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* Penktadienį Vilniuje
Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto (LTOK) būstinė

je pirmiesiems Lietuvos spor
tininkams iškilmingai įteikti
pakvietimai dalyvauti 2004
metų XXVIII vasaros olimpi
nėse žaidynėse Atėnuose. Li
kus 700 dienų iki olimpiados
Graikijoje, LTOK prezidentas
Artūras Poviliūnas pakvie
timus įteikė 2000 metų Sydney olimpinių žaidynių čem
pionei Dainai Gudzinevičiūtei (kairėje) bei 2002 metų
pasaulio šiuolaikinės penkia
kovės taurės savininkui And
rejui Zadneprovskiui.

Naujausios
žinios
* Lietuvos diplomatai
14-kos valstybių futbolo

varžybose užėmė II vietą.
* Dviratininko R. Rum
šo komanda jo sezono ne

laiko baigtu.
* Kauno tarybos social
liberalų frakcija atsiriboja

nuo savo partijos.
* Užsienio reikalų mi
nisterija ragina Rusiją nepa

žeisti Gruzijos suverenumo.
* Valstybė tapo tiesio
gine „Klaipėdos naftos”

akcininke.
* Lietuvos kariuomenė
padeda gesinti durpynus.
* Buvę rezistentai, po
litkaliniai ir tremtiniai žy

giuos prieš Rusijos kapitalą.
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Lietuvos archeologų atradimai domina pasaulį
Vilnius, rugsėjo 12 d.
(BNS) — Vilniaus Šiaurės
miestelyje vėl tyrinėjama Na
poleono armijos karių kapa
vietė mokslininkams atsklei
džia naujų paslapčių. Iki ket
virtadienio archeologai jau bu
vo aptikę maždaug 100 karių
palaikus.
Pasak Lietuvos istorijos
instituto istoriko, mokslinių
darbų apie Napoleoną auto
riaus Virgilijaus Pugačiausko,
1812-1813 metų Vilniaus gubernatūros oficiali ataskaita
carui leidžia teigti, kad Vil
niuje buvo palaidota maždaug
40,000 Napoleono kariuome
nės karių. „Šiaurės miestely
je, pagal dokumentus, buvo
palaidota 7,000 asmenų, bet
mes dar nežinome, ar jie buvo
palaidoti dvejose vietose ar
vienoje. Jei tyrimai patvirtins,
kad čia yra dvi laidojimų vie
tovės, tai dabartinių tyrimų
teritorijoje tikimės rasti maž
daug 3,000 palaidotų asmenų
palaikų”, sakė V. Pugačiauskas.
Jo teigimu, nors Rusijos
caras buvo pavedęs Napoleono
kariuomenės karių palaikus
sudeginti, tačiau tai nebuvo
padaryta. Pasak jo, visi rasti
asmenys mirė nuo bado ir šal
čio, tik nedaugelis iš jų galėjo
žūti mūšyje.
Pernai rudenį aptiktos ka
pavietės kasinėjimai buvo at
naujinti pirmadienį, atvykus
Didžiosios Britanijos ir JAV
televizijos bendrovių BBC ir

„Discovery Channel” filmavi
mo grupėms, kursiančioms
pasakojimus apie šį istorinį
radinį.
Kaip teigė archeologinių
tyrimų vadovas Albinas Kun
cevičius, Šiaurės miestelyje
šiuo metu ir vėl kasinėjamoje
kapavietėje tyrėjai kartu su
kaulais randa tik kepurių lie
kanas, munduro dalių. „Per
praėjusį kasinėjimą radome
tris monetas, už jas tuomet
galėjai nusipirkti tik duonos
kepaliuką. Jei kariai būtų tu
rėję pinigų, tai ir nebūtų mirę
iš bado”, pasakojo istorikas.
Spaudos
konferencijoje
dalyvavęs „Discovery” atsto
vas Mindaugas Blaužiūnas
sakė, kad ,,’Discovery’ daro de
šimties filmų serialą, kuris va
dinsis ‘Sustingę laike’. Viena
iš šių serijų bus susijusi su
Napoleono armijos karių
palaikais Lietuvoje”.
Kapavietę filmuojanti Di
džiosios Britanijos televizija
rengia laidą garsiam savo lai
dų ciklui „Meet the Ancestors”.
Vilniaus universiteto Ant
ropologijos katedros antropo
logas Rimantas Jankauskas
teigė, kad atradus masinę ka
rių kapavietę, Lietuvoje atsi
liepė ir šių žuvusių asmenų
giminaičių. „Teko girdėti, kad
Prancūzijos ambasada Lie
tuvoje, atradus šią kapavietę,
pradėjo gauti laiškus iš asme
nų, kurių giminaičiai kažkada
tarnavo Napoleono armijoje”,

Lenkijos archyvai bus atviri Lietuvos
mokslininkams
Varšuva, rugsėjo 13 d.
(BNS) — Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyri
mo centras ir Lenkijos Tautos
atminties institutas bendra
darbiaus informacijos srityje,
organizuos mokslines konfe
rencijas bei keisis archyvų
duomenimis. Tai numato ben
dradarbiavimo deklaracija,
kurią penktadienį Varšuvoje
pasirašė Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro direktoriaus pava
duotojas Arvydas Anušauskas
ir Lenkijos Tautos atminties
instituto vadovas Leon Kieres.
Dokumentas buvo pasira
šytas, baigiantis Varšuvoje

New York. Prezidentas
George W. Bush penktadienį
pareiškė, jog labai abejoja, ar
Irako prezidentas Saddam
Hussein patenkins JAV reika
lavimus nusiginkluoti, bei iš
reiškė viltį, kad Jungtinės
Tautos (JT) artimiausiomis
savaitėmis ar net dienomis
imsis veiksmų. G. W. Bush,
ketvirtadienį JT Generalinėje
Asamblėjoje perskaitęs griež
tą kaltinamąją kalbą Irako at
žvilgiu, žurnalistams išreiškė
viltį, kad būsimosiuose JT nu
tarimuose Irakui bus nustaty
tas terminas įgyvendinti rei
kalavimus.
Vašingtonas. „Mes turi
me parengti nutarimus, ku
riuose būtų pareikalauta Ira
ko atsakomybės už bet kokią
su masinio naikinimo ginklų
gamyba susijusią veiklą, ir šie
nutarimai neturėtų būti pa
našūs į anksčiau JT priim
tus”, penktadienį TV kanalui

vykusiai dviejų dienų moks
linei konferencijai „Pasiprieši
nimas totalitarinėms siste
moms Antrojo pasaulinio karo
metu Vilnijoje”, kurią rengė
abi institucijos.
„Nuo šiol mūsų archyvai
atviri Lietuvos mokslinin
kams”, sako Lenkijos tautos
atminties instituto vadovas L.
Kieries.
Pasak jo, „Lenkijos tikslas
— geri santykiai su Lietuva,
tačiau negalime kalbėti vien
tik apie tai, kas yra gerai, ir
užmerkti akis prieš skaudžią
praeitį, nes tokiu atveju at
eities kartos mums neatleis
tų”.

CBS pareiškė JAV valstybės
sekretorius Colin Powell.
Naujame nutarime turi būti
„nustatytas terminas, iki ku
rio būtina įvykdyti jo reikala
vimus, jis turi būti labai gerai
pagrįstas ir labai, labai giežtas”, pridūrė jis. C. Powell at
sisakė įvardyti terminą, iki
kurio Bagdadas turi paklusti
jam keliamiems reikalavi
mams.
Floridos policija 1 vai.
nakties penktadienį uždarė
greitkelio 130 km ilgio ruožą
ir sustabdė automobilį. Kai už
šio automobilio sustojo dar
vienas, policijos šunys, išmo
kyti ieškoti sprogmenų, į abu
juos sureagavo. Pareigūnai
sulaikė automobiliuose buvu
sius tris vyrus ir susprogdino
viename automobilyje rastą
kuprinę; šalia automobilio
taip pat matėsi padėtas laga
minėlis. Šias gaudynes pa
skatino vieno restoranėlio pa
davėjos pranešimas. Moteris
sakė nugirdusi, kaip trys vy
rai, kurie atrodė esantys iš
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Lietuva prisijungs prie
Įprastinės ginkluotės sutarties
New York-Vilnius, rug
sėjo 12 d. (BNS) — Preziden
tas Valdas Adamkus pareiškė,
kad Lietuva prie Įprastinių
ginkluotųjų pajėgų Europoje
sutarties prisijungs po to, kai
ji įsigalios.
„Lietuva nuosekliai ir ryž
tingai siekia dalyvauti visose
svarbiose ir veiksmingose
tarptautinėse ginklų kontro
lės ir pasitikėjimo stiprinimo
sistemose, kurios atitinka mū
sų nacionalinio saugumo inte
resus ir prie kurių esame kvie
čiami prisijungti”, sakė Lie
tuvos prezidentas, kalbėda
mas Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos 57-oje sesijo
je Nevv York’e.
Prezidentas priminė, kad

šiemet Lietuva pateikė oficia
lią paraišką prisijungti prie
Atvirosios oro erdvės sutar
ties.
Iki šiol Lietuvos diploma
tai pabrėždavo, kad Lietuva,
spręsdama, ar prisijungti prie
Įprastinės ginkluotės sutar
ties, paisys tik savo valstybės
tikslų, tačiau nebūdavo aiš
kiai pasakoma, ar apskritai
Lietuva ketina pasirašyti šį
dokumentą.
Pastaruoju metu Rusijos
atstovai reiškė nuogąstavi
mus, kad jei į NATO įstojusios
Lietuva, Latvija ir Estija ne
prisijungs prie Įprastinės gin
kluotės sutarties, jose galėtų
būti dislokuoti dideli gink
luotės kiekiai.

Rusijos karinė grėsmė Gruzijai
neramina konservatorius

Šiaurės miestelio teritorijoje vyksta kasinėjimai. Kęstučio Vanago (ELTAI nuotr.

pažymėjo R. Jankauskas.
Vilniaus mero patarėja
Dalia Bardauskienė pabrėžė,
kad šiuo radiniu yra puiki ga-

limybė pristatyti Vilnių, nes
visas pasaulis domisi lietuvių
mokslininkų darbais ir šia ka
paviete.

„Lietuvos kuro”
skolas nupirko
„LUKoil Baltija”

Lietuva pasiprašė
į Europos ekonominę
organizaciją

Lietuva padavė oficialų
Bankrutuojančios ir nebe
prašymą
priimti ją į Ekono
veikiančios mažmeninės de
minio
bendradarbiavimo
ir
galų prekybos bendrovės
plėtros
organizaciją
(EBPO).
„Lietuvos kuras" skolas var
Užsienio reikalų ministro
žytinėse nupirko bendrovė
Antano
Valionio laišką, ku
„LUKoil Baltija”.
riuo
Lietuva
oficialiai kreipėsi
Vienintelis
varžytinių
dėl
narystės
šioje organizaci
dalyvis maždaug 52 mln. litų
joje,
EBPO
generaliniam
sek
„Lietuvos kuro” skolas įsigijo
retoriui
Donald
Johnston
Pa
pradine 12.5 mln. litų kaina.
ryžiuje
įteikė
Lietuvos
am

Pagrindiniai įmonės kre
basadorė
Asta
Skaisgirytėditoriai — Turto bankas, Mo
Liauškienė.
kesčių inspekcija, „Sodra” ir
D. Johnston pažymėjo, jog
bendrovė „LUKoil Baltija”.
Lietuva
pirmoji iš Baltijos
Bendra visų kreditinių reika
valstybių
pareiškė norą tapti
lavimų suma — apie 109 mln.
šios
organizacijos
nare. (BNS)
litų.
(BNS).

Artimųjų Rytų, trečiadienį
aptarinėjo sprogmenis ir kal
bėjo apie išpuolį Miami. Jie
esą prasitarė, kad amerikie
čiai, kurie „gedėjo rugsėjo 11ąją, gedės ir rugsėjo 13-ąją”.
Vašingtonas. JAV ket
virtadienį paskelbė, jog ne
rems Rusijos prezidento Vla
dimir Putin, jei jis įgyvendins
savo grasinimus pulti čečėnų
sukilėlių bazes Gruzijoje.
„Jungtinės Valstijos tvirtai
remia Gruzijos teritorinį vien
tisumą ir nepritars jokiems
vienašališkiems Rusijos ka
riniams veiksmams Gruzijo
je”, JAV sakė Valstybės de
partamento atstovas spaudai
Philip Reeker.

IRAKAS
Irako vice
premjeras Tareų Aziz penkta
dienį atmetė Vašingtono rei
kalavimą besąlygiškai leisti
atnaujinti Jungtinių Tautų
(JT) ginklų patikrinimus ir
pabrėžė, jog tikrintojų sugrįži
mas nepakeistų JAV karinių
planų Bagdado atžvilgiu. JT
ginkluotės tikrintojai išvyko
iš Irako 1998 m. gruodį, prieš
keturias dienas trukusį JAV
Bagdadas.

ir Didžiosios Britanijos lėktu
vų bombardavimą, kuriuo
siekta nubausti Irako valdžią
už trukdymą tikrintojams.
Vėliau jiems nebuvo leista su
grįžti. „Ar galima didžia dip
lomatija vadinti debatus ke
turiems ar penkiems mėne
siams atidėti JAV agresiją,
kad, tikrintojams grįžus, ji vis
vien būtų vykdoma?”, klausė
Irako vicepremjeras.

EUROPA
Briuselis. Konvento dėl
Europos Sąjungos (ES) at
eities vadovas Valery Giscard
d’Estaing penktadienį paragi
no keisti šio 15-os valstybių
sparno užsienio politikos tai
sykles, kad būtų galima ge
riau spręsti tokias krizes,
kaip Irako problema. V. Gis
card d’Estaing pabrėžė, jog
būtina įsteigti ES užsienio
reikalų ministro postą, o
sprendimai užsienio politikos
klausimais turi būti priimami
kvalifikuota dauguma. Dabar
visi sprendimai gali būti pri
imti tik vienbalsiai. Pastaro
siomis savaitėmis Europos va
dovai įsivėlė į karštas diskusi
jas dėl to, kaip atsakyti į JAV

Opozicinė Tėvynės sąjun- jog, pasiremdama savigynos
gos-konservatorių frakcija pa teise, Rusija gali panaudoti
ragino Seimą atsiliepti į Gru karinę jėgą prieš Gruzijos teri
zijos parlamento kreipimąsi ir torijoje įsikūrusias čečėnų ko
pareikšti paramą šios valsty votojų bazes, jeigu šios valsty
bės nepriklausomybei.
bės vadovybė neužkirs kelio
Lietuvos
konservatorių „banditiškiems” išpuoliams.
vadovas Vytautas Landsber
Po šio V. Putin pareiškimo
gis užregistravo Seimo nutari Gruzijos parlamentas ketvir
mo projektą, kuriame Rusija tadienį kreipėsi į pasaulio
kviečiama santykiuose su bendruomenę, įspėdamas apie
Gruzija „eiti civilizuoto dialo galimą Rusijos puolimą ir
go ir bendradarbiavimo keliu”. Gruzijos aneksiją bei prašyda
Trečiadienį Rusijos prezi mas imtis veiksmų tam už
dentas Vladimir Putin įspėjo, kirsti kelią.

Koncertu, skirtu Valdovų rūmams atstatyti, naująjį sezoną pradėjo Na
cionalinis operos ir baleto teatras. Koncerte skambėjo 17-tojo amžiaus mu
zika, taip pat ištraukos iš lietuvių kompozitorių istorinių operų. Valdovų
rūmus ketinama atstatyti iki 2009 metų, Lietuvos vardo minėjimo tūks
tantmečio jubiliejaus.
Nuotr.: Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkas Edmundas
Kulikauskas.
Michailo Raškovskio (ELTA) nuotr.

pradėtą ginklų žvanginimą
dėl Irako, kai Didžioji Brita
nija skelbia karštas paramos
deklaracijas Vašingtono nuo
statai, o Vokietija griežtai
priešinasi bet kokiems kari
niams veiksmams. V. Gis
card d’Estaing sakė, kad Eu
ropos Sąjunga turėtų būti kur
kas vieningesnė.
•

KINIJA
Beijing. Kinija penkta
dienį paskelbė, kad imsis
aktyvaus vaidmens Jungtinė
se Tautose (JT) sprendžiant
Irako krizę po JAV prezidento
George W. Bush pasiūlymo
siekti JT pritarimo veiks
mams prieš Bagdadą.

AFGANISTANAS
Arabų kalba
transliuojama televizija „ai
Jazeera” ketvirtadienį prane
šė gavusi nušalinto Talibano
vado, mulos Omar pareiški
mą, kuriame jis žada, kad jo
organizacija nenurims, kol iš
Afganistano neišstums ame
rikiečių pajėgų. „Dievui pa
norėjus šariato (islamo įstaKabulas.

tymų) valdžia sugrįš į Afga
nistaną, o tikintieji džiaugsis
Dievo pergale. Amerika Afga
nistane neatsikvėps, o mes
nenurimsime, kol ji gėdingai
nespruks”, sakoma Omar pa
reiškime. „Amerika dėl savo
tariamos valdžios apsigauna
(manydama), kad bus geresnė
už ankstesnius okupantus...
Tačiau ji gerai neperskaitė
Afganistano istorijos”, rašoma
pareiškime, kuriame nurody
ta rugsėjo 11-osios data, ta
čiau nėra jokio parašo.

RUSIJA
Maskva. Diplomatinio ir
politinio Irako krizės sprendi
mo galimybės dar toli gražu
neišsemtos, penktadienį pa
skelbė Rusijos Užsienio rei
kalų ministerija, komentuo
dama JAV prezidento George
W. Bush ultimatumą Irako
prezidentui ir Bagdadui. Ru
sijos pranešime sakoma, kad
Maskva sutinka su G. W.
Bush dėl „suderintos bendros
kovos su su pasauliniu tero
rizmu” būtinybės, bet pabrė
žė, kad pagrindinis šio proce
so veikėjas turi būti Jungtinės
Tautos.
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Š. AMERIKOS ATEITININKŲ
TARYBOS PRANEŠIMAS
Siaurės Amerikos Ateiti- dentų ateitininkų veiklą Šiau
ninku tarybos posėdis 2002 rės Amerikoje. Pirmasis šios
metų liepos 21 d. vyko Dai grupės užmojis — Studentų
navos stovyklavietėje, Michi ateitininkų savaitgalis, kuris
gan valstijoje. Posėdžio dar vyks
spalio
12-14
d.
botvarkė (kaip visada) buvo Dainavoje. Kviečiame visus
pilna pilnutėlė! Šiame trum studentus, kurie domisi šiuo
pame pranešime neįmanoma savaitgaliu, kreiptis e-paštu į
skaitytojams pateikti visa tai, stu d e ntij a@ateitis.org.
kas buvo posėdyje kalbėta, nu Tolimesnės informacijos apie
tarta, pasiekta. Vis dėlto, savaitgalį taip pat galima
norime susumuoti svarbiau rasti ateitininkų tinklapyje:
www.ateitis.org Taryba džiau
sius posėdžio punktus.
Šiaurės Amerikos Ateiti giasi •
studentų
idealiz
ninkų taryba yra oficialiai mu ir pasiryžimu. Linkime
inkorporuota Illinois valstijo jiems sėkmės ir prižadame pa
je, kaip pelno nesiekianti dėti kur tik reikės.
organizacija, kuri yra atleista
Gyvenimo sąlygoms pasi
nuo federalinių mokesčių. keitus, Tarybos pirmininkas
Korporacijos pavadinimas yra dr. Vytas Narutis ir vice
„Lithuanian Catholic Federa- pirmininkė Nijolė Balčiūnienė
tion, Ateitis, Ine”.
apsikeitė pareigomis. Tad iki
Kadangi esame pelno ne Tarybos kadencijos galo (2003
siekianti organizacija, mums kovo mėnesį) nauja tarybos
yra paskirtas ir ,,tax-exempt” pirmininkė yra Nijolė Balčiū
numeris. Šiuo numeriu gali nienė, o Vytas Narutis perima
naudotis visi Šiaurės Ameri vicepirmininko pareigas.
kos vienetai (centro valdybos,
Taryba kasmet pasiūlo
draugovės, kuopos, ir t.t.) Šiaurės Amerikos ateitinin
Pagal JAV valdžios reikala kams metų veiklos progra
vimus, pelno nesiekianti orga mą. 2002-2003 veiklos metams
nizacija privalo kiekvienais siūlome šūkį „Paženklinkime
metais
valdžiai
pateikti pasaulį meile ir viltimi”. Šiuo
finansinę apyskaitą.
Toje šūkiu minime ateitininkės
apyskaitoje turi būti įtraukta kankinės Adelės Dirsytės
ir organizacijos
padalinių parašytos Sibiro maldaknygės
metinės apyskaitos. Todėl 50 metų pasirodymo sukaktį.
visus
Šiaurės
visi vienetai, kurie naudosis Raginame
„tax-exempt” numeriu, privalo Amerikos ateitininkus tinka
kiekvienais metais iki sausio mai švęsti šią sukaktį (2003
galo Tarybos Finansų komisi m. vasario 16 d.) ir savo gy
jos pirmininkui atsiųsti meti venimuose įgyvendinti tą
nę apyskaitą.
meilės ir pasiaukojimo dvasią,
Prašome įsidėmėti, kad šis kurią Adelė Dirsytė sunkiau
reikalavimas galioja tiktai siomis sąlygomis įgyvendino.
tiems, kurie naudosis „taxAteinantis Tarybos posė
exempt” numeriu, t.y. nenau dis vyks rugsėjo 14 d: Le
dojus „tax-exempt” numerio monte. Tarpe kitų svarbių rei
nėra reikalo tarybai siųsti kalų bus planuojami naujos
apyskaitą. Norinčius naudoti Tarybos rinkimai, kurie vyks
,,tax-exempt” numerį kvie 2002 metų rudenį. Jeigu turite
čiame susisiekti su Tarybos klausimų arba rūpesčių, pra
Finansų komisijos pirminin šome kreiptis į Tarybos
ku Aloyzu Pakalniškiu (tel: pirmininkę Nijolę
Balčiū
630-717-7351,
e-paštas: nienę (tel: 440-944-5741, ealpakalnis@yahoo.com).
paštas: Nbalciunas@aol.com).
Linkime visiems Šiaurės
Posėdyje dalyvavo studen
tai Simas Laniauskas ir Kęs Amerikos ateitininkams sėk
tutis Aukštuolis. Šie jaunuo mingų ir prasmingų 2002liai atstovavo branduolinei 2003 veiklos metų!
Šiaurės Amerikos
studentų grupelei, kuri šią
vasarą nutarė atgaivinti stuAteitininkų taryba

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
Kanadoje ir kitur (US.)

Tęsinys

Buvo gražu ir gera širdyje.
Didžiavomės savo vadovais ir
patys troškome būti pavyzdžiu
kitiems.
Penktadienis, liepos 12 dL

Penktadienį, liepos 12-tą
dieną, vyko metinė Šiaurės
Amerikos Jaunučių ateitinin
kų stovyklos sporto šventė.
Diena prasidėjo pusryčiais,
visiems sėdint kartu su savo
komanda. Šventę atidarė iš
Graikijos atvykęs imperato
riaus pasiuntinys. Nors dėl
įvairių techninių komplikacijų
deglas ne visai užsidegė, bet
vaikų ūpas dėl to nenuken
tėjo.
Rytas toliau tęsėsi su
krepšinio, europietiško futbolo
ir kvadrato rungtynėmis
sporto aikštėje. Po to vyko
bėgimo lenktynės. Pasistip
rinę ir pailsėję nuo įtemptų
varžybų, keliavome į kitą
„Spyglio” ežero pusę, kur
statėmės smėlio skulptūras.
Vaikams
pabaigus
savo
meniškus darbus, visi turėjo
progą atsipalaiduoti ir pasi
maudyti. Grįžę į stovyklą
ruošėme plakatus ir šūkius,

kuriuos vėliau įvertino teisėjai.
Vakarinė programa šiais
metais buvo skirtinga nuo ki
tų praėjusių metų. Vietoj
komandų pasirodymų vaikai
turėjo progą rungtyniauti įvai
riose stotyse. Kol viena ko
manda išbandė jėgas kliūčių
takelyje, kiti laidykle šaudė
burokus į kubilus. Dar kiti,
įlipę į didelius maišus nuo bul
vių, šuoliavo pievelėje, o kiti,
susėdę ant žemės, keliais siun
tė kamuolį per viens kitą.
Na, o kol teisėjai skaičiavo
taškus, kun. Kęstutis Kevalas
vedė smagias dainas. Iš šir
dies traukėme: „Dainuokit
aukštaičiai, dainuokit žemai
čiai, dainuokit visa Lietuva...”
Kai kun. Kęstučio rankose
akordeonas — įkaistam visi ir
dainas jau tikrai iš širdies
traukiam. Tada Dainava
skamba!
Teisėjai praneša, kad
Sporto šventę laimėjo „balta”
komanda. Valio nugalėtojams!
Šeštadienis, liepos 13 d.

Išaušo
graži,
saulėta
diena. Šiandien, tuoj po vėlia
vų pakėlimo ir pusryčių, visi
būreliai ruošėsi vakarinei pro

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

j,

JAS STOVYKLA DAINAVOJE

Metams
$100.00
$115.00

Sporto šventės lenktynės Dainavos keleliu jaunučių ateitininkų stovykloje. K. Razgaičio nuotr.

gramai — Rugiapjūtės šven
Smagūs, prisilakstę krentame
poilsiui. Šiąnakt tikrai
tei. Vieniems reikėjo vaidi
nimą paruošti, kitiems naujų kietai miegosime.
dainų ir ratelių išmokti,
Pirmadienis, liepos 15 d.
Šiandien stovykloje ypa
tretiems „rugių bobą” padary
tinga diena. Atsikėlėme tru
ti.
Po visų darbų skubėjome putį anksčiau ir po pusryčių
atsigaivinti į „Spyglio” ežerą. prasidėjo didysis apsitvarkySmagiai pasipliuškenę, tiesiai mas, nes laukėme inspek
nuo ežero atkeliavome į val torės.
gyklą pietauti. Pasistiprinę
Mergaičių barake vakar
visi sugužėjome į salę, kur vy naktį apsilankė meškėnas, ir
ko didžiosios sodybos statyba. nors jis buvo labai mielas,
Kiekvienas būrelis labai išra vadovėms teko pasidarbuoti,
dingai pastatė kaimo sodybą kol nekviestą svečią išprašė
— uždengė dėžutę — namą lauk.
šiaudiniu stogu, pastatė kry
Užsiėmimų būreliuose jau
žių, šulinį ir kaimišką tvorelę užbaigiam darbus — labai
iš gamtoje surinktų pagaliu gražiai atrodo mūsų pačių
kų. Visos sodybos išėjo savaip išaustos juostos, tautiniais
įdomios, bet šešto būrelio motyvais papuoštos skrynios,
berniukai, vadovaujami Simo, išsiuvinėti lietuviškais raštais
gavo daugiausia komplimentų takeliai. Šiandien po pavaka
už savo projektą. Jie taip dar rių mergaitės grąžino skare
niai, draugiškai ir vieningai les, o berniukai juostas, kurio
dirbo. Jų sodyba iškeliavo į mis rytoj pasipuošime kaimo
Mišiose. '
Čikagą.
Po
sodybos
darbų
Na, o vakaras stovykloje
rinkomės po didžiuoju ąžuolu, buvo labai smagus. Susirinkę į
kur vyko Rugiapjūtės šventė. salę išvydome nuotaikingą te
Šventė prasidėjo skambia levizijos programą „Dainavos
rugių pjovėjų daina, kurią muzikos montažas”. Mūsų
tikrai puikiai atliko berniukų vadovai labai išradingi ir kū
vadovai. Po to Vita supažindi rybingi. Jie puikiai vaidina ir
no mus su rugiapjūtės pa dainuoja. Tikra pramoga žiū
pročiais, paaiškino apie rugius rėti į juos. Nuoširdžiai plojome
ir kaip iš jų daroma duona. 1, 3, 5, 6, 9 ir 12 būreliams už
Smagiai šokome ratelius, jų atliktas dainas. Visko ten
spėjome mįsles, dainavome.
buvo — ir operos solistų, ir
O vakare Rugiapjūtės dar „gospel” choras, „rap” grupė ir
bymetį apvainikavo subatva- „kieto metalo” dainininkų.
karis. Šokome lauke, o po to
Pasibaigė dar viena smagi,
persikėlėme į baltųjų rūmų nuotaikinga ir karšta diena
salę ir toliau linksminomės.
stovykloje.
Sekmadienis, liepos 14 d.

Antradienis, liepos 16 d.

Šiandien galėjome ilgiau
Jau gieda gaidys! Kaimas
pamiegoti, nes sekmadienis ir keliasi.
nebuvo mankštos. Į valgyklą
Po pusryčių — didysis
susirinkome
gražūs
— tvarkymasis. Reikia iš visų
pasipuošę jaunučių
atei kampų susirinkti daiktus, juk
tininkų uniforma. Po skanių rytoj atsisveikinam su stovyk
pusryčių ir vėliavų pakėlimo la.
išsirikiavome stovyklos nuo
Po rytinių pamokėlių
traukai.
Nusifotografavę, skubėjome į barakus gražiai
nužingsniavome į salę. Šv. apsirengti, nes po ąžuolu vyko
Mišias aukojo kun. Kęstutis šv. Mišios. Tai buvo seno
Kevalas, o po to salėje vyko viškos kaimo Mišios, todėl
Jaunųjų Ateitininkų sąjungos visos moterys ir merginos
suvažiavimas.
ryšėjo baltas skarutes, o vyrai
Paskaitininke buvo Rūta — juostas. Visi vienodi, visi
Mikulionienė; ji mums kalbėjo lygūs nuostabioje gamtoje
tema „Paženklinkim pasaulį susikaupėm maldai. Giedojo
meile ir taika”. Įdomiai ir me senoviškas giesmes lietu
gražiais pavyzdžiais ji pasako vių ir lotynų kalbomis. Gies
jo apie žmones, kurie savo mės ir maldos kilo į saulėtą
darbais pakeitė pasaulį. Ji dangų. Šių ypatingų šv. Mišių
kvietė mus visus drįsti būti sumanytoja Grasilda Reinytė.
geresniais ir kasdieną spin
Šiandien paskutinį kartą
duliuoti meile. Po paskaitos
dar pasipliuškenom ežere, pa
išklausėm kuopų atstovų pra vakarius irgi prie ežero suvalnešimus.
gėm, o grįžę į stovyklą žai
Buvo karšta diena, todėl dėme įdomų žaidimą „Kur ir
maudymasis ežere tikras atsi kas Dainavos kaime”. Mūsų
gaivinimas! Kaip ir kitomis žinios apie senovinį kaimą
dienomis, išsiskirstę į žemai tikrai prasiplėtė — dabar
čius, aukštaičius ir dzūkus, nu mokame atpažinti kluoną,
ėjome į ideologijos pamokėlę. pirtį, klėtį, tvartą — bent
Ten vadovai buvo mūsų moky paveikslėlyje.
tojai. Jie mums aiškino apie
Po to ėjome puoštis ir
ateitininkų vadus, organizaci rinkomės į iškilmingą vaka
ją, ideologiją. Paskui susi rienę. Po skanių vaišių šo
rinkome į salę dainavimui. kome, šokome, šokome!
Mokėmės
naujų
giesmių
Paskutinė naktis stovyklo
pasiruošti antradienio šv. Mi je.
šioms.
Kitą dieną jau atsisveiki
Šiandien vakarienė lauke! nome su draugais ir savo šau
Kaip skanu valgyti prie laužo niais vadovais: Živile Bielskeptas dešreles. Mes kaip tikri kute, Rita Bradūnaite, Auste
kaimiečiai! O po vakarienės Kuolaite, Sigita Newsom,
žaidžiame „Kumpnešys”. Visi Lina Šeštokaite, Gaja Sidryte,
kaimiečiai-stovyklautojai ban Vija Sidryte, Audra Valiulyte,
do į turgų nunešti kumpį, svo Algiu Aukštuoliu, Kęstučiu
gūnus ir kiaušinius. O čigonai Aukštuoliu, Gintu Civinsku,
bando mūsų prekes pavogti... Kęstučiu Daugirdu, Saulium
tad tenka bėgti nuo jų.
Klioriu, Luku Laniausku, Si

mu Laniausku, Vytu Vait
kum. Ačiū, kad kantriai mus
prižiūrėjote, linksminote, pa
dėjote, mokinote. Buvote
mums vyresnieji draugai ir
globėjai,
buvote
mums
pavyzdys.
Už stovyklą esame dėkin
gi stovyklos rengėjai — JAS
Centro valdybai: O. Daugirdienei,
V. Aukštuolienei, L. Garbonkienei, D. Gylienei, J. Narutienei, G. Reinytei, L. Rin
gienei, Ž. Vaitkienei, kurios
įdėjo daug triūso ir širdies
planuodamos ir ruošdamos
stovyklą. Tai nesuskaičiuoja
mos valandos, praleistos prie
knygų, kompiuterio, parduo
tuvėse, atimtos nuo atostogų,
nuo miego valandų, nuo šei
mos.
Ypatinga padėka vyriau
siai stovyklos vadovei Onai
Daugirdienei už jos šventą
pasiaukojimą dirbant su jau
nimu. Jos aiški vizija, tikėji
mas, kantrybė, didelis reik
lumas sau ir visai vadovybei
ir šį kartą jaunučių stovyklą
apvainikavo sėkme. Mūsų
vaikai buvo saugiose rankose.
Iš mažo „Dainavos kaimo”
grįžo į namus turiningai pail
sėję!!!
n e
Violeta Razgaitienė
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
wvw.centerfofsurgeryanctxeastheatth.com

Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopįją.
El-paštas:
administracija@drauga8.org

redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

PRENUMERUOKIME IR SKAITYKIME „DRAUGĄ”
Dr.RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras Ir chirurgas
Family medical elinie

10811 W. 143 St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S Kingety Hwy, Wkwbrock

Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE. MD
SCOTT GREENVVALD, MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Bk Grove: 847-718-1212
ir Lbertyvle. www.llllnolspain.oom

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402. Tel. 708 - 484-1111:
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.
GEDAS M. GRINIS, MD

Inkstų,pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, Wl
53142
(262) 948-6990

Dr. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVestchester, IL 60154
Tel. 708-344-1694

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

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

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
-absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

Dr. Vida I.Puodžlūnienė
Healthy Connection
ChiropracticiReheb
OMc
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai Ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.
1000 S. State Street,
Šute 201/202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Dr. V.J. VASAITIENĖ

Tel. 815-741-3220

Dantų gydytoja
4817 W. 83 St., Burbank, IL

SURENDER LAL, M.D.

Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-423-6114 '
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.=

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St., Lemont, IL
60439
1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

EDMUNDAS VlZlNAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
0918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicąao, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 Š.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

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

7271 S. Harlem, Bridgeview, IL 60455.

Tel. 708-594-0400.
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.
Dr. ALGIRDAS KAVALIONAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
Išskyrus sekmadienį

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetinė chirurgija.
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

Tel. 815-723-1854

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kinge ry Highvvay
WillowbrooK, IL 60527

Dr. RUSSELL MILER, MD

Valandos pagal susitarimą

Šeimos gydytojas ir chirurgas
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tel. 630-323-2245
Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

MES IR PASAULIS
Paruošia Bronius Nainys

RUGSĖJO VIENUOLIKTOSIOS
SUVESTINĖ
Judas, Brutas, Kasijus — Tai plačiai skelbiama keliose
Dantės pragaro dugne. Kažin šios savaitės „NYT” laidose.
kur jis būtų dėjęs gyvais Pagal dienraštį, Pasaulio
žmonėmis pripildytais lėktu prekybos centro New Yorke
vais lyg bombomis dango puolimas buvo ruošiamas
raižius daužiusius devyniolika Hamburge. Jo istorija tokia.
arabų teroristų? Šalia jų? Dar
Į Vokietiją studijuoti 1992
giliau negu dugne? Ar šalia m. atvyko 23 metų arabas
didžiausių dvidešimtojo am musulmonas Mohamed Atta.
žiaus teroristų — Stalino ir Apsigyveno Hamburge. Po
Hitlerio, jeigu juos Dantė būtų metų Pasaulio prekybos cent
pažinojęs. Kokiame pragare ro (NY) žemutinėje dalyje
pasauli^ šiame šimtmetyje sprogo galinga bomba. Ar
atsidurs?
„studentas” Mohamed Atta su
Mintys, nedavusios ramy šiuo įvykiu ką nors bendra
bės' visą praėjusį trečiadienį, turėjo, niekas neskelbia. Gal
televizijoje stebint Ameriką, jam tik gimė kokia nors
mininčią Rugsėjo vienuolikto gimininga
mintis,
nes
sios metines. Kas ir kodėl šį netrukus jo veikla iš studijų
.
pragarą.,sukūrė, ką. jis mums kelio, nuslydo kita kryptimi.
padarė, ko jo kūrėjai daugiau Prasidėjo kelionės į Pa
nori ir ką Amerika, o su ja kistaną, Afganistaną, Ham
kartu bent civilizuotas pa- burgo bankuose atsirado
saulis, žada daryti tokios vel sąskaitos.
Netrukus
čia
niavos pasikartojimui iš atvyko ir kiti „studentai” —
vengti? Deja, atsakymų į tuos 1998 m. jų jau buvo septyni.
klausimus nedaug. Kol kas tik Trys: Mohamed Atta, Marwan
vienas žodis — teroras. Bet ai Shehhi, Ziad Jarra — būsi
kur jau taip labai išbujojusio mi New Yorko išpuoliui
šie!*'medžio pirmieji daigai, pagrobtų lėktuvų pilotai.
šaknys, išsikerojęs kelmas, ir „Studentai” — jaunesni negu
ku? pradėti jį rauti? Kol kas, 30 metų. Visi nekentė žydų,
atrbdo, graibomės tik to amerikiečių- Jie apsigyveno
medžio , viršūnėse. Bet ir jos Marien Strasse dviejuose gre
užgriebtos tik labai neseniai, timuose butuose. Skraidė į
net iri ne čia, Amerikoje, kur Afganistaną — „ai Qaeda”
buvo trenktas pirmasis ir terorizmd mokyklas, ir į
pagrindinis
smūgis,
bet Ameriką, Floridą — skraidy
Vokietijoje. Tai ihūsų žvalgy mo mokyklas. Ne visi gavo
bos apsileidimas, nepajėgu- vizas į Ameriką, tad iš tos
■c •
ifl^šlštcaš jos grupės, vadinamos „Hambur’ žlugimas,teigia JAV sęnato- gOįčęle”, didiesiems lėktuvams
rius,
respublikoiias
iš pilotuoti išmoko tik Atta,
Aląbamos Richard C. Shelby Sehhi ir Jarrah. Pirmieji du
pasikalbėjime su „New York smogė į New Yorko prekybos
Times” . išpuolio
metinių centro bokštus, Jarra valdo
išvakarėse, 2002 m. rugsėjo mas
lėktuvas
nukrito
dešimt^:" Paminėjęs daugiau Pennsylvanijoje. Ši „Hambur
negu
tuziną
įvairiausių go celė” veikė trejus metus.
išpuolių
prieš
Amerikos Per ją ėjo visi ryšiai bei už
ambasadas, konsulatus, vers davinio vykdomo derinimas su
lo 'atstovybes Vidurinių Rytų arabų kraštuose ir Amerikoje
kraštuose ir ypatingą dėmesį veikiančiais kitais tokiais pat
kreipdamas į 1993 metais „studentais”, ir labai stebėtis
bandytus susprogdinti tuos reikia, kad niekas to jų ruo
pačius pastatus New Yorke, šiamo pragaištingo užmojo
klausia, kaip ČIA, NSA, FBI ir neatidengė, nors, kaip dabar
kitos DIA tarnybos tuos teroris girdėti, jie per daug nesislėpė.
tinius veiksmus tyrė, kokias Net ir gyvenamoje aplinkoje
žinias turėjo, ką su jomis darė, užsimindavo apie būsimus
ar-pranešė Amerikos apsaugos įvykius Amerikoje, kurių
tarnyboms, jas išlaikantiems metu žūsią daug žmonių.
mokesčių mokėtojams? Ką Tačiau atrodo, kad į tas jų
geto' JOS nuveikė ir iki šiol kalbas niekas nekreipė dėme
didžiausio, jau net pačioje sio, nė kokios valdžios įstaigos
Amerikos žemėje prieš metus jų neklausinėjo. Ne daug žino
įvykdyto, teroro atveju?
ma ir dabar, po metų nuodug
k t Tai- didelio dėmesio verti
naus tyrinėjimo, nes iš tos
JAV senatoriaus klausimai. „Hamburgo celės” septynių
Juk -ir dabar per pastaruosius narių trys (pilotai) žuvę, trys
metus ; daugiausia paslapčių kažkur dingę ir ieškomi, o
atskleidė ne kokia nors ČIA, suimtas septintas, vadovo
bet Vokietijos prokuratūra. Atta pavaduotojas ir pagrindi

AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ
—

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Uždraudė parduoti
. automobilį
Maždaug 40
minučių
užtruko: jaukti, kol rusų muitiriittka’s parengė ir išdavė
pažymą, kurioje buvo parašy
ta^ kad toks ir toks automo
bilis“ pagamintas tokiais ir
tokiais metais, kėbulo numeriš’tbks ir toks, variklio nu
meris toks ir toks, registruo
tas Lietuvoje, priklauso man.
(Visa tai liudijo mano automo
bilio techninis pasas.)
■ Bet pažymoje buvo ir nau
jos, įnfcįripacijos — šio automo
bilio neturiu teisės parduoti,
dovanoti ar perleisti važinėti
kitatti asmeniui pagal įgalio
jimą Kaliningrado srityje. Įtei
kęs pažymą įspėjo: „Grįžda
mas atgal, dokumentą turėsi
grąžinti”. Grįždamas tą ir
padariau, bet koks visos tos

-

gaišaties ir beprasmės biuro
kratijos tikslas — man taip ir
liko neaišku.
Ribas pasižymėjo
spygliuota viela
Tačiau tai buvo dar ne
paskutinis patikrinimo žiedas.
Maždaug už puskilometrio
privažiavau dar vieną „šlag
baumą”, saugomą ginkluotų
kareivių. Man padarė įspūdį
abipus „šlagbaumo” ištempta
tanki spygliuotos vielos tvora,
dingstanti horizonte.
Tuojau prisiminiau Berly
no sieną, kai 1989 m. pirmą
kartą įvažiavau į Vakarų Vo
kietiją. Tada irgi mačiau gink
luotus kareivius, spygliuotų
vielų tvoras, vilkšunius ir
aukštus mūrus, skyrusius du
pasaulius — pavergtą ir lais
vą. Kuršių nerijoje vilkšunių

nis ryšininkas — veiklos koor
dinatorius, marokietis 28
metų Moumir EI Motassadeg,
ginasi, sakosi apie tai nieko
nežinąs ir aplamai apie veiklą
nekalba. Kas ir kur ruošė
planus, „studentus” įtaigavo,
derino jų uždavinio vykdymą,
kol kas žinių, bent viešų nėra.
Atrodo, kad „Hamburgo celės”
uždavinys buvo tik prekybos
centras -New Yorke. Penta
gono puolimas buvo paruoštas
kur nors kitur, nes Vokietijos
prokuratūros skelbiamose ži
niose apie jį nekalbama. Kokia
viso to košmaro tolesnė seka?
Aplamai vertinant, šio
išpuolio tyrimai, Vašingtono
atkirtis, pastangos tokiems
įvykiams užkirsti kelią per
šiuos poteroristinius metus
per daug naudos dar nedavė.
O judėta buvo gana daug, ir
ypač veiklus buvo pats prezi
dentas George W. Bush. Karu
Afganistane
jis
Taliban
išvaikė, bet, deja, jo ne
sunaikino. „’Al Qaeda’ kovoto
jai grįžta atgal” — įtikinančiai
rašo „New York Times”
(2002.09.10). Kabule 8,000
amerikiečių karių tvarką
palaiko, Vašingtono sudarytą
valdžią kol kas apgina, tačiau
kitur nesaugu, chaosas, taigi
— karas nebaigtas. Osama bin
Laden nepagautas: gyvas ar
užmuštas? Jei gyvas — kur jis
yra? Kas jį globoja? Talibaniečių
tardymai Kuboje susilaukė tik
kritikos ir praktiškai — be
verčiai. Amerikoje kol kas
apkaltintas ir teisiamas tik
vienas: Zacarias Moussaoui.
Vokietijoje — irgi tik morokietis Moumir EI Motassadeg.
Taigi graibomasi tarp mažųjų:
pagrindinis išpuolio šaltinis
nesurastas. Amerikiečiams
arabų kraštuose nesaugu,
išpuolio metines minint, daug
* Jų diplomatinių įstaigų reikėjo
uždaryti. Netikrumas ir pačio
je Amerikoje, baimė išpuolio
pasikartojimo, oro uostuose,
nors ir žymiai sustiprinus
apsaugą, keleiviai visgi nesi
jaučia saugūs, bankrutuoja
didžiosios oro susisiekimo
bendrovės, krinta kitų vers
lovių akcijos, aplamai ekono
miniai nuostoliai milžiniški.
Milžiniškos išlaidos pasiruo
šimui kariniams veiksmams,
ir, deja, nežinia prieš ką?
Karingai prieš Iraką nu
siteikęs JAV prezidentas
Bush, paskiausiomis dienomis
jau ir pats suabejojo šio savo
užmojo prasme. Rugsėjo 12 d.
kalbėdamas Jungtinėse Tau
tose dar visgi patikėjo joms
diktatorių Saddam Hussein
drausminti
inspekcijomis,
atnaujintomis gerokai įsak
mia rezoliucija. Linkėkim, kad
šis, nors gal tik ir laikinas,
savitvardus žingsnis būtų į
gerą pusę, ir ypač sveikinam
jo atnaujinamą bendradar
biavimą su Amerikai drau
giškais kraštais, nuo kurių jis
lyg ir buvo nusisukęs. O jų,

kaip jis pats galėjo pastebėti,
poveikis nėra toks jau men
kas, tad Vašingtonui tikrai
labai reikalingas.
O čia visgi buvo pa
siklysta. Nors iš karto Europa
buvo kartu,
bet vėliau
nuomonės išsiskyrė. Šalia to,
kaip dažnai pasitaiko, šia
Amerikos nelaime buvo ir
pasinaudojančių. Aišku —
Putin. Jis jau ir anksčiau ant
Amerikos pyko: „nusileidau
dėl ABM sutarties, NATO
plėtros, atsisakiau draugystės
su Kinija, pritariau JAV
bazėms buvusiose sovietų
respublikose pietuose, ir nieko
už tai negavau”. Tad imu pats:
kaip noriu tvarkausi su čečė
nais, draugystėn grįžtu su
Iranu, Iraku, Šiaurės Korėja.
Putin įkandin — Izraelis:
palestiniečiai tokie pat tero
ristai, kaip ir „ai Qaeda”, tad
su jais tvarkomės taip, kaip
mums reikia.
Nors
Bush
anksčiau teigė ir savo kalboje
Jungtinėse Tautose kartojo,
kad jis jų teroristais nelaiko,
ir palestiniečiams siekia
nepriklausomos valstybės.
Taigi — Amerikai įkirsta.
Ir gana nemažai. Bet ar kirtė
jai tikslą pasiekė? Vargu.
Musulmonai visgi nesuki
lo. Afganistane Talibanui ne
padėjo. Į šventą karą prieš
Ameriką neišėjo. Prie „ai
Qaeda” kitos teroristinės
grupės, bent jau viešai,
neprisidėjo. Nors Amerikai šis
smūgis buvo .tikrai didelis,
pirmą kartą parodęs, kad ji vis
dėlto nėra nepaliečiama, bet
jos nesužlugdė. Gyventojai
nepasimetė,
tarp
savęs
nesusipešė, prezidentui paro
dė reikiamą paramą, patrio
tizmą, ekonominių nuostolių
egzaminą išlaikė. Ir jeigu nuo
tokio įvykių pasikartojimo bus
apsiginta, ši žaizda, nors ir gili
bei skaudi, netrukus užgis.
Nors svarstomas klausimas,
ar po rugsėjo ll-osios Amerika
pasikeitė, ar ne, dar vis be
atsakymo, tačiau jeigu pa
sikeitimas ir būtų, tai tik
riausiai — tik į gerą pusę. Bet
kas toliau, vis dėlto dar
nežinia. Prezidentas ir valdžia
dar tebesiblaško. Ir svarbiau
sia, neturi atsakymo: ar čia tik
paprastas teroras, ar karo
aktas teroro priemonėmis?
Gal net nenori ar bijo jo
ieškoti? O kažin, bent man
taip atrodo, ar ne čia pats
svarbiausias, pirmiausia atsa
kytinas, klausimas? Nes tik po
jo būtų galima tiksliaū spręsti,
į kokį kelią Vašingtonas turi
sukti. Kas iš tikrųjų būtų
Irako karas? Tikrovė atomi
niam smūgiui į Ameriką iš
vengti, ar kieno nors įtaigau
jama priemonė dėmesį kažkur
kitur nukreipti?
Ir pabaiga — kur šioje
maišatyje atsiduria Lietuva?
Pasaulio dėmesys kitur, iš
Maskvos jo daugiau mums. Ir
aišku — tik ne Lietuvos labui.

nė mūro sienų nebuvo, bet
spygliuotų vielų užtvaros ir
kovinėmis uniformomis ap
rengti darė gana slogų, šaltojo
karo laikų įspūdį.
Kai tam tikri politikai
sako, kad nereikia Europos
dalyti naujomis skiriamo
siomis linijomis, jie kartais
nepastebi tų skiriamųjų linijų,
kurios patyliukais iškilo jau
po to, kai Europoje prasidėjo
integracijos ir sienų atvėrimo
procesai. Tada man dingtelėjo
mintis, kad rusai anksčiau už
Prahos viršūnių susitikimą
jau pirmieji padarė sprendimą
dėl NATO plėtros ir nusižymėjo savo ribas...
Kareivis pasiėmė tą popie
rėlį, kurį buvo išdavęs jo gink
lo brolis prie pirmojo „šlag
baumo”, tik išvažiavus iš
Lietuvos Respublikos teritori
jos, sutikrino įvažiuojančiųjų
asmenų skaičių, automobilio
registracijos numerius, „eko
loginio mokesčio” pažymą,
paprašė parodyti muitinės

išduotą pažymą ir, įsitikinęs,
kad kliūčių įvažiuoti į Rusiją
nėra, pakėlė užkardą.
Trys valandos Pilkopėje
Per rusiškąją Kuršių neri
jos dalį eina tokia pat neplati
dvipusio eismo kelio juosta,
tik gal ne taip kokybiškai išas
faltuota ir neišdažyta bal
tomis kelkraščių bei vidurio
skiriamosiomis linijomis, kaip
Lietuvoje.

Ragina saugoti gamtą
Iš karto pajunti, kad
aplinkos skirtumų esama dau
giau, nei vien kelio kokybė:
Kuršių nerijos miškas atrodo
ne toks jaukus kaip Lietuvoje,
kur jis yra išpuoselėtas,
prižiūrėtas, prilygsta beveik
parkui. Rusijos gi pusėje
matyti daugybė išvirtusių ir
pūvančių medžių, pušynai
prižėlę menkaverčių lapuočių
ir krūmynų, vietomis net pri
mena brūzgynus. Justi, kad
trūksta „gaspadoriškos” rankos.
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Meškeriojimas drumstame
vandenyje

Kokia Vilniaus politika?
Deja, Lietuva jos neturi.
Kažin ar ir gali turėti? Mums
— tik sekti ir sumaniai kitų
politika pasinaudoti. Ir, gaila,
ne visada mums taip pasise
ka „AViIliams” — geriausias
to nesėkmės pavyzdys, ir dar
blogiau, kad valdžia nežino,
kaip
iš
jos
išbristi?
Nuolankiai dėkodami, Lie
tuvos politikai priėmė ame
rikiečių verslininkų padiktuo
tas sąlygas, atrodo, dėl jų
pakeitimo nesiryžta kovoti ir
su rusais. Tikriausiai bijo, nes
nežino, kaip kovoti. Nežino,
kaip elgtis ir kitais atvejais.
Metė JAV ambasada žodelį —
ir mūsų vaikai Afganistane.
Bus jie ir Irake, sutriuškins
Hussein, jeigu karas su juo
įvyks. Taip šokam, kaip
stipresnieji groja. Ilgai didžiavomės sukilimu prieš rau
donąjį okupantą, sakydami,
kad juo parodėm pasauliui
Lietuvos laisvės troškimą,
šiandien kai kam iš to
pasaulio sukilėliai — tik žydų
žudikai, ir mes nutylam, dargi
patys sukilėlius teisdami.
Okupacijos laikotarpiu kovo
jom dėl tautos išlikimo, šian
dien mums sako: toji jūsų tau
tybė — nacizmas, fašizmas, ir
Lietuvos vadovai tautinį auk
lėjimą meta lauk iš mokyklų,
įbrukdami į jas pilietiškumu
pridengtą, tautybę naikinan
tį, kosmopolitizmą. Meta iš jų
ir istoriją apie lietuvių tautos
genocidą, nes holocoust istori
jai per mažai liks vietos. Už
tokias idėjas mums liepia bal
suoti šiuose prezidento rin
kimuose, ir, žinoma, mes taip
padarysim.
Mat
tokia
pasaulio politika, ir laimintis
kandidatas turi būti su ja.

*
Rašytojas
Vytautas
Bubnys 70-tąjį gimtadienį
sutiko su nauja knyga „Ba
landžio plastėjime”. Tai 27-toji
rašytojo knyga ir 14-tas roma
nas. Naujoji knyga „Balandžio
plastėjime”, kritikų jau pava
dinta „euroromanu”, keliauja į
Frankfurto knygų mugę.
(R, Elta)

Užtat miške, žmonių lan
komose vietose, apstu ant fa
nerinių skydų išpieštos primi
tyvios vaizdinės-agitacinės

Užsibaigė spėliojimai —
prez. V. Adamkus paskelbė
dalyvausiąs rinkimuose. Dau
gelis kalba, kad čia nebuvo
jokia staigmena, kad jo „ilgo
kas neapsisprendimas” buvo
tik gudri strategija kiek gali
ma ilgiau pameškerioti drums
tame vidaus politikos van
denyje. O tą vandenį įtarinėji
mais, gandais, kaltinimais
prezidentui drumsčia (ir dar
labiau drums) gausios Lie
tuvos partijos ir partijėlės,
siūlydamos savo kandidatus.
Pasirinkimas didžiausias:
nuo rimtų varžovų, iki tiesiog
anekdotinio pobūdžio asmeny
bių, kurios prieš svarbesnius
rinkimus visuomet pabyra
kaip iš gausybės rago. Lietuva
čia neturi monopolio — visose
demokratinėse valstybėse, kur
veikia laisvų rinkimų — laisvo
balsuotojų pasirinkimo teisė,
tų vadinamų „antrinių” kan
didatų netrūksta. Ilgainiui jie
kažkaip savaime išsisijoja ir
dingsta užmaršties dulkėse.
Ne visi. Kai kurie, pasimokę iš
padarytų
klaidų,
įgavę
pasitikėjimo savimi ir atradę
slaptus politinio labirinto
keliukus, kandidatuoja vėliau
— jau su kur kas geresniais
rezultatais.
Lietuvoje prezidento rin
kimų data keistoka — prieš
pat Kalėdas. Gerai tik, kad
jau po lapkričio mėnesį vyk
siančio
NATO
viršūnių
suvažiavimo Prahoje, į kurį
tiek vilčių bei pastangų
dedama. Ar prez. Adamkus
yra paskutinis kandidatas,
vėliausiai paskelbęs savo kan
didatūrą? Gal taip, gal ne. Bet
daugelį, be abejo, nustebino,
kad iš kandidatų gretų
pasitraukė vienas rimčiausių
varžovų: konservatorių pasiū
lytasis Andrius Kubilius.
Apie jį daug gerų žodžių
pasakyta Lietuvos politikų
viršūnėse, net opozicijoje. Tai
sąžiningas, patriotiškas, darbštus
asmuo, užsitarnavęs pagarbos
ir Seime, ir kaip buvęs valsty
bės premjeras. Gaila, kad tose
pareigose jam neilgai teko
būti, bet ir per tą trumpą laiką
gerai užsirekomendavo (imant
dėmesin, kokiose klampiose
balose, paliktose buvusio prem
jero, reikėjo braidyti). Galime
tik svarstyti, kaip Lietuvos
vidaus gyvenimas atrodytų
šiandien, jeigu, pavyzdžiui, ne
Vagnorius, o Kubilius būtų
anuomet buvęs
ministru
pirmininku. Galbūt ir Tėvynės
Sąjungos/Lietuvos konserva
torių partija, dar neseniai
tokia tvirta, nebūtų iškrikusi
kaip tos Samuolio bitės...
„Turime gerbti savo rinkėją ir

neversti jo blaškytis tarp
ištikimybės partijai ir suvoki
mo, kad reikia balsuoti už
stipriausią, centro dešinio
sioms idėjoms atstovaujantį,
kandidatą”, — taip savo apsis
prendimą paaiškino A. Kubilius,
dar pridūręs, kad „šiandien
toks kandidatas yra V. Adam
kus”.
Reikia tikrai išmintingo,
savo tėvynę mylinčio 'žmo
gaus, kad galėtų atsisakyti
asmeniškų (ir savo partijos)
ambicijų ir pasitraukti iš
kėliojo nuomone, stipresniam
kandidatui — „vardan valsty
bės stabilumo”. Toks yra
Andrius Kubilius. Tad norime
linkėti, kad jis, dar kiek
pasisėmęs „politinio išprusi
mo”, kandidatuos vėlesniuose
prezidento rinkimuose, o
lietuvių tauta taip pat bus įgi
jusi „demokratinės išminties”
ir už jį atiduos savo balsus.
Tačiau verti dėmesio A.
Kubiliaus pasisakymai „Vei
de”, straipsnelyje, pavadin
tame „Politinio sezono ma
dos”. Jis šmaikšiai apibūdina
kitus prezidentinius kandida
tus bei jų galimybes laimėti.
Apie socialdemokratus: „...su
prasdami, jog neturi šansų
laimėti prezidento rinkimų,
vis dar mėto pėdas, čiulbėda
mi, kad ir jie norėtų .paremti
V. Adamkų. Vardan stabilu
mo. Stabilumas — geriausia
savo silpnumo priedanga. Kad
tik nesimatytų, jog kairieji
pralaimi. To nesupranta per
pastaruosius metus prie šlovingų
laimėjimų įpratę x.i-eiliniai
kairieji. Todėl reikalauja eiti į
mūšį. Matyt, kad V. Andriu
kaitis bus paaukotas...” Apie
A. Paulauską: „...(jis) bandys
dar kartą bristi į tą pačią upę.
Tačiau prieš penkerius tnetus
tai buvo rimta, o ddbh'r gali
būti juokinga”. Rolandūš Pak
sas kandidatuoja — „Jei ne
dėl laimėjimo, tai bent įrodyti
liberalams, ką jie prarado”.
„K. Bobelis džiaugsis galimy
bėmis pasirodyti”...
Ir pagaliau — teisybės
viršūnė: „Visos idėjos bus
sudėtos į tris žodžius: tvarka,
atsakomybė, genesnis gyveni
mas. ... Galų gale tauta prezi
dentą renka ne tam, kad jis
darbus nudirbtų, o tam, kad
būtų ką mylėti. Mylima ne už
idėjas. Todėl dideli pinigai
bus skirti malūnsparniams,
koncertams, ledų šventėms ir
visai žiniasklaidai nupirkti.
Kad mylėtų. Vietoje diskusijų
apie
idėjas,
girdėsime
diskusijas apie pinigus ir iš
kur jie...” Štai koks įžvalgus
žmogus yra Andrius. .Kubi
lius...

propagandos, tokios kaip „Išsaugosim gimtąją gamtą”, išnykusios Lietuvoje drauge su
sovietine santvarka. Ten vis

dar ūkiškumo ir racionalios
veiklos stygių mėginama at
sverti raginimais ir propagan
diniais šūkiais. Bus daugiau
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STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Kinija yra paslaptinga ir
mįslinga, o kartu ir neįprastai
patraukli. Keliaujant patyrė
me jos įvairovę - meninę, ar
cheologinę, architektūrinę ir
ekonominę. Pažinome tiek
daug, kas anksčiau buvo terra
incognita!
Labai
teisingai
mūgų liaudis sakydavo, jog
tikras asilas, išvykęs kelionėn,
negrįžta arkliu. Kai kurie pa
tyrimai Kinijoje apvertė anks
tesnį mąstymą aukštyn kojo
mis. Apię kiniečius galvojome,
jog jie šalti, nejautrūs. Ir Či
kagoje jų restoranuose, ki
niečių mieste, parduotuvėse
jie mandagūs, bet santūrūs,
šaltoki. Koks paradoksas! Sa
vo tėvynėje jie dvelkia nuosta
bia šiluma, yra labai drau
giški, be galo paslaugūs. Tu
ristus priima lyg atradę seniai
prarastus gimines. Tuoj vai
šina jazminų arbata (parduo
tuvėse ar kur kitur trumpam
sustojus). (Panašus paprotys
visur Turkijoje: ant padėklo
paduoda arbatą aukštose stik
linėse taurelėse. Turistams
jas ištuštinus, tuoj vėl pripila
jų visai... neplovę). Visoje Ki
nijoje gėrėme jazminų arbatą
(gan vaiski, nestipri, bet ir ne
karti, kaip Japonijoje žalia ar
bata. Pastarosios negalima
išspjauti - nemandagu, o no
rint ją nuryti, reikia būti
šventu. Turbūt rūtų arbata
nebūtų tokia karti!). Patinka
jazminų kvepalai, bet... arba
ta? Viename viešbutyje ga
vome ir jazminų muilo (žalio,
bet mažai putojančio).
Ą4§gjžinojome, kad kiniečiai
valgo žiurkes (kai pasipurtėme, gidė užtikrino: „Betgi
tai ne miesto žiurkės, laukų švarios!”). Jie taipgi valgo asi
lų, gyvačių, kurias specialiai
auginą, mėsą (parodė jų ūke
lį). Tačiau neliečia nei kačių,
nęį šunų (kuriuos sudoroja
Korėjoje, anot gidų). O dien
raštis „China Daily” pirmame
puslapyje skelbė apie kačiųšunų maisto brangumą bei
tiems lepūnėliams klinikų
gausumą Beijing.
Pavėjui dingo Kinijos komu
nistinė „uniforma”. Niekur
nebematysi moterų su Mao
laikais nešiotu tamsokai mėlynu švarku ir kelnėm. Dabar
jos „išlaisvintos” - rėdosi va
karietiškai, moderniai (apstu
, jeans” - kaip be jų?!). O jau
„hostesses” restoranuose net
ir labai elegantiškos: aukštos,
gražios, dėvi ilgus skeltus sijo
nus (juodus ar raudonus) ir la
bai puošnų švarkelį (raudoną).
Lieknutės it smilgos jos atrodo
kaip modeliuotojos.
Sykį • sutikta amerikietė po
rino, jog Kinijoje net geriau
siuose viešbučiuose nešvara.
Netiesa! Tartum pirštu dūrė į
akį! Ir aklam nusibostų jų
nuolatinis valymas: viešbu
čiuose, restoranuose, prausyk
lose; gatvėse blizginant kolo

nas, šveičiant stiklines duris...
Sėdėdamas vestibiulyje matai,
kaip uniformuota moteris su
braukia krepšelin krūvelę
nuorūkų iš peleninės. Tik vie
nas parūkė, ir vėl staiga iš
kažkur išdygsta valytoja ir
siunčia nenaudėlę nuorūką
krepšin. Kita jau minkšta
šluota čiuožia blizgančion
marmurinėm grindim... Pasi
rodo, tie valytojai nėra iš Bei
jing - atėjūnai; vietiniams tie
darbai per prasti...
Beijing turi ir antros eilės
piliečių. Tai vargšai antrieji
vaikai. Šeimoje gimus antram
vaikui, neišduodamas jam as
mens liudijimas. Tokiu būdu
jie moraliai (ir materialiai!)
suluošinami - netenka teisių.
Toji taisyklė galioja tik did
miesčiuose. Kaime kitaip, bet
vis tiek antrą vaiką pra
vardžiuoja „bausme”.
Beijing turi tiek daug paro
dyti turistams. Ir absoliučiai
niekur pasauly .neprisiėjo tiek
mylių žygiuoti pėsčiomis, kaip
ten (mūsų grupėje 3 ameri
kietės prisitrynė pūsles ant
kojų, o kiti stabdė jaunutę,
plonytę
it sliekas,
gidę,
šaukdami sulėtinti greitį, nes
jie visi buvo „senior citi
zens”!).
Imperatorių miestui Beijing
- 3,000 m. (senovėje buvo
mongoliškas), o Kinijos sos
tinė - 700 m. Nepaisant, kad
tai yra krašto politinė ir
kultūrinė šerdis, jo akiratis,
didingumas ir vieta istorijoje
neturi lygių. Kaip kiniečių im
peratorių galybės centras,
ištisus šimtmečius Beijing yra
pasinėręs Ming ir Qing dinas
tijų (1368-1911) istorijoje bei
tradicijose. Beijing, kurio var
das reiškia „šiaurės sostinė”,
didžiuojasi savo karališka pra
eitimi daugeliu akivaizdžių
įrodymų: aristokratiškais par
kais, šventyklomis, rūmais.
Kiniečių karališko dvaro ar
chitektūros didybė pasiekia
savo viršūnę Beijing Impera
toriaus rūmuose arba Gu
Gong. Beijing (kiniečiai impe
ratorių
vadino
„dangaus
sūnum”.)
Pastatyti
Ming
(1368-1644) ir Qing (14441911) dinastijoms valdant, tas
architektūros stebuklas 500
m. buvo ir valdžios centras.
Paprastai vakariečiams žino
mas „Uždrausto miesto” var
du. Iš tikrųjų ten buvo griež
tai uždrausta įleisti paprastą
kinietį. Čia yra 6 rūmų pasta
tai ir 800 priestatų - ūkinių
trobesių 250 akrų plote. Visų
įėjimai į rūmus yra iš pietų
pusės, mat iš šiaurės atūždavo
aršūs vėjai ir barbarai.
Imperiniai rūmai turi į visas
keturias puses išlenktus sto
gus, dengtus geltonomis gla
zūruotomis
čerpėmis.
Ki
niečiai tikėjo, jog išlenkti sto
gai atneša- laimę. O geltona
spalva buvo skirta tiktai kara-

Uždraustasis miestas

liškiems rūmams bei impe
rinėms šventykloms. Geltona
spalva ne tik priminė jiems
Geltonąją upę, iš kur, buvo
manyta, prasidėjo kiniečių ci
vilizacija, bet ji taipgi atstova
vo žemės sudėtinę dalį, kuri
gulėjo visatos centre...
Didžiulė, puiki erdvė (salių,
balto marmuro terasų bei
tamsiai raudonų sienų) šiuo
metu naudojama parodoms,
rodant karališkus drabužius,
imperinį laikrodžių rinkinį ir
daug ką kita. Daug įvairių
meno objektų buvo išvežta į
Taiwan prieš 1949 m.
Praleidę pusdienį „Uždraus
tame mieste”, pasigrožėję rū
mais, it sausa kempinė prisi
sunkę imperiškos atmosferos, Imperatoriaus Qianlong, Qing di
besigėrėdami paviljonais, so nastija, portretas (1711-1799).
dais, kiemais, marmuriniais
takais, vedančiais į priėmimų maišėsi su gailesčiu (lyg kokie
skubame
pas
bei sosto sales (taip norėjosi „patricijai”
būti dailininke ir teptuku „plebėjus” džiaugtis jų skur
įamžinti senobinį grožį), kur du?). Žvalgėmės į abi puses:
paprastas kinietis nedrįso pilkas kelias, pilki maži vie
(nes negalėjo!) kojos įkelti, naaukščiai nameliai, lyg sulin
mes - Naujojo pasaulio atė kę po vargo našta, dar ma
jūnai - traukėme prie autobu žesni atrodė didžiulių medžių
so, kuris turėjo mus nuvežti ir pavėsy; jokios gyvos dvasios,
atvožti visiškai priešingą gy tik kur ne kur išsikeroję
venimo
lapą.
„Uždrausto brūzgynai. Pagaliau, po šimto
miesto” šiaurėje ir pietuose, vingių bei pasukimų, susto
kur išsidriekęs senasis Bei jame prie vieno nameliuko.
jing, yra „hutongs” — arba Pasitiko atviros durys su
skersgatviai, kur pluša var dviem šeimininkais. Lauke
guomenė.
prie „gonkų” - gražiausių gė
Pasiekę savo paskyrimo lių lysvė (grindiny), kurių nė
vietą, pamatėme skersgatvyje kvapo nebuvo prie kitų na
išsirikiavusias spalvingas rik mukų! Pastogėje kabėjo mar
šas, lyg senovės karietas, lau gaspalvis kinietiškas žibintas
kiančias savo „ponų”. Dailiai bei kinietiški skambalai, vėjo
išdažytos (vyrauja raudona myluojami, siūbuojami, sutiko
spalva), su plasnojančiu stoge mus subtilia, lyg skundas, il
liu (apsaugoti „išrinktuosius” gesinga melodija - rauda... Vi
nuo saulės), patogia minkšta duje
mažutis
„priėmimo”
sėdyne dviems, rikša buvo... kambarys su minkštasuoliu
motorizuota. Vietoje įprasto (turbūt visas gyvenimas vyks
suvargusio liesučio kiniečio ta čia), miniatiūrinis miega
(matyto Hong Kong prieš be masis (plati lova balta lova
veik 30 m., o rikša - be stoge- tiese vos tetelpa, jokio baldo),
veik 30 m., o rikša - be stoge mažytė virtuvėlė, sandėliuko
lio), traukiančio it arklys, da dydžio sodelis (žavus savo au
bar pavadavo... dviratis. Vai galais!). Tačiau jie turi visus
ruotojai jauni, gražios išvaiz modernius įrengimus bei pa
dos, beveik „frantai” - sniego togumus: elektrą, šaldytuvą,
baltumo
ilgom
rankovėm vonią, tualetą, skalbimo ma
marškiniais, ilgom, juodom šiną, televizorių... Šeimininkė
kelnėm, tartum uniformuoti, mostelėjo ranka, parodydama
jie atrodė tiesiog elegantiškai, kampe... kompiuterį!
lyginant su Amerikoje „pato
Šeimininkai dabar pensinin
giai” besirengiančiais vyrais.
kai (jį „išvarė” 50-ies metų!),
Mitriai spausdami pedalus, čia gyvena su dukra. Jis nuos
mūsų rikšininkai vežė mus tabiai gražiai piešia ir tuojau
siaurais, pilkais, bet labai pat elegantiška žydė iš Milšvariais skersgatviais (Ameri waukee nupirko vieną pa
koje vadinamom „alėjom”) pas veikslą.
Ar tai iliuzija? Miražas?
mūsų laukiantį modernųjį
Oazė
Sacharos dykumoje? Aiš
proletariatą. Keistas jausmas
kiai
buvo
matyti, kad mes čia
užplūdo širdį! Smalsumas

Yra dvi pagrindinės IRA rū
šys: tradicinis IRA planas, ku
ris suteikia galimybę įnešti į
pensijos sąskaitą tam tikrą
metinę sumą ir ja sumažinti
mokesčius ir Roth IRA planas,
kurio metinis įnašas nesu-

ne pirmieji ir ne paskutiniai!
Mažyčiai apskriti suoliukai
(taburetės), ant kurių sėdė
jome, o dar daugiau jų sukrau
ta į kūgį kampe, buvo grynu
įrodymu. Ar šis yra „pavyz
dinis”, mums pakištas it pyra
go riekė, patepta uogiene..?
Gidė visą laiką švietė mus, jog
visi-neturtėliai taip gyvena; ji
pati kilusi iš jų. Žinant so
vietų apgaules, melagystes,
veidmainystes, kažkaip nesi
norėjo tikėti, ar tai nėra ko
munistinė propaganda.
1999 m. suėjo tik dešimt
metis, kai Tian An Men
aikštėje tankai traiškė studen
tus, vien svajojančius apie demokratiškesnį rytojų... Ir stai
ga „susopo” sąžinė — juk
esame „sugadinti” žmonės:
vos vienerius metus patyrę
ant savo kailio bolševikų
niekšybes, lyg tam Mikei me
lagėliui, nebetikime, kai net
sakoma tikra tiesa... Ir iš
vykome iš Kinijos, taip ir
nesužinoję tos tikros tiesos!
Todėl ar bereikia stebėtis, kai
atvykę lietuvaičiai daug kuo
netiki... Išgyvenę beveik pusę
šimtmečio su pačiu šėtonu,
ačiū Dievui, kad neišsipildė
mūsų liaudies pranašavimas^
„Su kuo sutapsi, tuo ir patstapsi!” Tada toje „urgštynėje”
užtvino tvirtas nusistatymas
turėti daug daugiau kant
rybės, pakantos, užjautimo, o,
svarbiausia, meilės visiems
naujiems ateiviams iš Lietu
vos! Jie to verti!
Mūsų kartą ugdė bei auklėjo
pasišventę patriotai mokyto
jai. Maironio poezija bei dai
nos maitino dvasiškai, kėlė
meilę tautai ir tėvynei... Viena
rašytoja, ypač mylima mer
gaičių, Marija PečkauskąitėŠatrijos Ragana, paveikta
savo
mokytojo
Foersterio
Šveicarijoje, lavino mus mora
liškai, mokė ieškoti kilnesnių
vertybių... Vienas jos duotas
toks gilus vaizdelis: Šveica
rijoje, jai stovint vienoje par
duotuvėje už durų, įėjo maža
mergytė. Pamačiusi tuščioje
krautuvėje vyšnių krepšį, ji
paėmė vieną uogą, aplaižė ją
ir... vėl padėjo. Tokie sąžinin
gumo, susivaldymo ir kilnaus
elgesio pavyzdžiai įsminga
žmogui visam amžiui, juos
perduodant savo vaikams, vai
kaičiams bei provaikaičiams...
O kiniečiai turi daug pamo
kančios tautosakos. Štai vie
nas posakis: „Kai kartu eina
trys vyrai, vienas jų tikrai su
gebės pamokyti mane!”

mažina mokesčių, tačiau pen
sijos pajamos gali būti neap
mokestinamos.
Prieš pasirenkant IRA pen
sijos plano rūšį, patartina pa
sikonsultuoti su savo finansi
niu patarėju arba CPA.
Tradicinis IRA planas

Tradicinis IRA planas meti
niu įnašu į pensijos sąskaitą
leidžia sumažinti mokečius.
Sulaukę pensijos, turėsite mo
kėti mokesčius už pajamas,
gaunamas iš IRA sąskaitos.
Tačiau labai tikėtina, kad
pensinio amžiaus žmonės turi
mažiau pajamų, taigi ir mo
kesčiai nebus dideli.
Paprastai, jei jūs turite paja
mas (earned income) ar gau
nate alimentus, galite atsida
ryti IRA sąskaitą (ar kelias
sąskaitas), tačiau metinis įna
šas neturi viršyti nustatyto li
mito (žr. toliau). Jūs galite at
sidaryti tradicinę IRA sąs
kaitą net jeigu ir dalyvaujate
darbovietėje esančiame plane.
Tačiau tokiu atveju gali būti
tam tikrų apribojimų ir ne
visa įnašo suma sumažins
mokesčius.
Taigi tradicinė IRA suteikia
du privalumus mokesčių at
žvilgiu: sumažina mokesčius
ir neapmokestina augančios
sąskaitos iki pensijos.

Įnašų limitai
Jūs su sutuoktine(-iu) galite
įnešti kiekvienais metais po
3,000 dol. į IRA sąskaitą. Jei
gu esate 50 ar vyresnis, nau
jas įstatymas leidžia papil
domą 500 dol. įnašą. Taip pat
nereiktų pamiršti, kad galite
atsidaryti IRA sąskaitą ar
įnešti metinį įnašą iki pat
mokesčių pildymo pabaigos,
t.y. balandžio 15 d. bei tuo
pačiu sumažinti mokesčius.
IRA sąskaita taip pat nau
dinga, kai nusprendžiate išeiti
iš darbovietės ir jums reikia
pasiimti pensijos pajamas. Jei
buvęs darbdavys leidžia pa
siimti pensijos pinigus, galite
padėti šiuos pinigus į IRA
sąskaitą ir tuo būdu atitolinti
pensijos distribuciją (jei jums
dar nesuėjo 62-65 metai).
Arba galite pervesti iš buvusio
darbdavio kvalifikuoto pensi
jos plano pinigus į IRA sąs
kaitą ir išvengti mokesčių, ku
riuos paprastai tenka sumo
kėti gavus pensijos pinigus.
Jei apsispręsite gauti pensi
jos pinigus ir nepervesti jų į
IRA ar kitokį pensijos planą
per 60 dienų, jums gali tekti
sumokėti pabaudą ir mokes
čius.
Paprastai bet kokia IRA dis
tribucija prieš 59 — gimta
dienį ne tik yra apmokestina
ma, bet ir turi 10 proc. pa
baudą. Sukakus 59, galite
pradėti gauti pensijos pinigus,
už kuriuos teles sumokėti mo
kesčius.
IRA distribucija prieš 59 me

tus ne visada yra baudžiama.
Keletas tokių atvejų:
• tampate invalidu;
• mirties atveju, kai pensi
jos pinigai atitenka paveldė
tojui;
• jūs naudosite pinigus di
delėms medicinos išlaidoms;
• apmokėsite aukštesniojo
mokslo išlaidas sau, sutuokti
niui, vaikams ar anūkams.
Roth IRA planas

Skirtingai nuo tradicinio
IRA plano, įnašas į Roth IRA
sąskaitą nesumažins mokes
čių, tačiau pensija bus neap
mokestinama. Įnašas į Roth
IRA sąskaitą taip pat po
$3,000 žmogui.
Vieniši žmonės, kurių AGI
(adjusted gross income) viršija
$110,000 ir vedusieji, kurių
bendras AGI yra $160,000 ar
daugiau, negali atsidaryti
Roth IRA sąskaitos.
Skirtingai nuo tradicinio
IRA plano, įnešti pinigus į
Roth IRA sąskaitą galima ir
esant 70 amžiaus. Taip pat
nereikia pradėti išiminėti pi
nigus iš Roth IRA sąskaitos,
sukakus 70 metų.
Jei turėjote Roth IRA planą
bent penkis metus ir papuo
late į vieną šių kategorijų, jū
sų pensijos pinigai bus neap
mokestinami:
• esate 59 metų;
• išimate iki 10,000 dol. iš
pensijos sąskaitos ir panaudo
jate šiuos pinigus pirmojo na
mo pirkimui;
• pradedate išimti pinigus iš
pensijos sąskaitos, nes tapote
invalidu.
Visais kitais atvejais, jei
nesulaukę 59 metų išimsite
pinigus iš pensijos sąskaitos,
jums gali tekti sumokėti mo
kesčius ir 10 proc. pabaudą.
Mokesčiai bus apskaičiuojami
tai pensijos daliai, kuri. pri
klauso procentams. Jei panau
dosite pinigus mokslo išlai
doms, pabaudos nereikės mo
kėti, tačiau teks sumokėti mo
kesčius.
Jei keičiate darbus ir norite
pervesti pensijos pinigus iš
buvusio darbdavio „kvalifi
kuoto” pensijos plano (40Ik) į
IRA sąskaitą — galite pervesti
į tradicinį IRA planą, bet ne į
Roth IRA sąskaitą.
Sprendžiant kokį IRA pensi
jos planą pasirinkti, reiktų
atsižvelgti į daugelį aplinky
bių, kaip pajamų dydį, kiek
metų turite iki pensijos, pagei-'
daujamą amžių, kada planuo
jate pradėti gauti pinigus iš
pensijos sąskaitos.
Jeigu jūsų dabartinės paja
mos yra didesnės, negu prog
nozuojamos pensiniame am
žiuje, tradicinis IRA pensijos
planas, kur įnašas į sąskaitą
sumažina mokesčius, bus ge
resnis pasirinkimas.
Patartina konsultuotis su fi
nansiniu patarėju ar CPA,
prieš atidarant bet kokią pen
sijos sąskaitą.
Straipsnio autorė mielai at
sakys į jūsų klausimus
elektroniniu paštu
jurate@pacbell.net
(pabaiga)

REMKIME VALDĄ ADAMKŲ!
Prezidentas Valdas Adamkus nutarė kandidatuoti į antrą kadenciją. Per jo prezidentavimo pirmuosius penkerius metus
daug buvo atsiekta: integracija į Vakarų politines, ekonomines ir karinės gynybos struktūras sparčiai žengė į priekį, socia
linių reformų eiga įsibėgėjo, vystėsi atvira, solidari, individo teises gerbianti visuomenė. Bet ne viskas pasisekė ir visi minėti
procesai dar nėra baigti.
Lietuvos Konstitucija valstybės vadovui nesuteikia daug galių. Tačiau tas nesutrukdė Valdui Adamkui būti aktyviu prezi
dentu. Jis ragino piliečius dalyvauti politinėje ir visuomeninėje veikloje bei kovoti už savo teises, o politikus kviete kartu
dirbti, kuriant valstybę, kur valdininkai tarnautų ne sau, o žmonėms, kur visi būtų lygiai traktuojami, kur korupcija nebūtų
toleruojama, kur niekas nepaliktų be reikalingos socialinės apsaugos, kur skurdas būtų tiktai praeities problema.
Per pirmą kadenciją prezidentas V. Adamkus įrodė, jog jis yra nepriklausomas valstybės vadovas, kuriam krašto intere
sai nėra abstrakčios teorijos, o konkretūs ir įgyvendinami tikslai ir kriterijai. Jis neatstovauja siaurų politinių bei ekono
minių interesų ir gali bendradarbiauti su įvairių pakraipų individais bei partijomis. Iš kitos pusės, prezidentas nebijo
pasakyti Seimui, vyriausybei ir kitoms valdžios institucijoms, kai jos nepadaro reikalingų, arba padaro netinkamus
sprendimus. Lietuvai toks valstybės vadovas šiandien yra labai reikalingas, idant integracija į Vakarus sėkmingai pasi
baigtų, prasidėję reformų procesai nesulėtėtų ir žmonės toliau turėtų efektyvų savo interesų gynėją. Įvertindami prezidento
perrinkimo svarbą mūsų tėvynei, kviečiame Jus paremti Valdo Adamkaus kandidatūrą.
Prezidento V. Adamkaus rėmėju komitetas

V. Adamkaus kandidatūrai paremti pridedu auką:
l
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I
i
I

$___ _
Vardas, pavardė:,__ ____
Adresas:_______________

_ ______ :_____ _ ___ ..____ _
' Čekius prašau rašyti:
ADAMKUS FUND vardu ir siųsti į banką šiuo adresu:
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6162 South Archer Avė.
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Chicago, IL 60638
Attn.: Edita
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HUMANISTĖ, FILANTROPE...
TIESIOG BIRUTĖ
Šiemet Balzeko muziejaus
Metų žmogaus titulą pelnė
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos pirmininkė Birutė Ja
saitienė. Spalio 13 d. Balzeko
muziejuje vyks šio titulo sutei
kimo pokylis (rengimo komite
to pirmininkės Alė Kėželienė,
Gražina Liautaud ir Sigita
Balzekienė).
Be talentingos organizatorės
Birutės Jasaitienės jau pora
dešimtmečių neįsivaizduoja
mas socialinis lietuviškosios
visuomenės Amerikoje gyveni
mas. šiuo metu jos kompeten
cijoje yra Pagyvenusių žmonių
laisvalaikio centras „Sekly
čia”,' ' apaugęs įvairiausiomis
institucijomis ir iniciatyvomis:
čia yra lietuviško maisto res
toranas ir vyksta renginiai
pagyvenusiems; viešbutis, ap
gyvendinantis gydyti iš Lietu
vos atvežamus vaikus su ma
momis; veikia „Margutis II”
lietuviškas radijas; „Pensinin
ko” žurnalo redakcija. Čia
veikia keletas jos sukurtų (ir
praktiškai jos vedamų) komi
tetų: „Lietuvos vaikų viltis”
(prezidentė Gražina Liau
taud), „Lietuvos našlaičių glo' ba” su pakomitečių teisėmis
veikiančiais Studentų ir Al
mos fondais (prez. Birutė Ja
saitienė), „Vaikai” (prez. Alė
' Kėželienė), „Lietuvos parti
zanų globos” (prez. Leonas
Maskaliūnas). Birutė Jasai
tienė daug metų yra „Draugo”
leidėjų valdybos ir Draugo fon
do valdybos narė. Žinodami
Birutės Jasaitienės sugebėji
mą organizuoti lėšų telkimo
vajus, tautiečiai kviečiasi ją į
visus didesnių renginių lėšų
telkimo komitetus. Tai lietu
viškas darbas. Tapusi „Sekly
čios” valdytoja ji noromis ne
noromis turėjo įsijungti ir į
Čikagos miesto bei Marąuette
Parko apylinkės gyvenimą.
Atlikdama pareigas miesto
savivaldybės komitetuose, ji
tuo pačiu „Seklyčią” pavertė
ir miesto socialinio ūkio dali
mi. Tai padeda išlaikyti šią
įstaigą (nes miesto socialinis
komitetas suteikia per metus
30,000 dol. dotaciją), bet tuo
pačiu ir uždeda papildomų
įpareigojimų - padėti spręsti
apylinkės problemas. Neseniai
teko girdėti vieną Marąuette
Parko apylinkės gyventoją
sakant, kad čia pastaraisiais
metais tapo saugiau gyventi,
nes ėmė veikti apylinkės sau. gos tarnyba, kurios patruliai
24 valandas per parą stebi
gatves. „Seklyčioje” yra šios
tarnybos būstinė. Gerokai lai
ko B. Jasaitienė praleidžia
posėdžiaudama Čikagos mies
to centre, kur jai tenka spręsti
visos Čikagos problemas ir
dalyvauti skirstant pinigus so
cialinėms viso miesto organi

zacijų reikmėms. Bet didžioji
dalis jos savaitės laiko praei
na priimant interesantus, daž
niausiai - naujai atvykusius
gyventi į JAV - legalius ir ne
legalius tautiečius. Nėra kitos
tokios įstaigos ne tik Čikagoje,
bet ir visoje valstybėje, kur
papuolęs į nemalonę, bėdą,
ištiktas
nelaimės,
galėtų
kreiptis lietuvaitis (į amba
sadą ar konsulatus nelegalūs
nedrįsta kreiptis). O į Ame
riką atvažiuoja ne tik energin
gi, apsukrūs žmonės, čia, deja,
nemažai atklysta ir visai gyve
nimui nepasiruošusių žmonių.
Kai tokie tampa Amerikos or
ganizacijoms
nepakeliama
našta, visos jos galų gale kada
nors kreipiasi į „Seklyčią”,
kur Birutė Jasaitienė tokiems
žmonėms paprastai būna ir
teisėjas, ir kunigas, ir psicho
logas, žodžiu, paskutinė viltis.
Vienus nuskriaudžia darbda
viai, kitus - čia sukurtos šei
mos narys. Senieji lietuviai
vieną dieną pasijunta bejėgiai,
nebesugebantys valdyti turto
ar nebepajėgiantys apsitar
nauti. Visais tokiais atvejais
vienas visų kelias - į „Sekly
čią”, jau plačiai žinomą ne tik
Čikagoje ir Amerikoje, bet ir
Lietuvoje. Čikagos policija,
užtikusi oro uoste anglų kal
bos nemokantį lietuvį, nesą
žiningų vertelgų įviliotą į
Ameriką ir paliktą likimo va
liai, taip pat pirmiausia skam
bina į „Seklyčią”, o ne į konsu
latą. Birutei Jasaitienei tenka
spręsti rebusus ir tada, kai
koks nutrūktgalvis tautietis
sėda į Amerikos kalėjimą.
Nesibaigiantis
antplūdis
kasdieninių interesantų Biru
tę Jasaitienė privertė įsigyti
notaro teises, kad galėtų pa
lengvinti naujosios bangos lie
tuviams tvarkyti juridinius
reikalus. „Draugo” dienraštyje
ji jau daug metų veda sociali
nių paslaugų skyrelį, kur,
talkinama Aldonos Šmulkštienės, stengiasi padėti senie
siems tvarkyti savo buitį bei
turtą, o naujiesiems susigau
dyti imigracinių dokumentų
pinklėse. Žodžiu „Seklyčia”
veikia kaip greitoji pagalba, ir
dar nebuvo tokio atvejo, kad
Birutė Jasaitienė nebūtų ra
dusi išeities.

Tą kalną darbų, dėl kurių
jai nelieka laiko net sirgti, ji
atlieka nemokamai, vien iš ge
ros širdies, iš lietuviško pat
riotizmo, dar ir keliones į Lie
tuvą ar Ameriką lietuviškais
reikalais susimokėdama iš
savo kišenės („Jeigu aš imčiau
algą, „Seklyčia” neišsilai
kytų”, - sako Birutė Jasaiti
enė). Apie tai ji nekalba su ko
legėmis amerikietėmis, val
dančiomis panašias įstaigas,

su kuriomis ji susitinka mies
to komitetų posėdžiuose, nes
žino, kad jos to nesuprastų,
mat šias pareigas atlieka, gau
damos iš miesto biudžeto
80,000 dol. algos per metus.
Dauguma jos darbų yra susi
ję su didžiuliais pinigais, bet
norint juos išleisti, pirmiausia
reikia surinkti. Per jos rankas
pereina neįtikėtinos sumos,
kurias suaukoja geraširdžiai
amerikiečiai. Birutės Jasai
tienės žodžiais, žmonės ypač
dosniai aukoja vaikams. Štai
„Lietuvos našlaičių globa” didžiausias jos vedamas komi
tetas - globoja per 1,000 vaikų
Lietuvoje ir per 8 gyvavimo
metus tam tikslui buvo su
rinkta 1,8 mln. dol. „Pinigus
reikia mokėti ne tik surinkti,
bet ir protingai išleisti”, sako Birutė, kartodama savo
tėvo, pagal profesiją miš
kininko, Igno Užgirio žodžius.
Jis, jau ne pirmos jaunystės,
su 5 vaikais išvykęs iš Lietu
vos, sugebėjo ir Amerikoje su
sikurti gyvenimą ir sau, ir vai
kams. „Mano tėvas mokėjo
gyventi”, - sako Birutė Jasai
tienė. Iš tiesų moka gyventi ir
ji, tik užgyventą turtą ji susi
deda ne į savo kišenę. Sėkmės
pagrindą tokiame darbe, kur
skaičiuojami pinigai, sudaro
partnerių pasitikėjimas. Bi
rutės partneriai - aukotojai.
Jeigu aukotojai tavim nepasi
tikės, tavo sėkmė tave apleis.
Norėdamas, kad tavim pasi
tikėtų, turi būti krištoliškai
sąžiningas.
Birutė Jasaitienė, atėjusi į
„Seklyčią” prieš 12 metų, rado
didžiulę skolą. Per trumpą
laiką jos atsikratė ir kasmet
darbo apimtis vis plėtė. Tai
diktavo gyvenimas, ir ji jam
nesipriešino. Galima sakyti,
kad lietuviškoji visuomenė ją
itrado, ir atrado gerokai vėlai,
jau paaugusių trijų vaikų
mamą, buvusio JAV LB pirmi
ninko Jono Jasaičio našlę. Ir ji
čia save atrado. Tuose su
dėtingiausiuose ir įvairiausių
kompetencijų labirintuose ji
jaučiasi kaip žuvis vandeny.
Be abejo, pavargsta (išvargina
ne darbas, o žmonių bėdos),
bet darbas yra nesunkus, kai
jis yra mėgiamas ir kai žinai
ką daryti. O iš prigimties gabi,
imli, išradinga ir darbšti, prie
viso to dar ir linkusi padėti ki
tiems, ji, atrodo, taip lengvai
sprendžia kitų problemas. Gal
todėl, kad gyvenimas ją iš
mokė kantrybės. Ji niekada
nerodo savo nuovargio, nesi
skundžia sunkumais. Viskas
bus gerai, - jos šūkis. Aštuo
nerių metukų likusiai be ma
mos, augusiai karo, pasitrau
kimo į Vakarus baisumų aki
vaizdoje, jai gelbėjo asmeny
bės tvirtumas. Atrodo, kuo
daugiau iš jos reikalavo gy
venimas, tuo daugiau atsiver
davo jos vidinių turtingos pri
gimties galimybių. Jeigu jos
gyvenimas būtų susiklostęs be
tragedijų ir lūžių, kažin, , pa
galvoji, ar būtų atsiskleidę jos
tiek įvairiapusių talentų.
Pagal pasirinktą profesiją ji
buvo mikrobiologe, dirbo ligo
ninės laboratorijos vedėja.
Nors darbe buvo vertinama ir
nenoriai išleista į pensiją, bet,
iš šono žiūrint atrodo, kad ge
riausiai ji atsiskleidė įsisukusi
į lietuviškąją veiklą, kur,
išeinant senajai pokario vei
kėjų kartai, reikėjo užpildyti
atsirandančias didžiules lietu
viškojo veikimo spragas. Rei
kėjo naujų vadovų. O darbui
su žmonėmis reikia turėti
ypatingų charakterio bruožų mokėti ne tik vadovauti, bet ir
išlaikyti žmones, tuo labiau
visuomeniniame darbe, kur
už pastangas niekas nemoka.
Birutė Jasaitienė turi šimtus
rėmėjų, savanorių, bent de
šimtį tūkstančių aukotojų,
tūkstančius globotinių. Tai
milžiniškas fabrikas, aprė
piantis visą Ameriką ir dar to
liau, nes didžioji to darbo re

zultatų dalis yra skirta Lietu
vai. Taigi šiemet bus kam
nuoširdžiai džiaugtis Balzeko
muziejaus Metų žmogaus var
do skyrimo komiteto sprendi
mu.
„Šiame greitai judančiame
pasaulyje, kuriame gyvenimą
valdo materializmo Siekiai, re
tas asmuo, nors ir jaustų norą,
teatranda laiko ir jėgų padėti
kitiems, o dar retesnis pa
galbą artimui bei tautai laiko
pagrindiniu gyvenimo tikslu.
Tokiam
altruistiškam
ir
išskirtiniam asmeniui skiria
ma 2002 m. Balzeko Lietuvių
kultūros Metų žmogaus pre
mija - humanistei, filantropei,
pasiaukojusiai veikėjai Birutei
Jasaitienei”, - rašoma rengi
mo komiteto pranešime spau
dai. Tai ne pirmas toks jai su
teiktas žymuo. Ji turi išei
vijos organizacijų apdova
nojimų - šaulių, Amerikos
Lietuvių Romos Katalikių
moterų, korporacijos „Giedra”
ir kt., ją ne kartą įvertino
Čikagos miestas, Čikagos so
cialinių reikalų departamen
tas, o 1998 m. Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino 3ojo laipsnio ordiną jai suteikė
Lietuvos valstybė. Į šių apdo
vanojimų turinį įeina ir anks
čiau nuveikti darbai. Birutės
Jasaitienės darbų sąrašas
būtų nepilnas, nepaminėjus,
kad ji keliolika metų yra bu
vusi BALFo direktorė, Putna
mo seselių rėmėjų Čikagos
skyriaus pirmininkė, pade
dant JAV LB Socialinių rei
kalų tarybai ir dukrai Jūratei
Budrienei, yra organizavusi
tris „Dovana Lietuvai” konfe
rencijas...
O gyvenime šią darbų ir
nuopelnų slegiamą veikėją
visi vadina tiesiog Birute.
Audronė V. Škiudaitė

DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 14 d., šeštadienis

RUGSĖJIS — LIETUVIŠKO ŠVIETIMO VAJAUS MĖNUO
Rugsėjo 7 d. (kai kur 8 ar 14
d.) JAV lietuviškose mokyklo
se prasidėjo naujieji mokslo
metai. Praeitais mokslo me
tais devyniolikoje mokyklų
mokėsi 1,230 mokinių (nuo 5
metų iki studento amžiaus) ir
dėstė 195 mokytojai su kelias
dešimt pagalbininkų. Šiais
mokslo metais savo veiklą
žada pradėti „Saulės” mokyk-
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la Atlanta, Georgia, organi neišsilaikytų. JAV LB Švieti
zuojasi mokyklos Pittsburg, mo taryba kviečia savo auka
Pennsylvania, Waukegan, Illi prisidėti prie šių metų mokyk
nois. Galime džiaugtis, kad loms remti vajaus ir užtikrin
mokyklų ir mokinių skaičius ti visiems lietuviukams gali
auga.
mybę lankyti lietuvišką mo
kyklą.
Mokyklos,
su
keliomis
Paramą prašome siųsti: Lit
išimtimis, moka aukštas nuo huania Education Council
mas už patalpas ir be lietu 1501 Valecrof Avė. Westlake
viškos visuomenės paramos Village, CA 91361.
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Vinco Krėvės lietuviškosios mokyklos mokiniai (Philadelphia, PA), gieda bažnyčioje.

* Aljanso „Langas į at
eitį”, steigiančio nemoka
mus viešus interneto prieigos

taškus, narių gretas papildė
audito, mokesčių bei konsul
tacijų paslaugas teikianti ben
drovė „Deloitte & Touche”, ad
vokatų įstaiga „Lideika, Pet
rauskas, Valiūnas ir partne
riai” bei ryšių su visuomene
agentūra „DDB&Co ir Kat
kevičius”. „Langas į ateitį”

subūrė bendroves „Omnitel”,
„Lietuvos telekomas”, „Han
są-LTB” ir Vilniaus bankas,
vėliau prie jo prisijungė „SonexCo” ir „Alna”. Aljansas
vykdo Lietuvoje verslo para
mos informacinės visuomenės
plėtrai projektą, kurio paskir
tis — skatinti interneto nau
dojimą Lietuvoje ir tokiu būdu
kelti gyvenimo lygį. (BNS)

* Švedijos tarptautinės
plėtros ir bendradarbiavi
mo agentūra Kaune šiais me

tais įgyvendins 2.55 mln. litų
vertės projektą, kurį vykdant,
dalies miesto gyventojų bu
tuose bus įdiegtos demonstra
cinės centralizuoto šildymo
sistemos. Naujos švedų tech
nologijos gyventojams leis su
taupyti iki 15 proc. mokesčių
už šilumos energiją. (BNSįtf

DMtu europa
Kortelė
“Nutrink ir laimėk“
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arba šimtus kitų
|| puikių prizų
DIDIEJI PRIZAI

$1,000 Grynais pinigais
PIRMIEJI PRIZAI

$500 Grynais pinigais
ANTRIEJI PRIZAI

$50

Dovanų kortelės

arba

Foot Lockcr

Šiemet ištylėkite savo vaikus I mokyklą ypatingai— galite iš karto laimėti $1,000 arba kitus puikius prizus. Jei siųsite vVestern Union*'
piniginę perlaidą* iš vietinių agentūrų Jungtinėse Valstijose j Rytų Europą nuo 2002 m, rugpjūčio 1 iki rugsėjo 30 d., gausite loterijos
kortelę. Surinkę tris vienodus užrašus, laimėsite nurodytą prizą.
* Nereikia nieko pirklį, norint dalyvauti arba taknėti. Paskambinkite 1-SOO-325-6CŪG dėl smulkesnės informacijos. Foot tocker* Ir Toys"R"Us,* nėra šio pasiūlymo sponsorial arba kosponsoriai.
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DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 14 d., šeštadienis
Siūlo darbą

Ieškomas bendrosios praktikos
gydytojas darbui Lietuvoje, privačioje

Baltijos-Amerikos terapijos ir chi
rurgijos klinikoje. Baltijos Amerikos
klinika — vis dar vienintelė Vakarų
standartus atitinkanti, visų parą
veikianti medicinos ir chirurgijos
įstaiga, kol kas vienintelė Lietuvoje
užsienio draudimo kompanijų pri
pažinta klinika, Lietuvos vyriausybės
laikoma viena moderniausių sveikatos
apsaugos įstaigų.
Reikalavimai: aukštasis universitetinis
medicininis išsilavinimas (JAV), prak
tika — 5 metai. Privalumas — lietuvių
kalba. Kontaktai: +370 2 342020

Ieškomi darbininkai valymo

darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais j
vakarinius priemiesčius.
Skambinti po 6 v.v.,
tel. 815-439-0037.
Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.
Tek 615-554-3161.
Window VVashers Needed!

Renkame 50 grupių, po 1, 2 ar 3
Asmenis (vyrai ir moterys). Turite
turėti savo automobilį ir susikalbėti
angliškai. Darbas nuo pirmadienio
iki šeštadienio. Atlyginimas $80$150 į dieną. Atlyginama kiekvieną
dieną. Atvažiuokite šiandien,
pradėkite dirbti rytoj. Blue Sky

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Washing.
Chicago and Milwaukee area.

Tel. 800-820-6155.

Reikalingi mūrininkai ir

Window Cleaning, Ine., 2752
Maple Avė, Dovvners Grove, IL
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355

pagalbiniai darbininkai.

greitkelio, Maple ir Walnut gatvių
kampe. Tel. 630-515-8706.

630-774-1025.

Tek 815-462-6263;

Dengiami stogai, kalamas
„siding”, atliekami cemento,
„plumbing” bei kiti namų
remonto darbai.

A & S

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių šeimose
su gyvenimu.

Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milwaukee.
Tel. 773-278-0660.
Part time accountant/bookkeeper
reikalingas visuomeninio pobūdžio

lietuviškai organizacijai Čikagoje,
galįs naudoti lietuvių ir anglų kalbas,
turįs kompiuterį ir susisiekimo
priemonę. Kompensacija pagal susi
tarimą. Tei. 773-275-4222.

Pro Care Agency
We are looking for English
speaking Aannies, caregivers,
housekeepers. We have live-in or
come & go FT/PT positions.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Nebrangiai atlieku
elektros, dažymo, staliaus,
„plumbing”, lauko darbus.
Tel. 708-205-1046, Vytenis.

24HRS, 7DAYS
773631-1833
312-371-1837

FREE ESTIMATE

Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija

A.C HOME CONSTRUCTION INC.

ANDRIUS CONSTRUCTION
Priestatai, „basement", virtuvės,
spintelės, vonios, plytelės, langai,
durys, laiptai, turėklai, grindys,
santechnika, elektra Ir t.t.
Tel. 630-960-2976;
630-853-8062.

Licensed roofing contractor.

STASYS CONSTRUCTION

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

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

Tel. 708-417-7833
Medžio darbai, elektra,
santechnika, grindys, dažymas...
Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.
ŽILVINAS
VENCIUS

contractor

ZSL

uctIon
CONSTRUCT

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

S. Benetis, tel. 630-241-1912
Rūsių, virtuvių ir vonių
įrengimas, keramikos plytelės,
grindys, pažymai iš lauko
ir vidaus.
Tel. 708-955-1392;
708-460-9338, Gintaras.

Imigracinės ir vizų
paslaugos

Parduoda
SIŪLOME DARBUS!

ALL CARE
Employment Agency
Tek 773-736-7900.

Krautuvėlė „LIETUVĖLE"

Vizos į JAV Lietuvoje.

608 W. Roosevelt,
•Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

VALGYK KUGELĮ!!!
Sudėtis: tarkuotos bulvės, pienas, lašinukai,
druska, prieskoniai. 2 svarai tarkuotų bulvių
sudedama į indą.
Įpilame pieno, Įdedame pjaustytų lašinukų,
druskos, prieskonių ir sumaišome. Kepame 1
vai. įkaitintoje orkaitėje. Valgome su grietine.

i

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

O’FLAHERTY REALTORS
& BUOLDERS, line.
Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
jonavicius@home.com

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

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai.
3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

GREIT PARDUODA
Landmark
l^**3*! properties
JrjT-------,

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

RIMAS STANKUS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

Draudimo paslaugos

Siūlo finansavimą

YUrOMOBUJU NAMlį SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

DMC
Ilona Retytė
Tel. 847-668-6279

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

Negaiškite laiko,
išnaudokite patį
mažiausią procentą.,

Apmokėjimas po fakto.

tarkavimo mašinos.
Duodame garantiją, UPS siunčiame
į kitas valstijas. Platus asortimentas
ir kitų prekių. Taip pat gaji te
užsisakyti ir naujausią, 20Dl m.
„Visuotinę Lietuvių Enciklopediją”.
Jaunimo centre prekiaujame tik
savaitgaliais, o kitomis dienomis ir
savaitgaliais —

Tel. Čikagoje _ 773-575-5586;
773-793-0930;
Lietuvoje — 8-285-35728;
ei. paštas:
gitrama @ hotmail.com

STATE FARM INSURANCE :
DRAUDIMAI

PERMANENT STATUS IN
CANADA!!!

•

5741 S. Harlem Avė.

9 years of experience in immi
gration to Canada
Visit our vvebsite vvith over
10,000 hits a day
www.immigration-service.com

Parduodamas automobilis
CHEVY CELIBR1TY 89 m.

„Station vagon” — gera būklė,
kondicionierius. .
Kaina $800.

We can get all information about
your file by immigration officers
induding points assessment.

GTS 773-237-0066

Tel. 773-680-4874.

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

c

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

Tik už $85 parduodamos bulvių

Tel. 847-845-3972.
KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas — „catered”
Siunčiame mūsų produktus UPS
’ Atidaryta 7 dienas savaitėje
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Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits”,,,decks”,„gutters”,plokš
ti ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

Please call: 773-237-2220.

Gail. seserų padėjėjoms
kompanijonėms ir namų
ruošos darbininkėms.
Galima gyventi kartu arba
atvykti j darbą ir išvykti.
Kreiptis:

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Kitos paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDJMAI-PATAISYMAI.

Amber construction Co.

arba e-mail: bak@takas.lt

Reikalingi langų plovėjai.

Namų remonto ir statybinės paslaugos

Diagnostika ir gydymas liaudies
medicinos metodais.

Tel. 847-635-0353;
847-507-4074 (mob.)

5710 W. 95 St., Oak Lawn
708-423-5900

Tai - Jūsų laikraštis
IIKAIGAS

„Westem-Saiithem Life & Flm
Company", įkurtoje 1888 m.

Tel. 773-736-3272, ext 130;
708-456-5897 (namų);
708-769-5897 (mob.).
4610 W. Diversey Avė., Suite C,
Chicago, IL 60639-1829.
Klientui pageidaujant, atvykstame į namus.

Kraustymosi paslaugos
MOVING

■Kd TLANT/C

*&yL ressCorp.

Tel: 888-6-15-2-148, 708-599-9680

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

Tik $85.

Skambinkite, jei jus sudomino ši
informacija.
Mes garantuojame sutaupyti
jums pinigu.

Oiympic Mortgage, Ine.
DHnoi s Residential Mortgage Licensee
1127 Lake St
Oak Park, IL 60301
TeL 708-445-0140 (angliškai)
Tek 708-341-5176 ir 815-293-0675
(lietuviškai)
>■
Fax. 708-445-0149 g
Michael J. Szala — President
Dainius Vidžiūnas — Padėjėjas
Norite pirkti namą? Reikia pinigų?
Skambinkite ir sakykite, kad matėte šį
skelbimą „Drauge”

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

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

on®. 1

I Pager 773-260-3404

l.1acwcenatos I

! Tei:630-205-9262

1 E-mail: amikulis@usa.com

J įvairus nekinojamas turtas:
l * Nemokamas įkainavimas
l * Nemokama rinkos analizė

I * Pirkimas
J * Paitiavimas
i * Surandame
l optimaliausią finansavimą

708-387-9144

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus

Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
už jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.

vyrams ir moterims. Susitarus,
atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

Tel. 773-875-6232.

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į
VILNIŲ

iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito,
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair
ir kitomis oro linijomis.

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

New Vision

DANUTĖ
MAYER

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

OrtUK-.
—šCTAl

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,
1 mieg. butas 67 & YVhipple
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543
Oak Lawn išnuomojamas 4
kambarių, 2 mieg. butas su šiluma.
Yra šaldytuvas ir dujinė viryklė..
Šalia teniso kortai ir baseinas.

First Rate Real Estate, 773-7672400, Aušra Padalino.
Butukai pensininkams.

Modemus, erdvus, savarankiškai
tvarkytis. Gražioje aplinkoje,-Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų
priežiūroje. Pasinaudokite šia proga.

Vilią
155,
Thompson, CT 06277

Išnuomojamas gražus 2
miegamųjų butas vyresnio
amžiaus žmonėms į vakarus
nuo Marųuette Parko.
Tel. 708-656-6599.

Šalia Harlem Avė.
išnuomojamas vienas
kambarys su Baldais.
Kaina $325. t
Tel. 708-476-1184, Zita.

Tel. 630-816-7114.

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.

B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų
mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų
kalba ir kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicininės
sąskaitos
Šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.
Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

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

CERTIFIED DENTAL ASSISTING PROGRAM
s, D -ė

Douglaston, N Y 11363

Tel. 718-423-6161

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

800-778-9847
Fax 718-423-3979

E-MAIL:

VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB.SITE:

WWW.VYTISTOURS.COM

• DENTAL ASSISTANT
• ADA CODES
« RECEPTIONIST

Teirautis tel:

847-401*3200

From Chicago we offer daily service to Vilnius
vvith a hassle free eonneetion through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel vvith SAS, you can earn mileage credit
vvith United’s Mileage Plūs® or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavlan.net

• Teorijos ir praktikos užsiėmimus veda
specialistai, turintys ilgametę patirtį
• Padedame sudaryti reziume ir praeiti interviu
• Padedame įsidarbinti
• Mokslas trunka 2 mėnesius

195 ArBngton Heights Road, Suite
160, Buffalo Gravę, 1.60089

SAS
It’s Scandinavian

l
l
l
l
l
l
l

Bus.: 708-361-0800
VniceMaib
Fax: 708-361-9618

Nuo 2002 m. rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d.

persiuntimas UPS — nemokamas.

I

GEDIMINAS

www.atlanticexDresscorD.com/isterra

Siūlo mokytis

Lietuviška bulvių tarkavimo mašina

:
;

• Sveikatos ir gyvybės draudimai
• Kritiškų ligų draudimai (vėžio, širdies ir t.t)
• Nelaimingų atsitikimų draudimai
• Pensijiniai planai
Visas šias paslaugas rasite
vienoje stabiliausių ir seniausių
draudimo kompanijų '

THE LITHUANIAN WORLO-WIOE OAILV

SKAMBUČIAI Į LIETUVĄ - TIK 22.9 C/MIN.
|TEL
TELEFONINES KORTELES - LIETUVA 11 C/MIN.

;•

Įžvalgus — visada apsidraudęs!

Susikalbėsite lietuviškai,
paskambinę licenzijuotai
atstovei Nijolei Stefanski.

Įvairus
Liaudies medicinos gydytojas
OLEH CHEREDNYK.

Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos
Agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai

• Dirbame su daugiau kaip 40 bankų
• Patys mažiausi % visame IL
• Sutaupykite pinigų perfinansuojant
savo nekilnojamąjį turtą

. Audrius "Mikulis

Scandinavian Airlines.

IEŠKANTIEMS DARBO
Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee,
Chicago, IL 60631. 1-847-6470433. Kalbame ir rusiškai. Klausti
Jurijaus arba Leonido.
SVS Taxi Co. ieško vairuotojų. Geros
sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir
daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1 -847-612-4282
Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys).* Paruošiame, padedame gauti
licenziją ir įdarbiname.
1-847-948-0994 arba 1-847-338-5838

DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai
1-312-37)-4445 Namų valymas,
vaikų priežiūra, seneliai

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

NINA
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai,
angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200
Vaikai ir seneliai
HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai,
angliškai
įvairūs darbai
LEONID
2881 N Milvvaukee
1-773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai

American-Polish Domestic
Employment Agency
1-773-342-6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims
1-773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

MARGARET
1 -708-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 St., Chicago, IL

Trumpai apie viską
(Naudojantis „Lietuvos ryto” (LR), ,.Lietuvos tmių" (Lž), „Respublikos* (R),
„Kauno dienos" (KD>, „Klaipėdos' (K) dienraiiių, BNS ir Eltos inforraadjoniis)

* „Teoriškai gali būti
taip, kad ilgalaikiai ‘Jukos’
planai pasikeis ir ji sumanys

išmainyti ‘Mažeikių naftą’ į
kokią nors Irako naftos verslo
vę. Tada turėtume strateginį
investuotoją Sadamą Huseiną
— būtų tikra politinė katas
trofa”, samprotavo konserva
torių partijos vadovas Vytau
tas Landsbergis. Anot jo,
„Geriau būtų Rusijos naftos
kompaniją tiesiog vadinti pa
reigų ir teisių perėmėja, bet
ne strategine investuotoja”.
(KD, Elta)

* Beveik pusė Seimo na
rių turi privačių interesų

įvairiose verslo srityse. Jiems
Seimo Etikos ir procedūrų
komisija įteiks atmintines,
priminsiančias, kad reikėtų
susilaikyti nuo balsavimo par
lamento posėdžiuose tais atve
jais, kai svarstomi su tam tik
ra verslo grupe susiję klau
simai. Pirmą kartą atmintinės
Seimo nariams dėl privačių in
teresų vengimo tarnyboje bu
vo parengtos ir išplatintos šių
metų pradžioje. Tuomet oficia
liame sąraše buvo 65 parla
mentarų pavardės. (KD, LR, Elta)

* Jeigu Seimo nariams
pavyks užgniaužti nesuta
* Per metus bankruta
rimus, Lietuvos kariai jau vusių įmonių darbuoto
lapkritį gali išvykti į antitero- jams išmokėta daugiau kaip

ristinę užduotį karo nualin
tame Afganistane. Pastaruoju
metu lietuvių siuntimui į Af
ganistaną prieštarauja kai ku
rie socialdemokratai. Vytauto
Didžiojo jėgerių bataliono va
das majoras Valerijus Šerelis
teigė, kad kariai pasirengę bet
kada išvykti į Afganistaną.

* 16-ajame atvirąjame
Vokietijos sportinių šokių

čempionate teisėjavusi Lietu
vos nusipelniusi trenerė Jūra
tė Norvaišienė mano, jog atėjo
metas pasaulio elitui priklau
santiems geriausiems Lietu
vos šokėjams savo įvaizdį bei
stilių papildyti naujais akcen
tais. „Mes per daug kuklūs,
santūrūs, linkę tramdyti savo
jausmus, o dabar publiką ir
netgi arbitrus galima greičiau
nuginkluoti nevaržomu arba
netgi suvaidintu temperamen
tu”, teigė J. Norvaišienė. (KD,
Elta)
* Koncertų rengėjai bei
atlikėjai jau skaičiuoja bū

simus tūkstantinius nuosto
lius dėl Vilniaus savivaldybės
sprendimo iki metų pabaigos
uždrausti naujus renginius at
virame ore bei neleisti parda
vinėti alkoholio koncertų me
tu. Dėl apribojimų ne tokie pa
trauklūs bus ir prezidento rin
kimų kampanijos renginiai.

38 mln. litų. Lygiai prieš me
tus pradėjęs veikti Garantinis
fondas yra paskutinė ir vienin
* 73 individualios įmo
telė bankrutavusių įmonių nės ir bendrovės iš Nerin
darbuotojų viltis atgauti bent gos, Rusnės, Drevemos, Šilu
dalį už darbą jiems nesumo tės, Kintų, Klaipėdos, Palan
kėtų pinigų. „Per mėnesį Lie gos bei Kaišiadorių pradėjo ru
tuvoje apytikriai iškeliama dens žvejybą Kuršių mariose.
apie 30 bankroto bylų — tad Verslininkai iki metų pabaigos
* Viskas, kas susiję su darbo mums tikrai nepri galės sugauti dar beveik 370
kariškiais, yra paslaptis Lie trūks”, sakė Garantinio fondo tonų karšių ir per 90 tonų ster
kų (kitų žuvų nelimituoja). Dėl
tuvos piliečiams, tačiau ne Ru direktorius. (KD, Elta)
sijos specialistams ir slapto
* Sausrai iškepinus karštų orų žvejyba mariose
sioms tarnyboms. „Respubli miškus, per vasarą nieko už prasidėjo žymiai vėliau nei pa
kai” tapo žinomas skandalin dirbti negalėję dzūkai plūs prastai. Žvejų skaičiavimais,
gas faktas, jog į NATO duris telėjo į spanguoliautojų Meka jie neteko 100,000-200,000 li
besibeldžiančios Lietuvos ka vadinamą Čepkelių raistą. tų. (K, Elta)
rinis jūrų laivynas bendradar Spanguolių derlius šiemet nė
*
Vokietijos
banko
biauja su rusais. Galingiausių ra labai gausus — saulės su- „Nord/LB” valdomas Lietu
savo ginklų - raketų — prie kepintos uogos anksti sunoko vos žemės ūkio bankas plečia
žiūrą laivynas yra patikėjęs ir liko mažos. Supirkėjai už interneto paslaugas — banko
Rusijos bendrovei. Slaptas šių uogų kilogramą moka po 2- klientai už komunalines pa
Lietuvos ginklas — rusų ran 3 litus, turguje panašiai tiek slaugas jau gali atsiskaityti ir
kose.
(R, Elta)
prašoma už litrą. (LR, Elta)
internetu.
(BNS)

* Senkantis vanduo
Kaune pasiekė kritinę ri
bą. Jei upių ir marių vanduo
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ir toliau seks, ims žūti augme
nija ir gyvūnija. Dėl labai įšil
dyto vandens ir beveik apmi
rusios srovės upėse padaugėjo
dumblių. Jie pūva ir skleidžia
kenksmingas dujas, kurios di
dina organinę vandens taršą.
Ypač tai jaučiama Kauno ma
riose. Vanduo mariose labai
nuseko — jo lygis nukrito 1.2
m žemiau normos. (KD, Elta)
* Operatyviniai darbuo
tojai išaiškino neįprastą
vagystę — pasiturinčių klai

pėdiečių šeimoje ilgą laiką va
giliavo auklė. Savo auklėtinės
tėvams ji padarė žalos net už
8,000 litų. Vagilė buvo išaiš
kinta tik tada, kai verslininko
namuose policininkai sumon
tavo slaptą kamerą. Mergina
buvo sulaikyta su įkalčiais.
Pas ją rasti lombardų kvitai,
kuriuos ši gavo pardavusi pa
vogtus aukso dirbinius (už
5,000 litų). Taip pat nustaty
ta, kad ji pavogė banko korte
lę ir netoli savo namų iš ban
komato paėmė pinigus. (K, Elta)
* Panevėžio „tulpinių”
gaujos aukų sąrašas ilgėja.

Sėkmingai tiriama vadinamoji
Kiesų nužudymo byla pareigū
nams tapo savotišku siūlo ga
lu, kurį patraukus pavyko at
skleisti, kaip atrodė, net bevil
tiškai įstrigusias nužudymų
bylas. Tarp jų — prieš 8 metus
įvykdytą trijų panevėžiečių,
grįžtančių iš Biržų „karvelių”
vadeivos laidotuvių, sušaudy
mą kelyje bei karinės kontr
žvalgybos karininko nužudy
mą. Panevėžio apylinkėse iš
viso jau surasta per 40 šauna
mųjų ginklų, sprogmenų. (LŽ,
R, Elta)

Vilniuje prasidėjo didžiausia miesto metų šventė „Sostinės dienos”. Iki
rugsėjo 22 dienos ji kvies pramogauti vilniečius ir sostinės svečius. „Sosti
nės dienų” programoje — 15 muzikos ir teatro festivalių, įvairių parodų,
koncertų ir filmų peržiūrų.
Nuotr.: Tradicinėje Pranciškaus mugėje susirinko išradingiausi liau
dies meistrai bei senųjų amatų atstovai iš visos Lietuvos.
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

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

B1OTNT INSURANCE AGENCY
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

Always With Flovvers
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• Vestuvinės ir proginės puokštės
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms
progoms su 20% nuolaida
• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Gėlės visoms progoms
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

CAROLINA JANITORIAL, Ine.
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904
Kviesti Eugenijų
kalba lietuviškai
viešbučių kambarių tvarkymas,
padavėjos, senelių priežiūra

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

1-773-992-2210
lenkiškai, angliškai
Auklės
9400 W. Foster Avė., #205

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID

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

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

NIKĄ

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

LACK & SONS

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

FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

IVA
1-708-499-9861
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES
1-708-430-5700

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

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine
1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

MARINA
1-847-329-0202
kalba rusiškai, angliškai
namų, viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratęsimas • "aid to
tax payer" informacija dėl taksų
mokėjimo • vaikai ir seneliai

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP.
You can't beat our business telecom Service for quality,
reliability and value. Call 1.866.THE.DARE and let us prove it.
It's a fact - we are the better choice.

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.
ALL PHONES

CALL NOW & SAVE $700. Tofal Communications Options’" is big business tools at small business prices.
Our premium fiber-oplic nehvork delivers reliable local, long distance and Internet Service through one cost-saving,

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

7

TI -grade connection - including "ahvays on" Internet access vvith speeds of up to IMbps.

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

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

TURGUS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER

Valentinas Krumplis

allegiancetelecomjnc.
One source for business telecom.

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street

VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
Totai Communicstlons Options“
1.866. THE. DARĖ
www.allegiancetelecom.com

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES

1-708-652-5245
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SKELBIMAI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Kviečiame Indiana, Michi
gan, Wisconsin valstijų lietu
vius; kviečiame iš Lemonto,
Lockport, Darien, Naperville,
Orland Park, Hickory Hills,
Oak Lawn, Marąuette ir
Brighton Park, Melrose Park,
Maywood, Kenosha, Waukegan, Evanston ir kitų artimes
nių bei tolimesnių Čikagos
priemiesčių... Kur? Į „Drau
go” pokylį! Jis vyks sekmadie
nio popietę (rugsėjo 29 d.), tai
ir iš toliau nebus keblumų
atvažiuoti, nes pradžia 5 vai.
p.p. Jeigu prof. Vytautas
Landsbergis gali atvykti net iš
Lietuvos, tai mums pusva
landžio ar net valandos ke
lionė į „Sabre Room” pokylių
salę — vienas juokas. Dar yra
stalų, dar yra bilietų. Jie gau
nami „Draugo” administraci
joje. Užsisakykite!

XJW į

Š. m. rugsėjo 17 d., antra
dienį, 6:30 vai. v., „Seklyčio
je”, 2711 West 71 st. Street
Chicago, rengiamas seminaras
svarstyti įvairius imigracinius
reikalus. Seminare kalbės
imigracinių reikalų specialis
tas Diego Bonesatti, lietuvių
kalbon vers adv. Algimantas
Rėželis. Kas turi klausimų ar
neaiškumų imigraciniais rei
kalais, kviečiami dalyvauti.
Seminarą rengia JAV LB
Socialinių reikalų taryba.

Amerikos Lietuvių tary
ba rengia nuotaikingos lietu

viškos muzikos programą ant
radienį, rugsėjo 17 dieną, Či
kagos miesto centre. Progra
ma įvyks miesto rotušės Daley
aikštėje (Washington ir Dearbom gatvių sankryžoje prie
Pikaso statulos), kur bus iš
kelta, ALTo parūpinta, 15 x
25 pėdų dydžio Lietuvos vėlia
va. Programoje dalyvaus Lie
tuvos Vyčių choras ir Stasės
Jagminienės
vadovaujama
„Tėviškės” kapela. Programa
prasidės 12 vai. ir tęsis iki pir
mos. Įėjimas nemokamas. Ne
palankiam orui pasitaikius
programa vyks Daley centro
pirmo aukšto salėje. Visus
maloniai kviečia Amerikos
Lietuvių tarybos valdyba.

•
DĖMESIO!
VIDEO
APARATŲ SAVININKAI!

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

Norėdami tikrai kokybiškai
išversti video įrašus iš
Lietuvoje naudojamos PAL
sistemos į amerikietiškąją
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533

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

S. Archer Avė., Chicago, IL
60609. TeL 773-927-9091. Sav.
Petras Bernotas.
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi

niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
Lietuvių respublikonų gegužinėje Lemonte. Iš kairės: Anatolijus Milūnas, kandidatas į valstijos prokurorus Joe
Birkett su žmona (jo kairėje), valstijos senatorė Christine Radogno, buvęs Kongreso narys Ed Dervvinski.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629
TEL.: 773-585-9500

KVIEČIAME Į DF NARIŲ
SUVAŽIAVIMĄ

ar per įgaliotojus. Prašomi visi
pasisakyti kvietimo atkarpoje
dėl DF 5 proc. kapitalo panau
dojimo „Draugo” leidybai, jei
tam neužtektų investavimų
metinio pelno. Atkarpą grą
žinti su įgaliojimu. DF nario
pažymėjimus reikalinga turėti
suvažiavime.
Suvažiavimo
darbotvarkė

Registracija 9-10 vai. r.
Draugo fondą sudaro nariai, planus. Suvažiavimo spren
garbės nariai ir rėmėjai. Na dimų vykdymui yra direktorių
Darbo posėdis — 10 vai. r.
riais yra asmenys ar organiza taryba (iš 9 narių), dvejų metų Posėdžio tvarkaraštis:
cijos, paaukoję 200 dolerių ir kadencijai, kurios narius ren
1. Suvažiavimo atidarymas.
sprendimuose gaunantys po ka suvažiavimas.
Tarybos pirm. Bronius Juode
vieną balsą nuo kiekvienos
Draugo fondas buvo inkor lis.
200 dol. sumos. Garbės nariai poruotas Illinois valstijoje
2. Invokacija — kun. Vikto
yra asmenys ar organizacijos 1993 m. lapkričio 12 d. kaip ras Rimšelis.
„Seklyčioje” rugsėjo 18 d.,
3. Prezidiumo, sekretoriato,
trečiadienio popietę, 2 vai. p.p. paaukoję 1,000 dolerių ir dau ne pelno siekianti finansinė
giau,
pagal
sumą
(1,000,
institucija.
Kitais
metais
DF
nominacijų
ir balsavimo komi
bus skaitoma sveikatingumo
3,000,
5,000
ir
10,000
dolerių)
gavo
aukotojams
teisę
aukas
sijų
sudarymas.
paskaita. Kalbės dr. Laima
4. „Draugo” leidėjų ir vyr. re
Lukauskienė, ND. Tema „Na juos grupuojant į trečiojo, an Draugo fondui nurašyti nuo
trojo,
pirmojo
ir
aukščiausio
federalinių
pajamų
mokesčių.
daktorės
sveikinimai ir pra
tūraliosios medicinos reko
laipsnio
garbės
narius,
jų
var

nešimai.
mendacijos dėl kraujotakos
Suvažiavimo data ir vieta
dus
įrašant
bronzos
lentose,
5. Draugo fondo pranešimai:
Prof. Vytautas Landsber sistemos”. Visi maloniai kvie
Metinis DF 2002 m. narių a) Praeito suvažiavimo proto
gis — Sorbonos ir Loypfa uni čiami ir laukiami! Po paskai kurios kabo „Draugo” admi
suvažiavimas įvyks 2002 m. kolo priėmimas, b) Tarybos —
nistracijos patalpose.
versitetų garbės daktaras, at tos - bendri pietūs. Atvykite!
spalio 5 d., šeštadienį, Jauni Bronius Juodelis, c) Iždo — B.
Draugo
fondo
rėmėjais
yra
kurtos nepriklausomos Lietu
mo
centre, Čikagoje, Čiurlio Juodelis, d) Investavimo —
asmenys
ar
organizacijos,
ku

„Vaje,
kiek
pas
jus
ginta

vos vadovas, Seimo narys,
nio
galerijoje. Kvietimai DF Gytis Kavaliauskas, e) Kon
rie
paaukoja
mažiau
kaip
200
ro,
knygų,
muzikos
įrašų
ir
rugsėjo 27 d. atvyksta į Čika
nariams
su nario pažymėji- trolės komisijos — dr. Kazys
dolerių.
Rėmėjai
tampa
na

visokių
dovaninių
prekių!
”
gą. Šis garbingas lietuvis rug
riais,
nariai
tampa
garbės
na

mais-įgaliojimais
buvo pasiųs Ambrozaitis.
—
nusistebėjo
viena
moteris,
sėjo 29 d. dalyvaus „Draugo”
ti
2002
m.
rugpjūčio
30 d. Dėl
riais,
papildant
įnašus
vajų
ir
6. Pagrindinio kapitalo 5
apsilankiusi
„Draugo
”
admi

pokylyje, spalio 1 d. Illinois
atstumų
ir
kelionių
išlaidų
ne
vajų
metu.
proc. panaudojimas.
un-te skaitys paskaitą studen nistracijoje. Reikia pripažinti,
Draugo fondo nariai bei dauguma DF narių JAV ir
7. Registracijos ir mandatų
tams, spalio 2 d. ALTas ruošia kad ji tuščiomis rankomis
pietus ir su juo susitikimą neišėjo: prisipirko gražių lietu garbės nariai yra pagrindiniai Kanadoje negalės atvykti į su komisijos pranešimai.
8. Direktorių tarybos (ketu
Čikagos miesto centre. Visuo viškų knygelių anūkėliams Draugo fondo šeimininkai su važiavimą. Jie visi prašomi
įgalioti
DF
narius
ar
direkto

balsavimo
teise,
pagal
turimą
(jie
patys
dar
ir
skaityti
nemo

rių
narių) rinkimai.
menė kviečiama visur daly
rius,
gyvenančius
Čikagos
balsų
skaičių.
Metinis
DF
na

ka,
močiutė
paskaitys),
o
ne

9.
Diskusijos dėl tolimesnės
vauti.
Suvažiavimui „Draugo” fondo veiklos.
lietuvių kilmės marčią žadėjo rių suvažiavimas yra pagrin apylinkėse.
svarbu turėti narių balsų kvo
10. Suvažiavimo uždarymas.
Šakiečių klubo gegužinė, apdovanoti gražia gintarine dinė sprendžiamoji institucija,
rumą,
todėl
visi
prašomi
daly

priimanti
darbo
bei
lėšų
apys

sage
ir
auskarais...
Tad
kvie

Bronius Juodelis
turėjusi vykti š. m. rugsėjo 29
DF Tarybos pirmininkas
d., dėl tą dieną rengiamo čiame ir kitus tautiečius apsi kaitas, jų kontrolę ir veiklos vauti suvažiavime asmeniškai
„Draugo” dienraščio metinio lankyti „Drauge” ir maloniai
pokylio, nukeliama į š. m. spa nustebti knygų, sveikinimo
jo šiais metais. Bet ir kelionė į
lio 27 d. Gegužinė vyks Šaulių kortelių bei kitų suvenyrinių
Ameriką, brolio dvynio, jau
prekių įvairumu. Kai atvyks
namuose. Pradžia 12 vai p.p.
dvejus metus gyvenančio
tate į BALFą ar Transpak,
Čikagoje, dėka šiais metais
Šį sekmadienį, rugsėjo 15 būtinai užsukite ir pas mus!
atsirado. Teko imti akade
d., Švč. M. Marijos Gimimo
mines atostogas, nes Amerika
Pasaulio lietuvių centro
bažnyčioje 10:30 vai. Mišių
juk negali laukti.
metu giedos solistė Genovaitė renginių komitetas ruošia nuDailininkės specializacija —
Bigenytė. Visi maloniai kvie deninę madų parodą lapkričio
knygos. Į Čikagą ji atsivežė vi
17 d. didžiojoje centro salėje.
čiami dalyvauti Mišiose.
sas keturias skirtingu metu
sukurtas knygas: pirmoji —
JAUNOS GRAFIKĖS PARODA JAUNIMO
mamai; vėliau, susižavėjus gy
vu
minkštu, šiltu gamtos pa
CENTRE
darėliu katinėliu, įsiteisina
antroji, o dvi pastarosios —
Šią karštą vasarą Čikagoje veiklos galimybės išnaudoja
ir plačiai aplink ją muziejų, mos tiksliai ir prasmingai.
„Džiazas, džiazas”. Dalyvau
dama
Berlyno, Vokietijoje,
galerijų salėse ar įspūdinguose Galerijos vadovas Algis Janosimpoziume — (ksilografija)
menų festivaliuose po atviru šas su nuolat nuoširdžiai dir
Laura Zaveckaitė. „Moteris”. Spalvotas medžio raižinys.
atliko spalvotų medžio raiži
dangumi galėjau matyti daug bančia Halina Moliejiene,
įvairios kūrybos. Ten dalyvavo Skirmante Migliniene, parodų laimėjo Vilniaus galerijos dirbėti. Kaip pasakoja pati nių ciklą ir įvairių temos vair lietuviai dailininkai, galėjai kuratoriumi Tomu Kirvaičiu „Kairė - dešinė” estampų kon Laura, „iš akademijos išeina rijacijų. Pamėgo džiazą, ir mu
sutikti lietuvius meno mylėto pasiruošę darbui — parodų, kursą. Prieš porą metų daly me neįsivaizduodami, kaip zikinių motyvų nuotaikos pa
jus. Todėl džiugina pats fak viliojančių nepažįstamais, ge vavo Panevėžyje surengtoje sunku rasti darbą pagal spe sklido estampuose, muzikos
tas, kad jau pradedame do rai žinomais ir mėgiamais, o ir parodoje „Mano šeima — Ma cialybę”. Jos specialybė — gra ritmu sualsavo mišria techni
mėtis, išmokstame pažinti, garsiais vardais tiek čia, Ame fija”, kurios idėjinis vadovas fika, knygos. Atrodo, kad susi ka atlikti darbai. Šalia spal
vertinti meną, kad vis dažniau rikoje, tiek Lietuvoje tvarka skulptorius Marius Zavads- rasti darbo neturėtų būti taip vingos tapybos parodoje pa
suklustame ar tiesiog pavar raštis suplanuotas toli į prie kas. „Ta paroda lyg ir maiš sunku. Dirbo dizaino studi matysime piešinius, portretus,
tome „Draugo” laikraštį, skel kį. 2002-ųjų metų vasaros tavome prieš Vilniaus galerijų jose, išmoko naudotis įvairio lietuvių dievdirbių meno eski
biantį renginių, sugrįžtančių į karščiams atslūgus, saulutei klaną. Ne taip paprasta jau mis kompetiurinėmis progra zus. Ji labai mėgsta eksperi
uždarą erdvę, taip sakant, po krypstant rudeniop — pirmoji niesiems menininkams į jas momis. Dailininkės nuomone, mentuoti ir atrasti naujas me
stogu, datas, ir vis dažniau retrospektyvinė,
spalvotos patekti. O Panevėžyje patal kuo daugiau mokaisi, tuo džiagų dermes, bet apie savo
prisimename lietuviškojo me grafikos paroda, pavadinta pas gavome nemokamai”, — lengviau sekasi dirbti ir įgy kūrybinius bandymus, fanta
no saleles, klausdami, kada „Dublis”. Tai lyg žvilgsnis į pasakojo dailininkė. Šiemet vendinti net keisčiausias idė zijas ir svajones papasakos
vėl susitiksime su kūryba. nueitą kelią, įvertinant kūry „Mafijos” ekspozicija jau su jas. Ji žino, kad viską tenka pati parodos „Dublis”, atidaro
Taigi artėjantis jaunos, tik ką binius bandymus, nepristin rengta sostinės galerijoje užsitarnauti, tenka pradėti mos Jaunimo centro Čiurliono
atvykusios iš Lietuvos meni gant nei pasitikėjimo savimi, „Skliautai” ir norisi tikėti, kad nuo trupučio, labai stengtis ir galerijoje 2002-ųjų metų rug
ninkės Lauros Zaveckaitės viliantis nujausti ateities paroda taps tradicine.
tikėti, kad pastangos tikrai sėjo 20 d., penktadienį 7:30
Laura Zaveckaitė prieš me bus įvertintos. „Turbūt liki vai. v., metu. Čiurlionio meno
pristatymas Jaunimo centro perspektyvą. Iš tikro juk tas
Čiurlionio galerijoje š.m. rug kelias dar toks neilgas, bet tus baigė studijas Lietuvos mas mane lepina, bet esu įsi galerijos parodų komitetas
sėjo 20 d., penktadienį, 7:30 kūrybingas ir gražus. Paroda dailės akademijoje, grafikos tikinusi, kad sėkmė — tai tik kviečia atvykti, susipažinti su
vai. vakaro, turėtų būti visų Čiurličnio galerijoje jaunajai katedroje. Tikėjosi studijuoti geros veiklos rezultatas”. Tai jaunos dailininkės kūryba,
dėmesingai sutiktas.
grafikei — pirmoji Amerikos magistrantūroje, bet, iš karto gi į magistrantūrą Lietuvos pabūti kartu.
Didelės
Čiurlionio
galerijos
T. L. K.
žemyne. 2001 metais Laura neįstojusi, turėjo metus pa dailės akademijoje Laura įsto
VKZ

• Prieš
paminklą

Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
ToU free 24 hr. 888-77645742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

užsisakydami

aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
11 lth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
paminklus mūsų dirbtuvėje
pagal jūsų pageidavimą,
brėžinius. Prieš pastatant
paminklą, galėsite apžiūrėti
ir įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas
Nelsonai. Tel. 773-2336335.
• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreipkitės pas ALauraitį
A & L Insurance Agency, Bal
zeko muziejuje, 6500 S. Pu
laski Rd., Chicago, IL 60629. II
aukštas, tel. 773-581-4030.

• A. a. Kęstučio Kirvaičio

atminimą pagerbiant, jo sū
nus Tomas Kirvaitis atsiuntė
„Saulutei” suaukotus $200 pa
dėti vargingai • gyvenantiems
vaikučiams Lietuvoje. „Saulu
tė” dėkoja už auką ir reiškia
nuoširdžią užuojautą a.a. Kęs
tučio Kirvaičio šeimai ir arti
miesiems.

Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams,
laugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo:
dr. Romualdas ir Gražina
Kriaučiūnai $1,100 stipendi
joms; Algis ir Dalia Ancevičiai
$100 bei dr. Algis ir Teresė
Lesniauskai $100 a.a. Viktoro
Lesniausko atminimui; Regi
na ir Allan Žvinakiai $50 bei
Irena ir Jonas Valaičiai $50 ir
Geraldine ir Clement Dauskurdai $30 Rimvydo Rimkaus
gimtadienio proga; Vida Bandienė $1,350 studentų stipen
dijoms; Klevelando lietuvių
pensininkų klubas (pirm. H.
Pikturna, ižd. A. Luža)
$1,000. Labai ačiū, „Saulutė”
(„Sunlight Orphan Aid”) 419
• „Saulutė”,

Weidner
Rd.,
Buffalo
Grove, IL 60089. Tel. (847)
537-7949 TAX ID # 363003339.

KALENDORIUS
Rugsėjo 14 d.: Šv. Kryžiaus išaukštinimas; Asta, Eisvina, Eisvinas,
Krescensijus, Notburga, Zubrys.
Rugsėjo 15 d.: Švč. Marija So
pulingoji; Eugenija, Nikodemas, Rim
gailė, Rolandas, Vismantas.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
IMIGRACINĖS TEISĖS

ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

Galimos konsultacijos šeštadieniais

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

daujant atvykstame į namus.
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
vai. per parą, 7 dienas per
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo

kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys.
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į
TRANSPOINT atstovą su 8
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. - ?(j$-3860556. TRANSPOINT —
patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
• Amerikos lietuviai, su

prasdami sunkų apleistų Lie
tuvos vaikų — našlaičių gyve
nimą, aukoja ir padeda jiems
gyventi. Lietuvos našlaičių
globos komitetas gavo aukų
paramai tų vaikų. Aukoja:
$175 — savo žmoną Nancy
Snyder pagerbdamas, aukoja
Maksimilinas Karaska, Frederischsburg VA. $300 — dviejų
Lietuvos vaikų — našlaičių
metinę paramą atsiuntė Algir
das ir Aldona Leškiai, Hender
son, NV. Po $150 — metinę
vaiko paramą atsiuntė — Eleanor M. Schaeffer, Pottsville,
PA, Jonas Gudėnas, Euclid,
OH, Gediminas ir Darija Dra
gūnai, Philadelphia, PA. $100
— atsiuntė Bernita Pollock,
Overland Park, KS. O atei
nančių šv. Kalėdų dovanoms
Lietuvos vaikams atsiuntė
$100 — Ken ir Joyce Kachinski, Peabody, MA, $20 —
Raymond G. Kazlas, Queens
Village, NY. Visiems tiems
dosniems ir geriesiems auko
tojams Lietuvos vaikų vardu
tariame ačiū! Lietuvos naš
laičių globos komitetas,
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629.

„Saulutės” pirm. Indrė Tijūnėlienė šios vasaros „Draugo” gegužinėje
Lino Johansono nuotrauka.

