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Danutė Bindokienė: 
klaidų ir ydų medžioklės 
sezonas prasideda; 
Bronius Nainys tiria 
kandidatų į prezidentus 
nuosavų kišenių turinį. 

3 psl. 

Barboros Radvilaitės 
premija - B. Vasaris. 

4 psl. 

Muzikos profesorius 
Vytautas Landsbergis; 
Frankfurto kroniką 
skelbia Remigijus 
Misiūnas; Santaros-
Šviesos suvažiavime. 

Kultūros priedas 

Draugo fondas savo 
suvažiavime nutarė 5 
nuoš. nuo pagrindinio 
kapitalo skirti „Draugo" 
dienraščio paramai. 

8 psl. 

Sportas 
* L o n d o n e v y k u s i o s e 

t a r p t a u t i n ė s e „Internatio
nal London" sportinių šokių 
varžybose klasikinių šokių pro
gramoje Kauno klubo ..Sūku
rys" šokėjai, šių metų pasau
lio čempionato bronzos meda
lių laimėtojai Arūnas Bižokas 
ir Edita Daniūtė iškovojo III 
vietą. 

* K a u n o „Ža lg i r i o " 
k r e p š i n i n k a i nesėkmingai 
pradėjo ULEB Eurolygos tur
nyrą, ketvirtadienį svečiuose 
B grupės rungtynėse 74:81 
pralaimėję Sienos „Montepa-
s c h r (Italija) komandai. 

* Indijoje vyks t anč i a 
m e pasaul io taures šachma
tų turnyre pirmąjį pustaškį 
moterų varžybose iškovojo 
t a rp t au t inė didmeistrė 19-
metė Viktorija Cmilyte. penk
tadienį II rato partiją su 41 
metų gruzine Maja Čiburda-
nidze baigusi lygiosiomis. 

* P l a n e t o s d v i r a č i u 
plento pirmenybėse Belgi
joje jaunių (iki 18 metų) mer
ginų 76.8 km lenktynėse ket
virtadienį sėkmingiausiai iš 
Lietuvos atstovių važiavo 23-
čiąją vietą užėmusi Agne Ra
dzevičiūtė. 

* Ol impinis čempionas, 
d i s k o m e t i k a s Virgilijus 
Alekna su žmona Kristina su
galvojo antrajam sūnui vardą. 
Aleknos rugsėjo 28 d. gimusį 
vaiką pavadino Mykolu. 

Naujausios 
žinios 

* Rusija padidins grū
dų eksportą per Baltijos 
valstybių uostus. 

* Lietuvoje maisto pro
duktų ka inos sudaro tik 59 
proc. ES vidurkio. 

* Dar 45 karininkai bai
gė Karo akademijos Neaki
vaizdinių studijų skyrių. 

* Atidarytas „Via Bal-
t ica" Marijampolės-Kalvari-
jos aplinkkelis. 

* L i e t u v o s saugumas 
te ig ia sėkmingai kovojantis 
su narkotikų platinimu. 

Vizitas Vokietijoje vainikuotas 
prezidentų susitikimu 

B e r l y n a s , spalio 11 d. 
(BNS) — Berlyne penktadieni 
susitikę Lietuvos ir Vokietijos 
prezidentai Valdas Adamkus 
bei Johannes Rau aptarė 
sparčias Lietuvos derybas su 
Europos Sąjunga (ES), sėk
mingą Lietuvos pasirodymą 
Frankfurto knygų mugėje bei 
naujas Lietuvos idėjas dėl 
Karaliaučiaus. 

Kaip sakė V. Adamkaus 
atstove spaudai Violeta Gai
žauskaite, pokalbyje prezi
dentai daug dėmesio skyrė 
vadinamajai ..Berlyno ini
ciatyvai" — ketvirtadienį V. 
Adamkaus išsakytam pasiū
lymui priimti Lietuvą į Šen
geno erdvę iki jai įstojant į 
Europos Sąjungą. Lietuvos 
nuomone, tai sudarytų sąly
gas išspręsti Karaliaučiaus 
tranzito problemą. 

Pasak V. Gaižauskaitės. 
šis pasiūlymas sukėlė didelį 
susidomėjimą, apie jį penkta
dienį rašoma Vokietijos spau
doje. 

Numatoma, kad Lietuva 
įstos į ES 2004 metais, tuo 
tarpu prisijungimas prie Šen
geno sutarties planuojamas 
apie 2007-uosius. 

Trečiadienį Europos Ko
misijos paskelbtame ES 
plėtros Strateginiame doku
mente pažymima, kad apie 

Lietuvos ir Vokietijos prezidentai 
Johannes Rau. 

naujų narių prisijungimą prie 
Šengeno sutarties bus spren
džiama tik praėjus ku r i am 

Valdas Adamkus (kairėje) ir 
EPA-Elta nuotr. 

laikui po ES plėtros ir dėl 
kiekvienos naujos narės bus pri
imamas atskiras sprendimas. 

Užsienio bendrovėms dalį pelno 
teks palikti Lietuvoje 

Vilnius, spalio 11d. (Elta) 
— Artimiausiu metu Finansų 
ministerija ketina įdiegti kai
nų koregavimo metodą (trans-
fer pricing), pagal kurį Lie
tuvoje uždirbtas užsienio fir
mų pelnas liktų Lietuvoje. 
Ekspertų nuomone, šio princi
po įgyvendinimas gali privers
ti stambias tarptautines kor
poracijas peržiūrėti investicijų 
strategiją Lietuvoje. 

..Tai susiję su užsienio 
kompanijų pelno pasidalinimu 
tarp Lietuvos ir tų užsienio 
valstybių, kurių rezidentai 
yra tos kompanijos", sakė fi
nansų viceministras Vitas Va
siliauskas, kurio įsitikinimu, 
verslo visuomene būtina pra
dėti pratinti prie minties, kad 
Vakaruose įp ras tas kainų 

koregavimas atsiranda ir Lie
tuvoje. 

Anot V. Vasiliausko, tokia 
mokesčių naujovė, neabejoti
nai , sulauks užsienio mokes
čių administratorių reakcijos. 
..Dabar išsivysčiusių valstybių 
mokesčių adminis t ra tor ia i 
pritaiko ' transfer pricing' ir 
'nutraukia ' iš mūsų pajamas. 
Ateityje teks sėstis prie dery
bų stalo. Paimkim IBM. kuri 
dalį veiklos vykdo Lietuvoje. 
Teks sėstis su administrato
rium ir nustatyti , kurios paja
mos uždirbtos iš Lietuvos šal
tinių, o kurios — iš Amerikos 
šaltinių, ir dalintis pelną. Tai 
reiškia, kad reikės užsiauginti 
dantis, kad sugebėtume įkąsti 
dalį pyrago, kuris vadinamas 
pajamomis", aiškino vicemi

nistras. <^ 
Lietuvoje, būtina išugdyti 

mokesčių adminis t rator ius , 
kuriems bus reikalingos spe
cialios žinios. 

Lietuvos kariuomenė bus apginkluota 
amerikiet iškomis raketomis 

P a b r a d ė , spalio 11 d. 
BNS) — Lietuvos kariuome

nes vadovybės atstovai pirmą 
kartą oficialiai patvirtino, kad 
įsigis iš JAV priešlėktuvinių 
raketinių sistemų ,,Stinger". 
Apie tai pranešta penktadieni 
per trumpą kariškių spaudos 
konferenciją, kuri surengta 
Pabradėje užbaigiant motori
zuotos pėst ininkų brigados 
,Geležinis vilkas" pratybas. 

Brigados vadas pulkinin
kas Vitalijus Vaikšnoras, da
lyvaujant premjerui Algirdui 
Brazauskui, krašto apsaugos 
ministrui Linui Linkevičiui ir 
žiniasklaidai , pranešė , jog 
„Stinger" raketomis bus ap
ginkluotas „Geležinio vilko" 
nuolatinės parengties Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Al
girdo batalionas. Kariuome
nės atstovai kol kas neskelbia 
perkamų raketų kainos ir kie
kio. 

Krašto apsaugos vicemi
nistras Jonas Gečas sakė, kad 
tebevyksta derybos su JAV 
dėl perkamų raketų sistemų 
modifikacijų ir komplektaci-
jos. 

Vyriausybė dar rugpjūčio 
mėnesį uždarame posėdyje 
priėmė sprendimą dėl prieš
lėktuvinės ginkluotės pirki
mo, bet iki šiol viešai neskel
bė, iš kurios šalies ir kokias 
raket ines s i s temas pirks. 
Tačiau buvo pagrindo manyti, 
jog tai bus būtent „Stinger". 
nes JAV Kongreso Ginkluo
tųjų pajėgų komitetas dar lie-
pos pabaigoje pr i ta rė , kad 

Lietuvai bū tų i;arduota šių. 
JAV bendrovių „ H u g h e s 
Missile Sys tem <"ompany" ir 
„General Dynam.•'.->/ Raytheon 
Corporat ion" g a m i n a m ų , 
priešlėktuvinių raketinių sis
temų. 

..Stinger" yra ar t imo nuo
tolio „žemė-oras" tipo raketos, 

kurių galvutėje esantis infra-
raudonųjų spinduliu prie
taisas pa t s seka taikinj, orien
tuodamasis į šilumos šaltinį. 

Perna i gruodį Lietuvos 
vyriausybė iš JAV už 10 mln. 
JAV dol. įsigijo vidutinio nuo
tolio prieštankinių raketinių 
sistemų „Javeim". 

Lietuvos karo medikai išlydėti 
į ta ikos operaciją Afganistane 
V i l n i u s , spalio 11 d. 

(BNS) — K a u n e , Lietuvos ka
r iuomenės K a r o medicinos 
tarnyboje penktadienį sureng
tos keturių Lietuvos karo me
dikų palydos į Jungt in ių Tau
tų (JT) vadovaujamą taikos 
įvesdinimo operaciją Afganis
tane. 

Ch i ru rgas majoras Gytis 
Dominait is , bendrosios prakt i 
kos gydytojas majoras Borisas 
Urvancevas , felčeris vyresny
sis s e r ž a n t a s J o n a s Kava
l iauskas ir pa ramedikas jau
nesnys i s s e r ž a n t a s A r t ū r a s 
Juod i s t a r n a u s Čekijos 11-
osios karo lauko ligoninės su
dėtyje. 

Kaip sakė Lietuvos karo 

medicinos tarnybos vadas pul
kininkas leitenantas Leonar
das Bakait is , iš 23 savanorių 
atr inkt i keturi karo medikai 
j au dalyvavo panašiose užduo
tyse Balkanuose ir Albanijoje. 

Ligoninė, kurioje dirbs lie
tuviai ir čekai. įsikūrusi Afga
nistano sostines Kabulo prie
miestyje. Lietuvos kariai kar
tu su čekais teiks aukštesnio 
lygio specializuotą medicinine 
pagalbą Afganistane dislokuo
tų t a rp t au t i n ių pajėgų ka
riams bei vietiniams gyvento
j ams . 

Į Afganistaną vykstantys 
kariai pakeis pirmąją Čekijos 
karo medikų pamainą, tarna
vusią pusę metų. 

Lietuvos universitetai turi naujus vadovus 

Vilniaus universiteto (VU) rektoriumi penktadienį buvo išrinktas profeso-
r;us Benediktas J u o d k a (kairėje). 59 metų B. Juodka yra Lietuvos Mok
slų akademijos narys. VU Biochemijos ir biofizikos katedros vedėjas bei 
Europos mokslu ir menų akademijos narys Išrinktas ir naujas Klaipėdos 
universiteto (KU) rektorius. Juo tapo 57 metų profesorius Vladas Žul-
kus, iki šiol vadovavęs KU Mažosios Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrui. 

Edita Rumšienė paleista iš kalėjimo 
už 70,000 litų užstatą 

P a r y ž i u s , spal .o 11 d. 
(BNS; — Nelegalaus dopingo 
plat inimu į t a r i ama Lietuvos 
dvirat ininko Rai-nor^o Rum
šo žmona Edi ta penktadienį 
paleista iš Prancūzijos Bon-
neville kalėj imo už 20,000 
eurų (70,000 litų) užstatą . 

Kaip p r a n e š ė Lietuvos 
diplomatai Prancūzijoje, už
s ta tą teismui sumokėjo Lietu
vos garbės konsulas Pierre 
Minonzio. Šią sumą j a m kom
pensuoti garantavo Lietuvos 
Taut inis olimpinis komite tas . 
Lietuvos dviračių sporto fede
racija teigia jau ketvir tadienį 
pervedusi reikalingą sumą į 
garbės konsulo sąskai tą . 

Po kalėjimo, k u r i a m e pra
leido daugiau nei du mėnesius 
ir kurį paliko šypsodamasi . E. 
Rumšienė la ikinai aps is tos 
garbės konsulo ja i išnuomota
me bute netoh Bonneville. J i 
bus laisva iki te ismo proceso, 
kurio data dar nepask i r t a . 

Pirmiausia pas E. Rum
šienė iš namų Italijoje skuba 

Edita Rumšienė pagaliau ištrūko 
iš kalėjimo. 

jos trys mažamečiai vaikai. 
E. Rumšienė buvo sulai

kyta liepos 28 d., kai Prancū
zijos muit ines pareigūnai jos 
automobilyje rado įvairių me
dikamentų, tarp jų — ir do
pingui priskiriamų preparatų 

Pasaulio naujienos 
< * * « * * » jjffe Routere. AP, «tert«x. ITAB-TASS. BNS 

Ml ) agentūrų primetimais j 

JAV 

Vašingtonas. JAV Sena
tas anksti penktadienį sutei
kė galutinį Kongreso pritari
mą nutarimui, kuris įgalioja 
prezidentą George W. Bush 
pradėti karą, jei to prireiktų 
Irakui nuginkluoti. .^Atstovų 
rūmai pasauliui ir Saugumo 
Tarybai aiškiai išsakė (savo 
nuostatą). Į augančią Irako 
grėsmę reikia atsakyti visa
pusiškai ir galutinai", dėkoda
mas įstatymų leidėjams sake 
G. W. Bush. Atsisakyti masi
nio naikinimo ginklų Irakas 
pažadėjo po 1991-ųjų Persijos 
įlankos karo. Tačiau G. W. 
Bush administracija kaltina 
Saddam Hussein kuriant to
kią ginkluotę ir nepaisant JT 
Saugumo Tarybos nutarimų. 
Irakas šiuos kaltinimus nei
gia. 

Buvus iam JAV prezi
dentu i J i m m y Carter už 
pastangas siekiant taikos ir 

Jimmy Carter 

ginant žmogaus teises penk
tadienį paskirta Nobelio tai
kos premija. Demokratas J . 
Carter, kuris JAV7 prezidentu 
buvo nuo 1977 iki 1981 metų. 
išrinktas iš rekordiškai ilgo 
156 kandidatų sąrašo Taikos 
premija J . Car te r taip pat 
reiškia dabart inės JAV admi
nistracijos „pozicijos kritika", 
penktadienį paskelbė Nobelio 

komitetas. 
P e n t a g o n a s paskelbė ką 

tik išslaptintus dokumentus, 
kurie rodo. kad JAV Gynybos 
departamentas rengė slaptus 
cheminio ir biologinio ginklo 
bandymus JAV teritorijoje, 
taip pat Didžiojoje Britanijoje 
ir Kanadoje, praneša BBC. 
Per kai kuriuos bandymus bu
vo naudojami toksinai, pavyz
džiui, nervus paralyžiuojan
čios dujos zarinas ir VX. Ban
dymai septintąjį dešimtmetį 
vyko Aliaskoje, Floridoje, Ha
vajuose, Marilande ir Utah. 
Šių bandymų tikslas buvo 
įvertinti techniką ir taktiką, o 
juose dalyvavę kariškiai vil
kėdavo apsauginiais kostiu
mais. Iš viso bandymuose da
lyvavo apie 5,500 Amerikos 
kariškių. 

N e w York. Užsienyje ka
linamą „ai Qaoda" narį Ramzi 
Muhammad Abdullah bin al-
Shibh apklausiančios teisė
saugos tarnybos t ina naują 
rugsėjo 11-osios sąmokslo 
prielaida, teigiančią, jog šis 
Įtariamasis su grupe ketino 
užgrobti penktą lėktuvą, ku
ris turėjo būti nukreiptas į 
Baltuosius rūmus, penkta

dienį pranešė laikraštis „The 
New York Times". Manoma, 
jog šis planas žlugo, kai R. 
bin al-Shibh negavo leidimo 
atvykti į JAV. kur Floridoje 
ketino lankyti lakūnų mokyk
lą. Praėjusį mėnesį R. bin al-
Shibh buvo sučiuptas Pakis
tane. 

V a š i n g t o n a s . Siekdami 
išvengti 2000 metais kilusių 
ginčų dėl prezidento rinkimų 
rezultatų pasikartojimo. JAV 
Atstovų rūmai ketvirtadienį 
patvirtino projektą. Teigiama, 
kad tai bus pirmas žymus XXI 
amžiaus į s ta tymas , kuriuo 
siekiama geriau užt ikr int i 
pilietines teises. 3.9 mlrd. dol. 
finansavimą numatant is įsta
tymas leis valstijoms pakeist; 
pasenusias balsavimo maši
nas, sukurti kompiuterizuo
tas valstijos masto registravi
mo sistemas, palengvinti neį
galiesiems priėjimą prie bal
savimo kabinų bei imtis naujų 
teisiniu priemonių užkirsti 
kelią sukčiavimui. 

V a š i n g t o n a s . Paaiškėjo, 
kad paslaptingasis snaiperis 
Vašingtone ir jo priemiesčiuo
se, kuriuos jau daugiau kaip 
savaite kausto siaubas, nušo

vė septynis ir sužeidė du žmo
nes. Į visus tuos žmones buvo 
šau ta po vieną kar tą , iš galin
go šautuvo. Atrodo, kad aukos 
buvo pasirinktos a ts i t ik t inai . 
Visus n u s i k a l t i m u s susiejo 
balistine ekspert ize. 

EUROPA 

M i l a n a s . Italijos policija 
sunaikino į tar iamą teroristų 
tinklo ..ai Qaeda" kuopelę ir 
sueme 4 'un is ieč ius . kur ie , 
manoma, p lanavo išpuolius 
prieš nenurodomus ta ik in ius 
Europoje Teisėsaugai pavyko 
įrašyti šių vyrų pokalbius te
lefonu, kuriuose j ie svars tė 
galimybę :sigyti sprogmenų, o 
vienas iš ;ų neaiškiai užsimi
nė apie . .rūkstančius žuvusių
jų metropolitene". 

Belfastas . Didžioji Brita
nija pirmadienį su s t abdys 
Š iaure- Airijos vyriausybes, 
kurioje dirba visų svarbiausių 
provim: o$ politiniu jėgų ats
tovai, įgaliojimus ir taip sieks. 
kad šnipinėjimo skandalo su
kelta krizė nesužlugdytų viso 
taikos proceso. Nors premje
ras Tony Blair stengėsi atro
dyti ramus, šalt inis agentūra i 

. .Reuters" sakė. kad dėl šios 
krizės, kuri vra didžiausia 
nuo 1998 metų. kai buvo pa
sirašytas Didžiojo penktadie
nio taikos susitarimas, vy
riausybe kitos savaites pra
džioje paskelbs atkurianti 
b i au res Airijoje tiesioginį 
Londono valdymą. 

IRAKAS 
I r a k o premjero pavaduo

tojas Tareq Aziz penktadienį 
sake. kad jo valstybe yra pa
sirengusi galimam JAV smū
giui. Pasak T. Aziz. Vašingto
no teiginiai, kad Irakas kuria 
masinio naikinimo ginklus 
yra tik pretekstas JAV ambi
cijoms vyrauti regione. 

IRANAS 
T e h e r a n a s Irano kariuo

mene pranešė, kad JAV kari
nes atakos prieš kaimynini 
Iraką atveju jis uždarys vals
tybes sieną ir laikysis neut
ralumo. Iranas nepri taria jo
kiems JAV veiksmams prieš 
Iraką, tačiau kreipėsi į Bag
dadą, p ra šydamas paklusti 
Jungtinių Tautų nutar imams 
ir nusiginkluoti. 

• 
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K e n n e b u n k p o r t . M a i n e , 2002 m . 

Rugpjūčio 10 d. vasaroto
jai užpildė visas patalpas 
Pranciškonų svečių namuose. 
Puikus šiltas oras. gaivinantis 
Maino, pajūrys sutraukė se
nelius, vaikus ir anūkėlius 
pabendrauti , praleisti savaite 
žavingoje gamtoje. Vieni 
sut ikdavo saules tekėjimą 
d rėgname pajūrio smėlyje, 
skalaujamame nerimstančių 
jūros bangų. 8 valandą ryto 
rinkdavosi būrelis dalyvauti 
lietuviškose šv. Mišiose su 
t rumpu pamokslu. Jas aukojo 
prel. A. Kontautas. pranciš
konų koplyčioje. Atsigaivinę 
dvasiškai, visi skubėdavo prie 
kūniško maisto — pusryčių. 
Pranciškonų „Guest House'" 
pusryčiai , turtingi įvairiais 
patiekalais, sutraukdavo anū
kus, vaikus ir senelius prie 
stalų. Čia vykdavo stebėjimas, 
kiek paaugo mažieji, kiek 
pasikeitė seneliai. Po pusryčių 
svečiai dieną praleisdavo 
pagal savo planą. 8 vai. va
karo rinkdavomės vakaro pro
gramoms. 

Šeštadienį, rugpjūčio 10 
d., dr. Frances Kavaliauskaite 
atliko solinį koncertą pianinu, 
0 sekmadienį, rugpjūčio 11 d., 
ji akompanavo solistei Angelei 
Kiaušaitei , bei solistams iš 
Lietuvos — Giedrei Jakelaitis 
1 altas) ir Vygintui Virbickui 
• bosas). Soliniame dr. Kava
liauskaitės koncerte skambėjo 
puikiai atliekami List. Cho-
pin. Schubert ir Čiurlionio kū
riniai. Sekmadienio koncerte 
išgirdome įvairių Broad\vay 
muzikinių veikalų, operų, 
liaudies dainų bei Čiurlionio 
kūrinių fragmentus. 

Sekmadienio muzikinė 
programa prasidėjo gilia dva
sine pjese, žaismingai pe
reinančia į JPorgy ir Bess". 
Publika šiltai priėmė šios ket
veriukės pasirodymą, vis pra
šydama pakartoti kūrinius. 

Pirmadienį, rugpjūčio 12 
d.. Paulius Jurkus Bernardo 
Brazdžionio minėjime labai 
šil tai pristatė poetą, kuris 
kalbėjo iš širdies į žmones. Jis 
savo eilėmis kėlė tautos 
dvasią ir viltį su gilia meile 
Lietuvai . Jis buvo lengvai 
sup ra s t a s žmonių. Dėl to. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybe, po daugelio metų jam 
a tvykus į Lietuvą jis buvo 
sut iktas kaip Romos impera
torius. P. Ju rkaus kalba 
palietė klausytojų širdis. Vie
na j auna klausytoja pareiškė. 

kad ji būtų galėjus visą va
karą klausyt: jo ka lbos . 

Rugpjūčio 13 d. kalbėjo 
Vladas B a n u s apie kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus asme
nybę — dvejų metų mir t ies 
sukaktuvių proga. Kalbėtojas 
pažinojo Sladkevičių iš kun . 
seminarijos la ikų. Slad
kevičius buvo vyresn iame kur
se. Vincentas augo ne tu r t ingo
je šeimoje. Ten buvo d a u g t rū
kumų ir vargo. J i s pradėjo 
vaikščioti po 4 metų amž iaus . 
Sladkevičius a t s inešė si lpną 
sveikatą, švelnumą ir papras 
tumą į seminariją. J i s mielai 
kalbėdavo ir klausydavo kitų 
kalbų. Dei to kardinolas buvo 
žmonių m ė g s t a m a s . V. Ba
riaus pa ska i t a buvo labai 
kruopščiai paruošta . 

Rugpjūčio 14 d. kalbėjo 
prelatas Albertas Kontau tas 
tema — ..Tikėjimas Dievu ir 
Bažnyčios krizė". J i s palygino 
protestantų dvas in inki ją su 
katalikų dvasininkija ir pa
sauliečius. Seksual in ių nusi
kaltimų yra 1-2 proc. pas ka
talikus. 2-3 proc. p a s protes
t an tus ir 15 proc. pas pa
sauliečius. Taigi pas ka ta l ikus 
mažiau tokių n u s i k a l t i m ų , 
negu ki tur . K a t a l i k ų dvasi
ninkija daug iau k a l t i n a m a , 
gal del to. kad y ra geresnė ga
limybė daugiau pinigų gaut i . 
Šie apkaltinimai padės Kata
likų Bažnyčiai apsivalyt i tų 
nusikaltimų ir t ap t i s t ipresne. 

Rugpjūčio 15 d. kalbėjo 
kardiologas dr. Vidas Nemic-
kas. kaip apsaugot i savo širdį. 
J i s savo kalboje paminėjo šir
dies ligas, nupasakojo gydymo 
metodus ir kaip saugoti širdį 
nuo sutrikimų. J a u č i a n t šir
dies silpnumą a r panaš ius ne
galavimus, re ik ia k re ip t i s į 
savo gydytoją. D a b a r medici
nos pagalba ir t echnika yra 
gerai išvystyta. Po jo kalbos 
buvo laba: d a u g k laus imų. 

Rugpjūčio 16 d., užbaigtu-
vių vakare, koncer tavo Angelė 
Kiaušaitt'. J i m Appleby (bari
tonas/ tenoras) bei p i an i s t ė 
Barbara \Vilson. J i e a t l iko 
Broadway d a i n a s bei k i tus 
kūrinius. Tą vakarą , publikos 
džiaugsmui, pas i rodė ir kitos 
talentingo- m u z i k a n t ė s . Tai 
pianistės Emili ja ir Ona 
Rygelytes. Jos a t l iko solinius 
ir dueto k ū r i n i u s p i an inu . 
Emilija skambino „Pre lude 
No. 1" — J. S. Bach . O n a grojo 
„Waltz in A Minor" — F. 
Chopin. o j ųdv ie jų due te 

J a u n i e j i a t e i t i n i n k a i i r jų globėjai gamtoje. I š k a i n s: Žiba S id ry te . Andreja Sili i inaite. G in ta ras Lie tuvninkas . 
Dovatf L i e t u v n i n k a s . Linas S idrys . Viktutė Sil iūna: ' . ' . Vilija S tančiauskiene ir kiti Irenos Šatkauskienės nuotr . 

Rudenį Daumantu Die-
l in inkaič io j aunuč ių atei
t ininkų kuopa važiavo obuo
liauti Garvvood Orchards. In
d iana valstijoje. Pakeliui aš 
labai rūpinausi , nes pradėjo 
smarkia i lyti. bet kai atsira
dom ten. viskas išėjo gerai. 
Ten visai nelijo. 

Kai mes atvažiavom, jau 
buvo žmonių susir inkę. Ponia 
Rasa . viena globėjų, sakė. kad 
mes j a u galim eiti r inkti . Po
nia Rasa ir ponia Laima 
•mano mama — globėja1 pasi
liko pasve ik in t i k i tus atei

tininkus, kjrie da r neatvyko. 
Aš ir tėt is ;jom nupirkt i mai
šus. Aš buvau nusivylus, ga
vusi mažą :naišą, nes buvau 
pasiruošus: daug iau rinkti, 
negu visi. Buvo malonus šil
tas oras. Vcjelis pūtė . Aš jau
čiau tą vė.-a. kol obuoliavau, 
pučiant am veido, švelniai. 

Pradej<-r. kelionę, vaikš
čiodami pr obelis. Arti prie 
įėjimo nebuvo daug obuolių, 
bet mes toi.au vaikščiojom ir 
pagaliau suradom didelius, 
gerus, raudonus obuolius. 
Buvo daug ant medžio vir-

D a u m a n t o - D i e l i m n k a i č i o j a u n ų j ų a te i t in inkų ku .pos obuol iavimo iškylo
j e (iš k a i r ė s ) : Monika . D iana ir dr . Remigijus Ša tkauska i . 

Irenos Šatkauskienės nuotr 

skambėjo ^The Ente r ta iner" 
— S. Jopl in. Dalyvavo bei savo 
eiles ska i tė poetas Rimgaudas 
Pranckevičius. Jis vėliau kank
lėmis akompanavo Angelei 
Kiaušai tei . 

Vienas dalyvių išsireiškė: 
„Trumpai tar iant , buvo trys 
pu ikūs koncertai per vieną 
savaitę. Tai turbūt viena ge
riausių ir gražiausių muzikos 

savaičių, kur ią man teko 
matyti šiame vienuolyne". 

Po koncerto buvo suruoš
tos vaišes. Pirmininkas pra
nešė, kad Ateitininkų poilsio 
savaitė 2003 m. prasidės rug
pjūčio 9 d. Patar iama dabar 
registruotis, norint gauti kam
barį. 

Dainius Juras ir 
Juozas Rygelis 

KUR MES EINAME? 
Pradėjom sus i r ink imą, 

kaip visada pradedam. Mes vi
si sus i r inkom apačioj Atei
t ininkų namuose. Mūsų kuo
pos globėjos. Rasa Kas-
niūnienė ir Laima Aleksienė, 
p r i s t a tė šių metų t emą — 
..Kur mes einame?" Tada mes 
išsiskirstėme į būrelius. Mūsų 
būrelio vadovė yra Dalia Lie-
t u v n i n k i e n ė . Mūsų būrel is 
pradėjo kalbėti , kur mes eisim 
ateity. 

Tada mes žaidėm žaidimą. 
Gavom lapą popieriaus, ant 
kurio buvo užrašytas gyvulio 

vardas. Mos ėjom į lauką ir 
pradėjom žaisti. Mum reikėjo 
padaryti to gyvulio garsą ir 
surast i porą su tuo pačiu 
garsu. Kai suradome, mum 
reikėjo tris dalykus pasakyt 
apie viens kitą. Tada grįžom į 
vidų ir pristatėm mūsų porą. 

Kai mes tą pabaigėm, 
rašėm laiškus, vaizduodami, 
kad mes esame 10 metų vyres
ni. Pabaigėm susirinkimą su 
skaniais sumuštiniais ir kitom 
vaišėm. 

Saulė Grybauskaitė 

EINAME Į ATEITĮ 

Dr Frances Kav.d i . . : .k .m. ' ovaleska DMA 

D a u m a n t o Dielininkaičio 
Jaunuč ių a te i t in inkų kuopa 
susi r inko pirmą kar tą šiais 
metais 2002 m. rugsėjo 8 d. 
Kiekvienas mūsų susir inki
mas turi temą. Šio susirinki
mo tema buvo „Einame j atei
tį". 

5 ir 6 skyriaus mergaičių 
va-dove yra Vita Annarino, o 
jos padėjėjos yra Audrė Ka-
pačinskaitė ir Žibute Šaulytė. 
Jos paruošė n n a labai 
į d o m u H.Trbeli M< - p a g a l v o 

šaus. tai aš šokau, kad pa
siekčiau. Gilius, mano mažas 
brolis, paeme negerų obuolių. 
Aš visą laiką galvojau, kur 
mamytė, ar ji taip ilgai lauks 
žmonių, ir kur mano draugės? 
Aš ir tėtis vaikščiojom pro 
raudonus obuolius, ir sutikom 
žalius obuolius. Mano obuolių 
maišas nebuvo pilnas, nes 
mes neseniai pradėjom rinkti. 
Mes matėm brolį sėdint 
vežime, kurį arklys traukė. 
Pagaliau aš pamačiau mamą, 
su didele šypsena renkant 
obuolius. Mes tada pasilikom 
kar tu . Nida, mano sesutė, 
šokinėjo šaukdama. — ^Ar 
mes galim eiti į vežimą?" Mes 
važiavom vežime. Kol važia
vom, mačiau savo drauges 
renkant obuolius. Kai mano 
tėtis sake, kad jau laikas eiti, 
aš truputį nusiminiau, nes 
nenorėjau eiti, bet vis tiek 
galvojau, kad bus smagu būti 
parke. 

Mes visi susitikom Litua
nikos parke, Beverly Shores. 
Indiana. Mes ten valgėm ir 
žaidėm. Buvo labai smagu, 
tiek pat, kiek obuoliavimas. 
Tarp žaidimo ir valgymo vie
tos buvo upelė, kuri gražiai 
spindėjo saulėje. Gale dienos 
mes visi linksmi grįžom namo 
į Čikagą. 

Vilija Aleksaitė 
3 skyrius 

jom, kokios mes būsime už 
dešimt metų. Mes suklijavom 
žurnalų nuotraukų iškarpas 
ant popienaus. kad padarytų 
mūsų vai?dą. Aš suklijavau 
gražiai sutvarkytus plaukus, 
žalias akis dailų juodą sijoną 
su mėlynom kelnėm, ir marš
kinius. Už dešimt metų man 
bus dvidešimt vieneri metai. 
Už dešimt metų aš būsiu pa
nelė. Mar, labai pat iko šis 
susirinkimas. 

EmiUJa Pranckevitiatė 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VENAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
e9l8W.ArcherAve.Ss.5ir6 

Chicągo, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
vVestchester. IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMU UGOS - OHRURGUA 
219 N. HammesAvenue 

Joliet, IL 60435 
Tol. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.O. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 
Tel. 773434-2123 

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 

f t R * ^ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chnst 
ligoninėms 

VDASJ.NEMCKAS,M.D. 
KAFOCLOGAS-ŠIRDIES UG06 

7722 S. Kedzie Ave 
Chicago. IL 60652 

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

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyne, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., SuKe A 

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

lietuviškai 815-744-8230 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

FaTiily medical climc 
10811 W. 143 St Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospifal 

Valandos pagal susitanmą 
Tel. 70&460-2500 
Dr. LINA POŠKUS ~ 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 a Khgery Hwy, VVfcwbrcok 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 
Illinois Pain T-eatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimu darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 

irUbertyvte. www.ilflnoispaJn.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kaî ą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lamrn, IL 

Tel. 709-422-8200 

^ 

Dr. Vida I.Puodžiunienė 
^__ Healthy Connectlon 
2 Cnjropracfc&Rehab 

Cftfc 
Manualine • fizinė terapija, sporto 

traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydy-nas. galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. Stata Street, 

Šuto 201/202, LooVport, L 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviikaJ 

Dr. V.J. VASARIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akiu ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1864 

Dr. RUSSELL MILER, MD 
Šeimcs gydytojas ir chirurgas 
Pereme dr. P. Kisieliaus praktiką 
Oak Dark Physicians Office 

6626 W. Cermak Rd., 
3erwyn, IL 60402 

Tel. 706-484-1545. 

DR. L PĖTRĖMŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd . Hickory 
Hills. IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapiia. akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas 
6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 

60402. Tel. 706 -484 -1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus Kalbame lietuviškai 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 SRidgeland Ave. 

Chicago Ridge. IL 60415 
Tel. 708-636HŠ622 
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 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amoer Healtn Center 

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

7271 S. Hartem, Bridgevtevv. IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thStr. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (706) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

706-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE ŠCHNĖlDĖR 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

WiltowbrookVlL 60527 
Tel. 630-323-2246 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kai). 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

file:///Vilson
http://toi.au
http://e9l8W.ArcherAve.Ss.5ir6
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.ilflnoispaJn.com


MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

TURTUOLIAI IR VARGŠAI 
Lietuvos Seimo narys prof. 

Vytautas Landsbergis, prieš 
pora savaičių viešėdamas Či
kagoje, mums patarė skaityti 
„XXI amžių" ir juo tikėti dau
giau negu „Lietuvos rytu", nes 
pastarasis — ne visada tiks
lus. Skaitau abu tuos laik
raščius — JOCĮ amžių" gaunu 
tiesiogiai, o „Lietuvos rytą" 
randu internete — ir politiko 
pastabas suprantu: pirmasis 
Landsbergį visada giria, o ant
rasis dažnai ir stiprokai pa
baksnoja. Tačiau kyla ir klau
simas, ar visada tikslūs yra ir 
pačių Lietuvos politikų pa
reiškimai arba jų pateikiami 
duomenys9 Apie savo darbus, 
o ypač apie save? Todėl, skai
tydamas kelis la ikraščius , 
ypač priešingų politinių bei 
ideologinių krypčių, jaučiu 
gaunąs geresnį vaizdą ir apie 
tų pačių politikų veiklą. Ta
čiau kar ta i s ir to t ikslo 
nepasiekiu, nes ne visi laik
raščiai tas pačias žinias skel
bia. Salia to. Lietuvoje perio
dinių leidinių yra apie 500. o 
kiek iš jų. ypač gyvendamas 
Lemonte. gali užsisakyti arba 
net ir iš interneto išsitraukęs 
perskaityti9 Sutinku su Vy
tautu Landsbergiu, kad „Lie
tuvos rytas" nėra visada ir 
visiškai tikslus bei objektyvus, 
bet visgi turiu pasakyti, kad 
žinių apie Lietuvos gyvenimą, 
ypač apie politinį, j ame dau
giausia. Ir. bent pagal mano 
įsitikinimą, daugumas jų — 
apytikriai patikimos, o išva
das apie jas bandau aš pats , 
be „Lietuvos ryto" pagalbos, 
susidaryti. Štai ir dabar šio 
dienraščio spalio pirmos ir 
antros laidos pateikia Lie
tuvos politikų asmeninio turto 
bei pajamų pranešimų, ku
riuos jie turi viešai skelbti 
kiekvieneriais metais , sant
raukas. Žinios labai įdomios. 

ver tos dėmesio , ypač prieš 
prezidento r inkimus, ir nema
nau, kad jos būtų netikslios. 
J u k k iekvienas pa l ies tas 
asmuo gali j a s lengvai patiks
l int i ir gal net k u r nors 
laikraščiui labai nemalonios 
te i sybės paieškot i . Šiose 
dviejose laidose — žinios apie 
t u r tuo l iu s bei pasi tur inčius . 
Rugpjūčio 30-tos laidoje skel
biami Statistikom depar tamen
to duomenys apie vargšus . 

Po tokios, šį tą paryški
nanč ios , įžangelės ženkime 
prie rašinio pavadinime nu
rodytos t e m o s . D u o m e n y s 
i t i k s l ū s a r nei — iš „Lietuvos 
ryto", beje, šiek tiek ir iš kitur. 

P i rmiaus ia — t rys Lietu
vos politikai iš Amerikos. Kiek 
jie tur t ingi? ..Kadenciją bai
giantis ir Turniškėse valsty
bės iš la ikomame name gyve
n a n t i s p rez iden tas Valdas 
A d a m k u s ir jo žmona Alma 
jokio t u r to neturi . Santaupų 
perna i turėjo 851.000 litų, 
šiais meta i s liko — 702,000 
litų", — teigia „LR". Maždaug 
apie 200,000 dol. Seimo narys 
dr. Kazys Bobelis — turt inges
nis: praėjusių metų pabaigoje 
jo t u r t a s viršijo milijoną, o 
san taupos — 1,3 mln. litų. Do
leriais — 640.000. Taigi „Bo-
belinės" gamintojo kišenė — 
apy t ik r i a i tokia pa t i . ka ip 
vidutinio pensininko Lemon
te . O t reč ias „amerikonas", 
Seimo narys Romanas Sed-
lickas — jau visiškas skurdei-
va: tu r to vertė 400 litų, — san
taupos — 430.000 litų. Visa 
kita sakosi išdalinęs giminėm. 

Kitų kandidatų į preziden
tus kišenių tur intys apytikriai 
toks: Ar tūro ir Jolantos Pau
lauskų — 700.000 litų. 
Vytenio ir I renos Andr iu
kaičių — 242.000 litų. Algi
manto Matulevičiaus — 2.4 
mln. litų. Eugenijaus Gentvilo 
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Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas :ERPBi pasirengęs suteikti Lietuvai techninę pagalbą, kad butų 
sukurta teisine bazė pritraukti privatu kapitalą. Apie tai prez. Valdą Adamkų 'kairėje) informavo su juo 
Pezidenturoje susitikę ERI'B Centrinės Europos verslo grupes direktorius Baltijos valstybėms George Krivicky 
ir Vilniaus atstovybes vadovas Matti Hvrinen. Gedimino ftilinukn «Elta; nuotr. 

šeimos — 283,000 litų, Ka
zimierus Prunskienės — 700.000 
litų, o Glavecko ir Pakso turtų 
daugiau tur i sukaupę gabios 
verslininkės žmonos. Glavec
kas neturi nė pusės milijono. 
o jo žmona Rūta Rutkelytė 
tur i 1.2 mln. litų. Paksų turtą 
ir santaupas sudaro apie mili
jonas litų. Į prezidentus kan
didatuoti a ts isakęs premjeras 
Algirdas Brazauskas skelbėsi 
tur to turįs už 284.000, san
taupų - 619,000 litų. „Drau
gystes" viešbučio savininkė 
žmona savo turto neviešino. 

Tačiau žymiai daugiau 
t u r to vartaliojasi Lietuvos 
Seimo narių kišenėse. Seime 
j a u trylika milijonierių. Tur
tingiausias tarp jų. visiems 
žinomas Viktoras Uspaskich 
— 160 mln. litų tur to ir san
taupų. Bet yra ir vargšais pa
siskelbusių, kaip pvz., so
cialdemokratas Kęstutis Kriš
čiūnas, neturįs jokio turto ir 
pernai išleidęs visas turėtas 
santaupas — 9,000 litu. Kiti 
Seimo milijonieriai jau nėra 
tokio turtingi kaip Uspaskich. 
Arčiausia prie jo prisiartinęs, 
žemininkas, nežinia, ar dau-

Š.ra. rugsėjo 28-29 d. Detroit. MI, 
Žilvinas Beliauskas. Jis informavo 
Iš kairės: Dalia Puškorienė. Ž. 

lankėsi Lietuvių grįžimo į tėvynę ir informacijos centro Vilniuje direktorius 
apie centro veiklą ir turėjo progos susitikti su šio telkinio visuomenininkais. 

Bel iauskas . Liuda Rugienienė. Nijolė Zelusinder ir Jonas Urbonas. 

giau žemdirbius ginantis a r 
juos išnaudojantis, yra Ramū
nas Karbauskis turtas ir san
taupos — 4.777 mln. litų), to
liau eina socialdemokratas Al
fonsas Macaitis (4.489 mln. 
It), Alvydas Sadeckas (3.268 
mln.1. Pusantro milijono per
nai uždirbo ir Seimo pirm. pa
vaduotojas socliberalas Artū
ras Skardžius, pardavęs akci
jas . . . Kad jos ne t rukdytų 
dirbti Seime. Tačiau nekilno
jamo turto daugiau turi jo vers
lininkė žmona (862,000 Lt). 
Taip pat pusantro mln. litų 
turto susikaupė ir išeivių pi
lietybe susirūpinęs Arminas Ly
deka, perkant is bu tus . Ke
turis tur i Vilniuje ir vieną 
Ispanijoje. Beje. visi turt inges
ni seimūnai Lietuvoje uždirb
tus ar kaip kitaip įsigytus pi
nigus investuoja užsienyje, 
pirkdami butus ir kitas nuo
savybes. Aišku, kas gali žinoti, 
kada jų prireiks? 

Pusę milijono yra perko
pęs ir Vytautas Landsbergis, 
ir dar keliolika seimūnų. 
Seimas — dideli pinigai, sako 
klausinėjami jo rinkėjai, ir j ie 
neklysta, rašo „Lietuvos rytas". 
Taip pat kalba ir seimūnų paja
mas bei jų teisėtumą tyrinė
jant is , su savo 37.000 dolerių 
turteliu skurdžių dešimtuke 
a ts idūręs , socialdemokratas 
Algimantas Salamakinas. 

Milijonierių užtenka ir 
vyriausybėje: ūkio ministro 
Petro Čėsnos — 4 mln. Lt. ap
linkos apsaugos ministro kiše
nėje — milijonas Lt, susisie
kimo ministro Zigmo Balčyčio 
tur tas — arti milijono. Ne-
vargšai nė kiti ministrai. 

Iš viso turtuoliais laikomų 
žmonių Lietuvoje yra apie 
35.000, taigi tik vienas nuo
šimtis, bet jų poveikis gana 
didelis, ypač politikoje, per 
Seimo, net ir prezidento rin
kimus, nes jie pinigais žymiai 
lenkia vidutiniokus, kurių yra 
66 nuoš. ir vargšus (30 nuoš. . 

nes šių pajamos ir Lietuvos 
ekonominiu mastu yra gana 
kuklios. Vidutinioko šeimai 
išgyventi mėnesį kiekvienam 
asmeniui reikia 750 litų, o 
vargšais laikoma šeima, gy
venanti iš apie 240 litų asme
niui per mėnesį pajamų. Ta
čiau čia skelbiami duomenys 
nėra vidutiniokų ir vargšų pa
jamų vidurkis. Jis yra žemesnis. 

Taigi Lietuvoje ir viduti
niokui ne „pyragai", o ką jau 
bekalbėti apie beveik trečdalį 
skurdžių. J ie da r l iūdniau 
atrodo, gret inant su panašių 
pakopų gyventojais Ameri
koje. Paskiaus ia is duome
nimis („New York Times", 
2002.09. 25), čia, 1,510 dol. 
per mėnesį uždirbanti 4 as
menų šeima jau laikoma varg
šais. Vargšu laikomas asmuo, 
gyvenantis iš 750 dol. per 
mėnesį. Kuo laikytų save 
Vilniuje gyvenant i še ima, 
tokias pajamas t u r ė d a m a ? 
5.400 litų per mėnesį gauda
ma, bėdomis ji t ik ra i nesi 
skųstų, nors, žinoma, ir Lie
tuvos sostinėje pragyvenimas 
pigesnis negu, t a r k i m , Le
monte. Bet jau nebe tiek daug. 
Bet tokių „vargšų" Amerikoje 
— tik 11.7 nuoš. Lietuvos sta
tistika sako. kad galui su galu 
sudurti 4 asmenų šeimai rei
kia 1,350 Lt (380 dol.). Tiek 
pajamų gaunanti , ji būtų jau 
virš skurdo ribos. 

Kaip dar toli Lietuva nuo 
Amerikos, jau nebeprimenant, 
kad čia skurdo ribos kartelė 
net keturis kar tus aukščiau 
pakelta. Pagal ją. nemažai ir 
Lietuvos seimūnų yra skur
džiai, nes per metus ne 18.000 
dol. neuždirba. Ar tokie duo
menys jiems kai ko nepasako? 
Juk ar ne jie, telkdami sau 
balsus, prižada rinkėjams Lie
tuvą priartinti prie Vakarų? 
Ar ne taip sako ir kandidatai į 
prezidentus? O kiek toli per 
trylika metų jie tuo keliu 
Lietuvą nuvedė9 

Neverta laukti krikšto 
močios marškinių 

Lietuvių liaudis perspėja, 
kad. ..besitikėdamas krikšto 
močios marškinių, plikas 
paliksi..." Jeigu anais laikais 
būtų vykę prezidento. Seimo 
ar savivaldybių rinkimai, be 
abejo, patar le dar pridurtų. 
kad tiek pat neverta tikėti 
kandidatų žodžiais, ypač opo
nentų adresu. 

Varžovų ..klaidų ir ydų 
medžioklės" sezonas paprastai 
pras ideda su kandidatūros 
paskelbimu. Na ir šaudoma iš 
pačių sunkiųjų pabūklų, ne
paisant, a r šoviniai užtaisyti 
tikrovės nuotrupomis, ar tik 
paleidžia karčių įtarimo dūmų 
debesėlį. Eilinis pilietis į tai 
per daug nesigilina. Svarbu, 
kad k a ž k a s kažką pasakė , 
metė kaltinimą, vadinasi, ver
ta la ikyt is atsargumo. J u k 
„nėra dūmų be ugnies", todėl 
ir patys absurdiškiausi kalti
nimai gali padaryti nemažai 
žalos, ypač jeigu apkaltintasis 
pradėtų ginčytis, teisintis ir 
įrodinėti, kad tai visiška nesą
monė. 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus , paskelbęs savo 
kandidatūrą antrai kadenci
jai, džentelmeniškai savo rin
kimų štabui Vilniuje įrodinėjo, 
kad „Rinkimų kampanijos 
metu tur ime išlaikyti orumą. 
Tai svarbiausia. Tam įparei
goja mano šiuo metu užima
mos prezidento pareigos. ... 
Mūsų darbas vėliau bus pa
vyzdys kitiems prezidentams, 
todėl t u r ime dirbti labai 
a t sakingai ir korektiškai..." 
Tai kilnus užmojis ir, netenka 
abejoti, kad Valdo Adamkaus 
r inkimų štabas tų nuorodų 
laikysis. O kaip su kitais kan
didatais? 

Jeigu mėgintume spręsti 
iš dabar t i e s , apie bet kokį 
orumo išlaikymą kalbėti būtų 
bergždžia. Dūmų balsuoto
jams į akis pūtimo mašinos 
įjungtos ir jau veikia visu 
greičiu. Pati karčioji tų dūmų 
dalis, savaime supran tama, 
nukreipta į dabartinį prezi
dentą ir tai tik parodo, kad jis 
oponentams pavojingiausias, 
turintis daugiausia galimybių 
laimėti rinkimus. Tačiau ne 
vien Valdui Adamkui tenka 
sutirštinta statinė dervos —ja 
drabstomi ir kiti kandidatai, 
ypač vadinamieji „užsienie
čiai". Į šmeižto kampaniją uo
liausiai įsijungę „antraeiliai 
kandidatai", visomis priemo
nėmis besistengdami į save 
atkreipti Lietuvos piliečių dė
mesį, nors jiems laimėti ne
daug, arba visai nėra. galimy
bių. 

Patetiškiausi kabučiai yra 
dėl Lietuvos pilietybės teisėtu

mo. Čia į vieną katilą susodi
nami ir po juo ugnele pakuria-
ma trims kandidatams — 
dviem „amerikiečiams: Valdui 
Adamkui bei dr. Kaziui Bo
beliui, ir vienam „aus t ra-
liokui" — Juozui Petraičiui. 

Jeigu del dviejų dar galė
tume abejoti. Valdo Adam
kaus pilietybes klausimas jau 
buvo nuodugniai išnarstytas 
ir diskusijos užbaigtos dar 
prieš jo išrinkimą prezidentu. 
JAV pilietybes V7. Adamkus 
oficialiai atsisakė nuo 1998 m. 
vasario 25 d. J. Petraitis, bent 
taip dabar atrodo, tebeturi ir 
savo gimimo krašto — Aust
ralijos, ir Lietuvos pilietybę. O 
del dr. K. Bobelio tai turbūt 
kiltų daugiau klausimų, negu 
atsakymų. Juo labiau, kad jis 
pats, priremtas prie sienos dėl 
Amerikos pilietybės, duoda 
tokius įdomius a tsakymus, 
kad klausėjai tik galvas 
kraipo. Dr. Bobelis Lietuvoje 
gyvena daugiau metų. kaip V. 
Adamkus. Jis yra išrinktas į 
Lietuvos Seimą, tad. rodos, 
pilietybės reikalas turėtų būti 
baigtas. Juo labiau, kaip Krikš
čionių demokratų sąjungos 
rinkimų štabo vadovas E. 
Pabarčius tvirtino, „Doku
mentus del pilietybės atsi
sakymo dr. K. Bobelis JAV 
ambasadai įteikė 1992 m." 
Įteikė, bet ar kas iš to išėjo? 
„Aš tą popierių galiu gauti 
kada noriu", šios savaitės tre
čiadienį Seime kalbėjo K. Bo
belis. Kadangi dr. Bobelis daž
nai vyksta į Ameriką, žurna
listai pasidomėjo, ar jis turi 
gauti įvažiavimo \ JAV vizą. 
„Aš važiuoju į JAV su tokiu 
pasu, su kokiu noriu...", nu
skambėjo atsakymas. 

Su kokiu pasu tik nori? 
Tai kiek pasų ir kiek piliety
bių kandidatas į Lietuvos pre
zidentus tur i9 Žinoma, pagal 
neseniai LR Seimo priimtą 
dvigubos pilietybės įstatymo 
pataisą, dr. Bobelis galėtų 
turėti ir JAV. ir Lietuvos pilie
tybę. Bet ar, pagal Konstitu
ciją, jis galėtų būti renkamas 
prezidentu? 

Galime būti t ikri , kad 
prezidento ir kiti rinkimai 
Lietuvoje yra atidžiai stebimi 
daugelio akių užsienyje. Ka
dangi patys balsavimai vyks 
jau po NATO viršūnių suva
žiavimo lapkričio mėnesį Pra
hoje, daug apie Lietuvos de
mokratinius procesus bus 
sprendžiama ir valstybe verti
nama pagal rinkiminę kam
paniją bei kandidatų laiky
seną. Dėl to ir svarbiausia 
atkreipti dėmesį į dabartinio 
prezidento patarimą ..išlaikvti 
orumą". 

KARDINOLO VINCENTO 
SLADKEVIČIAUS LAIKAS 

IR ASMENYBĖ 
VLADAS BARIUS 
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Žaslių bažnyčia švytėjo 
parapijiečių ir Uršulės Slad-
kevičienės džiaugsmu. 

Tuojau po šventimų mane 
paskyrė į Kietaviškes, o po 
metų perkėlė į Aukštadvarį, 
kur dominavo lenkų kalba. 
Kadangi neblogai kalbėjo len
kiškai, jaunas kunigas norėjo 
įtvirtinti santarvę. Sunkiai , 
bet palaipsniui tas „lietuvis 
kunigas" mokėjo ras t i t a r 
pusavio susitarimą. 

Po to buvau pasiųstas į 
Kaišiadoris, kur po kelių die
nų buvo suimtas vyskupas 
Teofilius Matulionis ir keletas 
kitų apylinkės kunigų. Uk
mergės rajono partiniai dar

buotojai greit susidomėjo nau
juoju kunigu ir jo mintingais 
pamokslais . „Girdėjome, kad 
naują gimnaziją at idarėte", tai 
užuomina , kad katekizuoja 
vaikus . 

1948 m. kun. V. Slad
kevičius atvyko į Inturkės pa
rapiją klebono pareigom, k u r 
irgi vyravo dvikalbystė. Būta 
į tampos, kivirčų. Norint su
švelninti nesantaika- pasiry
žau iš laidotuvininkų neimti 
užmokesčio. Siūlant atlygini
mą, sakydavau: „Gerai, kad 
nieko nestokojate. bet leiskite 
man da lyvau jan t prisi l iest i 
prie jūsų skausmo, kad jis bū
tu mažesnis". Taip pamažu 

ėmė tirpti tvyrojęs šaltukas. 
1951 m. kun. V. Sladke

vičius buvo pakviestas į Kauno 
kunigų seminari ją profeso
riauti . Atvykęs seminariją ra
do kitokią, nei buvo palikęs 
1944 metais. Visur buvo ma
tyti sovietines okupacijos ženk
lai: didžioji dalis seminarijos 
rūmų atimta, seminarijos Šv. 
Jurgio bažnyčia paversta ka
riniu sandėliu. Areštuojami 
klierikai, padažnėjo jų kvieti
mas į karinį komisariatą. Se
minarija pradėjo gaubti juodi 
debesys Konfiskuota ir su
naikinta turt inga seminarijos 
biblioteka, benediktinių baž
nyčia irgi paversta sandeliu. 

Man ypač rūpėjo dėl įvai
riu priežasčių seminariją pali
kę klierikai: ar j ie turi pasto
gę, duonos kąsnį, a r nesijaučia 
apleisti. J a u n u kunigas Vin
centas ypatingai rūpinosi pus
brolio Jono, pasi t raukusio į 
Vokietiją, su dviem mažame
tėm dukrelėm likusia žmona. 

Jos ir šiandien su dėkingumu 
prisimena sunkiais pokario 
metais patirtą dosnumą. 

Laisvomis popietės valan
dėlėmis į mano mažą kam
barėlį mėgdavo užsukti bičiu
liai kunigai: sodrų boso balsą 
turintis Laimutis Blynas. Juo
zas Preikšas (dabartinis Pa
nevėžio vyskupas) ir Pranciš
kus Tamulevičius. Mes keturi 
mėgdavome dainuoti to meto 
liūdnas tautines dainas. Žino
jau, kad jie eidavo pas Adelę 
Galaunienę mokytis dainavi
mo. Ji buvo muzikinio teatro 
primadona, pirmo ryškumo 
solistė, pirmoji Violetos parti
jos atlikėja Verdi „La Tra
viata" operoje. 

1957 m. gavęs kvietimą 
atvykti į miliciją, radau manęs 
laukiančius penkis parei
gūnus, kurie pradėjo mane 
atakuoti. Girdi, aš seminariją 
gadinąs, klierikų laisves var
žąs. „Ne aš gadinu seminariją, 
— atsakiau. J ū s kel iate 

sumaištį, klierikus nuolat šan
tažuodami, te ror izuodami . 
Nebūčiau priešiškai nusi te i
kęs Tarybines santvarkos atž
vilgiu, jeigu ne s a u g u m a s — 
tikra votis ant jos veido". Įtūžę 
pareigūnai mane iš kabineto 
išvarė. 

1956 m. Kaišiadorių vys
kupas Teofilius Matulionis, iš 
trečiosios Sibiro t remt ies 
grįžęs į Lietuvą, į Vatikaną 
buvo perdavęs trijų kandidatų 
į savo įpėdinius sąrašą. Pir
masis tarp jų buvo kun. V. 
Sladkevičius. Iš Va t ikano atė
jo raštas, leidžiąs net privačiu 
būdu konsekruoti k u n . V. 
Sladkevičių vyskupu su teise 
paveldėti Kaišiadorių vyskupi
ją. Vėlai vaka re savo as
meninėje koplyčioje vysk. T. 
Matulionis pakonsekravo vys
kupu Vincentą Sladkevičių. 

Naujasis vyskupas į Vilnių 
nuvežė raštą. Religinių rei
kalų įgaliotiniui Rųgieniui 
pranešanti, jog šv. Tėvo pa

skyrimu, JI.- yra konsekruotas 
vyskupu. ..Mes tokius 'pro-
chvostus' sutvarkysime. — ši
taip jis katalikų dvasininką 
pasveikino su vyskupo šventi
mais. — Būsi Kaune ir eisi ku
nigiškas ne vyskupo) parei
gas". Įgaliotinio paskutinis žo
dis. Vysk V. Sladkevičius se
minarijoje nei dirbti, nei gy
venti nebegalėjo. 

Po keleto kvietimų į sau
gumą, atėjo nurodymas vys
kupui palikti Kauną ir iš
sikelti i Lietuvos pakraštį. Ne
munėlio Radviliškį — j ilgai 
užtruku-ią priverstinę tremtį. 

Menka, iš lentų sukalta, 
troba priglaudė vyskupą V. 
Sladkevičių. Pučiant žvar
besniam vėjui, būdavo šalta, 
žliaugiant lietui, vanduo teš
kėdavo ant patalo Ir vis dėlto 
mažoje trobelėje vyravo dva
sinė šiluma. 

Kaimynystėje gyvenantys 
katalikai ir reformatai pamilo 
valdžios nepripažintą vyskupą 

ir visokeriopai jį rėmė. ..Tai ir 
čia pradėjai kelti nerimą. 
Manėme, kad susitvarkysi. — 
atvykęs Rugienis išdrožė. — 
Kur nors važiuojant, tur; gauti 
mano leidimą". Visa tai buvo 
lyg juodas, neišsisklaidantis 
debesis, nežinant, kada čia iš 
jo prapliups lietus. 

Nemunėlio Radviliškio 
parapijiečiai vyskupą labai 
pamilo. Jis greit pramoko lat
vių kalbą. — anot kalbininko 
Būgos — tikrą lietuvių kalbos 
pusseserę. 

Paskutinius savo gyveni
mo metus mūsų geroji mamyte 
praleido pas mane. J a u sun
kiai sirgo. Su broliu Jonu bu-
dejome prie jos. kol kovo 27 d. 
amžinai užmerkė akis. 

Motinos pala ikams nu
vežti j kapines man nebuvo 
duota jokio transporto. J mano 
prašymą buvo a tsakyta su pa
nieka, kad kūnas gali supūti 
ten. kur yra. 

Bus daugiau 

1 
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Claudia ir Almis Udriai. 

ŠAUNIOS VESTUVES ITALIJOJE 
Š. m. birželio 29 d. 

Italijoje. Argelato (Bolognos 
rajone). San Michele Archan-
gelo bažnyčioje, šv. Mišių me
tu įvyko Claudios Orsi ir Al-
mio Gerardo Udrio jungtuvės. 
Klebonas Don Marino Ghini, 
Clandią pakrikštijęs bei pri
vedęs prie kitų sakramentų, 
atliko apeigas, prieš pat išei
damas į pensiją. Apeigų metu 
smuiku pagrojo Almio brolis 
Darius Udrys iš Prahos. 

Dalyvavo apie 300 svečių. 
Gausus būrys Claudios tėvų 
Carlo ir Marios Orsi giminių 

bei pažįs tamų: Almio tėvai 
Arūnas ir Rūta (Ruzgaitė) iš 
Michigan, sesuo Baltija iš 
Napa, California. brolis Da
rius su žmona Zita iš Če
kijos, brolis Vytis iš Dalias, 
Texas; krikšto tėvas Kęstutis 
Bileris su žmona (Almio te ta) 
Astra iš New Yorko, pusbrolis 
Linas Udrys su žmona Tina 
iš Los Angeles, Karina Shar-
kis iš Muencheno 'šeimos 
draugė, Almiui daug pa
dėjusi) ir daug mokslo draugų 
buvo atskridę iš JAV. Palyda 
susidarė iš Claudios dviejų 

draugių ir Baltijos Udrytes. 
Alnuo brolio Vyčio, draugo 
Todd Moilanen bei Claudios 
brolio Marco Orsi. 

Jungtuvių puota vyko 
elegantiškoje Palazzo Benti-
voglio Pepoli (Zola Predoza) 
viloje: diena žavi. maistas es
tetiškai paruoštas, apstus ir 
gardus, orkestras, džiugi nuo
taika. 

J a u porą dienų prieš 
jungtuves prasidėjo vaišes 
Claudios brolio Marco ir žmo
nos Gercy sodyboje. Argelato 
kaimelyje. Rytojaus vakarą 
A. ir R. Udriai vaišino gimi
nes, pulką ir iš užsienio sve
čius Grand Hotel Boiogna 
restorano salėje, kur visi buvo 
apsistoję. Šokome ir dai
navome, valgėme ir gėrėme 
tris dienas — senu lietuvišku 
papročiu... 

Povestuvinei kelionei jau
navedžiai Almis ir Claudia 
Udriai buvo išvykę į For-
menterą. Balaeric salą Vidur
žemio juroje. 

Claudia ir Almis susipaži
no Pepperdine universitete. 
Maiibu. California. Abudu 
pernai metais užsitarnavo 
M.P.P. "Master in Public 
Policy- laipsnius. 

Šiuo metu abu jauna
vedžiai gyvena ir dirba savo 
srityje Sacramento mieste. 
CA. Almis gavęs stipendiją į 
Ave Maria Law School. Šiuo 
laiku atidėjęs tolimesnių stu
dijų planus šeimos labui, 
tačiau ir jis. ir žmona Claudia 
turi noro siekti dar aukštes
nio mokslo ateityje. Jiems gi
mines ir draugai linki visoke
riopos sėkmės! 

Svečiai turėjo progos 
pakeliauti po Italiją: Veneciją, 
Florenciją. Vicenzą, Gardos 
ežerą. Romą. Adrijos jūrą, 
Čekiją. Ilgai prisimins patirtą 
grožį ir ypač Italijos žmonių 
nuoširdų svetingumą. 

Dar sykį „buvę ir nebuvę" 
vestuvių dalyviai linki švie
sios ateities nenui l s tamam 
Kretingos stovyklos vadovui 
Almiui, Dainavos Aidų jau
nųjų vieneto dainininkui, ir jo 
švelniajai, saulėtos šypsenos 
žmonai Claudiai. A-K. 

BARBOROS RADVILAITĖS MEDALIS — BEATRIČEI VASARIS 
Noredam. pagerbti 

Lietuvos sostinei ypatingai 
nusipelniusiu- žmones. Vil
niaus mie:-to savivaldybes 
taryba įsteigi Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Žygiman
to Augusto ir žmonos kara
lienes Barboros Radvilaites 
medalius. Pasak Vilniaus me
ro Artūro Z,. >ko, tai pačios 
garbingiausu - miesto rega
lijos. Šie apc vanojimai turi 
gilią simboli: . prasmę, nes 
būtent Žyg.nianto Augusto 
valdymo laik.; s jo erudicijos 
ir pas tangų ieka Vilnius 
ypač suklesti i ir tapo vienu 
garsiausių ir _ražiausių Rytų 
ir Vidurio Europos miestų. 
Žygimantas Augustas Vilniu
je įkūrė puik.: dvarą, pas
tate didžiųjų kunigaikščių 
rūmus, įste ;e biblioteką, 
teatrą, sukau; >. įspūdingą re
nesanso e p e hos tapybos 
darbų galeriją 

Pernai Čikagos dienų 
Vilniuje metu miesto taryba 
Žygimanto Augusto medaliu 
jau apdovanojo žymų išeivi
jos kul tūros ir visuomenes 
veikėją Stanley Balzeką. Iki 
šiol dar niekas nebuvo pelnęs 
Barboros Radvilaitės medalio. 
O juk, kai kalbame apie Žygi
mantą Augusta, visada prisi
mename legenda tapusią is
toriją apie jo ir Barboros Rad
vilaites meilę. Šios dvi Re
nesanso laika asmenybės 
mūsų istorijoje ir tautos at
mintyje yra neatsiejamos vie
na nuo kitos, juo labiau be 
Barboros Radvilaitės Vilnius 
nebūtų toks, koks tapo 16 
amžiaus viduryje. 

Vieną gražų rugsėjo mė
nesio vakarą sostinės visuo
menės atstovą:, kultūrininkai 
susirinko j neseniai gražiai 
pertvarkytą, puošnią Vil
niaus Rotušes mero salę. Čia 
ir įvyko iškilmės, skirtos 
įteikti pirmąjį Barboros Rad
vilaitės medalį labiausiai Vil
niui ir jo kultūrai nusipelniu
siai moteriai. 

— Miestas rūpest ingai 
rinko Barboros Radvilaitės 

Beatriče Kleizaitė-Vasaris po a 
Radvilaites medaliu. 

atminimo vertą moterį. J a 
tapo, vėlgi iš išeivijos grĮžusi 
ir gražiame senamiesčio kam
pelyje apsigyvenusi kultūri
n inkė ir v i suomenin inke 
Beat r ičė Kleizai tė-Vasaris . 
Šio mūsų apsisprendimo mo
tyvai t ikrai svarūs . Beatričės 
Vasar is gyvenimo kelias žy
mi sudėtingą ir skaudų lietu
vių tautos istorijos tarpsnį.— 
į susirinkusius kreipėsi meras 
A. Zuokas. nušviesdamas B. 
Kleizaites-Vasaris gyvenimo 
kelią, jos nuopelnus Vilniui, 
visai Lietuvai bei jos kultū
rai. 

1944 m. B. Kleizaitė-Va
saris , kar tu su ki tais inte
l igentais, p a s i t r a u k ė į Va
ka rus . Pasak A. Zuoko. iš 
tėvynes ji išvyko ne siekdama 
ramybės ir gerovės, bet vilda
masi, kad laisvajame pasau
lyje bus įmanoma puoselėti ir 
išsaugoti tiesos, kul tūros, pa
garbos žmogui vertybes, svar
bias k iekvienam lietuviui. 
kur j is begyventų. Šias ver
tybes, istorijai pas i sukus 
mums palankia l inkme. B. 
Kleizai te-Vasar is suskubo 
parvežti į tėvynę. J a u pirmai
siais a tkur tos nepriklausomy
bės metais iš JAV į Lietuvą ji 
parvežė egzilio menininkų 
Vytauto Kašubos , Adomo 

pdovanojinco pirmuoju Barboros 
Algimante Žižiūno nuotrauka. 

Galdiko. Vytauto Igno ir kitų 
dailininkų išsamias tapybos, 
grafikos, skulptūros darbų 
kolekcijas. Ji įsteigė Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedi
mino paminklo Vilniuje šal
pos fondą, daug dirbo, kad šio 
paminklo idėja būtų įgyven
dinta. Tarp kitų iškilių kul
tū ros , meno. l i tera tūros 
žmonių, ji yra Valdovų rūmų 
a t s t a tymo paramos fondo 
steigėja. 

— Tačiau gražiausia, ką 

DAINAI AMŽIUS NESVARBUS 
Laimingi tie išeivijos lietu

vių vienetai, kuriuose gyvuoja 
lietuvišką dainą ar giesmę 
mylintys chorai. Prieš kiek 
metų sunku buvo rasti stam
besnį lietuvių telkinį be 
didesnio ar mažesnio choro. 
Sąlygoms keičiantis, chorų 
veikla eme silpnėti, o kai kur 
net visai sustojo. 

Nemažas skaičius lietu
vių, sulaukusių pensijos am
žiaus, pasirinko savo gyveni
mo rudenį praleisti saulėtoje 
Floridoje. Pirmieji atvykėliai 
nuteikė savo draugus prie jų 
prisijungti. Ir taip čia įsikūrė 
keli lietuviški telkiniai, ku
riuose steigėsi LB apylinkės, 
įvairios organizacijos, kūrėsi 
chorai ir įsiplieskė kultūrinis 
gyvenimas. Tose vietovėse, 
kur nebuvo patyrusio chor
vedžio, dainos vienetą ar cho
rą ėmėsi steigti dainos mylėto-
jai-mėgejai. Juno Beach telki
nyje viena tokių buvo Irena 
Manomaitiene. kurios įsteig
tas moterų dainos vienetas 
pirmą kartą pasirodė 1984 
metais. Šis vienetas netrukus 
išaugo i stamboką mišrų chorą 
vardu ..Daina", kuriam ji 
vadovavo 15 metų. Jai išėjus 
poilsio, choro vadovavimą per
ėmė muz. Jonas Samoška. 
„Damos" choras džiaugiasi, 
turėdamas dainai pasišven
tusi vadovą ir tikisi dar ilgai 
tarnauti Juno Beach lietuvių 
kultunniams poreikiams. 

Dabartinis „Dainos" chor
vedys sutiko suteikti šiek tiek 
žinių apie save. apie chorą ir 
choro ateities perspektyvas. 

— Ne per seniausiai esate 
atvykęs įS Lietuvos ir gyvena
te Floridoje. įdomu išgirsti J U 
RU vaikystėn gyvenimo nuotru

pas, apie mokyklų lankymą, 
jaunystės svajones ir polin
kius į ateitį. 

— Aš gimęs 1940 metais. 
Mano vaikystė prabėgo Pa-
gramatyje. Akmenos upės slė
nyje išsidėsčiusiame nuosta
baus grožio miestelyje, puške
lyje t a rp Tauragės ir Šilalės. 
Iš ten jaunystės takeliais ir 
vingiuotais keliais kan t r i a i 
kopiau nelengvu profesiona
laus muziko keliu, kuris ir 
šiandien tęsiasi čia, Floridoje. 
Nors meilė dainai t a pati . dai
nos tos pačios, choristų entu
ziazmas ir pasiaukojimas di
delis, tači?u darbo sąlygos ir 
koncertine veikla labai skiria
si. 

— Kas Jus pastūmėjo 
studijuoti muziką? 

— 1954 m. Tauragėje buvo 
a t idary ta pirmoji pokario 
metų muzikos mokykla. Vie
nas pirmųjų į ją įstojusių 
buvau ir aš. Vėliau buvo 
įsteigti chorvedžių ir pučia
mųjų orkestrų skyr ia i , ku
riuos baigęs. įstojau į J. Tallat-
Kelpšos muzikos technikumą, 
vėliau — į Muzikos akademi
ją, kurią baigiau 1973 m. Esu 
la imingas, kad di r igavimo 
specialybės subtilybių mokė 
šviesios a tmint ies prof. II. 
Pere lš te inas . Mano svajonė 
buvo kada nors su j u o susitik
ti Amerikoje. Deja, spaudoje 
perskaičiau sukrečiančią ži
nią, jog Maestro esąs j au 
palaidotas New Yorke. 

— Kokias kvalifikacijas 
ypjote muzikos srityje ir ka ip 
sekėsi jas panaudot i Lietu
voje? 

— Daugiau kaip 30 metų 
dirbau su mišri.::- ir nr.tf-ru 
chorais, kurie '.ai vvaiid.>\ o 

•ionas Samoška. 

respublikinėse dainų šven
tėse, o konkursuose pelnyda
vo nemažai pirmųjų vietų. Tai 
prisiminti, retkarčiais pavar
tau konkursuose laimėtų 
diplomų albumą. Mielai prisi
menu Tauragės Skaičiavimo 
mašinų gamyklos mišrų chorą 
ir Palangos. Kretingos bei 
Alytaus moterų chorus. Pas
tarajame dainavo net 100 mo
terų! Taip pat ir Vydmantų 
(Kretingos raj.) mišrų chorą, 
kuriam vadovavau 14 metų. 
Su juo dirbdamas, pirmasis 
sėkmingai apgyniau aukštojo 
mokslo chorvedžio diplomą. 
Tą faktą paskelbiant, girdė
jau ir per .Amerikos balsą", 
kai netyčia įsijungiau radijo 
imtuvą. 

Šalia chorvedybos teko 
dirbti ir administracinį darbą. 
Grįžęs į Tauragės Muzikos 
mokyklą. 10 metų buvau jos 
direktorium bei dainų švenčių 
vyr. dirigentu. Tada atrodė, 
jog tai buvo mano gyvenimo 
prasme ir pašaukimą- Bet li
kimo k'li.u atvedė i Floridą... 

— Kada atvykote į JAV ir 
su kokiais sunkumais teko 
susidurti? 

— Susipažinau su Ame
rikos lietuvaite Onute. Susira
šinėjome metus laiko. Gavęs 
iškvietimą, nepagalvojau, kad 
čia bus mano antr i namai! Ir 
štai jau aštuoneri metai esu 
šeimoje, kurioje nėra pikto 
žodžio ar nuoskaudų viens ki
tam. Kaip ir ki t iems atvy
kėliams, ir man Amerika yra 
laisvės bei demokratijos šalis. 
Tačiau joje įsikurti nėra taip 
paprasta. Muziko darbas čia 
nėra per daug vert inamas. Dėl 
to, šalia darbo mokykloje ir 
privačių muzikos pamokų, 
teko dirbti ir kitokių pripuo
lamų darbų. Nesu verslo žmo
gus, tai apie milijonus nesva
joju. Tačiau šiandien esame 
gerai įsikūrę ir verčiamės 
smulkiu verslu. Didesnių už
mojų neturime, nes artėjantis 
pensinis amžius šnibžda jau 
neversti kalnų! 

— Keletą metų esate 
dainavęs Juno Beach „Dainos" 
chore, o dabar esate jo vadovu. 
Kaip jį vertinate, ir kokias 
perspektyvas numatote chorui 
augti bei tobulėti? 

— Mano pirmas rūpestis 
buvo dirbti su choru. Suži
nojau, kad. čia I. Manomai-
tienės vadovaujamas. „Dai
nos" choras šventė savo veik
los dešimtmetį, bet supratau, 
jog galiu tik padėti dainuoti. 
Prie choro suorganizavau vyrų 
ansamblį, su kur iuo pasi-
rodėme įvairiomis progomis. 
Po 15 metų jubiliejaus, vadovė 
atsisakė darbą tęsti. Kadangi 
vienetas man ir aš jam jau bu
vome pažįstami apie penketą 
metų, p e r i n t i choro vadova-

B e a t n č e V a s a r i s >arvežė į 
Lietuvą, tai energija, šiluma 
ir gebėjimas bendiauti , — 
Įteikdamas medalį raibėjo 
meras A. Zuokas. pndurda-
mas. kad trumpoje sveikini
mo kalboje neišvardysi visų 
šios veiklios moters nuoueinų 
mūsų kultūrai, jos planų bei 
siekių, kurie kyla iŠ jos patir
t ie-, vitališkumo ir harmo
ningų budo bruožų. Tad lieka 
tik pasveikinti Beatričę 
Vasaris ir apdovanoti pirmuo
ju Barboros Radvilaites 
medaliu. Tegu nepristinga jai 
energijos toliau darbuotis 
mūsų kul tūros . Vilniaus 
miesto ir žmonių labui. 

Priėmusi apdovanojimą B. 
Kleizaitė - Vasaris tarė žodį. 
nuoširdžiai padėkojo už aukš
tą jos veiklos įvertinimą, 
pažadėjo ir toliau veikti, dirb
ti sostinės, visos Lietuvos kul
tūros labui. B. Kleizaitė -
Vasaris pasirašė į Rotušėje 
saugomą Vilniaus miesto gar
bės knygą. 

Šventinę nuotaiką dar la
biau praskaidr ino sostines 
senosios muzikos ansamblio 
..Puella Vilnensis" grojimas. 

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

Švenčianti gimtadienį mažoji Emma. savo senelio Zigmo Vilimo glėbyje 
Tetos VaiSvilienės •?•. = •: KH 

vimą ir tęsti jo tradicijas nebu
vo sunku. Tai draugiškas , at
sakomybę ir pareigą jaučian
tis dainos vienetas! Jaučiamės 
lyg viena šeima. Tik sunkina 
dideli a t s tumai suvažiuoti į 
repeticijas, patalpų nuoma ir 
kitos problemos. Dauguma 
choristų j au savo 80-metį yra 
atšventę, tačiau jų entuziaz
mu repeticijose tenka tik džiaug
tis . 

„Dainos" choras dažnai 
atlieka kul tūr ines programas 
Lietuvių Bendruomenės a r 
kitų organizacijų renginiuose. 
Artėja pasiruošimas choro 20-
mečiui, o su juo ir nemažai 
sunkiau sprendžiamų klausi
mų, ypač naujų balsingų žmo
nių į chorą įsijungimo reika
las. Mano ir choristų bendras 
noras, kad daina dar darniau 
skambėtų. Planuoju šalia cho
ro subur t i i n s t r u m e n t i n ę 
grupę. Vero Beach esant i 
^Lithuanian Her i tage Society" 
kviečia chorą ten koncertuoti. 
Vasario mėnesį, Prez identų 
dienos proga, vėl dainuosime 
amer ik ieč iams . G a u s ū s jų 
aplodismentai š įmet parodė, 
kad lietuviška daina rado at
garsį ir jų širdyse. O juk tuo 
būdu popu l i a r i namas ir 
Lietuvos vardas! 

— Teko pastebėti Jūsų 
pomėgius reikštis įvairiose 
kitose srityse: valdote kom
piuterį, sukuriate video fil
mus, atliekate medžio apdai
los darbus. Kokių planų turite 
tiems reikalams ateityje? 

— Tai mano laisvalaikio 
dalis. Su tuo susiesiu ir istori
ją su pelėdukais. Savo sode 
Palangoje buvau prisijaukinęs 
varnėnus , kurie pakartodavo 
mano švilpaujamas paprastas 

Antanas Riškus (kairėje) ir Paulius Siliunas buvo jauniausi ASK 
..Lituanicos" :švykos į Lietuvą dalyviai I. TijOnėlienės nuotr. 

melodijas Padariau- kelis 
įvairaus dydžio namelius ir 
čia. Vieną rytą negalėjau pa
tikėti — . mane žiūri nuos
tabaus grožio pelėda! J au ket
veri meta; vasario mėnesį, tar
si mano gimtadieniui, at
skrenda mano laukiami spar
nuotieji draugai. Užaugina 
2-3 pelėciukus ir vėl atsisvei
kina. J ie taip prisipratinę, kad 
paskui sekioja, leidžiasi iš art i 
filmuojami. Taigi, baigiu su
kurti filmą apie paslaptingą 
pelėdų gyvenimą. Joms gyven
ti skirta naktį, bet čia jos pui
kiai jaučiasi ir dieną. Jau tu
riu nemažą jų paveikslų ko
lekciją. 

Planuoju sukurti video 

filmą apie iškiliausius šio 
telkinio žmones, kad liktų pri
siminimas ir kitoms kartoms. 
Juk greitai užmarštin, nueina 
ir žymių žmonių vardai, vpač 
išsibarsčiusių po Floridą. 

Su širdgėla stebiu šio 
kolektyvo entuziastus, maty
damas jų didelę meilę ir pasi
aukojimą dainai bei muzikai, 
keliaujant į repeticijas dešim
tis mylių. Nors pašarmoję 
smilkiniai ir senkanti energija 
juos verčia daug ko atsisakyti, 
vis deltojuos vienija ir, lyg sie
los penas, palaiko daina. Dai
nai reikia tik širdies. Jai am
žius — nesvarbu' 

Kalbėjosi 
Vincan Šalčiunaa 



JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: 
Bi ru tė J a s a i t i e n ė i r Aldona Šmulkš t ienė 
2711 West 71 S t r ee t , Chicago, IL 60629 
TeL 773-476-2655; Fax . 773-436-6906 

AMERIKOS LIETUVIŲ AUKOS IR 
LIETUVOS VAIKAI 

Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas kas savaitę ,JJrau-
go" dienraščio puslapiuose 
ske'bia pavardes aukotojų ir 
d'ėkcja j i ems už aukas ap
leistiems bei pagalbos reika
lingiems Lietuvos vaikams. 
Kadangi Amerikos lietuviai 
yra labai dosnūs ir geraširdžiai, 
surenkamos nemažos sumos 
pinigų. Komitetas laikas nuo 
laiko praneša , kiek ir kam 
buvo išsiųsta suaukotų pini
gų. Šiandieną norėtumėme pra
nešti, kiek pinigų Lietuvos 
Našlaičių globos komitetas iš
siuntė į Lietuvą vaikams šiais 
metais. 

Komitetas Lietuvoje turi 
patikėtinius, per kuriuos pa
ramos pinigai yra perduodami 
vaikams a r jų globėjams. 
Lietuvos patikėtiniai, išdalinę 
pinigus, ats iunčia a taskai tą 
komitetui. Kai kurie pinigai 
įteikiami tiesiogiai šelpia
miesiems, jie ar jų globėjai pa
sirašo, pinigus gavę. Kadangi 
vaikai y ra šelpiami visoje 
Lietuvoje, kiti pinigai, atida
rius sąskai tą banke, šelp
tiniesiems persiunčiami j jų 
banko sąskaitą, o komitetas 
gauna pers iunt imo pakvi
tavimus. Šiuo metu patikė
tiniai Lietuvoje yra: Gražina 
Landsbergienė. Kaimo vaikų 
fondas — Regina Švobienė. 
kun. Aigis Baniulis. SJ . kun. 
Gražulis. SJ — seselė Jū ra t ė 
Plonytė, kun. Ramašauskas. 
kun. L. Dambrauskas. Ame
rikos rėmėjai atsiunčia me
tams 150 dol. vaikui. Šiuos pi
nigus komitetas siunčia Lie
tuvon kas keturi mėnesiai — 3 
kartus metuose po 50 dol. 
vaikai. Kadangi vaikai yra 
šelpiami tik iki 18 metų am
žiaus, nebent Amerikos globė-

Ukmergės gimnazija, pas
tatyta 1938 metais pagal inž. 
arch. P. Bielinskio projektą, 
buvo viena pačių moder
niausiu gimnazijų Lietuvoje. 
Gimnazija pavadinta Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 
vardu. Tai savojo laikmečio 
gražių archi tektūros formų 
rūmas su juodo ąžuolo ir šli
fuoto stiklo fasadinėmis du
rimis, šviesiais plačiais metla-
cho plytelėmis padengtais 
koridoriais, puošniomis mozai
kos grindimis vestibiliuose, 
ąžuolo parke tu išklotomis 
klasėmis ir iškilmių sale. pa
togia sporto salo t inkama 
krepšiniui, siuvimo, rankdar
bių ir kulinarijos mokymui 
skirtomis patalpomis, atskiro
mis mergaičių (įėjus dešinėje) 
ir berniukų (įėjus tiesiai) 
rūbinėmis, kuriose dviems 
moksleiviams buvo skiriama 

j a s nori ir toliau tą vaiką 
remti — leisti į mokslus, tai 
vaikų skaičius ir vardai kei
čiasi. Šiais metais šelpiamųjų 
vaikų skaičius visus metus 
buvo apie 1,030. Kai kūne rė
mėjai atsiunčia daugiau negu 
150 dol. — tai dažniausiai do
vanos gimimo ar švenčių pro
ga vaikui . Tie pinigai yra 
suskaičiuojami ir su laišku, iš 
ku r ir kam persiunčiami, taip 
pat kam jie yra skirti, persiun
čiami. 

Š. m. sausio-balandžio mėn. 
šalpai buvo išsiųsta 59,271 dol., 
gegužes-rugpjūčio mėn. šalpai 
— 54,290 dol. ir rugsėjo-
gruodžio men. — 54,750 dol. 
Taigi vaikų paramai š.m. jau 
išsiųsta 169,311 dolerių. 

Taip pat Lietuvos Naš
laičių globos komitetas turi ir 
s tudentų stipendijų sąskaitą. 
Didžiausias stipendijų aukoto
j a s yra Gražina Liautaud, 
šiais metais paaukojusi sti
pendijoms 32,500 dol. Stu
d e n t a m s yra skiriamos 250 
dol. stipendijos. Stipendijos 
yra siunčiamos per Gražiną 
Landsbergienę, Kaimo vaikų 
fondą ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune invalidams ir 
našlaičiams studentams. Spa
lio mėn. pradžioje buvo išsiųs
ta į Lietuvą 134 studentams 
st ipendijos: 33,520 dol., 2 
st ipendijos buvo pasiųstos 
rugpjūčio mėn. ir dar 3 sti
pendijos bus pasiųstos šio 
mėn. gale. Iš viso komitetas 
šiais metais surinko ir pasiun
tė Lietuvos s tudentams 139 
stipendijas. Kiti aukotojai stu
dentų stipendijoms yra: 
Robert Kraye Houston. TX. — 
500 dol., dr. Aldonos Rugienes 
fondas Lietuvių fonde —: 770 
dol., Albert Mikutis. Philadcl-

L'žgavenių blynai gatves vaikams Žirmūnų nameliuose, kuriuos globoja Našlaičių globos komitetas. 

phia, PA, — 350 dol, ponia, 
prašiusi pavardės neskelbti — 
200 dol. ir prel. dr . J. P runsk io 
fondas, kurio šių metų procen
tai — 750 dol.. skirti Sibiro 
tremtinių vaikams Lietuvoje 
studijuoti . Tuo būdu š ia is 
metais stipendijoms į Lietuvą 
pasiųsta 34,620 dolerių. 

Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas administruoja Al
mos fondą. Šiais metais ko
mitetas išsiuntė Almos fondui 
40,000 dol. Balandžio men. 
buvo pasiųsta 20.000 dol., už 
kuriuos Almos fondas nup i rko 
Lietuvoje Santariškių univer
sitetinei Vaikų ligoninei vai
kams , sergant iems c u k r a u s 
liga, „Dialysis" mašiną. Rug
sėjo mėn. buvo pasiųsta vėl 
20.000 dol. — Almos fondas 
nori apdovanoti šv. Ka lėdų 
proga Lietuvos mokyklas kny
gomis. | šį projektą, kaip Alma 
Adamkienė pasakojo, j ung i a s i 
ir įvairios Lietuvos įmonės , 
nes Lietuvoje yra 20,000 
mokyklų. Almos fondas šiuo 
metu remia 35 mokyklas, 
kurios tur i pomokyklines 
klases. 

Viską sudėjus, šiais metais 
komitetas j a u išsiuntė Lie
tuvon 243,181 dol. Dar reikia 
išsiųsti 750 dol. — t a i 
stipendijos Sibiro t r emt in ių 
vaikams ir šv. Kalėdų proga 

dovanos vaikams, kurios kas
diena ateina. Kalėdines dova
nos vaikams bus išsiunčiamos 
lapkričio men. gale. 

Be to. dar mūsų pagalbi
n i n k ė Laima Antanel ienė 
Omahoje su skau t a i s ir 
O m a h o s lietuviais siunčia 
ke tur i s kartus po 50 siuntinių 
d ide lėms ne tur t ingoms šei
moms. Tą patį daro ir Teresė 
Landsbergiene su skautėmis 
VVashington. DC — siunčia 
reikalingoms šeimoms siuntinius. 

Visus šiuos pinigus su
r inkt i , suskaičiuoti, padėkoti 
aukotojams ir išdalinti, kam, 
kas priklauso, atlieka maža 
grupelė pasišventusių sava
norių — rėmėjų. Tai vaikų 
kar to tekos tvarkytoja Dana 
Bazienė. iždininkas — Albinas 
Smolinskas, sekretorė Irena 
Kai ry tė , pagr indinės karto
tekos tvarkytojai — Juozas ir 
S igutė Užupiai, paraginimų 
rašytoja — Regina Jautokai tė , 
s t u d e n t ų stipendijos — 
Gražina Liautaud. padėkos — 
Regina Smolinskienė. komite
to nar ia i Silvija Aleksiūniene, 
dr. Edmundas Ringus, Aldona 
Šmulkšt ienė, Jeanne S. Dorr, 
Teresė Landsbergienė, Laima 
Antanel ienė ir pirm. Birutė 
J a sa i t i enė . Komite tas dirba 
savanoriškai , be užmokesčio, 
aukoja savo laiką, darbą ir 

ATKURKIME, KAS SUGRIAUTA 
po vieną užrakinamą spintelę 
rūbams pasikabinti ir šlepe
tėms bei apavui pasidėti, nes 
vaikščioti parketu buvo lei
džiama, tik apsiavus šlepe
tėmis . Klasėse priešakinėje 
sienoje, gelsvam apskritimo 
fone, buvo horeljefinis baltas 
kryžius, o virš jo ovalo raus
vame fone — Vyčio baltas 
horeljefas. Priešpriešinėje 
sienoje-stačiakampiame įdu
bime — prezidento Antano 
Smetonos portretinis horelje
fas. Iškilmių salėje auksuo
tuose rėmuose kabėjo prezi
dento portetas, nutapytas žy
maus Lietuvos dailininko Jono 
Mackevičiaus. 

Tokiais gimnazijos rūmais 
neilgai teko džiaugtis . Pir
mosios sovietų okupacijos me
tais (1940 06. 15. —1941. 06. 
22), Lietuvai skęstant raudo
najame komunizmo tvane, visi 

horeljefai klasėse ir an t ro jo 
aukšto vestibiuliuose centrinio 
triptiko dalis — prezidentas 
Antanas Smetona — buvo už
tinkuoti, por t re tas sunaikin
tas. Prasidėjus Antrajam pa
sauliniam karu i (1941. 0 6 . 
22.), vokiečių kariuomenės pe r 
kelias dienas okupavo visą 
Lietuvą. Vokiečiai pradžioje 
per daug nesikišo į gimnazijos 
reikalus. Gimnazijos d i rek to
riaus Prano Naujokaičio nu
rodymu, nuo visų užtin
kuotų horeljefų buvo n u k a l t a s 
tinkas ir jie atstatyti beveik 
nesužaloti. Tačiau antrą ka r ta 
Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą (1944). gimnazijoje 
minėti horeljefai buvo iškalti 
ir sunaikinti, o susidariusios 
tuš tumos užmūrytos. Apsk
ritai gimnazijoje buvo sunai
kinta visa tai, kas galėtų pri
minti Lietuvoje v y k u s į . 
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krikščioniškais morales pa-
gindais paremta, gimnazistų 
patriotinės pasaulėžiūros bei 
pusiausvyros ugdymą. Tačiau 
buvusioje aplinkoje išugdyti 
moksleiviai, praėjus ir pusei 
amžiaus sugrįžta į ją. kad 
pr is imintų tuos prasmingai 
praleistus skaisčios jaunystės 
mokslo metus. 

Atvykdami jie teberanda 
nea t s t a ty tas gimnazijoje se
n ienas , kurios ir šiandieną 
moksleivijos dvasiniam ugdy
mui turė tų labai svarbios 
reikšmės. 2000 metais , su
sir inkę į Ukmergės Antano 
Smetonos gimnaziją paminėti 
55-sius tos gimnazijos baigi
mo metus , jos absolventai , 
matydami vietoje buvusių ho
reljefų užtinkuotas plynes, o 
salę be prezidento portreto, 
n u t a r ė savo išgalėmis padary
ti pradžią gimnazijos pra
rad imams atkurt i . Bendra
klasių paakinti, buvę klasių 
seniūnai — Sofija Jelioniene. 
Milda Vaškevičienė ir Romu
a ldas Baltrušis ryžosi veik
ti. Buvęs bendraklas is dai
l ininkas prof. V. Karatajus. 
kurio piešiniai puošdavo klasę 
j a m dar būnan t gimazistu. 
d a b a r , pap ra šy t a s nutapo 
prezidento Antano Smetonos 
portretą. Užbaigtą kartu su 
savo sūnumi atvežė į Uk
mergės Antano Smetonos 
gimnaziją ir įnešė į direkto
rės L. Dzigienės kabinetą tuo 
metu . kai vyko powdis su Švie
t imo ir mokslo ministerijos 
atstovais. 

Toks 1945 metų absolven
tų atsidavimas ir rūpinima-

sugebėjimus. 
Komitetas neremia insti

tucijų ar jose gyvenančių vai
kų. Komitetas remia vaikus 
iki 18 metų, nebent rėmėjas 
pageidauja juos remti ir to
liau. Remia gerus studentus, 
kai gauna tam reikalui pinigų, 
r emia gaus ias , tvarkingas 
šeimas. Remia vaikus, kurie 
gyvena pas gimines ar sveti
mose šeimose, kad jie užaugtų 
tvarkingi ir geri žmonės. 

Šiandien ant stalo guli 80 
vaikų anketų, kurias atsiuntė 
Gražina Landsbergiene ir Kai
mo vaikų fondas. Anketos vai
kų, kuriems reikia paramos. 
Tikimės, kad atsiras gerų žmonių 
ir parems pagalbos prašančius. 

Viena pastaba — mus, 
Lietuvos Našlaičių globos 
komitetą, dažnai daug kas 
sumaišo su „Saulutės" komite
tu Lietuvos našlaičiams remti. 
Tai yra du atskiri komitetai. 
Lietuvos Našlaičių globos ko
mite tas yra JAV LB Socialinių 
re ikalų tarybos padalinys, 
į regis t ruotas kaip ne pelno 
s iekiant i organizacija, turi 
savo IRS numerį ir priklauso 
JAV Lietuvių Bendruomenei. 

„Saulutės" komitetas Lie
tuvos našlaičiams remti yra 
Pasaul io Lietuvių Bendruo
menės padalinys. 

Birutė Jasaitienė 

sis sava buvusia gimnazija, 
padare posėdžio dalyviams 
malonų įspūdį. Prezidento 
portreto visas finansines iš
laidas padengė toli nuo tė
vynės gyvenanti JAV Sofija 
Jelioniene. Tai jos nuoširdi 
dovana savo gimnazijai. 
Nutapytas prezidento portretas, 
tai pirmas okupantų sunai
kintų gimnazijoje senienų 
a t s t a tymo žingsnis. Nea
tidėliojant norėtųsi a tkur t i 
triptiko viduriniąja dalį ir gal
būt k i tas meno vertybes 
klasėse. Šių eilučių autoriui 
teko dėl horeljefo atstatymo 
kalbėti su Ukmergės rajono 
mere J. Akstinavičiene. Uk
mergės Antano Smetono gim
nazijos direktore L. Dzigiene 
bei laišku informuoti gimna
zijos mokytojus. Visi pritarė 
a tkūr imo projektui. Horeljefą 
(170X 350 cm) atkurti ėmėsi 
j a u n a s skulptorius Kęstutis 
Krasauskas , rekomenduoja
mas skulptoriaus prof. K Bog
dano. Dabar svarbiausia su
r inkt i dar trūkstamus 3,700 
litų. Norinčius paremti pra
šytume siųsti aukas adresu: 

Ukmergės A. Smetonos 
gimnazijos direktorei Liucijai 
Dzigienei. Basanavičiaus g. 
6-27, 4120 - Ukmergė, Lithua-
nia-Lietuva: arba kam būtų 
patogiau ;>dresu: Ms. Sofija 
Jolionis,7206 VVhittier Dr., 
Danen . IL 60561-3728, USA. 

Prof., hab. dr. 
Romualdas Baltrušis, 

buvęs Ukmergės A. 
Smetonos gimnazijos 

mokinys 
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SOVIETINĖJE NEŽINIOJE 
DINGĘS PULKININKAS 

Rugpjūčio 7 dieną sukako 
105 metai, kai gimė Lietuvos 
kariuomenes 1-ojo pėstininkų 
LDK Gedimino pulko vadas 
pulkininkas Leonas Gustaitis. 
J i s gimė 1897 m. .Marijampo
lės apskrityje, -Jiestrakio 
kaime. Po pradžios mokyklos 
įstojo ir 1915 metais baigė 
Veiverių mokytojų seminari
ją. Mokytojavo Marijampolės 
apskrityje. Po 1918 m. 
Vasario 16-osios Nepriklau
somybes akto paskelbimo 
ėmus grėsti pavoju; Lietuvos 
valstybingumui. 1919 m. pra
džioje jis savanoriu įstojo i 
besikuriančią Lietuvos kariuo
menę, tačiau dalyvauti kovos 
veiksmuose neteko, nes buvo 
paskirtas mokytis i Karo 
mokyklą, kurią baigė su II lai
dos karininkais. Siekdamas 
aukštesnio karinio išsimoks
linimo, baigė Turino 'Italija) 
karo akademiją. Dėstė pirmo
jo Lietuvos* Prezidento karo 
mokykloje Kaune, buvo Ka
riuomenės štabo II skyriaus 
viršininku. 

1936 m. balandžio 8 d. 
pulkininkas L. Gustaitis, Lie
tuvos Respublikos prezidento 
A. Smetonos įsakymu, buvo 
paskirtas tuomet Ukmergėje 
dislokuoto 1-ojo pėstininkų 
DLK Gedimino pulko vadu. 

1939 m., pasirašius savi
tarpio pagalbos sutarti tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, 
pik. L. Gustaitis gavo įsa
kymą su savo pulku vykti į 
Vilnių. Po poros savaičių į Vil
nių persikėlė ir jo šeima. 

Tai buvo aukšto intelekto, 
griežtos morales, galantiškas. 
labai išsilavinęs, mokėjęs ke
lias kalbas, žinantis karinę 
tarnybą, Lietuvos karininkas. 
Tarnybines atestacijos metu 
kiekvienais metais j is buvo 
pažymimas t ik teigiamais 
įvertinimais. 

Už nuopelnus ir pasižy
mėjimą pulkininkas L. Gus
taitis buvo apdovanotas Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino 3-iojo ir 4-ojo laips
nio ordinais, Lietuvos ka
riuomenes kūrėjų savanorių 
ir Lietuvos nepriklausomybes 
10-mečio jubiliejaus meda
liais, Latvijos Trijų žvaigž
džių 3-iojo laipsnio ordinu bei 
Latvijos išsivadavimo 10-ųjų 
metinių medaliu. 

Pulk. Leonas Gustaitis. 

Po sovietinės okupacijos 
jis buvo paliktas tarnauti 29-
ajame teritoriniame korpuse, 
bet dėl mokslo Italijoje (mo
kėsi Musolinio valdymo laiko
tarpyje I ir komandiruotės 
1933 metais į Vokietiją, kai į 
valdžia buvo atėjęs Hitleris. 
L. Gustait is buvo nuolat 
enkavedistu stebimas ir tai jis 
jaute, pasakojo savo šeimos 
nariams ir artimiesiems. 

1940 m. gruodžio 28-osios 
naktį pulkininkas L. Gus
taitis buvo iškviestas į štabą, 
iš kurio į namus jis niekad 
nebegrįžo. Iš pradžių kalėjo 
Lukiškėse, vėliau buvo per
gabentas į Rygos kalėjimą, o 
dar vėliau — dingo be žinios... 

1962 m. sovietine valdžia 
jį reabilitavo... po mirties. Iš 
sovietmečiu laikų išlikų.s.iu^ 
NKVD dokumentų išaiškėjo, 
kad pik. L. Gustaitis buvo 
teisiamas 1941 m. rugsėjo 27 
dieną, tačiau už ką ir kokia 
bausme buvo nubaustas, iki 
šiol neišaiškinta. Manoma, 
kad pik. L. Gustaitis po teis
mo buvo slapta išvežtas į 
vieną atokesnių Rusijos ka
lėjimų, kur ir buvo nužudytas. 

Tokio likimo — „dingęs be 
žinios" po sovietines okupaci
jos susilaukė dešimtys Lietu
vos kariuomenes karininkų, 
puskarininkių, karių. Šauliu 
sąjungos narių... 

Paruošė 
Stasys Ignatavičius 

Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos portretas, tapytas dail 
prof V Karatajaus 2001 m 
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Siūlo darbą 

Ieškoma auklė/namų šei
mininkė Lake Forest 

rajone. Skambinti 
tel. 847-295-0405, 

po 6 v.v. 
VVindov* YVashers Needed! 

4().0<X) per year VVe need 100 crevvs. 
No exp. necessary. Wil! train. Mušt 

have valiu1 dnver's license and trans-
portation. Mušt be tluent m English. 
L.A. McMahon \\mdow \Vasfiing. 

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

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

su gyvenimu. 
G e r a s a t l yg in imas . 

B ū t i n a s ang lų ka lbos 
ž inoj imas. 

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

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

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

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Tun rurėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais Į 
vakariniu^ priemiesčius. 

Skambinti po 6 v.v., 
tel. 815-439-0037. 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir I.N 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlveinimas nuo 
Sl.5CKMkiSl.800 

Tel. 615-554-3161. 

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

Galima gyventi kartu arba 
atvykti į darbą ir išvykti. 

Kreiptis: 
AI.L CARE 

Employment Agency 
Tel. 773-736-7900. 

Experienced caregivers needed 
for live-in jobs in Wisconsin. 

Reference^. drivers license. SS# 
reąuire. Medical background. 

work permit helpful. 
Cail 262-657-8467. 

I e š k o d a r b o 

Perku darbą prižiūrėti 
senelius. 

Moku už dvi savaites. 
Tel. 312-804-2737. 

Housekeeper $10/h. Mušt speak 
English. mušt have good refe-
rences. rull or part time. Gold 

coast locaiion Tel. 312-255-1197 
or 312-255-1919. 

Į va i rus 

LIETUVA 2002 
P i g i a u s i o s k a i n o s skrydžiams į 

VILNIŲ 

I š N e w Y o r k o , C h i c a g o , L o s A n g e l e s , 
D e t r o i t o , C l e v e l a n d o , F l o r i d o s 

b e i k i t ų J A V m i e s t ų F i n n a i r 
i r k i t o m i s o r o l i n i j o m i s . 

* M a š i n ų r e z e r v a c i j o s Vilniuje 
* V i e š b u č i a i 
* 9 i r 14 d i e n ų k e l i o n ė s po L i e t u v ą 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB.SITE: 

WWW.VYTISTOURS.COM 

Alvvays With Flovvers 
Gėles i Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
Vestuvines ir progines puokš'es 
(vestuviniu puokščių konsuftavtnas — nemokamas) 
Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms 91 20% nuolaida 
Žolynu ir kapų tvarkymas 
Gėles visoms progoms 
Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
Pristatome JAV. Lietuvoje ir ^šauly je 
www.alwayswithflowers.com 

8 0 1 5 W . 7 9 St. Jus t i ce , IL 60458; Tel. 888-594-6604 

S i ū l o moky t is 

CERT1FIED DENTAL ASSISTING PROGRAM 

K 
Teirautis tel: 

847-401-3200 

• DENTAL ASSISTANT 
• ADA CODES 
• RECEPTIONIST 

General Dentistrv Dediatric Oentistry • 
Laser Dentistry 
Orai Surgery-OrtncyJontics • Root Canal 
Oowi & Bnrjge - D^itures • impiants 

• Teonios ir praktii'-js užsiėmimus veda 
specialistai, tunntys pametė patirti 
• Padedame sudaryti ^aume r pr.-,™t: -̂ te<•», 
• Padedame įsidarbinti 
• Mokslas trunka ? - enesius 

19S Affctgton Hel^its Rowt, StA* 

MO, UMD tmm *• mm 

Namų remon to ir statybinės pas laugos j 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured. bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

A gj C 24HRS.70AYS 
* * W * 773-531-1833 
MTSSSSS^ 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir Saldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kamma'. 
Gariniai boileriai 
Centrine saldymo sistema 

Rūsių, virtuvių ir vonių 
įrengimas, keramikos plyteles. 

grindvs. dažymai iš lauko 
ir vidaus. 

Tel. 708-955-1392: 
708-460-9338. Gintaras. 

Medžio darbai, elektra. 
santechnika, grindvs. dažymas... 

Aukšta darbų kok>bė, 
žemos kainos. 

ŽILVINAS 9 + 1 
VENCIUS S i l L 
comraaor CONSTRUCTioN 

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

1 

ELEKTROS 
I \ EDJMAI-PATA1SVMAI. 
Turiu t :%agos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

"73-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Nebrangiai atlieku 
elektrom d a ž y m o , staliaus, 
. . p lumhng" . lauko darbus. 

Tel. 708 205-1046 , Vytenis . 

ANDRIUS CONSTRUCTION 
Priestatai, „basement", virtuvės 
spinteles, vonios, plyteles, langai 
durys, laiptai, turėklai, grindys. 

santechnika, elektra Ir t.t. 
Tel. 6 3 0 960 2976; 

6 3 0 - 8 5 3 8 0 6 2 . 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus arbai. rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramike - plytelės; ..sidings", 

..soffits"...„s.,cks"...gutters".plokš 
ti ir ..shir.-le" stogai: cementas. 
dažvmas. * "ariu darbo draudimų. 

S.'Benetis. tel. 630-241-1912 

t 
Nuardome „purčius", 

garažus. Perkraustome. 
Išvežame šiukšles. 
Tel. 630-965-0479. 

P a s l a u g o s NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Į va i rus 

Krautuvėlė „LIETUVĖLE' 

Tik už $85 parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. 

Duodame garantiją. UPS siunčiame 
i kitas valstijas Platus asortimentas 

ir kitų prekių Taip pat galite 
užsisakyti ir naujausią. 2001 m 

..Visuotine Lietuvių Enciklopediją" 
Jaunimo centre prekiaujame tik 

savaitgaliais, o kitomis dienomis ir 
savaitgaliais — 

5741 S. Harlem A ve. 
Tel. 847-845-3972. 

I m i g r a c i n ė s i r v i zų 
p a s l a u g o s 

Vizos i JAV Lietuvoje. 
Apajokėjimas po takto. 

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

Lietuvoje — 8-285-35728: 
ei. paštas: 

gitrama (ffhotmail.com 

Liaudies medicinos gydvtojas , 
OLEH C H L R E D N Y K . 

Diagnostika ir gydvmas liaudie 
medicinos metodais. 
Tel. 847-635-0353; 

847-507-4074 (mob. i 

PERMANENT STATUS IN 
CANADA!! ! 

Special program for caregivers. 
nurses. Provincial program for 
truck drivers, cooks and other 

oceupations. 
Visit our website with over 

10,000 hits a day 

ww vv.immigration-service.com 

CTS 773 237 0066 ŠTORMUI UITO!! Ali UBCO 
8801 S. 78 tb Ave. Bridgevie*. IL 60455 
Tel: 800-775 7363. 708-599-9680 

trww.3ianticexDresscorD.com 
2719 W 71 SU. Chicago. IL 6 0 6 2 9 
Tel: 888-615-2148. 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 

„Draugo" skelbimu 
skyrių* 

Tel. 1-773-585 9500 

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

BICEOT IHSITRANCl &GENCY 
4315 W. 63 rd St. CHICAGO, EL 60629 • 773-735-3400 

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

VALGYK KUGELĮ!!! 
Sudėtis: tarkuotos bulvės, pienas, lašinukai, 
druska, prieskoniai. 2 svarai tarkuotų bulvių 
sudedama Į indą, 
Įpilama pieno, Įdedama pjaustytų lašinukų, 
druskos, prieskonių ir sumaišoma. Kepama 1 
vai. Įkaitintoje orkaitėje. Valgoma su grietine. 

Lietuviška bulvių tarkavimo mašina 
Tik $85. 

UPS ČIKAGOJE | NAMUS — NEMOKAMAS 

Tel. 773-875-6232. 
Siū lo m o k y t i s 

B&DA 
B & D A — v i e n i n t e l ė l e g a l i d a n t i s t ų a s i s t e n t u 
m o k y k l a Č i k a g o j e , k u r i g a r a n t u o j a p a g a l b a 

Į s i d a r b i n a n t 

Mokykla ruošia šiuos specialistus: 
• Dantistų asistentus, turinčius 

kornpiuteno ir medicininiu sąskaitų žinių 
* Medeinos asistentus ir medicininės 

sąskaitos 

Sės mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas ancjlu k/!",/.)?.; pamokas 

JOCIU iur. praradote ai-tvi ar tunte mažas 
[.viiama:, — galima* "^rnokamas apmokym.v 

Du mėnesiai — ir iusų rankose puiki specialybė! 
847-652-8545; 847-361-4194 

8011 Lincoln, Skokie 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GB/RCA ATSTOVYBE 

2346 \V. 69th Street 
Tel. 773-776-14X6 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away" 
planu. AtlieKame visus foto 

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai. 

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

I . 
Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą Veltui 
ikainoiu nekilnoiamą 

turtą Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą 

O'FLAHERTY R E A L T O R S 
& M I I L D E R S . I ne . 

pagal jūsų užsakymą 
naujus namus. 

GRAŽINA J O N A V l C l E N Ė 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
j o n a v i c i u s O h o m e . c o m 

A u d r i u s Mikulis 
TeL: 630-205-9262 
Pager. 773260-3404 
E-mail: amikulis@jsa.com 
(vairus nerdnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 

< ^ l 
sOtu.' ;t**r> 

* Paidavmas 
' Surandame 
optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
Jm- _ . Landmark 
j . - _ . *** . properties 

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

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greita-- ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskola. 
• Pensininkams nuolaida 

N e v. V i s i o n 
Bus.: 708-361-0800 
\oice M a t 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 \ 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei nonte panluoti ar pirkti namus mieste 
ai" priemiesčiuos, kreipkitės Į DAM.TE. 

MAYER. Profesionaliai ir 
•sąžiningai patarnauja nuo 1986 m 

Nuosavybių įkainavimas veltui 
_J 

Kraustymosi paslaugos 

D r a u d i m o p a s l a u g o s 

ALTOMOBIją NAMU, SVHKATOS1R 
GYVYBES DRALUVIAJi 

Acenta.-. Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Aukse S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOL1S 
3208 1/2 West 95th Street 

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

5S& Accent 
Homef inde r s 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 f 
Business 708-423-9111 

Voice MaU 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

P a g e r 312-707-6120 
Res . 708-423-0443 

A S T A T. M I K L N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Siū lo i š n u o m o t i 

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agente Barbara Murray 
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai 

5710 VV. 95 S t . Oak I ^ w n 
708-423-5900 

įžvalgus — visada apsidraudęs! 
• Sveikatos ir gyvybes draudimai 
• KnbSoi Sou oraurimai (veže, širdies ir U) 
• Nelaimingų atsitikimų draudimai 
• Pensijiniai planai 
Visas šias paslaugas rasite 
vienoje stabiliausių ir seniausiu 
draudimo kompanijų 
„VVestem-Sauthem Life & Financial 
Cornpany*, į<urto|e 1888 m. 
Susikalbėsite lietuviškai, 
paskambinę licenznuotai 
atstovei Nijolei StoransJu 

Tel. 773-73&3Z72, ext 130; 
708-456-5897 (namų); 
708-769-5897 (mob.). 
4610 W. Dtversey Ave., SUHB C. 
Chicago, IL 60839 -1829. 

Ktertij pagadauianl. avykstame | nanus 

PriirĮ iu g jvent i pagyvenusio 
amžiaus žmogų. Gera 

priežiūra, skanus maistas. 
Tel. 773-284-9467. 

Nebrangiai išnuomojamas 2 mieg. 
butas su baldais ..basement". gerame 

rajone. 2 asmenų šeimai arba l ar 2 
vyresnio amžiaus žmonėms Galima 

nuomoti po kambarį. Atskiras įejimav 
eeras susisiekimas, naujas remontas. 

Tel. 630-734-0023. 

I šnuomo jamas apši ldomas 
4 kambar ių . 

1 mieg. butas 67 & YVhipple 
apvl. S415 į mėn. + ,.securit» "" 

Tel. 773-434-4543 
Butukai pensininkams. 

Modernūs , erdvūs, savarankiškai 
tvarkvtis Gražioie aplinkoje. Manjo-

Nekal to Prasidėjimo seserų 
priežiūroje Pasinaudokite šia proga. 

kreipkitės: 
Villa Maria . P.O. Box 155. 

Thompson. CT 06277 

Siū lo f i n a n s a v i m ą 

FINANSUOJAME NAMUS 46 V A I S T U O S E 
MINDAUGAS 8 0 0 - 6 2 4 - 7 4 3 4 
MIBubliauskas^cbDurnet.com 

c CENDANT 
Mortgage 

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

KIRPĖJA, turinti didele darbo 
patirtį, kerpa vyrus L' moteris, atlieka 
cheminį sušukavimą, dažo plaukus. 

antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851: 

773-844-3649, Regina 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus. 

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

namų tel. 708-612-9524. 

A STAP ALUANC6 MEM8ER V±i " 

Chicago 
" - • - # 

* • • 

How easy is it to g*t 
As easy as SAS. 

Vttnlu* 

**J(Mft8r*' 

From Chicago we offer daity service to Vilnius 
with a hassle free eonneetion through our 
Coperthagen Airport. And when returning. you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United's Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus™ frequent flyer program. 

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian ScmfflnM^sn AIT^IH^ 

file:////mdow
file:///Vasfiing
http://Sl.5CKMkiSl.800
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.alwayswithflowers.com
http://ffhotmail.com
http://vv.immigration-service.com
http://trww.3ianticexDresscorD.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://jonaviciusOhome.com
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file:///oice
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PO 15 METŲ: ĮVYKIUS 
VILNIUJE PRISIMINUS 

1987 m. rugpjūčio 23 d. Vil
niuje prie A. Mickevičiaus pa
minklo įvyko mitingas pa
smerkti 58-ąsias Molotovo-
Ribbentropo pakto metines. 
Po R. Kalantos susideginimo 
įvykusių neramumų Kaune 
iki Sąjūdžio įsteigimo tai buvo 
bene masiškiausias lietuvių 
pasireiškimas kovoje prieš so
vietinę okupaciją. Šiemet su
kako 15 metų nuo šio istorinio 
įvykio, kurį norisi prisiminti. 

Mintis organizuoti minėji
mą, kurio metu pirmą kartą 
Lietuvoje viešai pasmerkti 
Stalino-Hitlerio suokalbį prieš 
Europos tau tas , tolimesnes jo 
pasekmes ir iškelti viešumon 
istorinę tiesą, kilo kovotojui 
už Lietuvos išsivadavimą, di
sidentui Antanui Terleckui. 
Apie šią idėją ir minėjimo or
ganizavimą jis mintimis pa
sidalino su politiniais kali
niais Vytautu Bogušiu, Jonu 
Volungevičium, Jonu Protuse-
vičium ir Julių Sasnausku, su 
kuriuo dar 1979 m. rugpjūčio 
23 d. parengė 45 pabaltiečių 
memorandumą, kurį išsiuntė 
tuometinių Sovietų Sąjungos, 
VFR, VDR vyriausybių bei 
Jungtinių Tautų vadovams. 
Už šio memorandumo para
šymą A. Terleckas ir J. Sas
nauskas 1980 m. buvo nuteis
ti įvairiam laikui kalėti ir 
iškentėti tremtį Sibire. 

Pirmasis minėjimo organiza
torių pasitarimas įvyko rug
pjūčio 4 d. V. Bogušio sodo 
namelyje prie Salininkų. Tą 
dieną buvo švenčiamas V. Bo
gušio žmonos Virginijos gimta
dienis. Tai buvo gera prielaida 
be įtarimo jiems susitikti. 

Aptarus minėjimo detales, 
pasisakymų temas ir organi
zacinius reikalus, bene opiau
sias to vakaro klausimas buvo 
dėl minėjimo • vietos. Ilgai 
svarstytos įvairios vietos, kol 
apsistota prie J . Sasnausko 
pasiūlymo minėjimą organi
zuoti skvere prie netoli Šv. 
Onos bažnyčios neseniai ati
dengto paminklo poetui A. 
Mickevičiui. Tai buvo patogi iš 
visų pusių pasiekti vieta. 

Rytojaus dieną organizato
riai, prie kurių prisijungė disi
dentai Petras Cidzikas ir Ni
jolė Sadūnaitė, paruošė teks
tą, kurį atmintinai išmokusi 
tuo metu Lietuvoje viešinti 
tautietė iš JAV Milda Pa
lubinskaitė, turėjo išplatinti 
Laisvojo pasaulio spaudai bei 
radijui. Tekste geros valios 
tautiečiai buvo raginami tai
kiu mitingu ir susibūrimu pa
gerbti Stalino-Hitlerio sandė
rio aukas ir pasmerkti prieš 
58 metus pasirašytą paktą. 
Remiantis išlikusiais KGB 
dokumentais, šis tekstas Va
karų radijo bangomis buvo 
paskelbtas jau rugpjūčio 7 
dieną. 

Pasklidus informacijai apie 
ruošiamą minėjimą, sujudo 
LKP, sovietinio saugumo ir vi
daus reikalų ministerijos Lie
tuvoje vadovai. Rugpjūčio 17 
d. buvę aukšti KGB ir VRM 
pareigūnai susitiko pas LKP 
CK antrąjį sekretorių Niko
lajų Mitkiną. Susitikimo metu 
buvo kalbama apie A. Ter
lecko bei jo bendraminčių 
ruošiamą akciją ir aptartos 
galimybės ją sužlugdyti. 

Rugpjūčio 22 d. LKP CK 
biuras minėjimui sužlugdyti 
apklausos būdu priėmė nuta
rimą „Dėl Vakarų specialiųjų 
tarnybų kurstomos idealogi-
nės diversijos demaskavimo ir 
sutrukdymo". J a u kuris laikas 
LKP funkcionieriai dėjo daug 
pastangų, kad Lietuvos žmo
nės patikėtų, jog A. Terlecko 
ir jo šalininkų organizuoja
mas minėjimas yra Vakarų 
specialiųjų tarnybų užsaky
mas, o jo organizatoriai — šių 
tarnybų agentai. 

Minėjimo išvakarėse LKP 
Vilniaus miesto komitetas su
šaukė specialųjį pasitarimą, 
kurio metu žemesnio rango 
partijos padalinių vadovams 
buvo aiškinama apie „prova-
kacinės priešo akcijos demas
kavimą". Iš patikimų partijos 
narių bei komjaunuolių buvo 
atr inktas ir sudarytas aktyvas 
(apie 30 žmonių), kuris turėjo 
pravesti aiškinamąjį darbą 
tarp minėjimo dalyvių. 

Tuo tarpu KGB akylai ste
bėjo anksčiau už pasiprieši
nimą sovietinei valdžiai teis
tus asmenis, kurie, pagal LKP 
dokumentus, dar buvo laikomi 
priešiškais elementais. LKP 
dokumentuose buvo nurodytos 
A. Terlecko, N. Sadūnaitės, J. 
Sasnausko, šiauliečio politinio 
kalinio Jono Petkevičiaus ir 
kitų pavardės. Prieš šiuos 
žmones sovietinis saugumas 
panaudojo „operatyvines gali
mybes daryti drausminančią 
įtaką". 

Taip pat buvo paruoštas pla
nas „KGB ir VRM jėgoms už
tikrinti valstybės saugumą ir 
visuomeninę tvarką". Buvo 
nutar ta , kad minėjimo teri
toriją VRM pajėgos apsups 
dviem sąlyginiais žiedais. 

Pagal planą, 50 saugumo bei 
vidaus reikalų sistemos dar
buotojų, nekrintant į akis, 
turėjo veikti pačioje susibūri
mo vietoje. Operatyvinio štabo 
žinioje buvo 40 KGB ir 110 
VRM pareigūnų. Padėčiai pa
aštrėjus, į veiklą turėjo būti 
į t rauktas ir rezervinis vidaus 
kariuomenės batalionas, kuris 
komandos lauks VR ministeri
jos patalpose. 

LKP CK biuro dokumente 
buvo rašoma: „Sambūrio vietą 
ir jo dalyvius į vaizdo j u o s t a , 
atvirai įrašinės Lietuvos tele
vizija. Tai ous panaudota kaip 
įspėjamoji priemonė, nes na
cionalistai ir panašūs elemen
tai bijo v.ešumos ir demas
kavimo. Taip pat bus atliktas 
ir s laptas provokacinių pasisa
kymų foto-kino ir garso doku
mentavimas". 

Represinėms struktūroms 
buvo nurodyta minėjimo metu 
nesiimti jokių administracinio 
poveikio veiksmų. 

Tame pat LKP CK biuro do
kumente taip pat buvo ra
šoma: „Jeigu atskiri priešiški 
elementai po sambūrio kitose 
miesto vietose bandys pažeisti 
viešąją tvarką, jiems bus pri
taikytos administracinio po
veikio priemonės. Manome, 
jog sambūrio vietoje tokių 
priemonių taikymas yra ne
tikslingas, nes užsienio kores
pondentai į respubliką atva
žiavo, laukdami galimų su
sidūrimo tarp demonstrantų 
ir administracinių organų at
stovų, kad galėtų tuos įvykius 
panaudoti antitarybinei kam
panijai". 

LKP vadovai taip pat nu
matė, kad mitingas sutrauktų 
kuo mažiau žmonių ir Vilniuje 
jo metu būtų kuo mažiau 
užsieniečių. LKP CK biuro nu
rodymu, atokiau nuo mitingo 
vietos tuo pačiu metu buvo or
ganizuota daugybė renginių 
— mugė Vingio parke, įvairios 
varžybos ir populiarių estra
dos kolektyvų koncertai. Už
sienio šalių sportininkų ir me
nininkų pasirodymai buvo su
planuoti taip, kad mitingo 
dieną Vilniuje jų nebūtų. Vil
niaus senamiestį tą dieną tu
rėjo aplenkti ir sąjunginių res
publikų turistų ekskursijos. 
Buvo atsiribota ekskursijų ir 
iš kitų Lietuvos miestų bei ra
jonų. Tas padaryta per LKP 
miestų ir rajonų komitetus. 
LKP CK biuras nurodė „visus 
mobilizuoti derliaus nuėmi
mui ir kitų liaudies ūkio klau
simų sprendimui". 

Sovietiniai Lietuvos vadovai 
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ŠEŠTOSIOS „LITUANICOS" 
RUNGTYNĖS 

Apie 1987 m. įvykius Vilniuje kalba buvusi sovietinių persekiojimų auka Nijolė Sadūnaitė. 
J. Ivaškevičiaus nuotrauka. 

gerai pasiruošė būsiančiam mi
nėjimui ir laukė jo eigos bei 
pasekmių. 

Rugpjūčio 23-ioji prasidėjo 
nenumatytu skaudžiu įvykiu. 
Kunigas S. Valiukėnas Šv. Mi
kalojaus bažnyčioje aukojo Mi
šias. Išvakarėse savo artimie
siems jis buvo kalbėjęs, kad 
Mišių metu paragins žmones 
po pamaldų eiti prie paminklo 
į organizuojamą mitingą. Ta
čiau tai padaryti kunigui ne
buvo lemta, pačioje Mišių pra
džioje jis krito negyvas, širdies 
smūgio ištiktas. 

Netikėta kunigo S. Valiukė
no mirtis prislėgė žmones, ku
rie ir taip jau j au tė nervinę 
įtampą, pamatę šmirinėjan
čius kagėbistus. Minėjimui pa
ruošti juodi kaspinai tuo metu 
įgavo dvigubą prasmę — pa
gerbti stalinizmo-hitlerizmo 
aukas ir kunigo S. Valiukėno 
mirtį. 

Po pamaldų iš bažnyčios į 
minėjimo vietą suskubo apie 
100 žmonių. Jie ėjo susikau
pusia eisena, kuriai nekliudė 
Senamiestyje suburtos gau
sios milicijos ir sovietinio sau
gumo pajėgos. Pasibaigus Mi
šioms Šv. Onos bažnyčioje, 
daugelis žmonių prisijungė 
prie minėjimo dalyvių. Nema
žai žmonių mitingo organiza
torių jau laukė netoli A. Mic
kevičiaus paminklo. Neoficia
liais duomenimis, į mitingą 
surinko apie 200 žmonių. 

Mitingo rengėjai buvo nuta
rę, kad mitingą pradės P. Ci
dzikas, tačiau netikėtai pirmo
ji prabilo politinė kalinė N. 
Sadūnaitė, kuri savo pasisa
kymuose ragino prisiminti 
stalinizmo ir hitlerizmo au
kas, ragino susirinkusius rei
kalauti, kad būtų paskelbtas 
ir atšauktas Molotovo-Rib-
bentropo paktas, prašė atleisti 
skriaudikams ir šmeižikams 
— kagėbistams, milicinin
kams, laikraštininkams ir kt. 
J i pirmoji užgiedojo „Tautiška 
giesmę", į kurios žodžius įsi
jungė visi sambūrio dalyviai. 
N. Sadūnaitės kalbą ne kartą 
pertraukė plojimai ir pritari
mo šūksniai, mitingo dalyviai 
ją apmetė gėlėmis, glėbesčiavo 
ir bučiavo. Jos kalba įkvėpė 
kitus minėjimo organizatorius 
ir dalyvius, kurie, jau mažiau 
kreipdami dėmesį į nukreip
tus fotoaparatų ir filmavimo 
kamerų objektyvus, minioje 
šmirinėjančius pažįstamus ka
gėbistų veidus, vis drąsiau sa
vo kalbose pasisakė apie pak
tą, okupaciją, genocidą, nekal
tas aukas, Gulago lagerius. 
Minėjimo dalyviai skandavo 
laisvės šūkius, giedojo gies
mes, kalbėjo maldas. 

Praėjus po mitingo trims 
dienoms, buvo sušauktas LKP 
CK biuro posėdis, kurio metu 
komunistiniai vadovai pripa
žino, kad per kai kurių as
menų aplaidumą, nebuvo rei
kalingų priemonių sutrukdyti 
organizuoti nacionalistų sam
būrį". 

Dar po kelių dienų buvo 
sušauktas specialusis LKP CK 
biuro posėdis, kuris priėmė 
svarbiausių priemonių demas
kuoti antisovietinio sambūrio 
organizatoriams planą. Šio 
plano įgyvendinimui buvo su
daryta speciali komisija, ku
rios sudėtin įėjo P. Griškevi-

čius, A. Brazauskas, N. Mitki-
nas , A. Macaitis, E. Eismun-
t a s ir kiti LKP, KGB ir VRM 
funkcionieriai. Komunistini
ams vadovams KGB pateikė 
aktyviausių mitingo dalyvių 
sąrašą, kuriame buvo minimi 
88 asmenys. 

Netrukus, pagal LKP CK 
biuro planą, buvo imtasi re
presijų prieš aktyviausius mi
tingo dalyvius. Galingą kam
paniją prieš mitingo dalyvius 
surengė spauda, radijas ir te
levizija. Daugelis žmonių buvo 
priversti „savo noru" išeiti iš 
darbo arba paprasčiausiai bu
vo atleisti. Tarp tokių buvo A. 
Šalaševičius, A. Pėčiukėnas, 
aktorius ir poetas K Genys, 
G. Šimonis, S. Sakalauskas ir 
kiti. N. Sadūnaitė, kunigas R. 
Grigas, kunigas R. Puzonas, 
V. Jančiauskas buvo pagrobti, 
jėga įsodinti į kagėbistų auto
mobilius, kur jie patyrė fizi
nį bei moralinį susidorojimą. 
J iems teko kentėti privers
t ines „ekskursijas" Lietuvos ir 
Baltarusijos rajonų keliais, 
kurios N. Sadūnaitei tęsėsi 30 
valandų, kunigui R. Grigui 
vos ne parą, vos ne 20 valandų 
kagėbistų savivalę ir terorą 
iškentė kunigas R. Puzonas. 
V. Jančiauskas prie pat savo 
namų buvo sulaikytas ir jėga 
įgrūstas į automobilį, žiauriai 
sumuštas ir be sąmonės iš
mestas miške. Tik rytojaus 
dieną jis, kamuojamas skaus
mų, pasiekė Vilnių. Daugelio 
mitingo organizatorių namuo
se buvo padarytos kratos, 
j iems taip pat teko patirti so
vietinių saugumiečių pažemi
nimą ir smurtą. 

Ką po 15 metų, galėtų pasa
kyti buvę LKP CK biuro funk
cionieriai, KGB ir VRM pa
reigūnai, kurių ne vienas 
dabar užima aukštas pareigas 
a r tur i gerą darbą, vykdę LKP 
CK biuro planą ir susidoroję 
su 1987 m. rugpjūčio 23 die
nos mitingo organizatoriais ir 
dalyviais, kurių ne vienas jau 
yra miręs? 

Apie 150 žmonių, kurių 
t a rpe buvo 1987 metų mitingo 
organizatoriai ir dalyviai, poli
tinių partijų bei visuomeninių 
organizacijų atstovai, Vilniaus 
gyventojai ir svečiai, rugpjūčio 
23 dieną susirinko prie A. 
Mickevičiaus paminklo pami
nėti pirmą kartą Lietuvoje 
įvykusį Molotovo-Ribbentropo 
pakto pasmerkimo mitingo 
15-metį ir atidengti tai datai 
skirtą paminklinį akmenį, ku
rio pastatymui lėšų neskyrė 

nei vyriausybė, nei partijos, 
nei organizacijos. Skulpto
riaus V. Kačinsko suprojek
tuotas paminklas buvo pasta
tytas verslininko A. Kliunkos, 
bankininko Z. Vaišvilos, Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro dar
buotojo G. Šidlausko ir skulp
toriaus V. Kačinsko lėšomis. 

Minėjimą pradėjo Lietuvos 
Laisvės lygos vadas, 1987 m. 
mitingo organizatorius Anta
nas Terleckas, kuris paprašė 
visiems sugiedoti Lietuvos him
ną, padėkojo susirinkusiems 
už atvykimą, paminklo pasta
tymo aukotojams, prisiminė 
1987 m. minėjimo organiza
vimą ir pakvietė sovietmečio 
politkalinę Nijolę Sadūnaitę 
atidengti paminklinį akmenį. 

Atidengusi paminklą, N. 
Sadūnaitė savo pasisakyme 
prisiminė prieš 15 m. vyku
sius mitingo momentus, sovie
tinių saugumiečių ir milici
ninkų sauvalę, pažeminimą ir 
prievartą prieš mitingo orga
nizatorius bei dalyvius, susi
dorojimui vadovavusius LKP 
centro komiteto vadovus, pa
prašė pasimelsti ir sugiedoti 
„Viešpaties angelą" už žuvu
sius ar mirusius Lietuvos lais
vės kovotojus.Vėliau minėjime 
pasisakė istorikas A. Janu
šauskas, prel. A. Svarinskas, 
1987 m. mitingo organizato
rius V. Bogušis, kun. R. Puzo
nas, Lietuvos Sąjūdžio tarybos 
pirmininkas R. Kupčinskas ir 
ir kt. Jų kalbose buvo akcen
tuota 1987 m. mitingo reikš
mė tolimesnei lietuvių tautos 
išsivadavimo kovai, pasmerk
tas Molotovo-Ribbentropo pak
tas ir jo pasekmės, tuomet 
vykdomas genocidas prieš lie
tuvių tautą, prisiminti Anapi-
lin išėję laisvės kovotojai, pa
tirtos kančios sovietiniuose 
kalėjimuose ir lageriuose, už 
dabar vykstančius Lietuvoje 
neigiamus reiškinius nepa
gailėta griežtų pastabų val
dančiajai socialdemokratų-so-
cialliberalų koalicijai, Seimo 
pirmininkui A. Paulauskui, 
premjerui A. Brazauskui ir t.t. 

Minėjimo metu buvo priimta 
rezoliucija, skirta didžiausių 
pasaulio valstybių, tarptauti
nių organizacijų, Lietuvos ir 
Rusijos vadovams, „Dėl Rusi
jos vykdomo kolonijinio karo 
ir genocido Čečėnijos Respub
likoje Ičkerijoje". 

Po minėjimo prie paminkli
nio akmens buvo padėtos gė
lės. 

Stasys Ignatavič ius 

Ir šį sekmadienį, spalio 13 
d., 3 vai. p.p. „Lituanicos" vy
rų pirmoji futbolo ekipa t u r ė s 
pirmenybių rungtynes Lemon-
te (aikštėje prie Pasaulio lietu
vių centro). Lietuvių varžovas 
— pajėgi „Green-White" vie-
nuolikė, kuri lengvai taškų 
neatiduoda. Todėl y ra laukia
ma įdomi ir aštri kova. 

Tai bus šeštasis šio rudens 
rato pirmenybinis susit iki
mas. Kaip žinome, visus pen
kis ankstesniuosius laimėjo 
„Lituanicos" vyrai, š iame r a t e 
pasiekę savotišką pergalių re

kordą. Keikia manyt i , kad ir 
ateinančio sekmadienio rung
tynės baigsis lietuvių pergale. 
O kad taip įvyktų, reikia gau
sesnio žiūrovų skaičiaus, ku
rie galėtų paragint i lietuvius 
futbolininkus pergalei. 

Futbolo mėgėjai y ra labai 
kviečiami ir laukiami. Kaip vi
sada, — bus įvairios atgaivos 
bei užkandžių. Kadangi gra
žūs rudens orai jau neilgai tę
sis, tai šis sekmadienis gali 
būti vienas iš paskutiniųjų 
šiltesniųjų šiemet. 

E. Š. 

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

Tel. 773-773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuv:niai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS" 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, iL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Rocsevelt, 
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. 

Tai - jGsti laikraštis 
T H C L I T H U A N I A N W O R I O W I D E D A I L V 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
CERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W.95 St. 9900 W.143 S t 
Oak Lawn, IL Orland Parlc, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 
A L L PHONES 
1-773-523-0440 

Prel Alfonsas Svarinskas kalba miniai, susirinkusiai prie Adomo Micke
vičiaus paminklo Vilniuje prisiminti 1987 metu įvykiai 

J. Ivaškevičiaus nuotrauka 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 VV. 143 St. 
ALL PHONES 

1 708 4 3 0 5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST 
TINLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-800-994 7600 

www.petkusfuneralhomes.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 VV. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 VV. CERMAK 
CHICACO, 5858 VV. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 708-652 5245 

1 ; 

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

Lie tuv ių fondo 40 m e t u 
į s t e ig imo sukak t i e s pokyl i s 
vyki lapkričio 9 d., šeštadieni. 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Gros Lietuvos 
Valstybinis Vilniaus kvarte
tas, bus įteikta dr. A. Razmos 
vardo fondo premija, paskirta 
muzikos srityje. Šokiams gros 
brolių švabų orkestras. Poky
lio bilietus užsisakykite skam
bindami i LF raštine tel. 630-
257-1616. 

Šv. Kazimiero l ie tuv ių 
k a p i n i ų s u s i r i n k i m a s vyks 
spalio 20 d., sekmadienį. 12:30 
vai.p.p. Jaunimo centre Čika
goje. Prašome visą visuomenę 
dalyvauti. Susirinkimą rengia 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių sklypų savininkų draugi
ja. 

JAV LB B r i g h t o n P a r k o 
a p y l i n k ė s v a l d y b a sveikina 
Birutę Jasait iene su Balzeko 
lietuvių kultūrų.- muziejaus 
Metų moters žymeniu. 

LFK „L i tuan i cos " 52-sis 
m e t i n i s p o b ū v i s yra rengia
mas spalio 19 d. Pasaulio lie
tuvių centro Ler.ionte didžio
joje salėje. Čia bus pasižymė
jusiųjų narių pagerbimas ir 
apdovanojimas, šalta ir karš ta 
vakarienė, šokia:, grojant bro
lių Švabų orkestrui. Regist
ruotis reikia ik: spalio 15 d., 
skambinant Laimai Glavins-
kienei tel. 630-323-6302. 

B lynų p u s r y č i a i Švč. M 
Marijos Gimimo parapijoje 
ruošiami šį sekmadienį, spalio 
13 d., po 8. 9. 10:30 val.r. šv. 
Mišių. 

Sv.Kalėdos jau ne už kalnų! 
4545 W63rJSt. Chicago. IL 60629 
Siuntinius, dovanas ir pinigus i Lietuvą 
ruoškite iš anksto - išvengsite prieššventinio 
susigrūdimo ir nepatogumų. 

Pradžiuginkite savo artimuosius 
Šv Kalėdų proga1 

Transpak palankiomis sulytomis 
aptarnauja lietuvius nuo 1987 m. 

Tel. (773) 838-1050 

„ D a i n a v o s " a n s a m b l i o 
k o n c e r t a s vyks lapkričio 3 d. 
12:30 vai.p.p. Pasaulio lietu
vių centro Lietuvių fondo salė
je. Visus maloniai kviečiame 
dalyvauti. 

K a n k l i n i n k i ų a n s a m b l i s 
„ G a b i j a " (vad. Gene Razu-
miene1 spalio 20 d., sekmadie
nį, po šv. Mišių kviečia visus į 
Pasaulio lietuvių centro di
džiąją salę. į organizuojamus 
pietuS'koncertą. 

P r a n a s Domša i t i s < 1S80-
196o.. vokiečių ir lietuvių kul
tūrų išaugintas menininkas, 
iki Antrojo pasaulinio karo 
Europoje buvo žinomas kaip 
Franz Domscheit, o po karo 
tapo vienu žymiausių Pietų 
Afrikos dailininkų kiek neįp
rasta afrikiečiams pavarde 
Domšaitis. Anot dailės kriti
ku. P. Domšaicio kūryboje įž
velgiamos sąsajos su ekspre
sionizmu, liaudiškos pasaulė
jautos gaivinamu religiniu 
misticizmu ir ryšiu su liaudies 
menu. Spalio 26 d., šeštadienį. 
6 vai.v. Lietuvių dailės muzie
juje Lenumte rengiamas šio 
žymiojo menininko parodos 
a t idarymas. Bus demonstruo
jama Lietuvių fondo nupirktų 
darbų dalis - tapyba, grafika 
ir piešiniai, papildyti nematy
tais darbais . Paroda, kuri tę
sis iki lapkričio 24 d., sureng
ta Lietuvių fondo 40 metų 
veiklos sukakčiai paminėti. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 65rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500 

DARNUS DF NARIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Devintasis Draugo fondo na

rių metinis suvažiavimas, vy
kęs 2002 m. spalio 5 d. Čika
goje. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje, buvo aktyvus 
narių dalyvavimu veiklos dis
kusijose ir darnus sprendi
muose dėl tolimesnės finan
sines paramos „Draugo" leidy
bai bei paties Draugo fondo 
veiklos. 

Per Ameriką ir Kanadą pa
sklidę ir net Lietuvoje gyve
nantys Draugo fondo nariai 
dėl atstumų negausiai atvyko 
į suvažiavimą, tačiau raštu, 
per pasisakymus ir įgalioji
mus suvažiavime dalyvavo 
1,632 balsai arba 34 nuošim
čiai nuo visų 5,010 balsų skai
čiaus Draugo fonde. 

Atlikus narių registraciją 9 
vai. r., kurią tvarkė Algirdas 
Čepėnas ir Antanas Valavi
čius, suvažiavimą pradėjo DF 
tarybos pirm. Bronius Juode
lis, visus pasveikindamas ir 
invokacijai pakviesdamas 
kun. Viktorą Rimšelį. Trumpa 
malda jis prašė Kūrėjo palai
mos visiems DF nariams ir 
rėmėjams ir visiems DF dar
bams bei šiam suvažiavimui. 

Suvažiavimą sveikino 
„Draugo" vyriausia redaktorė 
Danutė Bindokienė, linkėda
ma Draugo fondui ir toliau 
nepailstančiai telkti finansinę 
paramą dienraščio „Draugo" 
leidybai. Sveikino ir „Draugo" 
leidėjų valdybos pirm. Marija 
Remienė, iškeldama sunkią 
„Draugo" leidybos padėtį dėl 
mažėjančių leidybos pajamų, 
prenumeratoriams vis dau-

Marąuet te Parko BALFo 
s k y r i u s vajaus proga spalio 
20 d., sekmadienį, tuoj po 
10:30 val.r. šv Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje rengia kubelio pietus. Bus 
kavos ir pyragaičių bei dovanų 
paskirstymas. 

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa šaukia narių susirin
kimą, kuris vyks š. m. spalio 
19 d., šeštadienį, 3 vai.p.p. 
Švč. I i . Marijos Gimimo para
pijos salėje, M.-.rquette Parke. 
Kviečiame visas nares daly
vauti. Bus kavutės. 

„Seklyčioje" spa l io 16 d . 2 
val.p.p. trečiadienio popietės 
programoje bus dainų popiete 
su muz. Vladu Saltonu. Išban
dysime laimę „gėrybių šuliny
je", padraugausime ir pietau
sime. Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami. Atvykite! 

Kun. K. Ambrasas , S J , au
kos šv. Mišias Beverly Shores 
Šv. Onos bažnyčioje spalio 20 
d. 1 val.p.p. Ir toliau lietuviš
kos šv. Mišios čia bus kiekvie
no mėnesio trečiąjį sekmadie
nį. Kviečiami visi apylinkių 
lietuviai. 

,Jūsų ^lcrvanos gimines ir artimuosius ^ 
Lietuvoje pasieks Šv. Kalėdoms-jeigu fffiiįtj 
kreipsitės \ Atlantic£xpress C o r ^ ^ 

iki Lapkričio mėn. 1 dienos 
Pats metas'ruoštis šiai šventei 
Jūsų $iuntiflys yra laukiamas; 

Lietuvoje 

ei: l'-800-775-SĘND 
2719 W. 71 Str, Chicago, Ų_ 60629, (773)434-7919 

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

giau ir daugiau iškeliaujant j 
Amžinybę, naujiems neužpil-
dant paliktų tuščių vietų. 
Šiuo atveju didesnė finansinė 
Draugo fondo parama „Drau
go" leidybai bus dar labiau 
reikalinga ateityje. 

Suvažiavimui pirmininkauti 
buvo pakviestas DF direkto
rius Vaclovas Momkus ir sek
retoriauti — Aldona Šmulkš-
tienė. 

Atlikus aštuntojo suvažiavi
mo protokolo priėmimą, buvo 
DF tarybos pirmininko ir iž
dininko Broniaus Juodelio 
metinės veiklos pranešimai ir 
finansinės apyskaitos, kurios 
visiems DF nar iams buvo iš
siuntinėtos dar prieš suvažia
vimą. Abu pranešimai skelbia
mi atskirai DF skiltyje. 

Vyko DF investavimų ap
žvalgos pranešimas, kurį atli
ko „Salomon. Smithe Barney" 
investavimų firmos, kuri tvar
ko DF investavimus, brokeris 

Gytis Kavaliauskas. J i s pa
brėžė, kad konservatyvaus DF 
investavimo dėka per paskuti
nių metų investavimo nuo
smukį iki 35 ir daugiau nuo
šimčių, pagal Index 500, DF 
„portfelio" nusmuko tik 9 nuo
šimčius. J i s prognozavo inves
tavimų pagerėjimą 2003 me
tais , jei pagerės JAV ekono
minė būklė. 

DF kontrolės komisijos 
pirm. dr. Kazys Ambrozaitis 
perskai tė kontrolės komisijos 
aktą, kuris visas bus paskelb
t a s D F skiltyje. 

DF narių referendumui pa
te ik tas 5 nuošimčių pagrindi
nio DF kapitalo panaudojimas 
metinei „Draugo" paramai, 
ka i nebeužtenka metinio in
vestavimų pelno, sulaukė 89 
nuošimčių narių pasisakymo 
už ir t ik 11 nuošimčių narių 
pasisakymo prieš . Visi DF 
praneš imai ir 5 nuošimčių DF 
pagrindinio kapitalo panaudo
j imas buvo suvažiavimo pri
imti. 

D F direktorių tarybos ketu
rių narių rinkimai 2 metų ka
dencijai susilaukė dar niekad 
ne turė to 8 kandidatų populia
rumo. Balsų dauguma buvo 
išr inkti : dr. Ona Daugirdienė, 
Birutė Jasait ienė, Bronius 

Vyriausias Draugo fondo garbes narys Antanas Juodvalkis priima meti
nio narių suvažiavimo balsavimo kortelę iš registracijos komisijos pirm. 
Antano Valavičiaus ir Algirdo Cepeno Zigmo Degučio nuotr. 
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mus Juodelis. 

'•i vi :>-'laktnr<- Danute Bmdoka ,. Greta 
• K.i.- Vaclovas Monika- ir tarybos : nn ftro-

Zigmo D«'JTUeio nuotr 

Juodelis ir Antanas Valavi
čius. Kandidatais liko (pagal 
eilę) Vytenis Lietuvninkas, 
Vytautas Germanas , Viktoras 
Jautokas ir Jonas Rugelis. 
Balsų skaičiavimą atliko: Al
girdas Čepėnas, Jul ius Linta-
kas ir Antanas Paužuolis. 

Suvažiavimas buvo baigtas 
Lietuvos himnu. Suvažiavimo 
programa buvo at l ikta per dvi 
valandas. 

Nauji įnašai Draugo 
fonde 

Su 200 dolerių: 
Donatas ir Marian Greb, 

garbės nariai , iš viso 3,005 
dol., Piedmont, CA. 

Juozas ir Danutė Doveiniai, 
garbės nariai , iš viso 3,000 
dol., Clinton, MI. 

Jonas ir Ona Gradinskai, 
garbės nariai , iš viso 2,000 
dol., Chicago, IL. 

Milda Šatienė, iš viso 200 
dol., Westchester, IL. 

S u 150 doleriu: 
Vytautas ir Stasė Mažeikai, 

garbės nariai , iš viso 1,700 
dol., Colbert, GA-

Ramunė Dičius, garbės na
rė, iš viso 2,085 dol., Dana 
Point, CA. 

Su 100 doleriu: 
Helen Schanel, garbės na

rė, iš viso 2,300 dol., Wood 
Dale, IL. 

Teklė Bogušas, garbės na
rė, iš viso 1,400 dol., So. Bos
ton, MA. 

Juozas Pargauskas, garbės 
narys , iš viso 1,575 dol., Mis-
sissauga, Canada. 

Konstancija Stasiulienė, 
garbės narė, iš viso 1,200 
dol., Oak Lawn, IL. 

Leokadija Packauskas, gar
bės narė, iš viso 1,800 dol., 
Leland, N.C. 

I rena Mazurkiewicz, gar
bės narė, iš viso 1,600 dol., 
No. Riverside, IL. 

Vytautas ir Ona Koliai, iš 
viso 900 dol., Palos Hills, IL. 

Stasys Rudys, iš viso 300 
dol., Uxbridge, MA. 

Anelė Klemka, iš viso 100 
dol., Otterville, Ont., Canada. 

Vytas Petrulis , iš viso 350 
dol., Livonia, MI. 

Alfonsas ir Regina Petrutis, 
iš viso 500 dol., W. Hyannis-
port, MA 

Albina ir Jonas Martinkus, 
iš viso 500 dol., St. Charles, 
IL. 

Juozas Mačiulaitis, iš viso 
300 dol., Sunny Hills, FL. 

Su 50 dolerių: 
Juozas Žadeikis (55 dol). iš 

viso 80 dol., Chicago, IL. 
Jul ius Karsas, garbės na

r y s , iš viso 1,300 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Vita Valatka, iš viso 150 
dol., Elmwood Pa rk , IL. 

Bernardas Gasparai t i s , iš 
viso 50 dol., Tamarac , FL. 

Dr. Birutė Pet rul is , iš viso 
150 dol., Daytona Beach, FL. 

Aldona Jakševičienė, iš viso 
120 dol., Ottavva, IL. 

Juozas ir Diana Noreikos, iš 
viso 700 dol., Beverly Shores , 
IN. 

Vaclovas Laukai t is , iš viso 
550 dol., Balt imore, MD. 

Aloyzas i r R a m u t ė Aidžiai, 
iš viso 700 dol., Bethesda , 
MD. 

Kun. Zenonas Smilga, iš vi
so 250 dol., Fisher Is land, NY. 

Antanas Osteika, iš viso 400 
dol., War ren , MI. 

E n a t a Skrupskel is , iš viso 
325 dol., Chicago, IL. 

J a n i n a ir Jonas Šalna , 
M.D., iš viso 650 dol., Lemont , 
IL. 

Vladas Gilys, iš viso 450 
dol., Sun City, CA. 

Vaclovas ir Danutė Jako-
vickai, iš viso 650 dol., Palos 
Hills, IL. 

Z. Žalys, iš viso 50 dol., Ho-
pewell J . , NY. 

Giedrė Stankūnienė , iš viso 
50 dol., Cos Cob, CT. 

Nijolė Užubalis , iš viso 50 
dol., Chicago, IL. 

S u 30 doler ių: 
Alfonsas Alkas, g a r b ė s na

rys , iš viso 1,410 dol., Tampa , 
FL. 

Vytautas Gudait is , iš viso 
450 dol., Toronto, Ont., Cana
da. 

Marija Šeduikis, iš viso 130 
dol., Chicago, IL. 

Su 25-20 doler ių: 
Sigutė Mikrut , iš viso 130 

dol., Lake Bluff, IL. 
Aldona Prapuolenytė, iš viso 

810 dol., Pu tnam, CT. 
Dalia Ivaška, iš viso 450 

dol., N. Falmouth, MA. 
Irene ir Vladas Kilius, iš vi

so 25 dol., Valley Stream, NY. 
Eugenija Kolupailaitė, iš vi

so 675 dol., Chicago, IL. 
Kun. Rapolas Krasauskas, 

iš viso 465 dol., Putnam, CT. 
Jadvyga Povilaitienė, iš viso 

20 dol., Omaha, NE . 
Marija Arštikienė, iš viso 80 

dol., N. Riverside, IL. 
Stasys ir Mary Erl ingis , iš 

viso 50 dol., Dearborn Hts . , 
MI. 

Jadvyga Paukšt ienė, iš viso 
40 dol., Oak Lawn, IL. 

Danutė Svirskis, iš viso 20 
dol., Brockton, MA. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. Fondo i ž d i n i n k a s 

• Amerikos l ietuviai , ku
rie globoja apleistus Lietuvos 
vaikus; metinę paramą su do
vana atsiuntė $170 Verute 
Ringute, Chicago, IL. Pratęs
dami paramą kitiems metams 
po $150 — metinę paramą 
vaikui atsiuntė: Šarūnas ir Bi
rutė Taurai , Valparaiso, IN; 
Elena Jasai t ienė, St. Peters-
burg, FL; John ir Irena Du-
chesneau. Indian Wells, C A; 
Apol Varnelis, Dovvagiac, MI; 
R. ir Liucija Vedegiai, Wes-
tern Springs, IL. Visiems au
kotojams Lietuvos vaikų var
du dėkojame! Lietuvos naš
la ič iu g lobos komitetas, 
2711 West 71st Street, Chi
cago , IL 60629. 

• Almos fondas 
$500 — Almos fondui 

siunčia Irena Kriaučeliunienė, 
Burr Ridge, IL. Birutės Jasai
t ienės Metų Moters pagerbimo 
proga, Frances Brundza, Bloo-
mington, IN siunčia Almos 
fondui $100. Almos ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių Tax ID 36-4124191. Če
kius rašyti Lithuanian Or-
phan Care, pažymint, kad 
skir ta Almos fondui ir siųsti 
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
s tudentams Lietuvoje. Aukojo: 
dr. Vita Valadkienė — $240 
tęsiant mergaitės metinę pa
ramą, anonimas (M) $100. La
bai ačiū, „Saulutė" (JSunlight 
Orphan Aid") 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, teL (847) 537-7949. 
TAX DD #36-3003339. 

• A. a. Leokadijos Lau-
k i e n ė s atminiiaą pagerbiant, 
jos sūnus Jus tas Laukys bei 
duktė Dangira (Laukytė) Bud
rienė ats iuntė $265 „Saulu
tei", padėti vargingai gyve
nantiems vaikams bei studen
t ams Lietuvoje. Aukojo: D. 
Willing, J . Reivydienė, A. A 
Elvikis, E. Jokubauskas, D. Il
ginis, Z. Baltramonas, A. V. 
Reitneris, A. J. Bakaitis, S. V. 
Krumplis ir anonimas. „Sau
lutė" dėkoja už aukas ir reiš
kia nuoširdžią užuojautą a.a. 
Leokadijos Laukienės artimie
siems. 

• A.a. Dar iaus Gvido atmi
nimą pagerbiant, jo žmona 
J ū r a Gvidienė atsiuntė „Sau
lutei $675, kuriuos suaukojo: 
O. Budėjienė, M. Černiūtė, V. 
G. Damijonaičiai, A. V. Gaižu
čiai, M. Jurcienė, H. M. Kab-
liauskai, M. Kusak, A. M. 
Lauraičiai, V. V. Marchertai, 
A. R. Marchertai, V. R. Šake-
niai, V. R. Sinkai, D. I Tijū
nėliai, B. Trinkienė, G. L. Vė
žiai, V. I. Virkau, A. J. Vosy
liai. „Saulute" dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenan
tiems vaikams Lietuvoje ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
a.a. Dariaus Gvido (Gvazdins-
ko) artimiesiems. 

• A. a. J u z ė s Augai t ienės 
atminimą pagerbdami, drau
gai ir giminės suaukojo $525 
padėti Li thuanian Mercy Lift 
vykdyti medicininius projek
tus sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo: Romas Au-
gaitis, Vita Girdvainienė, 
Aleksas ir Milita Lauraičiai. 
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. L i thuanian Mercy 
Lift, P. O. Box 88, Pa los 
Heights , IL 60463. TeL: 708-
952-0781. T a x ID # 36-
3810893. 

• A. a. J a m e s Garigan at
minimą pagerbdama, Danutė 
Krivickas aukoja $30 padėti 
Lithuanian Mercy Lift vykdyti 
medicininius projektus ser
gantiems ligoniams Lietuvoje. 
Dėkojame už auką. Lithua
nian Mercy Lift, P. O. Box 
88, Palos He ights , IL 60463. 
Tel. 708-952-0781. Tax ID 

I #36-3810893. 

• A. a. Vyr. Sktn. Vytauto 
Skr insko atminimą pagerb
dami, Feliksas ir Jan ina Bobi-
nai aukojo $100 kur juos pa
skyrė sergantiems vaikučiams 
Lietuvoje. Dėkojame už auką. 
Lithuanian Mercy Lift, P. 
O. Box 88, P a l o s Heights , 
IL 60463. Tel. 708-952-0781. 
Tax ID #36-3810893. 

• Danutė J u r a s atsiuntė 
$200 auką, padėti Lithuanian 
Mercy Lift vykdyti medicini
nius projektus sergantiems li
goniams Lietuvoje. Dėkojame 
už auką. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. B o s 88, Palos 
He ights , IL 6043. Tel . 708-
952-0781. Tax ID #36-
3810893. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išverst i video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL sis
temos į amerikietiškąją NTSC 
ir atvirkščiai, kreipkitės į 
INTER-VIDEO 3533 S. 
A r c h e r Ave., Chicago, ¥L 
60609. TeL 773-927-909L Sav. 
Petras Bernotas. 

• Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjirnais ir prieinamais nuo
šimčiais. Kreipkitės į Mutual 
Federal Savings, 2212 West 
Cermak Road. TeL (773) 847-
7747. 

• Prieš u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankyki te St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
paga l jūsų pageidavimą, 
brėžinius . Prieš pas t a t an t 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
ka ip j au buvo jūsų pageidauta. 
S a v . Lilija ir V i l i m a s 
Ne l sona i . Tel. 773-233-6335. 

• 27 centai skambinant i 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
p e r parą, 7 d ienas per 
savaite , 6 sekundžių inter
va la i . Jokių mėnesinių 
mokesčių. Tikslus apskaičiavi
mas . Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
ki tės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 me
tų patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Tel. 708-386-0556. 
TRANSPOINT — patiki
miaus ias ryšys su Lietuva 
bei v isu pasauliu! 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-2574200, Lemont, IL 

HE. 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Ton free 24 hr. 888.7766742 

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

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

IL 60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E U U S BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaDe«2300 Chicago, IL808D3 
Galimo6 konsultacijos šeštadieniais 

• Automobilio, namu ir ligos 
draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreipkitės 
pas A Lauaiti A & L t a u a n c e 
Agency, Balzeko muziejuje, 
6600 S. PuMci Rd, Cbk*** IL 
6 0 a » n a u k * a s , t e l 7 7 3 « l - « m 

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

mailto:Gibaitis@aol.com

