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Vilnius ir Maskva nori 
, naudingai bendradarbiauti
Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 

— Lietuvos ir Rusijos užsienio 
reikalų ministrai pasikeitė 
laiškais diplomatinių santykių 
užmezgimo 10-mečio proga, i 
kuriuose paskelbė politinę 
valią toliau puoselėti abipu
siai naudingus santykius.

Laiške Rusijos ministrui 
Igor Ivanov Lietuvos minis
tras Antanas Valionis rašo, 
kad 1991 m. spalio 9-toji, Lie
tuvos ir Rusijos diplomatinių 
santykių užmezgimo diena, 
„vainikuoja keliais mėnesiais 
anksčiau žengtą drąsų dviejų 
jaunų valstybių žingsnį” — 
Lietuvos ir Rusijos tarpvalsty
binių santykių sutarties pasi
rašymą.

Anot A. Valionio, 1991 m. 
liepos 29 d. pasirašytoje tarp
valstybinių santykių sutartyje 
„abiem šalims pavyko įvertinti 
jautrius praeities momentus, 
rasti geros kaimynystės for
mulę ir nubrėžti gaires atei
ties bendradarbiavimui, besi
remiančiam laisvu pasirinki
mu ir lygiateise partneryste”.

Lietuvos diplomatijos vado
vo nuomone, Lietuvos ir Rusi
jos politinio bei ekonominio 
bendradarbiavimo perspekty
vas vis labiau veikia tarptau
tinis kontekstas — narystė 
įtakingose tarptautinėse or- 
ganizacįjose — Jungtinėse 
Tautose, Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo organiza
cijoje ir Europos Taryboje — 
taip pat NATO ir Europos 
Sąjungos plėtra, Lietuvos na
rystė ir būsima Rusįjos na
rystė Pasaulio prekybos or

Tėvynėje pasižvalgius
* „Mažeikių naftos” val

dytojos JAV „Williams In
ternational” planai pasitrauk
ti iš „Mažeikių naftos”, užlei
džiant vietą Rusįjos naftos 
bendrovei „Jukos”, kol kas lie
ka po paslapties skraiste, ta
čiau tokia galimybė kelia neri
mą Lietuvos pareigūnams. 
„Jukos” ir „Williams” susita
rimų dėl ilgalaikio bendradar
biavimo projektuose, kuriuos 
turės svarstyti Lietuvos vy
riausybė, numatyta, kad- nuo 
2004 m. sausio iki spalio „Ju
kos” gali pareikalauti ,,Wil- 
liams” parduoti visas turimas 
„Mažeikių naftos” akcijas, ir 
„Williams” jas turi parduoti. 
Amerikiečiai gali pasiraukti iš 
„Mažeikių naftos”. (LR. Eitai

* Kauno medicinos uni
versiteto klinikos gavo 
Kauno teritorinės ligonių ka
sos direktoriaus raštą, kuria
me teigiama, jog ši gydymo įs
taiga jau nebegali siųsti ligo
nių medicininei reabilitacijai 
ir sanatoriniam gydymui. Li
gonių kasa už jas neapmokės. 
„Vadinasi, dabar ligonių kasų 
buhalteriai vertins ligonio 
būklę ir spręs, reikalinga jam 
reabilitacija arba tęstinis gy
dymas, ar ne”, sakė Kauno 
medicinos universiteto Reabi
litacijos klinikos vadovas, 
prof. habilituotas medicinos 
daktaras Aleksandras Kriščiū
nas. (KD.Elta)

* Nuo praėjusių metų 
rugsėjį vykusių Seimo rin
kimų beveik pusė parlamen
tarų yra pateikę vos po kelis 
įstatymų projektus, o 24 Sei
mo nariai apskritai nesu
gebėjo per metus parengti nė 
vienos įstatymo pataisos.

(LŽ.Elta)
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ganizacijos, ekonomikos pa- 
saulėjimo reiškiniai.

Pasak jo, Lietuva sėkmingai 
perėmė per dešimtmečius Va
karų Europoje kauptą bendra
darbiavimo per sienas patirtį. 
A. Valionis išreiškė viltį, kad 
Rusijos Karaliaučiaus sritis 
taps atvira regioninei integra
cijai ir ES plėtros teikiamoms 
galimybėms erdve.

Rusijos užsienio reikalų 
ministras I. Ivanov laiške Lie
tuvos ministrui A. Valioniui 
apžvelgė nuveiktus 10 metų 
darbus ir ateities bendradar
biavimo perspektyvas. „Per 
pastarąjį dešimtmetį buvo su
rasti garbingi tokių dvišalių 
santykių problemų sprendi
mai, kaip kariuomenės išve
dimas, pilietybė, asmenų, pa
sirinkusių gyvenamąją vietą 
kitoje valstybėje, statusas. Su
kurta solidi, orientuota į 
ateitį, sutarčių bazė”, rašo I. 
Ivanov.

Pasak Rusijos užsienio rei
kalų ministro, „fundamentalią 
reikšmę Rusijai turi tai, kokiu 
taps Baltijos jūros regionas ar
timiausioje ateityje, kaip jame 
bus įvertinami Rusijos, Lietu
vos, kitų pajūrio valstybių sie
kiai, kokia forma šiame re
gione pavyks realizuoti Eu
ropos be skiriamųjų linijų ir 
zonų su skirtingais saugumo 
lygiais kūrimo idėją”.

Baigdamas laišką, Rusijos 
užsienio reikalų ministras iš
reiškė įsitikinimą, kad jo vi
zitas į Lietuvą galėtų įvykti 
iki šių metų pabaigos.

* Vadovas numatytas: su
siskaldžiusius dešiniuosius
apsiėmė vienyti buvęs vice
ministras. Ketvirtadienį įvy
kusiame dešiniųjų partijų at
stovų susitikime su visuomene 
buvo pristatytas busimasis 
dešiniųjų sąjungos vadas — 
buvęs vidaus reikalų ir krašto 
apsaugos viceministras Romas 
Kilikauskas. Ši kandidatūra 
yra priimtina visoms susivie
nijimo siekiančioms partijoms, 
todėl jis turėtų gauti balsų 
daugumą Vilniuje įvyksian
čiame suvažiavime. (KD, Elta)

* Deklaracijų viešumas — 
fikcija. Įstatymas leidžia 
slėpti žinias apie politikų tur
tą ir pajamas. Pagal įstatymą, 
valstybės pareigūnų ir poli
tikų užpildytos deklaracijos 
turi būti paskelbtos viešai bei 
prieinamos visiems piliečiams. 
Seimo leidykla „Valstybės 
žinios” formaliai įstatymui ne
nusižengė. Spaustuvė Seimo 
leidyklos užsakymu išleido 
80 šios knygos egzempliorių. 
„Galėjome išleisti tik vieną eg
zempliorių ir savo pareigą 
būtume atlikę”, „Lietuvos ry
tui” pareiškė leidyklos direk
torius Mintautas Daulenskis.

* Šiuo metu Lietuvoje 
civiliai asmenys turi apie 
66,000 įvairių ginklų. Didžioji 
dalis šių ginklų, per 43,000 — 
medžiotojų rankose. Dar apie 
17,000 ginklų turi asmenys, 
gavę leidimus įsigyti juos savi
gynai. Daugiau nei 6,000 
ginklų kasdien nešiojasi įvai
rių saugos tarnybų, didelių 
bendrovių apsaugos skyrių 
darbuotojai, bankų inkasato
riai. Šių ginklų pakaktų ne
dideliam karui laimėti.

(KD.Elta)
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Bulgarijos sostinėje Sofijoje susitiko (iš kairės) Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Estijos prezidentas Len- 
nart Meri ir NATO generalinis sekretorius George Robertson. EPA-Elta nuotr.

NATO plėtra padės apginti 
bendrąsias vertybes

Sofia-Vilnius, spalio 5 d, 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkuš penktadienį 
Bulgarijos sostinėje Sofijoje 
vadinamosios Vilniaus grupės 
valstybių susitikime skaitė 
pranešimą sesijoje „Solidaru
mas ir saugumas naujųjų 
grėsmių akivaizdoje”.

V. Adamkus pakartojo Lie
tuvos pasirengimą skatinti 
Rusijos bei euroatlantinių 
struktūrų bendradarbiavimą.

Savo kalboje V. Adamkus 
pabrėžė, kad per praėjusius 
metus valstybės - kandidatės 
„įgyjo didesnį svorį ir su
stiprėjo” bei išreiškė viltį, kad 
ir toliau jos vadovausis princi
pu, jog vienos iš jų sėkmė — 
tai visų laimėjimas.

„Esu įsitikinęs, kad šiandien 
solidarumas reiškia ne tik 
bendras pastangas įstoti į

* Nesulaukus šimtadie
nio, premjero Algirdo Bra
zausko komanda atsisakė ry
šių su visuomene patarėjos Jo
lantos Lunevičienės paslaugų. 
Premjeras ir kai kurie kiti jo 
patarėjai buvo nepatenkinti 
jos kompetencijos stoka, pas
taruoju metu ji nebebuvo 
kviečiama į rytinius A. Bra
zausko patarėjų, atsakingų už 
ryšius su žiniasklaida ir visuo
mene, pasitarimus. Potvarkį 
dėl patarėjos atleidimo prem
jeras pasirašė remdamasis jos 
pačios prašymu. Patarėja nei
gia pasitraukianti dėl A. Bra
zausko ir jo komandos nepasi
tikėjimo. „Gavau pelningesnį 
ir geresnį darbo pasiūlymą”, 
sakė ji. 36 metų J. Lunevičie
nės paskyrimas į socialdemok
rato A. Brazausko komandą 
nuo pat pradžių buvo vertina
mas prieštaringai, nes prieš 
tai ji dirbo liberalų premjero 
Rolando Pakso komandoje.

* Vienos dienos vizito į 
Švediją besirengiančio 
premjero Algirdo Brazausko 
netenkina, jog kelionėje teks 
svarstyti tik darbo klausimus. 
„Respublikos” duomenimis, 
ministras pirmininkas pagei
dauja ne tik susitikti su Šve
dijos karaliumi Carl XVI 
Gustav, bet ir pamedžioti. 
Premjero Protokolo skyriaus 
vadovas Marius Nemanis, 
paklaustas apie vizitą į Šve
diją, nustebo: „Iš kur tokia in
formacija? Nieko tokio ne
girdėjau”. M. Nemanio tvirti
nimu, ministro pirmininko 
kelionė turėtų būti „normalus
darbinis vizitąs”. (R, Elta)

NATO. Solidarūs turime būti 
ir siekdami kur kas didesnių 
tikslų. Prieš kelias savaites 
įvykiai JAV smarkiai pakeitė 
mūsų pasaulį”, kalbėjo Lietu
vos Vadovas. Jis sakė tikįs, 
kad didžiausio 21-ojo amžiaus 
iššūkio — terorizmo — aki
vaizdoje Vilniaus grupės val
stybių solidarumas taip pat 
galėtų veiksmingai padėti gi
nant bendrąsias vertybes ir 
saugumą.

Jo nuomone, „plėsdami, Lais
vės aljansą, einame būtent šia 
kryptimi, nes po vienu stogu 
suburiame visas demokratines 
valstybes, vienijamas bendrų 
vertybių ir ryžto jas apginti”.

Lietuva sveikina JAV 
ryžtą tęsti NATO plėtrą
Kaip sakė užsienio reikalų 

viceministras Evaldas Ignata
vičius, „pastarieji prezidento 
G. W. Bush pareiškimai — 
svarbūs patvirtinimai, kad 
JAV prezidento kalboje Var
šuvoje išsakytas ryžtas plėsti 
NATO tebėra svarbus JAV 
užsienio politikos prioritetas 
ir po rugsėjo 11 d. JAV 
sukrėtusių teroro aktų”.

Viceministras komentavo 
pranešimus apie G. W. Bush 
pokalbį telefonu su Lenkijos 
prezidentu Aleksander Kwas- 
niewski ir JAV prezidento 
laišką Sofijoje posėdžiaujan
tiems NATO narystės sie
kiančių valstybių vadovams.

Lenkijos prezidentūros pra- 
nešimuj pokalbyje su A. Kwas- 
niewski „prezidentas G. W. 
Bush leido suprasti, kad pas
tarieji įvykiai nepakeitė Var
šuvoje nusakytos JAV užsie
nio politikos krypties, kurios 
svarbus elementas yra NATO
plėtra”.

Laiške „Vilniaus grupės” fo
rumo Sofijoje dalyviams G. W. 
Bush teigia, kad 2002 metų 
lapkritį vyksiančiame NATO 
viršūnių susitikime „Jungti
nės Valstijos bus pasirengu
sios kartu su sąjungininkėmis 
priimti konkrečius, istorinius 
sprendimus, padaryti viską, 
ką galime, kad įgyvendintume 
vieningos, laisvos ir taikios 
Europos idėją”.

* „Baltijos tyrimų” pa
klausti, kurį Lietuvos visuo
menės veikėją norėtų matyti 
būsimu Lietuvos prezidentu, 
19.6 proc. apklaustųjų pasakė: 
Algirdą Brazauską, 13.1 proc. 
— Valdą Adamkų, 9.8 proc. — 
Artūrą Paulauską. (LŽ, Elta)

* JAV Holokausto atmini
mo muziejuje ketvirtadienį 
paminėtos holokausto Lietu
voje 60-osios metinės. Muzie
juje šia proga buvo surengtas 
Lietuvos berniukų choro 
„Ąžuoliukas” koncertas. Minė- 
jimę dalyvavo Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac
kas. Lietuvos ambasada Va
šingtone žydų genocidui pažy
mėti skirtus renginius tradi
ciškai rengia kiekvienais me
tais. Pernai JAV Senate buvo 
surengta Vilniaus geto plaka
tų paroda. ibns>

* Lietuvos vaiko teisių 
apsaugos kontrolierę Graži
ną Imbrasienę sukrėtė padėtis 
Čiobiškio specialiuose vaikų 
auklėjimo ir globos namuose. 
Kontrolierei į akis krito „an
tisanitarinės sąlygos, muštro 
režimas, auklėtojų smurtas 
prieš vaikus, už menkus nusi
kaltimus taikomos karcerio 
bausmės”. „Nubaustieji maiti
nami duona su vandeniu”, tei
giama kontrolierės pranešime. 
Kontrolierė atkreipė dėmesį, 
kad nusikaltusieji, sergantys 
psichinėmis ligomis, laikomi 
bendrai su sveikais vaikais, 
neatskirti sunkius ir lengvus 
nusikaltimus įvykdę vaikai. 
Čiobiškio namuose gyvena 47 
vaikai, kuriems tenka 63 auk
lėtojai, pedagogai ir aptarnau
jantys darbuotojai. <bns>

* „Jeigu susivienijo kai
rieji, kodėl to daryti neturėtų, 
dešinieji?”, retoriškai klausė 
Laisvės lygos vadas Antanas 
Terleckas, žurnalistų primyg
tinai prašęs parašyti, kad 
didžiausia dešiniųjų vienijimo
si kliūtis — konservatorių va
dovo Vytauto Landsbergio am
bicijos. (KD, Elta)

* Kai kurie socialdemo
kratai nepatenkinti social
liberalų deleguotos socialinės 
apsaugos ir darbo ministrės 
Vilijos Blinkevičiūtės veikla, 
sveikatos apsaugos ministro 
Romualdo Dobrovolskio darbu 
ir net susisiekimo ministru, 
Socialdemokratų partijos na
riu Zigmantu Balčyčiu.

* Kazino verslo šešėlyje — 
„Vilniaus brigada”. „Lietu
vos žinių” redakcijai tapo ži
nomas skandalingas faktas, 
jog Vilniuje netrukus pradė
siančio veikti „Olympic Casi
no” reikalais rūpinasi žur
nalisto Vito Lingio žudiko Igo
rio Achremovo brolis Olegas. 
Kad niekam nekiltų negerų 
minčių, policijai gerai žiior as 
Olegas Achremovas dai prieš 
pradedant įrengti kazino pa
sikeitė pavardę —jis tapo Ole
gu Zajančkovskiu. (LŽ, Elta)

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

BNS žinių agentūrų pranešimais) ■

Maskva. Penktadienį gelbėtojai toliau ieškojo susprogusiame ir 
į Juodąją jūrą nukritusiame Rusijos lėktuve „Tu-154” buvusių 78 
žmonių kūnų. Aukštas Rusijos Užsienio reikalų ministerijos Šiau
rės Kaukazo valdybos pareigūnas sakė, jog buvo rasta lakūno ka
bina ir keleivių salono dalis. Sausakrūvio laivo „Kapitan Vakula” 
kapitonas pranešė, kad iš jūros iškeltoje lakūnų kabinos pertva
roje yra trys skylės, primenančios kulkų skyles. Laivas parplaukė 
į Sočio uostą ir atgabeno surastus žuvusių 13 keleivių kūnus bei 
lėktuvo nuolaužas. „Tu-154”, kuriuo iš Izraelio į Sibirą skrido 64 
keleiviai ir 12 įgulos narių, į jūrą nukrito po sprogimo. Įvairiais 
pranešimais, sprogimą galėjo sukelti lėktuve buvę teroristai arba 
Ukrainos kariškių per klaidą paleista raketa.

Soči, Krymas. Ukrainos atstovai neigia net „teorinę galimybę, 
kad raketa pataikė” į Rusijos lėktuvą „Tu-154”, pareiškė Rusijos 
Saugumo Tarybos sekretorius Vladimir Rušaila. Tarpvalstybinio 
aviacijos komiteto pirmininkė Tajana Anodina, pažymėjo, jog lėk
tuvo įgula „prašė Ukainos tarnybas informacijos, ir jai buvo pra
nešta, kad jokių raketų tarptautiniame koridoriuje nėra”. Ukrai
nos gynybos ministras Oleksandr Kuzmuk pareiškė, jog raketų 
leidimo per pratybas kontrolė iš 22 vietų parodė, kad raketų skri
dimo nuotolis buvo 20-40 km ir ne ta kryptimi, kur įvyko nelaimė. 
Be to, šią prielaidą patvirtina ir tai, kad tragedijos rajone skridęs 
Armėnijos lėktuvo „An-24” lakūnas matė du sprogimus.

Maskva. Rusija kreipėsi į Izraelį ir JAV, prašydama padėti su
rasti jūroje lėktuvo „Tu-154” .juodąsias dėžes”.

Kairas. JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld ketvirtadie
nį pareiškė, jog karinės atakos, kovojant su terorizmu, neturės di
delės reikšmės, nes galimybė, kad jų metu bus nukauti tikrieji te
roristai, esanti visai menka. „Aš nujaučiu, kad ne sparnuotoji ra
keta ar bomba, o greičiau skiautelė su žvalgybine informacija pa
dės sunaikinti šiuos (teroristų) tinklus”, sakė D. Rumsfeld po susi
tikimo su Egipto prezidentu Hosni Mubarak.

Berlynas. Vokietija penktadienį paskelbė, kad jos tardytojai 
Hamburge rado įrodymų, atskleidžiančių kelių įtariamųjų lėktuvo 
užgrobėjų, rugsėjo 11 d. surengusių teroro atakas JAV, sąsajas-su 
Saudi Arabijoje gimusiu ekstremistu Osama bin Laden. Vyriausy
bės atstovas spaudai Uwe Karsten Heye pranešė, kad dalis įrody
mų buvo rasta apieškojus butus Hamburge, kuriuose anksčiau gy
veno įtariamieji teroristai. „Visi pėdsakai veda O. bin Laden tero
ristinio tinklo link ir turi jo parašą”, teigė Heye.

Dubai. Qataro televizija „Jazeera TV” ketvirtadienį parodė ne
seniai nufilmuotą medžiagą, kurioje įtariamas terorizmo organiza
torius Osama bin Laden pažymi savo organizacijos ,,al Qaeda” su
sivienijimą su kita ekstremistine islamistų organizacija. Televizija 
rodė, kaip bin Laden, kuriam iš šonų stovėjo kaukes dėvintys sar
gybiniai, dalyvavo šventiniame pobūvyje kartu su egiptiečių isla- 
mistu Ayman Zavvahiri, vadovaujančiu grupuotei „Jihad”. Pobūvis 
įvyko stovykloje, kurios vieta nebuvo paskelbta. Bin Laden stebė
jo, kaip kiti banditai šaudė į orą ir dainavo kovos dainas. TV žur
nalistas pareiškė, kad ši išimties tvarka suteikta filmuota me
džiaga yra poros savaičių senumo, įrašyta po rugsėjo ll-osios tero
ro išpuolių JAV.

Islamabadas. Talibanas penktadienį paskelbė, kad ras „isla
mišką būdą” patraukti Osama bin Laden baudžiamojon atsakomy
bėn, jei JAV pateiks įrodymų, siejančių jį su teroristų atakomis 
JAV. Talibano ambasadorius Pakistane Abdul Salam Zaeef sakė, 
jog „tokiu atveju mes jį teistume Afganistane, ir jei Amerika ne
būtų patenkinta, esame pasirengę surasti islamišką būdą pa
traukti jį baudžiamojon atsakomybėn”.

Vašingtonas. Tarp dviejų artimų sąjungininkių JAV ir Izraelio 
penktadienį iškilo retai pasitaikančių nesutarimų, Baltieji rūmai 
išsakė priekaištą Izraelio ministrui pirmininkui Ariel Sharon, ku
ris išvakarėse pareiškė, kad JAV rizikingai nuolaidžiauja arabų 
tautoms tokiu pačiu būdu, kaip ir II pasaulinio karo išvakarėse 
buvo pataikauta Adolf Hitler. „Tokie ministro pirmininko komen
tarai yra nepriimtini”, pareiškė Baltųjų rūmų atstovas spaudai 
Ari Fleischer. „Izraelis neturi stipresnio draugo ir sąjungininko 1 
pasaulyje už Jungtines Valstijas, o prezidentas George W. Bush 
yra artimas Izraelio draugas”, teigė jis. Reaguodamas į priekaiš
tus, Izraelio premjero padėjėjas penktadienį teigė, kad A. Sharon, 
įspėdamas dėl nuolaidžiavimo arabų tautoms Izraelio sąskaita, 
nenorėjo pasakyti, jog JAV elgiasi „negarbingai”. „Ministras pir
mininkas tik norėjo įspėti visus, ne tik mus pačius, bet ypač lais
vojo pasaulio vadovus, jog toks nuolaidžiavimas niekada neduoda 
laukiamų rezultatų”, tvirtino A. Sharon atstovas.

Islamabadas. Pakistanas ketvirtadienį priėmė netikėtą spren
dimą uždaryti savo oro erdvę, išskyrus vieną „koridorių”. Kiti lėk
tuvai, įskridę į Pakistano oro erdvę, bus numušami, pranešė vie
tos žiniasklaida.

Londonas. Didžiosios Britanijos premjeras Tony Blair įsakė 
prie Londono dislokuotiems Karališkųjų oro pajėgų naikintuvams 
ištisą parą būti parengties būklės, kad jie galėtų sparčiai numušti 
teroristų užgrobtus lėktuvus, penktadienį pranešė D. Britanijos 
laikraštis „The Daily Mail”.

Murmanskas. Rusija stiprina ginkluotą apsaugą rajonuose, be
siribojančiuose su Rosliakovo gyvenviete, į kurią bus atitemptas 
Barenco jūroje pernai nuskendęs Rusijos povandeninis laivas
„Kursk”. Be ypatingos paskir
ties milicijos būrio OMON, čia 
sutelktos ir Šiaurės laivyno jū
rų pėstininkų, kurių dauguma 
koyinį „krikštą” gavo Čečėnijo
je, pajėgos. Artėjant laivo iškė
limui, į saugomą zoną uždraus
ta atvykti žurnalistams, akredi
tuotiems laivo iškėlimo operaci
jai nušviesti.

KALENDORIUS
Spalio 6 d.: Šv. Brunonas, Adal

bertas, Budvydas, Eismantas, Fideli- 
ja, Vytenė.

Spalio 7 d.: Švč. M. Marija Ro
žančiaus; Butrimas, Eivenė, Eivina, 
Justina, Guoga, Morkus, Renatas.

Spalio 8 d.: Almina, Benediktas, 
Brigita, Daugas,-Demetras, Gaivilė, 
Marcelis, Sergijus. Koliumbo diena
(JAV.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS 2001 M. VASAROS 

STOVYKLA
J- JAS vasaros stovykla „Pašto 
keliais” Dainavoje vyko liepos 
8-20 d. Tema buvo parinkta 
ryšium su Motiejaus Valan
čiaus 200 metų gimimo me
tinėmis.

: Stovyklos šūkis
„Drįskime būti kitokie”

m Minėdami Ateitininkų sąjū
džio 90 metų įsteigimo sukak
tį ir įvertindami pirmųjų atei-

< tininkų drąsą, ryžomės neuž- 
' miršti jų pavyzdžio — kasdien 

stengėmės būti draugiškesni, 
mandagesni, lietuviškesni,
Šventesni, švaresni, linksmes
ni, greitesni, tvarkingesni, kū-

>'■- rybingesni, jautresni, drąsesni 
ir geresni ateitininkai.

120 jaunučių susirinko į gra
žiąją Dainavą. Išvydome ne
drąsius pačius jauniausius ir 
gerokai išaugusius pemykš- 

1 čius stovyklautojus, kuriems 
/vadovavo 16 šaunių vadovų ir 

vadovių: Živilė Bielskutė, Rita 
Bradūnaitė, Sigita Newsom, 
Lina Šeštokaitė, Gaja Sidrytė, 
Vija Sidrytė, Kęstutis Aukš
tuolis, Gintas Civinskas, Kęs-

* tutis Daugirdas, Kęstutis Kal
vaitis, Saulius Kliorys, Lukas 
Laniauskas, Simas Laniaus-

"kasr Justinas Riškus.
‘ Vyriausia stovyklos vadovė
Ona Daugirdienė, kapelionas 
kun. Kęstutis Kėvalas, ko
mendantas Vaidotas Vaičaitis, 

' Vyriausia mergaičių vadovė 
Lidįja Ringienė, vyriausias 
berniukų vadovas Kazys Raz- 
gaitiš, vakarinių programų ve

dėjos Lionė Kazlauskienė ir 
■Jolita Narutienė, sporto vado
vai Nerįjus Šmerauskas, Algis 

' Aukštuolis, Vytas Vitkus, vy
riausia gailestingoji sesuo 
Vita Annarino, gailestingoji 
sesuo Rita Giedraitienė, sto
vyklos registratorė/sekretorė 
Loreta Grybauskienė, stovyk
los temos koordinatorės Vita 
Aukštuolienė ir Grasilda Rei- 

Vnytė — tai stovyklos vado- 
*^bė.

Rytinių pamokėlių mokyto
jos: Živilė Vaitkienė (laikraš
tėlis), Austė Kuolaitė (laikr. 
padėjėja), Asta Razmienė (mo
lio menas), Rasa Kasniūnienė 
(gamta), Audra Valiulytė 
(gamtos mokyt, padėjėja), Vio
leta Razgaitienė (tautosaka), 
Ona Daugirdienė (ideologija) 

iii* Vita Aukštuolienė (dienos 
tema).
.. Virtuvės darbininkai — Al-

■ dona Jonikienė (šeimininkė), 
Stefa Vaznelienė (ūkvedė) ir 
jų pagalbininkai: Vaiva Ag-

■ Įįpskaitė, Andrius Giedraitis, 
Janina Griciūtė, Vaiva La- 
pįauskaitė, Gytis Mikulionis 
ir Antanas Petkus.

Jau antri metai, kai man 
tenka dirbti jaunučių ateiti
ninkų sąjungos vasaros sto
vykloje. Tikrai negaliu atsiste
bėti stovyklos dvasia, turtin-

• lįį“*11 išradingumu, organi- 
jpnptumu. Didžia dalimi tai 
yra stovyklos vyr. vadovės dr. 
Opos Daugirdienės ir jos štabo 
nuopelnas. Visi, kurie suva
žiavome ten dirbti, jautėme 
sumanų O. Daugirdienės va
dovavimą, ji buvo visų mūsų 
„Mama”, atsakinga stovykloje 
už viską — tvarką, nuotaiką, 
saugumą, pamokas, būrelius... 
ir visų gyvybę.

Dirbome visi draugiškai, pa
sitardami, vieni kitus papildy
dami. Po įtemptos dienos su 
vaikais dar susirinkdavome 
aptarti dienos įvykius, atsipa
laiduoti prie arbatos puodelio 
ar tik šiaip pasišnekėti. Visi 
artimai susigyvenome, kaž
kaip gera buvo būti kartu, 
jautėmės lyg šeima. «

Dienos stovykloje bėgo in
tensyviai ir turiningai. Kas ry
tą, tuoj po vėliavų pakėlimo ir 
stovyklautojų raportų, sulauk
davome „paštininko”, kuris 
mums atnešdavo laišką iš Pa
langos Juzės, kur visi mokyto
jai kūrybingai pristatydavo 
dienos temą.

Po ryto pamokų nepajusda
vome, kaip dūda kviesdavo 
pietauti. Laisvalaikis prie 
„Spyglio” ežero būdavo ypač 
malonus — smagu atsigaivinti 
ežere, pažvejoti (kartais net 
ilgą juodą gyvatę iš vandens 
ištraukti — atsirado ir tokių 
drąsuolių!), pasmaguriauti le
dais, pažaisti smėlyje ar tik su 
draugais pasišnekučiuoti.

4 vai. ir dūda jau kviečia — 
kokie skanūs vaisiai, kai grįžti 
po maudynių ežere!

Bet jau reikia skubėti, nes 
prasideda užsiėmimų būreliai, 
kurių metu žaidėme mini gol
fą, darėme kryžius, antspau
dus, klijavome pašto ženklus, 
orientavomės, žaidėme tauti
nius žaidimus, „ultimate fris- 
bee”, „užtemimą”, ruošėmės 
Trakų pilies puotai.

Vakarinės programos — vi
sų laukiamas laikas. Šiais me
tais vakarinės programos bu
vo ypač gerai suplanuotos ir 
įdomios, jas koordinavo Jolita 
Narutienė ir Lionė Kazlaus
kienė. Smagiai praėjo legendų 
laužas; „Vilniaus vakaras”; 
Jūros pasakų laužas, kurį dėl 
lietaus teko perkelti į valgyk
los salę; daug prisilakstėme 
per ieškinį — šniukštinėjom, 
bėgiojom ir tikrai sukom gal
vas kur ir kaip surasti pa
sislėpusius mokytojus — sun
kiai suradom Astą Razmienę, 
nes ji paslaptingai gulėjo sto
vyklos ūkvedžio sunkvežimio 
kabinoje, o Onutės Daugirdie
nės taip ir nesugebėjome ras
ti... Smagiai juokėmės per 
Dainavos legendų vakarą, 
„Dainavos televizijos” vakaras 
parodė, kokie mes išradingi, 
kiek turime puikių artistų, 
mokame šokti, dainuoti ir... 
taikliai iš savęs pasijuokti. 
Vaikams (ypač jaunesniesiems 
berniukams) patiko žaisti 
„knygnešius”, kai reikėjo per
nešti kuo daugiau „knygų” iš 
Prūsijos į Lietuvą ir nepa
kliūti į žandarų (vadovų) ran
kąs. Tą vakarą gerokai pavar
gome, bet buvo smagu!

Susikaupimo vakaras — 
Marijos apsireiškimai Lietu
voje praturtino dvasiškai, o 
vakarą užbaigėm Kryžių kal
ne, liepsnojančių žvakučių ty
lumoje..

Įspūdinga buvo „vestuvių” 
diena, kurios metu Vita Aukš
tuolienė įdomiai pristatė seno
viškų vestuvių papročius. Bu
vo ir kviesliai, ir muzikantai, 
ir jaunieji, ir pulkas, ir už
tverti vartai, ir vaišės!

Būrelių vadovai šiemet išsi
skyrė savo artistiškumu ir 
muzikalumu, jų pasirodymus

Vėliavų nuleidimas 2001 metų JAS stovykloje Dainavoje. Nuotr. K. Razgaičio

sutikdavome su džiaugsmu, 
kiek daug jų tarpe matėme iš
monės kuriant ir vaidinant. 
Tikri talentai! Žavus jauni
mas!

Ar galime abejoti Linos Šeš- 
tokaitės ar Luko Laniausko 
aktoriniais sugebėjimais? Tik
rai ne!!! Lukas ne tik komedi
jose mus visus juokino, bet ir 
nuostabiai gerai pristatė vys
kupą Valančių. Ar daug kas iš 
mūsų galėtų be jokio popie
rėlio, laisvai, išraiškingai at
likti tokį monologą? Valio, Lu
kai!

Mūsų stovyklą aplankė ir 
garbingi svečiai — Lietuvos 
jaunimo dainos ansamblis 
„Rokoko”. Gėrėjomės šaunių 
dainininkų balsais ir ištver
me, kai ansambliečiai po figos 
ir varginančios kelionės džiu
gino mus savo pasirodymu. Po 
„Rokoko” grupės koncerto sto
vyklautojai labai entuziastin
gai sveikino vadovų grupės 
„Ohoho” netikėtą pasirodymą. 
Vaikinai atliko Dariaus Poli- 
kaičio ir Kęstučio Daugirdo 
parašytas dainas — atliktas 
taip šiltai, natūraliai, laisvai 
ir su jaunatviška energija. Net 
ir reikli „Rokoko” grupės va
dovė Rasa Kauneckaitė buvo 
priblokšta iš nuostabos ir pa
sigėrėjimo, ji vis kartojo:
- Nuostabūs vaikai, ką jūs 

čia su jais ir darote, kad jie to
kie?

Taiklus klausimas, į kurį 
tikriausiai yra ne vienas at
sakymas. Tikrai yra daug da
roma, kad tos JAS stovyklos 
būtų tokios turiningos ir ‘įdo
mios. Dirbti su vaikais susi
renka tikrai tam pasišventę 
žmonės ir negailėdami savęs 
daro viską, kad stovyklauto
jams būtų įdomu, prasminga, 
ir saugu atostogauti. Visos 
mokytojos įdėjo daug širdies į 
savo pamokas ir būrelius. 
Kartais stebėdavausi, iš kul
ta energija, kai miegoti eida
vom gerokai po vidurnakčio, o 
iš ryto — vėl visi savo pos
tuose!

Turėjome šaunius sporto va
dovus — Nerijus, Algis ir Vy
tas puikiai pravedė sporto die
ną stovykloje. O kad Algis 
Aukštuolis toks puikus artis
tas — nežinojo net jo mama.

Stovyklos komendantas Vai
dotas Vaičaitis išmokė Lietu
vos jaunimo žaidimą, kurį la
bai pamėgo ir dainaviečiai, jis 
dėkojo už galimybę susipažinti 
ir stovyklauti kartu, o mūsų 
stovyklos nuotaiką parvežė 
Lietuvos ateitininkams.

Daug gražių žodžių norisi 
paskirti stovyklos kapelionui 
Kęstučiui Kevalui. Pokalbiai 
apie maldą ir sakramentus 
praturtino supratimą apie ti
kėjimą. Su kun. Kęstučiu vi
suomet būdavo įdomu — ir 
rimtuose pokalbiuose, ir susi
kaupimuose, ir linksmintis. Jo 
armonika linksmino mus prie 
laužo, o kai kunigas išeidavo į 
sceną — iš juoko leipome visi!

Didelė padėka stovyklos 
rengėjai — JAS Centro valdy-

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Mielieji Ateitininkų šal
pos fondo nariai ir rėmėjai,

Maloniai kviečiame jus daly
vauti Ateitininkų šalpos fondo 
suvažiavimą š.m. spalio 28 d. 
Ateitininkų namuose, 12690 
Archer Avenue, Lemonte.

Ateitininkų Šalpos fondo val
dyba ryžosi fondo veiklą plės
ti, intensyvinti ir tvirtinti. To
dėl šaukiame, šį suvažiavimą, 
kad, iš artį ir toli susirinkę, 
apžvelgę nueitą kelią ir aptarę 
dabarties į-ęiltalus, visi kartu 
planuotume ateities darbus ir 
išrinktume jiems vykdyti va
dovybę.

Didžiuojaipės ateitininkijos 
vaidmeniu praeityje, tiek Lie
tuvos laisvę atkovojant, tiek 
atsistatančios Lietuvos gyve
nimą kuriant, o vėliau prieš 
okupantus visos tautos suki
limą rengiant, bei ilgus metus 
pasipriešinimą vykdant.

Semdamiesi jėgų iš mūsų 
brolių ir sesių darbų ir aukų 
praeityje, sų [pasitikėjimu žiū
rime į ateitį, nes Kristuje yra 
mūsų stiprybė.

Tik sujunkime jėgas!
~ ‘ fe 'r'.' .

Suvažiavimo 
i * darbotvarkė

12 vai. — Registracija.
1:45 — Atidarymas — Atei

tininkų šalpos fondo pirminin
kas. ■!. ■

1:50 — Invokacija — prela
tas Ignas Urbonas.

1:55 — Prezidiumo sudary
mas;

2:05 — Mapdatų ir nomina
cijų komisijų sudarymas.

2:15 — „Ątėitininkų rėmi
mas” — d?. Petras Kisielius, 
Ateitininkų šalpos fondo pir
mininkas.

2:30 — Ateitininkų šalpos 
fondo valdybos pranešimai: dr.

. Petras Kisielius pirmininkas, 
dr. Aldona Juozevičienė, iždi
ninkė.

2:45 — Kontrolės komisijos 
pranešimas. '

2:55 — Ateitininkų šalpos 
fondo įstatų pristatymas:- dr. 
Kazys Ambrozaitis, vicepirmi
ninkas.

3:10 — Ateitininkų šalpos 
fondo tarybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai.

3:25 — Diskusijos dėl pra
nešimų ir veiklos.

bai. Ačiū jums, šaunios mote
rys — O. Daugirdiene, V. 
Aukštuolienė, L. Garbonkiene, 
D. Gyliene, R. Kupriene, J. 
Narutiene, G. Reinyte, L. Rin- 
giene ir Ž. Vaitkiene už gra
žias atostogas jauniesiems 
ateitininkams!

Vasara buvo puiki! Iki pa
simatymo ateinančiais metais! 
Apsilankykite JAS stovyklos 
tinklapyje. Mūsų adresas: 
http://www.phillylac.org/ 
JAS2000/

Violeta Razgaitienė

3:40 — Uždarymas.. 
Ateitininkų himnas.
Ateitininkų šalpos fondo 

valdyba

„ATEITIES” AKADEMINIS
SAVAITGALIS

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

Rengėjai

ATEITININKŲ RENGINIAI 

Čikagoje

Spalio 26-28 dj <—■ Ateities 
akademinis savaitgalis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.

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

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatres 
708-923-6300

Chicago Pediatres
773-582-8500

DR. RUSSELL MILER, MD

ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

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

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

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St.

Tinley Park, IL 60477 
708-614-6871

Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

• Tel. 708-349-0887. _
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. DALIA JODVVALIS

DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127th Str.

Suite 101 
Lemont, IL

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus
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DR. AUŠRINĖ SCHNElbER
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway 
Hinsdale, IL

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS,MD

. INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medical Center
10400 75 St. Kenosha, Wl 53142

(262) 697 6990

Ramona C. Marsh, MD SC

Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A 

Downers Grove, IL 60515 
630-852-9400

Valandos pagal susitarimą

Dr. Rimas Novickis

CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 

galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas

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

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

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

Joliet, IL 60432

Tel. 815-723-1854

EUGENE C. DECKER, DDSi P.C. 

DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis' už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. SūsitiaVImui
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road

Hickory Hills
Tel. 708-598-2131 .»

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJĄ

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 
FAMILY MEDICAL CLINIC

10811 W. 143 St. Orland Park, IL 60467 
Priklauso Palos Communlty Hospltal

Silver Cross Hospltal
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-460-2500

VIDAS J. NEMICKAS,.M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652- 

Kab. tel. 773-471-3300Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.

Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 

S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., HickoryHilIs, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS

DANTŲ GYDYTOJA
4635 W. 63 St.;Chicago

Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale 

Tel. 630-323-5050

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D„>SC. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

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

Tel. 773-229-9965 _ 
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 

SCOTT GFtEENVVALD, MD 

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

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

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

ARASŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. DANA M.SALIKLIS 

Dantų gydytoja .
825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR E. DECKYS. 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINĖS LIG'OŠ

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

Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KISIEUUS

INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

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

630-941-2609 ’

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

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

Family Practica .
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61st Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

LINAS SIDRYS, M.D.

Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Avė. 

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

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

DR. VILIJA KERĖLYtE
Amber Health Center .

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

akupunktūra.
7271 S. Hariem, Bridgeview, IL 

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

1 ................ . ........ :i.'i

http://www.phillylac.org/
http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com
http://www.illinoispain.com
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Mes ir pasaulis
Paruošė Bronius Nainys

AMERIKOS DĖMESYS LIETUVAI vėliava
Jis sustiprėjo, Algirdui Bra

zauskui atėjus į valdžią, ir tu
ri kažkokį ryšį su Rusija. Tai 
rodo per paskiausius porą mė
nesių gauti net trys laiškai: 
vienas — iš prezidento George 
W. Bush ir du — iš Valstybės 
sekretoriaus Colin Powell. Pir
maisiais dviem Bush ir Powell 
įtikinėjo Brazauską pritarti 
„Jukos” ir „Williams” pasira
šytai sutarčiai dėl žaliavų tie
kimo „Mažeikių naftai”, o tre
čiuoju, atsiųstu apytikriai 
prieš savaitę, JAV Valstybės 
sekretorius prašė Lietuvą 
jungtis į kovą prieš tarptau
tinį terorizmą, paruošti tos ko
vos planą ir bendradarbiauti 
su Rusija. Taip pat jis priminė 
Amerikos žadamą paramą 
Baltijos kraštų siekiams įstoti 
į NATO. JAV padės jums pasi
ruošti, laiške rašė JAV politi
kas.

Be abejo, toks pasaulio ga
liūnės vyriausių vadovų dėme
sys Lietuvai džiugus ir svei
kintinas, tačiau iškelia ir ke
letą klausimų. Pirma, nors ir 
suprantamas Vašingtono rū
pestis Amerikos verslovių sėk
me ir saugumu užsienyje, ta
čiau toks pačių vyriausių va
dovų staigus įsikišimas į paly
ginti nedidelės „Williams” 
bendrovės smulkius reikalus 
Lietuvos premjerą šiek tiek 
nustebino, nes jis, reikia ma
nyti, žaliavas norėjo pirkti ne 
iš „Jukos”, bet iš „LUKoil” 
bendrovės, kuri dėl artimų ry
šių su Maskva JAV vadovams, 
matyt, buvo nepriimtina. Va
šingtono „pageidavimui” Algir
das Brazauskas pakluso. Žino
ma, pasielgta gerai, gal net 
nesigilinant į tikrąsias prie
žastis, kodėl Vašingtonui taip 
parūpo, kuri Rusijos bendrovė 
tieks žaliavas jos verslovei 

• Lietuvoje, tačiau jos visgi bu
vo ir, ko gero, gana rimtos. 
Prieš keletą dienų spaudoje 
pasirodė užuominų apie „Ju
kos” ketinimus išpirkti iš 
„Williams” „Mažeikių naftos” 
akcijas. Ar tai jau amerikiečių 
bendrovės bėgimo iš Lietuvos 
kregždelės? Jeigu čia kas nors 
tikra, tai, be abejo, tokį „Wil- 
liams” užmojį žinojo JAV va
dovai, Brazauskui laiškus ra
šydami. Jie nenorėjo Mažeikių 
atiduoti į Maskvai tiesiogiškai 
priklausančios ir jau pavasarį 
bandžiusios „Williams” iš Lie
tuvos išgrūsti „LUKoil” ran
kas, todėl ir spustelėjo prem
jerą rašytis sutartį su Rusijos 
privačia bendrove. Klausimas 
tik, kiek privati yra „Jukos”, ir 
dar priedas, ką tokiu atveju 
sakys dešinieji, neapgalvoto

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖNr 4

Bet ir vėl, tais laikais ir Lie
tuvoje kareiviai dėvėjo tokius 
šalmus, avėjo auliniais batais. 
Iš tikrųjų, rusų kareiviai buvo 
aprengti visai kitaip: kojas vy
niojo autais, o ant galvų dėvė
jo medžiagines kepures su 
bokšteliais. Atsimenu, kai žy
giavo per Kupiškį... Atrodo, 
tik pakeist vėliavos viršūnę į 
Gedimino stulpus, ir neverta 
ilgiau bartis. Tada ir „nostal
gija sergantieji” nebedės rau
donų rožių prie tos skulptūros.

Per Žaliąjį tiltą, pro Operos 
rūmus, iki Gedimino prospek
to ir, štai, tolumoj balta, švie
si, per šimtmečius nepasenusi, 
apvogimus, griovimus, pajuo
kimus ištvėrusi, Lietuvos šir
dies širdis —

Katedra!

Nežinau, kodėl, bet šioj aikš
tėj, prieš šį milžinišką švent-

mis sutartimis į rusų rankas 
nupolitikavę didžiausią Lietu
vos verslovę? Tačiau netoli 
nuo jų gali atsidurti ir dabar 
valstybę valdantys kairieji, 
taip pat Maskvai priklau
sančiai Gazprom jau pažadėję 
pusę dųjų verslo. Pradžioje už
sitikrinusiam pusę, tiekėjui 
labai lengvai gali nukristi ir 
kita pusė. Beliks tik nuvargin
ti „strateginį” investuotoją iš 
Vakarų, ir jis pats pabėgs. O 
šioje srityje rusai — specialis
tai. Ar dėl to Bush ir Powell 
laiškų nerašys? Nors čia Ame
rikos verslovės nėra, bet ar 
rūpestis ne tas pats?

Jeigu Amerikai taip rūpi 
Lietuvą nuo rusų apsaugoti, 
kodėl paskiausiame laiške 
Valstybės sekretorius liepia 
su Rusįja bendradarbiauti, lyg 
nežinodamas, kad Lietuva 
taip daro nuo nepriklausomy
bės pradžios? Šiek tiek keista 
ir kita laiško dalis, kviečianti 
jungtis į bendrą kovą prieš te
rorizmą. Nejaugi jis irgi neži
nojo, kad tuojau po rugsėjo 11- 
tos išpuolio, Lietuva pažadėjo 
į tą kovą jungtis visomis jai 
galimomis priemonėmis? Dėl 
to Užsienio reikalų ministrui 
Antanui Valioniui prireikė 
savaitės laiko suvokti Powell 
laiško tikslą ir paruošti atsa
kymą, kuname jis JAV politi
kui priminė, kad Lietuva jo 
prašomą paramą jau anksčiau 
pažadėjo ir laukia pasitarimo 
apie jos vykdymą.

Iš tikrųjų sunku pasakyti, 
kokio Lietuvos bendradarbia
vimo su Rusija JAV vadovai 
nori? Juk Lietuvos-Rusįjos 
santykiai geri. Geresni negu 
buvusio pavergėjo su paverg
tuoju būtų galima tikėtis. Su 
Karaliaučiaus sritimi, į kurią 
per Lietuvą nekliudomi va
žiuoja karinių reikmenų trau
kiniai, net išskirtinai draugiš
ki. Sienų sutartį Lietuvos Sei
mas seniai patvirtino ir apgai
lestauja, kad tokio pat spren
dimo dar vis tebelaukia iš Ru
suos Dūmos. Jos pykinti ne
norėdama, Lietuvos valdžia 
net okupacijos nuostolių atly
ginimo sąskaitos Maskvai ne
įteikė. O ką Lietuva gali pada
ryti, jeigu Kremlius priešinasi 
jos įstojimui į NATO? Argi, 
net Amerikos akimis, Lietuva 
dar nėra visiškai nepriklauso
ma valstybė, jeigu Vašingto
nas sutinka su Rusijos užma
čiom diktuoti Lietuvos užsie
nio politiką? O gal čia nauja 
taktika paieškoti duobelių Lie
tuvos kelyje į NATO? Po tero
ristų išpuolio Rusija Amerikai 
pasidarė reikalingesnė. Dėl to

namį, jaučiuosi mažiau sveti
ma, negu kitur Vilniuje. Dide
lė erdvė aplink mane jaukiai 
supa: čia katedra, čia visa pra
bangiai išgrįsta aikštė, viskas 
žaliais parkais įrėminta, Gedi
mino kalnu pakylėta, Gedimi
no bokštu apvainikuota. Molio 
spalvos plytelės aikštėje žymi 
žemutinės Vilniaus pilies — 
Valdovų rūmų — aplinkos bu
vusią sieną. Ji senovėje apjuo
sė didelį skaičių įvairių pas
tatų. Šias ribas žingsniais se
kant, pradedi įsijaust į vis la
biau Lietuvoje girdimus bal
sus už Valdovų rūmų atsta
tymą.

«
Per 11 nepriklausomybės 

metų yra jau daug atstatyta, 
naujai pastatyta, kartais ir vi
sai nebūtinų paminklų, net ir 
didžiulių, importuotom me
džiagom išpuoštų bažnyčių 
mažose vietovėse. Apie tai la-

Artėjant JAV Lietuvių Bendruomenės 50 metų sukakties iškilmėms, įdomu prisiminti LB darbuotojus iš ank
stesniųjų metų — be jų pasišventimo ir pastangų šios džiaugsmingos sukakties nebotų. Nuotraukoje —JAV LB 
Čikagos centro valdyba 1961-1963 m. Sėdi iš kairės: Valdas Adamkavičius-Adamkus, Jonas Jasaitis (pirm.), 
kun. Stasys Šantaras; stovi: Zigmas Dailidka, Algimantas Rėželis, Jeronimas Ignatonis, Kostas Januška. Vaclo
vo Noreikos nuotrauka

JAV valdžia šiek tiek primiršo 
ir čečėnus, tad kodėl ji negali 
pamaloninti Putin ir Lietuvos 
narystės į NATO „primirši- 
mu”. O proga vis dėlto neblo
ga.

Svarbesni nauji, ypač pasau
lį sukrečiantys, įvykiai pa
prastai nukreipia dėmesį nuo 
iki to laiko buvusių dėmesin
giausių reikalų. Pagal Pran
cūzijos žinių agentūrą įtakin
go Švedijos tarptautinio taikos 
tyrinėjimo instituto Stokhol
me direktorius Adam Rotfeld 
teigia, kad JAV ir Europos 
anksčiau buvusį pirminį dė
mesį į NATO dabar pakeitė 
dėmesys į teroristus. Nors iki 
rugsėjo 11-tos išpuolio Mask
vos ir Vašingtono požiūriai į 
karą Čečėnijoje skyrėsi, dab^r 
tie skirtumai paslėpti, ir buvę 
priešininkai šaltajame kare 
dabar vėl jungiasi draugėn ko
voti prieš terorą, nors, kas yra 
teroristas, kiekvienas supran
ta savaip. O kadangi NATO 
plėtrą Putin laiko pavojinga 
Rusijos saugumui, tai Adam 
Rotfeld ir kiti politikos žinovai 
teigia, kad ant bėgių stoja ir 
šis traukinys. Tad kažin, ar 
ne ta kryptimi sukamas ir 
Colin Powell patarimas Lietu
vos Užsienio reikalų minis
trui bendradarbiauti su Rusi
ja? Jo užuomina apie Lietuvos 
narystę į NATO irgi jau atsar
gesnė: Bush savo kalboje Var
šuvoje žadėjo padėti į ją įstoti, 
o Powell padės tik pasiruošti. 
Vilkimės, kad čia tik žaidimas 
žodžiais.

Tačiau Europoje žinomas 
Rusijos žinovas Pavel Felgen- 
hauser tikina, kad Rusija su 
JAV jungia tik bendras prie
šas, ir nuolaidos Maskvai vėl 
būtų Vašingtono klaida. Kiti 
Rusijos reikalų žinovai irgi 
teigia, kad Putin meilesni 
čiulbėjimai spalio 3-čią Briu
selyje nėra nieko daugiau, 
kaip tik noras NATO „nuka
bai kritiškai pasisakė vysk. P. 
Baltakis „Lietuvos ryto” Nr. 
89. Sunku suprast neturtingos 
Lietuvos -grandioziškus ges
tus... Tačiau Valdovų rūmai, 
kaip valstybingumo simbolis, 
vis dėlto reikalingi. Kaip sako 
mons. K. Vasiliauskas („Die
novidis” Nr. 484): „Jie turėtų 
būt tautos namai, kurių pa
grindinis akcentas būtų dva
singosios kultūros renginiai 
bei laimėjimai — salus populi
— suprema lex (tautos gerovė
— aukščiausias įstatymas)”. 
Kol kas „salus populi”, atrodo, 
retai figūruoja dabartinio val
dovo — Seimo žodyne.

Katedrą lankiau ne vieną 
kartą. Sekmadieniais Mišių 
metu (jaunimo, vaikų, suma, 
vakarinės) ji sausakimša mal
dininkų. Reikia žymiai anks
čiau ateiti, jei nori atsisėst. 
Šiokiadieniais katedrą lanko 
gausios turistų,grupės.

Daugiausia teko pastebėti 
angliškai ir vokiškai kalban
čių. Taip pat mačiau ir keletą 
grupių Lietuvos, o gal ir pa

rinti”. Pakeiskite šią sąjungą į 
politinę, ir Rusija mielai į ją 
įsijungs, sakė jis NATO gen. 
sekretoriui George Robertson. 
Panašiai jis aiškino ir Vokieti
jos kancleriui Gerhard Schroe
der šalia Dresdeno mažo mies
telio aludėje, kurioje jis dažnai 
pabuvodavo, kai čia karaliavo 
kaip KGB agentas anais ge
rais laikais, kurių ir jis pats, 
ir jo žmona Liudmila, labai 
pasigenda. Skubėkime NATO 
išplėsti, nuo Aliaskos iki 
Maskvos, ragina Italijos gyny
bos ministras Antonio Marti
no. Nuo teroristų reikia gintis 
bendrai, teigia Italijos vardu 
kalbantis politikas.

Ir kur šioje maišatyje Lietu
va? Kur ji vėl atsidurs? Di
džiųjų patvory? Žinom, gal ir 
nedaug padės NATO, bet vis 
šiokia tokia užuovėja. O jeigu 
nė to nebus, kas tada? JAV 
prezidentas Bush galvoja, 
svarsto, ruošiasi, tačiau karo 
su arabais nepradeda. Kai ku
rie čia dėl to jau isteriškai 
šaukia. Leonard Peikof „NYT” 
(2001.10.02) didžiuliame, per 
visą puslapį įrėmintame, raši
nyje (taip „NYT” vertina šio 
autoriaus nuomonę) stipriai 
kritikuodamas JAV preziden
tą už delsimą, bandymą su kai 
kuriais arabų kraštais, pvz., 
Iranu, derėtis, piktai ragina, 
jeigu reikės, ir atominę bombą 
tėkšti, nepaisant, jeigu ji ir 
civilius gyventojus lies. Juk už 
savo valdžias jie irgi atsakin
gi-

Ir nenoromis grįžta, gal da
bar ir labai nepatogūs prisimi
nimai. Ką panašūs autoriai 
rašė ir sakė, kai mes prašėm 
pagalbos prieš lietuvių tautą 
ir pusę Europos kankinusį, 
terorizavusį, žudžiusį didžiau
sią visų laikų teroristą Stali
ną. Mažai kas apie tai ir gir
dėti norėjo. Tik jau nenorėkit, 
kad mes dėl jų kariautumėm, 
sakė išgirdę.
ties Vilniaus miesto, mokslei
vių.

Katedroj galima praleist 
daug valandų, ir visada ras
tum, ką apžiūrėti, ką perskai
tyti.Taip perskaityti, nes kone 
ant kiekvienos kolonos įmūry
tos lentos su Lietuvai svarbių 
asmenų vardais, svarbių įvy
kių aprašais nuo Gediminai- 
čių dinastijos iki šv. Tėvo, Jo
no Pauliaus II apsilankymo 
1993'm. Taip pat yra daug lo
tyniškų įrašų, prasidedančių 
raidėmis D.O.M. (Deo Optimo 
Maximo). Iš jų vienas kalba 
apie kažkokį švedą Olavą Al- 
ginus, kuris „iš uolumo degino 
heretiškas knygas ir už tai bu
vo įkalintas”. Olavas „re- 
ųuiescat in pacem August 6 
die 1638”.

Čia ramiai pasėdėti, pagany
ti akis po didžiulius senųjų 
meistrų paveikslus ir skulptū
ras, pasigėrėti gausybe lempu
čių švytinčiais sietynais, man 
buvo vienas Vilniaus sena
miesčio malonumų.

Tačiau Lietuvos bažnyčiose

JŪROS MEDICINOS 
CENTRAS

Klaipėdos jūrininkų ligoni
nėje pradėjo veikti ir pirmuo
sius jūrininkus priėmė Jūros 
medicinos centras. Centre jū
rininkams atliekami privalo
mi sveikatos patikrinimai ir 
išduodami tarptautiniai serti
fikatai. Iki šiol laivyne ir 
krante dirbančių žmonių svei
katą tikrindavo Jūrininkų po
liklinikoje veikusi medikų ko
misija. Jūros medicinos centre 
tikrinami tik į jūrą plaukian
tys žmonės iš visos Lietuvos. 
Lietuva paskutinioji iš Balti
jos šalių atidarė tokį centrą.. 
Dažniausiai jūrininkui jūroje 
serga širdies ir kraujagyslių, 
virškinamojo trakto, kaulų ir 
raumenų sistemos ligomis, 
urologiniais susirgimais.

Jūrininkas privalo sveikatą 
tikrintis kas 12 ar 24 mėne
sius. (BNS)

NALTREKSONAS GYDO 
„UŽKIETĖJUSIUS”

LOŠĖJUS

Naltreksonas, dažniausiai 
vartojamas alkoholinei ir nar
kotinei priklausomybei gydy
ti, gali padėti „užkietėju- 
siems” lošėjams atsikratyti sa
vo ydos. Minnesota (JAV) uni
versiteto mokslininkai tyrė 20 
lošėjų, kurie buvo gydyti nal- 
treksonu arba vartojo placebo. 
Net 75 proc. vartojusių medi
kamento pacientų išnyko po
reikis lošti, o gavusių placebo 
grupėje šis potraukis suma
žėjo tik 24 proc. Naltreksonas 
reguliuoja aktyvumo proce
sus smegenyse bei veikia po
traukius.

* Kelių policija pripažino 
nesugebanti sudrausminti 
ypač pavojingų eismo pažadė

tų, todėl Lietuvos keliuose for
muojasi nebaudžiamumo at
mosfera. Elta

ilgai sėdėt be žieminio palto 
rizikinga. Jų šimtametės sie
nos prisigėrę šimto žiemų šal
čio. Valandą pasėdėjus, jautie
si kaip ledo kubelis, ištrauk
tas iš amerikoniško „freezer”.

Dar yra vienas, iš tikrųjų — 
du, šalčiai, ne fizinį, bet dva
sinį drebulį sukeliantys. Tai 
elgetos prie bažnyčių ir vagys 
bažnyčiose. Pirmųjų pilna klū
pančių, sėdinčių, stovinčių, 
šlubuojančių prie kiekvienos 
bažnyčios durų ir miesto 
skersgatviuose; antrieji — ne
matomi. Apie juos tačiau per
spėjama prieš Mišias: ranki
nukus ir kitus asmeniškus 
daiktus laikyti prie savęs, net 
ir komunijos einant. Nes „ilga
pirščiai” veikia! Deja, tokį per
spėjimą, pirmą per 50 metų, 
jau teko girdėti ir Marąuette 
Parko bažnyčioje, Čikagoje.

Žmonės elgetoms nėra dos
nūs. Dažnai praskuba „nema
tydami”. Aiškinama, kad, kiek 
duosi, tiek pragers. Esą elge
tos susimeta į būrius ir pasi
dalina centus „pilstukui”, arba
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Danutė Bindokienė

Jau iškelta šventės,
:• pi/,

' d!

Vėliavos yra labai iškal
bingos: jos gali žymėti šventę, 
bet gali būti protesto, ryžtin
gumo, net liūdesio ženklu. 
Taip dabar yra Amerikoje: gy
ventojai išsako savo jausmus, 
visą kraštą papuošdami vėlia
vomis. Tai ne pasiruošimas 
šventei, bet gilus solidarumo, 
pasiryžimo ir skausmo ženk
las. Tąsumus patriotizmo ir* 
vienybės simbolis dar ilgai 
plevėsuos virš šios galingos 
valstybės, akivaizdžiai byloda
mas visam pasauliui, kad 
Amerika yra kantri ir atlaidi, 
bet ilgainiui jos kantrybei at
eina galas...

Šventinė vėliava — ne kaž
kur prie pastato ar stulpo 
iškelta, šiandien išdidžiai ple
vėsuoja kiekvieno susipratu- 
sio užsienio .lietuvio širdyje, 
nes JAY Lietuvių Bendruo
menė jau stovi ant savo 50 
metų sukakties slenksčio, o 
ateinančią savaitę jį peržengs.

Mes, lietuviai, esame ne' 
vien siauro šeimos ratelio, bet 
ir visuomenės dalis. Daugelis 
tai supranta, todėl vienaip ar 
kitaip yra įsijungę į platesnę 
lietuvišką veiklą, įsitikinę, 
kad tai mūsų paskirtis, kad 
užsidaryti tik „savo darže” 
yra nusikaltimas prieš tautą 
ir tolimąją tėvynę,

Tiek dešimtmečių gyvenus 
ir veiksmingai dirbus toli nuo 
savo kilmės krašto, pastaruo
ju metu sukakčių netrūksta. 
Vienos iškilmingiau, kitos 
kukliau paminimos, tačiau 
kai kurios yra tokios svarbios 
visuotiniu mastu, kad būtina 
Švęsti ir prasmingai, ir iškil
mingai. O tokia sukaktis kaip 
tik ir yra JAV Lietuvių Ben
druomenės sukaktis.

Daug kartų mums kalbėta, 
kad kiekvienas lietuvis auto
matiškai yra ir Lietuviu Ben
druomenės narys. Tai mūsų 
tautinės tapatybės dalis. To 
niekas užginti ar pakeisti ne
gali. Gali tik ignoruoti, prie
šintis ar kaip kitaip nuo tos 
bendruomenės nusigręžti. (O 
kiek tautiečių tą šventą pa
veldą stengiasi paneigti...) Ži
noma, kaip ir kiekvienoje šei
moje, jos nariai gali būti veik
lūs, pozityvūs, dirbantys sa
vųjų gerovei; arba, kaip sako
ma, tos Juodosios avelės”, dėl 
kurių kitiems reikia padū
sauti, kartais net raudonuoti.

Lietuvių Bendruomenė per 
penkiasdešimt metų išgyveno 
„ir šilto, ir šalto” — atliko 
daug nuostabių darbų, bet pa
darė ir klaidų; vienijo savo 
tautiečius ir teikė jiems gai
res, kaip nepranykti svetimų
elgetaujantys vyrai atima iš
maldas iš elgetaujančių mo
čiučių. Vilniuje buvo labai 
sunku „nematant” praeiti, ir- 
išmaldą dėjau tai į vieną, tai į 
kitą ištiestą delną. Juk ant 
kaktos neparašyta, ar centas 
bus bandelei ar „pilstukui”... 
Bet vaizdas graudus ir ilgai ' Busdaūgiau

u'r: i?

Vienas gražiųjų Vilniaus kiemų.

v.
»
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jų vandenyne, kaip " 'geriau
siai padėti kenčiančiai tė
vynei, bet taip pat (tikrai to 
nesiekdama) buvo tarpusavio 
nesutarimų, skaldymosi įran
kis*, Iš esmės tai nebūtinai 
blogas ženklas, nes tokioje 
gausybėje žmonių atsiranda 
nuomonių skirtumai, išsise
mia pakantumas ir susikry
žiuoja ambicijų kalavijai.

Tačiau tuos „apsvilusius 
trupinius” nušlavus į šalįy vis
gi turime „duonos kepalą”, 
kuris pusšimtį metų maitino 
— ir toliau maitins — lietuvio 
dvasią, augino ir augins/tau
tinį sąmoningumą.

Kiek daug šviesių LB dar
buotojų šiandien jau ilsisi sve
timų kraštų žemėje, neturėję 
laimės išvysti, ką meš.Regė
jome, pajusti, ką mes.,.paju
tome, kai tėvynė, kurios rei
kalai jiems buvo brangesni" už 
viską, atkūrė nepriklausomy- 
.bę. EB sukakties progą spau
doje sumirga paminimos -pa
čių svarbiųjų Bendruomenės 
kūrėjų ir darbuotojų i pavar

dės, bet kas visus „mažuo
sius”, kartais tempusius, daug 

didesnę veiklos, naštą įr nesu
laukusius padėkos? Iš tikrųjų 
mes jų, nevadiname „mažais”, 
nes kiekvienas įnašas J bend
rą darbą yra vienodai-vertinti
nas, vienodai svarbus,- žvel
giant į senas nuotraukas, ma
tome vos vieną kitąjąąipęnį, 
dar besireiškiantį -yįąųftęftjni- 
ne veikla, Matome/į* dfįnu- 

• giamės, nes iš tų patyrusių 
veikėjų galime daug pasimo
kyti, pasisemti pavyzdžių at
eities.darbams. • dhi; J J

Nėra .abejonės, kad pagrin
diniuose LB sukakties šventės 
renginiuose prelegentų kal
bose girdėsime daug pavar
džių, būsime kviečiami pa
gerbti tuos, kurių,jąų.p&bėra 
mūsų tarpe. Visgi noęjmft lin
kėti, kad per daug „neųžs- 
išnekėtume” apie praeitį, .pe- 
dejuotume, kad „viskas.pasik
eitė”, kad Jau, pavargę»(,o,kas 
vilks veikiąs vežimą, kki visai 
nepajėgsime...” Reikią/į ateitį 
žiūrėti viltingai. Pagal Yj.Ku
dirką — LB rūmas, taip?uojiai 
Statytas '50 metų,, nesugrius, 
jeigu vienas kitas jo stulpą? ir 
išvirsta. Jis išliks,, nors Ritų 
šeimininkų prižiūrimas,,, .re
montuojamas, perstatomas, 
savaip puošiamas. Nęverta 

' verkšlenti, kad kažkas kažką 
gąli pakeisti. Viskas gyvenime 
keičiasi ir turi keistis, kitaip 
apaugs „pelėsiais ir kerpė
mis”. Lai gyvuoja Lietuvių 
Bendruomenė dar daug kartų 
kita tiek metų!' Švęskime, ir
džiaukimės! ' '.■ • _____ f - ___
pasiliekantis. (Jaunas viena
kojis vyras ir toje kojoj žaizda; 
pagyvenęs, truputį kvaištelė
jęs žmogelis — „ponia,, kas 
man yra? Galva sukasi,/ran
kos niežti ir , viduriuose /lyg 
kurkia? Kas man yra, kaip^jūs 
manot?”) , • -s'> pr
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MUSŲ ŠEIMOSE
GYVENIMO PRAŽYDĖJIMAS

Rugsėjo 1 d. St. Alphonsus 
parapijos Lemonte, IL, bažny
čioje jvyko gražios poros - Lo
retos Monikos Giedraitytės iš 
Elektrėnų ir Edvardo A. Gri
niaus, išeivių lietuvių sūnaus, 
jungtuvės. Po to jaunųjų pa
geidavimu tėvų namuose - Al
donos ir Aniceto Grinių sody
boje Lockporte, IL, atšokome 
kaimiškas vestuves. Vaiši
nomės sode, Aniceto Griniaus 
sodintų medžių paunksmėje, 
Aldonos Grinienės išpuoselėtų 
gėlynų apsuptyje, grojant kai
miškai „Tėviškės” kapelai, 
vadovaujamai Stasės Jagmi- 
ūienės.

Pagal tradiciją reikėtų saky
ti, kad taip Edvardas atsisvei
kino su tėvų namais ir sukūrė 
savo namų židinį, bet iš tiesų 
visi Grinių vaikai: dukra Kris
tina ir du dvyniai sūnūs - 
Ričardas ir Edvardas jau 
baigė mokslus, turi geras tar
nybas ir, išėję iš namų, turi 
sVšikūrę jau. savo namus. 
Dukra Kristina gyvena netoli 
nuo tėvų, Lemonte, augina jau 
savo du paauglius vaikus. Gri
nių dvyniai sūnūs, baigę 
Čikagos universitete elektro
niką, pagal specialybę dirba - 
Ričardas Čikagoje, o Edvardas 
- Kalifornijoje.

Su Grinių šeima teko susi
pažinti prieš keletą metų Lie
tuvoje, dirbant žurnalistinį 
dačbą. Aldona Grinienė tuo
met Anykščių krašte rėmė 
vieną nelaimės ištiktą daugia
vaikę-Seimą, buvo nupirkusi 
jai karvę. Anicetas su sūnu
mis dalyvavo Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse, kur žaidė 
lauko tenisą. Beje, tėvų namų 
Lockporte vieno kambario visa 
siėrvti.paskirta spintai su sūnų 
sportiniais laimėjimais. Jie 
yra laimėję gausybę prizų 
įvairaus lygio turnyruose. 
Pastaruoju metu Ričardas 
įsigijo dar ir lėktuvų piloto 
specialybę, ir daug laiko skiria 
dar ir šiam savo pomėgiui.

Visi šiuose namuose užsiė
mę ir turi labai daug įvairia
pusiškų interesų. Dukra Kris
tina, biologė pagal specialybę, 
dar yra baigusi ir muzikos 
mokslus ir šiuo metu vargoni
ninkauja St. Alphonsus para
pijos bažnyčioje. Motina, Aldo
na Griniuvienė, didelei mano 
nuostabai, jos žodžiais ta
riant, „tėplioja” paveikslus. 
Lietuvoje ji, be abejo, būtų 
priimta į liaudies menininkų

Loreta Giedraityte ir Edytirdas Grinius vestuvių dienų.

draugiją, nes jos paveikslai 
rodo turint neabejotiną ta
lentą. Visų kambarių sienos 
nukabinėtos daugybės pa
veikslų, savų ir dovanotų. 
Žinodami jos pomėgį meno 
kūriniams, -jai paveikslus do
vanoja draugai ir giminės 
įvairiomis progomis, daž
niausiai parveža iš Lietuvos 
lauktuvių. Labai gaila, kad jos 
gVvenimas taip susiklostė - 
galėjusi baigti mokslus, ji 
būtų tapusi puiki dailininkė. 
Nors ir būdama savamokslė, ji 
tapo ir kitokia technika kuria 
labai įdomius darbus. Vir
tuvėje kabo nuostabūs jos siu
vinėti ant drobės paveikslai. 
Niekada neteko matyti tokia, 
atrodytų, „buitine technika” 
taip puikiai sukurtų pa
veikslų. Jų beveik neatskirsi 
nuo aliejumi tapytų, taip jie 
preciziškai atlikti. Mamos pa
veikslus labai mėgsta sūnus 
Ričardas, todėl didesniąją dalį 
jos kūrinių jis yra išsivežęs į 
savo namus. Ir tai dar ne visa 
Aldonos Grinienės kūryba. 
Šiuo metu ji didžiausią savo 
laiko dalį skiria gėlynams, 
kurių didžiulėje sodyboje - 
dideli plotąi.

Anicetas Grinius - prisiekęs 
kudirkaitis. Jis globoja ir re
mia Lietuvoje veikiančią jau
nimo Kudirkaičių organiza
ciją. Šią savo pareigą perėmė 
dar iš tėVo - taip pat kudir- 
kaičio. Praėjusią vasarą juos, 
apsilankiusius Lietuvoje, ku- 
dirkaičiai labai iškilmingai su 
maršu sutiko oro uoste - visas 
autobusas jaunimo su savo or
kestru buvo atvažiavę iš Kau
no. Taip lietuvaičiai pagerbė 
nuolatinius savo rėmėjus.

J Lietuvą kasmet Grinius 
traukia ne tik labdaringi dar
bai ir įsipareigojimai, bet ir 
jaunystės prisiminimai. Šį 
pavasarį Aldona Grinienė va
žiavo į Lietuvą specialiai 
anksti pavasarį, gegužės 
mėnesį, kad galėtų pasiklau
syti lakštingalų. Iš Lietuvos 
su motina pasitraukdama la
bai jauna, ji vis svajodavo 
išgirsti tuos dainose apdai
nuojamus paukščius. Lakš
tingalos jai, asocijavosi su Lie
tuva ir nerūpestinga vaikyste 
Anykščių krašte. Bet praėjęs 
pavasaris buvo šaltas, ir 
lakštingalų ji neišgirdo.

Taip ir su tuo žmogaus gyve
nimu...

Abiejų Grinių gyvenimas

Šaunios „Draugo” rudens pokylio talkininkės š.m. rugsėjo 30 d. Martiniųue salėje. Iš kairės: Silvija Krumplie- 
nė, Daiva Miliūnienė ir Živilė Badaraitė.

KRISTINA JONUŠAITĖ — JAV LJS 
SEKRETORĖ

Norėčiau prisistatyti — esu 
Kristina Jonušaitė, dabartinė 
JAV LJS sekretorė.

Gimiau, augau, ir gyvenu 
Čikagos apylinkėje. Nuo pat 
mažens lietuvybė ir lietuviš
kos veiklos išlaikymas buvo ir 
yra svarbi mano ir mano 
šeimos gyvenimo dalis. Jaučiu 
pareigą ir norą protėvių gar
bei skleisti Lietuvos vardą.

Pradąjusi lankyti vietinę 
pradžios mokyklą, pradėjau ir 
Maironio lituanistinę mokyk
lą. Lituanistinėje mokykloje 
baigiau^ visas dešimt klasių. 
Baigusi dvejus metus mokyto
javau Maironio mokykloje.

Nuo pat mažens priklausau 
„Nerijos” jūrų skaučių tuntui, 
turiu gintarės vyr. valtininkės 
laipsnį. „Nerijos” tunte esu bu
vusi jūrų jaunių vadovė ir 
turėjusi tunto korpendantės 
pareigas. Stovyklaudama Ra
ko stovykloje turėjau įvairias 
pareigas — esu buvusi „Ne
rijos” pastovyklės vadovė ir 
pastovyklės komendantė. 
2001 metų Rako stovykloje bu
vau viena iš trijų visos ben
dros stovyklos komendantų.

Esu šokusi tautinius šokius 
su Lietuvos Vyčių šokių šo
kėjų grupe, ir vėliau su 
„Grandies” tautinių šokių jau
nimo ansambliu. Turėjau pro
gą dalyvauti trejose tautinių 
šokių šventėse Čikagoje ir To
ronte. 1994 metais buvau nu
vykusi į Lietuvą ir stebėjau 
tautinių šokių šventę Vilniuje.

1999 metais, Čikagoje bai
giau Mother McAuley Liberal 
Arts privačią mergaičių gim
naziją. Būdama gimnazistė 
priklausiau įvairioms mokyk
los organizacijoms ir buvau

Lietuvoje jaunystės metais 
žadėjo daug, o dar daugiau 
jaunystė iš gyvenimo norėjo, 
bet okupacijos, karas, paskui 
šeimų išsiskyrimai viską su
jaukė. Ir Aldonos, ir Aniceto 
šeimas istorijos kataklizmai 
žiauriai išdraskė. Aldonos 
mama į Vakarus pasitraukė 
su 4 vaikais, o tėvas su dviem 
vyresniaisiais buvo atkirstas 
puolančios rusų kariuomenės 
ir grąžintas į Lietuvą, vėliau 
ištremtas į Sibirą. Grįžęs iš 
tremties namo, jau 80-metis 
suvargęs senukas, stebuklu 
prasiveržė į Amerikos amba
sadą Maskvoje, ir vis dėlto 
prisijungė prie šeimos, kuri 
gyveno Cicere, IL. Čia baigė 
savo dienas.

Ir suvalkiečio Aniceto Gri
niaus tėvų šeimą išskyrė rusų 
kariuomenė: tėvas, su vyres
niaisiais dviem sūnumis vo
kiečių paimtas prie darbų, 
liko Vakarų zonoje, o motina 
su dukra ir jauniausiu sūnum 
rusų kariuomenės iš Vokieti
jos per Besarabiją buvo atga
benti į Lietuvą. Į savo namus 
okupantų nebeįleista, nes juo
se jau buvo įkurdinta pradinė 
mokyklą, motina neaiškiomis

mokyklos išrinkta dėstyti 
priešmokyklinio amžiaus vai
kučių klasėje., Tais pačiais 
metais, buvau priimta ir 
įstojau į St. Mary’s College of 
Notre Dameį, .Indianoje, kur 
studijuoju jau treti metai. 
Dirbdama su jaunesnėmis 
skautėmis, bei vaikais litua
nistinėje mokykloje ir gimna
zijoje, universitete pasirinkau 
pedagogikos studijų šaką. Ma
no pagrindinės studijos yra 
anglų literatūra, kurią norė
čiau dėstyti' gimnazijos am
žiaus mokiniarhs.

•juij.

Norėdama išlaikyti savo lie
tuviškumą ir tęsti lietuvišką 
veiklą, nutariau dalyvauti 
10-jame Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos kongrese Aus
tralijoje 2000 m. gruodžio 
mėnesį. Buvąų viena iš pen
kių pakviestą sekretoriauti 
kongreso mętu. Baigiantis 
kongresui, vyk,o JAV LJS val
dybos rinkimai. Buvau iš
rinkta į valdybą sekretorės pa
reigoms. Kadangi valdyba yra 
plačiai išsiskirsčiusi po JAV* 
posėdžiaujam kas savaitę per

aplinkybėmis žuvo 1948 m., o 
brolis su seseria buvo ištremti 
į Sibirą. L

Žiūrėdama į tą gražią ir 
laimingą jaunųjų Loretos ir 
Edvardo porą per vestuves, 
galvojau apie žmogaus gyve
nimą, kaip apie kokį augalą. 
Šitiek visokių aūdrų aplinkui 
būta, tiek skausmų, netekčių 
iškentėta, bet .viskas užsi
miršta, nauji medžiai užauga, 
nauji žiedai pražysta. Jauna
jam Edvardui jau nebeteko 
vargo matyti, jis gimė Ameri
koje, o našlaitės Loretos, Lie
tuvoje augusios bę motinos, 
akyse ne kartą vestuvių dieną 
mačiau blizgant ašaras. Taigi 
tiedu gražūs žmonės man at
rodė kaip to gyvenimo-augalo 
žiedai. Tarsi atėjo tų sunkių 
likimų pražydėjimo metas. 
Bet pasaulis vis tiek nerimsta, 
ar leis jis tiems žiedams su
brandinti tokius pat gražius 
vaisius? Duok, Dieve, jiems 
ramaus gyvenimo, supratimo 
ir kantrybės, įveikiant kasdie
nybės menkas kliūtis, tegu jie 
nepamiršta tėvų priesakų ir 
toliau puoselėja lietuviškąją 
tradiciją. ‘

Audronė V. Škiudaitė

Seattle gyventoja Diana Palčiauskienė, panevėžietė sės. Leonora Kasiu
lytė ir Lietuvos garbės konsulas Washington valstijoje Vytautas Lapa- 
tinskas maloniai bendravo metinėje Lietuvos Dukterų dr-jos mėlynių 
gegužinėje. Nuotr. Zitos Petkienės

internetą. Posėdžius protoko
luoju; protokolus galima rasti 
žiūrint www.javljs.com. Kiek
vieną mėnesį pateikiu lietu
viškai spaudai įvairūs straips
nius ir skelbimus susiju
sius su JAV LJS veiklą. Šiuo 
metu prisidedu prie artėjančio 
JAV US suvažiavimo plana
vimo. Suvažiavimas vyks š.m. 
lapkričio mėn 24 d. Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemonte 
(^ikagos apylinkėje).

Džiaugiuosi galėdama ir 
norėdama prisidėti prie lietur 
vybės išlaikymo ir tęstinumo 
išeivijoje.

Kristiną Jonušaitė

RŪTA ELVIKIS PASKIRTA 
JAV KONSULŪ'tlETuVAI

JAV Statė' dėpartamentas 
paskyrė Rūtą Elvikis konsule 
JAV ambasadoje Vilniuje. 
Konsulės‘ pareigas Rūta pra
dės eiti kitų metų vasarą. 
Prieš tai Rūta dvejus metus 
dirbo konsule Varšuvoje.

Rūtai- lankantis Čikagoje 
pas tėvus, krikšto tėvai Alė ir 
Algimantas Rėželiai surengė 
jai priėmimą ir supažindino 
su Čikagos lietuviais. Pri
ėmimas įvyko rugpjūčio 11 d., 
šeštadienį,' gražiame Rėželių 
bute. Susirinko per 60 svečių, 
kurių tarpe matėfrie visus 
Čikagoje rėžidūOjhnčius kon
sulus: GiedHų 'Apuoką su 
žmona Editą, Vaclovą Kleizą 
su žmona Asta ir Stasį Bal- 
zeką, Jr. Čia buvo Lietuvių 
fondo ir Lietuvių Bendruo
menės ir daug kitų veikėjų, 
kuriems rūpi lietuviški reika
lai. Savo apsilankymu Rūtą 
pagerbė tuo metu Čikagoje 
viešintis JAV ambasadorius 
Lietuvai John Tefft.

Šių vaišių metu buvo daug 
kalbėta, susipažinta su Rūta 
ir linkėta jai ištvermės dir
bant Lietuvoje, JAV ambasa
doje.

Birutė Jasaitienė

Pobūvyje, bendraCtįant su Lietuvai paskirta JAV konsule. Iš kairės: B. Ja
saitienė, M. Kriaučiūnienė, A. Rėželis, JAV amb. Lietuvai John Telft:

Susipažinimo su naujai paskirta JAV konsule Vilniuje metu (200 1.08.11, 
Čikagoje). Iš kairės: Maria Kriaučiūnienė, konsule Kutą EI viltis, Birutė 
Jasaitienė.

PAGERBTA MARIA 
GIMNAZIJOS PREZ. SĖS. 
MARGARET ZALOT, SSC

Čikagoje veikianti Maria 
gimnazija, vadovaujama sese
lių kazimieriečių, yra žinoma 
aukštu mokslo lygiu ir tvarka. 
Šį kilnų švietimo darbą ji tę
sia jau devyniasdešimt metų 
(pirmaisiais dešimtmečiais 
buvo vadinama Šv. Kazimiero 
akademijos vardu) ir pro savo 
duris yra išleidusi daug, gerai 
gyvenimui, Dievo ir artimo 
tarnybai, pasiruošusių jau
nuolių.

Nors dabartiniu metu gim
nazijoje lietuviškas žodis be
veik nutilęs, bet į jos mokslei
vių gretas visgi įsijungia viena 
kita neseniai iš Lietuvos atvy
kusi mergaitė. Gimnazijos 
prezidentė yra kazimierietė 
sės. Margaret Zalot. Š.m. spa
lio 4 d. jį, kartu su teisėja Ann 
Burke, buvo pagerbta „South- 
west Women Working Togeth
er” organizacijos, šventusios 
savo 25 m. veiklos sukaktį.

* A.' '»*« r -* /Vs ,z*u *
„Draugo” korespondentas Europoje Kazys Baronas su žnįo.nTr* jĮ m 
birželio mėnesį prie Gedimino paminklo Vilniaus Katedros aikštėje. '

http://www.javljs.com


LIETUVYBĖS ŽIDINYS 
EUROPOJE (1)

Penkiasdešimtosios Joninės Vasario 16-tosios 
gimnazijoje 

BRONIUS NAINYS

Buvęs PL'B'valdyboš pirm. Bronius 
Nainys.

■ paū'.*., \
Automfthiįifl greičio rodyklė 

jau 180,,km per valandą, ir 
kyla, Iš, Frankfurto oro uosto 
iki Vasario, i 16 gimnazijos 
Huettenfelde — valanda kelio, 
tačiau kuratorijos direktorius 
Vingaudas ; Domijonaitis tur
būt nori ; pasiekti naują re
kordą. Jq keleiviai — aš ir šios 
gimnazijps auklėtiniai Birutę 
bei Vytautas, Biretos iš Kana
dos, šnekučiuoj'amėa linksmai. 
Vokietijoj,.,keliai — geriausi 
pasaulyje, o vairuojanti^ .taip 
pat šios gimnazijos auklėtinis, 
kūnįi pgj sięją jai atsidavęs 
absolventįas,, -užtikrintai sau-, 
gus. Abiejos^, greitkelio, pusėse 
birželio žalumu švilpiantys 
saulėti kiškai .žada gražų orą 
per gimpą^jjps, penkiasdešimt
mečiui minėti skirtas Jonines, 
į kurias turi susirinkti buvę 
jos mokiniai, mokytojai, rė
mėjai, jų padėjėjai, ip visi kiti,, 
ką npral^Sra su šia.pagrin-/, 
dine lietuvių švietimo įstaiga 
Vakarų pasaulyje turėję.

Mane aRgyvęndina kara
liškai. Po atstątytoje pi
lyje ir tokios ne
laimės gerai jįaigiasi, — sve
čiams skirtame kambaryje įsi- 
ruošiu šauniai. Vakarienė šeš
tą valandą gimnazijos valgyk
loje, pranešė1 Domijonaitis.1 
Vadinasi, dar ir maitins. Ko 
daugiau bereikia?-'Jos laukda
mas, prafdddu dairytis. Pro an- 
tramė aūkSte puošniai įrengto 
kambarid 'langą matyti tiesiai 
į jį durianti' gatvė, o abiejose 
jos pusėse' -1-'gražus, švarus 
miesteli&S'Panėšiai kaip ir visi 
kiti Vokietijos miestai bei 
miesteliais Net nesinori tikėti, 
nes 1950 metų pavasarį kartu 
su šeima išvykom iš griuvėsių. 
O dabari jų +*+>nė ženklo. Prieš 
daug^ mefbų - viskas atstatyta, 
vokiečiai-'jau ir prabangiai gy
vena. Koks skirtumas tarp šio 
krašto ir prieš karą Vokietijai 
priklausįųąį9ąk karą laimė
jusių sovietų okupuotos, Kara
liaučiaus srities. Švari, tvar
kinga ir .gjjnnazijos aplinka. 
Atstatytą, šėpa pilis tapo mo
derni,j puošni, patogi gimnazi
jos kįąsėms, kultūriniams ren
giniams, įstaigoms, svečiams. 
Joje ,-ę- feplįb^ka, Vokietijos

Vasario Ui- gimnazijos direktorius 
Andrius ŠiųįtaĮiį.o.

Lietuvių Kultūros instituto, 
Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės buveinės, kitų organi
zacijų įstaigos.

Taip pat puikiai įruošti mer
gaičių ir berniukų bendra
bučiai. Nors pagrindinis gim
nazijos pastatas senokas, bet 
juo irgi negalima skųstis. 
Pusrūsyje moderni virtuvė ir 
švari valgykla. Vakarienė — 
vokiški maisto gaminiai, ska
nūs ir sotūs, bet pastorėjimui 
pavojaus mažai. Skanūs pus
ryčiai ir pietūs. Amerikiečių 
mokyklose užkandžiai svorio 
nesaugo. Nebeprisimenu, ka
da čia anksčiaiu lankiausi, bet 
tai buvo prieš pilies gaisrą. 
Tada viskas atrodė kukliau. O 
dar kuklesnė buvo gimnazijos 
pradžia.

Iš Vokietijos skirstydamiesi, 
palikome mes ją Diepholtze. 
Skurdžią ir vargstančią. Ir 
niekas nežinojo, kiek ilgai ji 
išsilaikys. Vos pirmus dolerius 
Amerikoje uždirbę, bent po 
vieną kas mėnesį, .skyrėme jai 
paremti. Steigėme būrelius, 
kiekviename po tuziną as
menų, nes 12 dol. kainavo vie
no mokinio išlaikymas per 
mėnesį, Čikagoje jų būvo 
daug, uoliausias būrelių orga-, 
nizatorius ir lėšų teikėjas — 
kun. Benediktas Sugintas, su- 
organizavęs net 45 būrelius. 
Kas iš vyresniųjų jo neprisi
mena? Nors būrelių parama 
buvo nuolatinė, tačiau ,jų au
kos gimnazijos ilgai išlaikyti 
negalėjo. Ypatingomis gimna
zijos vadovų ir Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės
gomis, sušvito saulutė: ^gim
nazijų pradėjo remti ^vokiečių 
valdžia. Istorija ilga, sudė
tinga, bet rezultatas geras. 
Ilga ir patalpų istorija, bet re
zultatas dar geresnis, i Vokieti
jos LB pirmininkas mano pro
fesijos kolega, jaunas inžinie
rius Pranas Zundė, valdybos 
ir artimųjų bendradarbių re
miamas, mažame pietų Vokie
tijos miestelyje, Huettenfelde, 
nupirko prie jo prisiglaudusią 
pilį ir joje įkurdino gimnaziją. 
Visokių nuomonių susilaukė 
pirkinys, bet gimnazija joje 
įsitvirtino. Sunkių dienų jai 
teko išgyventi. Stigo visko: 
mokytojų, mokymo priemonių, 
lėšų, kartais ir mokinių, ir dėl 
to net kelis kartus vokiečių 
valdžia grasė gimnaziją už
daryti. Porą metų nebuvo nė 
būtinai reikalaujamų 60 moki
nių. Išgelbėjo tik tos gimnazi
jos auklėtinio, tuo kritišku lai
kotarpiu jai direktoriavusio, 
Andriaus Smito ir iš JAV nu- 
vykusios jo žmonos Marytės 
Dambriūnaitės-Šmitienės su
gebėjimai. Jų vadovaujama 
gimnazija išsiplėtė, išaugo, su
stiprėjo, išsipuošė - ir lietu
viškumu, ir tautine dvasia, ir 
vidiniu jaukumu, ir fizine 
išore. Ji tapo Vakarų pasaulio 
lietuvių išeivių lietuvybės tvir
tovė. Tai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pasididžiavi
mas. Dar ir dėl to, kad joje 
mokėsi lietuvių jaunimas iš 
Europos kraštų, JAV, Kana
dos, Argentinos, Brazilijos, 
Urugvajaus, Venezuelos, Ko
lumbijos, Afrikos, o dabar jau 
ir iš nepriklausomos Lietuvos. 
Ir daug jų buvo suvažiavę 
minėti garbingą 50 veiklos su
kaktį. Gaila, kad ne visi norin
tieji galėjo čia susirinkti. Bet 
ir 300 susirinkusių liudijo 
nepaprastą šios švietimo įstai
gos vertę lietuvių tautai, Lie
tuvos valstybei, ypač išeivijai.

Minėjimas įvyko 2001 bir
želio 23, šeštadienį, Joninių 
išvakarėse... iki aušros. Ren
ginys — tradicinis, ruošiamas 
kasmet, bet šis buvo ypatin-

Vasario 16 gimnazijos kuratorijos 
dir. Vingaudas Domijonaitis.

gas. Ypatingai gražios buvo ir 
iškilmės. Jų įvadas — iš gėlių 
nupintas didžiulis 50, daly
viams priminė, kokia ši diena. 
Per akademinę dalį kalbėjo 
svarbiausias šios šventės as
muo, visų mėgstamas, gerbia
mas, įskaičiuojant miestelio ir 
aukštus valdžios pareigūnus 
vokiečius, daugiametis mo
kyklos direktorius Andrius 
Šmitds, taip pat šios gimnazi
jos auklėtiniai — kuratorijos 
pirmininkas Vingaudas Do
mijonaitis, Lietuvių kultūros 
instituto steigėjas ir vadovas 
dr. Vincas Bartusevičius, mo
kytojai, buvę mokiniai, svečiai 
vokiečiai. Džiaugiuosi ir dėko
ju gimnazijos vadovybei, suda
riusiai progą^ir man gimnaziją 

' pasveikint^ ^nes visada jos 
darbu ŽavemusL. retkarčiais ir 
parariibš aferšleų '‘pritlėdamas. 
Tarp kalbų'fengvūš muzikosTarp kalbų lt w 
dalykėlius groji gimnazijos or
kestras.

Vasario 16 gimnazijos meno an
samblio vadovas. G. Rudys.

Po pietų, kaip ir kasmet, Jo
ninių išvakarėse didžiojo 
ąžuolo pavėsyje muzika, daina 
ir šokiu svečius linksmino 
gimnazijos meno ansamblis, 
vadovaujamas A. ir G. Ručių. 
Čia svečių buvo jau trigubai 
daugiau negu per akademinę 
dalį, ir jų nuolat gausėjo. Pro
grama buvo įvairi, gerai pa
ruošta, sklandžiai atlikta. 
Tarp gimnazijos moksleivių 
yra talentingų muzikantų, 
dainininkų, šokėjų. Šaunus, 
rinktinis lietuviškas jauni
mas. Juos visus sutelkę į me
no vienetą, gabūs vadovai 
sukūrė dviejų valandų įdomią 
programą.

Programai pasibaigus, pra-

Vokietijos Lietuvių kultūros insti
tuto direktorius dr. Vincas Bortke- 
vičius.

JAV Lietuvių Bendruomenės 50-metis

RENGIMO KOMITETAS DIRBO KAIP 
GERA KOMANDA

Keletą mėnesių intensyviai 
dirbo JAV LB 50-mečio minė
jimo organizacinis komitetas. 
Spalio 8 d. jau prasideda pir
mieji visą savaitę vyksiantys 
renginiai. Kreipėmės į organi
zacinio komiteto pirmininką 
dr. Petrą Kisielių, prašys 
darni apibendrinti šventės pa
ruošiamąjį darbą.

- Ar Jūs patenkintas savo 
kolektyvu, kaip vyko dar
bas?
- Pradėjome nedideliu, kele

to žmonių būreliu, bet pasita
rę nusprendėme į parengia
mąjį darbą įtraukti Čikagos ir 
apylinkių LB vadovus, todėl 
mūsų organizacinis komite
tas išsiplėtė iki 20 žmonių. Pa
prastai dideliame kolektyve 
sunkiau susikalbėti, bet mūsų 
grupė dirbo pavydėtinai 
sklandžiai, neįvyko ne tik kon
fliktų, nebuvo net ir didesnių 
ginčų. Vienas kito pasiūlymus 
komiteto nariai priimdavo ge
ranoriškai, dirbome kūry
biškai,. kaip gera komanda ir 
aš laukiu gerų rezultatų. Dar
bo buvo daug, o laiko nebuvo 
per daug, bet, atrodo, viskas 
įvyks laiku ir kokybiškai. Vie
nas iš mūsų darbo sėkmės 
priežasčių buvo tamprus ben
dradarbiavimas su' JAV LB 
Krašto valdyba ir valdybos 

jpirmininku Algimantu Gėčių. 
h Mums pavyko tikslingai pa
sidalinti darbo bafdis, kuriuos 
kiekvienas komiteto narys 
varė labai atsakingai. Jūratė 
Budrienė apsiėmė parengti 
programinį leidinį. Šį savait
galį jis jau baigiamas spaus
dinti „Draugo” spaustuvėje. 
Tai buvo milžiniškas darbas - 
per trumpą laiką reikėjo su
rinkti medžiagą iš afpygardų ir 
apylinkių ir ją partibšti spau
dai, surinkti sveikinamus, ren
ginių programas. Labai gra
žiai - trumpiau ar'plačiau - 
leidinyje bus atspindėta LB 
padalinių istorija. Tai bus la
bai naudingas leidinys ne tik 
minėjimo dienomis, jis liks is-

sidėjo linksmavakaris. Svečių 
gausėjo ir gausėjo. Oras — 
nuostabiai gražus. Dėl to, kad 
nuo lietaus apsisaugoti gimna
zijos parke buvo pastatyta pa
lapinė. Kai jos nebūdavo, lie
tus kliaukdavo, kaip iš kibiro, 
teigė gimnazijos vadovybė. 
Palapinėje — stalai, suolai, 
scena pasirodymams.

Temstant svečių — aštuoni, 
devyni šimtai. Daug jaunimo, 
ir visur lietuvių kalba. Nuo jos 
nukrypti neleidžia moksleiviai 
ir svečiai iš Lietuvos. Prie 
stalų būreliais susėdę, links
mai šnekučiavosi, prisimini
mais dalinosi buvę klasės 
draugai, dabar inžinieriai, gy
dytojai, mokytojai, profesoriai. 
Susirinko jie iš visur: Vokieti
jos, Amerikos, Kanados, Angli
jos — jau tų kraštų piliečiai, 
bet visi lietuviai. Apie kai ku
riuos — jaunesnius, bėgiojo jų 
prieauglis, taip pat lietuviškai 
kalbantis. Buvo ir žilo plauko 
sulaukusių, — pirmieji absol
ventai. Keli iš Pietų Ameri
kos . Viena jų — Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos 
pirmininko Rimo Baliulio lie
tuvaitė žmona, parsivežta iš 
Uruguajaus. Gimnazija su
gebėjo ir juos sujungti. Tokių 
lietuviškų porų yra ir dau
giau.

Leidžiasi saulė ir trankiau 
audunda scenoje išrikiuoti 
būgnai, suskamba gitaros: 
elektroninė muzika. Siūbuo- 
jasi šokiai. Temstant į sceną 
vienas po kito kopia meno vie
netai: Huettenfeldo vyrų cho
ras, grupės „Alias Eye”, „Vir- 
gi”, Alfredas Šaltys ir popu
liariausi „Skamp’ai”. Laužo 
liepsnų nebesulaukiau, jos ne
be man. Tik rytą, saulutei pro

Dr. Petras Kisielius

torijai kaip trumpas žinynas, 
kuriame bus paminėti visi 
buvę ir esantys LB padaliniai. 
Išvardintos visos veikusios 
valdybos ir tarybos (pastaro
siose dirbo netoli 500 žmonių). 
Noriu priminti, tkad kapitali
nis JAV LB 50 metų istorijai 
skirtas leidinys dar yra ren
giamas, jo autorius - Balys 
Raugas, jis bus atspausdintas 
vėliau.

Džiaugiuosi buvusio JAV ir 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės pirmininko Broniaus 
Nainio darbu - idėjinio 
pobūdžio knyga „Lietuvai ir 
lietuvybei”. Plačiau jos neko
mentuosiu, nes „Draugo” 
skaitytojams autorius jafe ją 
pristatė.

Noriu grįžti prie rengimo 
komiteto narių. Labai sėk
mingai veikė lėšų telkimo 
grupė, kuriai vadovavo prity
rusi ir nepamainoma šioje sri
tyje organizatorė Birutė Ja
saitienė. Jai talkino Dalia 
Anysienė ir Antanas Vala
vičius. Pasiųsta 9,000 laiškų 
ir gauta daug atsiliepimų au
komis. Tai labai džiugina ir 
rodo, kad Lietuvių Bendruo
menė turi ryšį su lietuviškąja 
visuomene. Sėkmingai vyko 
Marijos Remienės globojamo 
„Ąžuoliuko” choro atgabeni-

medžių šakas į mano kambarį 
įsiskverbus, išėjęs apsidairyti, 
prie smilkstančio laužo radau 
tuziną nakties linksmybes 
žiovuliais palydinčio jaunimo. 
Skanūs pusryčiai, susipakuoju 
lagaminus, sudie žavingai 
mane globojusiai gimnazijos 
vadovybei, ir paslaugas Vin
gaudas Domijonaitis, per porą 
stebėtinai švarių miestelių at
sargiai pasisukiojęs, tuo pačiu 
miškuotu greitkeliu „nušvil
pia” mane į Frankfurto oro 
uostą.

Neišpasakyta grūstis ir 
maišatis: tūkstančiai gauruo
tų, barzdotų, ūsotų, turba- 
nuotų,.sijonuotų žemaūgių, tam- 
siaspalvių „Lufthansa” skren
da į pietryčius. Per lagaminų 
kalnus sunku juos ir matyti? 
Pareigūnas nurodo man kitą 
kampą, iš kurio į Ameriką 
skrenda „United Air Lines”. 
Ten beveik nieko. Nors iki 
lėktuvo kilimo dar pora va
landų, tačiau turiu kautis su 
patarnautoja, kad gaučiau iš 
anksto užsakytą vietą, ir vis 
tiek pralaimiu. Tamsesnės 
spalvos saugumietis, mane vi
saip sukiodamas, tikrina 
kruopščiai. Pasistumdyti ten
ka, ir į lėktuvą einant. Čia 
kažkodėl jau nebe vokiška 
tvarka.

Skrisdamas klausau į juos
telę įrašyto pokalbio su Vasa
rio 16-tosios gimnazijos direk
torium Audrium Šmitų. Di
rektorius nuosekliai ir tiksliai 
pasakoja apie gimnazijos per 
50 metų atliktą, dabar atlie
kamą, tarp užsienio lietuvių, 
lietuvybę bei tautybę puo
selėjantį, švietimo darbą, vė
liausius pasikeitimus ir žvilgs
nį į ateitį.
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mas į JAV ir lėšų kelionės 
išlaidoms padengti telkimas. 
Tokio stipraus ir Europoje 
žinomo kolektyvo dalyvavimas 
50-mečio minėjimo progra
moje mums prideda daug 
balų.

Juozas Polikaitis buvo atsa
kingas'už meninės ir religinės 
programos paruošimą akade
mijos metu. Tebeturime gerų 
kolektyvų, užaugintų išei
vijoje, jie ir dalyvaus meninėje 
programoje: šokių kolektyvas 
„Grandis”, „Dainavos” an
samblis, skaitovė Audrė Bud
rytė, lituanistinių mokyklų 
moksleiviai. Labai iškilmingos 
turėtų būti ir šv. Mišios Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos Marąuette Parko baž
nyčioje bei pamaldos evange
likų Tėviškės bažnyčioje.

Nekantriai laukiame įdo
maus minėjimo akcento - 
Leono Narbučio rengiamos 
JAV LB veiklą atspindinčios 
parodos. Planuojame, kad pa
roda apkeliaus, jeigu ne visas, 
tai bent daugelį LB apylinkių.

Dėkoju visiems komiteto 
nariams, kurie vienaip ar ki
taip prisidėjo prie bendro dar
bo ir kurių darbas dar laukia 
pačio minėjimo metu: JAV LB 
Tarybos sesijos šeimininkei 
Birutei Vindašienei, adv. Ri
mui Domanskiui, Birutei Vilu
tienei, Nijolei Nausėdienei, Al
donai Šmulkštienei, Salomėjai 
Daulienei, Antanui Rašymui, 
Jonui Rugeliui, Mindaugui 
Baukui ir kt, ir kviečiu lietu
viškąją Čikagos ir apylinkių 
visuomenę aktyviai dalyvauti 
mūsų šventės renginiuose, ku
rie yra atviri visiems. Šventės 
programa buvo nuolat skelbia
ma ir komentuojama „Drau
ge”, už ką įedakcijai dėko
jame.

- Kokį tikslą puoselėjote, 
rengdamasis 50-mečio mi
nėjimui?
- Norėjome sujudinti pačią 

Lietuvių Bendruomenę iš vi
daus, įlieti entuziazmo ir, kita 
vertus, parodyti ją, jos veiklą 
ir pajėgumus, kuriuos ji dar 
turi ateities darbams. Matau, 
kad Lietuvoje dar per mažai 
žinoma apie JAV LB veiklą ir 
aplamai apie išeiviją. Ke
tiname parengti filmuotą me
džiagą iš minėjimo renginių ir 
reportažą pasiūlyti Lietuvos 
televizijoms, radijams.
- Malonėkite papasakoti 

apie savo - bendruomeni- 
ninko kelią. Ar po 50 metų 
manote, kad buvo reikalin
ga Pasaulio lietuvių bend
ruomenė? Kokie jos di
džiausi pasiekimai, nuopel
nai.
- Esu JAV LB narys nuo pat 

jos įsikūrimo (1951 m.), tuo 
pačiu metu priklausydamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei, kuri remiasi Lietuvių 
Charta, paskelbta 1949 m. 
birželio 14 d. Lietuvių Bend
ruomenės didysis tikslas - 
išlaikyti lietuvybę gyvą už 
Lietuvos ribų tarp lietuvių, 
apleidusių tėvynę dėl Okupa
cijų ar emigracijų, o taip pat

LIETUVIŲ DAILININKU PARODA
2001 m. spalio 12 d. — lapkričio 18 d.,

EXURBIA GALERIJOJE
8695 Archer Avė., #8 

Willow Springs, IL 60480 
Tel. 708-467-0045

PARODOS ATIDARYMAS 
spalio 12 d. (penktadieni) 

7:30 v.v.

Parodoje dalyvauja 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 

dailininkai 
Maloniai kviečiame.

i

Išsamesnė informacija suteikiama telefonais 
708^467-0045; 630-424-9214

tarp lietuvių, gimusių svetur.
Ši organizacija buvo sukurta 
ne ideologiniu ar konfesiniu 
pagrindu, todėl tiko kiekvie
nos religijos išpažinėjui - lie
tuviui, lietuvių tautos nariui.
Jos rūpestis buvo išauginti lie
tuvių tautos narį lietuviškoje 
dvasioje, mokantį lietuviu 
kalbą, pažįstantį jos istoriją, 
tradicijas, kultūrą. Tokių tau
tų pavyzdžiai: Izraelis, Kana
dos Kvebekas. Lietuvių Bend
ruomenės organizacija teikė t 
didelių vilčių lietuviškająi 
išeivijai. „Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę sudaro visi lie
tuviai, gyveną už Lietuvos 
respublikos ribų” (ištrauka iš 
PLB konstitucijos). Štai kodėl 
PLB buvo pats didžiausias ir 
stipriausias lietuvių junginys 
visoje išeivijoje, nešęs sun
kiausią naštą jaunimo litua- 
nistinio švietimo srityje, taip 
pat palaikant lietuvišką kul-.,, 
turą ir skleidžiant socialinę 
veiklą bei remiant reikalin- 
gus pagalbos.

LB tuos darbus ir daugelį 
kitų darbų per 50 metų vykdė 
su didele atsakomybe ir są
žiningumų. LB uždaviniams 
vykdyti buvo sukurtas ir Lie
tuvių fondas, nepaprastai 
veiklus Bendruomenės darbų 
rėmėjas. ,

LB darbuose teko ir man 
nuolat dalyvauti. Buvau JĄV , 
LB 15-os rinktų tarybų narys, > . 
dalyvavau PLB visuose rink
tuose seimuose, išskyrus vie
ną. Teko būti vyriausiuoju / 
išeivijos šokių šventės organi
zatoriumi. Daug teko atlikti 
mažųjų darbų. Kiękvieneriais 
metais prie LB rinkliavos 
mano šeima prisideda stam
besne suma.

Tikiu Lietuvių Bendruo
mene, tikiu jos ilga ir gražia 
ateitimi. Jos 50 metų nueitas 
kelias apie tai liudija. Tikiu, 
kad naujausioji lietuvių išei
vija parems mūsų pastangas 
ir ateityje suvaidins svarbų, 
vaidmenį.

Audronė V. Škiudt

PAŠVENTINTA NAUJA 
BAŽNYČIA

"A 7. * ’ '/J*

Rugpjūčio 26 d. Vilkaviškio 
vyskupas J. Žemaitis, MIč». 
pašventino prieš dešimt metų, 
pradėtą statyti Alytaus Mari-, 
jos Krikščionių Pagalbos baž
nyčią. Šia proga aukodamas 
šv. Mišias, per pamokslą ga
nytojas ragino žmones bran
ginti tikėjimo, doros ir skais
tumo dovanas. „Ši diena aly
tiškiams — didelio džiaugsmo 
šventė. Marijos Krikščionių 
Pagalbos bažnyčia iškilo tik 
sumanaus ir išradingo šios 
parapijos klebono kunigo Leo
no Jakimavičiaus dėka”, 
sakė vysk. J. Žemaitis, MIC. 
Tą pačią dieną 1,058 mergi
noms ir vaikinams buvo su
teiktas Sutvirtinimo sakra
mentas. Šioje iškilmingoje 
šventėje dalyvavo per 20 ku
nigų ir klierikų, gausus būrys 
parapijiečių, Alytaus meras V. 
Kirkliauskas.

Ui!
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DRAUGAS, 2001 m. spalio 6 d., šeštadienis Siūlo darbą Paslaugos
•aUutį r.t« Ieško darbo

.^pon-rtu darbo prie senų 
^pįjžpjoųįų. Perpirkčiau ir 

sumokėčiau pusę 
(Hcfc^nesinip atlyginimo.
,BC$?1. ynob. 312-933-5557.

•$£5 nj. rnoteris gali prižiūrėti 
^gjįjįftftmpnes ir gyventi kartu. 
ij£H(i,gųtirties, kalba angliškai. 
it.JTel- 630*455-4041, Dana. 
psSjĮambinti pp 6 vai. vakaro.

*)'** f j i M

Parduoda
U( j"f*l',»' 'T?--------------------

jį.^ubjai parduodu labai gerai 
(įą ^utomobijį Mazda 626 LX 
iri. Nauja automatinė greičių 

eže. Skambinti Kasparui,
■Of ,‘tel.'63b-739<S750, po 5 v.v.

; -----------------------

Esu lietuvė. Man 50 metų. 
Norėčiau prižiūrėti senelius. 

Gali būti ir neįgalus ar nebylys. 
Esu dirbusi senelių prieglaudoje, 
turiu brolį nebylį. Esu linksmo 
būdo. Bendrauti sekasi gerai. 

Tel. 773-625-1135.

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

S K E

36 m. moteris ieško bet kokio 
darbo. Vairuoja automobilį, 

turi rekomendacijas.
Tel. 773-436-9187.

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155.

Perka

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 708-652-2110.

Pirksime namą be tarpininkų 
Marąuette Parko rajone. 

Skambinti Kęstui 
tel. 773-737-0172, 

po 6 vai.vak.

vairus

/‘FOTOGRAFUOJU į
už prieinamą kainą: J

5* .vestuyes, metines, krikštynas, J 
yW '• ’ gimtadienius ir kt. J
5 Benas, tel. 708-728-1439 ?

Rh'‘¥,ėrrašau europietiškos 
■^^jStęthos vaizdajuostes į 
tJ?^Pe^kiėtiškąją sistemą ir

?iąi. Tel. 773-259-5932.
RTO. "ri . '

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms kom- 

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-865<

(773) 581-8654

Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits”, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.
STASYS' CONSTRUCTION

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

“soffits”, “decks”, “gutters", plokšti 
ir “shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

, tel. 630-241-1912. ,

ittMUttttfviftia
irzepfer
—  1 INUBNATIONAt

v ha u a u hšhlapa

ZEPTER International misija 
saugoti žmonių sveikatą.

k i«jU»Ln3ųjąę, nuostabus maisto gaminimo būdas be vandens ar be 
. » . , riebalų, leidžiantis išsaugoti vitaminus ir mineralus.

>. Yai naujos galimybės sveikatos, grožio, priežiūros srityse, 
f «il»l4®ioPtfiON’o šviesos terapijos sistema sustiprina natūralų gijimo 
p ir padeda žmogaus kūnui išgyti pačiam, malšina skaumą ir

uždegimą, stiprina imuninę sistemą.
. Kompanijos atstovai ALDONA Ir GINTAUTAS.

BbthTėl. 847-945-0656 (palikti žinutę), 708-917-9330 (mobilus). 
fUMkaon i-

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėjeet
fetTT.rrr:--— 
t»M ifijH ,-i«k

f į sinriKhitr; 
ibori «rih • 
pri bž! e.ęa 
ridu. t ui,. .. i

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

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

v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

r
„, PRAMINS, JNG.
ny j .Programos ir dėstytojai yra patvirtinti IL valstijos 
•i, .-d : :c . švietimo tarybos

N .i/ji’afsriutr-
tfhon ;• u?! 4728 W. Oakton, Skokie, IL 60076 
mn; 'Galimas nemokamas mokslas.
tų s sė t J Tel. 847-568-1560 

v Faxt 847-568-1563
,Mokymo centras GOAL TRAINING siūlo naują

H- patvirtintą
■or • is ■ >' ' kursą!

MEDICININIŲ IR DRAUDIMO 
į'iin'S SĄSKAITŲ SPECIALISTAS

• < Tiems, kurie prarado darbą ar turi mažas pajamas —
, mokslas nemokamas. Mes padedame susirasti darbą. 

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

' j 1

' Veikio nuo
Hamet. ^/ęzfff/zrzrzzy/

Archer road, Springs, IujnoisTel 708.839.iooo

' ^ ^Xf,O8 pokyliu salės - tinka įvairioms progoms

tttOil.

.r.^Č iki 40 svečių

Paikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

T
tA'z i ' ii

.tas-
-1 .

Nekilnojamasis turtas
J1 Audrius" Mikulis

Te/.; 630-205-9262 
Pager: 773-260-3404 Salamanca 

E-mali: amikulis @ usa. com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

GREIT PARDUODA

Teikiu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansiną paskolą.

RE/MAX 
REALTORS

0FFC.I773) 229 - 8761 
HOME (708) 42S - 7160 

MOBIL. 17731 590-0205

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

toiftįt ...
40 iki 60 ąvečių

100 iki 135 svečių

60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

W]

125 iki 175 svečių

Kaiu mum
225 iki 550 svečių

Reikalingi žmonės 
parduotuvių valymui IL ir IN 

valstijose. Skambinti 
tel. 708-790-3136 arba 

765-532-6428.

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

O’FLAHERTY REALTORS 
& BU1LDERS. Ine. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
JonavlclusOhome.com

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voice MA 7738547820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read an<^ wr*te 
English. MuArdrive and be able to 
lift. Ręferencps and „green card” 

t^lftd.Tef. 630-654-6580.

Plainfield women seeks 
per«MHl assitlaBt 4-5 hours a 
day. Ligfyį-hpu^p cleaning and

meal.preparation.
Tel. 815-436-6151.

Reikalingi automobilių pjovėjai 
pilnaj ir nepilnai darbo cįįenai.

Darbas (Sėst Hill ir Joliet 
vietovėse. Kreiptis: Boardwalk 

Gar VŽash, 1701 N. Larkin Avė., 
Hillcrest Shopping Center. 

Tel. 815-730-8614.

MEDICAL
BILLING/PHLEBOTOMY

• 10 weeks Sunday Classes
• Billing, insūrance, medical 
terminologyx,
• Computerbiliing
• ICD-9, CPT coding
• Top phlebotomy training using all 
modern techniųues
• Hands on experience in a 
medical office settings
• Help with Resume
• Work with teachers with 12 years 
of American experience and
• Degrees from US Universities
• Testimonialš from our graduates

For more details call: 
847-392-8080

MilDun Training Center of 
Minois-MTCI 

Susikalbėsite rusiškai.

MOVING
Ilgametis^profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Salone „Miražas” kirpėją 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, f

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

namų tel. 708-612-9526.

ANDRIUS CONSTRUCTION 
Vidaus darbai: elektra, 

santechnika, laiptai, 
mediniai turėklai, arkos,

įvairios plytelės, parketai, 
dažymai ir t.t.

Tel. 773 436 1517.

•a

y Reikalingi patyrę 
mūrjųinkai. Skambinti 

T§?630-816-7114.

i'gOJUį . 1 7

Babysitter wanted: Sunday to 
Wedąes^lay,^:pO PM till 10:45 

PM, Oak Lawn area. Call between 
9.4)0. AM— J2;00AM., 

708-425-5101.

L Skubiai reikalingi 
vairuotojai perkraustytojai 

Skokie perkraustymo įmonei.
Tel. 847-675-6617.

?T tr

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors

H.

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI

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

REAL ĖST ATE agentūra 
Vilniuje teikia paslaugas perkant 

ar parduodant namus, butus ir 
žemės sklypus. Veltui įkainuoja 
nekilnojamą turtą, konsultuoja,

pataria ir teisiškai sutvarko 
pirkimo-pardavįmo dokumentus. 
Tel. Vilniuje: (370-2) 22-39-37. 

Ęl. paštas: info.estate.w3@takas.lt 
Informacija Čikagoje: 

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

Siūlo išnuomoti

Ontu%21. Accęnt
Homefindėrs

9Ž01 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9285 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443

Išnuomojamas 2 kamb.. 60 m2 
butas su baldais Vilniaus 

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

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

t. 331-4 'Fax. -45-74-64-61.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. + „security”
Tel. 773-434-4543

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Vyrų įr moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas ir 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-233-6081.

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

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas.

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus.

Tel. 773-918-0851; 
773-844-3649, Regina.

Ą STA« AUJANCB MBMaen V ? ”

■'jRT
Chicago
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How easy is it to 
As easy aš SAS.

^autotradeNEPRALEISK
PROGOS

PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE; 
SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ. 
Tfel. 888-615-2148, 708-599-9680 
KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ.

ASTA T.MIKUNAS

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

Parduoda

Išnuomojamas vienas kambarys 
nuosavame name vyresniam 
pensininkui. Galima su pilnu

išlaikymu. Teirautis 
tel. 773-581-8982, po 2 v.p.p.

8128 S. We8tem Avė. 
Chicago, IL 60652 24 ? DAYS 

773-778-6050

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

FREE ESTIMATE 
Visapusiškas aptarnavimas 

ir instaliacija

Romainiuose, šalia Kauno 
parduodamas pusiau įrengtas 

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

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

Išnuomojamas butas II aukšte 
vyresnio amžiaus asmeniui, 73 St. 
ir S. Whipple St. rajone. Tel. 708- 
430-1934 (lietuviškai), 773-476- 
7198 (angliškai arba lenkiškai).

Paslaugos

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

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can “a r n mllenge creait 
With United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freęuent flyer program.

For Information on special fares and 
' schedules contact yeur Travel Agent or SAS at

800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian
S/9S

Sf .mdiruvim Aiili'.r.

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

WWW.MAZEIKA.COM
*******************************************************

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

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

DRAUDIMO AGENTAI

B & DA — vienintelė mokykla, 
kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

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

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-568-1560
4728 Oakton, Skokie

http://www.yourgoal.com
JonavlclusOhome.com
mailto:info.estate.w3%40takas.lt
http://www.scandinavian.net
http://WWW.MAZEIKA.COM


Pavargusias akis užmerkus, žemiškąją kelionę užbaigus, 
Kristaus ramybėje ilsėtis išėjo

A. t A.
' ONA RINKIENĖ

Sūnui, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkui 
VYTAUTUI KAMANTUI ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.
Liūdesyje ir maldoje su Jumis

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
Regina Kučienė 

Milda Lenkauskienė 
Bronius Makauskas 
Kun. Edis Putrimas 

Algis Rugienius 
Matas Stanevičius 

Marytė Šmitienė 
, Gabrielius Žemkalnis

Laima Žliobienė

BANKO SĄSKAITA IR ČEKIŲ KEITIMO 
ĮSTAIGOS

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
T FUNERAL DIRECTORS

Dlrectors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
a 4330 So. Califomia 10727 S. Pulaski Rd.
' : 5948 S. Archer Avė.

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

12401 S. Archer Avė.
J : (& Derby Rd.)

ALLPHONES 
____ 1-773-523-0440

sumokate keitimo įstaigai 320 
dol.

Pvz.: 2. Jūs gaunate iš 
valdžios (sakykim, Soc. Sec.) 
mėnesinį čekį. Čekių keitimo 
įstaiga ima 10 dol. už vieno 
čekio iškeitimą. Taigi per me
tus Sumokate ir vėl 120 dol.

Pvz.: 3. Jums reikia už
mokėti mėnesines sąskaitas, 
perkate sakykime, 4 „money 
orders” toms sąskaitoms už
mokėti. Už Vieną „money or
der” mokate 1.25 dol., o už 
keturis — 5.00 dot. Taigi ir vėl 
tai įstaigai sumokate per me
tus 60 dol.

Sudėkite tas visas sumas, ir 
galimas dalykas, kad mokate 
daugiau negu 500.(Jok per me
tus už patarnavimus čekių 
keitimo įstaigoms* /

Ką turėtumėte daryti, kad 
sutaupytumėte tūds visus ne
reikalingus patarnavimo mo
kesčius?

Vienas dalykas: galite atida
ryti „checking account” banke.

į>n i(.

ACvvays With T(ową
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Siųsdami per VVestem Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.
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Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000
www.westernunion.com

1NESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje '

4
a8

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

Kai žmonės mažai uždirba, 
kiekvienas centas yra brangus 
ir reikalingas. Daug neseniai 
atvažiavusių imigrantų į šį 
kraštą, pradėdami gyventi, 
neturi tiek pinigų, kad galėtų 
atidaryti banko sąskaitą. O, 
keisdami savo uždarbio če
kius, labai daug užmoka čekių 
keitimo įstaigoms. Čekių keiti
mo įstaigos iškeičia jūsų val
diškus, darbdavių ar asmeni
nius čekius, bet tai daro už 
aukštą mokestį. Kai kuriose 
valstijose, kur nėra pakanka
mos vartotojų apsaugos, tokie 
čekių keitėjai gali imti 3 kar
tus daugiau už savo patarna
vimus, negu žemiau parodyti 
pavyzdžiai.

Pvz.: 1. jūsų savaitinis už
darbio čekis yra 320 dol. 
Čekių keitimo įstaiga ims 2 
proc. nuo čekio sumos, tai yra 
6.40 dol. Jūs keičiate tokį čekį 
metų laikotarpyje 50 kartų. 
Taigi per metus vien tik už 
savo uždarbio čekio iškeitimą

*
Kas yra „checking account”? 
Tai checking sąskaita, kurią 
jūs atsidarote banke ir laikote 
savo pinigus, kad paskui ga
lėtumėte apsimokėti savo mė
nesines išlaidas ir kitas sąs
kaitas. „Checking account” yra 
dažnai laikoma, kaip apsau
gos priemonė — nesinešioti pi
nigų,^ kad jų neišlėistumėt. 
Yra saugiau laikyti pinigus 
banke, negu savo kišenėje. Pi
nigai iš jūsų kišenės ar namų 
gali būti pavogti, bet iš banko 
sąskaitos — niekada. Bankai 
teikia įvairias lengvatas atida
ryti banko sąskaitą „checking 
account" savo klientams. Taip 
pat darbovietėse dažnai yra 
„credit unions” — tai yra lyg 
specialus bankas, kuris gali 
tvarkyti jūsų pinigus, kaip ir 
bankas.

Pagalvokite apie šiuos da
lykus,, atidarant banko sąs
kaitą:

1, patogumas — kur yra 
jūsų bankas ir kokios yra jo 
darbo valandos? Ar tai jums 
patogu? Ar tame banke yra 
tarnautojų, kurie gali susi
kalbėti jūsų gimtąja kalba?

2. Kiek tai kainuos? Ar ban
kas siūlo nemokamą čekių 
sąskaitą ir kokiomis sąlygo

• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms '• •:f!'
• Vestuvinės ir proginės puokštės rf
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis'-”
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyj#’

• www.alwayswithflowers.com

5 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel
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mis? Pvz., ar reikia turėti mi
nimalų balansą, kurį reikia 
laikyti sąskaitoje visą laiką, 
kad galėtumėte rašyti čekius 
nemokamai. Jei ne, tai koks 
yra mėnesinis mokestis? Ar 
jums reikės mokėti už kiek
vieną čekį? Kiek reikia 
mokėti, jei nepadėngtas čekis 
grįžta atgal?

3. Patikrinkite, kiek laiko 
trunka nuo to laiko, kai pade
date savo algos čekį ir kada 
galite pradėti rašyti asmeni
nius čekius? Visi bankai reika
lauja laukti tam tikrą laiką, 
kol jūsų įdėtas algos čekis per
eina per banko sistemą.

4. Elektroniniai patarnavi
mai. Kur yra banko ATM (Au- 
tomated Teller Machine) ir ar 
bankas jus pamokys, kaip juo 
naudotis? Ar galėsite tai pada
ryti savo kalba? Ar yra už tai 
užmokestis?

5. Čekių sąskaitos atidary
mas. Yra labai svarbu supras
ti banko reikalavimus ir mo- * 
kesčius. Kalbėkite su banko 
tarnautoju, kuris moka jūsų 
kalbą, arba atsiveskite ką 
nors su savimi, kuris jums 
vertėjautų. Pakalbėkite su

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis.
iv.vno-r bizniais / 4''!"v? ... ■' . ,.'f ; A ‘

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

40-24 — 235 St. 
Douglaston, N Y 11363 

Tel. 718-423-6161 
800-778-9847 

Fax 718-423-3979 
E-MAIL;

VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB.SITE:

WWW.VYTISTOURS.COM

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES

1-708-430-5700

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir 
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti VVestem Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
Western Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345

NATIONWinE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

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

ALL PHONES 
1-708-652-5245

banko tarnautojais ir patils-, 

rinkite, ar jiems yra svarbi 

jūsų klientūra. Jei jums patin

ka banko aplinka ir patarnavi

mas, atsidarykite sąskaitą, jai 

ne, eikite kitur. Atidarant 

sąskaitą, reikia atsinešti J9ac. 

Sec.” numerį arba „žalią korte

lę”, kaip įrodymą, kad esate 

nuolatinis JAV gyventojas. 

Arba jūs galite pasirašyti 

formą W-8 (certificato of 

Foreign Status), jei dirbate 

JAV-ėse ir planuojate pasilikti 

183 dienas, ar trumpiau. Kai 

kurie bankai nori matyti jūsų 

kredito raportą, kiti ne. ‘ ‘ 
Daugumas bankų siūlo ke

letą įvairių rūšių sąskaitų. 

Svarbu paaiškinti, kodėl jums 

reikia banko sąskaitos, kiek/ 

įdėtumėte pinigų į sąskaitą 

kiekvieną mėnesį ir maždaug 

kiek čekių išrašytumėte, mo

kėdamas savo sąskaitas. Ban

kas padės jums apsispręsta, 

kokia banko sąskaita yra jums 

pigiausia. Banko „checking 

acc.” sąskaita jums, jei Ir rei

kės mokėti, bus pigesnė, negu 

bet kokia čekių keitimo įstai

ga.

Kai kurios banko taisyklės 
pvz., reikalaujama minimalus 

balansas, ar mėnesiniai mo

kesčiai, gali sudaryti jums 
sunkumų, norint atidaryti 

u n '• sąskaitą, išartais ban

kas i. is jūsų kaimynystšje. 
Jei jūs negalit; atsidėti 

banke sąskaitos su čekių gali

mybe, vis tiek galite išsikeisti 

banke čekį iž mokestį, kurs 

yra mažesni už mokestį čeki > 
keitimo įsta roje. Čia keletas 
patarimų, kaip išsikeisti jūsų 
algos čekį.

1. Paklauskite savo darbda 

vio, ar darbovietė negalėti 

iškeisti jūsų čekio, arba jū« 
galite eiti į tą banką, kur jūsų 
darbdavys turi banko sąskaitą 

ir ten iškeisti čekį, paprastai 

už tai nereik mokėti Gamūf 

jūsų darbdav i pakalbės su 
savo banku ir ♦tikrins jums, 
kad ten galite i ^įkeisti savo 
algos čekį nemok: nai. Kai ku

rios maisto krautuvės iškeičia 
čekį, jei esate nuolatinis jų 
kliento0 ’ba iv s f ilit» nueiti 

į bank. du . sąskaitą. 
Tada galiu. ■ {dėti nemoka
mai.

Kaip keisti v..lūžios čekį? 

Daug bankų keičia valei/'(jg 
čekius nemokamai.

Kaip iškeisti asmenį’*!.Co 
kį? Bankas, kurio varau yrą 
ant čekio, galbūt keis asme
nišką čekį nemokamai. Žiū
rėkite, kad čekis, kurį norite 

iškeisti, būtų pa šytas Jūsų 
vardu, ir keičiant arėsite pa

rodyti dokumentą, utis pa

tvirtintų jūsų tapė >ę. Jei 
čekis yra išrašytas k m Lito 
vardu, jo jūs negalite i in -ti, 
jį gali iškeisti tik taš'as;Wuo, 
kam čekis išrašytas.

Jei ir mažai uždirbate, sten
kitės susitaupyti ir atsidaryti 
banko sąskaitą — tuo būdu 
sutaupysite pinigų ir turėsite 
patogumą.

Naudotasi medžiaga iš Na

tional Consumer Law Center, 
Ine. Boston MA leidinėlio.

S. Dariaus ir S. Girėno 
oro uoste dar kartą prisi- . 

mintas Antrajame pasauli

niame kare sąjungininkų pu

sėje kovojęs lietuvis. Lietuvos 
aviacijos muziejuje atidengtą 

atminimo lentelė, skirta Lie

tuvos ir Didžiosios Britanųos 

lakūnui kapitonui Romualdui 

Marcinkui. Po mirties už nar

są R. Marcinkus buvo apdova

notas „1939-1945 metų žvaigž

de”, Aviacijos Europos žvaigš- 

de bei medaliu už nuopelnus ... 

kare. Žuvusiojo lakūno arti

miesiems šie apdovanąjimai 
buvo įteikti tik šią vasarą. 

Anksčiau tai įgyvendinti 

trukdė „geležinė uždanga*.

(KD,LA,Elta)

http://www.westernunion.com
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.petkusfuneralhomes.com
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEn

Minint spalio 9-ąją, mūsų 
sostinės Vilpiaus netekimą, š. 
m. spalio 14 d., sekmadienį, 
10 val.r, Tėvų jėzuitu koply
čioje bus aukojamos šv. Mišios 
už yisus kovojusius ir žuvu
sius dėl sostinės Vilniaus. Vil
niaus krašto Lietuvių sąjun
gos Čikagos skyriaus valdyba 
kviečia lietuvių visuomenę ir 
skyriaus narius dalyvauti pa
maldose. Savo dalyvavimu pa
gerbsime žuvusiųjų atminimą.

Akademinis sporto klu
bas švenčia savo 50 metų 
veiklos sukaktį. Sukaktuvinis 
pokylis įvyks spalio 20 d. Pa
saulio lietuvių centre. Kviečia
me visus esančius ir buvusius 
narius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šioje iškilmingoje 
šventėje. • Vietas užsisakykite 
tel. 630-852-3204.

Vaikai galės pasipuošti 
išradingomis kaukėmis, iš
mėginti savo laimę dovanų 
šulinyje, kartu su savo šeimos 
nariais sočiai pavalgyti „Lau
mių pietuose”, kurie vyks sek
madienį, spalio 28 d., 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre. Pie
tūs — tai tik vienas lėšų telki
mo būdas, kurį „Vaiko vartų į 
mokslą” būrelis sup1 ? caa 
remdamas pomoky alinius 
centrus Lietuvoje. Centruose 
asocialių šeimų vaikai paval
gydinami, atlieka namų dar
bus ir dalyvauja užsiėmimuo
se, įskaitant „V<- ikų vartų” 
narių „Charakterio ugdymo 
p ogramos” uždavinius. Daly
vaukite pietuose! Paremkite 
būr<mo darbus ir centruose 
globojamus vaikus. Skambin- 
1 ite Nijolei Grigaliūnienei tel. 
' 08-974-1262 ir užsitikrinki
te vietas.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

DRAUGO FONDO NARIŲ SUVAŽIAVIMAS
Nors Draugo fondas buvo 

pradėtas 199" .n. rugpjūčio 
mėnesį, oficialia jo pradžia 
tenka laikyti fondo inkorpora- 

i 1993 m. lapkričio 12
<’'■ Illinois valstijoje, tą at- 

1 : k? dv. Rimui Domans- 
‘k! u u pirmaisiais direkto- 
4riaib: Ramune Kubiliūtė, Bro
niumi Juodeliu ir Jurgiu 
Riši mi. Vt iau Draugo fondo 
direktorių tiryba buvo pra

plėsta iki 9 narių, o nuo pir
mojr r nio narių suvažia- 
vin i 19 4 m. lapkričio 19 d. 

•direkto’ aai yra suvažiavimų 
daly i renkami dvejų metų 

1 ’ ad» * cijai. DF metiniai narių 
f.: v žiavimai išrenka ir 3 as- 

^fcdhų kontrolės komisiją dve
jų metų kadencijai, kuri pri
žiūri DF iždą ir iždininko at
liekamą darbą, kurio etatas iš

B*

Pirmieji Draugo fondo tarybos nariai (Corporate direktoriai) 1993 m. lap
kričio 5 d. posėdyje. Sėdi: Jurgis Riškus - pirmininkas, Ramunė Kubiliūtė 
- sekretorė. Stovi: Bronius Juodelis - iždinininkas ir adv. Rimas Domans
kis - teisinis patarėjas.

Spalio 9 d. po pietų LR Sei
mo ir JAV Lietuvių Bendruo
menės komisijos atstovai ir 
mokslo posėdžių dalyviai vyks 
į dienraščio „Draugas” redak
ciją, Marąuette Parką ir Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centrą.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus (6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago; tel. 773-582- 
6500) spalio 19 d., penktadie
nį, 7 val.v. kviečia į susitiki
mą su iš Lietuvos atvykusiais 
kariškiais Stasiu Ignatavičiu
mi ir Romu Eidukevičiumi. Jų 
pokalbio tema - „Lietuvos 
krašto apsaugos atkūrimas 
Lietuvoje (1988-1991)". Kariš
kiai atsakinės į klausytojų 
klausimus. Taip pat bus su
rengtos dvi fotografijų paro
dėlės - R. Eidukevičiaus „Ka
riuomenės kasdienybė” ir S. 
Ignatavičiaus „Šaulių sąjun
gos atkūrimas”.

Lietuvių ev. reformatų 
bažnyčios JAV 50-asis Si
nodas įvyks š. m. spalio 13-14 
d. Ziono ev. liuteronų bažny
čios patalpose, 9000 S. Me- 
nard Avė., Oak Lawn, IL; tel. 
708-422-1433. Atidarymas - 
šeštadienį 12:30 val.p.p. Nu
matoma inž. K. Devjenio, para
šiusio knygą apie ankstyvą 
Lietuvos praeitį, paskaita. Iš
kilmingos pamaldos vyks sek
madienį 12:30 val.p.p. Pagrin
dinį pamokslą pasakys kun. 
dr. E. Gerulis iš Floridos^. Pie
tūs - 2 val.p.p. parapijos sa
lėje. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Dalia S. Anysas, pratęsda- 
ma „Draugo prenumeratą, 
mūsų laikraštį parėmė 60 dol. 
auka. Nuoširdžiai dėkojame!

valdybos buvo perkeltas į ta
rybą dėl praktiškų priežasčių, 
tarybai atliekant ir valdybos 
pareigas.

Metinių Draugo fondo narių 
suvažiavimų reikalauja Illi
nois valstijos korporacijų nuo
statai. Tie suvažiavimai svar
būs ir pačiai institucijai. Juose 
renkami bei perrenkami DF 
direktoriai, kurie atsakingi 
nariams už „BY LAWS” vyk
dymą ir finansinę atskaitomy
bę. Čia būna priimamos finan
sinės metų ataskaitos, jas 
pasiunčiant visiems nariams 
kartu su kvietimu į narių 
suvažiavimą.

Draugo fondo nariai yra 
plačiai išsisklaidę JAV ir Ka
nadoje. Keli jų yra ir Lietu
voje, įskaitant garbės narius 
— Lietuvos Respublikos prezi-

„Ąžuoliukas” Čikagoje koncertuos spalio 14 d., sekmadienį, 3 val.p.p. Maria mokyklos salėje, 6727 S. California.

Vaikystė - nerūpestingo -
natūralaus grožio simbolis, 
todėl nuostabu „Ąžuoliuką”, 
berniukų ir jaunuolių chorą, 
pristatyti kaip profesionalų 
kolektyvą. Žmogaus galimybės 
neišsemiamos: „Ąžuoliuko”
vaikai šalia lietuvių liaudies 
dainų ir giesmių dainuoja ir 
gieda sudėtingiausius pasau
linės klasikos ir šiuolaikinės 
chorinės muzikos kūrinius: 
simfonijas, mišias, kantatas, 
oratorijas. Jie yra lygiaverčiai 
partneriai ne tik su Lietuvos, 
bet ir su Europos žymiaisiais 
orkestrais, dirigentais. Nieko 
negali būtį stebuklingesnio 
kaip natūralus vaikystės gro
žis ir profesionalumas. Kvie
čiame būti šio puikaus reginio 
liudininkais ir tobulo dainavi
mo klausytojais: spalio 14 d. 3 
v.p.p. Čikagoje, Maria aukš
tesniosios mokyklos salėje 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
50-mečiui koncertuos „Ąžuo
liuko” choras iš Lietuvos. Bi
lietus galima įsigyti „Sekly
čioje” ir Pasaulio lietuvių cent
re po šv. Mišių. „Ąžuoliuką” 
girdėsite ir per WFMT 98.7 
radijo laidą .spalio 9 d. 8 val.v.
dentą Valdą Adamkų ir Almą 
Adamkienę. Pareigos, darbai 
ir atstumai sutrukdo daugelio 
Draugo fondo narių akivaiz
dinį dalyvavimą metiniame 
suvažiavime. Tačiau visi DF 
nariai gali metiniame suva
žiavime dalyvauti „by proxi”, 
už save dalyvauti įgaliodami 
Čikagoje bei apylinkėse gyve
nančius DF narius bei direk
torius, kurie akivaizdiniai da
lyvauja suvažiavimuose. Tie 
įgaliojimai visiems siunčiami 
su kviesliu į suvažiavimą. Jie 
nurodo ir turimų balsų skai
čių, kuriuos įgaliotinis gali pa
naudoti suvažiavimo balsa
vimuose. Narių balsai labai 
svarbūs suvažiavimo kvorumo 
sudarymui, jei kitų balsavimų 
ir nebūtų, kai nebūna daugiau 
kandidatų pasiūlymų negu 
renkamų vietųtfiNarių meti
nis suvažiavimascj&ukia-mas 
spalio 20 d., šeštadienį, 9 vai. 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje Čikagoje.

Registracija — 9:00 vai. 
ryte, darbo posėdis — 10:00 
vai. ryte, pradedant atidary
mu, invokacija, komisijų suda
rymu ir pranešimais bei 3 di
rektorių rinkimais.

Į posėdį yra pakviesta 
„Draugo” vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė, kuri su 
DF nariais pasidalins „Drau
go” redagavimo rūpesčiais ir 
džiaugsmais. Pakviesta ir 
„Draugo” leidėjų valdybos 
pirm. ir DF direktorė Marija 
Remienė, kuri paryškins 
„Draugo” leidybos rūpesčius. 
Pakviestas ir „Draugo” admi
nistratorius Valentinas Krum
plis, kuris kalbės apie „Drau
go” keliones į platųjį pasaulį.

Draugo fondo kontrolės 
komisijos pirm. dr. Kazys Am
brozaitis kalbės apie taupymą 
ir „išeikvojimus” Draugo fonde 
bei atsiliepimų į DF rudens 
vajų stoką.

Darbo posėdis bus įdomus ir 
svečiams, kurie kviečiami at
silankyti. Suvažiavimą numa
tome užbaigti 1 vai. p.p.

Bronius Juodelis 
tarybos Dirmininkas

Literatūros popietė „Sek
lyčioje” vyks spalio 10 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. Daly
vauja poetai: Julija Švabaitė- 
Gylienė, dr. Jonas Šalna, prof. 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, 
ir Apolinaras Bagdonas, kurio 
eilėraščius skaitys deklama- 
torė Aldona Pankienė. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti 
trečiadienio popietėje, pasik
lausyti ir padraugauti su iš
kiliaisiais poetais ir rašyto
jais. Tegul ši popietė tampa 
graži šventė. Atvykite! Po 
programos, kaip jau įprasta, 
bus bendri pietūs.

Lietuvių operos statoma 
G. Donizetti „Lucia di Lam- 
mermoor” vyks sekmadienį, 
gegužės 12 d. Su svečiais atsi-' 
sveikinimo koncertas rengia
mas sekmadienį, gegužės 19 
d. Visi prašomi pasižymėti 
šias pakeistas datas ir pagal 
tai planuoti' keliones į operos 
premjerą ir koncertą.

Dėmesio! Buvusių Lietu
vos vietinės rinktinės ka
rių suvažiavimas vyks spa
lio 27 d. Čikagoje, Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Str. In
formacija teL773-847-2614.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 50-MEČIO 
SUKAKTIES RENGINIAI

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

Spalio 8-11 d. 9 v.r. iki 5 v.v.
Lietuvos Seimo ir LB Tarybos komisijos posėdžiai
Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439

Spalio 12-13 d., 8:30 v.r.
JAV LB XVI Tarybos antroji sesija
Radisson Hotel Alsip, 5000 W. 127th St., Alsip, IL 60803

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

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

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

Po iškilmių - vaišės Jaunimo centro mažojoje salėje.

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

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

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

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

Kviečiame visus dalyvauti.

JAV LB 50-mečio sukakties minėjimo rengimo komitetas

Sus to LITHUANIA
fr-20.9 cimin

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.
For information call Long Distance Post:

WWWLDPOSTXOM 1-800-449-0445

Ateitininkų šalpos fondo 
> suvažiavimas įvyks š. m. 

spalio 28 d. 1:45 val.p.p. Atei
tininkų namuose, Lemonte, 
tuojau po paskutinės Ateiti
ninkų savaitgalio paskaitos. 
Ateitininkų šalpos fondo val
dyba kviečia ateitininkus bei 
fondo rėmėjus šiame suvažia
vime gausiai dalyvauti.

Gelbėkime lietuviškas 
parapijas! Spalio mėnesį Či
kagos parapijose skaičiuojami 
šv. Mišių dalyviai. Yra rimtas 
pavojus, kad norima nutrauk
ti lietuviškas pamaldas Cicero 
ir Brighton Parke, todėl svar
bu, kad dalyvautumėte pamal
dose šiose parapijose. Šv. Mi
šios Cicero šv. Antano bažny
čioje (1510 S. 49th Court, Ci
cero) vyksta 9 val.r., o Brigh
ton Parko Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje 
(2745 W. 44th Str., Chicago) 
10:30 val.r. Patys dalyvaukite 
ir pakvieskite savo draugus 
bei gimines paremti lietuviš
kas parapijas. Neapleiskime 
savo dvasinių židinių! Visus 
kviečia Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų federacijos Či
kagos apskritis. 

• „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2656. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis.

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

• Artėja Kalėdų šventės. 
Ta proga Lietuvos vaikams 
aukoja: $50 Robert Bulchis, 
Corvallis, OR; $75 Louis Slia- 
zis, Freehold, N J; po $25 Lee 
ODonnell, Brea, CA ir seselė 
Donata Judės, Grand Rapids, 
MI. Tie pinigai bus nusiųsti į 
Lietuvą ir išdalinti Šv. Kalėdų 
proga reikalingiems vaikams. 
Vaikų vardu dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos” ko
mitetas , 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629.

• „Dieviško Kryžiaus” 
Lietuvos benamių paramos 
fondas dėkoja už aukas padėti 
Lietuvoje vargingiausiai gy
venantiems. Aukojo: Audrey 
Gruss $5,000; Emilija Gaškienė 
bei Audronė Mitalauskienė 
$30; dr. Arūnas Gasparaitis 
$15. Nuoširdžiai dėkojame. 
„Dieviško Kryžiaus” fondas 
(„Divine Cross” fund for the 
Homeless) 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tel. 
847-537-7949. E-mail: 
DONATAST@AOL.COM Tax 
ID# 36-3097269.

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia, daugiavai
kėms šeimoms ir studentams 
Lietuvoje. Aukojo: a.a. Elenos 
Antanaitienės pagerbimui per 
šermenis suaukotus $100 at
siuntė Birutė Zalatorienė; Mary 
Runger $50; Nijolė Kersnaus- 
kaitė $20; anoniminiai $65. 
Labai ačiū! „Saulutė” („Sun- 
light Orphan Aid”), 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Tel. 847-537-7949. E- 
mail: DONATAST@AOL.COM 
Tax ID# 36-3003339.

• Almos fondas
A.a. Onos Juraitienės 

atminimą pagerbdami, jos ar
timieji ir pažįstami per jos 
laidotuves aukoja Almos fon
dui: Liths Soccer Club, A. 
Kriaučiūnas, A.G. Vaičaičiai, 
A.J. Baronaičiai, A.L. Glavins- 
kai, B.J. Nausėdai, G.D. Pie
niai, J.J. Rudaičiai, V.V.Kra- 
sauskai, A.G. Pieniai, A.Gen- 
cevics, V. Vizgirda, J. G. Zabu- 
kai, I^.R. Busch. Sūnus Leonas 
Juraitis persiuntė auką $300.

,A.a. dailininkės Bronės 
Jameikienės-Jasiukevi- 
čiūtės atminimą pagerbdama, 
Paulina Vaitaitienė, Chicago, 
IL, aukoja $100 Almos fondui.

A.a. Elenos Antanaitie
nės atminimą pagerbdami, 
Dargių šeima — Leontina, 
Milda, Jūratė, Liūtas su šei
momis aukoja Almos fondui
$100.

A.a. Stasės Paukštelie- 
nės, Racine, WI, atminimą 
pagerbdami, The Racine IRS 
officė aukoja Almos fondui $45.

Domanskių šeima, Palos 
Park, IL, aukoja Almos fondui 
$100.

Irene H. Daugirdas, Wil- 
mette, IL, aukoja Almos fondui
$50.

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

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

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

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

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

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5,5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės, kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

• Daug Amerikos lietuvių 
globoja-padeda gyventi apleis
tiems Lietuvos vaikams. Pra
tęsdami paramą kitiems me
tams, po $150 metinį paramos 
mokestį atsiuntė šiė aštiienys: 
Gediminas ir Darįja Dragūnai, 
Philadelphia, PA; Vytautas ir 
Elena Vidugiriai, Rancho Palos 
Verdes, CA; Frank ir Betty 
Kwader, South Montrose, PA; 
Laima Vaičiūnas, Chicago, IL; 
Aldona Šmulkštienė, Chicago, 
IL; Robert Bulchis, Corvallis, 
OR. Lietuvos vaikų vardu dė
kojame visiems aukotojams. 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas , 2711 West 71 
Str., Chicago, IL 60629. *

• A.a. Napoleono Saba
liūno atminimą pagerbdama, 
duktė Virginija Mačiulienė 
atsiuntė $200 auką, skirtą 
Sibiro tremtinių namams Vil
niuje. Aukojo: $100 Regina 
Sabaliūnienė; $75 Virginija 
Mačiulienė ir $25 Algis Ta
mošiūnas. Lietuvos Sibiro trem
tinių vardu dėkojame auko
tojams. „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas , 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629.

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-121^

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos ieitadieniais

ADVOKATAS
GINTARAS P.-ČEPĖNAS
6436 STulaski Rd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

t ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

.4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedsie Avenne 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

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

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