomis gyveni
mo sąlygomis laive, vandens ir 
maisto t rūkumu. Jūr ininkų tei

gimu, pagal sutartį laivo savi
n inkas tur i atsiskaityti su įgula 
ir išsiųsti ją į namus, tačiau to 
nedaro. Įgula jaučiasi tarsi įkai
ta i . 

Panašų laišką „Navigator" 
jū r in inka i išsiuntė ir į tarptau
t inės j ū r i n inkų profsąjungos 
(ITF) būs t inę Londone bei į Lie
tuvoje esančią ITF atstovybę. 

Š iame laiške, kurį pasirašė 
39 jūr in inkai , teigiama, kad lai
vas Mauritanijoje įstrigo suge

dus pagrindiniam varikliui. Jū
rininkai teigia, kad dėl variklio 
gedimo jie nekalti. Tokią išvadą 
padariusi laivų aptarnavimo fir
ma MAK. Tačiau laivo savinin
kas mano, kad pagrindinis va
riklis sugedo dėl įgulos mecha
nikų kaltės. 

ITF tikrintojams jūrininkai 
skundėsi, kad laive gyventi sun
ku, nes jame neveikia oro vėsi
nimo sistema, vandens atsargos 
laive mažėja, Nukelta \ 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Renkantis AFP. Reutets. AP. Interfa*. fTAfl-TASS, BNS 

žinių agentOfų pranešjmsts) 

EUROPA 
Londonas. Britų premje

ras Tony Blair penktadienį pa
tyrė skaudų pralaimėjimą per 
pirmąjį rinkėjų balsavimą nuo 
to laiko, kai nusižudė ginklų ži
novas David Kelly ir vyriausy
bę ištiko krizė dėl Irako karo. 
Londono šiaurėje esanti Brent 
East apygarda, kurioje išrink
tas parlamentaras Paul Daisley 
anksčiau šiais metais mirė, tu
rėjo būti T. Blair Darbiečių par
tijos atrama, nes jau daug metų 
partija čia niekam neužleisdavo 
savo pozicijų. Tačiau, rinkimus 
laimėjo Liberalų demokratų 
partijos kandidatė Sarah Teat-
her. Ši trečioji pagal dydį Di
džiosios Britanijos partija ne
pritarė Irako karui. 

JAV 
Vašingtonas . Galingam 

uraganui „Isabel" penktadienį 

atūžus į JAV Rytų pakrantę, 
žuvo mažiausia i 14 žmonių. 
Uragano nešami galingi vėjo 
gūsiai siekia iki 80 kilometrų 
per valandą, be to, pliaupia liū
tys. Ketvirtadienį „Isabel" vėjo 
gūsių greitis, audrai priartėjus 
prie North Carolina pakrantės, 
siekė 160 km per valandą. Ga
lingas vėjas ir liūtys daug kur 
nutraukė elektros tiekimą, nu
piešė namų stogus, išvartė me
džius. JAV aviacijos bendrovės 
atšaukė daugiau kaip 2,000 vi
daus skrydžių iš 19 oro uostų, 
uždarytos vyriausybinės įstai
gos. Uraganas padarė rimtos 
žalos JAV Rytų pakrantės elek
tros t inklams. Be šviesos liko 
daugiau kaip 4 mln. namų ir 
pastatų. Maždaug ketvirtadalis 
milijono žmonių buvo priversti 
palikti savo namus. 

N e w York. Nepriklauso
mas viešosios nuomonės tyrimų 
centras „The Pew Research 

Center for the People and the 
Press" išspausdino 16.000 žmo
nių, gyvenančių 20 pasaulio 
valstybių, apklausos rezulta
tus, kurie rodo. kad po karo Ira
ke šių valstybių gyventojai ėmė 
prasčiau vertinti JAV ir nepasi
tikėti Jungt inėmis Tautomis 
(JT). Paaiškėjo, kad Vakarų 
Europos gyventojai siekia tapti 
labiau nepriklausomais nuo 
JAV, o musulmoniškų valsty
bių žmonės iš esmės teigiamai 
žiūri į demokratiją. JAV prezi
dentas George W. Bush neturi 
pasaulyje didelio pasitikėjimo. 
Populiarumo atžvilgiu jį pra
lenkė Rusijos vadovas Vladimir 
Putin, Prancūzijos prezidentas 
Jacąues Chirac. Vokietijos kan
cleris Gerhard Schroeder, JT 
generalinis sekretorius Kofi 
Annan. Saudi Arabijos sosto 
įpėdinis princas Abdullah ir 
Britanijos premjeras Tony 
Blair. 

Vaš ingtonas . Žurnalas 
..Forbes" spalio numeryje iš
spausdino kasmet skelbiamą 
400 turtingiausių JAV piliečių 
sąrašą. Pirmą kartą per kelis 

pastaruosius metus visų tur t in
giausių amerikiečių tu r tas ne 
sumažėjo, o išaugo. 2003 me
tais 400 turtingiausių JAV pi
liečių pajamas iš viso sudarė 
955 mlrd. dol., tai 10 proc. dau
giau nei 2002 metais. Pirmauja 
tarp jų. kaip ir anksčiau. ..Mic-
rosft" įkūrėjas Bill Gatės, 2003 
m. jis padidinęs savo turtą 3 
mlrd. dol. — iki 46 mlrd. dol II 
vietoje esančio f inansininko 
Warren Buffett tu r t as išliko ne
pakitęs — 36 mlrd. dol. Dar vie
nas „Microsoft" steigėjų — 
Paul Allen padidino savo tur tą 
1 mlrd dol. iki 22 mlrd. 

j ų surengtoje pasaloje žuvus 
t r im JAV kar iams, amerikiečių 
pajėgos po visą naktį netoli 
Saddam Hussein gimtojo Tikri-
to miesto vykusių susirėmimų 
suėmė 40 įtariamų partizanų. 
Po vėlai ketvirtadienį vakare 
įvykusios eilės atakų, surengtų 
į ry tus ir vakarus nuo Tigro 
upės, kur ių metu žuvo į pasalą 
pa tekę 4-osios pėstininkų divi
zijos kar ia i , dengiami karinių 
sra igtasparnių , amerikiečiai iki 
paryčių kovėsi su partizanais. 

tų Korėjoje, kur dislokuoti 
37,000 Amerikos karių. „Tai 
Jungtinių Valstijų provokacija. 
Tuo jos baigia pasirengti karui. 
Jeigu JAV nori taikiai suregu
liuoti nesutarimus dėl Šiaurės 
Korėjos branduolines progra
mos, jos turi sustabdyti kari
nius veiksmus ir tuo parodyti 
pasiryžimą nebesilaikyti Šiau
rės Korėjai priešiškos politi
kos", sakoma valstybinės agen
tūros KCNA komentare. 

ŠIAURĖS KORĖJA 
ARTIMIEJI RYTAI 

IRAKAS 
Mosulas. Buvęs Irako gy

nybos min i s t ras Sul tan Ha-
shim Ahmed. kuris j JAV ieško
mų Saddam Hussein režimo 
pareigūnų sąrašą buvo įtrauk
tas 27-uoju numeriu, pats pasi
davė JAV pajėgoms, penktadie
nį pranešė Davvood Bagistani, 
kuris yra atsakingas už žmo
gaus teises ir buvo derybų su S. 
H. Ahmed tarpininkas. 

Tikritas. Irakiečių kovoto-

S e u l a s . š i a u r ė s Korėja 
pasmerkė ketvirtadienį tai, kad 
neseniai JAV dislokavo prieš
t a n k i n ę ginkluotę, galinčią 
a t r e m t i balist inių raketų 
antpuol ius ir aviacijos smūgius, 
gret imos Pietų Korėjos teritori
joje, pavadinusi šį žingsnį pro
vokacija, kuri gali sutrukdyti 
de rybas dėl Š iaurės Korėjos 
branduol inės programos Anot 
JAV. jog šios stabdančios prie
mones yra dalis 11 mlrd. vertės 
plano, kurio tikslas — sustip
rinti JAV karines pozicijas Pie-

Ramala . Vakarų Kran
tas. Palestiniečių prezidentas 
Yasser Arafat ir jo naujasis pre
mjeras Ahmed Qurie kitą sa
vaitę sudarys ministrų kabine
tą, kuriame bus vienas ,.Ha-
mas" šalininkas ir vienas JAV 
remiamas žmogus. Y Arafat ju
dėjimo „Fatah" sprendimas 
leisti sudaryti 24 vietų kabine
tą prezidentui ir paskirtajam 
premjerui reiškia, kad Y. Ara
fat, kurį Amerika tikėjosi nu
stumti į šoną, vaidins svarbų 
vaidmenį sudarant naują vy
riausybe. 

http://WWW.DRAUCAS.ORC


DRAUGAS, 2003 m. rugsė jo 2 0 d., š e š t a d i e n i s 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

SENDRAUGIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE (IV) 

RŪTA GAŠKIENĖ 
Baigiame Rūtos Staniškytės Gaškienės aprašymą apie Sendraugių stovyk
lą įvykusią š.m. liepos 13-20 d. Dainavoje. Čia aprašytos paskutinės 
paskaitos, paskutinieji atsisveikinimai. 

Penktadienį ryte vyko Ritos 
Giedraitienės moderuoja-
mas simpoziumas „JAV 

lituanistinės mokyklos 2003 ir 
ateityje". Dalyvavo mokytojos, 
mokyklų vedėjos ar atstovai iš 
penkių lietuvių telkinių Ame
rikoje. Kalbėjo San Diego Ber
nardo Brazdžionio lietuviškos 
mokyklos vedėja Dalytė (Trot-
manaitė) Lovett, Bostono litua
nistinės mokyklos mokytojų pa
vaduotoja Lionė (Bradūnaitė) 
Kazlauskienė, Čikagos lituanis
tinės mokyklos vedėja Jūratė 
Dovilienė, Lemonto Maironio 
mokyklos vedėja Audronė Elvi-
kienė, dvi Detroito LB Žiburio 
lituanistinės mokyklos mokyto
jos Alma (Lėlytė) Jankienė ir 
Danutė (Sušinskaitė) Sirgėdie-
nė, ir Vytas Vaitkus—mokytojos 
Živilės Vaitkienės atstovas iš 
Clevelando Šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos. 

Kiekvienas a ts tovas pris
ta tė savo mokyklos bendrus 
bruožus, pvz., mokinių skaičių, 
mokytojų pasiruošimą, veikimo 
valandas, dėstomus dalykus, ir 
klasių suskirstymą. Kiekvienas 
atstovas atsakė klausimą: „Jū
sų nuomone, ar lituanistinių 
mokyklų tikslai yra pasikeitę 
per paskutinius 20 metų?" Atsa
kymai buvo panašūs, nors ne vi
si tas pačias problemas patyrė. 
Minėti tikslai: įdiegti meilę lie
tuvybei, supažindinti su tėvyne 
Lietuva, išmokyti vaikus susi
kalbėti ir rašyti lietuviškai. 
Dauguma teigė, kad tikslai ne
pasikeitė, tačiau sąlygos, viltys, 
tėvų ir vaikų užsimojimas ir 
kalbos lygis pasikeitė. „Kalba 
yra labai svarbi, bet be meilės 
Lietuvai žmogus neišlaikys tos 
išmoktos kalbos, nesinaudos ja, 
taigi svarbiausia yra perduoti tą 
meilę," - įtikinančiai teigė vedė
ja Audronė Elvikienė. 

Dalia (Polikaitytė) Lietuv-
ninkienė pritaikė ir „sulietu
vino" gerai žinomą pasaką „The 
Emperor's New Clothes". sureži
suodama modernų lietuvišką 
spektaklį „Kultūros ministrės 
rūbai". Kasdien vyko repeticijos 
su vyriausiais vaikais (12-15 
m.) Šiame miuzikle pagrindinę 
kultūros ministrės rolę puikiai 
vaidino trylikmetė Monika Mi-
kulionytė — net vardas skamba 
kaip kino žvaigždės! Kiti vaidi
no, dainavo, grojo orkestre. 

Šeštadienio ryte vyko trum
pas Ateitininkų veiklos pokal
bis, kurį pravedė Petras Vytenis 
Kisielius Dalyvavo apie 35 žmo
nės. Buvo įvairių veiklos prane
šimų. Pranas Pranckevičius 
trumpai apibūdino ŠAAT tin-
klalapį ir kaip jis pasikeitęs per 
5 metus veikimo. Turėtų dabar 
būti centrinis informacijos šalti
nis visoms ateitininkų sąjun
goms. Vainis Aleksa kalbėjo 
apie ateinantį ateitininkų Stu
dijų savaitgalį, Dainavoje. Vik
tutė SUiuniene pabrėžė, kad Sen
draugių stovyklos rengėjai mie
lai priima naujų narių į savo sąs
tatą, kad vis būtų naujų minčių 
ir „naujo kraujo," bet sutinka vėl 
suruošti kitų metų stovyklą— 
valio' 

Prieš pietus po ąžuolu su
sirinko 213 stovyklautojų (95 
suaugę ir 118 vaikų) atšvęsti 
paskutinias stovyklos šv. Mi-

Musų korespondentė Dainavoje 
Rūta Gaškienė su dukrele Virgilija 

šias, kurios buvo aukojamos už 
a.a. kun . Stasį Ylą, a.a. prel . 
Juozą Prunsk į ir k i tus mirus ius 
a te i t in inkus . Stovyklos oficialus 
u ž d a r y m a s vyko ta ip pa t po 
ąžuolu. Laikydamiesi stovyklos 
temos, susijusios su lietuvių pra
eities valdovais, stovyklos vado
vai „karūnavo" stovyklos ruošos 
komite to n a r i u s ir palinkėjo, 
kad tol iau m u m s nepailsę vado
vautų! T a d a paskut in į k a r t ą 
nuleidome vėliavas Ateitininkų 
h imnu ir paskut inį kar tą val
gėme bendrą vakar ienę. 

Šeštadienio vakare regėjom 
Lietuvos ateitį , ta i jaunųjų ta
lentų v a k a r a s . Mūsų j aun imas 
grojo, dainavo, šoko, smuikavo, 
juokavo , va id ino , var tės i pe r 
galvas ir s tebino mus savo ta
lentais . A n t r a vakar inės pro
gramos dalis buvo labai laukia
mas M a r i a u s Kasniūno pr ie 
muzikos pr i ta ikytas šios stovyk
los nuo t r aukų montažas. Nuos
tabi t a technologija, kuri lei
džia, stovyklai da r nepasibai
gus, pama ty t i š imtus ką tik įvy
kusių momentų ir viską mielai 
p r i s imin t i . Maža i k a s m a t ė , 
kiek va landų Marius pašventė, 
sudedan t t a s nuot raukas m u m s 
pasidžiaugti , bet visi pastebėjo, 
kad komendan to an t ras da rbas 
tai stovyklos fotografo! 

Dėkoju visų stovyklautojų 
vardu vis iems, kurie bet ka ip 
prisidėjo prie da r vienos nuos
tabios ir smagios Sendraugių 
a te i t in inkų stovyklos. Visi aidi
me Pet ro V. Kisieliaus pasaky
tus žodžius per ateit ininkų veik
los pokalbį: „Mes dėkingi už atei-
t in inkišką dvasią, kurią rengė
jai išlaiko stovykloje". Iki pasimaty
mo kitais metais Dainavoje! 

STUDENTŲ RUDENS 
SAVAITGALIS 
spalio 17-19 d 

Dainavoje 

Kviečiami visi studentai — 
ateitininkai ir skautai, gimę 
čia ar Lietuvoje, atvažiuoti į 
rudens savaitgalį. 

Diskutuosime ir nagrinėsi
me temą — „Atverkime lan
gus lietuvybei" 

Registruokitės iki spalio 15 
d. pasiunčiant laišką elek
troniniu paštu šiuo adresu: 

sas_cv@yahoo.com 

Savaitgalio kaina 50 dol 

Visus kviečia SAS CV 

Šių metų Sendraugių stovykloje Eglė Laniauskienė, Rūta Mikulionienė ir Linas Mikulionis pasirodo per ..pago
nių" laužą. Nuotrauka Rūtos Gaškienės 

Ateitininkų namai puikuojasi savo vidumi ir išore 

Ramus besibaigiančios va
saros rytas. Tik „muzi
kan ta i " vabzdžiai pasi

slėpę Ateitininkų namų sodelio 
krūmuose čyruoja savo smui
kais . Apeinu namus iš lauko. 
Stebėtinai gražiai atrodo; net ir 
gėlynai prie įėjimo. Matyti, kad 
n a m ų šeimininkai , Vladas ir 
Eugenija Bielskai, gražiai juos 
prižiūri. Iš lauko pusės atrodo, 
lyg kažkas pasikeitę. Įsižiūrėjus 
pastebiu „Kun. Stasio Ylos me
nės" arba Didžiosios salės lan
gai yra nauji. Langai pailgi, pa
našaus stiliaus kaip anksčiau, 
bet ir šiek tiek sumoderninti. Jų 
medžiagos yra šiuolaikinės. Sti
klai yra dvigubi („thermopane") 
ir gerai insuliuoti. Rėmai iš vi
daus mediniai, o iš lauko dengti 
aliuminijum. Tai nepūvanti ir 
d rėgmės neprale idžiant i me
džiaga. Darbų patarėjas buvo 
archi tektas Kęstutis Ječius. Ti
kime, kad su brangstančiu na
mų apšildymu, ateinančią žie
mą nepūs vėjas per kiaurus lan
gus. Dabar lauksime, kad su 
laiku ir kiti namų langai būtų 
pakeisti . 

Mano svajones nutraukė at
važiavusi, viena iš šių namų rū
pestingų ko-pirmininkų, Vida 
Maleiškienė. Kitas ko-pirmi-
ninkas yra Pranas Pranckevi
čius. Vida pažįsta šiuos namus 
lyg jie būtų jos nuosavybė. Ji 
parodė kaip buvo komplikuota 
darbininkams pritaikyti langus 
prie vidaus akmeninių sienų, 
kurių viršutinės palangės jau 
buvo pradėjusios trupėti nuo 
drėgmės. 

Didžioji salė tikrai atrodo 
gražesnė ir šviesesnė. Ji bus 
daug malonesnė, o žiemos metu 
ir šiltesnė ateitininkų veiklai, 
pobūviams ir daugelio šeimų 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kiems subuvimams. Yra vilties, 
kad įdėjus sandar ius langus, 
kada nors salė susilauks ir cen
trinio apšaldymo. 

Perėjau ir per kitus kamba
rius, ir namų biblioteką. Viskas 
tvarkingai atrodo. Knygos gra

žiai išrikiuotos lentynose laukia 
skaitytojų. Laiptai, vedantys į 
antrąjį aukštą , taip pat at
naujinti . Reikia paminėti ir 
naują stogą bei puikią tvorą 
apie sodybą, nors jau keli metai 
kai jie namus puošia. 

Kas šiuo metu vyksta Atei
tininkų namuose? Pirmiausia 
tai jie skiriami pačių ateitinin
kų veiklai. Kas mėnesį juose 
vyksta jaunučių ateitininkų su
sirinkimai. Kai iš sykio čia susi-

kaip surinkti lėšų namams iš
laikyti ir juos remontuoti. Be 
įvairių renginių, pagrindinis 
lėšų telkimas yra per kalėdinių 
atviručių platinimą. Iš gerašir
džių rėmėjų ateina nemažai 
aukų. Šiemet kalėdinės atviru
tės bus itin gražios. Jas projek
tavo clevelandietis dailininkas 
Rimas Laniauskas. Linkime 
ateitininkų namams dvasinio ir 
medžiaginio gyvastingumo. 

Aldona Kamantienė 

Naujieji Ateitininkų namu langai, žvelgiant iš kiemo pusės. 
Nuotr. lono Maleiškos 

renka 130 vaikų namai atrodo 
kaip skruzdėlynas. Čia renkasi 
ir moksleiviai, ir studentai atei
tininkai. Čia vyksta ir metiniai 
namų mecenatų, ir rėmėjų susi
rinkimai bei renginiai. Malonu, 
kad ir skaučių būrelis „Sietuva" 
čia prieglobstį randa ir namus 
finansiškai paremia. Vasaros 
metu įvairios organizacijos čia 
ruošia gegužines. 

Džiugu, kad Ateitininkų 
namai nestovi tik dėl mūsų pa
sigrožėjimo. Jie yra tikrai pa
naudojami. Būtų gera, kad įvai
rios organizacijos jais naudotųsi 
ir auką paliktų. 

Ačiū ilgametei Ateitininkų 
namų valdybai, kuri gražiai na
mais rūpinasi. Ačiū ir Ateitinin
kų namų didiesiems mecena
tams ir steigėjams, kurių dau
gelis džiaugiasi savo vertingu 
palikimu jau iš anapus.. . 

Namų valdyba galvas suka 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Mšdwesl Heart Specialists 
3825 Hkjhland Ave., Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, !L 60515 
630-719^*799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage, Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS V12NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviška! 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hilis 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101. Lemont. IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
SURENDER LAL, M.D. 

Specialybe - vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

„Ten kur laukas Laukuva, ten kur šilas Šiluva, ten kur dainos Dai
nava, ton kur lietus Lietuva1" Taip dainavo jaunimas su tėveliais Sen
draugiu stovykloje Dainavoje Nuotrauka Rūtos Gaškienės 

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KARDO.OGAS-SFOES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

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

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 300 Bamey Dr., Suite A 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 

wwmrsr«erfo(surgeryarxbreas^heeth.can 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Famtlv rnedical cltnic 
10811 W. 143 St. Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

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

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Krigery Hwy, Wicwbrcok 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

SCOTT GREENVVALD, MD 
iltinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnariu, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Bk Grove: 847-718-1212 

rUbertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

Tel. 708-422-8260. 

• ^ P H Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
r ^ T ^ , Healthy Connection 
\Į _ _ Criopracfc&Rehab 

Manualine ir fizine terapija, sporto 
traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šute 201/202, Lcckport IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt., Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, fcaMo. gatox skausmų 

(ir migrenos), sportinių traumų specafastas 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd . Hickory 
Hills. IL 

1 mylia \ vakarus nuo Hartem Ave 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
A k i ų l igos / Chi rurg i ja 
9830 S.Ridgeland Ave. 

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

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 

chiropraktika.manualine 
terapija akupunktūra. 

7271 S. Hartem. Bridgevievv. IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija 

3235 W. 111 St Chicago, L 60655 
773-233-0744 arba 773489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hilis, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

WillowbrooR. IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurge 

Nervų ir emocines ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester. IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 
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MES IR PASAULIS 
Paruoš ia B r o n i u s N a i n y s 

KĄ STOKHOLME LIETUVA LAIMĖJO? 
Ko jūs čia taip džiūgaujat? 

Tai dar vienas įrodymas, kad 
lietuviams vietoj galvų ant pe
čių krepšinio kamuoliai auga. 
Ar po to laimėjimo Lietuvoje 
kas nors į gerą pusę pasikeis? 
Va, jeigu politikai išmoktų to
kio komandinio žaidimo. Jiems 
reikia tokio gero trenerio, gir
disi ir antroji krepšininkų iš 
Stokholmo parvežtos auksinės 
plokštelės pusė, grojama pra
bangiai pasipuošusio kauniečio... 

Vis tiek geriau, negu ant 
tavo pečių kopūstas, verčia ją 
atgal Kauno benamis, iš 
džiaugsmo su visais drabu
žiais įšokęs pasipliuškinti 
Laisvės alėjos fontane. 

Tikrai kopūsto galvą rei
kia turėti, nesuvokiančiam, 
kodėl tauta džiaugiasi. „Tai 
krepšinio suvienyta Lietuva" 
— užtikrintai teigia rugsėjo 
15-tos .Atgimimo" laida. Kiek 
progų mes turime savo tėvyne 
didžiuotis, klausia laikraštis, 
kai jaunimas bėga į užsienius 
dirbti, socialinės globos nuolat 
maldauja pensininkų gausa, 
valdžia vagia, visada lyja, žie
ma trunka devynis mėnesius 
ir iš esmės Lietuvoje nieko ge
ro nėra... Ir staiga — vėliavos, 
tautinės dainos, pakylos patrio
tinėms kalboms, estrados šven
tiniam koncertui... Kada gi jūs 
matėte, jog nakties vidury vi
sas miestas išeitų į gatves su 
Lietuvos vėliavomis, skanduo
tų šalies pavadinimą, draugiš
kai glebesčiuotųsi, giedotų Lie
tuvos himną... Tokios dienos 
nebuvo nuo Sąjūdžio laikų... 

2003-ųjų rugsėjo 14-oji jau 
įrašyta į Lietuvos istoriją: 
Lietuva-Ispanija 93-84, Lie
tuvai — vėl Europos krepšinio 
auksas, teigia „Lietuvos rytas" 
rugsėjo 16-tos vedamuoju, ir 
dėl to su juo tikrai niekas ne
siginčys. Po 64 metų per
traukos, per kurią Lietuvai te
ko išgyventi tris okupacijas, 
karą, trėmimus, rezistenciją, 
emigraciją, stovyklas Vokieti
joje ir sudėtingą sugrįžimą į 

laisvę, tęsia šis, didžiausias, 
Lietuvos dienraštis, primin
damas dar labai reikšmingą, 
dažnai pamirš tamą faktą, 
kad, jeigu ne sovietinė okupa
cija, Europos aukso, o kartu ir 
pagarbos, Lietuva būtų turė
jusi žymiai daugiau. Ir šis 
teiginys nė kiek neprasilenkia 
su tikrove, nes visiems mums 
labai gerai žinoma, kiek daug 
prie Sovietų Sąjungos krep
šinio tarptaut in ių pergalių 
prisidėjo jos žudoma, naikina
ma, prievartaujama bei visaip 
kitaip skriaudžiama lietuvių 
tauta. Kam negirdėtos mūsų 
iškiliųjų krepšinio žvaigždžių 
— Kulakausko, Butauto, Pau
lausko — pavardės, skynusių 
laimėjimus sovietams tarp
tautinėse krepšinio žaidynėse. 
Prisiminkime tik Seulo olim
piados auksą, kurį Sovietų 
Sąjungai iškovojo jos rinktinė
je žaidę net penki lietuviai. 
Būdinga viena žaidynių baig
mės atkarpa: aikštėje keturi 
lietuviai ir vienas latvis. Ir tai 
buvo paskutinis rusų pasis
pardymas. Stokholme rusai — 
tik aštuntoje vietoje, net ir su 
amerikiečių NBA žvaigžde 
Sergej Kirilenko. O lietuviai tik 
savomis, jau nepriklausomy
bės laikotarpiu užsiauginto
mis, jėgomis triuškino serbus, 
prancūzus, ispanus, kurių rink
tinėse buvo bent po vieną, o 
Prancūzijos — net du JAV 
NBA žaidėjai. 

„Štai kodėl Lietuvai jos 
krepšininkų pergalė yra dau
giau negu vien krepšinis... Gal
būt tai — didžiausia Lietuvos 
krepšinio, o gal net viso šalies 
sporto pergalė per visą mūsų 
sporto istoriją... Lietuvai jos 
labai reikėjo, nes ji įtvirtino 
tęst inumą ta rp 1937—1939 
metų Lietuvos. įrodydama, 
kad anų metų auksas nebuvo 
istorinė klaida... Po 13 naujos 
laisvės metų mes vėl išgirdo
me Lietuvos himną tarptau
tinėse krepšinio varžybose... 
Ir tai nepakartojama... (Nes) 
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Danutė Bindokienė 

Tauta ir patriotizmas 

2003 m. rugsėjo 13 d. Omahos. NE. „Double Tree" viešbutyje vyko pokylis, vienas iš JAV LB XVII Tarybos pir
mosios sesijos renginių. Marijos Remienes nuotraukoje (iš kairės): vakaro svečias latvių atstovas iš Lincoln, NE, 
Aivars Liepins. Omahos lietuviškos Šv. Antano parapijos administratorius kun. dr. Peter M. J. Stravinskas, STD, 
amb. Vygaudas Ušackas. ses. Margarita Bareikaitė ir lietuvių bei Lietuvos draugas , buvęs Omahos meras Hal 
Daub su žmona Mary. kūne savo povestuvinę kelionę praleido Lietuvoje, Šiauliuose. 

ši rinktinė buvo profesionalu
mo, susiklausymo ir patrio
tiškumo lydinys... Skirtingai 
negu anais metais jos pergalė 
buvo pasiekta ne užjūrio lietu
vių, o Lietuvos trenerių pras
tomis sąlygomis išaugintų 
žaidėjų jėgomis..." — taikliai 
pastebi „Lietuvos ryto" vedama
sis, ir jam tegalim tik pritarti. 

Stokholme Lietuva laimė
jo daug daugiau negu tik per
galę tarp geriausių krepšinio 
žaidėjų Europoje. Priešingai 
pradžioje rašinio minėto, vie
toje galvų ant lietuvių pečių 
krepšinio kamuolius sodinan
čio, piliečio galvojimui, ši per
galė Lietuvoje daug ką pakei
tė. Net ir „Lietuvos rytą", 
kurio puslapiuose tokie žodžiai 
kaip Lietuvos himnas, trispal
vė, ypač patriotizmas, buvo lyg ir 
nežinomi. Ta proga prisimin
ta ir okupacija su jos pada
riniais, pakeitusi buvusią 
tarybinę Lietuvą, kažkieno iš
galvotą padarinį, kurio iš tik
rųjų niekada ir nebuvo. Dien
raščio vedamajame teigiamai 
sublizgėjo ir kitos, patrioti
nius jausmus užčiuopiančios, 
apraiškos. Taigi ir čia šis tas į 
gerą pusę. Didžiausias šios 
pergalės poveikis, be abejo, 
bus Lietuvos jaunimui, ir ne 
tik proga miestų gatvėse išsi
šėlti. Prisimenu ir savo vai-

Čikagos lituanistinėje mokykloje mokslo me tus pradėjo 50 mokytojų. Nuotraukoje: dalis mokytojų mokslo metų 
atidarymo iškilmėse. 

kystės dienas, kai, Lietuvai 
laimėjus Baltijos valstybių 
futbolo turnyrą, mano gimtojo 
kaimo ne tik vaikai, bet ir 
jauni vyrai ganyklose pradėjo 
spardyti futbolo kamuolį, taš
kydamiesi po karvių palikimą. 
O po 1937 metų krepšininkų 
pergalės Rygoje, buvau jau 
paauglys gimnazistas, vieną 
rudens sekmadienį grįžęs na
mo, išvydau kaimynų vaikus, 
pasikabinusius ūkišką krepšį 
daržinės tarpdurį ir į jį ko
pūstų galvas mėtančius. Ti
kiu, kad į tuos krepšius jie da
bar sumes visus laimėjimų 
Stokholme verte abejojančius 
kopūstgalvius ir tvirtai pa
suks laimėtojų keliu. O jeigu 
jiems bus sudarytos bent šiek 
tiek geresnės sąlygos, Lietu
vos krepšinis netrukus įkops 
ir į pasaulio viršūnę. Tačiau, 
ko gero, jiems reikės jį tik ten 
laikyti, nes toji garbė gali 
ateiti daug 'greičiau, net ir 
ateinančiais metais, olimpia
doje Graikijoje. Komandos 
vadovas Antanas Sireika per 
porą metų įrodė, kad tokiam 
uždaviniui jis jau pasiruošęs. 
Šaunūs ir jo padėjėjai: Ginta
ras Krapikas, Valdemaras 
Chomičius ir, ypač dėkui jam, 
amerikietis Don Nelson. Ir 
bent septyni dabartinės rinkti
nės žaidėjai: Šarūnas Jasike-
vičius, Saulius Štombergas, 
Ramūnas Šiškauskas, Arvy
das Macijauskas, Eurelijus ir 
Mindaugas Žukauskai ir Da
rius Songaila. J jų gretas įjun
gus Arvydą Sabonį ir (ypač 
svarbu) Žydrūną Ilgauską, 
svajonių komandai kinkos 
turėtų rimtai sudrebėti. Nors 
jos gali drebėti, jeigu šių pas
tarųjų ir nebūtų. Kaip ir šiais 
metais, kai jiems abiems ir 
šiokia tokia špygelė buvo pa
rodyta: laimėta ir be jų. Jasi-
kevičius ir Štombergas į Euro
pos pirmąjį penketuką įrikiuo-
ti. kartu su NBA žvaigždėmis. 

Jeigu galima pateisinti II-
gausko atsisakymą Lietuvos 
rinktinėje dalyvauti, koją dar 
kartą susižeidęs, jis rizikuotų 
atsisveikinti su 72 mln. dol. 
sutartimi, bet kas gi kliudė 
rinktinėje žaisti Saboniui? 
Negarbė nuo suolelio į aikštę 
įeiti, kaip Eurelijaus Žu
kausko pakaitalui? 

Daug lapų būtų galima 
prirašyti apie šio Lietuvos 
krepšinio žaidėjų laimėjimo 
naudą Lietuvai. Tai yra ir 
šventė, ir džiaugsmas, ir pasi
didžiavimas, skatinantis sprig
tas kultūrai ir politikai, taip 
pat ir paprastiems piliečiams, 
ir valdžiom, kurios, deja, ne
sugebėjo laimėtojų net dera
mai sutikti, garbė tautai ir 
valstybei prieš pasaulį. Tačiau 
jeigu kas ieško kokio nors 
ypatingo Lietuvos pasikeiti
mo, kaip, pvz., rašinio pradžio
je minėtas asmuo, tegul ne
nusimena, jeigu jo neras. Nie
kas negaus nei aukštesnių 
valdžios tarnybų, nei pelnin
gesnių darbų. Staiga nesustos 
nei sukčiavimai, nei vagystės, 
nei partijų kovos dėl valdžių. 
nei kur nors dings tarp jų, 
gaila, įsipilietinę menkystos. 
Tačiau tvirtai tikiu: dėl šių 
taurių jaunų vyrų poveikio 
Lietuvoje menkystų mažės. 
Juk pasaulinio lygio krep
šininkai Lietuvoje neiškrito iš 
dangaus per naktį, bet juos 
išaugino auklėjimo svarbą su
pratusi šeima, mokykla, peda
gogai, sporto srities vadovai, 
treneriai kietu, sunkiu, ilga
laikiu darbu bei pasiaukoji
mu. Reiškia, Lietuvoje ir jų 
yra. Laimėjimu Stokholme ir 
jie parodyti, tik kažin ar daug 
kas tai suprato? O tiems, kurie 
suprato, mūsų didžiausia padė
ka, taip pat kaip ir krepši
ninkams, ir linkėjimai šį darbą 
tęsti. Lietuvių tautos ir valsty
bės piliečių garbei bei gerovei. 

-L i į 

iekas taip tautos nesu
vienija, kaip bendra 
kančia arba bendras 

džiaugsmas. Tai tarytum pa
triotiškumo vitaminai, tautai 
padeda suprasti savo tautinės 
tapatybės svarbą ir stengtis, 
kad tautiškumo ugniakuras 
niekuomet neužgestų. 

Šiomis dienomis Lietuva 
išgyvena laimėjimo džiaugs
mą, kuriuo dalinasi visi jos 
vaikai, kur jie begyventų. Ne 
dažnai toks džiaugsmas mums 
suteikiamas: savųjų tarpe ne
stinga priekaištų, kad Lietuva 
per vangiai žengia geresnio 
rytojaus link. Gerai, kad už
sienis yra kitokios nuomonės. 
Tai parodė pakvietimas į 
NATO, į Europos Sąjungą, 
JAV prezidento apsilankymas 
Vilniuje ir vis didėjantis įsiti
kinimas, kad Lietuva į Vakarų 
pasaulį ateina, kaip lygia
vertė, kultūringa valstybė, 
nepaisant skaudžių dešimt
mečių, praleistų už geležinės 
uždangos. 

Savo tautos vardą užsie
nyje sėkmingai garsina mūsų 
mokslininkai, kultūrininkai ir 
ypač sportininkai. Po Švedijo
je įvykusio Europos vyrų 
krepšinio čempionato, kurio 
nugalėtoju tapo lietuvių rink
tinė, Lietuva galutinai nupūtė 
dulkes nuo „krepšinio žvaigž
dės" karūnos ir vėl užėmė sau 
deramą vietą Europos koman
dų viršūnėje, kurią jau buvo 
pasiekusi prieš II pas. karą 
(1937 ir 1939 metais). Svar
biausia: laimėjimas pasiektas 
savomis jėgomis, be „žvaigž
džių" iš Amerikos komandų, 
kurie kviečiami taip ilgai lin
gavo neapsisprendimo sū
puoklėse, kol pagaliau atsisa
kė įsijungti į Lietuvos rinkti
nę. Ir nereikėjo! Jaunieji mū
sų krepšininkai su geriau
siomis Europos komandomis 
patys susitvarkė... 

Tiek pačioje Švedijoje, 
vykstant varžyboms, tiek Lie
tuvoje, krepšininkams grįžus 
su pergalės taure, lietuvių 
tautos pasididžiavimas suban
gavo trispalvėmis, nuaidėjo 
nenutilstančiu skandavimu 
„Lietuva, Lietuva!" Kaunie
čiai tvirtina, kad tokių minių, 
kurios susirinko sutikti grįž
tančių Europos krepšinio čem
pionų, jie nematę nuo popie
žiaus Jono Pauliaus II lanky
mosi Lietuvoje. 

Galbūt pats šviesiausias 
reiškinys yra mūsų jaunimo 
entuziazmas ir pasididžiavi
mas savo tauta. Tas būrelis 
krepšinio rinktinės vyrų dau
giau pasitarnavo, įžiebdamas 
patriotiškumo ugnelę Lie

tuvos jaunimo širdyse, kaip 
visos auklėtojų, tėvų ar orga
nizacijų pastangos. Vadinasi, 
lietuvio patriotizmas yra 
spontaniškas, iš sielos gelmių 
plaukiantis, nepaisant išori
nių įtakų ar aplinkybių. Juk 
tai įrodė ir Baltijos kelias, ir 
Sąjūdžio laikai, ir nepriklau
somybės atkūrimo paskelbi
mas, ir 1991 m. sausio 13-oji 
Vilniuje. Jeigu kartais atrodo, 
kad tėvynės meilė tarytum 
apsineša kasdienybės vargų 
dulkėmis, tereikia akstino, ir 
ji vėl sušvinta „trimis bran
giausiomis spalvomis". 

Aplamai pastaruoju metu 
dažniau pasirodo patriotišku
mo prošvaistės. Kam teko bū
ti Vilniuje liepos pradžioje, 
švenčiant Lietuvos valstybin
gumo 750 metų sukaktį, tik
rai galėjo džiaugtis, kad šį 
kartą renginiuose daug dėme
sio buvo skirta savo tautai: jos 
papročiams, tradicijoms, tėvy
nės meilei... Visos trys šventės 
dienos susiliejo į didingą pa
triotiškumo manifestą, pali
kusį neišdildomą įspūdį. 

Kaip gaila, kad Lietuvos 
prezidentas nepasuko į Švedi
ją su tūkstančiais savo piliečių 
ir krepšinio komanda (valio! 
buv. prezidentui Valdui 
Adamkui, kuris „atlaikė" visą 
rungtynių įtampą, įsijungęs į 
krepšinio sirgalių gretas), o 
išvyko į Gruziją. Sakytume, 
ką gi, prezidentas turi svar
besnių reikalų negu krepšinio 
čempionatas... Bet dar priside
da ir kitas nemalonus punk
tas: prez. Paksas šį kartą 
skėlė antausį savo tautos ver
tybėms ir istorijai, padovano
damas Gruzijos prezidentui 
filmą, pristatantį iškreiptą 
partizanų kovų vaizdą. Filmas 
gamintas 1965 m., kai parti
zanai buvo vadinami bandi
tais, liaudies priešais, kuriuos 
reikėjo būtinai sunaikinti, o 
stribai bei kiti išdavikai va
dinti didvyriais... Ir koks tiks
las buvo dovanoti šią senieną? 
Dėl ko ne naujausią apie par
tizanus — „Vienui vieni"? 
Nenorime tikėti, kad nepri
klausomos Lietuvos vadovas 
būtų taip neprotingai galėjęs 
pasielgti. Gal jis buvo „ap
mautas" savo patarėjų ir neži
nojęs, kokia tai „dovana"? 

O. kalbant apie išvykas, 
kodėl visas Lietuvos valdžios 
viršūnės triumviratas tuo pa
čiu metu nutarė pasišvaistyti 
po užsienį (jau žinome, kur 
„vandravojo" prezidentas, prem
jeras buvo Vokietijoje. Seimo 
pirmininkas — Kinijoje)? Ar 
ne per lengvabūdiškai žiūrima 
į savo įsipareigojimus9 
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Sibiro tremties atminimui 

Nr. 9 
— Iš kur jūs, draugužiai? 

— paklausė kitas toks pat 
paukštelis. 

— Iš Lietuvos... — nenoro
mis paaiškino priešais mane 
einąs tautietis. 

— Lašiniais kvepia! — 
kraipydamas riestą nosį nu
sižvengė pirmasis. 

Liesi buvo mūsų maišai po 
tokios kelionės, ne tokie kaip 
išvažiuojant iš Kauno, tačiau 
dar turėjome šiek tiek lašinių, 
kai kas dešros. Taupėme, nes 
nežinojome, kada mūsų eta
pas pasieks paskirties vietą, 
- - vien prisidurdavome paįvai
rindami sausą davinį: duoną 
ir sūdytą žuvį. 

Kai apsauga užrakino iš 
lauko duris, blatnasis, sėdėjęs 
vagono vidury atsistojo, ap
sidairė, pakraipo pečius ir, 
abiem rankom nusitveręs kel
nių juosmens, šūktelėjo: 

— Gauja, metas užkąsti! 
— Metas, metas! 
— Seniai išalkome! 
Keletas vagišių pritarda

mi pašoko nuo žemės. 
— Volodia. aprūpink, brolau! 
— Duokite šen, ką turite! 

— tiesiai išdrožė akiplėša, 
priėjęs prie artimiausio maišo. 

Savininkas maisto nepa
davė, pasiėmė jie patys. Bet ir 
nesipriešino. J i s tik vapėjo 
darkyta rusų kalba: 

— Rebiata, ja sam kušat 
ne imet... 

— Nenusimink, duosime ir 
tau. Visiems užteks! 

Jie nusinešė lengvai gautą 
laimikį, ir visa gauja, koks 
penkiolika vyrų, sutūpę vago
no gale, ėmė tikrinti maišo 
turinį. Jame buvo drobiniai 
skalbiniai, nemaža duonos 
džiūvėsių, apie porą kilogra
mų lašinių, dešros ir cukraus. 

Skalbinius ir džiūvėsius tuo
jau pat numetė savininkui 
atgal. 

— Imkis tą šlamštą! Ko 
mums nereikia, to neimam! — 
didžiuodamasis tarė Volodia. 

Sukirte visą maistą, gaba
lėlį lašinių davė pačiam sa
vininkui: 

— Še! Visiems užteko, šau
nuolis! Dar ir tave galim 
pavaišinti! 

— Zavtra ne imet kušat 
ja... — kalbėjo žmogus grau
džiu balsu. 

— Rytojaus tu nežiūrėk, — 
mokė jį vienas, degtuku krapš-
tvdamasis dantis. — Tu Dievą 
tiki? 

— Tikiu. 
— Ir gerai. Rytoj — Dievas 

duos. 
Taip pasibaigė pirmoji 

diena vagone, vežanėiame mus 
į nežinią. 

Rytojaus dieną, per pusry
čius, pamatėme, kaip ta evan-
geliškai nerūpestinga gauja 
supranta Dievo Apvaizdos glo
bą: jie paprasčiausiai, dabar 

jau iš kito žmogaus, atėmė 
maistą. Šį kartą maisto savi
ninkui neteko nė kąsnelio. 

— Atleisk, brolau. — pa
siteisino juokdamasis vienas, 
— kad tau nieko neliko. Pats 
kaltas, mažai turėjai. Ant mū
sų nerūstauk. 

Per pietus istorija karto
josi. Mūsų maišai sparčiai 
lengvėjo, likdavo tiek, kiek 
pavykdavo paslėpti kišenėse. 
Be to, pamatę, kad taupyti 
nėra prasmės, patys valgėme 
pilna burna. 

Kelyje dar teko ilsėtis bene 
trijuose kalėjimuose. Dabar 
mūsų jau neprikabinėdavo 
prie pakeliui važiuojančių 
traukinių, o formavo atskirą 
sąstatą, kuris po kiekvienos 
„poilsiavietės" vis ilgėjo. 

„Ekskursijon" įsijungė ir 
kitų pabaltijiečių — latvių ir 
estų. Jie čia pateko per Le
ningrado kalėjimą. Kelio pra
džia skirtinga, o galutinė sto
tis— viena. 

Kitame kalėjime netekau 
palto. Jį man iškeitė į seną 

kareivišką milinę. Toliau atsi
sveikinau su kelnėmis — vie
toj jų gavau mėlynas, nesuply
šusias, bet gerokai nublizgin
tas, plačias pūstas, kokiomis 
dėvėdavo enkavedistai. 

O dėl mano skrybėlės net 
ginčas kilo. Pirmasis, kuris jos 
įsigeidė, davė man apskritą 
jūreivio kepuraitę, tik jau be 
kaspinų ir užrašo. 

— Vyručiai, argi taip gali
ma? — ėmė šaukti kitas, 
graudindamas aplinkinius. — 
Juk jį veža į Šiaurę. Kurgi 
tavo sąžinė, a? Bruki jam savo 
jūreivišką! Ė! Juk jis toks pat 
žmogus kaip ir mes. kalinys. 
Ar ne tiesą sakau, vyrai? — vėl 
kreipėsi, ieškodamas pritarimo. 

— Teisingai! 
— Su šita tikrai nušals 

ausis! — pritarė pora balsų. 
— Va. girdi? Grąžink jam! 

— jau drąsiai pareikalavo. 
— Tai tu jos nori? 
— Nesvarbu. Kas duos tin

kamą, tas ir pasiims. Už gerą 
daiktą — reikia gero 

Prieš tokią geležinę logiką 

pirmasis sutriko, bet dar ne
buvo apsisprendęs. 

Antrasis nenurimo: 
— Imi tai imk, bet duok 

jam šiltą. Ne tu — kitas 
paims. Jam lagery reikės šil
tos. Ar aš ne tiesą sakau? 

— Na taip... — sumurmėjo 
arti jo stovįs ilgšis didelėmis 
ausimis. 

— Girdi, ką žmonės sako? 
Na, kam ją maigai? Grąžink, 
jei neturi į ką mainyti! 

Gal nusprendęs, kad skry
bėlė jam nelabai reikalinga, o 
gal nenorėdamas peštis, pir
masis trenkė ją žemėn ir 
ištiesė į mane ranką: 

— Atiduok! 
Grąžinau jam jūreiviškąją. 

Antrasis varžovas, pasinaudo
damas momentu, čiupo skry
bėlę nuo žemės, nusinešė ant 
savo narų ir paslėpė. Iš ten 
atnešė sumaigytą. bet dar 
sveiką, lagerines formos ausi
nę kepurę. 

— Su šita nesušals? — 
iškėlęs ją, paklausė susirin
kusių žiūrovų ir nelaukdamas 

atsakymo pridūrė: — Aišku, 
nesušals. Na. tai turėk! — 
užbaigė jis. karališku mostu 
įteikdamas ją man. 

Tai buvo vieninteliai mai
nai, kada aš nesijaučiau nu
skriaustas. Kam man dabar 
reikalinga skrybėlė? 

Buvo jau spalio vidurys, 
kai mes gana ilgu sąstatu 
artėjome į savo paskyrimo 
vietą. Tolumoje bolavo Uralo 
kalnai. Žemę jau dengė snie
gas. Vagone šalome. Trau
kinys pukšėjo lyg dusdamas ir 
gabeno mane ir beveik tūks
tantį likimo draugų vis ardau 
ir arčiau galutinės stoteles. 

Išlaipino mus mažutėje 
stotelėje, patikrino pagal lyd
raščius bei nuotraukas ir per
davė naujos administracijos 
atstovams. 

Buvo spalio pradžia Lietu
voje ruduo, o čia jau tikra žie
ma. Trumpa Šiaurės diena vos 
tik išaušusi, oras ramus, bet 
pro plonus zekų drabužius 
speigas košėsi kiaurai, iki pat 
kūno. Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

NAUJA MOKSLŲ DAKTARĖ 
Vasaros viduryje Ramutė 

ir Aloyzas Aidžiai VVashing-
ton, D. C , priemiestyje, Bet-
hesda MD, suruošė gražų pa
gerbimą savo dukrai, kuri 
2003 metais gegužės 14 d. ap
gynė savo mokslinį darbą ir jai 
buvo suteiktas mokslų dak
tarės laipsnis Amsterdamo 
universitete, Olandijoj. 

Suėję tėvelių ir Rūtos 
draugai, sveikino Rūtą su jos 
pasiekimais ir, kaip Audronė 
Pakštienė savo sveikinime vi
sų vardu išreiškė, j a u dabar 
Rūtelė yra rimta, jauna mo
teris, profesionalė su dokto
ratu, tai didelis pasiekimas ir 
mes visi ją sveikinam, kaip dr. 
Rūtą Aidytę". O dr. Rūta, 
atsidėkodama teigė, „kad, mes 
visi čia susirinkę, esam kaip 
šeima, į kurią visuomet miela 
sugrįžti, nes čia užaugau, pra
leidau savo vaikystę ir vi
suomet jutau jūsų visų globą". 
Miela buvo praleisti keletą 
valandų draugų tarpe, o ypač 
pabendrauti su seniai matyta 
Rūtele, kuri jau keliolika me
tų gyvena Europoje. Tuo pačiu 
sužinojom daugiau apie jos 
mokslinį darbą. 

Jos disertacija buvo JBy 
Law And By Custom: Factors 
Affecting Smail-And Medium-
Sized Enterprises During The 
Transition In Lithuania". Kaip 
profesorius Borisas Melnikas, 
Vilniaus Gedimino Technikos 
universiteto Tarptautinės eko
nomikos ir vadybos katedros 
vedėjas, kuris buvo vienas 
profesorių, dalyvavęs diser
tacijos gynime, savo straips
nyje „Naujas mokslinis darbas 
apie Lietuvos ekonomiją", pa
žymėjo, kad Rūtos Aidytės 
„Pagrindinis dėmesys diserta
cijoje yra skiriamas smulkiam 
ir vidutiniam verslui. Tyrėja 
gana įvairiapusiškai apibūdi
no kultūrinius ir mentaliteto 
veiksnius, lėmusius smulkių 
savininkų bei verslininkų elg
seną, smulkių įmonių atsira
dimą ir jų veiklos plėtojimą, 
parodė smulkaus ir vidutinio 
verslo raidos sunkumus". Pro
fesorius taip pat teigė, kad 
„disertacija yra vienas pir

mųjų Lietuvoje per pastaruo
sius kelius metus atliktų 
tyrimų, kuriuose atsižvelgia
ma į verslo plonybes, susiju
sias su lyčių veiksniu: tyrėja 
išryškina moterų - verslinin
kių veiklą, parodo tam tikrą 
vyrų ir moterų padėties versle 

tijoje. Bestudijuodama Mary-
land universitete, šeštadie
niais mokiau VV'ashington Kris
tijono Donelaičio lituanistinė
je mokykloje. Nuo pat jaunų 
dienų priklausiau skautų 
organizacijai. 

Baigusi universitetą, įsto
jau į Taikos korpusą (Peace 
Corps) ir buvau nusiųsta į 
šiaurės Moroką, kuriame, 
pramokusi arabų kalbą, apie 
dvejus metus mokiau moro-
kietes moteris bitininkystės. 
Iš Moroko grįžau per patį Lie
tuvos atgimimą, 1991 metais, 
ir nutar iau padirbėti JAV 

Dr. Rūta Aidyte. 

nelygybę". Buvo labai infor
matyvu skaityti prof. B. Mel
niko straipsnį, kuriame išryš
kinami Rūtos Aidytės moks
linio darbo bruožai. Tačiau 
gaila, kad per jos tėvelių su
ruoštą gražų pagerbimą ir dėl 
kitų šeimos įsipareigojimų, dr. 
Rūtos laikas buvo ribotas ir 
mudvi negalėjome daugiau as
meniškai pasikalbėti. Pokalbį 
tęsėm elektroniniu paštu, jai 
jau esant Amsterdame. 

— Rūta, būtų įdomu suži
noti Tavo moksle nueitą kelią. 

— Maryland universitete 
studijavau kultūros antropo
logiją ir 1988 m. gavau baka
lauro laipsnį. Turėjau progos 
dalyvauti studentų apsikeiti
mo programoje (Student Ex-
change program) ir vienus me
tus lankiau California State 
University, Northndge, CA. 
Studijavau metus Bremeno 
universitete. Vakaru Vokie-

Lietuvių Bendruomenės įstai
goje VV'ashington, DC, bei Lie
tuvos Respublikos ambasa
doje. Tai man buvo nepapras
tai įdomus ir produktingas 
laikas, kuris mane dar dau
giau priartino prie Lietuvos. 
Morokas ir Lietuvos atgimi
mas mane sudomino ir nuta
riau toliau gilintis bei dirbti 
besivystančiuose kraštuose. 
Sužinojusi apie labai įdomią 
tarptautinę paramą. Institute 
of Sočiai Studies. Hagoje, 
Olandijoje, kreipiausi ten ir 
mane priėmė. 1992 m. gavau 
magistro laipsnį „Internatio
nal Development" srityje. 

Nusprendžiau pasilikti 
Olandijoje ir dirbti kaip kon
sultantė besivystančių kraštų 
problematikoje. O 1995 m. 
pradėjau dėstyti verslininkys
tę Maastricht School of Ma
nagement ir vis daugiau do
mėtis situacija Lietuvoje bei 

kitose buvusiose Sovietų Są
jungos okupuotose šalyse. Ap
lankydama Lietuvą, pastebė
jau, kad labai mažai dėmesio 
kreipiama į smulkų ir vidutinį 
verslą, ir visiškai nėra infor
macijos apie moteris versli
ninkes Lietuvoje. Įteikiau Ful-
bright komisijai pasiūlymą su
ruošti tyrinėjimo darbą apie 
verslininkes Lietuvoje. Pasiū
lymas buvo priimtas. Nuo 
1997-1998 m. gyvenau Vil
niuje ir ruošiau tą studiją. 
Baigus darbą, įteikiau savo 
rekomendacijas Lietuvos Sei
mui ir Ūkio ministerijai. 

Norėdama tęsti savo tyri
nėjimus apie smulkų ir vidu
tinį verslą Lietuvoje, įteikiau 
pasiūlymą ir gavau stipendiją 
aspirantūrai Ekonomijos fa
kultete, Amsterdamo univer
sitete. 

— Kas sudomino Tave 
atlikti studiją apie Lietuvos 
ekonomiką? 

— Daug priežasčių. Ka
dangi turiu dar tokius stiprius 
ryšius su Lietuva, ypač do
miuosi jos padėtimi per šį 
pereinamąjį laikotarpį, paste
bėjau, kad labai mažai buvo 
atlikta tyrinėjimo darbų apie 
smulkų ir vidutinį verslą Lie
tuvoje, nors jis turi teigiamą ir 
svarbią įtaką krašto ekono
mikai. Be to, daug kas Lietu
voje dar vis neigiamai žiūri į 
verslininkus. Šis požiūris yra 
užsilikęs nuo tarybinių laikų. 

— Koks yra moterų įnašas 
į Lietuvos ekonomiką? 

— Sunku rasti specifinę 
statistiką apie moterų įnašą į 
Lietuvos ekonomiką. Žinome, 
kad Lietuvos moterys aktyviai 
dalyvauja darbo rinkoje. Nors 
moterų bedarbių skaičius nėra 
aukštesnis, ypač didelis pro
centas moterų bedarbių, ypač 
didelis procentas yra tarp 
31-54 metų amžiaus, o vyrų 
tarpe didžiausias procentas 
bedarbių yra jaunuolių, turin
čių apie 18 metų. Yra daug 
moterų diskriminacijos pa
vyzdžių darbo rinkoje. Vers
le oficiali statistika rodo, kad 
moterys sudaro apie 34 proc. 
visų verslininkų Lietuvoje. 
Tai panašus procentas kaip 
JAV. 

— Kokie skirtumai tarp 
vyrų ir moterų verslo? 

— Mano tyrinėjimo rezul
tatai nurodo, kad tarp smul
kių verslininkų, moterys vers
lininkės turi gerokai mažes
nius verslus (mažiau įdarbin-

LIETUVOJE PAGERBTI ONUTE IR A^A JONAS KERAMINAI 
1 savo namus Rockford, 

IL, po 16 dienų praleistų Lie
tuvoje sugrįžusi, Onutė Kera-
minienė buvo labai pavargusi, 
bet pilna įspūdžių iš įvairių 
susitikimų tėvynėje, kur ji, 
kaip ir jos a^a vyras Jonas, 
buvo pagerbti. 

Po to. kuomet 2001 m. 
vasarą mirė jos vyras Jonas, 
dabar jos kelionės į Lietuvą 
turi liūdesio atspalvį. Pernai 
birželio 8 d. ji Lietuvoje — 
vyro gimtinėje Vyžuonuose 
(Utenos rajonas) palaidojo 
savo ilgamečio gyvenimo 
draugo pelenus, o šiemet - toje 
pačioje vietoje dalyvavo pa
minklo pašventinime bei ki
tuose renginiuose. 

Jau pernai į Vyžuonų se
niūnijos Padėkos knygą buvo 
įrašyti Onutės ir Jono vardai, 
labiausiai Vyžuonų bendruo
menei nusipelniusiųjų asme
nų tarpe. Garbes piliečių titu
las buvo suteiktas Onutei ir 
Jonui (po mirties). 

Šiemet Vyžuonų seniūni
jos surengtame kraštiečių suva
žiavime Vyžuonų seniūnas 
Vytautas Vanagas tūkstanti
nės minios akivaizdoje viešnią 
iš Amerikos apjuosė tautine 
juosta, negailėdamas padėkos 
žodžių jai ir jau amžinybėn 
iškeliavusiam Jonui. 

Šias iškilmes plačiai apra
šęs. Utenos rajono laikraštis 
2003 m. liepos 26 d. numeryje 
nemažai vietos skvre Kora-

minų nuopelnams. įdėjo O. 
Keraminienės nuotrauką kar
tu su seniūnu V. Vanagu. 

Rašinyje cituojami tokie 
O. Keraminienės žodžiai: 

„Mes su vyru nuolat padė
davome Vyžuonų bažnyčiai, 
bet anksčiau apie tai nebuvo 
galima garsiai kalbėti. Kol ga
lėsiu, ir toliau remsiu bažny
čią, o jums visiems esu dė
kinga už pagarbą, ir šilumą, 
kurią čia patiriu17. 

Nors laikraštyje buvo mi
nima vien tik Keraminų para
ma bažnyčiai, bet ją gaudavo 
ir tebegauna ir kiti. Vyrui mi
rus, tai atlieka Onutė, kuri 
parodo didelį dosnumą. Čia 
norėtųsi išskirtinai paminėti, 
kad ji yra užsakiusi „Draugą" 
ir „Amerikos Lietuvį", kurie 
oro paštu keliauja Vyžuonų 
seniūnui ir jis tuos laikraš
čius, pats perskaitęs, perlei
džia kitiems tautiečiams. 

„Aš visai netikėjau, kad 
mano vyras Jonas jo gimtinėje 
yra taip gerbiamas, net neži
nojau, jog jis tiek daug yra 
padėjęs žmonėms". — mums 
sakė Onute, kadangi Lietuvon 
jie dažniausiai važiuodavo 
atskirai. Tiek pernai, tiek 
šiemet ant jo kapo rasdavo 
padėtų gelių visai iš nepažįs
tamų žmonių. 

Onute ir Jonas savo veikia 
yra pasižymėję ir Amerikoje. 
Kuomet jiedu gyveno New 
Yorko pašonėje ir vėliau 
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Ona Keraminienė su V'vžuonių seniūnu Vytautu Vanagu. 

Rockforde, jų namai buvo 
atviri tautiečiams iš Lietuvos, 
net ir tais laikais, kuomet j iš 
pavergto krašto atvykusius 
kiti šnairavo. 

•Jonas, būdams nagingas 
žmogus, prie savo sodybos 
buvo pastatęs didžiulį koplyt
stulpį, kuris atkreipdavo ame
rikiečiu bei spaudos demesj. 
Onute išgarsėjo tautodailės 
gaminiu kolekcija: rengdavo 
parodas amerikiečiams bei 
lietuviams. -Ii darbavosi taip 
pat amerikiečiu labdaros, bei 
kitose organizacijos. I'ž savo 
veiklą iš JDaughters of Ame
rica" organizacijos gavo aukso 
medali. 

Apgailestauja, kad dabar 

tų žmonių), gerokai mažesnę 
apyvartą, dažniau įkuria indi
vidualias įmones ir mažiau už
dirba savo versle. Apskritai, 
moterys verslininkės turi ge
rokai mažesnę finansinę sėk
mę negu vyrai smulkaus ir vi
dutinio dydžio įmonių (SVI) 
verslininkai. 

Taip pat neradau svarbių 
skirtumų tarp vyrų ir moterų 
smulkaus bei vidutinio dydžio 
įmonių, verslininkus analizuo
jant verslo sėkme ar augimo 
ambicijomis. Šie rezultatai 
rodo, kad moterys SVI ver
slininkės nesiskiria nuo vyrų 
SVI, jų verslo sėkmėje ar augi
mo ambicijose. 

— Ar pati domiesi įeiti į 
verslo sri t į ar likti akademi
niame pasauly? 

— Šiuo metu man yra įdo
miausia toliau tęsti savo tyri
nėjimo darbą apie versli
ninkystę Lietuvoje ir kitose 
Rytų Europos šalyse. Man pa
siūlė toje srityje toliau dėstyti 
ir ruošti tyrinėjimo darbus 
Londono universitetas. 

— Ar gali truputį papa
sakoti apie savo disertacijos 
apgynimo eigą? 

— Olandijoje disertacijos 
gynimo ceremonija yra labai 
formali. Kai baigiau rašyti sa
vo disertaciją ir mano patarė
jas ją įvertino, reikėjo ją iš
siųsti komisijos nariams. Ma
no komisijoje buvo septini na
riai: penki profesoriai iš 
Olandijos, vienas iš Lietuvos 
(prof. B. Melnikas) ir vienas iš 
Anglijos. Šie turėjo perskaityti 
ir priimti mano disertaciją. Po 
to vyko formali viešoji gynimo 
dalis Amsterdam universiteto 
salėje (buvusioje bažnyčioje). 
Kandidatė ir jos du išrinkti 

nedaug gali pasireikšti. Ne
mažai sveikatos atėmė ilgas 
vyro slaugymas, kuomet buvo 
apnikusios ligos. Vyro mirtis 
jai buvo didelė netektis, kuri 
ir šiandien neleidžia nurimti. 

Kuomet tik jausis geriau, 
vėl žadėjo aplankyti savo 
draugus bei pažįstamus Či
kagoje, į kurią, vyrui gyvam 
esant, bet pora kartų per 
mėnesį važiuodavo. 

Šios lietuviškos spaudos 
bei organizacijų rėmėjos ir da
bar daug kas laukia Čikagoje. 
..Vieną dieną tikrai susiruošiu 
ir atvyksiu." - pažadėjo Onute 
Keraminienė. dabar ir Vyžuo
nų seniūnijos Garbės piliete. 

Edvardas Šulaitis 

garbės kolegos, apsirengė su 
frakais ar puošniais rūbais. 
Ceremonija prasidėjo su mano 
disertacijos santrauka, po ku
rios komisijos nariai buvo for
maliai įvesti programai vado
vaujančio asmens, kuris taip 
pat nustato, kada prasideda ir 
baigiasi viešas disertacijos ap
gynimas. Egzaminavimas tę
sėsi 45 min. Susirinkę mokslo 
kolegos, šeimos nariai, drau
gai stebėjo, kaip aš atsakinėju 
į komisijos klausimus. Po 
viešo gynimo, komisijos nariai 
vėl išvedami iš salės aptarti ar 
įteikti daktaro laipsnį kandi
datei. Mano atžvilgiu, komisi
ja grįžo su diplomu. Buvo dar 
oficialus diplomo įteikimas. Po 
to formalumo buvo neformalus 
priėmimas, galimybė paben
drauti su visais atvykusiais 
svečiais. 

— Dr. Rūta, pridėk ką 
nors daugiau apie savo studįją 
a r apskri ta i savo požiūrį į 
Lietuvos smulkaus verslo 
ateitį bei ekonomiką. 

— Smulkus verslas yra iš 
esmės svarbus kiekvienoje 
ekonomikoje, kuri pritaria 
viešos rinkos principams. 
Smulkus verslas turi galimybę 
sukurti darbo vietas ir ino
vaciją (naujų produktų, pro
cesų, metodų). Abu labai svar
būs komponentai ekonomikos 
augimui, ypač Lietuvoje, kur 
privataus verslo patirtis yra 
apribota ir dažnai neteisinga, 
tad svarbu atkreipti dėmesį į 
smulkaus verslo padėtį. Per 
pereinamąjį laikotarpį (ypač 
1991-1995 m.) dėmesys buvo 
daugiausia atkreiptas į stam
bų verslą ir privatizacijos rei
kalus, o ne į smulkaus verslo 
ugdymą. Be to. per 1997 m. 

valdžia įsteigė „žiauriąją "akci
ją". Taip pat 1998 m. Rusijos 
rublio krizė labai neigiamai 
sužlugdė smulkų verslą Lie
tuvoje. Rezultatas buvo, kad 
smulkių verslininkų padėtis 
labai pasunkėjo. Aplamai Lie
tuvoje buvo daug problemų su 
įstatymų neaiškumu ir kaita. 
Ši problema ypač kebli smul
kiam verslininkui, kuris daž
nai neturi nei laiko, nei lėšų 
įsigilinti į besikeičiančią įsta
tymų aplinką. 

Manau, kad situacija 
smulkiam verslininkui ilgai
niui turėtų pagerėti, ypač su 
Europos Sąjungos įtaka. Bet 
tuo pačiu susivienijimas su ES 
sustiprins konkurenciją Lietu
vos rinkoje. Lietuvos valdžia 
dabar šiek tiek daugiau krei
pia dėmesio į smulkų verslą ir 
net pradėjo atkreipti specifinį 
dėmesį į moteris verslininkes. 
Kai pradėjau savo tyrinėjimo 
darbą 1997 m., nebuvo nei kal
bos apie moteris verslininkes, 
jos valdžios akyse neegzistavo. 
Bet situacija gerėja ir tikiu, 
kad dabartinė valdžia rimtai 
bandys skatinti smulkų ver
slą, sumažindama valdžios 
trukdymą, mažinant įstaty
mus ir kurdama finansavimo 
ir inovacijos programas. 

Padėkojau dr. Rūtai už at
sakytus klausimus, buvo tik
rai džiugu jausti su kokia 
energija, pasiruošimu ir meile 
ji domisi pasirinkta profesija 
ir kaip svarbu jai yra Lietuvos 
ateitis. Sveikinama Rūtą, jos 
tėvelius ir visus šeimos arti
muosius su jos pasiekimais ir 
linkim sėkmės jos moksliniuo
se darbuose. 

Elvyra Vodopalienė 

JAV LB Krašto v a l d y b o s 
Socialinių re ikalų taryba 

Ruošia: Birutė Jasa i t i enė 
Aldona Smulkštienė 

2711 West 71 Street , 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 
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Komitetą sudaro: pirm. 
Birutė Jasaitienė, sekretorė -
Irena Kairytė, iždininkas -
Albinas Smolinskas. studentų 
šalpa - Gražina Liautaud, šal
pos skirstymas - Dana Ba-
zienė. kartoteka - Sigutė Užu-
pienė. Juozas Užupis, para
ginimai - Regina Jautokaitė, 
ryšiai su rėmėjais - Regina 
Smolinskienė, posėdžiai ir 
spauda - Aldona Smulkštienė, 
nariai specialiems reikalams: 
dr. Edmundas Ringus. Silvija 
Aleksiūnienė ir Angelė Kate-
lytė-Lawler: Philadelphijos 
skyrius - Jeanne S. Dorr, VV'a
shington skyrius - Teresė 
Landsbergienė, Omahos sky
rius - Laima Antanėlienė. 

Komitetas įsteigtas 1993 
m. birželio mėn. Komitetas 
sudarytas ir veikia Amerikoje 
labai populiarios foster-a-child 
programos pavyzdžiu. Ameri
koje ieškome žmonių -rėmėjų, 
kurie sutiktų globoti našlaitį 
Lietuvoje, įsipareigodami mo
kėti 150 dol. per metus. Taip 
pat komitetas remia invali
dus, našlaičius studentus. Gau
nant daugiau pinigų yra remia
mos didelės neturtingos šei
mos. Taip pat siunčiami siun
tiniai su suaukotais daiktais, 
drabužiais, batais ir t. t. Ko
mitetas neremia vaikų namų. 
nes juos išlaiko Lietuvos val
džia. Pastaruoju metu. jei at
siranda globėjas ir yra pinigų, 
remiami didelių, tvarkingų 
šeimų vaikai. Jei vaikas yra 
našlaitis, jam lengviau gauti 
pašalpą, o didelių šeimų, kurie 
dažnai turi tik vieną mamą ar 
tėvą arba vienas iš tėvų yra 
ligonis, negalintis dirbti, arba 
visai nedirbantis, nes darbų 
nėra. tokių vaikų niekas 

neremia. Tokių šeimų gyveni
mas yra labai sunkus. Todėl 
stengiamės jiems padėti. 

Lietuvoje našlaitis arba jį 
globojantis asmuo gauna 12.50 
dol. per mėnesį. Studentai gauna 
vienkartinę metinę 250 dol. 
stipendiją. Pinigai yra siun
čiami Lietuvon įgaliotiniams, 
kurie paskui tuos pinigus iš
dalija globojamiems našlai-
čiams-vaikams. Šiuo metu yra 
šelpiami daugiau kaip 1,000 
vaikų. Pernai rudenį buvo 
skirtos 140 stipendijų studen
tams. Šiais metais dar nepa
skirta stipendijos. Globojamų 
vaikų skaičius keičiasi, nes 
komitetas remia našlaičius tik 
iki 18 metų, nebent rėmėjai 
pageidauja ir toliau juos rem
ti. Pilnamečių vaikų vietą 
užima didelis skaičius vaikų, 
laukiančių eilėje gauti pašal
pą. Lietuvoje šiuo metu turi
me 6 įgaliotinius, tai: Gražina 
Landsbergienė, Kaimo vaikų 
fondas - Regina Švobienė, kun. 
A. Baniulis, kun. L. Damb
rauskas, kun. A. Gražulis ir 
seselė Jūra tė bei kun. R. Ra
manauskas. Trims vaikams yra 
reguliariai, triskart per metus 
siunčiami palikimo pinigai. 

Omahos skyrius, kuriam 
vadovauja Laima Antanėlie
nė, 3—4 kartus per metus siun
čia neturtingoms daugiavai
kėm šeimom siuntinius -
maisto, drabužių, avalynės, 
vitaminų ir kitų reikalingų 
dalykų. Tą patį daro — siun
čia siuntinius — ir Vašingtono 
skyrius, kuriam pirmininkau
ja Teresė Landsbergienė. 

Komitetas artimai ben
dradarbiauja su Lietuvos duk
terų draugija. 

Komitetas dėkingas Lit-

huanian Mercy Lift organiza
cijai už persiuntimą gėrybių 
Lietuvon. 

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

1. Kazio ir Genovaitės Tre
čiokų fondas -100,000.00 dol. 

2. Onos ir Jono Motiejūnų 
fondas - 70,000.00 dol. 

3. Prel. dr. J. Prunskio 
fondas I - 10,000.00 dol. 

4. Prel. dr. J. Prunskio 
fondas II - 15,000.00 dol. 

5. Prano Stanelio fondas -
10.000.00 dol. 

6. Jono ir Idos Valauskių po
mirtinis fondas 8,000.00 dol. 

7. Almos fondas — 
37,234.72 dol. 

8. Dr. Aldonos K. Rugis 
fondas — įnešta 11,000.00 
dol. į Lietuvių 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 Lietu
voje, stipendijoms. Penktojo 
fondo — Prano Stanelio - taip 
pat naudojami tik procentai 
šelpti Švėkšnos vaikams, se
neliams ir pan. Šeštasis, po
mirtinis fondas, tai pinigai, 
palikti trims našlaičiams. Ko
mitetas tą fondą pagal nuro
dymus administruoja. Septin
tasis fondas, įkurtas 1998 
metų vasario mėn.. tai Almos 
fondas. Šio Fondo pinigai ski
riami Lietuvos neturtingiems 
vaikams, našlaičiams, kurie 
mokosi kaimo mokyklose. Šio 
fondo pinigus skirsto Alma 
Adamkienė Lietuvoje. Aštun
tojo fondo valdytoja dr. Al
dona Rugis į Lietuvių fondo 
pagrindinį neliečiamą kapita
lą įnaše 11,000 U. S. dolerių, 
įsteigdama 2000 m. gruodžio 
31 d. Ši suma gali būti padidi
nama. Lietuvių fondas inves
tuoja gautą įnašą, išmoka 
kasmet šio įnašo realizuoto 
pelno sumą „Lietuvos naš
laičių globos" komitetui (Lit-
huanian Orphan Care), vei
kiančiam JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ribose. 

Nukelta į 5 pel. 
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Rugsėjo 12-14 d. Omahoje, 
NE. vykusioje JAV LB XVII 
Tarybos pirmojoje sesijoje 
buvo renkamas naujas Tary
bos prezidiumo pirmininkas. 
Iš dviejų kandidatų juo tapo 
advokatė iš Waukegan, IL, 
Regina Narušienė. kuri šias 
pareigas ėjo ir praėjusią ka
denciją. Buvusi ir XIV bei XV 
Krašto valdybos pirmininkė 
Vidurio vakarų apygardos 
susirinkime kviečiama kandi
datuoti į šias pareigas ji buvo 
apibūdinta kaip plačius 
ryšius tarp JAV ir Lietuvos 
politikų turinti , politinio 
darbo patirtį įgijusi Rytų ir 
Vidurio Europos koalicijoje, 
bendradarbiaudama su šių 
tautų išeiviškomis organizaci
jomis Amerikoje. Tas darbas 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
sėkmės kelyje į NATO. 

Čia norima pristatyti 
Reginos Narušienės praneši
mą seminare, kuriuo prasi
dėjo darbinė sesijos dalis 
rugsėjo 12 d. Šv. Antano lie
tuvių parapijos salėje. Semi
naras, kurį rengė Tarybos 
prezidiumas, buvo pavadintas 
„Kas toliau?" Jį vedė prezi
diumo pirmininkė Regina Na
rušienė, pateikusi ir vieną iš 
keturių ten skaitytų prane
šimų, kuriame, atsakydama, 
kas toliau, ji sakė: 

Regina Narušienė. 

- Norint suprasti, kas to
liau, reikia suprasti, kas yra 

dabar. Kas mes esam? Mes 
esam vaikai, kurie lanko ir 
kurie nelanko lituanistinių 
mokyklų. Mes esam studentai, 
kurie lanko Amerikos univer
sitetus. Mes esam Jaunimo 
sąjungos nariai, kurie augina 
šeimas. Mes esam pagyvenę ir 
jau įsitvirtinę ir mes esam 
pensininkai - jaunesni ir se
nesni. Kiek daug kartų apima 
Lietuvių Bendruomenė, koks 
amžiaus, kalbų ir bangų skir
tumas. Yra tokių, kurie gerai 
kalba lietuviškai ir silpnai 
angliškai arba kalba tik ang
liškai, arba gerai kalba ang
liškai ir silpnai lietuviškai. 

Pirmoji banga iš Lietuvos 
išvyko dėl ekonominių prie
žasčių. Kas iš jų liko? Tai vai
kai ir anūkai. Jie dabar įsi
tvirtinę ekonomiškai ir išsi
lavinę. Nepamirškim, kad jų 
tėvai pastatė daugumą mūsų 
bažnyčių, centrų, mokyklų. 
Jiems mes turim būti dėkingi. 
Jiems mes taip pat turim rasti 
vietą. Antroji banga - tai mes, 
.,dypukai". Mūsų jau labai 
sumažėjo. Tai buvo tautos 
intelektualai. Jie paliko Lie
tuvą, nes jiems nebuvo kitos 
išeities. Tai išsilavinę žmonės 
ir jų vaikai išsilavinę. Jie at
sinešė su savimi Lietuvos ver
tybes, tikėjimą, meilę tėvynei. 
Jie buvo ir yra patriotai. 

Trečioji banga. Jie daž
niausiai atvyksta ekonomi
niais sumetimais. Jie legalūs 
ir nelegalūs, atvykę prieš 13 
metų ir atvykstantys dabar. 
Jų praeitis ir patirtis šiek tiek 
kitokia. Ir aplamai tarp mūsų 
visų yra šioks toks skirtumas. 
Mes anksčiau gyvenome ko
lonijomis, mūsų vaikai ir nau
jai atvykstantys pasklido po 
visą Ameriką, jie mažiau linkę 
burtis. Bet nežiūrėkim skir
tumų, ieškokime to, kas mus 
jungia. Mes visi esame lietu
viai, kitaip mes nebūtume čia. 
Mes tikime į Dievą, mūsų 
kultūra yra aukštai išvystyta, 
mūsų šeimos stiprios, mūsų 
žmonės yra morališkai stip
rios asmenybės (nors dėl to 
kartais mums sunku susi
kalbėti). Mes turim galingą 
visuomenę. Lietuva yra mūsų 
tėvynė. Nesvarbu kokio am
žiaus, nesvarbu kokios bangos 

esame, mes esame lietuviai. 
Tas mus jungia. Mūsų gyveni
mas pasikeitė ir mes patys 
turime keistis. Lietuva laisva, 
pasaulį valdo naujos tech
nologijos, mes lengvai galime 
susisiekti vienas su kitu ir su 
Lietuva. Mes gauname žinias 
iš Lietuvos tą pačią dieną. 
Taigi kas dabar, kokie mūsų 
aukščiausi tikslai šiandien ir 
ateityje? 

Išsipildė mūsų norai ir 
pasiteisino mūsų pastangos -
Lietuva laisva, savarankiška 
valstybė jau 13 metų, Lietuva 
pakviesta stoti į NATO, dėl ko 
mes tiek daug dirbome. Lietu
va saugi. Kas toliau? - klausė 
kalbėtoja. - Lietuva yra tarp 
blogų kaimynų, todėl mes 
turime amžinai budėti. 

Budėjimas yra mūsų pa
reiga. Aukščiausias mūsų pri
oritetas yra išlikti lietuviais. 
O neišliksime lietuviais, jeigu 
neturėsime gerų ryšių su Lie
tuva. Šaka be medžio, žinom, 
ilgai negyvuoja. Ir Lietuva tu
ri rūpintis savo diaspora -
lietuvija, kaip mėgsta sakyti 
Vytautas Landsbergis. Nepa
mirškime, kad išeivijoje yra 
ketvirtadalis tautos. Su Eu
ropos Sąjunga lietuvių pasklis 
po pasaulį dar daugiau. Jie 
Vakaruose ieškos darbo, kad 
galėtų užsitikrinti pragyveni
mą. Lietuva mažėja. Ji gali 
būti dar mažesnė. Lietuva iš
laikys savo žmones tik tuo
met, jeigu sukurs geras gyve
nimo sąlygas. Ir mes galim 
prisidėti, kad taip įvyktų, kad 
tos sąlygos gerėtų. O mes iš 
Lietuvos prašom pagalbos, 
norėdami išlikti lietuviais. 

Mūsų tikslas - pritraukti 
visų kartų ir kalbų lietuvius. 
O kad pritraukus, reikia juos 
aptarnauti. Norint aptarnau
ti, reikia plėsti savo veikimo 
programas. Reikia turėti pla
ną. Trečiosios bangos ateiviai 
yra išsilavinę, jie gali mums 
padėti kurti tas programas. 

Mes čia jau 100 metų, mes 
turim patyrimą, kaip išlaikyti 
lietuvybę. Savo patirtimi mes 
galime pasidalinti ir su Lie
tuva, ir su naujai atvykstan
čiais. 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDO (L.P.G. FUND) PRANEŠIMAS 
JAV LB XVII TARYBOS PIRMAJAI SESIJAI 

2003 M. RUGSĖJO 12-14 D. 

patys. 
„Lietuvos partizanų glo

bos" fondo tikslai yra skelbia
mi fondo aplinkraštyje JLPGF 
ryšininkas", kuris leidžiamas 
vasarą kiekvieneriais metais. 

Surinktas aukas LPG fon
das persiunčia į Lietuvą ir per 
(LLKS) Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdį paskirsto Lietuvoje 
pagalbos reikalingiems LLKS 
nariams. Jų gretos kasmet 
mažėja... 

LPG fondas kaupia aukas 
korespondentiniu būdu per 
savo kasmetinį aplinkraštį 
..LPGF ryšininką". Reikia 
pažymėti, kad visų 8-ių 

„Lietuvos partizanų glo
bos" fondas (LPGF). įsteigtas 
1995.09.25 Čikagoje. JAV, yra 
dalis Lithuaman Human Ser
vices Council of the USA, Inc., 
a non-profrt Corporation. Fed. 
TaxID 36-3163350. 

Susirgus LPGF iždininkui 
(A. Paužuoliui). LPGF iždinin
ko pareigas maloniai sutiko 
perimti Vytautas Gaižutis. A. 
Paužuolis palieka LPGF val
dybos nariu. Fondo valdybos 
nariai už savo darbą atlygini
mo negauna. Visa veikla vys
toma visuomeniniu pagrindu. 
Keliaudami į Lietuvą ar kitur, 
fondo nariai išlaidas padengia 

numerių išleidimas LPG fon
dui nieko nekainavo. Už tai 
padėka Akademinio skautų 
sąjūdžio Los Angeles skyriui, 
suradusiam „nežinomą" gera
darį, kuris veltui (ir su spalvo
tomis nuotraukomis) atspaus
dina ir atsiunčia į Čikagą 
(4,500 „LPGF ryšininko" eg
zempliorių); kuriuos valdyba 
išsiuntinėja po visą Ameriką. 
Visuomenės atsiliepimas 
aukomis yra itin geras. 

Piniginė apyskaita atskiru 
pranešimu yra pateikiama 
LPG fondo iždininko. 

Leonas MaskaliOnas 
LPG fondo pirmininkas 

J JETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBOS" KOMITETO PRANEŠIMAS 
Atkelta iš 4 psl. 
Komitetas praneša Lietu

vių fondui stipendijas gavusių 
našlaičių studentų vardus, 
pavardes bei jiems skiriamas 
sumas. Su komitetu artimai 
bendradarbiauja ir šalpa pri
sideda Omahos Skautų -
skaučių Neikus — V. Kudirkos 
vietininkija ir Omahos lietu
viai. Jiems vadovauja Laima 
Antanėliene. Jie tiesiogiai re
mia dideles ir neturtingas 
šeimas Lietuvoje. 

Terese Landsbergienė, 

veikli komiteto narė, yra at
stovė Vašingtono apylinkėje ir 
dirba su skautėmis, siunčia 
siuntinius Lietuvos vaikams. 

Renkant aukas labai daug 
prisideda Philadelphijos atsto
vė Jeanne S. Dorr. Ji pasiekia 
daugumą lietuviškai nekal
bančių aukotojų. 

Komitetas neturi apmoka
mo tarnautojo — visas darbas 
atliekamas savanoriškai. 

„Lietuvos našlaičių globos" 
komitetas yra inkorporuotas 
kaip pelno nesiekianti organi

zacija ir turi savo IRS numerį. 
Komitetas yra tik rankos, 

kurios surenka aukas ir per
duoda jas vargstantiems Lie
tuvoje. 

Komitetas dėkoja visiems, 
kurie prisideda prie šalpos au
ka ir padeda nuskriaustam, 
vargstančiam Lietuvos žmogui. 

Šiais metais komitetas ga
vo didelį palikimą. Dalis pi
nigų jau atėjo į komiteto sąs
kaitą, kita dalis dar turi perei
ti per „probate court". 

Birutė Jasaitienė 

Turim dirbti su Amerikos 
valdžia, stengdamiesi išpra
šyti kuo daugiau pagalbos 
Lietuvai - finansinės, techni
nės, ypač kariuomenei. Apy
gardos ir apylinkės turi dau
giau dėmesio skirti socialinei 
veiklai. Sutinku su Algi
mantu Gečiu, kuris sako, kad 
reikia padėti naujajai bangai 
įgyti legalumą. Kartu su 
kitais mes turime siekti jiems 
amnestijos. Mes turime aprū
pinti savo senelius. Reikia 
padėti apylinkėms. Turėtų 
būti aktyvesnės mūsų apygar
dos, nes iš centro sunku 
prieiti prie kiekvienos apy
linkės atskirai. Apygardos yra 
per mažai veiklios. 

Turim tęsti tradicinę mū
sų kultūrą, turime pasirūpin
ti finansais, reikalingais išlai
kyti savo organizacijas, nes be 
lėšų negalima bus vykdyti 
savo programų. Kiekvienas 
mūsų vaikas turi teisę į lietu
višką mokslą. Studentams 
turime surasti ryšius su 
Lietuvos akademiniu gyveni
mu, - kalbėjo Regina Naru
šienė simpoziume, aptardama 
JAV LB ateities perspektyvas 
ir tuo pačiu pristatydama 
savo viziją. 

Reginos Narušienės pir
mininkaujama XVII Tarybos 
sesija praėjo labai darbingai 
ir sklandžiai. Ataskaitas pa
teikė Krašto valdybos nariai. 
Dauguma jų pareiškė, kad 
visos praėjusios sesijos rezo
liucijos įvykdytos. 

Jul i ja Krumplyte ir Vytas Žemaitaitis ..Draugo" gegužinėje priiminėja prenumerata ir pardavinėja bilietus į 
Urmanos koncertą. L Tiįūnėlienės nuotr. 

VIENIŠO KEISTUOLIO PALIKIMAS 
Niekas nesirūpino apie 

beveik griūnantį, samanomis 
apaugusį. 50 metų nedažytą 
dviaukštį medinį namą vidu
ryje apleisto 68 akrų ūkio prie 
Medford. Oregon valstijoje. 
J au 30 metų nebedirbamas 
ūkis su vynuogių krūmais, ab
rikosų, persikų ir kitais vais
medžiais liko lyg negyvenama 
sala, aplinkui besiplečiant 
naujoms gyvenvietėms, nau
joms statyboms. 

Sename name gyveno vie
nišas, nevedęs 87 metų Wesley 
Howard. šį pavasarį miręs nuo 
infarkto. Su nieku jis nedrau
gavo, niekas pas jį nesilankė, 
neturėjo jis tualeto nei tele

fono. Kai kaimynų vaikai iš
drįsdavo jį aplankyti „Hallo-
ween" proga, jiems padalinda
vo po obuolį. 

Nemėgo vaikų 

Paaugliai mėgo jį erzinti, 
įsibraudami į sodą. vogdami 
vynuoges, netgi išmušdami 
langus. Hovvard juos vaikyda
vo su šautuvu rankoje, netgi 
paleisdamas šūvį su druskos 
užtaisu. Kaimynai jį laikė 
Kalėdų pasakos „Scrooge" 
šykštuoliu, atsiskyrėliu. 

Po jo mirties, jo advokatas 
atidengėjo testamentą, kuriuo 
jis savo ūkį, vertą 8.2 milijonų. 

dar 10 akrų. vertų 2.8 milijo
no, turėtas „Municipal Bonds" 
daugiau kaip 1 milijono ir 
70.000 dolerių banke pavedė 
apylinkes vaikams, kad ūkis 
būtų paverstas jaunimo sporto 
parku. 

Kadangi keistuolis nenu
rodė, koks būtų tas vaikų-jau-
nimo sporto parkas ir kas jį 
turi įkurti, tam buvo sudaryta 
apylinkės gyventojų taryba, 
kuri palikimo lėšomis galės tą 
jaunimo sporto parką įruošti. 

Šį retą įvykį plačiai aprašė 
Amerikos spauda. 

Paruošė Br. J. 

Smagu nuo pirmos minutės 

Skambin t i i 
L 

Lie tuva 15 .9 centai minutei 

Kanadą 4.9 c 

JAV 4,5 c 

Vokiet i ją 4 .9 c 

UK 4.9 c 

Lenki ja 8.9 c 
1 ii. 

Rusija 9.9 c 

• Patikimas ryšys 
• Be mėnesiniu mokesčiu 
• Be kontrakto bei išankstinio mokesčio 
t Nereikia pakeisti sovo dabartinės tolimo skambinimo 

kompanijos 
• Ta pati žema kaina 24 /7 
• Skambinkite iš bet kurio telefono per visa JAV - iš mobilaus, 

viešo automato, iš draugu ar iš viešbučio 

Užsiregistruokite šiandien ir pasinaudokite šia mūsų reklamai 

Vartodami kodą DR072803. gausite 50 minučių nemokamai skambinti JAV ribose. 
Ši lengvata siūloma tik naujiems klientams ir galioja iki 2003 m. rugpjūčio 31 d. 

^ • I D D T 
WORLD D1SCOUNT TGLCCOMMUNICATIONS 

1-888-353-0808 
www.mywdt.com 

http://www.mywdt.com
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Siūlo darbą 

„303 TAXT 
Reikalingi taksi vairuotojai su 

minimalia anglų kalba. 
Apmokome. Atlyginimas nuo 
$500 (per savaitę) ir didesnis. 

Tel. 847-368-8914; 
847-366-9783, Jurijus, arba 

atvykti 709 N. Main St., Mount 
Prospett. IL. 60056. 

Reikalinga masažistė 
darbui offise. 

Northvvest suburbs. 
Tel. 847-962-1158. 

Ieškomas paturės J2KE 
programuotojas, turintis \adova\i-
mo komandai patirtį darbui miesto 

centre Reikalinga WSAD. XML. 
Webser\ices patirtis. 
Konald H. l.ippitt 
Account Manager 

Strategic Staffinj: Solutions. Ine (S3) 
1415 W. 22nd Street. Suite 280 

Oak Brook. II. 60523-2022 
630-571-4302 direct 

630-571-0041 fax 
847-651-8267 cell 

Dunkin Donuts in Orland Park. 
15609 S. Harlem. looking f'or reliab-
le. hard workin« person. hooesi tor 

counter person poMtion (some Knglish 
is reguired). Full time or part tirhe. 

will train Hlease call 708-429-5533. 
between 9 am - 1 pm or 708-557-

9163. bet«een 2 pm - 6 pm. 

Namų remonto ir statybines paslaugos Parduoda 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Emplovment Ageney 

Tel. 773-736-7900. 

Ieškom lietuvių „carpenter" 
(namų statybos darbuotojų). 
kurie dirba Long Island, NY. 

Tel. 631-583-5848. 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel . 1 -773-585-9500 

VILNIUS 2003 
SKRYDŽIAI iš įvairių JAV miestų. 

Grupės ir pavieniai keliautojai 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

Dėmesio! 13 dienų kelione laivu ir traukiniu į ALASKĄ 
2004 m. liepos 12-24 d. Skambinti Ritai. 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-mail: broneb® aol.com 

S „3. -^S^Įj^^Z.Z^Z.Z^Z.Z^Z.Z.^^^ISMMSM^S^MSJSM^M^MS^E^SS 

Į V A I R U S 
* Moteris, turinti 9 m. patirtį, 

geras rekomendaci jas, darbo 
ieidimą. automobilį, susikalbanti 
angliškai, gali palengvinti jūsų 
gyvenimą pietvakariniuose rajo
nuose. Gali gyventi kartu. Tel. 
773-383-4301. 

* 50 m. moteris prašo padėti 
surasti darbą prižiūrėti senus 
žmones. Lietuvoje turi sunkiai 
sergant i sūnų. Tel. 773-376-
2874. 

Mergina ieško bet kokio 
darbo su gyvenimu nuo spalio 
10d.Tel . 617-283-2121. 

Moteris perka darbą. Gali 
pakęsti atostogų ar bet kurią sa
vaites dieną. Turi automobil į ir 
2.5 metų darbo stažą ame-nkie-
čių ligonių priežiūroje. Tel. 815-

372-8985 ar 224-622-1007. 
* Moteris nori prižiūrėti se

nukus. Gali pakeist i savaitga
liais. Tel. 773-925-1375. 

* Moteris gali prižiūrėti jūsų 
vaikus nuosavame name ir sau
giame kieme. Tel.630-665-7283. 

' Moteris perka ofisų valy
mų darbą vakara is , pietiniuose 
rajonuose. Tel. 630-665-7283. 

* Merg ina gal i pastovia i 
pakeist i be t kurią sava i tes 
dieną. Tel. 630-688-3306. 

* 23 m. merg ina perka 
darbą žmonių priežiūroje. Siūlyti 
įvairius var iantus. Tel. 630-688-
3306. 

* Moteris ieško darbo šeš
tadieniais ar off iso valymų. Tel. 
708-220-3202, palikti žinutę. 

r 
f NORĖJAU PRANEŠTI. KAD 
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DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIAU!!! /<~-

**J> 

Šildymas 
Saldymas 

6556 S. Kectne Cricsco, IL 60629 
Prekyba, nstafavimas, aptamavrnas 

— Ucensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
per savaite 

773778-4007 
773531 183* 

STASYS CONSTRUCTION 

„ H V A C of Hinsdale". Taisome 
namų šaldymo įrenginius bei 

krautuvių šaldvtuvus. 
Te l . 630-880-7080 (mob.); 

Fax. 630-323-0218. 
Kęstut is Laukaitis. 

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

.soft'its". ..deck's". ,.gutters".p!okšti 
ir ..shingle" stosiai; cementas, 

dažymas. Turiu-darbo draudimų. 
S. Henetis. tel. 630-241-1912 

A m b e r construct ion Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambint i Sigitui. 
tel. 773-767-1929. 

Siūlo išnuomoti 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apvl. S415 į mėn. + „security" 

Tel. 773-434-4543 

Buta i pensininkams modernūs. 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis. 
Lietuviškoje aplinkoje. Marijos 

Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Kreipkitės: Villa 

M a r i a , P.O. Box 155, 
Thompson. CT 06277. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Te l . 630-910-0644. Janą. 

Čikagos pietvakariuose 
išnuomojami 1. 2 ir 3 mieg. 

butai. Kreipt is First Rate Rea l 
Es t a t e . tel.773-767-2400. 

Aušra Padalino. 

I šnuomojami ! ir 2 mieg. butai 

Summtit rajone bei Studio 

Lemonte. Tel. 708-476-1155 a r 

708-476-1184. 

Išnuomoju kambar į 
Orland Hills rajone moteriai arba 

vyrui. Tel . 708-873-0891. 
Palikti žinutę ir tel. numerį. 

perskambinsime. 

Berwyn išnuomoju 2 kambar ių 

butą pirmame aukšte. Kaina 

$700. į tą kainą įskaitant elektrą 

ir dujas.Tel. 708-717-1300. 

Išnuomojami 1 ir 
2 miegamųjų butai 

Marąuette Park rajone. 
Tel. 708-955-2808. 

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

Tel. 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 

350 N. Clark, 
Chicaao. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicaao. 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. 

P E R S I U N Č I A M E \ L I E T U V Ą 
^ . ^ ^ . R E M ū N T u O J A M E 

C P A R D U O D A M E 

itdtuad 

P A D E D A M E Į S I G Y T ! A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 Ū 8 - 5 9 9 - 9 6 8 Ū , 6 3 D - 7 7 4 - 1 1 9 2 

• & • 

Alvvays With Fiovvers 
• Gėlės | Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštes 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

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

• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

8 0 1 5 W . 79 St. Jus t i ce , IL 6 0 4 5 8 ; T e l . 888 -594 -6604 

£ 1 
Z7\ 

08)386 
. - » 

DĖMESIO! DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau 

skelbtis laikraštyje 

brangiai kainuoja? 

Ne beda. 

DRAIKAS jūsų skelbimą 

išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tel. 

771^58^9500 ar užsukti i 

DRAUGO administracija 

adresu 454S W. 63 St., 

Chicago, IL 60629. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENIS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away" 
planu. Atliekame visus toto 

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 trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draudimo paslaugos 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
D R A U D I M A I 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agente Barbara Murray 
Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W . 95 St.. O a k Lawn, IL 

708-423-5900 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
ALTOVlOMJONAVlLiSVHKATOS 

R GY\ YBĖS DRAUDIMAS. 
Asentas Krank Zapol is i r O f f . M c r . 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai". 
FRA.NK Z A P O L I S 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel . 708-424-8654.773-581-8654 

Kirpėjų paslaugos 

K I R P Ė J A , turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

atlieka chemini sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel . 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina 

Parduoda 

P a r d u o d a m a s šviežias šių metų 
g r y n a s bičių medus . Galima 
gauti ir po pamaldų Lemonte. 

Tel . 630-323-5326. 
Kazvs Laukai t is . 

Kraustymosi paslaugos 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Qį& Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 *<*•***>**• 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas r 
" Pardavimas „ j j 
" Surandame 

optimaliausią finansavimą 

,-:i9*\ i 

<fe&. 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vok* Mat 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer® worldnet.att.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

(>*JWg Accent 
Homefinders 

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

Voice Mail 708-233-3374 
Fa* 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

ž e m ė s s k l y p ą . Ve l tu i 
į ka ino ju n e k i l n o j a m ą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansinę paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S 
& 8 U 1 L 0 E R S , I n c . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

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

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

GREIT PARDUODA 
_rnj___ Landmark 
- - " * * • properties 

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

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

Drake 
Dtd 

lt Again! 

5 S.Prospect. Ciarertdon 
Hiils. Illinois 605'4 

Badą Btefrys 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto Įkainavimas. 
PneŠ parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės j 

Drake Reaftor 

Lolita Rasimavičiutė 
REALTOR 

4705 S. Gilbert Ave. 
LaCrange, IL 60525 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę, 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 
Tel. 708 612 8573 mob. 

E-mail: iolita.rasima@century21 com 

atinortgage \ \ t a $ K e l t i V* 

• N a m ų f i n a n s a v i m a s visoje Amerikoje 
• L a b a i p r i e i n a m o s sąlygos 
• G r e i t a s i r t o b u l a s p a t a r n a v i m a s 

• S k a m b i n k i t e m a n š i and ien : 

N e m o k a m a i : (888)-733-9070 
vytas.keblys@citigroup.com 

Loan Consultant 

% -?-w ;• z&srssįT 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

B2CSHT IHBflrKAHCB AGENC7 
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 

TURGUS Valentinas Krumplis 

HALINA 
1 708 453 5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
(vairūs darbai 

1 773-838 1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Va i ruo to^ teisės • CDL 

CAROLINA ĮANITORIAL, Inc. 
1 7 0 8 - 8 3 7 ^ 9 0 4 
Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučiu kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

LEONID 
2881 N Mihvaukee 

1-773-395 8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

MARINA 
1-847 329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namu, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratesimas • "aid 
t o tax payer" informacija dėl taksu 

mokėnmo • vaikai ir seneliai 

IVA 
1 708 499 9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai ivairūs 

TERE5A 
1 773-545 3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai ivairūs 

NIKĄ 
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

1-773 804 0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotom teises - CDL 
6 1 0 5 W Belmont , Chicago, IL 

CHEPOV'S 
Dome5tic Ageney, Ine 

1 * 4 7 - 8 0 3 - 6 4 3 9 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

Tai - Jūsų laikraštis 
D R A U G A S 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamgĮu 
patalpų valymui Mokame grynais 
kiekviena dieną. 
M i n u t e M a i d 7562 N. MiKvaukee, 
C h i c a g o , IL 60631 1 - 8 4 7 6 4 7 -
0433. Kalbame ir rusiškai Klausti 
Jurijaus arba Leon ido 

D R A U G O b i u l e t e n i s 

TURGUS 
T e l . 773-585-9500 
F a x . 773-585-8284 

vanSas. 

pavardė, 

adresas. 

mtestas-

tetef — 

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

S i u s k i t e p a š t u a r b a f a k s u : 
D R A U G A S 

4 5 4 5 W. 6 3 S t . 
C h i c a g o , IL 60629. 
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mailto:pencylar@comcast.net
http://aol.com
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:amikulis@usa.com
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„DRAUGO" METINIS POKYLIS 
2 0 0 3 m. spalio 19 d., SEKMADIENI, 6 v.v., Martinique pokylių salėje, 2500 VV. 95th St., Evergreen Park, IL 

6 v.v. kokteiliai; 7 v.v. vakarienė; S v.v. šokiai. Pokylyje dalyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius. 
Pokylio metu bus paskelbti loterijos laimėtojai — Meninė programa — Šokiams gros ansamblis „Kaukas" 

... 
Lietuva j a u kovoja dėl Europos Sąjungos m u i t ų 

A t k e l t a i š 1 p s l . 
taip p a t žaliava Marijampolės 
bendrovei „Verni tas" , įmonės 
„Lifosa" t rąšų komponentai , ža
liava bendrovei „Dirbtinis 
pluoštas", valgomoji d ruska iš 
Baltarusi jos. Visos šios prekės į 
Lietuvą įvežamos be muitų, tuo 

ta rpu ES joms taiko importo 
mui tus . 

Be to, Panevėžio kineskopų 
gamykla „Ekranas" kreipėsi į 
Europos Komisiją pareikšdama, 
kad pati aprūpins visas ES vals
tybes savo gaminamais kines
kopais. „Ekranas" protestuoja 

prieš EK ketinimus nuo 2004 
metų nebetaikyti importo muitų 
k ineskopams, įvežamiems iš 
trečiųjų valstybių. Panevėžie
čiai baiminasi nelygios konku
rencijos dėl Korėjos, Malaizijos 
ir kitų valstybių atitinkamos 
produkcijos įvežimo į ES. 

Aukštąj į mokslą Lietuvoje baigia daugiau moterų, bet valstybę valdo 
daugiau vyrų 

A t k e l t a i š 1 p s l . 
2002 meta is vidutinis pirmą 

k a r t ą bes i tuokiančių moterų 
amžius buvo 24, vyrų — 26 me
tai. Tač iau kasmet tuokiasi vis 
vyresni žmonės — 2000 metais 
v idut in is nuotakų amžius buvo 
23.7, j aun ik ių — 25.7. 

Pe r me tus išsituokia apie 
11,000 porų — 1,000 gyventojų 
tenka apie 3 ištuokas. Vidutinė 
buvus ios san tuokos t r u k m ė 
2002 me ta i s buvo 12.5 metų. Po 
ištuokos dažniausiai su motina 
lieka apie 10,000 vaikų. 

Vis daugiau vaikų Lietuvoje 

gimsta ne santuokoje. Nuo 1995 
metų iki 2002-ųjų tokių vaikų 
padaugėjo 2 kar tus ir jie šiuo 
metu sudaro 28 proc. visų gimu
siųjų. 

J au visą dešimtmetį Lietu
voje mažėja g imstamumas . 
2000 metais gimė 30,000 vaikų 
arba 11,200 (27 proc.) mažiau 
negu 1995 metais. Praėjusiais 
metais 1000 gyventojų teko tik 
8.6 gimusiųjų — 25 proc. ma
žiau nei 1995-aisiais. 

Nuo 1995 iki 2000-ųjų mote
rų ir vyrų mirtingumais mažėjo, 
tačiau nuo 2001 metų jis vėl 

pradėjo didėti. 
Pernai mirė 21,800 vyrų ir 

19,300 moterų. Vyrų mirtingu
mas yra 30 proc. aukštesnis už 
moterų. 

Moterys Lietuvoje gyvena 
12 metų ilgiau nei vyrai — pas
tarųjų vidutinė gyvenimo truk
mė — 66 metai, moterų — 78 
metai. 

2003 metų pradžioje Lietu
voje gyveno 1 mln. 845,000 mo
terų ir 1 mln. 617,000 vyrų. Mo
terų buvo 228,000 daugiau. 

100 vyrų galėtų atitekti 114 
moterų. 

Tautos i šr inktųjų pajamos bus paskelbtos v i suomenei 
A t k e l t a i š 1 p s l . 
A r t ū r a s Ska rdž ius — 75,300 
litų, pavaduotojas socialdemok
r a t a s Vytenis Andriukait is — 
85,700 litų, pavaduotojas libe-
ra lcen t r i s tas Gintaras Stepona
vičius — 142,000 litų grynųjų 
pajamų. 

T a r p Seimo komitetų pir
m i n i n k ų daug iaus ia grynųjų 
pajamų praėjusiais metais gavo 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komite to pirmininko Alvydo 
Sadecko šeima. Kartu su žmona 
jis gavo 346,700 litų grynųjų 
pajamų. 

Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto pirmininkas Algirdas 
Sysas su žmona gavo 217,300 
litų, Aplinkos apsaugos komite
to p i rmin inkas Alfonsas Macai
tis — 175,200 litų, Užsienio rei
kalų komi te to p i r m i n i n k a s 
Gediminas Kirkilas — 118,700 
litų, Valstybės valdymo ir savi
valdybių reikalų komiteto pir
m i n i n k a s P e t r a s Papovas — 
109,600 litų, Informacinės vi
suomenės plėtros komiteto pir
min inkas Algirdas Kunčinas — 
100,900 litų. Biudžeto ir finansų 
komiteto pirmininkas Algirdas 
Butkevičius — 96,600 litų, Švie
timo, mokslo ir kul tūros komi
te to p i r m i n i n k a s Rolandas 
Pavilionis — 96,200 litų, Teisės 
ir te i sė tvarkos komiteto pirmi
n i n k a s Aloyzas S a k a l a s — 
74,100 litų, Kaimo reikalų ko
mite to p i rmininkas Gin tau ta s 
Kniukš ta — 68,700 litų, Svei
katos reikalų komiteto pirmi
n inkė D a n g u t ė Mikut ienė — 
66,100 litų grynųjų pajamų. 

Seimo Antikorupcinės 
komisijos p i rmininkė Nijolė 
Steiblienė praėjusiais metais 
gavo 72,700 litų, Etikos ir proce
dūrų komisijos pirmininkas Al
g iman tas Sa lamakinas — 
67,200 litų grynųjų pajamų. 

Tarp Seimo frakcijų vadovų 
daugiaus ia grynųjų pajamų 
praėjusiais metais gavo Liberal-
demokratų frakcijos seniūnas 
Henrikas Žukauskas. Kartu su 
žmona 2002 metais j is gavo 
114,000 litų pajamų, išskaičia
vus mokesčius. 

Valdančiosios Socialdemok
rat inės koalicijos frakcijos se
n iūnė I rena Šiaulienė gavo 
100,700 litų, socialdemokratų 
bendrininkės Naujosios sąjun
gos (NS, socialliberalų) frakcijos 
seniūnas Alvydas Ramanaus
kas su žmona — 89,600 litų, 
mažumai priklausančios Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
frakcijų seniūnė Kazimiera 
Prunskienė — 71,800 litų, opo
zicinės Tėvynės sąjungos-kon-
servatorių frakcijos seniūnas 
Andrius Kubilius su žmona — 
72,600 litų, opozicinės Liberalų 
ir centro frakcijos seniūnas 
Eligijus Masiulis su žmona — 
67,500 litų grynųjų pajamų. 

Tarp Seimo narių, einančių 
ministrų pareigas, daugiausia 
pajamų praėjusiais metais gavo 
susisiekimo ministras Zigman
tas Balčytis. Kartu su žmona jis 
gavo 311,900 litų grynųjų pa
jamų. 

Sveikatos reikalų ministras 
Juozas Olekas kar tu su žmona 
pernai gavo 194,000 litų grynų

jų pajamų. Ministru J. Olekas 
buvo paskir tas šių metų kovą. 

Žemės ūkio ministras Je
ron imas Kraujelis su žmona 
2002 metais gavo 103,400 litų, 
švietimo ir mokslo ministras 
Algirdas Monkevičius su žmona 
— 92,900 litų, Roma Dovydė
nienė (dabar Žakaitienė) — 
73,600 litų grynųjų pajamų. 

-_.- • 2002 metais Seimo narių 
pareigas ėjo ir vėliau iš parla
mento į Prezidentūrą pasitrau
kę Rolandas Paksas, Dalia Kut
rai tė-Giedrai t ienė ir Alvydas 
Medalinskas. 

Prez identu išrinktas R. 
Paksas praėjusiais metais su 
žmona gavo 65,300 litų, jo pata
rėjais tapę Dalia Kutraitė-Gied
rait ienė su vyru — 123,900 litų, 
Alvydas Medalinskas su žmona 
— 61,200 litų grynųjų pajamų. 

Mažiausiai grynųjų pajamų 
praėjusiais metais gavo Libera
lų ir centro frakcijos narys Do
mininkas Velička. Jis deklaravo 
gavęs 33,700 litų pajamų, iš
skaičius mokesčius. 

141 parlamentaras pernai iš 
viso gavo 19.5 mln. litų grynųjų 
pajamų. 

Seimo nariai gauna ne tik 
atlyginimą už darbą parlamen
te, bet ir gali gauti dividendus 
už tu r imas įmonių akcijas, pa
lūkanas už indėlius, pajamas už 
parduotą turtą, autorinius atly
ginimus už mokslinę ir kūrybi
nę veiklą. 

Pateikti duomenys remiasi 
mokesčių inspekcijai pateikto
mis Seimo narių turto ir pajamų 
deklaracijomis už 2002 metus. 

DAR APIE RUSIJOS PREZIDENTĄ 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
o vandens nudruskinimo, mine-
ral izavimo ir dezinfekavimo sis
temos neveikia. Tur imas van
duo t aupomas , išduodamas t r i s 
k a r t u s per dieną kar tu su mais
tu , o drabužia i ir patalynė skal
biami t ik kas 25 paras. 

Dėl blogų sąlygų laive pra
sidėjo žarnyno susirgimai, odos 
išbėrimai. Laive nėra specialių 
pa ta lpų sergantiems. Teigiama, 
jog ba ig ias i ir pagr ind in ia i 
mais to produktai , o laivo savi
n i n k a s naujų nepristato. 

Už avarinį laivo stovėjimo 
laiką „Navigator" jū r in inkams 
skaičiuojamas 5 dolerių per pa
rą pajus . 

I T F t ikr in to jas Lietuvoje 
Andrėj Černov sakė, jog jūr i
ninkų padėtį sunkina tai , kad 
laivas stovi prie Afrikos valsty
bės k r an tų , o Mauritanijos Nua-
dibu uos tas garsėja daugybe ja-

Mauritanijoje įstrigo Lietuvos jūrininkai 
me paliktų laivų. A. Černov tei- jos zonoje. J is teigė kalbėjęsis su 
gė, kad ITF biuro Londone ats
tovai pažadėjo, kad į laivą nu
siųs gydytoją, kuris įvertintų jū
rininkų sveikatos būklę. 

„Navigator" yra 47 žmonių 
įgula. 32 jūreiviai iš Lietuvos, 
kiti iš Rusijos, Ukrainos, laivo 
kapitonas — klaipėdietis Vik
toras Safonovas. 

Jū r in inka i iš Klaipėdos į 
laivą „Navigator" buvo išsiųsti 
balandžio 4 dieną penkiems mė
nesiams su galimybe pratęsti 
sutartį dar mėnesį. Sutartis su 
jū r in inka i s baigsis spalio 4 
dieną. 

Per mėnesį jūrininkai vidu
tiniškai turėjo uždirbti po 900 
dolerių. 

Laivo savininko atstovas 
sakė, kad iki pagrindinio laivo 
veleno gedimo, kurio keitimas 
kainuotų apie pusę milijono dr 

lerių, laivas žvejojo Mauritani-

„Navigator" savininko „Delmar 
International SA" firmos direk
tor iumi , kur is pažadėjo, kad 
rugsėjo pabaigoje laivas bus 
tempiamas remontuoti į Ispa
nijos Las Palmo uostą, iš kur jū
rininkai bus išskraidinti į na
mus. Pertempimas gali trukti 
apie 5 paras. 

* T a r p t a u t i n i o t y r i m o 
d u o m e n i m i s , Lietuvoje p in i 
g a i s a t s i l yg in t i žu rna l i s t ams 
už spaudoje skelbiamą informa
ciją populiariau nei Estijoje, jų 
paperkamumo lygis panašus 
kaip Latvijoje, tačiau mažesnis 
nei Lenkijoje ar Kroatijoje. 
Vadinamasis žiniasklaidos pa
pe rkamumo indeksas 66-iose 
pasaulio valstybėse nustatytas 
ir paskelb tas pirmą kartą, 
T,u tiiva — sąrašo viduryje. 

(VŽ-Elta) 

E. R I N G U S 

Prezidento r ink imams Ru
sijoje a r tė jan t , vis dažniau 
spaudoje pasirodo, nors ir kuk
lių, informacijų apie dabartinį 
prezidentą. Pr ieš porą savai
čių daugelyje Europos laikraš
čių išspausdinta t rumpa žinu
t ė apie Putin su nuot rauka tik 
n e jo, bet jo tėvo, padaryta 
pr ieš 60 metų. 

Pirma nuot rauka pasirodė 
Varšuvos dienraštyje ^Ango-
ra". Nuotraukoje matomi šeši 
kar ininkai : t rys rusų, t rys ka
zokai, visi vokiškomis unifor
momis su rus iška emblema 
(ROA — Rusų vadavimo armi
j a ) prie Varšuvos griuvėsių. 

Sakoma, kad nuot rauką parū
pino buvęs rusų žvalgybos ka
r ininkas V. Suvorov, dabar gy
venąs užsienyje ir rašąs daug 
knygų apie Antrą pasaulinį karą. 

Perspausdint i šią fotogra
fiją drįso Maskvos „Komso-
molskaja Pravda". V. Suvorov 
paneigia tvir t inimus, kad j is 
y r a a smuo , kur i s pa rūp ino 
nuotrauką lenkų laikraščiui ir 
kad ruošiasi lenkų laikrašt į 
duoti į teismą. 

Dar daugiau informacijų 
apie dabart inį prezidentą Vla-
dimir Put in galima rast i gar
saus rašytojo ir „Berliner Zei-
tung" korespondento naujoje 
knygoje „Gangsteriai iš rytų". 
Joje koncentruojamas dėme-
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PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuves visoje 
Amerikoje. ..Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, 

žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, 
reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų 
popierių su siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 

Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 
spaustuve negalėtų atlikti. 

Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 
parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 

spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuvės 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 

ką mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas. 
todėl nėra krto tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip ..Draugas" 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 
Valentinas Krumplis 

DRAUGAS 
4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

sys į vokišką firmą „SPAG". 
Fi rmos veikla vokiečių policija 
pradėjo domėtis šių metų ge
gužės mėnesį. Vokiečiai į taria, 
kad minė ta firma tarpininkau
j a Kolumbijos narko-preky-
bininkų veikloje Europoje ir 
Rusijoje, kad Vladimir Pu t in 
d i rban t St. Peterburgo mero 
pavaduotoju, teko turėti rei
kalų su SPAG, ir kad jo parei
gos, ka ip KGB pareigūno, bu
vo užsieniečių priežiūra, tad jų 
veikla j a m buvo žinoma. SPAG 
firmos steigėjas, advokatas R. 
Ri t ter sėdi vokiečių kalėjime. 

Toliau savo knygoje auto
rius tvir t ina, kad Putin nuo 
1990 metų pradžios žinojo apie 
rusiškos mafijos veiklą Rusi

joje ir užsienyje, apie nekilno
j amų objektų pirkimą stambiu 
m a s t u Rusijoje, Europoje ir 
Amerikoje ir kad Pu t in buvo 
be ta rp iška i a r per d r a u g u s 
įveltas į šias transakcijas. Au
torius tvirtina, kad dabar Ru
sijos valdžioje mafija tur i ne
mažą kiekį savo agentų, kad 
mafijai padeda dabar t inė val
džia į jos veiklą ž iūrėdama pro 
pirš tus, kad mafijos nesuvar
žyta veikla ves k raš tą į pra
žūtį , jeigu būsimoji valdžia 
neapkarpys nusikaltėlių veik
los. 

Reikia tikėtis, kad knyga 
bus skubiai išversta į rusų 
kalbą. 

Af A 
LEONARDAS SURDOKAS 
Mirė 2003 m. rugsėjo 10 d., sulaukęs 81 metų. Gy

veno Joliet, Illinois. 
Nuliūdę liko: žmona Aldona Jonikas su šeima, daug 

artimųjų, draugų ir pažįs tamų Amerikoje bei Lietuvoje. 
A.a. Leonardas bus pašarvotas pirmadienį, rugsėjo 

22 d. nuo 5 v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo 
n a m ų koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti 
Derby Rd.). Religinės apeigos įvyks 6:30 v.v. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

Mirus žymiai visuomenės veikėjai ilgametei JAV 
Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų tary
bos pirmininkei 

A f A 
BIRUTEI JASAITIENEI, 

reiškiame gilią užuojautą jos šeimos nariams ir 
artimiesiems, visiems skaudžiai išgyvenantiems 
šią netektį. 

Lietuvos Respublikos Generalinis 
konsulatas Čikagoje 

Mirus Lietuvių fondo narei, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Socialinių reikalų tarybos pirmininkei 

A f A 
BIRUTEI JASAITIENEI, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą dukterims 
JŪRATEI ir AUŠRAI, sūnui ALGIUI, jų šeimos 
nariams bei artimiesiems. Šviesus Birutės at
minimas, jos gerumas ir nuoširdumas, atliktų 
darbų gausybė ilgam išliks mūsų tautiečių 
širdyse. 

Lietuvių fondas 

Mylimam Tėvui 

A f A 
ANTANUI JUODVALKIUI 

Amžinybėn išėjus, nuoširdžiai užjaučiame skau
džios netekties prislėgtą mūsų brangią narę poe
tę EGLĘ JUODVALKE, jos vyrą HENRYK 
SKWARCZYNSKI, jos brolį UOSĮ su šeima ir 
kitus artimuosius. Liūdime kartu. 

Lietuvių Rašytojų draugija 

http://wnvw.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

Violeta Urmana-Urmana-
vičiūtė dar savo, dainininkės, 
kelio pradžioje yra pelniusi 
daugelio konkursų premijas: 
1992 m. Vienoje, Belvederio 
konkurse, apdovanota trimis 
specialiomis premijomis; Bar-
celonoje, Francisko Vinas kon
kurse, pelnė Gran Prix, spe
cialią Agnės Baltsa premiją, 
skiriamą geriausiam mecoso
pranui, ir dvi specialiąsias 
premijas. Laureato vardą pel
nė 1993 m. - Strasburge vyku
siame VVagnerio-Stimmeno 
festivalyje. Violetos Urmanos 
koncertas vyks rugsėjo 21 d. 3 
v.p.p. Morton gimnazijos audi
torijoje (J. Sterling Morton 
H.S. Auditoria, 2423 So. Aus-
tin Blvd., Cicero, IL.). 

Morton auditorijoje bi
lietų kasa koncerto dieną bus 
atidaryta nuo 12 vai. iki 2:15 
v.p.p. Čekiai nebus priimami. 

I Violetos Urmanos kon
certą 8 bilietus nupirko Cice
ro, IL, miesto meras Ramiro 
Gonzalez. 

Į Violetos Urmanos kon
certą rugsėjo 21 d. autobusas 
iš Marquette Parko, nuo Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
išvyks 1 v. p.p.. o iš Brighton 
Parko, nuo Švč. M. Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo bažny
čios, 1:30 v. p.p. 

Autobusas į V. Urmanos 
koncertą rugsėjo 21 d. iš PLC 
išvyks 2 v.p.p ir parveš atgal 
po koncerto. Registracija tel. 
708-346-0756 arba 630-243-
0791. 

Violeta Uj-mana. atvykusi 
koncertuoti tautiečiams į 
Čikagą, lydima Rūtos ir Algio 
Grigų, aplankė Lyric operą, 
kurios patalpas viešniai ap
rodė operos vadybininkas. 

Penktadienį per radijo 
stotį WFMT-98.7 buvo pla
čiai pasakota apie Violetą 
Urmaną. jos koncertą Morton 
auditorijoje ir Lietuvą. Po to 
pasipylė norinčių solistės pa
siklausyti amerikiečių skam
bučiai. Apie solistę bus pasa
kojama ir šeštadienį. Šią 
programą transliuojama 700 
stočių. 

„Seklyčioje" rugsėjo 24 d., 
2 v. p.p., trečiadienio popietės 
programoje dalyvaus klaipė
dietis Algirdas Petraitis, kuris 
šiuo metu vieši Čikagoje. Jo 
numatytą programą galima 
pavadinti ..Rimties valandė
lė", kurios metu jis, pritarda
mas gitara, dainuos ilgesin
gas, graudžias ir švelnias me
lodijas. Bus laimikių kupinas 
laimės šulinys. 

Rugsėjo 28 d., sekmadienį, 
po 10:30 vai. ryto šv. Mišių, 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje „Kavutės" po
pietėje turėsime viešnią įš 
Kauno, šiuo metu Čikagoje 
viešinčią liaudies menininkę 
ir poetę Malviną Petronėlę 
Januškevičiūtę-Rocienę. Pa
bendrausime, pasiklausysime 
jos poezijos ir pasigėrėsime 
dailės darbais. Visų maloniai 
laukiame. 

Kažko man taip gera, 
Kažko man taip linksma. 
Gal dėl to, kad svajonė 

išsipildė, 
Gal dėl to, kad esu kartu 

su visais centre, 
rašo eilėraštyje Inga Šal-
kauskaitė iš Obelių dienos 
centro, kurį globoja ,,Vaiko 
vartai į mokslą" būrelis, rug
sėjo 28 d., sekmadienį, PLC, 
Lemonte, po 11 vai. šv. Mišių, 
ruošiantis „Derliaus pietus". 
Bilietus galima įsigyti krei
piantis į Ritą Venclovienę tel. 
847-940-0283. 

Pedagoginiame Lituanis
tikos institute Jaunimo cen
tre (5600 S. Claremont Av. 
Chicago, IL. 60636-1039) 
rugsėjo 20 ir 27 d. (šeš
tadieniais) nuo 9 v.r. iki 1 v. 
p.p. pratęsiamas naujų stu
dentų registravimas. Čikagos 
apylinkėse gyvenantys jau
nuoliai registruosis į akivaiz
dinį skyrių (t. y. lankys pa
skaitas šeštadieniais), o į nea
kivaizdinį skyrių paštu re
gistruosis gyvenantys kitose 
JAV valstijose. Trejų mokslo 
metų kreditus užskaito kai 
kurie JAV universitetai ir ko
legijos. Daugiau informacijos 
suteiks Milda Šatienė tel.: 
708-409-0216. 

ROMUVA PRODUCTIONS PRESENTS 

^ WHEN « » 

LITHUANIA 
RULED THE WORLD 

P A R T IV 

BY KĘSTUTIS NAKAS 
„Romuva Productions" 

pjesė „When Lithuania Ruled 
the World, part I V (autorius 
Kęstutis Nakas) Chicago Cul-
tural Center Studio Theatre 
77 East Randolph St., pir
mame aukšte. Spektakliai 
vyks iki rugsėjo 28 d. - atei
nantį ketvirtadienį, penkta
dienį ir šeštadienį 7:30 v.v.; 
sekmadienį 2 v. p.p. Bilietai 
15 dol., studentams ir pensi-

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

Draugo fondo 2002-20U3 m. direktorių taryba. Iš kairės sėdi: dr. Ona Daugirdiene, pirm. Bronius Juodelis, a.a. 
sekr. Birute Jasaitiene ir Marija Reiniene. Stovi: Julius Lintakas, Vaclovas Momkus. Antanas Valavičius, dr. 
Petras Kisielius ir kun. Viktoras Rimšelis. Jono Kuprio nuotr. 

A. a. dr. Vinco Maciūno, 
Draugo fondo garbės nario, 
laidotuvėse jo atminimui vie
toj gėlių buvo paaukota 425 
dol. Draugo fondui - lietu
viško žodžio puoselėjimui ir 
lietuvybės išeivijoje palaiky
mui, kaip laiške rašo Genovai
tė Mačiūnienė. Aukojo: šeima, 
Algimantas ir Teresė Gedai, 
Vytautas Vidugiris, V. ir M. 
Viliamai, Martin Čiurlionis, T. 
ir J. Door, Danutė ir Rimas 
Gedeikai, Vytautas ir Bronė 
Volertai. Draugo fondas jiems 
širdingai dėkoja. Šią sumą 
sudėjus su dr. Vinco ir Geno
vaitės ankstesniais įnašais 
Draugo fonde, susidarė 1,005 
dol. suma. velionį pakelianti į 
DF garbės narius. 

AUDRAI STULPĄ IŠVERTUS.... 
„Jeigu audra ištikus verstų 

stulpą vieną iš tų, kurie laiko 
jūsų namo sieną — namas ne
grius. Iš baimės jūs neiš
lakstykit. Tik vietoj ano stul
po, tą pačią dieną, tuoj kitą 
statykit" — rašė dr. Vincas 
Kudirka. 

Prieš savaitę amžiams atsi
sveikinome su Draugo fondo 
garbės nare, direktorių tary
bos sekretore (nuo Draugo fon
do pradžios) a.a. Birute Jasai
tiene. Šios pareigos buvo tik 
dalelė a.a. Birutės darbų, įsi
pareigojimų JAV LB ir plačioje 
visuomeninėje bei lietuvybės 
išlaikymo veikloje. 

Paskutinius 20 metų ėjusi 
JAV LB Tarybos narės parei
gas, nuo 1990 metų ji laikinai 
perėmė JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkės pa
reigas ir į skolas įklimpusią 
„Seklyčios" svetainę. Tas „lai
kinai" užtruko 12 metų iki a.a. 
Birutės paskutinės valandos. 

Žinome, kad kova su vėžio 
liga yra labai sunki. Ji tačiau 
nepalaužė a.a. Birutės ištver
mės ir pareigingumo, plečiant 
socialinės veiklos plotą nuo 
Čikagos iki Lietuvos. Jos su

kurti fondai pensininkams 
išeivijoje, ligotų vaikų gydy
mui, našlaičių ir partizanų 
globos paramai Lietuvoje per
augo milijoną dolerių, per tą 
laikotarpį išdalinant dvigubai 
daugiau. 

A.a. Birutė rūpinosi ir dien
raščio „Draugo" išlaikymu, bū
dama ne tik Draugo fonde, bet 
ir „Draugo" leidėjų taryboje. Ji 
vadovavo ir „Margučio II" ra
dijo laidų išlaikymui Čikagoje 
ir buvo vadovė lėšų telkimo 
tautinių šokių šventėms, 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mams ir kitiems didiesiems 
lietuvių renginiams išeivijoje. 

Už nuopelnus apdovanota 
LDK Gedimino III laipsnio or
dinu, šaulių „Žvaigždės" ordi
nu, Balzeko kultūros muzie
jaus 2002 m. iškiliosios lietu
vės moters žymeniu ir kt. 

Audra nelauktai išvertė vie
ną iš didžiųjų lietuvybės ir 
labdaros išlaikymo stulpų išei
vijoje ir Lietuvoje. Kas su
gebės tą vietą užpildyti? Atli
kusi savo pareigas, Birute, 
ilsėkis ramybėje. 

Bronius Juodelis 
DF Tarybos pirmininkas 

Dr. Romualdas ir Gra
žina Kriaučiūnai, gyv. Lan-
sing, MI. Draugo fondo II 
laipsnio garbės nariai, jubilie
jiniam DF rudens vajui at
siuntė 201 dol.. pasiekdami 
3,001 dol. įnašą. Už nuolatinę 
paramą Draugo fondui nuo
širdžiai dėkojame. 

Dr. Kazys ir Marija Amb-
rozaičiai, gyv. Chesterton, 
IX, Draugo fondo garbės na
riai. DF jubiliejiniam rudens 
vajui atsiuntė 100 dol., padi
dindami įnašą iki 2,900 dol. 
Dėkodami už ilgametę pa
ramą Draugo fondui, kvie
čiame ir kitus DF narius pa
sekti šiais gražiais pavyz
džiais. 

PRASIDEDA PASAULIO MOTERŲ FUTBOLO PIRMENYBĖS 
Šiandien, šeštadienį, įvai

riuose JAV miestuose bus su
žaistos pirmosios šių metų vie
no iš didžiausiųjų šiame kraš
te tarptautinio sporto renginio 
rungtynės. Jau prasideda pa
saulio moterų futbolo pirme
nybės, kurios buvo perkeltos 
iš Kinijos į Š. Amerikos žemy
ną, kada ten pasirodė baisio
sios ligos — SARRS epidemi
ja. 

Taigi, JAV gyvenantiems 
sporto mėgėjams dabar yra 
puiki proga susipažinti su ge
riausiomis pasaulyje moterų 
futbolo rinktinėmis. Jeigu vy
rų futbolas, kuris, deja, šiame 
krašte, net nevadinamas fut
bolo vardu (o tik „socceriu") ir 
tarptautinėje plotmėje, su 

mažomis išimtimis, vis atsilie
ka nuo likusio pasaulio, tai 
JAV moterų rinktinė yra vie
na iš geriausiųjų pasaulyje ir 
yra pelniusi olimpinių čempio
nių titulą. 

Todėl Amerika gavo teisę 
suruošti šias tarptautinio ly
gio pirmenybes. Jose dalyvau
ja 16 komandų, žemynų repre-
zentančių. Šios atrankinį bar
jerą peržengusios ekipos yra 
padalintos į 4 grupes po 4 ko
mandas. 

J A grupę pateko JAV rink
tinė kartu su Nigerija, Š. Ko
rėja ir Švedija. B gr. yra: Bra
zilija, Prancūzija, Norvegija, 
P. Korėja, C gr. — Argentina, 
Kanada, Vokietija, Japonija, 
D gr.: Australija, Kinija, Ga

na, Rusija. Po dvi komandas iš 
kiekvienos grupės pateks į 
ketvirtfinalį, o nugalėtojos — į 
pusfinalį. Laimėjusios ekipos 
susitiks finale spalio 12 d. 
Carson mieste, Kalifornijoje. 

JAV rinktinė pirmąsias 
rungtynes žais rytoj, sekma
dienį, Vašingtone su stipria 
Švedijos rinktine. Rungtynes 
perduos ABC televizijos tink
las (Čikagoje — 7-tas kanalas) 
11:30 vai. ryto. Antrąjį susiti
kimą amerikietės žais ketvir
tadienį (su Nigerija) Filadelfi
joje, o trečiąjį — ateinantį 
sekmadienį — Columbus 
mieste prieš Š. Korėją. 

Bet apie tai bus pranešta 
vėliau. 

Ed. Šulaitis 

ninkams - 10 dol. Rugsėjo 21 
d. ypatingas ..benefit". Spek
taklis prasidės 6 v.v., po spek
taklio - priėmimas su vaišė
mis; į šį renginį bilietai 25 dol. 
ir pelnas skiriamas Amerikos 
lietuvių meno draugijai. Vaidi
na Kęstutis Nakas, Audre 
Budryte ir profesionalių jaunų 
Čikagos aktorių grupė. Infor
maciją galite gauti ir bilietus 
užsisakyti tel. 312-576-0011. 

LIETUVIŲ PĖDSAKAI 
AMERIKOJE 
Kelionė į Spring Valley, IL 

AUDRONĖ V. ŠKILDAITĖ 

Tęsinys 
Savo kalbose kelis kartus ap

sukę platųjį pasaulį, išnagrinėję 
Amerikos istoriją ir jos proble
mas, artėjame prie tikslo. Gyven
vietės tapo menkesnės, nameliai 
kiek apšiurę, balti sienų dažai 
daugumoje vietų atsilupinėję. 
Net geriau pasijutau. Jeigu ir tur
tingoje Amerikoje yra neturtin
gų, tai mums Lietuvoje, šimtme
čiais svetimųjų alintiems, nėra 
ko raudonuoti. Na, žinoma, tų 
vakarinės Illinois valstijos pap
rastučių namelių neprilyginsi 
prie Lietuvos kaimų medinių 
lūšnų. 

Pakelyje - vien tik kukurūzų 
ir sojos laukai. Tiesiog stebėtina, 
kas tiek jų ir suvartoja?! Dubaus
kas aiškina, kad soja yra nepa
prastai vertingas augalas. Žmo
gaus gyvybei palaikyti reikalinga 
19 rūšių baltymų, o soja turinti tų 
baltymų net 23. O aš apie soją 
težinau tik tiek, kad paskutiniais 
sovietiniais metais Lietuvoje bu
vo tapę madinga iš užsienio įsi
vežti baltyminius priedus gyvu
liams - vadinamuosius sojos 
rupinius, kurie būdavo maišomi į 
kombinuotus pašarus. Kaip su
prantu, tie rupiniai - gamybinės 
atliekos. 

Dubauskas sako. kad jo žmo
nos Marijos giminės yra ferme
riai, jie pamečiui augina tai soją, 
tai kukurūzus. Soja gera dar ir 
tuo, kad savo šaknyse ji kaupia 
azotą ir po jos bepigu auginti ku
kurūzus. 

Pravažiuojame kalvą lygia
me lauke, kokių prisižiūrėjau 
Pennsylvanijoje. Atpažįstu, kad 
tai anglių kasyklų atliekų kalnas, 
per dešimtmečius apžėlęs žole. 
Vadinasi, jau įvažiavome į ang
liakasių rajoną. 

Spring Valley miestelis -
tikras provincijos užkampis. Čia 
ramu ir nuobodu, tai iš karto 
krinta į akis. Niekas niekur ne
skuba. Sustojame parduotuvės 
kieme ir Dubauskai prieina pne 
pirmos pasitaikiusios moters, ku
riai paaiškina, kad mes ieškome 
buvusios Šv. Onos katalikų lietu
viškos bažnvčios. Dubauskas iš 

savo draugo Ran Jomanto, kurio 
tėvas yra kilęs iš šio miestelio, 
žinojo, kad ši parapija jau nebe
veikia ir kad bažnyčia priklauso 
protestantams. Jauna moteris sa
ko, kad ir ji pati esanti pusiau 
lietuvė. Dubauskas krapšto mane 
iš mašinos ir veda susipažinti su 
lietuvaite vardu Nancy. Daug ne
šnekėdama ji siūlo mums sekti 
paskui ją. Ji nori mus supažindin
ti su savo mama, kuri kalba lietu
viškai. Taip ir padarome. Nancy 
stabtelia prie baltos bažnytėlės -
tai ir yra buvusi Šv. Ona. Už 
kelių blokų privažiuojame baltą 
jos motinos namą. Įsidėmėtina. 
kad daug namų čia tinkuotų, 
kokių kitur neteko matyti, ir bal
tai arba labai švelniomis kitomis 
spalvomis dažytų. Samprotauju, 
kad tokia tradicija išlikusi iš tų 
laikų, kai aplinkui veikė anglių 
kasyklos ir buvo daug anglies 
dulkių, kurios nuguldavo sienas. 
Sienas reikėdavo dažnai 
perdažyti. 

Namas, į kurio kiemą įsuka
me, tvarkingas. Susipažįstame su 
solidžia moterimi, kuriai, sako, 
90 metų. Nepanašu. Plaukai 
sukelti į viršų, į kuodą, kaip prieš 
keletą metų Lietuvoje mėgdavo 
šukuotis jaunos išradingos pane
lės. Ji prisistato, kad yra Marija 
Uršulė - Mary Ossolla. Su lietu
vių kalba yra blogiau, negu 
tikėjomės. Iš karto matyti, kad 
seniai lietuviškai nekalbėjusi. 

Bus daugiau 

Marijona Uršulė Pilipaityte- Mary 
Ossola. Stasio Dubausko nuotr. 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

•"Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 
IMIGRACINĖS TEISES 

ADVOKATAS 
AURELIUS BUTVILAS 

Tel. 312-580-1217 
135 S LaSaDe #2300 Chicago, IL 60608 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToU free 24 hr. 888-776-6742 

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

olM'i iu ..Ateit ies vardan" <lienos cent 
Alkohol io. Svaigalų ats isakyt i ! tema. 

ihotines vaid ina savo suKurt3 vaidinimėli D R A S A (Drįsk Rūkalų. 
R. Venclovienės nuotr. 

• P r i e š užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials. 3914 W. 
l l l t h 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. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— p u t i k i m i a u s i a s ryšys su 
Lietuva b«i visti pasMulm! 

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

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

• 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 

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-0791. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei-
daujant atvykstame į namus. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATU 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 Ave., Chicago, IL 
fiOfiOO. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Pe t ras l iemot^s . 

mailto:Gibaitis@aol.com

