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Lietuvos
ambasadorius JAV
atostogauja dirbdamas

Juozas Polikaitis:
„Ne degtukai, bet
negęstantys žiburiai”.

Lietuvos ambasadorius JAV
Vygaudas Ušackas, net ir
pradėjęs atostogas Lietuvoje,
negali nutolti nuo politikos.
Susitikimuose su Seimo pirmi
ninku, Prezidentūros ir Už
sienio reikalų ministerijos pa
reigūnais jis aptarinėja Lietu
vos galimybes šių metų lap
kričio 22-23 d. Prahoje vyk
siančiuose NATO viršūnių su
sitikimuose gauti pakvietimą
įstoti į Šiaurės Atlanto gyny
binę sąjungą.
„Amerikoje vis dar laikoma
si nuostatos, kad ‘dėl nieko ne
galima būti garantuotam’. Bet
požiūris į NATO plėtrą ir Lie
tuvos priėmimą į šią organiza
ciją yra labai palankus ir JAV
prezidento administracijoje, ir
Kongrese. Tačiau dėl nieko
negalime būti tikri, kol ne
same pakviesti ir kol nepraėjo
sutarties ratifikacijos procesas
tiek JAV Kongrese, tiek ir
kitų NATO valstybių parla
mentuose”, teigia V. Ušackas.
(KD, Elta)

2 psl.

Jos žodyne mažiausia
reikšmės turi žodis „aš”,
- Danutė Bindokienė
apie Birutę Jasaitienę;
Bronius Nainys:
Helsinkis - ne Jalta.
3 psl.

Dr. J. Kazickas pristatė
atsiminimų knygą;
A. Katelienės paroda;
rašytojo S. Džiugo talka;
galvojant apie pensiją.
4 psl.

Konferencija apie baltų
studijas globalizacijos
eroje... Bernardo
Brazdžionio poezija...
Oskaro Milašiaus
žvilgsnis į lietuvių
literatūrą... antras kun.
K. A Trimako knygos
apie Medjugorję leidimas.

Vilnius,

liepos 26 d. (BNS)
— Liberalų demokratų parti
jos pirmininkas Rolandas Paksas mano, kad JAV bendrovės
”Williams International” in
vesticijas į naftos susivieni
jimą „Mažeikių nafta” rėmę ir
dėl esamos bendrovės padėties
kalti politikai turėtų nedaly
vauti artėjančiuose prezidento
rinkimuose.
Penktadienį liberalų demo
kratų išplatintame pranešime
spaudai teigiama, jog specia
listai patvirtina vis blogėjan
čią „Mažeikių naftos” būklę,
vedančią į „katastrofą”, kuri
nuolat didėja nuo tada, kai
įmonę perėmė amerikiečiai.
Anot R. Pakso, visi politikai
populistiškai kalba apie as
meninę atsakomybę, bet atė
jus laikui ją prisiimti, stengia
si to išvengti. „Manau, kad
artėjantys rinkimai yra puiki
proga politikams prisiimti at
sakomybę už padarytas klai
das ar bent jau atsiprašius

tautos nedalyvauti rinkimuo
se”, teigia politikas.
Jo teigimu, apklausos rodo,
kad 87 proc. Lietuvos gyven
tojų dėl „Williams” atėjimo į
Lietuvą kaltina politikus ir ra
gina juos už tai atsakyti.
R. Paksas tikina, kad jo va
dovaujama vyriausybė apie
milijoninius nuostolius Lietu
vos biudžetui ir abejotinus
„Williams” pažadus kalbėjo
dar 1999 metais. „Tačiau tuo
metu ir Tėvynės sąjungos
(Lietuvos konservatorių) par
tija, ir šalies prezidentas Val
das Adamkus nusprendė pa
laikyti amerikiečius, o ne savo
šalies vyriausybę”, sako jis.
Neoficialiais
duomenimis,
per pirmąjį šių metų pusmetį
„Mažeikių nafta” patyrė apie
100 mln. litų nuostolių. 2001
metais
„Mažeikių
naftos”
nuostoliai pagal Lietuvos bu
halterinės apskaitos principus
viršijo 268 mln. litų.

Platelių ežere rastas
paslaptingas
milžiniškas akmuo
Klaipėdos universiteto stu
dentai Plungės rajone Platelių
ežero dugne aptiko milžinišką
akmenį su žmogaus iškaltais
ženklais.
Daugiau nei 7.5 tonos sve
riantis akmuo buvo aptiktas
trijų metrų gylyje po vande
niu. Ant akmens buvo rasti
iškalti ženklai, primenantys L
raides.
Akmuo buvo aptiktas sek
lioje vietoje, kuri nuo seno
buvo vadinama Kryžiavąja
kalva. Be to, tyrėjai aptiko ir
aplink akmenį milžiną gu
linčių daugiau mažesnių ak
menų.
Jeigu paaiškės, kad Kryžiavoji kalva kažkada buvo sek
luma ar net sala, tikėtina, jog
akmenys turi didelę istorinę ir
archeologinę svarbą. Gali būti,
kad šioje vietoje kadaise buvo
šventos pagonių vietos.
(LR, BNS)

Kūno kultūros ir sporto
departamentas švaistė
valstybės lėšas

Baigėsi APPLE
vasaros kursai
Lietuvos pedagogams
Liepos 26 d. Anykščiai pradėjo šįmet pirmą kartą oficialiai švenčiamo

Pasaulio naujienos

ta Prancūzijos prezidento J.
Chirac, kuris po susitikimo su
Vladimir Putin kalbėdamas
apie Lietuvos ir Lenkijos pla
nuojamą vizų įvedimą Rusijos
Karaliaučiaus srities gyvento
jams, pareiškė, kad tokia „sis
tema, kuri būtų primesta ru

Nr. 145

Kaina 75 c.

„Williams” investicijas rėmę
politikai turėtų nedalyvauti
rinkimuose

Penktadienį Vilniuje darbą
miesto gimtadienio programą, skirtą 562-osioms pirmojo Anykščių pa
Kultūros priedas
baigė dvi savaites trukę AP
minėjimo Kazimiero Jogailaičio rašte metinėms ir Šv. Onos atlaidams.
PLE vasaros kursai Lietuvos
Miesto šventė prasidėjo iškilmingu rajono tarybos posėdžiu ir miesto
šventės įteisinimo dokumento pasirašymo ceremonija Anykščių koplyčio
pedagogams.
Daug kainuojančios
Dvyliktą kartą surengtų je. Paveikslų galerijoje buvo atidaryta garsios anykštėnės grafikės, tapy
mažos paskolos.
tojos Domicėlės Tarabildienės kūrinių paroda. Vakare nuo Anykščių dvar
kursų uždarymo iškilmėse
5 psl.
Švietimo ir mokslo ministeri vietės prasidėjo meninė eisena į Kultūros rūmus, kur '-•V šventės atida
rymo iškilmės. Prie Šventosios upės vyko meninė programa ,,Fantazija
jos vadovai ir APPLE bendri prie upės”.
Lietuvos Vyčių
jos prezidentas Phillip Taylor
Nuotr.: Šventės dienomis Jono Biliūno „Laimės žiburys" Anykščiuose
pasirašė sutartį dėl vasaros
sulaukė gausaus lankytojų būrio.
suvažiavime rugpjūčio
kursų Lietuvos pedagogams
1-4 d. Čikagoje bus
organizavimo 2003 metais.
pagerbtas dr. J. Lubicky.
Švietimo ir mokslo ministe
JAV kariškiai suremontavo
8 psl.
rijos duomenimis, šių metų
globos namus Klaipėdoje
vasaros kursuose dalyvavo
Nuo liepos vidurio vykusių
daugiau kaip 1,000 Lietuvos
Klaipėdoje atidaryti JAV ka
* Lietuvos vyru kurčiųjų pedagogų. Jiems paskaitas riškių suremontuoti trys vai tarptautinių karinių pratybų
krepšinio rinktinė I pasau skaitė ir seminarus vedė per kų globos namai bei senelių „Rescuer Medceur 2002” metu
lio kurčiųjų krepšinio čempio 40 amerikiečių lektorių. Ypa prieglauda. Atidarymo iškil Lietuvoje JAV karinių jūrų
nato ketvirtfinalyje 86:52 su tingą dėmesį šių metų kursų mės buvo surengtos suremon pajėgų inžinieriai vykdė ketu
triuškino Italijos komandą ir dalyviai skyrė mokymo pro tuotuose Klaipėdos vaikų na ris humanitarinės civilinės
pateko į pusfinalį, kur žais su gramų ir mokytojų vertinimui. muose „Rytas” ir „Danė”, paramos projektus šiuose glo
turnyro šeimininke — Graiki
APPLE (American Profes- Klaipėdos laikinojoje vaikų bos namuose.
jos rinktine. Grupės turnyre sional Partnership for Lithua prieglaudoje ir „Caritas” pa
Vaikų namuose „Danė” su
Lietuvos moterys pralaimėjo nian Education)
gyvenusių žmonių prieglaudo remontuota virtuvė, maisto
JAV rinktinei 41:78.
Nukelta į 7 psl.
Nukelta į 7 psl. je, pranešė Amerikos centras.
* Kol kas tik trys lengva
atlečiai yra užsitikrinę ke
nąs atsistatydinti dėl vidaus
lialapius į Miunchene (Vokie
politinių nesutarimų George
tija) vyksianti Europos čem
W. Bush administracijoje. C.
VvVIlE/
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
pionatą. Tai — daugiakovininžinių agentūrų pranešimais)
Powel pozicijomis buvo suabe
kės Austrą Skujytė ir Remigijota, kai šią savaitę JAV pri
ja Nazarovienė bei disko meti
sams, keliaujantiems iš vienos ėmė sprendimą nesuteikti 34
kas Virgilijus Alekna. <kd. Eitai
jų valstybės dalies į kitą, yra mln, dol. pagalbos už 2002
nepriimtina” ir kvietė priimti metus Jungtinių Tautų Gy
* 29 metų 211 cm ūgio Lie
sprendimą, kuris „nepaže ventojų fondui (JTGF), nes jis
tuvos krepšininkas Raimun
mins Rusijos”.
das Leikus artimiausią sezoną
esą netiesiogiai padėjo „vieno
atstovaus Austrijos vicečempio
JAV
Į vaiko” politiką vykdančiai Ki
nų klubui Fiurstenfeld „Pannijai versti moteris darytis
Vašingtonas. JAV gynybos abortus. Šis sprendimas prieš
thers”.
sekretorius Donald Rumsfeld
* Tarptautinė regbio fe
tarauja Valstybės departa
pareiškė manąs, kad ilgainiui
mento paskelbtai ataskaitai,
deracija (FIRA) šiemet pirmą
JAV ir Rusijai nebereikės
kartą rengia regbio-7 Europos Rusijos ir Prancūzijos prezidentai
kurioje buvo rekomenduojama
ginkluotės kontrolės sutarčių,
pinigus fondui sumokėti.
čempionatą, kuriame daly — Vladimir Putin (kairėje) ir
nes šaltojo karo laikų susi
Jacąues Chirac.
vaus ir Lietuvos rinktinė.
Aleksandria, Virginia. Iš
priešinimas užleis vietą nau
Morroco
kilęs Prancūzijos pi
Prancūzijos prezidentas jiems bendradarbiavimo san
lietis
Zacarias
Moussaoui, įta
Jacųues Chirac įstūmė Euro tykiams. Tokią nuomonę jis iš
riamas
ketinimu
dalyvauti
pos Sąjungą (ES) į nepalankią sakė, atsikirsdamas į kritiką,
rugsėjo
ll-osios
išpuoliuose
derybinę poziciją Karaliau kurią sukėlė praėjusį mėnesį
* Rusijos prezidentas siū čiaus klausimu, rašo „The įsigaliojęs JAV sprendimas JAV, ketvirtadienį federalilo kariškiams išstudijuoti Wall Street Journal”. „Chirac pasitraukti iš 1972 m. pasira niam teismui pareiškė prisi„Kursk” bylą, kad tokios tra Jalta”, taip straipsnyje vadi šytos su Rusija Priešraketinės pažįstąs kaltu dėl pačių sun
namas praėjusią savaitę Soči gynybos sutarties. Daugelis kiausių jam pateiktų kaltini
gedijos nesikartotų.
* Afganistane nušauti įvykęs Prancūzijos ir Rusijos Kongreso demokratų bei nusi mų, tačiau vos po valandėlės
septyni JAV kariai.
valstybių vadovų susitikimas. ginklavimo šalininkų, kaltino apsigalvojo ir išsižadėjo savo
* JAV turi siekti Irano re ES buvo nemaloniai nustebin prezidentą George W. Bush, prisipažinimo dėl kaltės.
žimo pakeitimo, sako Kong
reso nariai.
* Karaliaučiaus ir Varšu
vos archeologai rado seno
vės aisčių palaikus.
* Floridoje per avarin ,
lėktuvo nusileidimą sužeisti
trys įgulos nariai.
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kad jis griaunąs pačius susi
klosčiusius ginkluotės kontro
lės pamatus.
JAV valstybės sekretorius
Colin Powell, spiriamas atsa
kyti į klausimus dėl jo planų
toliau eiti savo pareigas, ket
virtadienį vėl pareiškė neketi

JAV Senatas ketvirtadienį
vienbalsiai patvirtino įstaty
mo projektą dėl korporacijų
reformų, kuriomis siekiama
atkurti investuotojų pasitikė
jimą rinkomis, sukrėstomis
korporacijų finansinės apskai
tos skandalų, dėl kurių nuo

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) joms vykdyti, komunalinėms
— Valstybės kontrolės tikrin ir ryšių paslaugoms apmokėti,
tojai nustatė, kad dalis spor transporto priemonėms išlai
tui skirtų lėšų neteisėtai pa kyti, prekėms įsigyti, turtui
tekdavo į Kūno kultūros ir remontuoti.
Komentuodamas šias išva
sporto departamento tarnau
das, departamento generalinis
tojų kišenes.
Patikrinę Kūno kultūros ir direktorius Vytas Nėnius sa
sporto departamento 2001 me kė, kad sudarinėdami 2001
tų finansinę atskaitomybę ir metų biudžetą, departamento
lėšų
panandojimą,
tikrin darbuotojai nenumatė lėšų bū
tojai pasigedo lėšų naūdojimo tinoms reikmėms — pastatas
kontrolės ir nustatė, kad de negalėjo egzistuoti be van
partamento finansinė atskai dens, šilumos, todėl išlaidas
tomybė parengta nevisiškai teko dengti iš programos lėšų.
Tikrintojai taip pat nustatė,
prisilaikant teisės aktų, todėl
tiksliai neparodo departamen kad iš sporto programos lėšų
buvo apmokamos ir samdomo
to finansinės būklės.
Sveikatingumo ir sporto pro advokato paslaugos, nors šį
gramai įgyvendinti 2001 metų darbą turėjo atlikti departa
valstybės biudžete buvo skirta mento vyriausiasis juristas.
13.878 mln. litų. Valstybės Pasak V. Nėniaus, departa
kontrolė nustatė, kad iš šios mentas buvo sudaręs ilgalaikę
sumos beveik 360,000 litų de darbo sutartį su viena ad
partamentas panaudojo de vokatų kontora, nes
partamento valdymo funkci
Nukelta į 7 psl.
2000 m. kovo vertybinių po
pierių rinkos prarado daugiau
kaip 7 trilijonus JAV dolerių.
Projekte numatoma sugriež
tinti
tikrintojų
priežiūrą,
bausmes prasižengusiems kor
poracijų vadovams, padidinti
vadovų atsakomybę dėl finan
sinių ataskaitų tikslumo.

James Traficant

JAV Atstovų rūmų nariai
nusprendė pašalinti iš savo
gretų Kongreso narį James
Traficant už jo padarytus tei
sės pažeidimus ir neetišką el
gesį. Clevelando prisiekusiųjų
teismas pripažino J. Traficant
kaltu pagal 10 punktų, įskai

tant turto prievartavimą, ky
šių ėmimą ir sukčiavimą. 61
metų demokratas nuo Ohio,
garsėjantis savo ekstravagan
tišku elgesiu bei šukuosena ir
savita maniera rengtis, tapo
penktuoju JAV istorijoje Ats
tovų rūmų nariu, išvarytu iš
Kapitolijaus, ir antruoju nuo
1868 metų pilietinio karo.
RUSIJA

* Lietuvos šokėjai Arūnas
Bižokas ir Editą Daniūtė,

atstovaujantys Kauno „Sūku
rio” klubui, Tarptautinės spor
tinių šokių federacijos pasau
lio klasikinių šokių varžybose
Japonijoje iškovojo I vietą.
Varžybose dalyvavo 80 porų iš
6 valstybių.
„Vakarai supranta, kas yra
šiandien Baltijos laivynas ir
kokį vaidmenį jis vaidina už
tikrinant taiką bei pastovumą
regione”, sakė jis. V. Jegorov
nuomone, Baltijos laivyno jū
reivių uždavinys — išsaugoti
tuos laivus, kuriuos dabar turi
laivynas ir kurie užtikrina jo
kovingumą, o ateityje laivynas
pamažu bus atnaujinamas.

Maskva. Rusijos generalinė
ARTIMIEJI RYTAI į
prokuratūra nutraukė bau
Gaza, Gazos Ruožas.
džiamąją bylą dėl atominio po
vandeninio laivo „Kursk” žū Penktadienį Gazos miesto gat
ties. Tyrimas parodė, jog lai vėse protesto demonstraciją
vas nuskendo torpedų aparate surengė maždaug 5,000 pales
Sprogus mokomajai torpedai tiniečių ekstremistinės gru
„6576-A”, kuri sudetonavo iš puotės „Hamas” rėmėjų, kurie
siliejus vandenilio peroksidui, pažadėjo žiauriai atkeršyti Iz
penktadienį pranešė Rusijos raeliui už jų karinio vado Sageneralinis prokuroras Vladi lah Shehad žūtį. „Mūsų atsa
mir Ustinov. Vandenilio pe kas bus panašus į žemės dre
roksidas, įeinantis į torpedų bėjimą", pareiškė vienas „Ha
kuro sudėtį, gali savaime su mas” vadų.
Izraelio kareiviai penkta
skilti į vandenį ir deguonį iš
skirdamas 2,000-3,000 C laips dienį Gazos mieste susprogdi
nių temperatūrą.
„Kursk” no kelis pastatus, kuriuose,
nuskendo Barenco jūroje 2000 kaip jie tvirtina, palestiniečiai
m. rugpjūčio 12 d. su 118 žmo gamino raketas.
Jeruzalė. Nuo 2000 m.
nių įgula.
Karaliaučiaus srities gu rugsėjo, kai prasidėjo palesti
bernatorius Vladimir Jegorov niečių intifada (sukilimas)
pažymėjo, kad „derybose su prieš Izraelio okupaciją, per
Europa, niekada nebuvo iški palestiniečių kovotojų išpuo
lęs klausimas dėl Kaliningra lius žuvo 577 žmonės, dau
do srities demilitarizavimo”. giausiai izraeliečiai.
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NE DEGTUKAI, BET
NEGĘSTANTYS ŠVYTURIAI
JUOZAS POLIKAITIS
Sveikinu Čikagos ateitinin
kų idėjinės šeimos narius, nuo
jauniausio jaunučio iki vy
riausio sendraugio, šia reikš
minga metinės veiklos užbai
gimo proga.
Sveikinu visus, kurie šian-.
dien „kryžiaus ir ateitinin
kų vėliavos akivaizdoje
prisiekėte
sekti Kristų,
dirbti ir aukotis Dievui ir
Tėvynei, ir uoliai eiti atei
tininko pareigas”. Ar esame
pagalvoję ką tai reiškia, koks
tai yra šventas pasižadėjimas,
kokia atsakomybė, koks pa
siryžimas...
Šiandien aš visiems linkiu
tiktai trijų dalykų:
— drąsos,
— išminties ir
— ištvermės.
Išminties, kad atskiltumė
te gėrį nuo blogio, kad mokė
tumėte kaip kovoti su blogiu,
kad suprastumėte ir jaustumėte Dievo gerumą, kad ži
notumėte, kaip jus įpareigoja
penki ateitininkų principai, o
svarbiausia, kad jūs supras
tumėte, kas jūs esate. Jeigu
jūs nesuprasite, kas esate, tai
kaip jūs galėsite įgyvendinti
ateitininkų šūkį „Visa atnau
jinti Kristuje”, kaip jūs atnau
jinsite kitus Kristaus dvasioje.
Drąsos, kad nebijotumėte
kovoti už tiesą ir teisingumą
bei pasipriešinti blogiui, kad
turėtumėte drąsos pasakyti
ne, kad išdrįstumėte būti ge
rais pavyzdžiais kitiems, kad
turėtumėte drąsos paveikti sa
vo draugus. Visa tai pasiekti
jums reikės parodyti ne tiktai
daug išminties, bet taip pat
nemažai drąsos.
Ištvermės, kad jūs tai ište
sėtumėte ne tiktai šiandien,
bet ir rytoj, poryt, už savaitės,
mėnesio, metų ir per visą jūsų
gyvenimą. Uždegtas degtukas
suteikia daug šviesos, pa
skleidžia daug spindulių, bet
jis greitai užgęsta. Tačiau,
švyturys, vieną kartą uždeg
tas, skleidžia spindulius į visą
aplinką, keleiviams rodo kelią
ir saugo visus nuo paklydimo
ir nelaimės.
Tad linkiu, kad jūs nebū
tumėte degtukai, bet ne
gęstantys švyturiai.
Šiais metais nagrinėjote
ir kalbėjotės apie aplinką, ku
rioje gyvenate. Jūs susipa
žinote su savo lizine aplinka,
su kitais žmonėmis, su lietu
viška aplinka, su jus supančia
visuomene. Jūs sužinojote
apie ateitininkišką aplinką,
spaudą, parapijas, apie savo
tikėjimą bei Bažnyčios Šven
tuosius. Visa tai padėjo jums
suprasti, kokioje aplinkoje jūs
gyvenate.
Ar ši aplinka jums, kaip
ateitininkams,
kaip
lietu
viams, kaip tikintiems yra
priimtina? Jeigu ne, tai ką jūs
turėtumėte daryti? Suprasda
mi savo platesnę ar siauresnę
aplinką, jūs galite tinkamai į
ją reaguoti, bandyti ją pakeisti
ir neleisti, kad ji jus pavergtų.
Kyla klausimas, ar gali ap
linka mūsų gyvenimo kelyje
pasikeisti? Ar žinome, ko iš
mūsų pareikalaus pasikeitusi
aplinka? Kadangi nežinome,
todėl mes visad turime budėti
ir būti pasiruošę visokiems ne
tikėtumams bei bandymams.
Kuris iš jūsų galėtų pasaky

r

ti kur ši malda buvo parašyta
ir kas ją parašė? Maldos žo
džiai yra šie:
„Išaušo sunki darbo die
na. Švenčiausia Trejybe,
noriu
Tave
pagarbinti
kantrybe ir pagarba savo
bendradarbiams.
Duok
mums išminties ir jėgos ra
miai iškęsti visus nesusi
pratimus, panieką ir ne
apykantą, palaiminti mano
mylimuosius ir visą mano
tautą, o ypač Tėvynės gy
nėjus, našlaičius ir visus
kenčiančius už Tiesą. Su
junki mus visus vienybėn
gyvu tikėjimu, nepalaužia
ma viltimi ir nežinančia ri
bų meile”.
Ši ypatinga malda buvo pa
rašyta Sibire, ateitininkės, Si
biro kankinės Adelės Dirsytės.
Ji yra kandidatė į Katalikų
bažnyčios palaimintųjų garbę,
o tai yra pirmas žingsnis į
Bažnyčios šventuosius. Kas ji
buvo tokia? Kodėl ji yra verta
tos altoriaus garbės?
Adelė gimė Lietuvoje prieš
93 metus. Ji buvo vienerių
metų, kaip Pranas Dovydaitis
parašė straipsnį „Trys pamati
niai klausimai”. Tai buvo ateitininkijos pradžia. Tie patys
pamatiniai klausimai su ku
riais jūs jau esate susipažinę.
Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę Adelė buvo devynerių
metų, tuo metu ji jau lankė
pradžios mokyklą, o už 10 me
tų baigė Kėdainių gimnaziją.
Tais pačiais metais pradėjo
studijuoti universitete ir akty
viai reikštis studentų ateiti
ninkų veikloje. Kaip studentė
ji skaitė paskaitas ir buvo daž
na kalbėtoja katalikiškų orga
nizacijų susirinkimuose. Ji
taip pat dirbo labdaros organi
zacijose ir rūpinosi vargšų ir
našlaičių šalpa.
Atrodė, kad jos gyvenimas
buvo normalus ir prasmingas.
Baigė mokslus, reiškėsi vi
suomeninėje veikloje, aktyviai
dalyvavo ateitininkų veikloje.
Jūsų dabartinis gyvenimas
nedaug kuo skiriasi nuo jos,
išskyrus, kad jūs gyvenate toli
nuo Lietuvos. Jūs einate
mokslus, planuojate baigti
gimnaziją, universitetą ir jau
dabar pradedate reikštis vi
suomeninėje ir ateitininkiško
je veikloje.
Nei Adelė, nei niekas kitas
Lietuvoje nesitikėjo, kiek daug
pasiaukojimo, vargo, skausmo
ir kančių bus pareikalauta.
Visai pasikeitė aplinka kurioje
ji gyveno...
Tai atsitiko Adelei dar nesu
laukus trisdešimt metų am
žiaus. Sovietų Sąjunga oku
puoja Lietuvą. Pasikeičia Ade
lės planai, iškyla baisūs ban
dymai.
Sovietų ir vokiečių okupa
cijų metais Adelė aktyviai da
lyvauja visuomeninėje veiklo
je, dirba su moksleiviais atei
tininkais, kartu su kun. Alfon
su Lipniūnu organizuoja šalpą
nepasiturintiems, mokytojau
ja mergaičių gimnazijoje ir
ruošia jas ateičiai. Jai rūpėjo
jų dvasinis brendimas. Jos ei
davo kartu į bažnyčią, kartu
skaitydavo šventųjų gyveni
mus ir pan. Ji bandė išauklėti
jas apsišvietusiomis katali
kėmis ir tėvynės patriotėmis.
Okupacįjų metu ateitininkų
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Tik šeštadienio laida:
Čikagos ir apylinkių ateitininkų šeimos šventėje, Lemont, IL, vykusioje š.m. birželio 2 d., įžodi duoda nauji
Kun. A. Lipniūno-Prez. A. Stulginskio moksleivių kuopos nariai. Iš k.: Matas Čyvas, Kristina Petkutė, Andrius
Ragas, Lina Poskočimaitė ir Lina Rauchutė. {žodį pravedė sės. Laima.

veikla buvo uždrausta. Dauge sirodymo. Raginu kitais me
lis ateitininkų vadų buvo iš tais susipažinti su maldomis,
vežti į Sibirą arba nužudyti. surašytomis toje maldaknygė
Rusams antrą kartą okupavus je.
Magadano krašte kaliniai
Lietuvą, Adelė Dirsytė, kartu
buvo
varomi į statybos dar
su kitais ateitininkais inteli
bus,
dažniausiai
kirsti amži
gentais svarsto, kaip atnaujin
nu
įšalu
surakintą
žemę
ti ateitininkų veiklą. Adelei
(gruntą)
naujų
pastatų
pama
pavedė rūpintis moksleivių
tams. Turėjo būti gilūs pama
ateitininkų reikalais.
tai ir viską reikėjo iškirsti
Kai Adelė buvo 37 metų am rankomis. Buvo draudžiamas
žiaus, ji buvo sovietų areštuo- - susirašinėjimas, negalėjo gau
ta už pagalbą nuo KGB arešto ti paramos siuntinių ir svar
pabėgusiam žmogui, bet ypač biausia, kad darbo diena buvo
už ateitininkišką veiklą. Ji 10 valandų trukmės, neskai
nuteisiama 10 metų tremties į tant kelionės į darbą ir išdarbo.
Sibirą.
Bet ir tokiose sunkiose sąly
Adelę, su kitais tremtiniais, gose, Adelės Dirsytės pastan
išveža į Šiaurę, prie Vorkutos, gomis, čia vyksta aktyvus re
kur yra šaltas klimatas ir juos liginis gyvenimas ir švenčia
apgyvendina palapinėse. La mos šventės.
gerio gyvenimas buvo sunkus
Visą šią Adelės veiklą pa
— turėjo dirbti prie geležin stebėjo KGB informatoriai. Už
kelio statybos — mažai maisto tai ją dažnai sulaikydavo grįž
ir didelis nuovargis nuo sun tančią iš darbo, mušdavo,
kaus darbo. Tačiau, kad ir pa siųsdavo į visai nešildomą,
vargus, Adelė vis vien poilsio žemėje iškastą patalpą, o daž
valandomis energingai orga nai atimdavo ir šiltesnį dra
nizuoja pokalbius, rengia dis bužį. Tačiau kiekvieną kartą ji
kusijas ir bando nukreipti ramindavo kitas moteris ir ra
sunkiai pakeliamus gyvenimo gino jas melstis už skriau
sunkumus ir mintis į tikėjimu dėjus. Ji**%akydavo „juk jie
pagrįstą viltį, į Marijos globą.
nežino ką daro”.
Adelę kilnoja iš lagerio į la
Dažnai ją vesdavo tardyti,
gerį link šiaurės Uralo, kur kur ją žiauriai daužydavo, bet
rudens vėjai ir žiemos pūgos ji niekam nesiskųsdavo, ir tik
dar labiau sunkina gyvenimą. pirtyje mergaitės matydavo
Bet ir čia ji išmokė ištremtas naujas mėlynes ir sumušimus.
kartu su ja mergaites dvasinio
Kartu su ja lageryje gyvenusi
susikaupimo, aktyvaus religi Levutė Vizbaraitė yra papa
nio gyvenimo, dvasinės išpa sakojusi, kad: „aš matydavau,
žinties. Visos kartu šventė re kad ji labai kenčia, bet ji visa
ligines šventes, po antklodė da savo kančias aukodavo Diemis palindusios kalbėdavo iš 1 vo Motinai Marijai už Lie
duonos karoliukų padarytą ro tuvą”.
žinį. Nukeltos į Sibirą jos
Taip kankinama ji visai su
turėjo skaldyti akmenis ir silpnėjo, dažnai skaudėdavo
kirsti miško medžius. Tačiau galvą, krūtinę. Po vieno tardy
ne tas sunkus darbas jas la mo ji ilgai spjaudė krauju,
biausiai vargino, bet debesys buvo sutinęs veidas. Tik vė
smulkių muselių, kurių įkan liau prisipažino, kad buvo iš
dimams kai kurios buvo aler mušti visi dantys.
giškos, sutindavo visas kūnas
Jos sveikatai visai susilp
ir labai perštėdavo. Adelė bu nėjus ją išvežė iš lagerio ir
vo labai jautri tiems įkandi niekas nežinojo kur. Po metų
mams. Ji būdavo visa sutinu ją sugrąžino į lagerį, bet jau ji
si, bet ir tokiais atvejais ji ne buvo protiškai nesveika. Tar
buvo atleista nuo sunkiųjų dytojai ją taip kankino, kad
darbų. Tačiau ir čia ji buvo net paveikė jos protą.
merginų dvasinė vadovė ir
Vieną kartą ji prasitarė, kad
stiprintoja, sugebėjusi parody ji buvusi nuvežta į kažkokius
ti kančios ir vargo prasmę požemius, kur ją labai žiauriai
kaip vertingą auką.
tardydavo. Ji sakiusi, kad „bu
1950 metų vasarą tūkstan vo labai žiaurūs tardytojai,
čiai kalinių buvo sugrūsti į gi kurių vienas jai nulupęs pusę
lius krovininius laivus ir per plaukų”.
daugiau negu savaitę trukusią
Taip iškankinta ji mirė 1955
kelionę atplukdyti į Maga metų rugsėjo 26 dieną, būda
daną, kur buvo pačios sun ma 46 metų amžiaus. Tai bu
kiausios gyvenimo sąlygos. Iš vo pora mėnesių prieš jai nu
pradžių čia jos buvo laikomos statytos 10 metų bausmės ga
atskirai — izoliuotos nuo kitų. lą.
Šiuo laikotarpiu Adelė Dirsytė
Pagalvokime, kaip Adelės
ranka parašė pirmąją maldak gyvenimas pasikeitė, kaip pa
nygę, vėliau visame pasaulyje sikeitė aplinka kurion ji pate
pagarsėjusią „Sibiro tremti ko, kaip ji drąsiai ir ištver
nių mergaičių maldakny mingai neišdavė savo ateitigę”. Tai nedidelė, 70 puslapių, ninkiškos priesaikos, ateiti
nedidelio formato, ranka rašy ninkės įžodžio, kurį davė tais
ta knygutė, kurios atskiri la ramiais Lietuvos nepriklauso
peliai buvo susiūti ir įrišti mybės metais.
Nepamirškime ateitininkės,
medžiaginiais, ornamentu pa
puoštais viršeliais. Ši Sibiro Sibiro kankinės, būsimos pa
lietuvaičių maldaknygė slapta laimintosios Adelės. Prašyki
buvo atgabenta į Vakarų pa me, kad ji laimintų mus, mū
saulį, kur ji buvo išversta į sų sąjūdį ir kad vestų Lietuvą
daugiau negu dešimt pasaulio doros ir meilės keliu.
kalbų ir pavadinta „Marija,
Baigsiu 1999 metais Emili
gelbėk mus”. Ateinančiais me jos Paulikienės pasakytais žo
tais sueis 50 metų nuo to Sibi džiais, kuri vargo ir kentėjo
ro mergaičių maldaknygės pa kartu su Adele:

„Daug, labai daug metų pra
ėjo, bet užmaršties skraistė
nepridengė mūsų brangios
mokytojos Dirsytės atminimo:
nepridengė jos vardo, jos šyp
senos, jos gerumo žodžių! Kaip
vakar tai buvę, mename ją
ramią, guodžiančią ir niekad
nematėme jos sielvarto, jos vi
dinės kančios!... Kur jos kaule
liai užkasti, kodėl ne tėvynė
je? Už ką savo gyvybę paauko
jo — tik už gimtąją Lietuvą, ir
kančioj tikėjusi Tėvynės lais
ve!... Šiandien jos žodžiai atei
na iš dangaus... Ji buvo kel
rodė žvaigždė. Ji — šventa
Lietuvos kankinė... Maldauju
— nepamirškime jos. Jos mal
dos danguje už mus ir vargs
tančių Lietuvą bus išklau
sytos!”
Ir mes ateitininkai nepa
mirškime Jos! Siekime „Pa
ženklinti
mūsų pasaulį
meile ir viltimi”, taip, kaip
Adelė Dirsytė savo pavyzdžiu
mus moko!
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Metams
$100.00
$115.00
«*.
$60.00
$65.00

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
Reguliariu paštu
$100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

$250.00
$55.00
$85.00
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Danutė Bindokienė

Paruošia Bronius Nainys

Jos žodyne mažiausiai
reikšmės turi žodis „aš”

HELSINKIS VISGI NE JALTA
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Praėjusį šimtmetį Helsinkio sybės išvįję ir patys į jų vietas
vardas Lietuvoje labai pagar įsigrūdę, Brežnev laikų kietie
sėjo. Mano atmintin jis įsipi- ji, Viktor Černomyrdin (prem
lietino per Rusijos-Suomįjos jeras) ir Jevgenįj Primakov
karą, kai Lietuvos Karo mo (užsienio reikalų ministras).
kykloje karininkai, aiškinda Būdinga, kad kartu su jais
mi 1939 m. rudenį Maskvos pragydo ir įtakingas Vašingto
mums primestą savitarpinės no politikas, buvęs JAV am
pagalbos sutartį, šmaikštau basadorius Maskvoje, paverg
dami priminė galimybę ir Lie tų tautų laisvinimo politiką
tuvos kariuomenei pulti Hel pakeitęs mums nieko gera ne
sinkį, jeigu sovietų jėgos ne žadančiu „status quo”, George
įstengs jo užimti. Giliau įsi Kennan. Kartais sulinguodavo
spraudė tuojau po karo jame ir Prancūzijos prezidentas
vykusi olimpiada, kurioje Lie Jacųues Chirac, reikalauda
tuvos sportininkai dalyvavo mas sunkiai suprantamų nuo
jau okupanto gretose, o JAV laidų rusams, kviečiant nau
Valstybės
departamentas jas nares. Prasidėjo judrus po
siuntė Amerikos lietuvių jau litinis žaidimas. Saukė Mask
nimo atstovus su jais „susipa va apie kažkokius jai pavojus,
žinti ir užmegzti ryšį”. Stip atsirado „artimas užsienis” ir
riau palietė „Helsinkio susita kieti Kremliaus protestai,
rimai”, kuriuos 1975 m. sura paaiškėjus, kad tarp kvie
šė ir pasirašė Sovietų Sąjun čiamųjų yra ir artimiau
gos ir 34 Vakarų valstybių va sia Rusįjos kaimynė Lenkija.
dovai, palaidodami visas viltis Žaidimui įsibėgėjant, sukietė
beveik 30 metų laukiamai tai jo ir vakariečiams palankus,
kos konferencijai. Šis priešta labiausiai sukalbamas, anks
ringas aktas pripažino Sovietų čiau Lenkijos įstojimui į
Sąjungos-Vakarų Europos po NATO net pritaręs, pats prezi
karo Roosevelt-Stalin nubrėž dentas Jelcin, pąjutęs „nuso
tą sienų neliečiamumą. Dar dinimo” pavojų. Vakariečiai,
vienas Muenchenas, dar viena ypač JAV prezidentas Clinton,
Jalta, gėdos aktas, šaukėme jo prarasti nenorėdami, turėjo
mes, nors kai kurie iš mūsų į tai atsižvelgti ir daryti nuo
veiksnių vadų, JAV Valstybės laidų. Dėl to, dar prieš pri
departamento maloninami, imant pirmąsias tris nares —
Helsinkio susitarimus laimino Čekįją, Lenkiją ir Vengriją —
— dėl įrašytų į ją žmogaus gimė nutarimas Rusiją įsileis
teisęs pripažįstančių skirsne ti į NATO tarybą, „Partne
lių, kuriuos vėliau, kartais net rystė dėl taikos” ir kiti mus
sėkmingai, stipriai Vašingtono gąsdinantys pažadai. Tačiau
remiami, galėjome panaudoti plėtra visgi ėjo pirmyn. Rusi
kovai dėl Lietuvos laisvės. Bet ja, jausdama negalėsianti su
vis tiek tie susitarimai buvo stabdyti trijų pirmųjų priėmi
pati: juodžiausia spalvą Hel mo, bet kokia kaina ryžosi už
sinkiui' prisiminti, nors ir jie kirsti kelią Baltįjos valsty
jau buvo gerokai prisimiršę.
bėms. Dėl to reikėjo įveikti
Iš 27 metų užmaršties mano JAV prezidentą Clinton. O šis,
dėmesį į Helsinkį vėl grąžino dar dėl mums nežinomų prie
prieš savaitę jame viešinčio žasčių, nutarė nepasiduoti,
Rusįjos, gynybos ministro Ser tačiau klausimo neaštrino iki
gej, Ivanov užuomina apie vėl Jelcin ir savo paties perrinki
galimą jėgos panaudojimą, jei mo. Po jų atsirado kita kalba,
gu į NATO priimtų Baltįjos labai vaizdžiai atpasakota
valstybių teritorįjas: ši sąjun Valstybės sekretoriaus (vėliau
ga įvestų karinius dalinius, o sekretorės) pavaduotojo Stro
ką tik išspausdinta Strobe be Talbott čia minėtoje jo kny
Talbott knyga „The Russia goje, skyriuje „Sleeping with
Hand”, atskleidė labai būdin the porcupine” (psl. 217-250).
gus Jelcin-Clinton pasitarimų
Pradžioje, 1997 m. žiemą ir
užkulisius, pagal kuriuos, Hel pavasarį, dar prieš birželio
sinkis tikrai galėjo tapti ant mėnesį Madride numatytą tri
rąja Jalta. Štai ta, mums ga jų pirmųjų pakvietimą, im
lėjusi labai žalinga būti, istori tynės vyko žemesnėse pako
pose — Maskvoje, Vašingtone,
ja.
.
Į Briuselį į savo dvimetinę Briuselyje — bet niekur nebu
konferencįją 1994 m. susirin vo nueita. Tada buvo sutartas
kę, 16 NATO narių (valstybių) Clinton-Jelcin susitikimas.
vadovai nutarė sąjungą plėsti, Vietovė — Helsinkis, nes tame
per trejus metus paruošti pla neutraliame mieste, pagal
ną ir sutarti dėl kviestinių Talbott, gyveno išmintingiau
nauju narių. Plėtra, žinoma, į sias Europos politikas Suomi
rytus. Ir Maskva tiesiog pasiu jos prezidentas Martti Ahtito. NATO į mūsų teritoriją, saari. Kelias dienas prieš jų
griaudė Kremliaus vadovai, susitikimą dar kartą į Vašing
lyg iš jų vergįjos pančių išsiva toną atskrido Primakov. Pasa
davusios laisvos valstybės te kyk savo prezidentui, kad Hel
bebūtų jų nuosavybė. Ypač sinkyje jis prižadėtų Baltįjos
veiklos buvo liberalus Gaidar valstybių į NATO neįsileisti,
ir Čubais iš Jelcin vyriau priminė jis savo pašnekovui
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Pražiodinau mote/.?: riškę ir įpyliau iš savo burnos vandens. Nurįjo. Paskui
šlapią nosinaitę uždėjau jai ant kaktos. Pasiguldžiau
ant kelių. Pradėjom kalbėtis...
Vėl atsidarė durys. Liepė išeiti. Priglaudžiau ją prie
veido, paskui greitai išėjau į koridorių.
— Kur kailinukai ir skarutė?
Nieko neatsakiau. Skrebas įbėgo į kamerą, ėmė
traukti nuo moters mano paliktus mirštančiam žmo
gui kailinius. Puoliau ir aš kaip žvėriukas, vienam
įkandau. Tegu kailiniai bus jai. Pąjutau smūgį, paskui
skrebas metė drabužius man į veidą. Renkis!
Vedė į Panemunę, kad aš parodyčiau, kur slapstosi
tėvas. Ir vėl ta pati malda — nežinau, tėvas su vo
kiečiais išbėgo. Nemeluok, sako, tuoj surasim jį. Ėjom
po namus ir klausinėjom, kur gyvena Paškauskas. Pa
vargom, sustojom. Pastovėję nutarė, kad reikia eiti į
pasų skyrių ir patikrinti, ar gyvena žmogus tokia pa-

Liepos 14 d. susitikime su senatorium Diek Durbin jo sūnėno Dan Durbin (senatoriaus brolio, a.a. Bill Durbin
sūnaus) namuose, Čikagos priemiestyje Arlington Heights. Senatorius Durbin dar kartą pabrėžė, kad jis yra
imigrantų sūnus.
Indrės Tųūnėlienės nuotrauka.

Strobe Talbott. Jeigu Maskva
nori, kad konferencįją ir JAVRusįjos santykiai nepašlytų,
pasakyk savo prezidentui, kad
jis to klausimo iš viso nekeltų,
rėžė atgal Talbott.
JAV-Rusįjos prezidentų pa
sitarimas įvyko 1977 m. kovo
pabaigoje Helsinkyje, Suomi
jos prezidento namuose. Jelcin
pusėje — Primakov; Clinton
— Madeleine Albright ir dar
pora patarėjų. Po mandagių
įžanginių pasisveikinimų, vie
ni kitų pasigyrimų, Jelcin žo
dis JAV prezidentui Clinton:
Bill, prižadėk man neįsileisti į
NATO buvusių sovietinių res
publikų. To pažado niekur
neužrašysim, neskelbsim. Tai
bus mūsų dviejų džentelme
niškas susitarimas. Clinton
atsakymas: ilgoka, visaip rai
tyta, diplomatiška šneka, ku
rios pabaiga — aiškus ne. To
kiuose dalykuose dabar pa
slapčių nėra. Tačiau prižadėk
man Baltįjos valstybių priėmi
mą atidėti bent dešimčiai me
tų, iš naujo JAV vadovą spau
džia Jelcin. Vėl daug žodžių,
gražių, priežastingų, bet Clinton atsakymas toks pat — vi
soms kandidatėms galimybės
vienodos. Jelcin jau beveik
desperatiškai:, prižadėk, kad
antrajame plėtros rate Balti
jos kraštai nebus bent pirmie
ji. Pirmumas — geriausiai pa
siruošusiom, jau trumpiau ir
tiesiogiškiau atsako Clinton.
Ir Jelcin pečiai gniūžta že
myn: Bill, ką man pasakys
Dūma, tu sutikai su viskuo,
ką Vašingtonas tau padiktavo,
kaip aš grįšiu namo? Boris,
JAV Kongresas neparems nė
vieno tavo siūlymo. Amerika
nori naujos Rusijos ir naujo
NATO, ir toji naujoji sąjunga
ne priešų Kremliuje ieško, bet
kviečia Rusiją su ja taikiai
bendradarbiauti Europos lais
vei bei gerovei, atremia Clin
ton trečią Jelcin reikalavimą.
Aš visaip bandžiau, lyg sau
suniurna Jelcin.
Linksmas Strobe Talbott
skuba į viešbutį pasitarimo
išvadų pranešti laukiančioms
NATO kandidatėms. Helsin
kis visgi ne Jalta, džiaugs
mingai šios kelia tostą... O tai
mes labiausiai bįjojom, kal
bėjo NATO narystės siekian-

IGNALINOS AE IŠMONTAVIMO PLANAS

Vilnius, liepos 15 d. (BNS) —
Iki rudens vyriausybei turėtų
būti pateikta Ignalinos ato
minės elektrinės išmontavimo
strategija, nuo kurios priklau
sys galutinis jėgainės naudoji
mo nutraukimo planas, rašo
„Lietuvos rytas”.
Lietuva įsipareigojo Europos
Sąjungai 2004 metais uždaryti
pirmąjį IAE bloką, o 2009
metais — antrąjį.
Ūkio ministerijos sekreto
rius Artūras Dainius sakė,
kad svarstomi du elektrinės
išmontavimo variantai — ne
delsiamo ir atidėto. Abiejų
kaina panaši — apie 1 mlrd.
eurų (3.45 mlrd. litų).
Nedelsiamas jėgainės išmontavimas truktų 25 metus,
o atidėtas — 12 metų, vėliau
būtų 35 metų pertrauka ir po

to 12-13 metų darbai vyktų
reaktorių zonoje. A. Dainius
mano, kad greičiausiai bus
pasirinktas šis išmontavimo
variantas.
Bet kuriuo atveju, baigus
išmontavimą, jėgainės vietoje
liktų saugyklos ir dar keli pas
tatai.
IAE technikos direktorius
Genadijus Negrivoda įsitiki
nęs, kad svarstymai dėl elek
trinės išmontavimo strategijos
yra absoliučiai tuščios šnekos.
„Jei šalis turi pakankamai pi
nigų, darbus galima baigti
greitai, o jei jų nėra, reikia
daug kartų pagalvoti: ar lėšas
užkasti į žemę ir taip palaidoti
šalies ekonominę plėtrą, ar
neskubėti ir uždaryti elektri
nę už Briuselio pinigus”, sakė
jis.

čių kraštų politikai, kartoda
mi praeitiesj>ątyrimus ir dė
kodami JAV prezidentui Bill
Clinton už jų nepakartojimą.
Kodėl Clinton taip elgėsi ir
taip kietai laikėsi? Juk jis ne
seniai buvo susižeidęs koją, į
Helsinkį skrido ir konferenci
joje dalyvavo sėdėdamas ratu
kuose, ir kaip jam reikia su
Jelcin kalbėti patarimų ne
prašė ir nepriėmė. Nenusilei
do jis nė rusus pradžiuginusio
Kennan įtaigavimams, nebojo
nei Kremliaus, nei Dūmos
perkūnuos. Priežastys čia gali
būti dvi: NATO plėtrai į rytus
ir Baltijos valstybių į sąjungą
priėmimui tuo laiku buvusi
stipriai palanki JAV Kongreso
dauguma ir paties Clinton ne
noras kartoti prezidento Roo
sevelt klaidų ir įeiti į istorįją
Rytų Europos išdaviko vardu.
Dėl to jam reikėjo labai lanks
čios politikos, daryti nuolaidų
Rusįjai kitose srityse, nes bu
vo būtina išsaugoti ir patį Jelcin, demokratiškiausią ir pa
lankiausią Vakarams Rusijos
vadovą, ir išlaikyti kietus ner
vus. Turbūt ne be Clinton pra
dėtos politikos įtakos buvo ir
dabartinio prezidento Bush
pareiškimas Varšuvąje: nebus
daugiau nė muenchenų, nei
jaltų.

MIRUSIEJI ŠIUKŠLIŲ
SUNKVEŽIMYJE

varde. Paskui supratau, kad eiti jau nebegalėsiu— ba
tai trynė kojas, pradėjau šlubuoti. Norėjau valgyti. Pa
tikrino pasų skyriuje knygas ir tokios pavardės
nerado. Sako, reikia ieškoti kitur. Ėjome į kitas gat
ves, kol pradėjo temti.
Buvo jau sausio pabaiga, kai mano kankintojai pa
sakė, kad mane vėl veš į Kaišiadoris. Koks baisumas
apėmė mane! Ten jau manęs nepagailės! Į stotį ėjau
maldoje paskendusi. Šaltis krėtė, kai įėjome į medinį
stoties pastatą, čia pamačiau pažįstamų iš Kaišia
dorių. Kai kas norėjo prieiti prie manęs, bet neleido,
įlipom į traukinį. Jie sėdėjo šalia manęs, o priešais
moteris su pintine, kurioje vežėsi gražias bandeles. O
aš jau kelias dienas badavau. Moteris, matyt, suprato
mane, nes pamačiau, kaip kiša ranką į pintinę. Pa
klausė, tų žvėrių, ar gali man duoti bandelę. Tie susi
žvalgė, bet leido.
Kaišiadorių stotis buvo sugriauta, matėsi ir daugiau
namų griuvėsių. Ėjome Vilniaus ir Vytauto Didžiojo
gatvėmis. Priėjome gražų mokytojų namą. Jame buvo
įsikūrusi pati baisiausia įstaiga, o mane uždarė to
namo rūsyje. Tai buvo viena iš kankinimo vietą —
Kaišiadorių saugumas...
Pabaiga

Vienos Londono (Didž. Bri
tanija) ligoninės vadovybė ge
gužės 23 d. prisipažino, kad
kai kada ligoninėje mirusiųjų
lavonus perveža tais pačiais
sunkvežimiais, kurie papras
tai išveža šiukšles — žinoma,
sunkvežimiai visų pirma iš
plaunami... Tačiau pasiteisin
ta, kad kitos išeities nebuvę,
po to, kai jų įprastinė, šiam
tikslui naudojama, susisieki
mo priemonė sugedo.
nyt
MOTERIMS — DAUGIAU
TEISIŲ
Turkijos aukščiausioji mu
sulmonų taryba sutiko leisti
moterims dalyvauti laidotu
vėse ir mečetėse melstis kartu
su vyrais, net mėnesinių me
tu. Tačiau vyriausias Turkijos
musulmonų dvasininkas Mehmet Nuri Yilmaz priminė, kad
galutinį sprendimą turi teisę
padaryti pačios moterys. Tur
kijoje yra daugiau kaip 70,000
mečečių, kuriose dabar jau
„turi būti visiška lygybė tarp
vyrų ir moterų”.
NYT

Liepos mėnesiui alsuojant
tingiu snauduliu, sulėtinusiu
mūsų visuomeninę veiklą,
staigmenų retai pasitaiko.
Tad prieš savaitę paskelbta
žinia, kad Birutė Jasaitienė
šiemet parinkta Balzeko Lie
tuvių
kultūros
muziejaus
„Metų moterimi”, buvo tary
tum vėsaus vėjelio pabučia
vimas į įkaitusią kaktą. Tuoj
šmėkštelėjo smagi mintis: argi
galėtų būti asmuo, vertesnis
šio žymens?
Kas iš tiesų nepažįsta
darbščiosios Birutės ir nežino
jos atliekamų darbų, nors ji
niekuomet nevaikšto „skar
džiai skambindama pasigyri
mo varpu”. Kaip tik at
virkščiai: apie didžiąją B. Ja
saitienės darbų dalį eilinė
visuomenė net nežino. O jeigu
ir sužino, tai tikrai ne iš
pačios jų atlikėjos. Mat, kai
kurie darbai kalba už save —
jų ir norėdamas nepaslėpsi!
Birutė Jasaitienė savo pa
reigas, kaip JAV Lietuvių
Bendruomenės Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkė, su
pranta „paraidžiui”. Jos nuo
mone, tai darbas savo tautai
ir savo tautiečiams, nepai
sant, kur ir kas jie yra. Jeigu
jiems reikia vienokios ar kito
kios pagalbos, Socialinės tary
bos reikalų raštinė yra pasi
ruošusi padėti, patarti, pasi
rūpinti.
Bet tai tik viena to aukš
to, daugiašakio darbo me
džio šakelė. Po šios tarybos
sparnu glaudžiasi nemažai ki
tų komitetų, vis su savo reika
lais, rūpesčiais. Kuris svar
biausias, kuris reikalingiau
sias? Kas drįstų spėlioti?
Gal „Lietuvos Vaikų viltis”
(LW), nes jo paskirtis pasi
telkti visas įmanomas prie
mones, kad lietuviukai vaikai,
susidėjusių aplinkybių pa
smerkti visą gyvenimą pra
leisti fizinės negalios narve
lyje, galėtų iš jo išsivaduoti.
Ar gali būti didesnis džiaugs
mas, gilesnis pasitenkinimas,
kaip pamatyti negalios iš
kraipytą stuburą ištiesintą;
sutrauktas kojytes greitai ir
lengvai nešiojančias vaikutį;
nudegimų ar kitų nelaimių
subjaurotą veidelį vėl švie
čiantį sveikata? Birutė Jasai
tienė tą džiaugsmą jau ne
kartą išgyveno, kai LW komi
teto gydyti vaikučiai grįžta iš
JAV namo sveiki...
Lietuviukais, kuriems rei
kia pagalbos, globos, rūpestis
neapsiriboja vien LW. B. Ja
saitienės vadovaujama, LB
Socialinių reikalų taryba savo

veiklą išplėtė į paramą naš
laičiams, vargstantiems stu
dentams; jį ateina talkon ir
Lietuvos prezidento žmonai
Almai Adamkienei, globodama
Almos fondą; jau sukūrė spe
cialų komitetą, kurio paskirtis
rūpintis, kad būtų palengvin
tas vaikučių įvaikinimas.
Bet ir to negana: kur var
gas, neviltis „keroja lapoja,
vartus kilnoja”, ten tiesiama
pagalbos ranka. JAV lietuviai
yra susipažinę ir su Lietuvos
partizanų globos
komiteto
veikla, kuri taip pat glau
džiasi prie LB Socialinių rei
kalų tarybos. Be abejo, daug
girdime ir apie pagalbą nese
niai iš Lietuvos atvykusiems,
nuo kurių antplūdžio retai
užsiveria Socialinių reikalų
raštinės durys Čikagoje. Kiek
daug klausimų, reikalų, rū
pesčių jie patiria, pirmuosius
žingsnius žengdami svetima
me krašte! O kur gi daugiau
eitų, kur kreiptųsi, jeigu ne į
„Seklyčią”, į Socialinių reika
lų įstaigą. Jie visad išklau
somi, nukreipiami, kur reikia,
pagalba, pagal galimybes, su
teikiama. Ir tai ne viskas: gal
daugelis nustebtų, kad pana
šios — visai panašios — pagal
bos dažnai reikia ir daug metų
šiame krašte gyvenusiems,
ypač mūsų vyresniesiems. Ir
jie „Seklyčioje” randa pata
rimų, paguodos, net užvėją ir
bendro likimo brolių, sesių
draugystę.
Viena „slaptųjų” B. Jasai
tienės darbo sričių yra su Či
kagos miesto savivaldybe, kur
mūsų tautietei patikėtos svar
bios pareigos, jos nuomonės
klausiama, patarimai vykdo
mi. B. Jasaitienė labai gerai
supranta, kad negalime užsi
daryti tik savo kiemelyje su
savo reikalais. Jeigu norime,
kad apie mus žinotų ir mūsų
reikalais rūpintųsi amerikie
čių įstaigos, įvairūs parei
gūnai, turime juos kontaktuo
ti, su jais bendradarbiauti. Jos
sėkminga veikla su Čikagos
miesto ir Cook apskrities pa
reigūnais tai puikiai parodo.
Tačiau Birutė Jasaitienė tu
ri vieną „nepagydomą ydą” —
ji dažnai pamiršta pati save,
savo reikmes, net savo svei
katą. Jos žodyne nėra žodžio
„aš”. Antra vertus, jeigu tai
yda, linkime, kad kiekvienas
visuomenės darbuotojas ją
turėtų.
Sveikiname Birutę Jasaitie
nę — „2002 Metų moterį”.
Sveikiname Balzeko Lietuvių
kultūros muziejų už tikrai
vykusį parinkimą!

„Lietuvos Vaikų vilties” komiteto narės SantariSkių ligoninėje, Vilniuje, S.m. kovo mėnesį. IS kairės: Marija
Kriaučiūnienė, JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė, LW komiteto pirm Gražina Liautaud ir Dana Kaunienė.
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AR JAU GALVOJATE APIE PENSIJĄ?

DRAUGAS, 2002 m. liepos 27 d., šeštadienis

JŪRATĖ GULBINAS, CPAJMBA

MISŲ ŠEIMOSE
DR. J. KAZICKAS PRISTATĖ
ATSIMINIMŲ KNYGĄ
VIDMANTAS VALIŲŠAITIS
zas Kazickas.
Jis sakė ilgai dvejojęs ar ver
ta tokią knygą leisti? Gyveni
mas be sunkumų, nepriteklių
ir kiekvieno asmens gyvenime
pasitaikančio jvairiopo sty
giaus negali būti nei tikro
viškas, nei kitiems įdomus,
„įvairių nepriteklių ir išban
dymų būta ir mano gyveni
me”, — sakė knygos autorius.

Valstybės dienos išvakarė
se, liepos 5-ąją, Aleksandra ir
Juozas Kazickai savo reziden
cijoje Vilniuje surengė naujai
išėjusios atsiminimų knygos
„Vilties kelias” pristatymą.
Renginyje dalyvavo arti 150
svečių, tarp kurių buvo Res
publikos prezidentas Valdas
Adamkus su žmona Alma, ka
riuomenės vadas gen. Jonas
Kronkaitis, politikai Česlovas
Juršėnas, Vytautas Landsber
gis, Kazimiera Prunskienė,
Gintautas Babravičius, mi
nistrai Algirdas Monkevičius,
Roma Dovydėnienė, JAV am
basadorius John Tefft, kultū
ros, meno, spaudos, verslo,
visuomenės žmonės — poetas
Kazys Bradūnas, Dailės mu
ziejaus direktorius Romualdas
Budrys, vargonininkas Leopol
das Digrys, „Lietuvos ryto”
vyr. redaktorius Gedvydas
Vainauskas, advokatai Kazi
mieras Motieka, Jonas Kairevičius ir daugelis kitų.
„Mano kalbos svarbiausioji
dalis — padėkoti čia susirin
kusiems už atsilankymą ir
parodytą dėmesį. Čia susirin
ko žmonės įvairių įsitikinimų,
bet visus juos jungia bendras
rūpestis Lietuvos ateitimi”, —
savo kalboje pažymėjo dr. Juo-

„Bet tie nepritekliai, kurie
teko mano daliai, palyginus
juos su kitiems tekusiais, atro
do nedideli ir daugeliui gali
būti sunkiai suprantami.” O
rašant vien apie tai, kas gyve
nime buvo gera ir gražu, gali
pasirodyti, jog, kalbėtojo žo
džiais, „Kazickas giriasi”.
Sumanymo „spiritus movens” buvusi žmona Aleksan
dra. Ji parašiusi gyvenimo
aprašymą savo „vaikams ir
anūkams”, kad jie žinotų apie
tėvų ir protėvių dalią. Tas gy
Dr. Juozas Kazickas š.m. liepos 7 d. Vilniuje įvykusiose iškilmėse buvo
venimo aprašymas patikęs ne
apdovanotas ir Valdovų rūmų maketu, ir gražios lietuvaitės bučiniu...
vien artimiesiems.
Eltos nuotr.
„Nesu rašytojas”, — sakė J.
Kazickas. Jis prisiminė para
šęs tik vieną knygą, už ją Yale
RAŠYT. STASIO DŽIUGO TALKA
universitetas suteikęs jam
MAŽVYDO BIBLIOTEKAI
daktaro vardą. Antrosios kny
gos rašyti pats nesiėmė — tal
Čikagoje gyvenantis rašyto
kon pasikvietė „Lietuvos ryto” jas, vaikų literatūros kūrėjas
žurnalistą Vladą Bartasevičių, Stasys Džiugas aktyviai remia
kuris užrašinėjo autoriaus Lietuvos kultūros įstaigas, jų
pasakojimą, papildydamas jį tarpe ir Lietuvos nacionalinę
žmonos Aleksandros atsimi — Martyno Mažvydo vardo
nimų intarpais.
biblioteką.
Susirinkusiesiems J. Ka
Apie dalį čikagiečio atliktų
zickas priminė, kad jo sene darbų buvo paskelbta Marty
liai, kaip 1863 m. sukilimo no Mažvydo bibliotekos lei
dalyviai, buvo ištremti į Si džiamame mėnesiniame žur
birą. Jis pats gimė Rusijoje, nale „Tarp knygų”, 2002 m.
vietovėje Čiornaja Padina. gegužės mėnesio numeryje.
Savo gyvenimo prasmę matąs
Informaciniame straipsnyje,
kaip tėvų ir protėvių vilties parašytame tos bibliotekos Li
kelio į Lietuvą išsipildymą.
tuanistikos skyriaus vedėjos
Knyga „Vilties kelias” gau Silvijos Vėlavičienės, randame
siai iliustruota dokumentinė daug žinių apie St. Džiugo pa
mis nuotraukomis, ją koky sireiškimus.
biškai išleido prestižinė lei
„Stasys Džiugas nuolatos
dykla „Tyto alba”.
siuntė Mažvydo bibliotekai sa
Stasys Džiugas
vosios kolekcijos knygas, pa
žymėtas gražiu ekslibrisu. Jo
siuntose daug ypač retų leidi dinės” Lietuvoje pakartotinio
nių, kurių vertę galėjo numa leidimo tiražo dalies išsiunti
nyti tik knygos žinovas. 1999 nėjimu adresatams ir tai buvo
metų birželį Mažvydo bibliote jo dovana visoms Lietuvos bib
koje buvo surengta įspūdinga liotekoms.
Taip pat minima, kad jau il
išeivijos plakatų paroda. Pag
gas
laikas Mažvydo bibliote
rindą bibliotekoje sukauptai ir
kai
St.
Džiugas siuntė trūks
parodoje eksponuotai gausiai
plakatų kolekcijai sudarė Sta tamus išeivijos spaudos leidi
sio Džiugo surinkti, išsaugoti nius, stengėsi pagelbėti išaiš
ir bibliotekai dovanoti spaudi kinti nežinomus slapyvar
niai”, — taip rašoma minė džius, o pernai biblioteka net
susilaukė jo finansinės para
tame žurnale.
Straipsnyje akcentuojama, mos.
Reikia pažymėti, kad St.
kad pastaraisiais metais šio
čikagiečio ryšiai su Mažvydo Džiugas reiškiasi ir Lietuvių
biblioteka vis stiprėjo. Mini rašytojų draugijos valdyboje,
ma, kad 2000-siais jis patikėjo darbuojasi Lietuvių fonde, ra
bibliotekai pasirūpinti savo šo į lietuvišką spaudą.
E. Šulaitis
poezijos knygos „Kiškučio var-

( ikagos ..Neries" vvrų B komandos krepšininkas Viktoras Puodžiūnas su

šuneliu .Jurgiuku,

Nauji draugai, kurių draugystė užsimezgė „Pipirų ratelyje" Tai Robertas
Sieez.kowski ir Daiva Daulytė ..Pipirų ratelis" veikia lemonte. Pasaulio
lietuvių centre Vaikučiai jame lietuviškai dainuoja, kalbasi ir žaidžia.
Alės I.elienės
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Grand Rapids, MI, bendruomenininkų Jono ir Onos Trešku dukraitės (iš
kairės) Austė ir Erika

Kiekvieną rytą važiuodami
į darbą tikriausiai sutinkate
vieną kitą pensinio amžiaus
žmogų bevaikščiojantį su šu
neliu, galbūt sportuojantį, o
gal jūsų kaimynai tik ką grįžo
iš egzotiškos kelionės, apie
kurią seniai svajojo, tačiau iš
važiavo tik dabar — būdami
pensininkais. Tikriausiai ir
jūs kartais pagalvojate, kaip
būtų gera keliauti išėjus į pen
sija, o gal užsirašyti į praban
gesnį sporto klubą ar pagaliau
užsiimti mėgstamu hobiu. Ta
čiau dabar tikriausiai daugelis
turi visokiausių išlaidų: pla
nuojate pirkti, o gal tik ką nu
sipirkote namą, turite remon
to išlaidų, leidžiate vaikus į
mokyklą ir kartas nuo karto
žvilgtelit į vis augančias ko
ledžų bei universitetų mokslo
kainas. Visos šios išlaidos daž
nai išstumia mintis apie pen
siją bei pensijos planus. Ir jei
gu jūsų darbovietėje nėra pen
sijos plano arba jūs užsiimate
savu verslu, retas kuris pagal
vojame apie pensiją turėdami
kasdienes išlaidas. Tačiau pa
bandykime paimti popieriaus
lapelį, kalkuliatorių bei pieš
tuką ir dešimt minučių pa
skaičiuoti, ką reiškia nuosek
lus planavimas.
.r

Pirmas pavyzdys:

Sakykime Julija (30 metų),
prieš kelis metus ištekėjo, turi
3 metų vaiką ir laukiasi antro.
Prieš penkis metus ji pradėjo
savo verslą — atidarė mažą
kosmetikos saloną. Žinoma,
turėdama daugybę išlaidų
pradedant savą verslą, Julįja
negalvoja apie pensija. „Iki
pensijos dar toli, — sako Juli
ja, — o tikriausiai iki to laiko
aš uždirbsiu pakankamai pi
nigų ir galėsiu patogiai gyven
ti.” Žinoma, yra tikimybė, kad
po keliolikos metų verslas at
neš didelį pelną. Tačiau ir to
kiu atveju atsiras naujų iš
laidų: geresnis namas, maši
na, vaikai pradės mokslus
universitetuose, norėsis ilges
nių ir prabangesnių atostogų.
Dabar pasižiūrėkime, kaip
veikia pensijos planas. Julija
šiais metais nusprendžia at
sidaryti „tradicinę IRA” są
skaitą (Traditional IRA). Ji
įneša 1,000 dol. Sakykime,
kad jos įnašas lieka toks pats
visus metus (po 1,000 dol.
kasmet). Būdama 65 metų ji
gali tikėtis turėti apie 138,000
dol., tai suteiktų metines pąjamas po 13,050 dol. dvidešim
čiai metų. Jeigu Julįja būtų
įnešinėjusi po 2,000 dol. kiek
vienais metais, jai esant
65-erių, pensijos sąskaitą su

Security” fondas kaip nors
magiškai išaugs, „Sočiai Secu
rity” sistema buvo sukurta pa
gelbėti pensininkas, tačiau jo
kiu būdu nesuteikti visiško fi
nansinio saugumo pensiniame
Antras pavyzdys:
amžiuje.
Norėdamai dabar sužinoti,
Petras (40 metų), prieš kelis kiek
Security” pąjamų
metus atvažiavęs į JAV, ati galite„Sočiai
tikėtis
gauti, skambin
darė statybinių paslaugų fir kite tel. (800)772-1213
ir pa
mą. Svarbiausias ateities pir prašykite SSA 7004 formos.
kinys — namas. Petras pla- • • Užpildę šią formą, ją išsiųs
nuoja jį nusipirkti po poros kite atgal ir po kelių savaičių
metų. Jis sako, kad neturi jo gausite apytiksliai apskaičiuo
kių atliekamų pinigų atidėti tas „Sočiai Security” pąjamas.
pensijai. Tačiau sutinka atida
pat galite pasižiūrėti in
ryti „tradicinę IRA” sąskaitą Taip
ternete
www.ssa.gov.
ir įnešti po 500 dol. per metus.
Moterys
paprastai gauna
Jo pensįjos sąskaita bus apie mažesnes pensijas.
„Sočiai Se
32,000 dol. po 25 metų. Saky
curity”
pąjamos
apskaičiuoja
kime, Petras po penkių metų
nutaria įnešti po 3,000 dol. mos paimant aukščiausią per
(dabartinė maksimali suma, 35 išdirbtus metus algą. Jeigu
kuria galima tiesiogiai suma asmuo neišdirbo 35 metų, „So
žinti mokesčius). Būdamas 45 čiai Security” administracįja,
jis jau turi 3,000 dol. pensįjos apskaičiuodama pensįją, įves
sąskaitoje. Jo pensįjos planas nulinį atlyginimą kiekvie
sudarys apie 135,000 dol. ar niems nedarbo metams. Taip
ba apie 12,700 dol. dvidešim skaičiuojant, mažėja mėnesinė
alga, tuo pačiu sumažinama
čiai metų.*
Iš šių pavyzdžių matome, potenciali pensija.
kad labai svarbu kuo anksčiau Jeigu šiuo metu artėja penpradėti planuoti pensįjos paja sįja, „Sočiai Security” nepra
mas. Pradedant jaunesniame dės jums automatiškai siųsti
amžiuje, net ir mažesni, ta čekių. Turite patys užpildyti
čiau pastovūs įnašai suteiks pareiškimą „Sočiai Security”
tam tikras pajamas pensijoje. pensįjai bei „Medicare” pašal
Pradėjus vėliau, reikėtų kas pai. Prieš pildydami pareiš
kimą turėtumėte:
kelis metus didinti įnašus.
• Apsispręsti, ar pildysite
Žinoma, daugelis pasakys, pareiškimą
savo vardu (pensi
kad valstybė mokės pensijas. ja bus pagrįsta
jūsų už
„Sočiai Security” sistema buvo darbį) ar savo pagal
žmonos/vyro.
įkurta 1935 m. Tuo metu statis Manau, kad norėsite pasirink
tinis žmogaus amžius buvo 63 ti didesnę pensiją. Tuo atveju,
metai. Šiandien vidurkis yra jeigu jūsų sutuoktinis/-ė dar
76 metai, o 2040-aisiais pa nėra pensinio amžiaus, jūs
sieks 81.
pradėti gauti savo pen
1950 metais, „Sočiai Securi galite
sįją
ir
po kelių metų pereiti
ty” sistemą papildydavo 16.5 prie sutuoktinio
pensįjos (jei
darbuotojų mokami įnašai vie gu sutuoktinio pensija
bus di
nai pensijai išmokėti. Iki desnė).
2,030, kai didžioji dalis JAV
• Pildykite pareiškimą iš
gyventojų, vadinamieji „baby anksto
mėnesius prieš
boomers” išeis į pensiją, kiek pensijos (3-6
pradžią).
vieną pensininką padengs tik
• Peržiūrėkite, ar „Sočiai Se
dviejų darbuotojų įnašai. Da curity”
administracija turi
bar kai kurie finansų eksper tikslią jūsų
informaciją — „So
tai sako, kad „Sočiai Security” čiai Security”
fondas neturės pinigų iki 2038 metines algas. numerį, adresą,
metų.
Taigi, nors „Sočiai Security”
Taigi, neaišku, kas bus su siųs jums tam tikras pinigų
„Sočiai Security” fondu. Ta sumas, nepamirškite, kad tai
čiau prielaidos, kad pinigai bus tik maža jūsų pensijos
mažėja nėra nepagrįstos. Per pajamų suma. Kuo greičiau
eitų metų mokesčių reforma pradėsit galvoti ir planuoti
labai aiškiai parodė JAV pre pensįjai, tuo mažesni metiniai
zidento bei senato požiūrį į įnašai suteiks didesnį gyveni
pačių žmonių finansuojamus mo būdo pasirinkimą senat
pensijų planus. Buvo padidin vėje. Patartina konsultuotis
ti pensijų įnašai, kurie suma su savo CPA ar finansiniu pa
žina apmokestinamas pąja- tarėju prieš atidarant pensijos
mas, suteiktos papildomos leng sąskaitą.
• Pensijos suma apskaičiuojama
vatos penkiasdešimtmečiams.
paėmus
7 proc. metinių procentų ir
O net ir paimant patį ge
3.5
proc.
metinės infliacįjos.
riausią scenarįjų, kad „Sočiai

darys apie 276,000 dol. Taigi
Julįja kiekvienais metais tu
rėtų 26,100 dol. ateinantiems
metams iki 85.*

ADELĖS KATELIENĖS PARODOS
ATIDARYMAS

Birželio 19 d. Šlapelių na
muose — muziejuje Vilniuje
atidaryta skulptorės Adelės
Katelienės, gimusios 1912 m.
Kupiškio rąjone, skulptūros
darbų paroda, kurią organiza
vo Lietuvių grįžimo į tėvynę
informacijos centras, parėmė
Kanados ambasada, Tautinių
mažumų ir išeivijos departa
mentas, Užsienio lietuvių klu
bas.
Visi skulptorės darbai su
kurti jai gyventi Toronte, Ka
nadoje, o jos biografija būtų
verta rašytojo plunksnos. Net
jos kelias į išeiviją ne visai
tradicinis. Graudžiai roman
tiška tai, kad, ištekėjusi 1937
m., karo audrų ji buvo atskir
ta nuo vyro 1944 m., kuris po
pabėgėlių stovyklų atsirado
Kanadoje. Adelė iškentėjo
stribų kankinimus kvočiant,
kur jos vyras, buvo priversta
slapstytis iki Stalino mirties.
Vėliau dirbo kolūkyje ir gar
sėjo kaip vienos gražiausių so-

tės mėgusi piešti, lipdyti iš
molio, kurti meninius apipa
vidalinimus. Kaip pažymėjo
pati menininkė, jos gabumai
drožti iš medžio nebūtų at
siskleidę, jei ne persikėlimas
gyventi į Kanadą, kurio ji at

kakliai siekė. Jos ryžtas davė
vaisių, ir 1969 m. po 25 metų
nesimatymo su vyru, ji gavo
leidimą išvykti iš Lietuvos.
Kanadoje pragyveno 23 me
tus, kurie buvo ypač kūrybiš
kai vaisingi, nes į Lietuvą ji
atsivežė apie 400 medžio dro
žinių.
Parodos atidaryme kalbėjęs,
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacįjos centro direktorius
Žilvinas Beliauskas papasako
jo, kaip gimė mintis suorga
nizuoti tokią parodą, bendrais
bruožais nušvietė Adelės gyve
nimo istorįją.
Dailėtyrininkė Ingrida Kor
sakaitė giliau panagrinėjo jos
eksponuojamą kūrybą, surasdama joje akivaizdaus savitu
mo, plastinės raiškos tobulu-

Dail. Adelė Katelienė.
Ž. Beliausko nuotr.

mo ir kitų ženklų, rodančių
Adelės išskirtinumą iš bendro
tautodailės konteksto. Paste
bėtos ir sąsąjos su kitais iš
eivijos skulptoriais.
Su parodos atidarymu svei
kino Užsienio lietuvių klubo
valdybos nariai Vincas Augustinavičius ir Romas Giedra,
namų — muziejaus direktorė
Alma Gudonytė. Paroda veiks
iki rugpjūčio 31d.
Žilvinas Beliauskas

tosesijos nuotraukos rugpjūčio
mėnesio pradžioje išspausdin
tos viename populiariame lie
tuviškame žurnale.
„Išleidžiant albumą ’O, mei
le!’ buvo nutarta nedaryti fotosesijos, nes albumo viršeliui
buvo parinkta senovinė nuo
trauka. Tačiau dėl didelio al
bumo populiarumo buvome
priversti fotosesiją surengti
dabar. Atkaklūs žurnalistai
mus tiesiog užvertė prašymais
suteikti naujų Andriaus Ma
montovo nuotraukų”, —.teigė
„M.P.3” direktorius Vaidas
Stackevičius.

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906
DAUG KAINUOJANČIOS MAŽOS PASKOLOS
Amerika — didelių galimy
bių šalis. Čia rasi visko —
gero ir blogo. Bet reikia žinoti
viena, kad, jei nebūsi apsi
švietęs, nežinosi šio krašto gy
venimo būdo, dažnai gali pa
pulti į blogų žmonių rankas,
būti apgautas, išnaudotas.
Ypač įvairios apgaulystės ir
išnaudojimas atsitinka ten,,
kur eina reikalas apie pinigus,
jų paskolas. Amerikoje gali
tapti milįjonieriumi arba elge
ta. Tai pareina nuo tavo su
gebėjimų, žinojimo, apsukru
mo. Pirmieji žingsniai nauja
me krašte paprastai nėra
lengvi ir dažniausiai todėl,
kad trūksta pinigų. Tad retas
apsieina, nepasiskolinęs di
desnes ar mažesnes sumas,
pirkdamas reikalingus kasdie
ninio gyvenimo dalykus. Kiek
vienas skolintojas, kad nenu
kentėtų, turi būti apsišvietęs
paskolų ir jų mokėjimų reika
luose. Kai žmogus žino, kiek
jam kainuoja aukšto procento
paskolos, jis nori žinoti, ar nė
ra kitų pasirinkimų gauti pas
kolas, kurių mokėjimas neiš
tuštintų jo mėnesinio biudže
to. O pasirinkimų yra. Pvz.,
užuot algos čekius keisti keiti
mo įstaigose ir už tai mokėti
mokestį, ar ne geriau atsida
ryti čekių knygutės sąskaitą ir
taupomą sąskaitą apylinkės
bankelyje? Tai yra gerą pra
džia mažint išlaidas. Lengva
tapti Kredito bankelių —
„Credit unions” nariu, jie duo
da mažas paskolas savo na
riams už mažus mokesčius,
kurias galite panaudoti nusi
pirkimui šaldytuvo, viryklės,
skalbimo mašinos ir pan., ar
ba, jei reikia, užsimokėti me
dicinines išlaidas, ar už auto
mobilio pataisymą. Taip pat
yra nepelno siekiančių įstai
gų kiekvienoje valstijoje, ku
rios gali duoti mažą verslo rei
kalams paskolą tiems klien
tams, kurie, pradėdami savo
verslą, nori išvengti skolinto
jų, imančių aukštus procen
tus.
Aukšta įvairių mažų
paskolų kaina

1. Payday loans. Šiandieną
visur matome greito skolinimo
įstaigėlių. Pradžioje jos vadi
nosi tik „Payday loans”. O da
bar yra išgalvota visokių pa
trauklių vardų, kaip „cash
advances”, „deferred deposits”,
„check loans” ir visokių kito
kių pavadinimų, skirtų pa
traukti tuos, kuriems reikia
pinigų šiandieną, o algos čekis
galbūt bus tik už kelių dienų.
Bet tos įstaigos niekur ne
reklamuoja, kiek žmogui tokia
. paskola kainuos, kiek kai
nuos, pvz., pasiskolinti porai
dienų 100 dol.

Kaip tokios paskolos yra duo
damos? Skolintojas turi turėti
čekinę sąskaitą banke. Žmo
gus, kuriam tos paskolos rei
kia, išrašo skolintojui čekį su
r vėlesne data, kada jis galvoja
gauti algos čekį ir skolą ap' mokėti. Suma to čekio yra sko
linama suma ir paskolos mo
kestis. Paprastai skolos mo
kestis yra 20 proc. Pvz., žmo. gus skolinasi 200 dol. — tai jis
išrašo skolintojui čekį 240 dol.
Toks pasirašytas čekis arba
„debit agreement” laikomas
'iki vieno mėnesio, paprastai
' iki bosimos algos gavimo die
nos. Tada klientas išperka če
kį, sumokėdamas ne tik skolą
. 200 dol., bet ir mokestį už pas
kolą, atseit, 240 dol. Bet, jei
skolininkas negali, neturi pi

nigų gavęs algą išpirkti savo
paskolos čekio, skolintojas ma
loniai pratęs tą paskolą, bet
vėl paims 20 proc. ir jau dabar
ne už 200, bet už 240 dol. Yra
žmonių, kurie taip skolinasi
ne vienoje įstaigoje, bet ke
liose, ir jų skolos auga, nes jie
nepąjėgia jų sumokėti. Yra
apskaičiuota, kad tipiškas
metinis tokių paskolų procen
tas — APR — „annual percentage rate” yra mažiausiai apie
390 proc., o vidurkis yra apie
500 proc. Nors yra rasta, kad
kai kuriose valstijose tokie
paskolų procentai siekia net
iki 1,300 proc. ar net ir 7,300
proc.
Šios paskolos yra reklamuo
jamos, kaip greitas ir lengvas
būdas gauti pinigų grynais iki
artimiausios „payday” — al
gos. Kad klientas galėtų gauti
tokią greitą paskolą, jam rei
kia parodyti, kad jis turi dar
bą, arba gauna pašalpą iš
valdžios, turi asmenišką čekių
sąskaitą banke, parodyti algos
atkarpą ir banko pranešimą
— „statement”. „Payday” sko
lintojai netikrina jūsų kredito
pranešimų (credit reports).
Žmonės, kurie neturi banke
sąskaitos, arba negauna val
džios paramos daugeliu atveju
negali pasinaudoti „payday”
patamavimais-paskolomis.
Imigrantų užtarėjai pataria
imigrantams atidaryti banke
sąskaitas, bet tai nereiškia,
kad jie turėtų naudotis didžiu
lius procentus imančių „pay
day” įstaigų patarnavimais,
bet kad surastų būdų gauti ne
tokias brangias paskolas.
2. wPawnbrokers-lombardininkai”.

Tai įstaigos, kurios leidžia
žmonėms užstatyti kokį ver
tingą daiktą, pvz., brangeny
bes, ar brangų muzikos ins
trumentą, už pinigus. Jei nori
atgauti tą užstatytą daiktą,
reikia skolą — gautus pinigus
grąžinti per nustatytą laiką,
kitaip lombardo savininkas
gali parduoti užstatytą daiktą
ir pasilaikyti pinigus. Kadangi
norinčiam gauti pinigus už už
statytą daiktą dar reikia mo
kėti ir mokestį — „fee”, ir, ge
riausiu atveju, už užstatytą
daiktą gauna tik to daikto pu
sę vertės pinigų, gali atsitikti,
kad tokiam žmogui gali pri
reikti sumokėti iki 20 proc. už
tokią paskolą per metus. Be
veik kiekviena valstįja turi
įstatymus, reguliuojančius lom
bardininkus. Dauguma vals
tijų nustato procentus ir kitas
mokesčių ribas, kurių „pawnbrokers” — lombardininkai ne
turi peržengti.
3. „Auto Title Pawns” —
užstatant automobilio nuo
savybės dokumentą. Toks
automobilio užstatymas lom
barde yra palyginti naujas da
lykas, kai automobilio savinin
kas užstato automobilio nuo
savybės dokumentą už tam
tikrą paskolintą sumą pinigų.
Skolintojas gali pretenduoti į
to automobilio nuosavybę, o
buvęs savininkas lieka tik jau
to automobilio nuomininkas.
Kiti lombardininkai pasilaiko
„certificate of title” be jokio
bandymo perleisti savinmkystės teises. Ir jei skolininkas
neužmoka laiku duotų pinigų
su procentais ir mokesčiais,
lombardininkas gali pasisa
vinti tą automobilį. Šitokių
skolų procentai gali būti as
tronomiški, su metiniais pro
centais ir kitais mokesčiais
net per 900 proc.
PVz., žmogus užstato savo
automobilio „car title” — nuo-

Andrius Mamontovas (kairėje) su lietuviškos muzikos tinklalapio
www.visata.com savininku Renaldu Budriu 2002 m. balandžio mėn. Ka
nadoje po E. Nekrošiaus spektaklio „Hamletas”. Visata.com parduoda ga
na daug A. Mamontovo kompaktinių plokštelių JAV.
Lino Johansonb nuotr.

ANDRIUS MAMONTOVAS —
AUSTRIJOS FOTOŽURNALE

Populiariausio Lietuvos at
likėjo Andriaus Mamontovo
nuotrauka spausdinama nau
jausiame Austrijos meninės
fotografijos žurnalo „Camera
Austria International” nume
ryje. Iš viso šiame numeryje
nuotraukoms Lietuvos temati
ka yra skirti du puslapiai.
Žurnale spausdinamas nuo
traukas iš Lietuvos 2001 me
tais padarė vokiečių fotografė
Mona Filz.
„Fotografuoti yra tas pats,
kas skinti gėles”, — teigia fo
tografė, kuri Austruos žurnalo
skaitytojams prisipažįsta la
biausiai mėgstanti vaikštinėti
po pasaulį rausvais bateliais
ir rūkyti cigaretes „Klaipėda
Lights”. Monai Filz labai pa
tinka lankytis Lietuvoje. Vie
nos viešnagės metu ji nusipir
ko Andriaus Mamontovo albu
mą „Anapilis” ir, nors ir nesu-

prasdama lietuviškai, tapo šio
atlikėjo gerbėja.
Praėjusiais metais Mona
Filz pasinaudodama savo ry
šiais tarpininkavo, kad Berly
no radijo stotyje „Radio Fritz”
būtų surengtas pusantros va
landos trukmės interviu su
Andriumi Mamontovu. Radijo
stoties klausytojai šią laidą
išrinko labiausiai jiems pati
kusia metų laida ir ji buvo pa
kartota eteryje Naujųjų Metų
naktį.
Tuo tarpu Andriaus Mamon
tovo
vadybos
kompanija
"M.P.3” praėjusią savaitę su
rengė specialią dainininko fo
tosesiją (fotografas — Vikto
ras Trublenkovas, įvaizdžio
konsultantė — Jolanta Rim
kutė), skirtą albumui „O, mei
le!”. Šiose nuotraukose And
riaus Mamontovo jvaizdis yra
labai netikėtas. Naujausios fo-

„M.P.3” tikisi, kad ši fotosesij a puikiai pasitarnaus albu
mo „O, meile!” reklamos kam
panijai. Birželio mėnesį „O,
meile!” buvo geriausiai perka
mas diskas Lietuvoje! Nauja
sis Andriaus Mamontovo albu
mas iki šiol išlieka įvairių
prekybos tinklų perkamiausiųjų penketukuose ir užtik
rintai artėja prie auksinio al
bumo statuso.
Prie šios sėkmės turėtų
smarkiai prisidėti ir naujausia
Andriaus Mamontovo radijo
daina „Moteris”, pasiekusi
penketuką Lietuvos „Top 20”
ir šį sekmadienį pakilusi į
„M-l Top 40” dešimtuką. „Mo
teris” tapo septintąja And
riaus Mamontovo populiariau
sia daina šioje radijo stotyje ir
sudarys konkurencįją „M-l”
populiariausių dainų sąraše
esančioms dainoms „TV dai
na”, „Neužgesk” ir „O, meile!”
Artimiausi Andriaus Ma
montovo koncertai: liepos 25
d. — Palangoje, klube „Ana
pilis” (visi bilietai parduoti);
rugpjūčio 1 d. — Vilniuje (kon
certas šalia Baltojo tilto su
naktiniu oro balionų paradu);
rugpjūčio 17 d. — Palangoje,
klube Anapilis”; rugsėjo 5 d.
— Kaune, klube „Los Patran
kos”.

ROBOTAI PAKEIČIA ŽMONES
VIKTORAS JAUTOKAS

Žodis robotas kilęs iš čekų
kalbos. Čekiškai „robotą” reiš
kia darbas, nes robotas atlie
ka darbą, kurį pats žmogus
turėtų daryti.
Nuo mums žinomos pasaulio
pradžios žmonės kūrė, gamino
įvairius įrankius, kad paleng
vintų savo gyvenimą, o tuo
pačiu ir darbą. Galbūt, tuo
metu didžiausi išradimai buvo
ugnis ir ratai. Ratus panaudo
jo įvairių padargų, o taip pat
ir vežimų gamybai. Per šimt
mečių šimtmečius reikmenys
buvo tobulinami, išrasti nauji.
Be ratų, ratukų technika ne
būtų riedėjusi priekin. Mums
dabar atrodo, kad ankstyvoji
technika buvo primityvi, seno
viška, bet ano meto žmonėms
ji buvo moderni ir įdomi. Kas
šiandien modemu, rytoj jau
senoviška. Kiekvienas anksty
vesnis prietaisas, atlikęs žmo
gaus fizinį darbą, buvo robo
tas — tada jo niekas taip nesavybės dokumentą. Automo
bilis vertas 1,000 dolerių, bet
jis gauna tik 500 dol., pusę au
tomobilio vertės. Tuo tarpu
žmogus turi mokėti skolą 10
mėnesių, kas mėnesį mokėti
po 103.30 dol. Per 10 mėnesių
žmogus lombardininkui sumo
ka 1,033 dol., o gavo tik 500
dol. Tuo atveju skolos mokes
tis yra 533 dol. arba 828 proc.
per metus. Yra keletas galimų
teisinių ėjimų atakuoti šitokio
tipo užstatus imančius, sa
kant, kad „auto title pawnbroker” nėra tikras „pawnbroker”, nes jis nepasilaiko už
statyto daikto — automobilio.
Bet čia jau legalūs dalykai ad
vokatams spręsti.
Apie panašias paskolas bus
daugiau.
Naudotasi medžiaga iš „Na
tional Consumer Law Center"
leidinių.

vadino, toks žodis kalbų žody
nuose neegzistavo.
Šiandien robotai naudojami
įvairiose darbo srityse, ypač
pramonėje. Kur anksčiau pa
tys žmonės fabrikuose atlikda
vo fizinį darbą, dabar tai atlie
ka robotai. Daug kas mano,
kad robotas atrodo kaip žmo
gus. Matomai, yra ir tokių,
bet, apskritai kalbant, robotai
visiškai nepanašūs į žmones.
Jų suprojektuota įvairiausių
rūšių. Kaip vieną pavyzdį pa
imkime skaičiavimo mašinėlę,
kuri per trumpą laiką apskai
čiuoja sudėtingas problemas,
kas žmogui atlikti užtruktų
daug ilgiau. Aiškiai galima
patvirtinti, kad skaičiavimo
mašinėlė yra robotas, nes at
lieka žmogaus darbą.
Vaikai pamėgę ir plačiai
naudoja robotus žaislus. Ne
tik vaikams, bet ir suaugu
siems įdomu, kai šuniukai

Žmogaus pavidalo robotas.

Robotas šuniukas, kuris gali eiti,
loti, šokinėti.

vaikšto, šokinėja, loja; lėlės
kalba, juokiasi, verkia; maši
nėlės, valdomos radijo bango
mis, važinėja iš vienos vietos į
kitą.
Policija savo žinioje irgi turi
robotų, kurie naudojami ten,
kur žmogui arba jo gyvybei
gresia pavojus arti prieiti.
Šios rūšies robotus naudoja
Sprogstamųjų ir nuodingųjų
medžiagų skyrius (Bomb and
Arson Unit). Jie yra maždaug
maisto apsipirkimo vežimėlio
dydžio, dažnai juodos ar pilkos
spalvos, pagaminti iš metalo
ir plastmasės, turi dvi rankas
su pirštais, važiuoja ant ketu
rių ratų, vietoj akių įmontuota
televizijos kamera; moka už
lipti ir nulipti laiptais, atida
ryti duris, paimti bet kokį
daiktą. Bet ypač naudojamas
pašalinti sprogstamas bei nuo
dingas medžiagas, jas nuga
benant į nurodytą saugią vie
tą. Policijos robotai valdomi
ilgu kabeliu arba radįjo bango
mis. {montuota robote ka
mera parodo policininkui ek
rane, kur padėta pavojinga
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VĖL DOVANA VALDOVŲ RŪMŲ
ATSTATYMUI
Liepos 15 d. — Žalgirio mū
šio dieną — į Valdovų rūmų
paramos fondo raštinę atvykęs
Australijos lietuvis dailinin
kas Juozas Petras Čepulis pa
aukojo 6,000 dolerių. Tai yra
antroji Juozo Čepulio auka
Valdovų rūmams atstatyti.
Prieš pusę metų Valdovų
rūmų atstatymui jis paaukojo
2,000 litų. 85-erių metų daili
ninkas Juozas Čepulis pabrė
žė, kad tai yra jo, kaip lietu
vio, pareiga paremti šį atsta
tymą.
Liepos 6 d. per Lietuvos val
dovų portretų atidengimo iš
kilmes buvo atidarytas pavil
jonas „Valdovų rūmų vartai”.
Dėl pradėtų Lietuvos valdovų
rūmų atstatymo darbų anks-

čiau Katedros aikštėje sto
vėjusį paviĮjoną teko perkelti į
naują vietą, arčiau Šv. Ka
zimiero koplyčios. Šiame paviljone yra įrengta apžvalgos
aikštelė, kad visuomenė ga
lėtų stebėti, kaip vyksta atsta
tymo darbai.
Liepos 15 d. sukanka lygiai
metai, kai buvo atidarytas pa
viljonas „Valdovų rūmų var
tai” suteikęs visuomenei gali
mybę tiesiai iš Katedros aikš
tės patekti į Valdovų rūmų
požemius. Per metus Valdovų
rūmų požemius ir paviljoną
aplankė 112,389 lankytojai ir
surinkta 67,438,86 Lt aukų iš
34,138 aukotojų.
Valdovų rūmų paramos
fondo informacųa

medžiaga. Kad neįvyktų ne mokysis ir sugebės išmokti
laimė, nusprendžiama, kaip užduotus uždavinius. Pavyz
saugiausiu būdu pašalinti pa džiui, jei robotui įsakys kelis
vojų. Su šios rūšies robotais kartus atnešti bet kokį daiktą,
man teko artimai susipažinti, tai išmoks ir atsimins, o kitą
dirbant Čikagos Policijos ko kartą paprašytas jau žinos, ką
munikacijos skyriuje.
daryti. Jei robotas bus skirtas
Robotai naudojami ne tik namų apsaugai, jis pažins
ant žemės, bet siunčiami į ki (kaip namų sargas šuo) namo
tas planetas, o taip pat ir į savininką ir visus šeimos na
vandenynų gilumas. Galbūt, rius. Kai šeima išvyks, robotas
daugiausiai šiomis dienomis pasiliks saugoti jų namą. Jei
girdėjome apie robotą, kuris vienas iš šeimos narių sugrįž
nusileido į Atlanto vandenyno tų namo, robotas tylės, nieko
gilumą, apžiūrėjo nuskendusį nesakys, nes jau susipažinęs
1912 m. laivą „Titanic”. Apžiū su tuo asmeniu ir jį laiko
rėjęs radinį, pargabeno į pa namiškiu. Jei vagis įsibraus į
viršių įvairių daiktų iš nu namą, jį robotas vienu aki
skendusio laivo.
mirksniu atpažins, kad ne
Visi robotai sukurti žmonių, šeimos narys. Pirmiausiai
be kurių pagalbos jie būtų tik paskambins policijos 911 cent
bereikšmiai metalo gabalai. rui, o vagį vys laukan garsiai
Pramonei, policijai, žaislams kalbėdamas: „Čia ne tavo na
ir kitiems tikslams skirtus mas, eik lauk!” Namų apsau
robotus reikia paruošti, supro gos robotai bus įvairių pavi
gramuoti, kad atliktų savo pa dalų — žmogaus, šuns, di-,
skirtį. Robotai valdomi radi nozauro ir kt. Jei nakties
jo bangomis, garsu, kabeliu, metu, įsibrovus į svetimą nuo
šviesa. Valdymo būdas pri savybę, vagiui pasirodytų di
klauso nuo roboto paskirties.
nozauras, turbūt, net didžiau
Bepilotiniai žvalgybos lėktu siam drąsuoliui drebėtų kin
vai, kuriuos amerikiečiai nau kos ir tuojau pat išsinešdintų
dojo Afganistane, kovodami laukan.
prieš teroristus, priklauso ro
Sukurti protingus robotus
botų grupei. Šiuo metu jau su bus nelengva. Nors jau pla
projektuoti ir bandomi bepilo nuojama, bandoma daugelį
tiniai bombonešiai. Naudojant metų, bet dar sunku ir kom
bepilotinius lėktuvus, sutau plikuota tai įgyvendinti. Pir
poma daug pilotų gyvybių, ži miausiai turės būti išvystytas
noma, ir išlaidų. Paruošti dirbtinio proto (Articial Intelvieną žvalgybos, naikintuvo ar ligence) kompiuteris, kurio
bombonešio lėktuvo pilotą veikimas būtų panašus į žmo
Amerikai kainuoja apie šešis gaus protą. Tai turėtų būti lyg
milijonus dolerių. Į bepiloti nervų (neural) kompiuteris.
nius lėktuvus žiūrima, kaip į Kaip anksčiau minėjau, tokios
modernius robotus. O kas ži rūšies kompiuteris mokytųsi
no? Gal po 50 ar 100 metų iš patirties. Žinoma, jį sukurti
žmogus, lankydamasis muzie užtruks dar daugelį metų, nes
juje, nustebusiai žiūrėdamas į žmogus yra sudėtingai supai
juos, sakys: „Kokie keisti robo niota, sunarpliota būtybė.
tai. Senoviški, primityvūs”.
Prancūzų filosofas Descartes,
Šių dienų robotai be didelių gyvenęs 17-ame amžiuje, sa
problemų atlieka tam tikrus kė, kad žmogus per daug
darbus. Pvz., žmogaus pavida protingas, jog būtų galima jį
lo robotas subėga atsakyti į 75 išaiškinti ir klasifikuoti, kaip
klausimus, atskiria žmogų kitus sutvėrimus. Savo gar
nuo daikto, iš veido pažįsta siuoju posakiu mokslininkas
apie 10 žmonių, moka eiti, taip išsireiškė: „Ą& mastau,
šokti, linksminti, dainuoti, lip todėl aš esu”. Logiškai galvo
ti laiptais, paduodamas ranką jant, naujasis nervų kompiu
pasisveikinti, pasakyti laiką ir teris privalės turėti lyg ir
dar daug daugiau. Toks robo įgimtą nuojautą, kad sugebėtų
tas nepigus — kainuoja tiek, išmokti, atsiminti ir įvykdyti

kiek brangus automobilis.
Žinome, kad technika nesto
vi vienoje vietoje, vis žengia
pirmyn, todėl nepasitenkina
ma egzistuojančiais robotais
— vis planuojami, bandomi
nauji protiniai robotai, kurie

Robotas dinozauras

reikalingas užduotis.
Jei pavyks mokslininkams
nervų kompiuterį suprojektuo
ti ir vėliau įmontuoti į žmo
gaus pavidalo robotą, jis pri
valės elgtis kaip žmogus. Bus
jam užkrauta didelė atsako
mybė atlikti mūsų fizinius, o
gal ir raštinės darbus. Kas
žino? Gal atsisėdęs į redakto
riaus kėdę, nuspręs ir nurodys
kitiems robote ms ar žmo
nėms, kieno, ką ir kaip spaus
dinti ar atmesti. Jei kompiute
rio protas sugebės „Pasisa
vinti” žmogaus protą, ar gy
venimas šioje žemėje bus leng
vesnis? Šiandieną neįmanoma
atsakyti į šį klausimą. Tik to
laiko žmonės galės pasakyti,
kaip dirbtinio proto robotai
veikia jų gyvenimą.
I

ti
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Siūlo darbų
Help VVanted:

Ieškomi darbininkai valymo
darbams Turi turėti savo trans
portų ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius.
Skambinti po 6 v.v.,
tel. 815-439-0037.

Alexandria Massage
$10-11 per hour

Įvairios paslaugos

Siūlo mokytis

New Day Spa Opening l)owners
Grove location.
Now Hiring; Esxheticians, Massage,
Therapits and Manicurists.
Call Connie to sėt up an interview. Tel. 708-945-8051.

Call: 312-213-9684.

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

Apšildymo-santechnikos
kompanijai reikalingas
žmogus, turintis patirtį šioje

Babysitter Needed in Oak
Lavvn home.

Visai darbo dienai reikalinga
slaugė ir namų tvarkytoja
Privalo susikalbėti angliškai ir
turėti geras rekomendacijas.
Nustabi vietovė. Tel. 312-255H97; 312-255-1919.

darbo srityje.

Tel. 312-617-4397.

$50 per day (3-4 days).

Call Diane 708-229-9557.

►Parduodame, remontuojame
►Galimybė užsisakyti norimą
► Įvairūs finansavimo būdai

ILLINOIS MILDOS TKAININU CENTER
siūlo kursus:
* EKG, Phlebotomy, Medical Computer

Biling (buhalterija)

* Stomatologo padėjėjo
Užsiėmimai vyksta sekmadieniais.
Praklika atliekama savaites dienomis,
dirbam specialistų biuruose jums patogiu
laiku. Baigy kursus gausite baigimo serti
fikatą bei reziume įsigykite profesijų, tur
inčių didele paklausų Sveikatos apsaugaviena spurciausai augančių ir pirmoji iš
sričių, kuri aisislalineiu po ekonominio
nuosmukio
TAI REIŠKIA DARBĄ!!!
Būk protingas Pradėk didžiuotis savo
laimėjimais bei sėkme
Daugiau informacijos tel. 847-392-8080.
Susikalbėsite rusiškai.
Kvalifikuotiems studentams siūlome
patogius apmokėjimo planus.

Tel:708-599-9680,630-774-1192

DA

B

B & DA — vienintelė legali dantistu asistentu

VVindovv VVashers Needed!

Reikalingas žmogus (ūkvedys),
galintis remontuoti butus su
špakliavimo, dažymo ir santech
nikos žiniomis. Darbo patirtis
būtina. Tel. 312-617-4397.

4(l.tXX) per year. We need 1 (X) crevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valui driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon VVindovv VVasning.
Chicągo and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

SIŪLOME DARBUS!

Raštinei reikalinga sekretorė.
Tel. 773-297-2013 arba
reziume siųsti faksu
773-884-0323-

Gail. seserų padėjėjoms
kompanijonėms ir namų
ruošos darbininkėms.
Galima gyventi kartu arba
atvykti į darbų ir išvykti.

Caregivers vvanted.

Kreiptis:

Mušt have experience,

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900.

drivers license.
Work permit prefferred.

Call Greg 262-657-8467.

mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusu
kalba ir kuri garantuoja pagalba įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicininės
sąskaitos

Kitos paslaugos

NEKILNOJAMASIS TURTAS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

GREIT PARDUODA
■. f.
Business 708-423-9111

Pager 312-707-8120
Kės. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite
mūsų patogiu „lay-awav”
planu. Atliekame visus roto
laboratorijos darbus.

Profesiaialiai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.

Teikiu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,
žemėssklypą. Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunanttinansiną paskolą.

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai.

O'FLAHERTY REALTORS
A BUILDERS. Ine.

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

Jauna, darbšti, sąžininga,
išsilavinusi mergina ieško darbo
prižiūrėti vaikus arba senelius
Floridoje. Kalba angliškai,
vairuoja automobilį.
Tel. 1-561-744-6543.

Namų remonto ir statybinės paslaugos

Vizos į JAV Lietuvoje.
Apmokėjimas po fakto.
Tel. Čikagoje — 773-575-5586;
773-793-0930;
Lietuvoje — 8-285-35728;
ei. paštas:
gitrama@hotmail.com

We can gt t all Information about
your file by immigration officers
including points assessment.

CTS

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai; '
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits”,„decks”,„gutters”,plokš
ti ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimų.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

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

Nebrangiai atlieku

KAVINĖS

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

A.C HOtVt CONSTRUCTION INC.

Tel. 708-205-1046, Vytenis.

Licensed roofing contractor.

Dengiame naujų konstrukcijų stogus,
senus keičiame į naujus. Plokšti sto
gai. smulkūs stogų pataisymai.

A &S

Tel. 708-417-7833

24HRS.7DAYS
773631-1833
773-617-6768

77 3 237 0066

KEPYKLA IR DEŲKATESAI
6216 W. Archer Ave„ Cnicago, IL 60638
Tel. 773-773-581-8500

ELEKTROS
VEDĮMAI-PATAISYMAI.
uriu Čikagos miesto leidimų.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

STASYS CONSTRUCTION

9 years of cxperience in immi
gration to Canada
Visit our vvebsite with over
10 000 hits a day

$

Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen350 N. Clark,
Chicągo, IL 60610
312-644-7750
pirm, • penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt,
Chicągo, 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.

FREE ESTIMATE
Apšildymo Ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir

Dedu medines grindis,
keramikos plyteles, marmurų,
,Pergo”, linoleumu, restauruoju
parketų. Atlieku lauko ir vidaus
dažymus, kitus namų darbus.
Tel. 708-955-1392 ir
708-460-9338.

I * Pirkimas
J * Pardavrnas
, ‘Surandame
I optimaliausią finansavimą

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

Negaiškite laiko,
išnaudokite patį
mažiausią procentą.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

• Dirbame su daugiau kaip 40 bankų
• Patys mažiausi % visame IL
• Sutaupykite pinigų perfinanauojant

turtą
Skambinkite, jei jua sudomino ii
informacija.
Mes garantuojame sutaupyti
jums pinigų.

savo nekilnojamąjį

STATE FARM INSURANCE
DRAUDIMAI
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos
Agentė Barbara Murray
Prašylate Rasos - kalba lietuviškai
5710 W. 95 SL, Oak Lawn
708-423-5900

Otym(acMortgage,Inc.
ininaasResidentialMortgageLioensee
1127 Luke SL
Oak Park, IL 60301
TeL 708-4454)140 (angliškai)
TeL 706-341-5176 ir 815-2934)675
(lietuviškai)
Fax 7084454)149
Michael J. Szala — President
Dainius Vidžiūnas — Padėjėjas

Kirpėjų paslaugos
KIRPĖJA, turinti didelę darbo
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, atlieka
cheminį sušukavimą, dažo plaukus,
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta j
kliento namus.

Norite pirkti namą? Reikia pinigų?
Skambinkite ir sakykite, kad matėte šį
skelbimą „Drauge”

Krautuvėlė „LIETUVĖLE
Tik už $85 parduodamos bulvių
tarkavimo mašinos Duodame
garantijų. UPS siunčiame į kitas
valstijas. Platus asortimentas if
kitų prekių. Taip pat galite
užsisakyti ir naujausių, 2001 m.
„Visuotinę Lietuvių
Enciklopedijų". Jaunimo centre
prekiaujame tik savaitgaliais, o
kitomis dienomis ir savaitgaliais
— 5741 S. Harlem Avė.

Always With Flowers
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• Vestuvinės ir proginės puokštės
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms
progoms su 20% nuolaida
• Žolynų ir kapų tvarkymas

• Gėlės visoms progoms
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje

V«fce Mat 773854-7820

Parduoda

„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

Fax: 708-361-9618

Kraustymosi paslaugos

Jei norite pantai ar pirkti namus mieste
ar priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. ProtesKMialiai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

DANUTĖ
MAYER

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

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

—

Chicągo

* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą
From Chicągo we offer daily Service to Vilnius
wlth a hassle free connectlon through our
Copenhagen Alrport. And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicągo.
Find out just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ frequent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavlan.net

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

r

Immediate possession. Agent
owned. Call Gloria C-21, AccentHomefinders, 708-423-9111.

THB LITHUANIAN WORLD-WIDI DAILY

* Mašinų rezervacijos Vilniuje

40-24 — 235 St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979

Willow Springs
3 bedroom, dining room, hardwood
floors. Updated kitehen & baths.

GEDIMINAS
708-387-9144

VILNIŲ

• www.alwayswithflowers.com

f

Bus.: 708-361-0800

vyrams ir moterims. Susitarus,
atvyksta į kliento namus. Salono

Pigiausios kainos skrydžiams i

VYTIS TRAVEL

f; v

New Vision

SKIRMANTĖ tvarko plaukus

Tel. 773-517-4314.

Tel. 773-875-6232.

Nebrangiai išnuomojamas

Tel. 773-297-2013.

A STAR ALLIANCG MCMBGR

LIETUVA 2002

630-789-6559.

Salone „Miražas” kirpėja

Kasetes ar diskus galiu atsiųsti paštu.

Pigiausiai parduodu
lietuviškas bulvių tarkavi*
mo mašinas. Tik $85.
Savaitgaliais galiu atvežti.

Apartments for rent

Darien — 1 br. and 2 br.
Close to 1-55 and Cass Avė.
$750 and $850.
Gas included. Call after 3 p.m.

butas savaitgaliams.

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

Parduoda
Jei tu lietuvis
nebuvai raudonas —
A. Bruniaus dainos
Bus tau kaip duona.

J įvairus neMhojamas turtas

GRAŽINA JONAVIČIENE

Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
uz jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
siuksles ir kt.
Tel. 630 816 71 14.

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

• E-mail: amikulis@usa.com

Ilona Retytė
Tel. 847-668-6279

www immigration-service.com

Įrengiame „basement”, virtuves,
dedame medines grindis, darome
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus
remonto darbus. Aukšta darbų
kokybė, žemos kainos.Turiu
draudimų. Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Amber construction Co.
Dengiami stogai, kalamas
„siding". atliekami cemento,
„plumbing” bei kiti namų
remonto darbai.
„Licensed, insured. bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

PERMANENT STATUS IN
CANADA!!!

I
“°™H— I

DMC

Imigracinės ir vizų paslaugos
54 metų moteris ieško darbo
žmonių priežiūroje. Gali gyventi
kartu, gali pakeisti neribotam
laikui. Tel. 312-421-6770,
773-732-6101.

I TeL 630-205-9262
Ifięer 773-260-3404

’

Siūlo finansavimą

AUTOM0BBNAMU SVEIKATOS

Ieško darbo

I" Audrius "Mikulis“

i * Nemokamas įkainavimas
l * Nemokama rinkos analizė

708-430-1000
708-598-8501
mob. 708-203-5242
jonavlclusOhome.com

Draudimo paslaugos

8011 Lincoln, Skokie

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

Kompanija pagal jūsų užsakymą
staro naujus namus.

MIGLINAS TV

847-652-8545; 847-361-4194

773-229-6761
708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-3144330

Rm.

Eux 708-423-9235

REIKMENYS FUIDGRAEANK
IR MĖGĖJAMS

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

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puiki specialybė!

Bus.

Voice Mari 708-233-3374

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas angių kabos pamokas.

Landmark
properties

9201 S. Cicero

Oak Lawn, Olinoū 0MSS

It’s Scandinavian

I

I
I
I
I
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IEŠKANTIEMS

OB

darbo

Oi

Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
kiekviena diena.
Minute Mald 7562 N. Milvvaukee,
Chicągo, IL 60631. 1 847 6470433. Kalbame ir rusiškai. Klausti
(urljaus arba Leonido.
SVS Taxi Co. ieško vairuotojų. Geros
sąlygos, galima uždirbti nuo 5650 ir
daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1-847-612 4282
Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti
licenzija ir įdarbiname.
1-847-948-0994 arba 1-847-338-5838
DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai
1-312-371-4445 Namų valymas,
vaikų priežiūra, seneliai

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai
Senelių priežiūra

NINA
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai,
angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200
Vaikai ir seneliai
HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai,
angliškai
įvairūs darbai
LEONID
2881 N Milvvaukee
1-773 395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai
American-Polish Domestic
Employment Agency
1-773-342-6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

1-773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicągo, IL
MARGARET
1 708-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 St., Chicągo, IL

□

Trumpai apie viską

* Švęsdama savivaldos ju
biliejų, Švenčionių rajono sa

vivaldybė suteikė šiame ra
jone sodybą turinčiam premje
rui Algirdui Brazauskui Šven
čionių garbės piliečio titulą.
Praėjusią savaitę premjeras iš
vyriausybės rezervo fondo ra
jono savivaldybei paskyrė
200,000 litų. „Aš nesiečiau šių
dviejų dalykų. Švęsdami jubi
liejus visi rąjonai gauna pi
nigų”, sakė Švenčionių rajono
meras Vytautas Vigelis.
* Lietuvos centro sąjunga
(LCS) teigia, kad Vilniaus
viešojo transporto sistemai
būtų naudingesnis ne greitojo
tramvajaus projektas, o trolei
busų ir autobusų parko atnau
jinimas. Kaip rašoma LCŠ pir
mininko pavaduotojo, Vilniaus
miesto tarybos nario Algio
Čapliko pareiškime, kelių šim
tų naujų, modernių transporto
priemonių įsigijimas bei inves
ticijos į aptarnavimo sistemos
gerinimą kainuotų 500 mln.
litų ir „maksimaliai patenkin
tų” miesto gyventojų poreikius
bei norus. A. Čapliko teigimu,
planuojama tramvajaus pro
jekto vertė penkiskart didesnė
— 2.5 mlrd. litų.
<bns>
* Pirmuosius losimo na
mus ir lošimo automatų sa
lonus Lietuvoje šiemet atida
riusių bendrovių vadovai tei
gia esą patenkinti lankytojų
skaičiumi ir tikisi sėkmingos
šio verslo plėtros. Per savaitę
azartinių lošimų automatų sa
lonuose apsilanko vidutiniškai
po 1,000 žmonių.
ibnsi

* Vilniaus miesto savival
dybė pasižadėjo dėti visas
pastangas, kad neprižiūrėta ir
nudžiuvusi japoniškų vyšnai
čių sakurų alėja ateityje būtų
tinkamai prižiūrima. Pernai
Vilniuje pasodintos sakuros
turėjo pražysti po 2-3 metų.
Net jei šiemet nudžiūvę mede
liai ir atsigaus, dėl netinka
mos priežiūros jie gali nebepražysti. Sakuros buvo paso
dintos pernai rudenį, Vilniuje
iškilmingai minint žydus nuo
nacių Lietuvoje gelbėjusio Ja
ponijos diplomato Chiune Su
gihara 100-tąsias gimimo me
tines.
(BNS)
* Kauno miesto savival
dybės taryboje retėja val

džios netekusios Naujosios
sąjungos (socialliberalų) frak
cijos gretos — socialliberalai
dėl viešai neskelbiamų prie
žasčių iš savo frakcijos paša
lino ligšiolinį seniūno pava
duotoją Konstantiną Pesenko.
Gegužės pabaigoje mero posto
netekęs Erikas Tamašauskas
taip pat sustabdė savo narystę
socialliberalų partijoje ir atsi
statydino iš NS Kaimo sky
riaus pirmininko pareigų.
Kiek seniau iš socialliberalų
frakcijos pasitraukė savival
dybės tarybos sekretorius Ge
diminas Jankus, kuris teigia
dabar nepriklausantis jokiai
frakcijai.
(BNS)

* Rusijos milicija at«
skleidė, jog Dūmos deputa
to Vladimir Žirinovskij pa

dėjėją Genadijų Dzenį 1997 m.
Maskvoje susprogdino du lietu

viai: už Šiaulių mokesčių ins
pekcijos pastato susprogdini
mą nuteistas ir šiuo metu
laisvės atėmimo bausmę atlie
kantis Artūras Kibildis bei
teismo izoliatoriuje laukiantis
Rolandas Sakalauskas. Už at
liktą užsakymą iš telšiškio
Vinco Šilio, dabar Lietuvoje
teisiamo už kitus nusikalti
mus, jiedu gavo 6,000 JAV do
lerių.
(LŽ, Elta)
*

Ginduliuose

įsikūru

siame bare „Voro užeiga”
liepos 19-20 d. viešėję 34 lan
kytojai bei dviejų puotų daly
viai susirgo ūmiomis žarnyno
ligomis. Iš jų 17 atsidūrė ligo
ninėje, 17 gydomi ambulato
riškai. 15-kai ligonių, tarp jų
— ir baro indų plovėjai — pa
tvirtinta salmoneliozės diag
nozė. Tarp sunegalavusiųjų
yra 2 vaikai ir du Vokietįjos
piliečiai. Valstybinė maisto ir
veterinarįjos Klaipėdos sky
riaus tarnyba, patikrinusi ka
vinės veiklą, rado šiurkščių
pažeidimų: nesilaikyta dauge
lio maisto higienos normų rei
kalavimų, pažeistos produktų
laikymo sąlygos, buvo maišo
mi švieži ir termiškai apdoroti

produktai, nevykdyta terminio
apdorojimo kontrolė.
(BNS)
* Lietuvos teisėsauginin
kai tikisi, kad artimiausiu

metu pavyks sučiupti užsie
nyje besislapstantį vieną iš
ieškomiausių nusikaltėlių —
skandalingai pagarsėjusį EBSW prezidentą Gintarą Pet
riką, kuris iš Lietuvos dingo
1997 m. Kriminalinės policįjos
biuro pareigūnai neslepia apie
G. Petriką gauną duomenų iš
JAV apsilankiusių Lietuvos
piliečių. Lietuvos policija jau
ne kartą kreipėsi į Interpol’ą,
JAV policiją ir priminė, kad
paskelbta tarptautinė G. Pe
triko paieška. Pareigūnai net
nurodė konkrečias vietas, kur
bėglys buvo pastebėtas. (R, Elta)
* Beveik trečdalis lietu
vių savo santaupas laiko
doleriais ir tiki, jog per tris

artimiausius mėnesius doleris
atsigaus ir vėl kainuos bran
giau nei euras. 31.6 proc. ap
klaustųjų nurodė taupantys
doleriais, 13.7 proc. — litais,
5.5 — eurais ir 2.4 proc. —
kita valiuta. 28.5 proc. tvirti
no santaupų neturintys, o 18.3
proc. — atsisakė į šį klausimą
atsakyti.
(Eita)

JAV kariškiai suremontavo
globos namus Klaipėdoje
Atkelta iš 1 psl.
šaldymo skyrius, suklotos
naujos grindų ir sienų plyte
lės, pakeistos elektros ir venti
liacijos sistemos. 4 aukštų vai
kų namų „Rytas” pastatas bu
vo suremontuotas, pakeistos
vonios, tualetai, grindų danga
bei visa ventiliacinė sistema.
Šio projekto vertė — 60,000
dolerių. Klaipėdos laikinosios
vaikų prieglaudos projektas
apytiksliai įvertintas 20,000

dolerių. Ten įstatyti nauji lan
gai, suremontuota laiptinė, įs
tatytos naujos durys, kieme
pastatyta didelė medinė vaikų
žaidimo aikštelė.
„Caritas” senelių prieglau
dos projektas siekia 27,000 do
lerių. Suremontuoti pirmas ir
antras aukštai, valgomasis,
maldos kambarys, virtuvės
patalpos, pakeisti langai, iš
klotas privažiavimas ir įėji
mas į pastatą.
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Mielam Cicero lietuvių medžiotojų ir žvejų klubo nariui
bei klubo įsteigėjui

A.t A.
VALIUI MIČIULIUI
mirus, jo dukrai ALDONAI su šeima, sūnui VALIUI,
artimai draugei ALDONAI, giminėms ir artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą ir liūdime kartu.
CLM ir Ž klubo nariai

Baigėsi APPLE vasaros kursai
Lietuvos pedagogams
Atkelta iš 1 psl pirmąjį moky

tojų kvalifikacijos kėlimo se
minarą surengė 1991 m.
Šįmet mokytojai dirbo švie
timo vadybos, pradinio ugdy
mo, mokyklos ir šeimos ben
dradarbiavimo, smurto prieš
vaikus užkardymo ir kitose
grupėse, jiems buvo dėstomos
kompiuterinio raštingumo, pa

mokų tvarkaraščio „Mimosa”
sudarymo paskaitos, Švento
sios poilsio namuose „Akimir
ka” vyko „Vilties” bendrijos or
ganizuojami APPLE specialio
sios pedagogikos kursai, skirti
specialiesiems
pedagogams,
dirbantiems su sunkią proto ir
kompleksinę negalią turin
čiais vaikais.
(Elta)

Kultūros ir sporto departamentas
švaistė valstybės lėšas
Atkelta iš 1 psl.
depar
tamento vyriausiasis juristas
negalėjo
kompetentingai
spręsti visų teisinių reikalų,
todėl, kaip ir kitose valstybės
įstaigose numatyta, konkre
čiais teisiniais klausimais
buvo konsultuojamasi su ki
tais teisininkais.
2001 m. kūno kultūros ir
sporto programoms bei projek
tams iš fondo buvo skirta

6.215 mln. litų. Juos galima
buvo naudoti kultūros ir spor
to
programoms,
judėjimo
„Sportas visiems” rėmimui, di
delio meistriškumo sporti
ninkų, sporto mokslo ir sporto
specialistų rengimui bei jų to
bulinimui, sporto bazių prie
žiūrai ir statybai. Tačiau be
veik 120,000 litų. buvo skirta
materialinėms pašalpoms, iš
kurių daugiau nei pusė — de
partamento darbuotojams.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose

, CAROUNA IANITORIAL, Ine.
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904
Kviesti Eugenijų
kalba lietuviškai
viešbučių kambarių tvarkymas
ir padavėjos

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

■Korz—;--------------------------------“*
1-773-992-2210

Directors of Eudėikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID

lenkiškai, angliškai

4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 W.95 St.
9900 W.143 St.
Oak Lawn, IL
Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

Auklės

9400 W. Foster Avė., #205

1 773 838-1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL

EUCENIA WO|TOWICZ
5637 W Lavvrence
1-773-777-1583 — kalba lenkiškai,
angliškai 1-773-777-9653
Darbai įvairūs NEMOKAMA

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai,
angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra
1-708-923-0193 — kalba rusiškai,
angliškai
6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES
1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

IVA

1 708 499 9861
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

POLONIJA
1 773-282-1044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP.
You can't beat our businoss tolecom Mrvice for qualhy,
reliability and valuo. Call 1.866.THI.DARE and lot us prove it.
Irt a fac» - w» aro the better choice.

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine
1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai
MARINA
1-847 329 0202
kalba rusiškai, angliškai
namu. viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratesimas • "aid to
tax payer* informacija dėl taksų
mokėjimo • vaikai ir seneliai

TERESA
1-773-545-3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

ALL PHONES

Our premium fiber oplic netvvork delivers reliable local, long distance and Internet Service įbrough one eost-saving,

CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600

T1 grode eonneetion - including 'okvays on* Internet access wilh speeds of up to 1 Mbps.

www.petkusfuneralhomes.com

CALL NOW & SAVE $700. Totai Communications Options' it big butines* taols ai tmall businest prices.

*

.

Valentinas Krumplis

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER

aUeglancetelecomJnc.
One source for businest tefocom.

»

Titu (•■■■■įgaliau •atiaar
TURGUS

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

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES
1-708-652-5245

l

1
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

VISŲ LAUKIAME VASAROS ŠVENTĖJE „DRAUGO" GEGUŽINĖJE!

LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIAVIMUI
ARTĖJANT
Lietuvos Vyčių nariai į savo
metinį
suvažiavimą-seimą
pradės rinktis rugpjūčio 1 d.,
ketvirtadienį, Congress Plaza
Hotel and Convention Center,
520 S. Michigan Avenue, Chicago, IL 60605. Lietuvos Vyčių
16 kuopa iš Bridgeporto bus
suvažiavimo šeimininkė. 16
kuopa, susikūrusi Šv. Jurgio
parapijoje, dabar priklauso
Visų šventųjų-Antano parapi
jai, taip pat esančioje Bridge
porto apylinkėje.
Lietuvos Vyčių atstovai iš
visos Amerikos Čikagoje daly
vaus keturiose plenarinėse se
sijose, šv. Mišiose ir kituose
oficialiuose ir pramoginiuose
renginiuose.
Visos sesijos vyks Congress
Plaza viešbutyje. Šv. Mišios
šia proga bus aukojamos įvai
riose Čikagos apylinkėse. Su
važiavimo atidarymo šv. Mi
šios vyks rugpjūčio 1 d., ket
virtadienį, 10 val.r. Šv. Šei
mos
parapijos
bažnyčioje
(1080 West Roosevelt Road,
Chicągo). Rugpjūčio 2 ir 3 d.,

penktadienį ir šeštadienį, 8:30
val.r. šv. Mišios bus aukoja
mos Congress Plaza viešbuty
je, o rugpjūčio 4 d., sekmadie
nį, 11 val.r. uždarymo šv. Mi
šios vyks šv. Kazimiero sese
lių motiniškajame name (2601
West Marąuette Road, Chicago).
Suvažiavimo dalyviams taip
pat ruošiami įvairūs susitiki
mai ir pramogos. Rugpjūčio 1
d., ketvirtadienį, po šv. Mišių
St. Ignatius College Prep kole
gijos salėje ruošiami pabend
ravimo priešpiečiai. Tą patį
vakarą (7 vai.) dalyviai plauks
„Chicągo First Lady” laivu po
Michigan ežerą (į kelionės kai
ną įeina ir vakarienės bei gėri
mų kaina). Iškilmingas apdo
vanojimų įteikimo pokylis
vyks rugpjūčio 3 d., šeštadie
nį, 7 vai. v. Congress Plaza
viešbučio didžiojoje salėje.
„Lietuvos draugo” („Friend of
Lithuania”) premija bus apdo
vanotas Shriner’s ligoninės
daktaras John P. Lubicky. At
sisveikinimo priešpiečiai nu
matomi rugpjūčio 4 d., sekma
dienį, po šv. Mišių šv. Kazi
miero seselių motiniškojo na
mo auditorijoje.

„Draugo” gegužinėje dainuos Meno mokyklėles moksleivės: Julija Zingailaitė (kairėje) ir Brigita Gerulskyte.

šią sportinę mašiną „Jet Dragster” pamatysite šio sekmadienio „Draugo"
gegužinėje. Jos savininkas - Algis Žukauskas. Ši mašina, turinti sprausminio lėktuvo motorą, per ketvirtį mylios yra pati greičiausia lenktyninė
mašina JAV.

Daugiau informacijos apie
Lietuvos Vyčių suvažiavimą
jums suteiks Diann tel. 773„Seklyčioje” liepos 31 d., 2
376-4779. Šiuo telefonu galite
vai. p.p. trečiadienio popietės
užsisakyti bilietus į visus ren
programoje girdėsime aktua
ginius.
lią paskaitą „Clinton ir Jelcin:
jų palikimas NATO plėtrai”.
„LIETUVOS DRAUGO” PREMIJA Kalbės žurnalistas, politinių
DR. JOHN LUBICKY
straipsnių autorius Bronius
Nainys. Visi maloniai kviečia
Šiais metais Lietuvos Vyčiai Amerikoje.
mi ir laukiami atvykti ir pa
savo
„Lietuvos
draugo”
Paties dr. J. Lubicky šeimoje
siklausyti aktualios paskaitos.
(„Friend of Lithuania”) apdo auga keturi vaikai, du sūnūs
Kaip jau įprasta „Seklyčioje”,
vanojimą visuotiniame suva studijuoje kolegijose, o jaunes
bus ir bendri pietūs. Atvykite!
žiavime įteiks Shriner’s ligo nioji dukra ir sūnus - gimna
Apie praėjusi savaitgalį
ninės daktarui John P. Lubic zijų moksleiviai.
Lietuvos Vyčiai šių metų vi Čikagoje vykusią Latviu
ky.
Nuo 1993-iųjų devynias savo suotiniame suvažiavime už dr. Dainų šventę rašo „Chicągo
atostogų dienas šis Shriner’s J.
Lubicky
pasišventimą, Tribūne” laikraštis (2002 m.
vaikų ligoninės gydytojas kas kantrybę, įžvalgumą, žinias, liepos 25 d.). Pasak dienraščio,
met paskiria Lietuvos vai įžvalgumą, pasiekimus medi ši jau 11 kartą ruošiama šven
kams - kiekvieną vasarį kartu cinos srityje ir pagalbą Lietu tė sutraukė apie 6,000-10,000
su ligoninės chirurgais, seselė vos vaikams nusprendė jį ap latvių iš viso pasaulio. Nors
mis ir kitu medicinos persona dovanoti garbingu „Lietuvos renginys buvo pavadintas Dai
nų švente, tačiau pasirodė ir
lu vyksta į Vilniaus universi draugo” prizu.
labai daug šokėjų, o nuo links
teto vaikų ligoninę, operuoja
mosios Vidžemės polkos „kil
mažuosius pacientus, o vieti
nojosi” net susitikimų salės
nius chirurgus supažindina su
stogas. Dainų šventėje dalyva
ortopedinių operacijų naujovė
vo ir populiariausia Latvijos
mis, konsultuoja ligonius.
roko grupė „BrainStorm”,
Savo vizitus į Lietuvą dr. J.
Merle Reskin teatro scenoje
Lubicky
pradėjo
praėjus
vyko muzikinis spektaklis
dviem metams po Lietuvos ne
„Lolitas Brinumputns”, Forth
priklausomybės paskelbimo.
Presbyterian
bažnyčioje giedo
Tuo metu Lietuvoje labai trū
jo
choristai,
buvo
atvykęs jau
ko chirurginių instrumentų,
specialių liemenių-įtvarų, kitų
nimo choras „Kramer” ir t.t.
prietaisų. Norėdami padėti
Rengėjai surengė meno parodą,
amatų mugę, buvo skaitoma
Lietuvai, dr. J. Lubicky, Shri
poezija ir proza. Latvių dainų
ner’s ligoninės seselė Norene
šventės, Čikagoje prasidėju
Jamieson bei Čikagoje įsikū
rusi „Lietuvos Vaikų vilties”
sios 1953-aisias, paprastai
rengiamos kas 5 metus.
organizacija pradėjo dirbti
kartu, kad pagerintų šią pa
Šiomis dienomis Ameri
dėtį. Per 10 metų, bendradar
kos Lietuvių Taryba išsiun
biaujant su „Lietuvos vaikų
tė atsišaukimą į visuomenę
viltimi”, dr. J. Lubicky ir jo
ryšium su NATO plėtros akci
padėjėjai Čikagon, į Shriner’s
ja. ALTo darbuotojai šią savai
ligoninę, operuoti atvežė apie
tę išsiuntė 17,000 atsišauki
200 Lietuvos vaikų.
Shriner’s vaikų ligoninės daktaras
mų į visuomenę kviečiant
Už pagalbą Lietuvos vai John Lubicky - Lietuvos Vyčių ap jungtis į šią NATO plėtros rė
kams 1993 metais dr. J. Lu dovanojimo „Lietuvos draugas" lai mimo veiklą, kad nepritrūktų
bicky buvo apdovanotas Balze- mėtojas.
finansinių išteklių toliau vesti
ko lietuvių kultūros muziejaus
aktyvią kovą už Lietuvos pa
„The Excellence Award” apdo
KALENDORIUS
kvietimą ir įtvirtinimą NATO.
vanojimu, 2002 m. Lietuvos
Amerikos Lietuvių Taryba
Liepos 27 d.: Danguolė, Natalija, drauge su centrinėmis latvių
prezidentas Valdas Adamkus
Čikagos gydytojui paskyrė Ge Pantaleonas, Sergejus, Svalia, Žin- ir estų organizacijomis išlaiko
tautas.
dimino ordiną. Dr. J. Lubic
informacinį biurą (JBANC)
Liepos 28 d.: Ada, Augmina, Botky, medicininį išsilavinimą vydas. Inocentas, Kintibutas, Vikto Vašingtone. Visuomenė kvie
įgijęs Jefferson Medical Col- ras, Vytaras
čiama jautriai reaguoti į šį
lcge, šiuo metu taip pat skaito
Liepos 29 d.: Sv. Morta, Lozo
prašymą, kad būtų galima iš
paskaitas Rush ir Loyola uni riaus sesuo; Bestričė, Feliksas, Mant- laikyti ALTo įstaigą JAV sos
versiteto medicinos mokyklo vydas, Mantvydė, Olavas
tinėje ir kad būtų tęsiama ak
Liepos 30 d.: šv. Petras auksase. 14 metų vadovaudamas
tyvi pozicija už NATO plėtrą.
žodis; Abdonas, Bijūnas, Donatilė, JoShriner’s ligoninės daktarų vilė, Nortautas, Radvile.
ALTas dėkoja visiems rėmė
personalui, pagarsėjo kaip vie
jams, kurie ligi šiol atsiliepė įr
Liepos 31 d.: šv Ignacas Lojolą;
nas užimčiausių ir geriausių Elena, Ignotas, Sanginas, Sigita, Si kviečia visuomenę gausiai ir
vaikų stuburo chirurgų visoje gitas, Vykinte.
dosniai įsijungti į šį vajų.

Šių
metų Lithuanian
Mercy Lift pokylyje bus

Už gegužinės laimikius
dėkojame: ALVUDui, Kristi

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road. TeL

Beverly Shores, IN, Lietu
vių klubo gegužinėje, kuri

ryšys. Paslauga be apgaulės.
Kreipkitės vakarais lietu
viškai
į
TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556.
TRANS
POINT — patikimiausias
ryšys su Lietuva bei visu
pasauliu!
• Baltic monumente, 1108

nai Martinkutei, Kazimierai (773) 847-7747.
Indreikienei, Danutei Vidžiū• DĖMESIO! VIDEO
nienei is Čikagos, Halinai APARATŲ SAVININKAI!
Bagdonienei iš Oak Lawn. Norėdami tikrai kokybiškai
Ačiū už paramą!
išversti video įrašus iš
Lietuvoje
naudojamos PAL
„Draugo" rėmėjai
sistemos į amerikietiškąją
Albina Ripskis, gyvenanti NTSC ir atvirkščiai, kreip
Phoenix, AZ, atsidėkodama už kitės į INTER-VIDEO 3533
„Draugo” pokylio laimėjimų S. Archer Avė., Chicągo, IL
bilietėlius, atsiuntė 50 dol. 60600. TeL 773-927-9001. Sav.
Esame labai dėkingi!
Petras Bernotas.
Dalia ir Jurgis Anysai iš
• Prieš užsisakydami Chicągo, IL, „Draugo” iždą paminklą aplankykite St.
praturino 50 dol. auka. Taria Casimir Memorials, 3914 W.
me nuoširdų ačiū!
Ulth St. Turime didelį pasi
Kurtas Vėlius, gyvenantis rinkimą: matysite granito
Lombard, IL, atsidėkodamas spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
už rudens pokylio prizų bilie paminklus mūsų dirbtuvėje
tus, „Draugui” paaukojo 40 pagal jūsų pageidavimą,
dol. Labai jums dėkojame!
brėžinius. Prieš pastatant
Alexander Traška iš Oak paminklą, galėsite apžiūrėti
Lawn, pratęsdamas prenume ir įsitikinti, kad jis padary-ratą, „Draugui” pridėjo 50 dol. tas, kaip jau buvo jūsų pagei
auką. Ačiū už paramą!
dauta. Sav. Lilija ir
Vanda ir dr. Ferdinandas Vilimas Nelsonai. Tel. 773Kaunai, gyvenantys West- 233-6335.
chester, IL, atsilygindami už
• Automobilio, namų ir
„Draugo” pokylio laimikių bi ligos draudimas atvykusiems
lietėlius, atsiuntė 50 dol. Esa iš Lietuvos ir kitų kraštų
me labai dėkingi!
Kreipkitės pas A Launedį A&L
Vytautas Janulaitis iš Insuanoe Agency, Balzeko
Oak Lawn, IL, pratęsdamas muziejuje, 6500 S. PuladriRd,
prenumeratą „Draugo” iždą Oiicago, IL 60629. II aukštas, teL
papildė 50 dol. Nuoširdžiau 7735814O0ft
sias ačiū!
• 27 centai skambinant į
Ann Kercminas, gyvenanti Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
Rockford, IL, atsilygindama vai. per parą, 7 dienas per
už rudens pokylio prizų bilietų savaitę, 6 sekundžių inter
knygelę, „Draugui” paaukojo valai. Jokių mėnesinių
mokesčių. Tikslus apskai
100 dol. Labai jums dėkojame! čiavimas.
Kokybiškiausias

vyks rugpjūčio 4 d., sekmadie
nį, 1 val.p.p., Lituanicos parko
ąžuolyne gražios ponios ir pa
nelės pagelbės prie maisto sta
lų, o prityrę vyrai ant karštų
anglių keps mėsainius ir sam
čiais pilstys įvairius gėrimus.
Bus ir lietuviško alučio. Parke
yra ežerėlis su trykštančiu
fontanu ir skulptoriaus Juozo
Bakio stilizuotas „Lituanicos”
skrydžio prisiminimui pasta
tytas paminklas. Smagu apie
Union Pier Lietuvių ežerelį pasivaikščioti! Yra ir
draugija kviečia visus į gegu aikštelė tinklinio entuzias
žinę rugpjūčio 3 d., šeštadienį, tams - tik reikia sviedinį at
5 val.p.p. (Michigan laiku). At sinešti!
stengiamasi atkreipti dėmesį į
vaikų dantų sveikatą. Pokylio
pavadinimas - „Ateities šyp
senos”. LML metinis pokylis
vyks lapkričio 23 d. Westin
Michigan Avenue viešbutyje,
900 N. Michigan Avenue.
Kviečiame visus atkreipti dė
mesį į datą ir ją pasižymėti
savo kalendoriuose. Iki pasi
matymo!

siveskite draugų ir svečių,
maloniai pabendraukite ir
skaniai pavalgykite gražioje
vietoje - „Gintaro” vasarvie
tės pakrantėje. Veiks baras ir
„laimės šulinys”. Laukiame
visų!

Kun. Rimvydas Adoma
vičius ir svečias iš Lietuvos

kun. Algimantas Lukšas vado
vaus koncertui, kuris liepos 30
d., antradienį, 6 val.v. vyks
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje.

„ŽALIAS KORTELES” TURINČIŲJŲ DĖMESIUI!

Šių metų liepos 18 d. JAV
Teisingumo
departamentas
(US Department of Justice)
pranešė, kad pradės vykdyti
50 metų senumo įstatymą
INA 265(a), pagal kurį visi
Amerikos legalūs gyventojai,
kurie turi „Žalias korteles”,
pasikeitus adresui, INS įstai
gai per 10 dienų turi pranešti
naują adresą. Nepranešus ad
reso pasikeitimo galima de
portacija.
Formą tam reikalui galima
gauti paskambinus telefonu
800-870-3676 arba galima ras-

ti kompiuteryje. Formos nu
meris yra AR-11.
Patariama, kad užpildžius
formą, ji būtų siunčiama re
gistruotu paštu, taip pat rei
kia pasidaryti formos kopiją ir
kartu su gautu atgal pašto
pranešimu, kad INS formą ga
vo, laikyti kaip įrodymą, kad
asmuo pakeitė adresą pagal
įstatymo reikalavimą.
JAV LB Socialinių reikalų
raštinė „Seklyčioje” (2711 W.
71st Str.; tel. 773-476-2655)
turi adreso pakeitimo formą.

Birutė Jasaitienė

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO NARIŲ
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių tautodailės institu
tas rūpinasi lietuvių liaudies
meno studijomis ir naujosios
tautodailės meninių darbų kū
ryba.
Šiais metais, šalia einamųjų
reikalų, bus aptariama atei
ties veikla, tautinio meno puo
selėjimas ir knygų leidyba.
Taip pat bus rodoma vaizda
juostė, kurios tema — lietuvių
liaudies menas — medžio
raižiniai ir dievukai; varpinės,
trobesiai ir medžio drožiniai.
Lektorius — Antanas Tamo
šaitis. Vaizdąjuostę parengė
Pedagoginis lituanistikos ins-

i

• Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
(mokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į

titutas.
Lietuvių tautodailės institu
to suvažiavimas vyks šių metų
rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12
vai. Lino ir Rasos Veselkų so
dyboje „Rambyne”, 198 Simpson Road, prie 11 kelio, LeedsGrenville County, Ontario (Rideau Canal ir Jonės Falls)
apylinkėje.
Platesnė informacįja krei
piantis į LTI valdybos pirm.
Aldoną Veselkienę tel. 613382-8448 arba Rasą Veselkie
nę tel. 613-359-1160.
I suvažiavimą kviečiami na
riai ir svečiai.
LTI valdyba

Ambar Driva, Lmont, IL,
60439. Prie pat PL Centro.
Tel. 630-243-8446. Leonidą
ir Gediminas Kazėnai.Pageidaujant atvykstame į namus.
ALMOS FONDAS
• Aa. Alfonsui Vėlavičiui,

Chipley, FL, mirus, jo ar
timieji ir draugai, pagerbda
mi jo atminimą, aukoja Al
mos fondui. Tai: Vincas ir
Ona Braziai, Kazys ir Aldona
Stašaičiai, Genė Stašienė,
Marija Milerienė, Algis
Petrulis, Juozas ir Irena
Orentai, Tony Grėblūnas, Ri
mas ir Rusnė Kaspučiai,
Benita Astašaitienė, Algis ir
Liūda Rugieniai, Diane Vel
ia, Aldona Paškienė, Česlovą
Naumienė, Loretta Harris,
Toni ir Lėlė Viskantai, Juo
zas ir Danutė Doveiniai, Eu
genijus ir Erna Mičiunai,
Edis ir Rita Kaspučiai, Ri
mas ir ponia Matvickai, Algis
ir Birutė Bubliai, Andrius ir
Alytė Butkūnai, Danutė Anu
žienė, Vasys ir Janina Mitkai, Kazys ir Lionė Kizlauskai, Gerard ir Linda Vecore,
Jurgis ir Danguolė Jurgučiai,
Kenn ir Ladonna Davis,
Vincas ir Elena Žebertavičiai, Algis Savickas, dr. Ka
zys ir Caezilie Narščius, Julija Janonienė, Algis ir Gana
Čekauskai, Kazė Ratnickienė, Alfa ir Dana Arlaus
kai, Ramutė Kasulaitienė,
Barb ir Paul Reinoehl, Kle
menso Žukausko šeima. Iš
viso šia liūdna proga Lie
tuvos vaikams per Almos
fondą suaukota $1,165.00.
Almos ir Lietuvos vaikų var
du reiškiame užuojautą ve
lionio žmonai Danutei
Vėlavičienei ir kitiems arti
miesiems. Aukotojams dėko
jame! Aukos nurašomos nuo
mokesčių. Tax ID# 364124191. Čekius rašyti
Lithuanian Orphan Care,
pažymint, kad skirta Almos
fondui, ir siųsti 2711 West 71
Str, Chicągo, IL 00629.

• A.a. Algio Navicko
atminimui jo tėveliai Birutė
ir Ignas Navickai atsiuntė
„Saulutei” $200, kurie buvo
suaukoti a.a. Algio Navicko
laidotuvių metu. Už auką
padėti vargingai gyvenan
tiems Lietuvos vaikučiams ir
studentams, Lietuvos vaikų
globos būrelis „Saulutė” dė
koja ir nuoširdžiai užjaučia
Birutę ir Igną Navickus bei
kitus artimuosius.
• „Saulutė”, Lietuvos
vaikų globos būrelis dėkoja
už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Au
kojo: Indrė ir Donatas Ti
jūnėliai $50 a.a. Algio Na
vicko atminimui; Šarūnė Radiul $10; Laimutė Šimėnienė
$10; Ligįja Sereivienė $10.
Labai ačiū!
„Saulutė”,
(„Sunlight Orphan Aid”),
419 Weidner Rd., Buffalo
Grove, IL 60089. tel. 847537-7949. Tax ID#36-J
• Bronius
ir Petrė
Andriukaičiai, Chicągo, IL,
švęsdami savo vedybinio
gyvenimo 67 metų sukaktį,
aukoja Lietuvos vaikams
$70. Sveikiname sukaktu
vininkus ir Lietuvos vaikų
vardu dėkojame jiems už
auką! .Lietuvos našlaičių
globos” komitetas, 2711
West 71 Str., Chicągo, IL
60629.
• Amerikos lietuviai per
„Lietuvos našlaičių globos”
komitetą šiuo metu Lietuvoje
globoja 1,033 apleistus vakus. Tauragės lietuvių klu
bas per Stasę Rudokienę
atsiuntė $450 — tai trijų ap
leistų Lietuvos vaikų metinė
parama. $170 globojamai
mergaitei atsiuntė Albert
Mikutis, Philadelphia, PA.
Po $150 atsiuntė Jurgis ir
Dana Švedai, St. Petersburg,
FL; Donna
Campbell,
Marlton, NJ; Brighton pąrk
Lietuvių namų savininkai
per Viktorą Utara; Ona
Mažionytė, Lemont, IL; dr.
K. ir ponia Jablonskiai, Westehester, IL. $50 atsiuntė
Julia Lapkus, Kalamazoo,
IL. $25 atsiuntė Joe Wasik,
Marlton, NJ. $20 atsiuntė
Dorothy Andryauskas, Patchogue, NY. Visiems aukoto
jams, Lietuvos vaikų rėmė
jams, dėkojame! ,Lietuvos
našlaičių globos” komite
tas, 2711 West 71 Str., Chicago, IL 60629.
• A.a. Joanos Valaitienės
atminimą pagerbdamas, dr.
E. Ringus, Chicągo, IL, auko
ja $50 Lietuvos vaikams.
Reiškiame užuojautą velio
nės artimiesiems, o aukotojui
dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas,
2711 West 71 Str., Chicago, IL 60629.
Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicągo, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas

Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicągo, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis9aol.com

ToD free 24 hr. 888-7766742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

