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Šiame
numeryje:
Išėjo naujas „Ateities”,
Lietuvoje leidžiamo
ateitininkų žurnalo,
numeris; kas, mes moksleiviai ateitininkai?
2 psl.

Kitą degutu tepdamas,
baltesnis nebūsi, - teigia
Danutė Bindokienė;
Stalino nusikaltimai
nedomina nei Rytų, nei
Vakarų, kalbama tik
apie nacių nusikaltimus,
- sako Bronius Nainys.
3 psl.

Kun. Jonas Juozupaitis
atsisveikina su Zionu;
pirkdami automobilį
saugokitės apgavysčių.
4 psl.

Didžioji LF dr. A. Razmos
premija - Vilniaus
kvartetui; Druskininkų
Jotvingių premija Jonui Zdaniui iš
Connecticut; Jono
Bretkūno Biblija Čikagoje; „užmūrytas”
J. Keliuočio intelektas.
Kultūros priedas

Draugo fondo apžvalga.
8 psl.

Sportas

lankęs buvęs Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos - Atkuria
mojo Seimo pirmininkas, Lie
tuvos konservatorių (Tėvynės
sąjungos) vadovas, profeso
rius Vytautas Landsbergis
70-mecio proga apdovanotas
„Olimpine žvaigžde”.
* Per 2003 metų „Tour
de France” lenktynių pris
tatymą Paryžiuje Lietuvos

dviratininko Raimondo Rum
šo, kuris šiose prestižinėse
varžybose šiemet užėmė III
vietą, nebuvo jokioje vaizdinė
je medžiagoje, kurią demonst
ravo organizatoriai. Atrodo,
kad taip „Tour de France” or
ganizatoriai bando visiškai iš
braukti lietuvį iš lenktynių is
torijos. Po to, kai liepos '28 d.
Lietuvos dviratininko žmonos
Editos automobilyje pareigū
nai rado dopingo preparatų,
virš R. Rumšo pakibo įtarimų
šešėlis.
* Pirmąją pergalę Eurolygos krepšinio turnyro B

grupės turnyre iškovojusio
Kauno „Žalgirio” žaidimas
gerėja. „Kauniečiai rungty
niauja vis geriau. Sezono pra
džioje atsiliepė tai, kad vėlo
kai buvo sukomplektuota su
dėtis”, teigia Lietuvos moterų
krepšinio rinktinės vyriausia
sis treneris Vydas Gedvilas.

Kaina 75 c.

sic mainų įčciničkint.i
Vilnius, spalio 25 d.
(BNS) — Nepaisant pažadų,
kad Lietuva viena iš pirmųjų
naujų ES narių pateks į Šen
geno erdvę, dar būtina „gerai
išsiaiškinti” kai kuriuos ne
aiškumus Europos Sąjungos
siūlymuose, kaip sureguliuoti
susisiekimo su Karaliaučiaus
sritimi problemą, pareiškė
prezidentas Valdas Adamkus
interviu Lietuvos radijui penk
tadienį.
„Ką konkrečiai reiškia
Briuselio siūlomas ‘lankstus

vizų režimas’ nuo kitų metų
sausio pirmos dienos? Kaip
bus praktiškai įvesti ‘lengvati
niai tranzito dokumentai’ nuo
liepos pirmos dienos?”, klausė
valstybės vadovas.
Pasak jo, ES jau prieš mė
nesį pradėjo kalbėti, kad yra
įmanomos bevizės Rusijos pi
liečių kelionės per Lietuvą ir
derybose tarp Maskvos ir
Briuselio Lietuva .jokiu būdu
negali likti pasyvi”.
„Privalome šiose derybose
aktyviai dalyvauti, išsakyti sa-

vo poziciją ir siekti kuo nau
dingesnių Lietuvai rezultatų.
Čia negali būti vienpusiškų,
už Lietuvos nugaros priimamų
sprendimų”, pabrėžė V. Adam
kus.
Europos Komisijos (EK)
parengtame dokumente siūlo
ma visiems į Karaliaučiaus
sritį ir iš jos vykstantiems Ru
sijos piliečiams Lietuvos kon
sulatuose išdavinėti pigius
„palengvinto tranzito doku
mentus”, kurie suteiktų teisę
keliauti per Lietuvos teritoriją

turint Rusijos vidaus pasus. kui jos prisijungimą prie šios
Taip pat EK pasiūlė ES kartu sutarties, nes Rusija laikoma
su Rusija ir Lietuva po ES netinkama Šengeno erdvei,
plėtros ištirti be sustojimo baiminantis nelegalių migran
vykstančių tranzitinių trauki tų, narkotikų ir ginklų srauto
iš jos.
nių galimybę.
V. Adamkus neseniai pa
Vilniuje manoma, kad be
vizių traukinių susiejimas su siūlė naują Karaliaučiaus
naryste ES yra nepakankama tranzito problemos sprendimo
sąlyga, ir juos derėtų sieti su būdą — priimti Lietuvą į Šen
Lietuvos priėmimu į Šengeno geno sutartį anksčiau, nei į
sutartį. Beviziai Rusijos trau Europos Sąjungą, ir taip iš
kiniai gali padaryti Lietuvą sklaidyti Lietuvos nerimą dėl
nepatrauklią sutarties daly jos perspektyvų prisijungti
viams ir nukelti neribotam lai prie šios sutarties.

Lietuva iškilmingai paminėjo Konstitucijos dieną
Penktadienį Seime iškil
mingame posėdyje paminėtas
dvigubas Konstitucijos jubi
liejus — dabartinės Konstitu
cijos dešimtmetis bei pirmo
sios nuolatinės prieškario Lie
tuvos Respublikos Konstitu
cijos 80-metis.
„Mūsų šalies Konstituci
jos 10-metis ir 1922-ųjų Kons
titucijos 80-metis gilių de
mokratijos tradicijų šimtme
čiuose regisi tik kaip trumpu
tė akimirka. Tačiau šiandien
ta trumpa akimirka suspėjo
tapti puikiu įrodymu, kad Lie
tuva ištikimai tęsia konstitucionalizmo tradicijas, o mūsų
Konstitucija yra pakankamai
tobula, kad su ja galėtume eiti
į Europos Sąjungą”, sakė Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas.
Seimo vadovas kritiškai
įvertino kai kurių kandidatų į
prezidentus siūlymus keisti
Konstituciją, praplečiant pre
zidento galias. „Neva Konsti
tucijos įteisinta ‘kieta ranka’
išgelbėtų Tėvynę. Tik kažkaip
neteko girdėti, kad kur nors
pasaulyje diktatūra išgelbėtų
demokratiją”, sakė jis, pažy
mėjęs, jog panašiai buvo sam
protaujama ir rengiant 1928

Konstitucijos dienos paminėjimas tęsėsi Kaune, kur buyp,ios Prezidentūros kiemelyje valstybės vadovai padėjo
gėlių prie buvusio Lietuvos prezidento Antano Smetonos, kitų buvusių prezidentų paminklų.
Eltos nuotr.

užsidarė balsavimo apylin
metų Konstituciją, kuria buvo lapkričio 6 dieną.
siekiama įtvirtinti autokrati
Konstituciją pasirašęs tuo kės”, o ne lapkričio 6-ąją.
Minėjimo dalyvių daugu
nį prezidento Antano Smeto metinis Aukščiausiosios tarymą
sudarė valstybės vadovai,
nos valdymą.
bos-Atkuriamojo Seimo pirmi
Dabartinė Konstitucija bu ninkas Vytautas Landsbergis diplomatinių misijų atstovai,
vo priimta referendumu 1992 iškilmingame posėdyje stebė kviestiniai svečiai.
Iš 141 Seimo nario dalyva
m. spalio 25 d., o pasirašyta ir josi, kodėl nuspręsta minėti
paskelbta — tų pačių metų Konstitucijos dešimtmetį, „kai vo tik 70.
■v

Naujausi duomenys rodo, mojo laikotarpio valstybių
kad Lietuva paveržė investici instituto (BOFIT) duomeni
mis, pirmąjį šių metų pusmetį
jas iš savo Baltijos kaimynių.
Jungtinių Tautų prekybos Lietuva pritraukė 460 mln.
ir plėtros konferencija UNC- eurų (1.6 mlrd. litų) tiesio
TAD spėja, kad Vidurio ir Ry ginių užsienio investicijų, Lat
tų Europos valstybės šiemet vija — 280 mln. eurų, Estija
tiesioginių užsienio investicijų — 130 mln. eurų.
Lietuvos ekonomikos spe
pritrauks panašiai kaip ir per
nai — apie 27 mlrd. JAV dol.
cialistų nuomone, Lietuva, pa
„Regionas ir toliau atsi lyginti su Baltijos kaimynė
spiria pasaulinei investicijų mis, investicijų ėmė pritraukti
mažėjimo tendencijai”, teigia daugiau todėl, kad investuoto
jai įvertina dinamiškesnę Lie
ma UNCTAD pranešime.
Numatoma, kad Lietuva tuvos ūkio plėtrą, didėjantį var
šiemet gaus daugiau investici tojimą, platėjančią vidaus rin
ką ir labiau išplėtotą pramo
jų nei pernai.
(VŽ.BNSI
Suomijos banko Pereina nę.

Pasaulio naujienos
(Ramianlis AFP, Reutars, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
»iraų agentūrų pranešimais)

EUROPA
Europos Są
jungos vadovai penktadienį
patvirtino kompromisinį Ka
raliaučiaus problemos spren
dimo planą, kuriuo siekiama
užbaigti Briuselio ir Maskvos
ginčą dėl būsimo šios srities
gyventojų susisiekimo su pa
grindine Rusijos dalimi. Pagal
susitarimą Karaliaučiaus gy
ventojams nuo 2003 m. liepos
turėtų būti išduodami specia
lūs tranzitiniai kelionės doku
mentai, leidžiantys vykti per
Lietuvos teritoriją. Gauti lei
dimus turėtų būti lengviau
negu įprastines vizas. Susita
rime taip pat numatoma ištir
ti galimybę Rusijos piliečiams
Briuselis.

be vizų keliauti į Karaliaučių
per Lietuvą joje nestojančiais
greitaeigiais traukiniais. Ta
čiau ES pabrėžia, kad spren
dimas šiuo klausimu bus pri
imtas tik po ES plėtros 2004
metais.
Europos Są
junga penktadienį patvirtino
planą nutraukti 2 metus tru
kusius Graikijos ir Turkijos
nesutarimus,
kliudžiusius
kurti ES Greitojo reagavimo
pajėgas, paskelbė ES užsienio
politikos vadovas Javier Sola
na. ES 60,000 karių Greitojo
reagavimo pajėgoms, kurios
kitais metais turėtų būti visiš
kai pasirengusios veikti, rei
kalingi NATO planavimo,
žvalgybos ir logistikos pajėgu
Briuselis.

Vykdant atstatymo dar
bus ir atliekant archeologi
nius tyrimus, Vilniuje, Žemu
tinės pilies Valdovų rūmų te
ritorijoje, spalio mėnesį, ar
cheologai aptiko 13-14 am
žiaus medinių statinių, medi-

Žemdirbių savivaldai ats sužlugdė daugelio žemdirbių konkurencingam ūkiui Euro
tovaujantys Žemės ūkio rūmai investicinius planus. Tačiau pos Sąjungoje. Parama skiria
penktadienį dar kartą pakar šalies vadovų veiksmai paro ma skirtingų augalų pasė
tojo savo siūlymą kompensaci dė, kad žemės ūkio sektorius liams, jei ūkis užregistruotas
jas už sausros padarytus nuos ir toliau lieka pavainikis, ku nustatyta tvarka ir deklaruo
tolius mokėti už deklaruotus riam reikalinga socialinė pa tos žemės ūkio naudmenos bei
žemės ūkio naudmenų hekta rama, o ne svarbi šalies eko pasėliai, o iš karvių laikytojų
rus.
nomikos dalis”, teigiama Že nereikalaujama nei ūkio regis
Vyriausybė spalio 16 dieną mės ūkio rūmų pranešime, iš tracijos, nei buhalterinės
nutarė, kad sausros padary platintame Seimui ir vyriau apskaitos.
„Kelių dešimčių litų socia
tiems nuostoliams kompen sybei.
suoti anksčiau skirti 40 mln.
Anot Žemės ūkio rūmų, linė parama sausros nuostolių
litų bus išmokėti pagal dek valdžios atstovai nenori žemės nekompensuos, administravi
laruotų pasėlių hektarą ir pa ūkio progreso, priimami nuta mo išlaidos tokiai programai
rimai neskatina registruoti išaugs, o gamintojams reikės
gal registruotas karves.
„Šių metų sausra labai pa ūkių ir investuoti, kad jie ati nemažai išleisti, norint gauti
kenkė žemės ūkio sektoriui, tiktų reikalavimus, keliamus išmoką”, teigė žemdirbiai.<BNs>

------ RUSIJA
Maskva. Sukilėliai čečė
nai, laikantys įkaitais apie
700 žmonių teatro centre
Maskvoje, grasina spalio 26ąją auštant pradėti juos šau
dyti, jeigu nebus įvykdyti jų
reikalavimai. Sukilėlių pa
grindinis reikalavimas — nu
traukti karą Čečėnijoje. Penk
tadienį čečėnai paleido 15
įkaitų. Taigi iš viso, oficialiais
duomenimis, šiuo metu išlais
vinti 54 įkaitai.
Įkaitų pagrobėjams bus
garantuota gyvybė, jeigu įkai
tai iš teatro centro Dubrovkoje bus paleisti, pareiškė Fe
deralinės saugumo tarnybos
(FST) direktorius Nikolaj Patrušev po pasitarimo pas prezi
dentą Vladimir Putin. Pasita
rime dalyvavęs VRM vadovas

Boris Gryzlov pranešė: „Įkai
tų padėtis sunki, yra sergan
čiųjų, trūksta maisto ir geria
mo vandens, kai kuriems rei
kia medicinos pagalbos, ku
rios jie negauna”. FST palaiko
ryšius su kolegomis iš 60 už
sienio specialiųjų tarnybų ir
teisėsaugos institucijų.
Rusijos žiniasklaida ašt
riai kritikavo prezidentą, ku
ris, nepaisant iki šiol giriamo
tvirto vadovavimo, nesugebė
jo užkirsti kelio įkaitų pagro
bimui. Keli laikraščiai pabrė
žia, kad dabartinė krizė turės
didelę įtaką Rusijos vykdomai
Čečėnijos politikai.
Velionio, Nobelio taikos
premijos laureato Andrėj Sacharov našlė Jelena Bonner
kritikavo Rusijos prezidento
Vladimir Putin teiginį, kad
„užsienio teroristų centrai”
yra susiję su čečėnų separa
tistų įvykdytu įkaitų pagrobi
mu. „Man atrodo, kad skelb

diskusijose su Europos Komisijos vadovu Romano Prodi iš
esmės palaikyti Lietuvos
nuostatą ir reiškė viltį, kad ES
valstybių vadovai taip pat tam
pritars.
Spalio viduryje Seimas pa
tvirtino atnaujintą Nacionali
nės energetikos strategiją, ku
rioje teigiama, jog, neužtikri
nus ES ir kitų rėmėjų finansi
nės paramos IAE reaktorių
uždarymui, jų naudojimo lai
kas gali būti pratęstas. Strate
gija numato, jog IAE I reakto
rius bus uždarytas iki 2005
metų, o II — 2009 m., atsižvel
giant į uždarymo kaštų finan
savimą.
Tokį įsipareigojimą Lietu
va yra davusi ir Europos Są
jungai, į kurią įstoti tikisi
2004-aisiais.

Valdovu rūmų teritorijoje rastos
medinių namų liekanos

Žemdirbiai derasi dėl kompensacijų
už sausros padarytus nuostolius

mai, kad jos galėtų įgyvendin
ti netgi ne itin rizikingas kri
zių valdymo operacijas.

Valdas Adamkus

Lietuvos premjeras Briuselyje
sulaukė ir padėkų, ir pažadų
Vilnius, spalio 24 d.
(BNS) — Premjerui Algirdui
Brazauskui pavyko įtikinti ES
plėtros komisarą Gunter Ver
heugen, jog Lietuvai reikia pa
ramos ne tik techniniam Ig
nalinos atominės elektrinės
(IAE) reaktorių išmontavimui,
bet ir jėgainę pakeisiančių
elektrinių modernizavimo bei
su tuo susijusiems aplinko
saugos ir kitokiems projek
tams.
Tai A. Brazauskui pavyko
padaryti per ketvirtadienį
Briuselyje įvykusį susitikimą
su G. Verheugen, kuriame
premjeras iškėlė IAE uždary
mo ir pasekmių finansavimo
klausimą kaip vis dar, Lietu
vos vyriausybės požiūriu, ne
išspręstą.
G. Verheugen pažadėjo

Lietuva nejaučia investicijų
nuosmukio

* Ketvirtadieni Lietu
vos tautiniame olimpinia
me komitete (LTOK) apsi
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damas, jog ši operacija buvo
organizuota užsienyje, Putin
siekia išsukti Rusijos admi
nistraciją nuo atsakomybės”,
sakė aktyvi žmogaus teisių
gynėja J. Bonner telefonu iš
Bostono.
~ JAV
Vašingtoną ir jo apylin

kes terorizavęs snaiperis, nesuvaldęs pykčio ir nusivylimo,
paskambino dviem kunigams
Virginia bei Vašingtono vals
tijose ir pokalbių metu užsi
minė apie kelis dalykus, kurie
padėjo policijai jį susekti,
penktadienį rašo laikraštis
„The New York Times”. 41
metų John Allen Muhammad
ir 17 metų Jamaikos pilietis
John Lee Malvo buvo suimti
ketvirtadienį, kai juos mie
gančius automobilyje, greitke
lio šalikelėje į šiaurę nuo Va
šingtono, pastebėjo pro šalį
važiavęs vairuotojas. Jų auto

nių kelių ir kitų medinių kon
strukcijų liekanas.
Kaip sakė tyrimo centro
„Lietuvos pilys” mokslinių
programų vadovas, archeolo
gas Vytautas Urbanavičius,
„13 amžiuje ši vieta buvo gy
venama paprastų miestiečių,
nors namai pastatyti gana
meistriškai. Tai buvo labai
maži gyvenamieji ir ūkiniai
namukai”.
Pasak jo, tuomet namai
buvo sustatyti taip arti vienas
kito, kad jei viename iš jų kil
davo gaisras, tai ugnis per
simesdavo ir į visus kitus pas
tatus.
Pirmieji Valdovų rūmų
pastatai buvo pradėti statyti
13 amžiuje. Vėliau rūmai tapo
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės politiniu, admi
nistraciniu ir kultūriniu cent
ru.
Rūmai nugriauti 17991801 metais, Rusijai naiki
nant Lietuvos valstybės ir
valstybingumo simbolius.iBNSi
mobilyje buvo rastas ginklas,
iš kurio, kaip parodė balisti
kos ekspertizė, buvo šauta į
mažiausiai 11 snaiperio aukų.
Vašingtoną ir jo apylinkes
terorizavusio snaiperio bylos
svarbiausias įtariamasis John
Allen Muhammad — Persijos
įlankos karo užgrūdintas ve
teranas, kariuomenės dvasia
griežtai auklėjęs ir 17-metį
vaikiną.

BALIARUŠIJAT
Minskas. Baltarusijos pre
zidentas Aleksandr Lukašen
ka pasveikino Irako vadą Sad
dam Hussein su parama per
visaliaudinį referendumą. „Ši
parama parodė Irako tautos
siekį pačiai spręsti savo liki
mą ir duoti atkirtį mėgini
mams kištis į vidaus reika
lus”, sako A. Lukašenka laiš
ke ir linki S. Hussein vaisin
gos valstybinės veiklos, o Ira
ko tautai — gerovės ir taikos.
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Sveikinimai naujajai SAS centro valdybai!
Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba sveikina naujai įsi
steigusią Studentų ateitininkų sąjungos centro vadybą, kuri su
entuziazmu ir pakilia nuotaika imasi suburti visus studentus
ateitininkus. Su pasididžiavimu stebime jų energingą užside
gimą atstatyti studentiją į ateitininkų gretas.
Tegul Viešpats laimina Jūsų darbą. Tegul studentai, išsi
blaškę po įvairius universitetus, išgirsta Jūsų kvietimą jungtis
į Studentų ateitininkų sąjungą, kuri per savo penkis principus
skatina sekti Kristaus mokslą.
Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba visada rems jūsų dar
bą. Jūsų jaunatviška energija skatina visą ateitininkiją stoti
darban.
Naujai išrinktos SAS CV e-pašto adresas:
studentija@ateitis.org.
Garbė Kristui!

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

Sekmadienį, rugsėjo 8 die pasakėme savo vardus, skyrių
ną, buvo pirmas jaunųjų atei ir ką mėgstame daryti. Tada
tininkų Daumanto Dielinin- visi gavome tris lapus popie
kaičio kuopos susirinkimas. riaus. Ant pirmo lapo reikėjo
Kai aš atvykau į Ateitininkų nupiešti paveikslą apie tai, ką
namus, pagalvojau: „O ne, vėl aš mėgau daryti praeityje. Ant
bus kiti, labai nuobodūs metai antro nupiešti, ką aš dabar
jaunučių susirinkimuose”. Bet mėgstu daryti. Trečias lapas
kai įėjau į kamabarį, pama buvo mano mėgstamiausias —
čiau, kad visi mano draugai reikėjo parašyti, kas man
sėdi priešais mane. Tik tada patiks ateityje. Buvo smagiau
supratau, kad nebus labai pasvajoti. Aš labai laukiu kito
nuobodūs, o bus labai smagūs susirinkimo.
metai!
Susirinkimo pradžioje mes
Mykolas Daugirdas

APIE DIEVIŠKĄ APETITĄ IR
BRANDŽIAS AISTRAS
2002j09 Nr.3 „Ateitis” jau skaitytojų rankose

Rudeninėmis spalvomis
pasipuošusiu viršeliu, spalio
11 d. iš Seminole, FL., pasiųs
ta pirmos klasės paštu „Atei
tis” į mano namus keliavo ke
turias dienas. Pats žurnalas
redaguojamas ir spausdina
mas Lietuvoje. Redakcijos
adresas: Daukšos g. 21, Kau
nas, LT-3000. Šis yra jau pen
kioliktasis numeris po to, kai
žurnalo leidimas grįžo Lietu
von. Metrikoje pažymėta, kad
žurnalas, leidžiamas Ateiti
ninkų federacijos, eina nuo
1991 metų. Žurnalo redakto
rė Emilija Pundziūtė. Bendra
darbių išvardinta 20. Priedo
dar paminėta devyni talkinin
kai. Tai gausus kolektyvas.
Vedamoji šio numerio
tema yra ,.Ateitininkai — eli
tas?” Įvadinis straipsnis yra
kun. dr. Arvydo Žygo, paim
tas iš Vilniaus studentų atei
tininkų 2002 m. pavasario
elektroninio tinklapio. Pats
straipsnis, rašytas prieš vie
nuolika metų, yra ištraukos iš
duotos kalbos ateitininkų at
kuriamajame suvažiavime
Lietuvoje. Pagrindinė mintis:
„Žmogus, kuris nepriklauso
masei, nebūtinai yra elitas.
Žmogus, kuris yra elitinis
krikščionis, negali atsiskirti
nuo plačios bedruomenės, ku
rioje Dievas jam paskyrė būti”.
Po įvadinio straipsnio yra
keturiolika trumpų atsaky
mų (su atsakovų nuotrau
komis) į klausimą: „Kas yra
elitas?” Platesnis, išsamesnis
pokalbis su elitologijos specia
liste, socialinių mokslų dak
tare Irmina Matonyte toliau
analizuoja elito sąvoką šiandie
niniame Lietuvos gyvenime.
Kun. Žydrūnas Vabuolas
rašinyje „Moderni bažnyčia
moderniame pasaulyje?’ svarsto
modernumo ir Bažnyčios san
tykį. Ten randame įdomią ži
nutę, kad dabar Romoje, Po
piežiškoje taikos ir teisingu
mo komisijoje, ruošiamas do
kumentas apie vandenį, nes
labai tikėtina, kad ateityje

visi karai kils dėl vandens.
„Pasaulį valdys ne tas, kas
turės informacijos, bet tas,
kas savo rankose turės van
denį” — teigia autorius.
Br. Arūnas Pranciškus
Pečkaitis, OFM, psichologas,
religijos mokslų magistras,
dviejuose žurnalo puslapiuose
aptaria brandą ir religin
gumą. Šio rašinio antrojo pus
lapio pabaigoje pažymėta,
kad jis nukeltas į 31 puslapį.
Pastarąjį atsivertus, randame
visai naują skiltį. Pabaigos
taip ir nerasta.
Įdomūs skyreliai apie šei
mą, kultūrą, poziciją. Provo
kuojantis Vyganto Malinaus
ko rašinys apie dievišką
apetitą ir brandžias aistras.

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38,00

Tik šeštadienio laida:

JAV
Kanadoje ir kitur (US.)

Užsakant į Lietuvą:

Vadovas Marius Tijūnėlis su būriu stovyklautojų moksleivių ateitininkų stovykloje Dainavoje. Rimo Sidrio nuotr.

KAS MES ESAME?
www.mesmas.org

Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba

SUSIPAŽINIMO SUSIRINKIMAS

Metams
$100.00
$115.00

Kas mes esame? — tai
klausimas iš Prano Do
vydaičio „Trijų pamatinių
klausimų”. Dovydaitis šiuo
klausimu kviečia mus pagal
voti apie savo identitetą —
kodėl save vadiname vienaip,
o ne kitaip. Moksleivių atei
tininkų sąjungos tinklapio
pavadinimas kaip tik kyla iš
šito klausimo. Moksleiviai
drąsiai atsako: Mes esame
MAS! = www.mesmas.org
Reagavimas į Dovydaičio iden
tiškumo klausimą reikalauja
nuolatinio savęs pažinimo.
Tinklapis yra dar viena prie
monė padėti moksleiviams su
jų nuolatiniu savęs klau
sinėjimu ir tuo būdu padės
jiems priartėti prie jų sąjun
gos atsakymo į Dovydaičio
identiškumo klausimą. Tink
lapio turinys taip pat at
spindės pačių moksleivių na
grinėjamą klausimą — kas
mes esame? Tinklapis yra
nauja elektroninė „susitikimo
vieta”, suteikianti progą moks
leiviams ir globėjams pasidal
inti idėjomis, žiniomis ir kūry
ba.

Toliau yra kūrybos kampelis
mokslas („Ar esate brandi as
menybė?”), šis bei tas (apie Ti
beto mediciną).
Netikėta staigmena atei
tininkų žurnale yra skyrelis,
pavadintas „Skautai pataria”.
Čia duodama vertingos infor
macijos ir nurodymų, kaip
keliauti pėsčiomis ir dviračiu.
„Kasdienybės malūnėlis” pil
nas ateitininkų vasaros ren
ginių aprašymų. Iš viso išvar
dinta šešiolika stovyklų, marš
rutų bei suvažiavimų, įvyku
sių nuo birželio 12 iki rugsėjo
15 d.
„Auksas pelenuose” kam
pelyje prisimenamas poetas
Bernardas Brazdžionis, išpra
našavęs savo tėvynės laisvę.
Šio žmogaus kūrybą ir asme
nybę analizuoja kun. Robertas
Grigas, 2002.07.30 d. Kauno
arkikatedroje bazilikoje saky
tame pamoksle, kurio ištrau
kos čia spausdinamos.
„Kilti ir kelti” skiltyje ap
tariama vadovo integralumas
— jo kompetencija ir morali
nis veidas. Yra laiškų skyrius

Tinklapis yra vienas nau
jos MAS Centro valdybos pro
jektų. Moksleiviai per šios
vasaros suvažiavimą išrinko
naują Centro valdybą dvejų
metų kadencijai. Naujai
valdybai vadovauja Liudas
Landsbergis. Į valdybą taip
pat įeina Julija Krumplytė,
Laura Lapšytė, dr. Audrius
Polikaitis, Elena TijūnelytėHarris ir Tomas Vasiliauskas,
kuris įėjo į valdybą naujai
išrinktos Centro valdybos kvie
timu. Naujos Moksleivių atei
tininkų sąjungos centro valdy
bos misija — padėti mok
sleiviams geriau suprasti save
asmeniškame
ir
ateitininkiškame gyvenime.
Nauja Centro valdyba
ruoš moksleivių sąjungos du
pagrindinius renginius —
žiemos kursus ir vasaros
stovyklą. Žįemos kursų ruoša
jau vyksta ir malonu pranešti,
kad kursai bus ilgesni — nuo
gruodžio 26 iki sausio 1
dienos. Žiemos kursų informa
cijos ir registracijos tvarka
netrukus bus randama tink
lapyje ir pranešta spaudoje. O
bei kitos smulkmenos. Visai
netikėtai, beveik pačiame nu
merio gale, „Meilės estafetės”
skyriuje, randame Jono Anta
naičio istorinį žvilgsnį į atei
tininkus tautos tragedijos aki
vaizdoje. Čia aprašomas atei
tininkų vaidmuo visuotiniame
tautos sukilime prieš sovietų
okupaciją 1941 m. birželio 23
d. Prie to įdėtos dr. inž. Adolfo
Damušio, Leono Prapuolenio
ir Pilypo ŽukauskoNaručio
nuotraukos. „Iš senų nuo
traukų į mus žvelgia jauni vei
dai. Jauni ir gražūs, tokie,
kokie mes dabar, pilni sva
jonių ir planų. Jie galėjo kurti
savo likimą, taip, kaip norėjo:
jie galėjo kurti šeimą, dirbti
paprastą
darbą,
ramiai
kurstyti savo namų židinį ir,
kaip daugelis nesukti sau
galvos dėl to, kas vyksta
aplink... Jie pasirinko kovą.
Kovą už laisvę, už tėvynę, už
idėją. Ir dabar jie tebėra pilni
romantiško idealizmo, uždegto
daugiau kaip prieš pusę am
žiaus” (psl. 40).
R. Kr.

vasaros stovyklos datos bus
pranešamos ateityje.
Moksleivių centro valdy
ba, kartu su kuopų globėjais,
taip pat žada išleisti naujai
paruoštą įžodžio programą.
Planuojama peržiūrėti įvai
rias senas įžodžio programas,
jas perorganizuoti, pridėti
medžiagos ir sudaryti vieną
bendrą įžodžio programą,
kuria galės pasinaudoti visos
kuopos.
Nauja Moksleivių centro
valdyba su energingu užside
gimu pradeda savo kadenciją.
Centro valdyba dėkoja dr.
Onilei Šeštokienei ir jos
valdybai už paramą, darbą ir
rūpestį per paskutiniuosius
dvejus metus Moksleivių atei
tininkų sąjungos gerovei.
Centro valdyba dabar ir nuo
lat primins moksleiviams
ateitininkams, kad Mokslei
vių ateitininkų sąjungos veik
los pasisekimas priklauso nuo
supratimo, kad MAS yra jų
sąjunga.
MAS CV
Dr.RAMUNĖ MACIJAUSKAS

Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131

redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@drauga8.org

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr.. Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230

EDMUNDAS V123NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, 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.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas
Family medical clinic

10811 W. 143 St. Orland Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospifal
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-460-2500

Dr. LINA POSKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 a Krigery Hwy, VViovvbrook
Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS. MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai

Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Ubertyvfle. www.lllinoispafn.oom
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection
Chircpractic & Rehab
CSnfc
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

1000 S. State Street,
Suite 2017202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Dr. V.J. VASARIENĖ

Valandos pagal susitarimą

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

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

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagar*šūšftarimą
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika.manualinė
terapija, akupunktūra.

7271 S. Hariem, Bricįgeview, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

DANTŲ GYDYTOJAS

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

SURENDER LAL, M.D.

Valandos pagal susitarimą

6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402. Tel. 708 - 484-1111.

Tel. 773-585-2802

Tel. 815-741-3220

Tel. 773-434-2123

Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas

LINAS SIDRYS, M.D.

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

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Dr. RIMAS NOVICKIS

CHIROPRACTIC PHYSICIAN

www.centarfciraugeryandbraastheallhxx]m

Valandos pagal susitarimą

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

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 80655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-423-6114

Dr. ELIGIJUS LELIS

Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St., Lemont, IL
60439
1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Dr. RUSSELL MILER, MD
Šeimos gydytojas ir chirurgas
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, IL 60402

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

Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINE SCHNEIDEŠ""
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė

Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-735-4477

Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

Tel. 708-484-1545.

6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL

RAMONA C. MARSH, MD SC

Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

Berniukai atlieka programą Dainavoje. Paruošti Ritos Čyvaitės-Kliorienės, dainuoja Rūtos Mikulionienės spek
taklyje „Jūratė ir Kastytis”.
Rimo Sidrio nuotrauka.

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

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

1 mylia i vakarus nuo Hariem Avė.
Tel. (708) 598-4055

630-852-9400
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MES IR PASAULIS
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Paruošia Bronius Nainys

STALINO NUSIKALTIMAMS —
NUGARA
„Mes neieškome įrodymų
kriminalinėms byloms, nes
nebūtų ką su jais daryti, jeigu
ir rastumėm. Su žudynėmis
susiję asmenys jau jšmirę.
Mes tik norime pagerbti ne
kaltus žmones, brutaliai nu
žudytus Stalino teroro laikais,
ir parodyti pasauliui istorinę
tiesą”, — aiškino Vakarų žiniasklaidininkams sovietmečio
nusikaltimus tyrinėjančios or
ganizacijos .Atminties” („Me
morial”) atstovė Aleksandra
Reznikova, priklausanti praė
jusio šeštadienio „Draugo”
laidoje šioje skiltyje aptartai
iki šiol slepiamų žudynviečių
Rusijoje, ieškotojų grupei. „Tai
mes būtinai turime padaryti,
nes iki šiol už komunistų
laikotarpio žiaurumus niekas
dar neatsiskaitė, kai tuo tarpu
naciai buvo išaiškinti, surasti
ir
nubausti.
Komunistų
nusikaltimai kol kas nebuvo
rimtai tiriami, todėl pasauliui
ir nežinomi”, — prideda geo
logė Irina Flinge, Atminties”
St. Peterburg skyriaus direk
torė. Tačiau ir ji apgailestau
dama primena šio užmojo
sunkumus. „Kliūčių pilna —
nuo pat Stalino įsitvirtinimo
pirmųjų dienų, karo Čečėni
joje pradžios, iki Rusijos prezi
dento Putin liaupsių tai pačiai
komunistų partijai atnaujinta
jos himno melodija”, tęsia par
tijos nusikaltimų tyrinėtoja.
Jos abi kalba apie netoli
St. Peterburgo esantį Toksov
mišką, kuriame užkastos Sta
lino laikų teroro aukos. Šis
miškas dabar atiduotas ka
riuomenei ir paverstas Rževsky vardo artilerijos šaudykla.,
Šaudyklos komendantas pik.
Valery Pestsov su Atminties”
organizacija nebendradarbiauja,
draudžia kasinėtojams į miš
ką įvažiuoti, traktoriais už
vertė kelią ir Aleksandra
Reznikova, norėdama laikraš
tininkams parodyti atkastus
nužudytų palaikus, turėjo juos
vesti pėsčiomis, aplinkiniu
takeliu, maždaug apie 7 kilo
metrus. Reznikova mano, kad
studento Lev Kyrilenko skel
biamas šioje vietovėje nužu
dytų skaičius 30,000 turi būti
bent padvigubintas, nes čia
užkastos ir Stalino 1937—
1938 m. didžiojo teroro aukos.
Kiek tokių vietovių ir kur
jos Rusijoje yra, tiksliai niekas
nežino. Jos surandamos tik at
sitiktinai. Viena jų buvo
surasta net Vyriausio Rusijos
teismo rūsyje, šiemet patalpas
atnaujinant. Archyvai uždary
ti. Pareigūnai aiškina, kad
apie žudynių vietoves juose

nieko nėra. Ir tai daugiausia
tyrinėtojus jaudina. Atmintį”
sudaro Rusijos inteligentų-humanitarų grupė, kovojanti už
žmogaus teises, kuriomis
pragmatiški rusai mažai do
misi. Yra jėgų, kurios praeitį
išryškinti vengia bet kokia
kaina. Atrodo, kad tokio nu
siteikimo keliu jos veda ir
dabartinę valdžią. Rusijos
Konstitucinis teismas 1992 m.
įrodė, kad už visus tuos nusi
kaltimus, žmonių žudynes,
atsakinga yra komunistų par
tija, bet sprendimas jokio
atgarsio nesulaukė. Niekas
nesiėmė atsakomybės nei
nusikaltėlių ieškoti, nei jų
teisti. Nikita Chruščiov pas
merkė
Staliną
bei
jo
nusikalstamą veiklą tuojau po
jo mirties, bet pasmerkimas
tik popieriuje liko. 1990 m.
Rusijos Parlamentas priėmė
tuos nusikaltimus smerkian
čius ir atskaitomybės už juos
reikalaujančius įstatymus,
tačiau dokumentai kažkodėl
užrakinti archyvų stalčiuose.
„Tai mūsų krašto gili žaiz
da”, — sako St. Peterburg
miesto gyventoja Inna Bulat,
kurios tėvas, dėdė, teta buvo
nužudyti kaip valstybės prie
šai Stalino didžiojo teroro lai
kotarpiu. Ir kas žino, kodėl
taip yra? Juk čia irgi ne vien
tik Rusijos reikalas. Stalinas
žudė ir užjos ribų, sodino į ka
lėjimus, kankino, trėmė, šau
dė ir Rytų Europoje, jam JAV
prez. Roosevelt padovanotuose
kraštuose. Tarp jų ir Lietu
voje. Apie istorinės tiesos ieš
kojimą skelbė ir Vilniaus
,valdžios. Kiek jos iki šiol sus
rasta?
Tiesa yra, bet kažkodėl ji
iškyla tik kitoje tvoros pusėje.
Atleidimo prašoma tik už
„mūsų tėvų ir senelių”, neva
vykdžiusių nacių nusikalti
mus, nuodėmes, kai su jais
visais jau seniai susidorota, už
mažavertį, kartais net nieko
nevertą „centą” visą dolerį
nulupant, bet visiškai tylint
apie žymiai didesnius komu
nistų nusikaltimus. Tuo pačiu
laiku, kai Europos laikraščiai,
kartu su jais, beje, ir „New
York Times” (2002.10.21) skel
bė apie iki šiol slėptą ir vėl
norimą paslėpti, komunistų
kraugeriškus darbus liudi
jančią, žudynvietę, Cleveland
„Plain Dealer” į dienos šviesą
velka jau, atrodo, seniai baig
tą ir užmirštą John Demjanjuk bylą, su ja kartu rišdamas
ir kelis lietuvius, su kuriais
irgi atrodo buvo atsiskaityta.
Nieko čia naujo, teigia Dem-

BĖGIMAS IŠ LIETUVOS
SAULĖ K. JAUTOKAITĖ
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Prieš įeinant į pirtį, reikė
davo atiduoti visus rūbus,
taip, kad perėję per pirtį kito
je pusėje pasiimdavome jau
dezinfekuotus
drabužius.
Švarus rūbas ant $varaus
kūno. Einant per tokią pro
cedūrą, vienos moters vyras,
pavarde Lietuvininkas, perša
lo ir, susirgęs plaučių užde
gimu, mirė. Labai nuliūdino ir
sukrėtė visus mūsų grupės
lietuvius. Tokia netikėta ir
6taigi gyvenimo tragedija.
Iš šios stovyklos ne visų
tautybių gyventojai galėjo
išeiti užjos ribų. Prie stovyk
los vartų stovėjo vokiečių
kareivių sargyba. Priėjus prie
vartų, sargybinis paklausda
vo, kokios tautybės. Atsakius,
kad „Litauerin”, sakydavo:

„gerai, eikit”. Atrodo, kad tik
tai pabaltiečius teišleisdavo
išeiti už stovyklos vartų. Gerai
prisimenu, kad lenkų visiškai
neišleisdavo, nes jie turėjo di
delę „P” raidę, prisiųtą ant
nugaros.
Kai dabar galvoju, atrodo,
kad niekur mes toli nenuei
davome nuo stovyklos vartų.
Netoli buvo geležinkelio bė
giai. Prie jų mes rasdavome
išmėtytų anglies gabalų, kuriuos
surinkę parsinešdavome į
baraką ir jomis prisidėdavome
prie kambario apšildymo.
Tėvelis nueidavo toliau. Jis
nuėjęs į patį Rosenbergo mies
telį, užeidavo pas privačius
gyventojus. Jis kalbėjo vo
kiškai ir lenkiškai. Jam pasi
pasakojus savo padėtį, tie
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Danutė Bindokienė

Kitą degutu tepdamas,
baltesnis nebūsi
Mes, lietuviai, priklau
some dviem pasauliam: vie
nas, tai kraštas, kuriame
gyvename, antrasis — toli už
Atlanto, Baltijos pajūryje.
Kartais net sunku pasakyti,
kuris pasaulis susilaukia dau
giau mūsų dėmesio, kurio
rūpesčiais daugiau sielojamės.
Lietuva mums, gyvenan
tiems užsienyje, visuomet bu
vo svarbi, ypač, kai jos padan
gę dengė juodi nelaisvės
debesys, nuolat ant jos vaikų
pylę skausmo ir vargo sroves.
Jeigu tėvynę esame pratę va
dinti motina, tai tos motinos
Spalio 20 d. iškilmingai pažymėta didžiausio ir reikšmingiausio Klaipėdos uoste vykdyto projekto — uosto vartų,
vargus ir negalias skaudžiai
perstatymo ir bangolaužių statybos, taip pat gilinimo darbų pabaiga. Tai atveria naujas galimybes patenkinti
išgyvename, stengiamės viso
klientų poreikius ir padidinti krovinių srautus.
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.
keriopai palengvinti. Ir ši pa
reiga taip įaugo į mūsų pasą
janjuk advokatas John Broad- buvusio Sovietų Sąjungos ka sutiko, su kuo ne? Ar tartis monę, kad net dabar, po dau
ley, tačiau kaltintojams rūpi riuomenės karininko Vladimir buvo mėginta ir vėliau? Ko giau kaip dešimt metų nuo
neleisti pasauliui užmiršti Karpov parašytą, knygą „Ge- kios Stalino nuotaikos ir nepriklausomybės atkūrimo,
nacių nusikaltimų. Neberas neralissimo”. Jos herojus, aiš posūkiai po šio nesusitarimo? esame greičiau linkę matyti
dami priekabių Vokietijoje, jie ku, Stalinas. Naudodamasis Ypač žydų klausimu. Be to, neigiamybes, negu pasidži
ieško nusikaltėlių nacių buvu jau „atslaptinta” archyvine pagal RFE/RL žinių šaltinius, augti teigiamais reiškiniais.
siuose okupuotuose kraštuose, medžiaga, saugumietis aprašo knyga — Stalino panegyrika. Ant savo idealizuojamos tė
kuriuose, beje, nemažiau nusi Stalino puolimą į neviltį 1942 Apie jo nusikaltimus, žudynes vynės rūbo pastebime mažiau
kalto komunistai, bet jie dar m. pradžioje dėl galimo karo — nieko. Gal ir šioje istorijoje sią dulkelytę, kai gyvenama
nesurasti. Todėl ryšium su tuo pralaimėjimo ir pastangas atidus skaitytojas bent iš jame krašte nematome ir labai
„neleisti pasauliui užmiršti” susiderėti su Hitleriu bendrai dalies galėtų suvokti, kodėl ir tamsių, tiesiog akis badančių,
klausimu, kyla ir kitas: ar, kovai prieš Ameriką. Sovietų šiandieninės Rusijos viršūnės, dėmių.
nukreipiant dėmesį į nacius, saugumo viršininkas Vsevolod kartais net iki apatinių
Šiuo metu tiek Amerikoje,
neleisti pasauliui prisiminti Merkulov 1942 m. vasario medžio šakų, Stalino nusi tiek Lietuvoje ruošiamasi rin
komunistų nusikaltimų, su mėnesį Gudijoje susitiko su kaltimams suka nugarą. Ko kimams. Tiesa, Amerikos pi
kuriais gali būti susieti ir tie vokiečių SS generolu Kari dėl jais nė kiek nesidomi Va liečiai šį kartą nerinks prezi
patys nacių nusikaltimų ty Wolf. Ruso vokiečiui perduo karai? Kodėl nesuka galvos nė dento — tas neseniai atlikta.
rinėtojai? Pradėjus tuo keliu tas Stalino siūlymas: jungtis į patys žydai, su kuriais, pagal (Ar prisimename, kokia mai
važiuoti, nežinia už kokių bendrą kovą, nugalėti Ame Vladimir Karpov knygą, Sta šatis, koks susipriešinimas
posūkių reikmenys gali už riką ir 1943 m. sukurti naują linas žadėjo Hitleriui padėti buvo, kol pagaliau nuspręsta,
kliūti. Bylas iš visų archyvų pasaulį, pretekstu — saugoti jį susidoroti?
kad rinkimus laimėjo George
ištraukus, galimus dar gyvus nuo pasaulinius karus kurs
Kiek čia minėtos istorijos W. Bush, ne Al Gore?) Balsuo
liudininkus apklausinėjus, ga tančių žydų. Hitlerio atsaky saisto Lietuvą? Nejaugi jos tojų viliojimas prasidėjo jau
li paaiškėti nemalonių dalykų mas: žydų klausimą Stalinas įtaigauja irgi kažkodėl lėtą senokai. Artėjant balsavimo
kai kam ir Vakaruose. Jau vi turi išspręsti pats, dar prieš sovietų — komunistų nu datai, jis intensyvėja ir darosi
sas pasaulis žino Molotovo- susijungimą; karą laimėjus, sikaltimų tyrinėjimą mūsų vis įkyresnis, negatyvesnis.
Ribbentropo Lietuvos pardavi- Vokietijos įtakoje lieka Pietų tėvynėje, kuri labai žiauriai Pagrindinis kandidatų gink
mo-pirkimo sutartį ir su ja Amerika, arabų kraštai, Šiau nuo jų nukentėjo. Kodėl dar ir las: kiek galima daugiau
susijusias pasekmes. Tačiau rės Afrika; Kinija — Japonijos šiandien mes neturim pro degutu ištepti savo varžovą,
ar daug kas girdėjo apie dar įtakoje. Hitleris sutiko nacių gramos jaunimui supažindinti lyg nenujaučiant, kad tuo
vieną Stalino pasiūlymą Hit vėliavos juodą dugną pakeisti su tais visais nusikaltimais, būdu pats „tepliotojas” nei
leriui karo laiku? Spalio 17-tą raudonu. Susitarti nepasi kuriuos vadinam tautos geno kiek baltesnis neatrodo. Kol
„Komsomolskaja Pravda” pra sekė. Kokia buvo pagrindinė cidu?
kas Illinois valstijoje šiuo at
nešė apie neseniai išleistą, priežastis: su kuo Stalinas
Kur atsakymas?
žvilgiu išsiskyrė tik vienas
kandidatas, savo reklamose,
ypač televizijoje, aiškindamas
valstijos piliečiams, kokiu bū
AKADEMINĖS SIELOVADOS KONFERENCIJA-SEMINARAS
du jiems žada pasitarnauti,
Rugsėjo 13-15 d. Vilniuje atstovai. Konferencijoje siekta rą kartą Lietuvoje viešintis jeigu vėl bus išrinktas į JAV
jau devintą kartą vyko nuodugniau susipažinti su prof. Herman Lomberts (Liu Senatą. Reklamos ramios,
akademinės sielovados konfe- teoriniais ir praktiniais krikš veno universitetas, Belgija). įtikinančios ir be jokių neigia
rencija-seminaras „Krikščio čioniško socialinio darbo Profesorius akcentavo, jog uni mų užuominų apie oponento
niškos socialinės universiteto pavyzdžiais Europos Sąjungos versitetams tenka svarbus sugebėjimus ar tinkamumą ats
aplinkos kūrimas: nauji Eu universitetuose.
vaidmuo ugdant jauną žmogų tovauti valstijai Vašingtone.
ropos Sąjungos iššūkiai uni
Konferencijos pagrindinis bei krikščionio atsakomybę
Be abejo, Illinois lietu
versitetinei kultūrai”. Konfe lektorius, ilgametis akademi šiandieniame greitai besikei viams jau aišku, kad čia mini
renciją organizavo Vilniaus nės sielovados vadovas Ang čiančių vertybių pasaulyje. mas kandidatas yra, bebai
akademinės sielovados cen lijos universitetuose Christo Pabrėžta krikščioniškosios giantis savo kadenciją, senato
tras. Joje dalyvavo 60 krikš pher Dyckhoff, SJ (šiuo metu veiklos gilinimo visuomenėje rius Diek Durbin. Kadangi jis
čionių dėstytojų iš Vilniaus, dirbantis Briuselyje), turėda svarba, aktyvi pozicija siūlant, yra lietuvių kilmės (ir tą kilmę
Kauno, Šiaulių ir Marijam mas ilgametę akademinės sie kaip spręsti vienas ar kitas kiekviena proga pabrėžia, ja
polės aukštųjų bei aukštes lovados patirtį, dalijosi šios etines problemas.
didžiuojasi), todėl į Durbin
niųjų mokyklų, dėstytojai ir veiklos organizavimo ir vykdy
kampanijos metodus būtų
studentai, tikybos mokytojai, mo specifika. Konferencijojenaudinga atkreipti dėmesį ir
socialinės religinės veiklos seminare dalyvavo ir jau antBŽ, 2002 m., Nr.18
kandidatuojantiems į prezi
geros širdies žmonės pagailė
davo ne tiktai jo, bet ir jo šei
mos. Gerai paviešėjęs, parei
davo nešinas ir mums lauktu
vių. O kokios per karą galėjo
būti geriausios lauktuvės,
jeigu ne geras maisto kąsnis.
Rosenbergo stovykloje beleidžiant dienas, atėjo Kris
taus Gimimo šventė. Tai buvo
mūsų pirmosios Kalėdos, šven
čiamos užsienyje. Švenčių pro
ga Kūčių dieną visiems mūsų
stovyklos gyventojams padali
no po pusę mėsos kotleto ir po
vieną virtą bulvę. Šis maisto
davinys vienai mūsų kambario
gyventojai sukėlė labai didelį
galvosūkį. Ji, atsisėdusi ant
lovos, pasidėjusi šalia savo
maisto davinį, negalėjo apsi
spręsti, ar Kūčių dieną valgyti
mėsą, ar ne. Bet kaimynai greitai
jai šią problemą išsprendė,
sakydami: džiaukis, kad turi
ką valgyti, pamiršk visus pas
ninkus.
*
Naujus metus šventėme

jau kitoje vietoje. Vokiečiai su
rinko visus lietuvius pabėgė
lius ir iš Rosenbergo išvežė į
pietinę Lenkiją. Atsidūrėme
mažame Sosnovviec miestelyje,
netoli didesnio miesto Katowice,
kuris buvo netoli Krokuvos.
Sosnowiec buvo nedidelė
medinių barakų stovykla. Ši
stovykla savo nedidumu, gana
naujais pastatais, apdengtais
baltu žiemos sniegu sudarė
jaukų įspūdį. Tik išėjus pro
stovyklos vartus, tuoj atsiduri
pačiame miestelyje. Į miestelį
galėjome laisvai vaikščioti ir
dažnai į jį eidavome pirkti
raudono ir saldaus limonado.
Mama dažnai eidavo į artimą
bažnytėlę, o vyresnioji sesuo
Janina su draugėmis nueidavo
į kiną. Parėjusi pasakojo, kad
per filmą lenkai tarp savęs
pradėjo muštis. Nesupratu
sios, kodėl jie mušasi, jos grei
tai išbėgo iš ten, kad pačios ne
gautų per galvą. Vėliau vo
kiečių kareiviai nurodė, kad

kitą kartą eitų į vokiečiams
skirtą kiną. Tada Lenkijoje
buvo tautų „segregacija”. Len
kai galėjo lankyti jiems nu
rodytus kinus, važiuoti jiems
paskirtais tramvajų vagonais.
Viešosios vietos buvo su
skirstytos lenkams ir užsienie
čiams. Tie užsieniečiai buvo
vokiečiai, kurie ir mus lietu
vius priskyrė prie užsieniečių.
Dabar, kai pagalvoju, kokia
ironija — tautos pavergėjas
nusako, ką pačios pavergtos
tautos gyventojai gali daryti,
kur gali eiti, kuo gali naudotis.
Šiaip mes stovyklos vaikai
po Sosnowiec miestelį daug
nesimaišydavome. Mums už
teko už stovyklos vartų esan
čios pakalnės. Vaikams daug
nereikia, tik apsčiai sniego ir
pakalnės, nuo kurios galima
pasileisti rogutėmis. Iš kur
mes tas rogutes gavome, nei
dabar neprisimenu, o tada nei
nerūpėjo. O kai prie mūsų
sniego sporto prisijungdavo

lenkiukai, tuoj įvykdavo muš
tynės. Taip kaip tame kine,
kodėl — nė patys nežinojome.
Nulėkus
rogutėmis
į
pakalnę, atsidurdavome prie
upelio, kurio vanduo vis
garuodavo ir niekada neužšal
davo. Tuo upeliu šiltas vanduo
tekėjo todėl, kad netoli jo buvo
dideli metalo fabrikai su aukš
tais kaminais. Tie fabrikai ne
tiktai neleisdavo užšalti upe
liui, bet tiek .išmesdavo lauk
suodžių, kad užteršdavo snie
go paviršių. Vokiečiai mūsų
stovyklos jaunus, sveikus
vyrus ir moteris vertė eiti į
tuos metalo fabrikus dirbti
prie ginklų gamybos, t.y. sun
kiųjų patrankų ir kitų ginklų
sviedinių. Iš mūsų šeimos ėjo
dirbti tėvelis, brolis ir sesuo
Janina. Jie nedirbo veltui, už
darbą jiems buvo užmokėta
vokiškomis markėmis. O tie
pinigėliai vėliau buvo labai
reikalingi.
Netoli mūsų miestelio,

dento kėdę Lietuvoje. Užuot
kandžioję vienas kitą, kad net
gaurai dulka, galėtų konkre
čiai išdėstyti, ne tik ką jie ža
da atlikti, jeigu būtų išrinkti,
bet svarbiausia — kaip tuos
pažadus išpildys.
Lengva pasakyti: aš pa
rūpinsiu darbą kiekvienam
bedarbiui; padidinsiu pensi
jas; pasistengsiu, kad visi vai
kai lankytų mokyklas, būtų
sotūs, linksmi ir laimingi; kad
krašte būtų panaikintas nusi
kalstamumas, o Lietuvoje ge
rovė taip suklestėtų, kad visi
emigrantai nedelsiant veržtų
si grįžti į tėvynę... Tai įpras
tinė kandidatų retorika, su
mažomis variacijomis kartoja
ma visuose kraštuose, kur tik
veikia demokratinis rinkimų
procesas. Turbūt tik retas pi
lietis tokia gražbylyste patiki.
Daugumas ieško kitų kriteri
jų, pagal kuriuos pasirenka,
už kurį kandidatą atiduoti
savo balsą. Išmintingas kan
didatas supranta, kad alkano
pažadais nepavalgydysi, graž
bylyste basų kojų neapausi,
tuščiažodžiavimu vaiko į mo
kyklos suolą nepasodinsi. Ne
bus veiksmingi ir besaikiai
oponentų puolimai, nebūti
kaltinimai ir šmeižikiška re
torika, nukreipta prieš popu
liaresnius kandidatus.
Rinkiminė kampanija Lie
tuvoje jau gerokai įkaitusi.
Kol kas tik prezidentas Valdas
Adamkus, pasiryžęs kandi
datuoti dar vienai kadencijai, į
jos vežėčias abiem kojom
neįšokęs. Galbūt jis tai pa
darys, vos kelioms savaitėms
iki balsavimų belikus, galbūt
apskritai nepasiduos pagun
dai įsilieti į triukšmaujančių
ir besistengiančių balsuotojų
dėmesį bet kokiomis priemo
nėmis į save atkreipti, kandi
datų būrį. Jis ramiai ir sąži
ningai atlieka savo pareigas,
dirba darbą’ kurį jam prieš
penkerius metus patikėjo lie
tuvių tauta. (Galime suprasti,
kad tam darbui susitelkti šiuo
metu nelengva, kai kiekvienas
žodis pasveriamas, kiekvienas
žingsnis stebimas, kiekvienas
pajudėjimas kritikuojamas.)
Rinkiminės kampanijos
šurmulyje prezidento Valdo
Adamkaus (kaip ir Illinois se
natoriaus Diek Durbin) laiky
sena yra tarytum šviežio vėjo
pūstelėjimas. Inteligentišku
mas ir džentelmeniškumas;
savo pareigų supratimas ir su
jomis susietos atsakomybės
supratimas yra tikrieji kriteri
jai, pagal kuriuos kandidatai
vertinami. Kartais šnabždesys
garsiau girdimas negu gar
siausias rėkimas...
Krokuvos link, ėjo fronto mū
šis. Atskrisdavo lėktuvai nai
kintuvai, į kuriuos šaudydavo
priešlėktuvinės patrankos.
Mums vaikams buvo savotiška
pramoga. Nereikėjo nė dabar
tinių kompiuterinių žaidimų.
Mes turėjome tikrą mūšį —
nesuprogramuotą žaidimą.
Kai tik išgirsdavome skren
dančių lėktuvų ūžesį, tuoj bėg
davome prie lango. Stebėjome
šį tikrą karo mūšį ir skaičiuo
davome, kiek lėktuvų spėdavo
pasprukti ir kiek jų pašauda
vo. Pašauti naikintuvai pa
virsdavo juodais dūmų kamuo
liais ir nukrisdavo. Žinoma,
vyresnieji kambario gyvento
jai neleisdavo mums eiti arti
lango, nes kartais tie patys
lėktuvai apšaudydavo ir mūsų
stovyklos barakus. Tada mes
greitai lįsdavome po lova, po
stalu, kartais net ir po kėde.
Mes nelabai noriai palik
davome „karo mūšį”.
Bus daugiau
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MŪSŲ ŠEIMOSE
KUNIGĄ S JUOZAS JUOZUPAITIS
ATSISVEIKINA SU ZIONO PARAPIJA
Š. m. lapkričio 3 d. Ziono gos kunigai sakydavo, kad
Ev. Liuteronų parapijos klebo turiu tris parapijas, bet gaunu
nas Jonas Juozupaitis, po 30 tik vieną atlyginimą. Tikrai
metų tarnavimo šioje parapi tai buvo Dievo malonė, kad jis
joje, sakys paskutinį pamoks laimino mane, tarnaujant Zio
lą 10 valandos bendrose pa no parapijai.
maldose ir perduos parapijos
— Kokius atliktus parapi
vadovavimą parapijos kun. joje darbus laikote svarbiau
Valdui Aušrai. Ta proga siais?
pakalbinome išeinantį į pensi
— Galėtume sakyti, kad
ją kunigą, užduodami kelis tai buvo bažnyčios perkėlimas
klausimus.
iš Čikagos į Oak Lawn. Čia tu
— Ar sunku palikti para rėjome progą įtraukti ir kai
piją po 30 metų tarnavimo mynystėje gyvenančius žmo
joje?
nes į anglų kalbos pamaldas;
— Nebus lengva palikti buvo užtektinai vietos ir lietu
parapiją, net ir žinant, kad ji viam, ir vokiečiam. Uoliai dar
pasilieka gerose kun. Valdo bavosi keturios moterų drau
Aušros rankose. Daug meilės gijos, vyrų draugija, choras ir
ir triūso įdėta per tuos tris de mokyklėlės.
šimtmečius. Negalėsiu pa
— Labai mažai kunigų
miršti, kokius darbščius ir išbūna tokį ilgą laiką parapijo
nuoširdžius turėjome parapi je. Buvote ypatingai geras
jiečius, kaip kartu mylėjome Dievo tarnas ir gal turėjote
bažnyčią ir nepailsdami dar gerus parapijiečius?
bavomės.
— Turėjome gana aud
— Koks jausmas apima, ringų valandų parapijos tary
kai žvelgiate atgal į tuos tris bos posėdžiuose, bet visados
dešimtmečius Ziono parapijo surasdavome bendrą kelią
dirbti Dievo vynuogyne. Mus
je?
— Žvelgiant atgal matyti, pašaukė pats Aukščiausiasis,
kiek daug buvo nugalėta: pa kad uoliai vykdytume pa
rapijiečiam, besikeliantiems iš šaukimą: „Skelbk Žodį, būk
miesto į priemiesčius, reikėjo tam pasiruošęs” (2 Tim. 4:2).
atrasti naują vietovę bažny-- Dievas parodė kelią, kaip
čiai. Sunku visus patenkinti, dirbti kartu, priartinant žmo
bet, su Dievo pagalba pavyko nes arčiau prie Viešpaties mū
senąjį bažnyčios pastatą, ku sų visų sielų išganymui. Gaila,
ris yra ant Cermak Rd. ir Bell kad jau daugelį išlydėjome į
Avė., parduoti ir atrasti naują amžinąjį atilsį.
bažnyčios pastatą, kuris buvo
— Kiek metų iš viso kuni
parduodamas Oak Lawn, IL gavote?
Nupirktą bažnyčią reikėjo re
— Buvau ordinuotas į ku
montuoti, o vėliau pristatėme nigus Ziono liuteronų bažny
salę su virtuve, kur ypatingom čioje 1961 m. birželio 18 d. Orprogom galime sutalpinti visą dinacijoje dalyvavo kun. lic.
Jonas Pauperas, vyskupas Anpar?p.yi;..
— Tikriausiai buvo viso sas Trakis ir eilė kitų kunigų.
kių dienų ir valandų: ir gilaus
Ordinavo Concordia Teologi
džiaugsmo, ir pasitenkinimo,
nės seminarijos prof. kun. Clair nusivylimų?
rence Spiegei.
< Kiekvienas kunigas,
Pirma parapija buvo Waatėjęs į naują parapiją, susi terbury, CT. Čia pamaldos
duria su įvairiais sunkumais. vyko kiekvieną sekmadienį
Ypač kai jaunas kunigas atei anglų ir vokiečių kalbomis.
na pas vyresnio amžiaus para Pradėjau kartą per mėnesį
pijiečius. Kartais vyresnieji laikyti pamaldas ir lietuvių
gal nori diktuoti jaunam ku kalba. Atvažiuodavo lietuviai
nigui, kai tuo tarpu kunigas net iš New York, kad išgirstų
žvelgia plačiau: man reikėjo Dievo žodį gimtąja kalba.
mąstyti apie evangelizacijos
1963 m. grįžau į Čikagą, į
platinimą, lietuvių ir vokiečių Concordia parapiją, kur pa
kalbos mokyklėles, sekma maldos irgi vyko anglų ir vo
dieninės mokyklos veiklos kiečių kalba. Šioje bažnyčioje
stiprinimą. Taip pat reikėjo atlikau didelį patalpų remon
stengtis pritraukti ir jaunes tą.
nio amžiaus žmones, laikant
1967 m. buvau pašauktas į
pamaldas ir anglų kalba.
St. Martyni parapiją pietų Či
Esu labai dėkingas žmonai kagoje. Ir čia skelbiau Dievo
Ernai, kuri man daug padėjo, žodį anglų ir vokiečių kalba.
paguosdama sunkiose valan Tuo pačiu metu, nuo 1967 iki
dose. Kadangi mano lietuvių 1974 m. turėjau progą dėstyti
kalbos pamokos pasibaigė la religiją Luther High School,
bai anksti (lietuviškai mo South.
kiausi tik pirmuose pradžios
Staiga mirus Ziono parapi
mokyklos skyriuose), tai tek jos kunigui lic. Jonui Paupedavo susilaukti nėmažai kri rui, buvau pašauktas ir 1972
tikos dėl mano lietuvių kalbos. m. įvestas į Ziono parapijos
Žmona man tuo klausimu kunigo pareigas. Taigi, iš viso
daug padėjo, nes ji turėjo pro ištarnavau Dievui ir Jo žmo
gą lankyti lietuvių gimnaziją nėm 41 metus.
Vokietijoje. Ji buvo mano nuo
— O kas įkvėpė Jus tai
latinė patarėja.
Dievo ir žmonių tarnybai?
(Žmona Erna buvo didelė
— Mano senelis, kuris
pagalba ne tik lietuvių kalbos buvo ūkininkas ir kalvis, gy
atžvilgiu, bet ir kaip solistė venęs prie Šilalės, buvo ir
dažnai pagražindavo pamal Dievo žodžio skelbėjas. Šešta
das giesmėmis, gieda parapi dienio vakare, saulutei lei
jos chore, vedė sekmadieninę džiantis, susirinkdavo tik
mokyklą, dalyvauja moterų inčiųjų būrelis vieno ar kito
draugijoje.)
kaimyno namuose pasiklau
— Kuo buvo ypatinga syti ir pasidalinti Dievo žo
Ziono parapija, kuriai tiek me džiu, sugiedoti keletą giesmių,
tų tarnavote?
pasimelsti. Tai ir buvo pirmas
— Ypatinga parapija buvo Dievo žodžio palietimas. Uo
ir yra tuo, kad reikia pravesti liai lankydavau pamaldas su
pamaldas trimis kalbomis tėveliais. Tai buvo ta pradžia,
(lietuvių, anglų ir vokiečių) kuri įžiebė tikėjimo dvasią,
kiekvieną sekmadienį: sakyti lydėjusią mane 9 metus Vo
pamokslus, paruošti ir iš kietijoje ir pagaliau Ameri
spausdinti pamaldų eigą bei koje, kai tarnavau kariuo
visus kitus parapijos gyveni menėje ir studijavau universi
mo pranešimus. Čia man irgi tete. Būdamas Čikagoje, Ziono
lietuvių kalbos tekstus taisė parapijoje buvau Jaunimo ra
mano žmona Erna. Visi kole telio
vadovas,
choro

Kun. Juozas Juozupaitis.

pirmininkas. Gal todėl velio
nis kun. Pauperas nuolat ra
gindavo mane sekti Dievo pa
šaukimą kunigystei.
Truputėlis
papildomų
kun. Jono Juozupaičio biogra
finių žinių. J. Juozupaitis gi
mė 1929 m. vasario 13 d. Kilpėnuose, Šilalės valsčiuje,
Tauragės apskrityje. Pradinį
mokslą baigė Vokietijoje. 1950
m. su tėvais atvyko į Ameriką.
Atlikęs karinę prievolę, 1954
m. pradėjo studijas Illinois
universitete Čikagoje. Vienus
metus praleido Western Nevv
Mexico universitete, studijuo
damas verslą ir psichologiją.
Toliau tęsė studijas Luther
College Decorah, Iowa, kurią
baigė 1958 m. Tais pačiais
metais įstojo į Concordia Teo
loginę seminariją Springfield,
Illinois, kurią baigė 1961 m.,
gaudamas
„Bachelor
of
Divinity” laipsnių. 1971 m.
įsigijo MA iš Concordia
Teachers College River Forest,
Illinois, o 1973 m. įsigijo M.
Div. iš Concordia Teologinės
seminarijos Springfield.
1972-1978 m. buvo vienas
lietuviškos Biblijos vertimo
komiteto narių, o nuo 1978 m.

vadovavo tam komitetui.
1984 m. buvo išrinktas Lie
tuvių ev. liuteronų bažnyčios
išeivijoje generaliniu sekreto
riumi bei Lietuvių Protestan
tų Tarybos pirmininku.
Nuo 1986 m. vienas iš
BALFo direktorių ir vicepir
mininkų.
1958 m. kunigas Juozu
paitis sukūrė šeimą su Erna
Čėsnaite, kuri, kaip pats kuni
gas minėjo, teikė jam didelę
pagalbą jo dvasininko ir para
pijos kunigo darbe. Jų šeimą
Dievas palaimino sūnumi Jo
nu, kuris baigęs mediciną
šiandien padeda kūdikėliams
ateiti į pasaulį, o ir pats augi
na tris vaikučius, ir dukrą
Heidi, baigusią Valparąiso
universitetą, ir dabar su vyru
David Ozinga, M. D., augi
nančią du sūnus.
Norime palinkėti kun. Jo
nui Juozupaičiui ir žmonai
Ernai daug gražių, Aukščiau
siojo laiminamų auksinių poil
sio dienų. Tegul pati aukščiau
siojo ranka, kuri vedė ir globo
jo juos, kai darbavosi parapijų
sielų darželiuose, ir toliau juos
laimina ir globoja.
Ema Žiobrienė

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių reikalų taryba
Ruošia:
Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 West 71 Street, Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; Fax. 773-436-6906
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APGAVYSTĖS PERKANT NAUDOTUS
AUTOMOBILIUS
Daugelis naujai atvažia
vusių žmonių — imigrantų
dirba transporte. Dažnai pa
siekti tą darbą reikalingas au
tomobilis. Naujai atvykęs į
kraštą žmogus paprastai ne
turi daug pinigų ir perka nau
dotą automobilį, nes jis piges
nis. Visa tai žino automobilių
pardavėjai, ir jie visokiais bū
dais išnaudoja tokius pirkėjus.
Pradedant aukštomis palū
kanomis už paskolą ir žen
giant kiekvieną žingsnį toliau.
Pirkėjas gali patirti skriaudą
kiekviename žingsnyje: 1.
pirkėjas ateina pas automo
bilio pardavėją; 2. pirkėjas
pradeda derėtis su pardavėju;
3. pirkėjas pasirašo automo
bilio pirkimo dokumentą; 4.
nupirktas automobilis sugen
da; 5. tada pirkėjas nustoja
mokėti už automobilio finan
savimą; 6. kreditorius auto
mobilį iš jo atima arba 7. pir
kėjas paduodamas į teismą dėl
nesumokėtų pinigų.
Kokios gali būti suktybės:
1. Odometro suktybės. Par
davėjas atsuka mylias taip,
kad odometras rodo mažiau iš
važinėtų mylių negu iš tikrųjų
ta mašina riedėjo. Arba pir
kėjui nepasakoma, kad maši
na jau peršoko 100,000 mylių
ribą ir rodo tik 50,000 mylių,

kai iš tiesų pavažinėta jau
150,000 mylių. Kai kuriose Ame
rikos valstijose yra įstatymai,
kurie tvarko ir baudžia par
davėją už odometro suktybes.
2. „Salvage fraud” — tai
automobilis, kuris turėtų būti
visai nurašomas arba, taip
sakant, išmetamas, nes yra
nepataisomas: patyrė didelę
avariją, buvo potvynio apsem
tas ar gaisro sugadintas. Daug
tokių automobilių pardavėjai
pataiso, nieko nesako pirkėjui
apie buvusią nelaimę ir par
duoda kaip gerą. Milijonai
tokių automobilių vis dar va
žinėja Amerikos keliais. Šiai
problemai išspręsti daugelyje
Amerikos valstijų yra taisyk
lės, kurios reikalauja, kad
pirkėjui būtų pranešta apie
parduodamo vartoto automo
bilio buvusias susidūrimo
nelaimes. Pirkėjas gali traukti
pardavėją atsakomybėn, jei
sužino, kad pardavėjas, prieš
parduodamas naudotą auto
mobilį, nepranešė apie turėtas
to automobilio dideles nelai
mes ir pan.
3. „Lemon laws”. Šis įsta
tymas reikalauja, kad autogamintojas sutaisytų automo
bilį, grąžintų pinigus ar
pakeistų nepataisomą — „le
mon” automobilį nauju, jei prob-

Savo pasakojimų ciklą —
susitikimą su įdomiais žmo
nėmis — nusprendžiau paį
vairinti. Šį kartą mano hero
jus: jaunas, 30-metis lietuvis
iš Kauno, Laurynas Misevi
čius. Priežasčių, paskatinusių
apie jį prabilti, keletą. Pir
miausia tai neeilinių suge
bėjimų jaunas žmogus, ku
riam labai rūpi Lietuva ir lie
tuvybės išsaugojimas čia,
Amerikoje. Antra, kad Laury
nas, užimdamas atsakingas
pareigas pasauliniame švei
carų banke, suranda laiko ir
jėgų aktyviai dalyvauti visuo
meninėje veikloje. Ir trečia,
kad man gera sutikti ir bend
rauti su tokiu artimu savo
sielai žmogumi.
Taip jau atsitiko, kad su
Laurynu susipažinau Filadel
fijoje, Lietuvių namuose vy
kusioje vakaronėje, kur visi
susirinkom po draugiškų
krepšinio ir stalo teniso
rytinio pakraščio turnyro
varžybų. Nors abu buvom iš
CT, bet matėmės pirmą kartą.
Mane iškart sudomino
jauno žmogaus mokėjimas
bendrauti su skirtingo am
žiaus žmonėmis, išsikalbė
jome ir abu suradome daug
bendra. Laurynas turi savo
gyvenimo filosofiją. Savo šei
moje, artimųjų rate, jis matė
aktyvų gyvenimą. Seneliai,
Valerija ir Stasys Ratkevičiai
— Kauno lėlių teatro įkūrėjai.
Tėvas, Vilius Misevičius —
Kauno Technologijos univer
siteto dėstytojas, gerai žino
mas žiniasklaidos atstovas,
mama — ilgametė anglų kal
bos dėstytoja.
Baigęs vidurinę mokyklą,
Laurynas nedvejodamas įsto
jo į ką tik atkurtą Vytauto Di
džiojo universitetą. Besimo
kydamas VDU prekybos ir
tarptautinės komercijos spe
cialybės bakalauro laipsnio

studentu, laimėjo studijas
surengtoje JAV Bridgeport
universiteto ekonomikos fakulte
to studentų tarpe. Jo studijas
finansuoti apsiėmė Tarptau
tinė mokslo žmonių asociacija
ir Pasaulinė profesorių taikos
akademija. Taip atsitiko, kad
antras studijas baigė jau
Amerikoje. Jau devinti metai,
kaip jis šioje šalyje.
Laurynas Misevičius —
vienas jauniausių Lietuvos
Vyčių organizacijos centro val
dybos narių. Šioje organizaci
joje jis dalyvauja jau keleri
metai. Ne tik dalyvauja, bet ir
yra kelių komitetų pirmi
ninkas — Lietuvių kalbos ir
kultūros, Naujosios Anglijos
apskrities Sporto pirminin
kas. Savo laisvalaikį Laury
nas aukoja kitiems. Vaikino ir
jo bendražygių rūpesčiu bei
pastangų dėka, Lietuvoje gy
dymo įstaigos, sanatorijos,
ligoninės, mokyklos gavo di
džiulę siuntą, įvertintą šim
tais
tūkstančių
dolerių.
Skaičiau kelis laiškus —
prašymus, adresuotus Laury
nui. Ir vėl jis ieško būdų, kaip
galima padėti prašantiems
paramos, ir, aišku, suranda.
Paskutiniais metais CT
suaktyvėjo lietuvių veikla, nes
padaugėjo neseniai atvykusių.

Ir nėra to renginio, kur neda
lyvautų Laurynas Misevičius
pagal savo galimybes prisidė
damas prie jų parengimo
Vien prisiminus sportininke
aktyvią vasarą, turnyrui
organizuojant mūsų valstijoje
geru žodžiu minimas Lau
rynas Misevičius ir jo vado
vaujama firma „Baltik Dream”
Jis su savo grupe draugų jau
penkeri metai bendradarbiau
ja su Brigdeport universitetu,
konsultuoja studentus iš Lie
tuvos, iš kaimyninių Baltijos
šalių, Rusijos. Jau kuris
laikas L. Misevičius pastovus
.Amerikos lietuvio” korespon
dentas, kelias žinutes išsiun
tęs ir į „Bridges” žurnalą.
Ir dabar Laurynas Mise
vičius nenurimsta — suak
tyvėjus sportiniam gyvenimui
rytiniame pakraštyje, iškilo
būtinybė atgaivinti sporto
klubą Connecticut valstijoje.
Laurynas — vienas klubo
atkūrėjų. Taip jau išėjo, kad
sporto klubo atkūrimo data
(atsitiktinai) sutampa su Lau
ryno Misevičiaus gimtadieniu.
Sveikinu Lauryną su gim
tadieniu visų jį pažįstančių
vardu ir linkiu būti tokiam —
mylinčiam Lietuvą ir gyve
nančiam išeivijos rūpesčiais.

lemos negali būti ištaisomos.
Tačiau tik nedaugelyje valsti
jų „lemon laws” apima ir nau
dotus automobilius.
4. „Lemon laudering”. Tai
atvejai, kai gamintojas atper
ka iš pirkėjo „lemon” nepatai
somą automobilį ir tą automo
bilį parduoda kitam, nepra
nešęs apie to automobilio isto
riją — „lemon history”. Kai ku
riose Amerikos valstijose yra
įstatymai, kurie baudžia tok
ius pardavėjus.
5. Nepranešimas apie
ankstesnius naudoto automo
bilio savininkus, kiek jų buvo
ir kaip automobilis buvo nau
dojamas. Pvz., daugelis pirkė
jų norėtų apie tai žinoti, bet
daugelis automobilių parda
vėjų to pirkėjui nepasako —
ar automobilis buvo naudoja
mas, ar buvo policijos naudo
jamas, ar buvo naudojamas
kaip taksi ir ar tas automo
bilis buvo iš ankstesnių varto
tojų atimtas. Automobilio par
davėjai gali nepranešti anks
tesnių to parduodamo auto
mobilio savininkų skaičiaus.
Tipiškas naudotų automobilių
pardavėjų paaiškinimas yra
— kad automobilis buvo iš
keistas į naują ir kad buvęs
savininkas jį labai gerai pri
žiūrėjo. O iš tikrųjų toks var
totas automobilis galbūt tu
rėjo daug ankstesnių savi
ninkų, ėjo iš rankų į rankas.
6. Pavogti automobiliai su
padirbtais — netikrais nuosa
vybės dokumentais. Parduo
tas naudotas automobilis gali
turėti netikrus nuosavybės
dokumentus dėl keleto priežas
čių. Viena jų — automobilis
yra vogtas ir jo identifikacijos
numeris yra netikras. Kita
dažna priežastis, kodėl pir
kėjui niekada nebuvo perduo
tas mašinos nuosavybės doku
mentas („title”), yra „lien”,
uždėtas automobiliui už sko
los nesumokėjimą. Tokio nau
doto automobilio su netikru

nuosavybės dokumentu pirki
mas naujam savininkui gali
sudaryti ir, aišku,' sudaro
daug teisinių problemų.
7. Kita apsauga. The FTC
Used Car Rule reikalauja, kad
pirkėjui būtų pranešta tam
tikra informacija parduodant
naudotą automobilį. Jei pirkė
jas nekalba gerai angliškai, ta
informacija turi būti jam
pateikta jo kalbama kalba ir
anglų kalba. Dar pirkėjui par
davėjas turi parodyti ir
anglišką, ir pirkėjo kalbama
kalba Buyers Guide, prieš

pasiūlant naudotą automobilį
pardavimui.
8. Automobilio atėmimas
dėl skolos nemokėjimo. Daž
nai žmonės dėl kokių nors
priežasčių nemoka automo
bilio skolos. Ir dažnai jie
neieško teisinės pagalbos iki
to laiko, kol jų automobiliui
negresia atėmimas, arba dar
blogiau, kai jis yra jau atim
tas.
Bet apie tai kitą kartą.

Sigita Šimkuvienė

Naudotasi medžiaga, gauta iš
National Consumer LawCenter.
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KRAŽIAI — AMŽINASIS
ATGIMIMAS

ČIKAGIEČIO PALIKIMO
PASEKMĖS

REGINA MUSNECK1ENE

Jau daugiau nei aštuo
netą metų į JAV aukų rinkti
vis apsilanko buvęs Žygaičių,
o dabar Kražių parapijos kle
bonas kun. Alionidas Pran
ciškus Budrius. Galėtume iš
vardinti ilgą sąrašą .darbų,
kunigo nuveiktų, siekiant
restauruoti Kražių Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Pra
sidėjimo bažnyčios ansamblį.
Apie tai ne kartą rašė Čikagos
lietuvių laikraštis „Draugas”.
Kunigo gera valia, vidinis su
pratimas ir ryžtas, per še
šerius metus parapijoje nu
veikti darbai, kuriuos savo
aukomis remia juo pasitikin
tys, JAV gyvenantys, lietuviai
davė didelį impulsą ne tik
miestelię architektūrinių pa
minklų sutvarkymui. Kun.
Alionido P. Budriaus iškelta
Kražių atgimimo idėja subūrė
grupę žmonių, kuri siekia
atgaivinti ir puoselėti turtingą
Kražių istorinį-kultūrinį pa
veldą. Tai: Lina Leliukienė,
Kražių kultūros centro direk
torė; Mindaugas Kubilius,
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų
seminarijos patristikos dėsty
tojas, dabar studijuojantis
Sorbonos (Paryžiuje) univer
sitete; Živilė Stonytė, Vilniaus
Šv. Kazimiero Grigališkojo
choralo studijos vadovė; foto
menininkas Mindaugas Kava
liauskas, kurio fotografijos
darbai žinomi JAV ir Euro
poje. Kiekviena diena Kra
žiams atneša vis naujų žmo
nių, pritariančių ir pri
sidedančių prie šių darbų —
tai ir seimo nariai, ministerijų
darbuotojai, kultūros ir meno
veikėjai, šiaip geros valios
žmdhėš'iš Lietuvos ir užsienio.
Pirmas minėtų žmonių
darbo vaisius — praėjusią
vasarą Kražiuose Vilniaus Šv.
Kazimiero Grigališkojo chora
lo studijos ir Kražių bendruo
menės surengtas projektas,
tapęs kultūriniu įvykiu Lie
tuvoje. Rugpjūčio 4-11 d.
Kražiuose vykusi Grigališkojo
choralo ir Bažnyčios Tradicijos
studijų savaitė „Ad Fontes” iš
visos
Lietuvos
sutraukė
besidominčius senąja religine
muzika, ypač ta, kuri buvo
atliekama XVII-XVHI a. Kra
žių kolegijoje ir propaguojama
visame Žemaitijos regione
(grigališkasis choralas ir
baroko muzika). Vyko inten
syvus seniausiojo katalikų
bažnytinio giedojimo trijų ly
gių mokymas, teorinės pas
kaitos, apimančios grigališko
jo choralo istoriją, teoriją ir
estetiką (dėstytojai: Živilė
Stonytė ir Jonas Vilimas),
teologiniai patristikos kursai
(dėst. Mindaugas Kubilius),
Lietuvos kultūros aspektų
paskaitos (dėst. dr. Vytis

Valatka). Stovyklos klube —
pokalbiai, spektakliai, (Kel
mės Mažojo teatro spektaklis
J. Žemaitės „Trys mylimos”,
rež. A. Armonas),
susitiki
mai su mokslininkais, meni
ninkais (prof. Eugenija Ulči
naitė, skulptorius Vladas Vil
džiūnas), viešnagė Palendrių
Šv. Benedikto vienuolyne, su
sitikimas su vienuoliais,
paskaitos. Paskutinę stovyk
los dieną, rugpjūčio lląją,
Kražių Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažny
čioje surengtas koncertas,
skirtas Kražiams nusipelniu
sios, buvusios LR Amba
sadorės prie UNESCO Ugnės
Karvelis atminimui. Koncerte
dalyvavo vieni žinomiausių
Lietuvos muzikinių kolektyvų:
Lietuvos Nacionalinės filhar
monijos kamerinis orkestras
„Musica Humana” (vad. A.
Vizgirda,) bei choras „Aidija”
(vad. R. Gražinis). Koncerto
programoje skambėjo žymaus
prancūzų kompozitoriaus M.
A. Charpantier (1645-1704)
kūriniai: „Assumpta ėst Ma
ria” ir „Te Deum”.
Tikimasi projektą „Ad
Fontes” paversti tarptautiniu
renginiu. Pagrindinis projekto
tikslas yra pamatinių, antiko
je susiformavusių, Vakarų Eu
ropos vertybių skalės pristaty
mas bei Lietuvos kultūros
aspektų ir pilietinių vertybių
studijos. Šiandien jau rengia
mi projektai 2004 m.: „Musica
sacra” tai sakralinės muzikos
vasaros akademija, bendraau
torius — Rolandas Muleika,
Toulouse (Prancūzija), Kon
servatorijos senovinės muzi
kos specialistas, o taip pat
projektas „Fundamentum Collegii” — Kražių muzikos ir
teatro festivalis.
2003 metais rugpjūčio 16
d. Kražiai švęs savo 750 m.
paminėjimo rašytiniuose šal
tiniuose jubiliejų. Iki šventės
tikimasi daug nuveikti. Tam
buvo įkurtas Kražių Paveldo
atstatymo rėmimo fondas, ku
ris rems tiek architektūrinio,
tiek kultūrinio Kražių paveldo
atkūrimą. „Ad Fontes” ren
ginys kartu tapo ir fondo pri
sistatymu, nes tai buvo pirma
sis jo remiamas projektas. Iki
jubiliejaus yra ruošiamasi
pristatyti keletą su Kražiais
susijusių kultūrinių projektų.
Tai Liudvikos Pociūnienės
kuriamas, valandos trukmės
filmas — „Kražiai. Regimi ir
neregimi” — tai bandymas
nupūsti laiko dulkes nuo tur
tingiausių ir nepelnytai už
mirštų Lietuvos dvasinės isto
rijos klodų, parodyti seniau
sias sąsajas su europietiškąją
kultūra ir jos žemaitiškas
metamorfozes. Dar pora pro-

Tai kelias į senuosius Kražius, kurie atgaivina iš užmaršties savo šlovingą
istorinę praeitį. M. Kavaliausko nuotr.
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Istorinė Kražių bažnyčia, kurioje šiemet numatoma paminėti 100 metų Kražių skerdynių sukaktį.

jektų, kuriuos Kražiuose
ruošia fotomenininkas Min
daugas Kavaliauskas. Tai fo
tografijos paroda „Kražių
paveikslai”, jos pristatymas
plačiosioms masėms ne tik LR
seime, meno galerijose, bet ir
internete, bei renginio Kra
žiuose metu, demonstruojant
dideliame ekrane. Kitas jo ir
Kražių jaunimo klubo (klubo
iniciatorė Lina Leliukienė)
viešųjų ryšių bei vietinės bend
ruomenės švietimo projektas,
kurio- tikslas informaciniokomunikacinio centro, internetinio puslapio, kurį aptar
nautų vietinis jaunimas, su
kūrimas. Šiuos projektus dali
nai remia Kelmės raj. savi
valdybė, tačiau vis dar malo
niai laukiami norintys prisi
dėti, paaukoti ir kitais būdais
paremti šiuos prasmingus pro
jektus.
Vienas svarbiausių fondo
uždavinių yra lėšų paieška
architektūrinių
paminklų,
Kražių bažnyčios ansamblio
stftvarkymui ir buvusios Kra
žių jėzuitų kolegijos pastato
restauravimui ir pritaikymui.
Čikagoje gyvenančių Aleksan
dro ir Uršulės Šnelių auka bu
vo didelis postūmis, siekiant
prikelti Lietuvai svarbų Kra
žių istorinį paveldą. Tai buvo
labai reikšminga ir svari pra
džia, nes dabar bažnyčios an
samblio ir kolegijos atstatymą
jau remia ir Lietuvos vy
riausybė, ir Kelmės raj. savi
valdybė. Projektams įvykdyti
lėšų nepakanka. Šiemet kuni
go A. P. Budriaus rūpesčiu bei
JAV aukotojų dėka, bažnyčios
bokštai pasipuošė trimis kal
tiniais kryžiais, apželdinta
klebonijos aplinka. Norint ge
rai sutvarkyti Kražių baž
nyčios ansamblį, būtina ap
mokėti už atliktus stogo re
konstrukcijos darbus, užbaigti
bažnyčios stogo ir fasado res
tauravimo darbus, atlikti al
torių restauravimą ir baž
nyčios interjero atnaujinimą,
restauruoti bažnyčios vargo
nus, pagaminti naujus sie
tynus, sutvarkyti bažnyčios
šventoriaus tvorą ir aplinką.
Tam reikalingos didžiulės
lėšos. Šiuo metu ieškomi rė
mėjai ir Europoje. Tarpinin
kaujant UNESCO komisijai
Lietuvoje (Kražiai pernai buvo
įtraukti į preliminarų UNESCO
saugomų objektų Lietuvoje
sąrašą), bandoma užmegzti
ryšį su Didžiosios Britanijos
„Sainsbury” fondu, remiančiu
architektūros paminklų res
tauravimą.
Kražiuose restauruojamas
išlikęs jėzuitų kolegijos pas
tatas, šią vasarą sušvito nauju
čerpių stogu su bokšteliu ir
jau džiugina, mums primin
damas barokinę Kražių šlovę.
1614 m. Kražiuose buvo įsteig
ta jėzuitų kolegija — antroji
aukštoji mokykla etninėje
Lietuvoje. Čia dirbę dėstytojai
buvo gerai žinomi visai Eu
ropai pvz.: Ž. Liauksminas,
Kražių kolegijos rektorius
(1661-1665), jo knyga „The

practice of eloųuence” buvo
spausdinta 14 kartų, ir dauge
lyje Europos universitetų nau
dota kaip vadovėlis. Taip pat
M. K. Sarbievijus, poetikos
dėstytojas (1617-1619) vėliau
popiežiaus Urbono XIII vai
nikuotas laurų vainiku ir pa
vadintas antruoju Petrarka.
Jo poezijos knyga, parašyta
Kražiuose, buvo iliustruota
paties P. Rubenso ir išleista
50 kartų.
Tikimės, jog Kražių kolegi
ja ir ateityje bus aukštos kul
tūros simboliu. Jau dabar
Kražių kultūros centro direk
torė
Lina Leliukienė ir
Mindaugas Kubilius bei kiti
anksčiau minėti bendradar
biai kuria Europos kultūros
centro „Atheneum Crosense”
projektą, kuris apima mate
rialinės ir kultūros bazės
atkūrimą buvusiame kolegijos
pastate. Kultūrinį šio projekto
turinį sudarys įvairios kultū
rinės programos, rengiamos
kartu su centro bendradar
biais ir partneriais (Pvz.: su
Čikagos architektūros ir dizai
no muziejumi — The Chicago
Athenaeum). Planuojama, jog
šis kultūros centras po savo
stogu sutalpins biblioteką,
turinčią specializuotą meno ir
architektūros knygų fondą,
atkurtą jėzuitų bibliotekos
fondą virtualia forma; internetinės leidybos ir poligrafijos
centrą, muziejų su Kražių
istorinio-kultūrinio paveldo
ekspozicijomis, meno galeriją,
sakralinės muzikos studijų
centrą, turintį savo fonoteką,
muzikos skaityklą, konferen
cijų salę, bendruomenės kul
tūros edukacinį informacinį
centrą.
Ateinančiais metais prie
kolegijos ruošiamasi įrengti
aikštę, todėl didžiulis plotas
apie ją skendi archeologiniuo
se kasinėjimuose. Atidengti
buvusios jėzuitų kolegijos Švč.
Mergelės Marijos Dangun
Ėmimo bažnyčios pamatai.
Pamatų akmenys neleidžia
užmiršt kadaise čia stovėju
sios puošniausios Žemaitijoje,
dvylikos altorių šventovės,
kurios pagrindiniame altoriu
je, kaip yra kalbama, kabėjo
Leonardo Da Vinci paveikslas.
Jei dėl finansavimo sunkumų
darbai nenutrūks, 750 metų
jubiliejaus sukaktį švęsime
naujoje aikštėje, šalia bent
išorėje sutvarkytos kolegijos.
Kelmės raj. savivaldybė jau
patvirtino Kražių 750 metų ju
biliejaus
programą,
jau
sudaryta ir patvirtinta jubi
liejinė organizacinė komisija,
kurios nariai — žinomi
Lietuvos akademinės visuo
menės, seimo, kultūros minis
terijos atstovai. Tačiau malo
niai kviečiami prisidėti visi,
turintys norą dalintis gera
valia, gerų darbų džiaugsmu.
Šiandien, vaikštant ramio
mis Kražių miestelio gatve
lėmis, rudeniniams medžių
lapams čežant po kojom, imi
suprasti koks svarbus yra
Viešpaties žmonėms duotas

priesakas — mylėti vieniem
kitus, dalintis gėriu... Tai ko
gero ir bus ta paslaptis jun
gianti žmones pasaulyje,
neleidžianti užmiršti kas jie
tokie, iš kur ir į ką einantys.
Kražiai — miestelis atgims
tantis iš dieviškos meilės
artimui, tikros meilės, kuri
yra amžina... Ir staiga prisi
meni skulptoriaus Vlado
Vildžiūno vasarą pasakytus
žodžius: „Kražiai — amžina
sis atgimimas”.
Norintys plačiau sužinoti
apie Kražių 750 jubiliejaus
programą, ar kitus atskirus
projektus maloniai kviečiami
rašyti elektroniniu adresu:
kkc@email.lt

Arba adresu: Kražių Kul
tūros centras: M. Valančiaus
50, LT 5479 Kražiai, Kelmės
raj., Lithuania.

Aukas, kuriomis norė
tumėte paremti šiuos projek
tus, prašome siųsti adresu:
Lithuanian Catholic Religiuos
Aid, 351 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y. 11207-1910;
čekius rašyti: Lithuanian
Catholic Religious Aid, Memo: Kražiai Found, kad auko
tojams būtų galima aukas
nurašyti nuo federalinių
mokesčių.

Lietuvoje jis žinomas kaip
Valteris Raskas. Čikagoje jį
pažinome kaip Walter RaskRasčiauską. Tai žinomas ke
lionių agentūros savininkas,
vežęs daugelį turistinių gru
pių į Lietuvą. Po Walterio
Raško jo agentūrai .American
Travel Service” vadovavo
Aleksas Laoraitis, o vėliau —
Vytas Lauraitis.
Tačiau, pasirodo, kad
Valteris Raskas buvo ne tik
verslininkas, keliauninkas,
bet ir filantropas užjaučiantis
likimo nuskriaustuosius. Tas
pasitvirtino, kai pomirtiniu
savo testamentu jis skyrė
pinigų „Lietuvos vaikų fondui”
Vilniuje paremti vaikų šalpos
veiklą. „Lietuvos vaikų fondo”
valdybos nutarimu, 2001
metais buvo įsteigta „Valterio
Raško” premija, skiriama už
darbus, nagrinėjant vaikų
socialines, teisių apsaugos ir
adaptacijos visuomenėje prob
lemas. Premija, diplomas ir
Virginijos Jasiūnaitės-Juršienės skulptūrėlė „Gerumas”
(stilizuota vaiko keramika)
įteikiama spalio 15 d. minint
Valterio Raško gimimo me
tines.
Šią premiją šįmet gavo
Čikagos priemiestyje veikian
čio savanorių būrelio „Sau
lutė” pirmininkė Indrė Tijū
nėlienė, kaip padėką, už
Pasaulio Liętuvių Bendruo
menės iniciatyva, Broniaus
Nainio bei dr. Petro Kisieliaus
1993 metais įkurtos humani
tarinės grupės „Saulutė” veik
lą.
Nors dabar minimas Val
terio Raško gimtadienis, pre
mija buvo įteikta birželio 6 d.,
Mokytojų namų svetainėje,
Vilniuje, „Saulutės” pirmi
ninkei praleidžiant birželio
mėnesį Lietuvoje. Renginys
buvo skirtas „Tarptautinei
vaiko gynimo” dienai. „Sau
lutės” pirmininkė buvo pa
kviesta padaryti pranešimą
apie „Saulutės” veiklą, o po to,
pirmininkės nustebimui, buvo
įteikta premija.
Salėje buvo susirinkę vai
kų teisių apsaugos tarnybos,
savivaldybės atstovai bei
socialiniai darbuotojai. Daiva
Pankauskienė
atvyko
iš
Marijampolės su ypatinga
padėka Birutei Kožicienei ir
jos vadovaujamam „Saulutės”
Floridos skyriui. Už nenuils
tamą darbą, randant paramą
šeimoms, vaikams, vaikų
namams bei ligoninėms buvo
padėkota JAV Rytinio pa
kraščio atstovams Robert
Dūdai ir Ginger Houghton. Už
labdaros koncertų serijos
organizavimą aktorė Virginija
Kochanskytė dėkojo „Saulu
tės” atstovei Detroite Birutei
Bublienei.
Toliau vyko diskusijos ir

pasitarimai apie vaikų ir
paauglių žiaurumo bei nusi
kalstamumo priežastis ir pa
sekmes Lietuvoje. Nagrinėta
savižudybių, narkomanijos,
prostitucijos aplinkybės. Ap
tarta galimybė mokyklose
organizuoti pokalbius „Mano
vieta, paskirtis ir tikslai
supančioje aplinkoje”. Daly
vautų „Lietuvos vaikų fondo”
darbuotojai, specialistai, psi
chologai. Tikslas — formuoti
dvasingumo, atjautos ir tole
rancijos bruožus jaunuomenė
je. Apskritai į programą
įtraukiami ir LR Vidaus
reikalų ministerija, Lietuvos
Rašytojų sąjunga, Lietuvos
Moterų draugija, aktoriai,
muzikantai, sportininkai, tei
sininkai. Kuriamas televizijos
filmas
„Noriu
suprasti”,
nagrinėjantis vaikų ir paaug
lių problemas bei suaugusių
uždavinius.
Buvo pastebėta, kad, tįek
asocialių, tiek pasiturinčių
šeimų, vaikai kenčia nuo tėvų
dėmesio ir meilės stokos.
Asocialiose šeimose stiprų
vaidmenį vaidina alkoholis ir
narkotikai, paliekant vaiką be
priežiūros.
Pasiturinčiose
šeimose gal taip pat randama
alkoholio ir narkotikų pasek
mių, bet jose dažnai abu tėvai
rūpinasi savo karjeromis ir
visuomeniniu gyvenimu, pa
liekant tik minimalų laiką
bendrauti su vaiku, įdiegti
jam moralinių vertybių. Ši
problema paaštrėja vasarą,
vaikams liekant be priežiūros
atostogų metu.
Muzikinę ir literatūrinę
programą
atliko
aktorę
Virginija Kochanskytėn^lį^ę
Rita Preikšaitė ir pianistė
Rita Blaškytė.
PLB „Saulutė” dėkoja
„Lietuvos vaikų fondui” už
premiją, nes ji išryškinu Jtfljd.
Lietuva įvertina užsįeųyję
gyvenančių labdaringą veiklą,
drauge dirbant pagerinti
Lietuvos vaikų ne tik materia
linę, bet ir moralinę padętį.
Ačiū „Saulutės” valdybai: Ra
munei Račkauskienei, Jūrai
Gvidienei, Irenai Draugelienei, Aušrai Šaulienei, Vidai
Maleiškienei, Ramintai Marchertienei, Ramintai Ląpšienei, Marytei Černiūtei,
savanoriams; ačiū Pasaulio
lietuvių centrui už prieglobstį,
ačiū „Lithuanian Mercy Ęift”
už „Saulutės” siuntų per
gabenimą į Lietuvą, ačiū ži-,
niasklaidai už informavimą
apie labdaros pastangas. Lai
ši Valterio Raško premija
būna padėka ir paskata
visoms labdaros organizaci
joms įvairiose srityse teikiant
pagalbą Lietuvos vaikams,
Lietuvos žmonėms artimo
meilės darbuose.

Indrė Tijūnėlienė

„Saulutės”, Lietuvos Vaikų globos būrelio valdyba su „Lietuvos Vaikų fondo” premijų, įkurtu Valterio Raško. Iš
kairės: Raminta Marchertienė, Ramunė Račkauskienė, pirm. Indrė Tijūnėlienė ir Aušra Šaulienė.
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Siūlo darbą
VVindovv VVashers Needed!
40,000 per year. We need l(X) erews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and trans
portation. Mušt be lluent in English.
L.A. McMahon Window Wasmng.
Chicago and Miiwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

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

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

y

Padedu įsidarbinti 24-55 m.
lietuviams, kalbantiems
angliškai. Darbas senyvų
žmonių priežiūroje.
Atlyginimas nuo $95 per dieną.

773-732-8562.

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.
Tel. 901-218-7481.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanijonėms ir namų
ruošos darbininkėms.
Galima gyventi kartu arba
atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900.

heatimg

24 HRS, 7 DAYS
773-531-1833
312-371-1837

Medžio darbai, elektra,
santechnika, grindys, dažymas...
Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.
VENCIUS

conlraelor

ZIL

tUCTlON
CONSTRUCT

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

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

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

RHKMFNYS FOKJGRAFA1VK
IR MĖGĖJAMS

virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits”,,,decks”,,,gutters”,plokš
ti ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912
Rūsių, virtuvių ir vonių
įrengimas, keramikos plytelė
grindys, dažymai iš lauko
ir vidaus.
Tel. 708-955-1392;
708-460-9338, Gintaras.

Įvairus

Liaudies medicinos gydytojas
OLEH CHEREDNYK.
Diagnostika ir gydymas liaudies
medicinos metodais.

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

Priimu gyventi pagyvenusio
amžiaus žmogų.

Gera priežiūra,
skanus maistas.
Tel. 773-284-9467.
Savuose namuose galiu suteikti
visokeriopą pagalbą
senyvo amžiaus žmonėms.
Gyvenu Čikagos vakariniame
priemiestyje.
Skambinti nuo 9 v.r iki 12 v.r.

Tel. 708-344-0820.

hour vvith tips and commissions.
Great vvorking environment.

Call Alice 630-362-3809.

Įvairus

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

Rekomenduoju testus, metodinę
literatūrą būsimiems CDL
vairuotojams. Yra 250 klauimų
su atsakymais lietuvių ir anglų
kalbomis. Tel. 773-436-4465.

SKAMBUČIAI Į LIETUVĄ - I lk 22.9 C/MIN.

I TELEFONINĖS KORTELĖS - LIETUVA 11 C/MIN.I
Tet: 888-615-24 48, 708-599-9680

£xpros

www.atlanlicexpresscorp.cont/isterra

Krautuvėlė „LIETUVĖLE"

Tik už $85

parduodamos bulvių
tarkavimo mašinos.
Duodame garantiją, IJPS siunčiame
į kitas valstijas. Platus asortimentas
ir kitų prekių. Taip pat galite
užsisakyti ir naujausią, 2001 m.
„Visuotinę Lietuvių Enciklopediją”.
Jaunimo centre prekiaujame tik
savaitgaliais, o kitomis dienomis ir
savaitgaliais —

Imigracinės ir vizų
paslaugos

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

GEDIMINAS

VALGYK KUGELI'!!

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

Išnuomojamas 1 miegamojo

Tel. 773-875-6232.

i
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ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par

Tel. 773-434-4543
Butukai pensininkams.

(žvalgus — visada apsidraudus!
Sveikatos ir gyvybės draudimai
Kritiškų ligų draudimai (vėžio, širdies ir t.t)
Nelaimingų atsitikimų draudimai
Pensijiniai planai

2 mieg. butas
„basement” 2 vyresnio
amžiaus moterims Archer ir
Pulaski rajone.

Išnuomojamas

Visas šias paslaugas rasite
vienoje stabiliausių ir seniausių
draudimo kompanijų

Modernūs, erdvūs, savarankiškai
tvarkytis. Gražioje aplinkoje,
Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų
priežiūroje. Pasinaudokite šia'proga,
kreipkitės:,
,

Vilią Maria, P.O. Box 155,
Thompson, CT 06277

Tel. 773-218-4351.

„VVestem-Sauthem Life & Financial
Company", įkurtoje 1888 m.
•

,C

Klientui pageidaujant, atvykstame į namus.

•'

cr

■ ■ i,

• .. . .....i
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Parduoda
-mite

KIRPĖJA, turinti didelę darbo
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, atlieka
cheminį sušukavimą, dažo plaukus,
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.
Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus

LEMONT

1 171-----------

. I

Apartment available February 1.
Deluxe two bedroom. Washer,
dryer, dishwasher and Utilities are
all includes in the beautifull, quiet,
family run, Oak Lawn building.
Call for showing. 708-952-9590.

Kirpėjų paslaugos

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

LAIVU Ir LĖKTUVU i LIETUVĄ

, * Surandame
i optimaliausią finansavimą

1 mieg. butas 67 & Whipple
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-531-0324.

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

PIRMIEJI

i

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,

butas Bolingbrooke.
Yra baseinas, sporto salė, teniso
kortai. Šalia 55 greitkelio.

5710 VV. 95 St., Oak Lawn
708-423-59(8)

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

J Įvairus nekinojarnas turtas:
i * Nemokamas įkainavimas
I * Nemokama rinkos analizė
I * Pirkimas
J * Pardavimas

Siūlo išnuomoti

STATE FARM INSURANCE
DRAUDIMAI

•
•
•
•

1 E-mail: amikulis@usa.com

davime mieste ir priemiesčiuose.

708-387-9144

Susikalbėsite lietuviškai,
paskambinę licenzijuotai
atstovei Nijolei Stefanski.

Gyvenantiems ne Illinois valstijoje, persiunčiame UPS.

Išnuomojamas kambarys

šiauriniame Čikagos
priemiestyje.
Tel. 847-219-3224.

1ALTIA EXP[

LEMONT

Near Lithuanian World center.
8 y. old brk. home, 1/4 aere.
4 br, 3 1/2 bths. 3 c. garage.
Fin. bsmt. deck. Possession at
elosing. Beautifull.

Realty Executive$ —
Janina 630-243-9500.

Siūlo finansavimų
FINANSUOJAME NAMUS 46 VALSTIJOSE
MINDAUGAS 800 - 624 - 7434
MIBubliauaka8@cbbumet.com

Mortgage

CENDANT

A8TAR

Chicago

7269 S.Harlem Avė., Bridgevievv, IL 60455

Tel. 1-800-SPARNAI • 1-800-772-7624

GTS 773-237 0066

Siūlo mokytis

Vizos į JAV Lietuvoje.
Apmokėjimas po fakto.
Tel. Čikagoje — 773-575-5586;
773-793-0930;
Lietuvoje — 8-285-35728;
eL paštas:

& DA

gitraina@9iotmail.com

B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų
mokykla Čikagoje, kuri garantuoja pagalbą
Įsidarbinant

Siūlo mokytis

CERTIFIED DENTAL ASSIST1NC PROGRAM
• DENTAL ASSISTANT
• ADA CODES
• RECEPTIONIST
• Teorijos ir praktikos užsiėmimus
veda specialistai, turintys ilgametę
patirtį
• Padedame sudaryti reziume ir praeiti
interviu
• Padedame įsidarbinti

• Mokslas trunka 2 mėnesius

195 Arlington Heights Road, Suite

160, Buffalo Grove,

L

60089

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicininės
sąskaitos
Šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.
Jeigu jūs praradote darbą ar turite mažas
pajamas — galimas nemokamas apmokymas.

How easy is
As easy as SAS.

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
with a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And vvhen 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 wlth SAS, you can earn mileage credit
vvith United’s Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

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

SAS
it’s Scandinavian

0

Cross from Lithuanian Wbrld
Center. Beautiful townhome. 3
y.old. 3 br.. 2 1/2 bths. Deck.
2 c. garage. In $280's.

Laivu priimame iki Lapkričio 10 dienos
lėktuvu « iki Gruodžio i d<

www.immigration-servlce.com

847-401-3200

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

Tik $85.

Special program for caregivers,
nurses. Provincial program for
truck drivers, cooks and other
occupatlons.
Visit our vvebsltc wlth over
10,000 hits a day

Teirautis tel:

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

Gyvenantiems Čikagoje pristatymas j namus — NEMOKAMAS.

PERMANENT STATUS IN
CANADA!!!

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

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

Lietuviška bulvių tarkavimo mašina

5741 S. Harlem Avė.
Tel. 847-845-3972.

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

Sudėtis: tarkuotos bulvės, pienas, lašinukai,
druska, prieskoniai. 2 svarai tarkuotų bulvių
sudedama | Indų,
įpilama pieno, (dedama pjaustytų lašinukų,
druskos, prieskonių Ir sumaišoma. Kepama 1
vai. įkaitintoje orkaitėje. Valgoma su grietine

Parduoda

MOVING

GYVYBES IIRAMVMAH

Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

ll

• Pager. 773-260-3404

9201 S. Cicero
Oak I-4»wn, illinoiH 60453
Business 706-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

AU1UM0HIJQ NAMŲ, SVHKA1UKIR

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.

,

Accent
Homefinders

Kraustymosi paslaugos

Draudimo paslaugos

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZE1KA.COM

BIC1BNT INSURANCE AGENCY

24 Hour Tovving
708.415.1999
LIMON
Perkame
VVe Buy
Sugedusius
Junk Cars
Sudaužytus automobilius

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

Tel. 773-776-8998

(

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

RIMAS STANKUS

3314 W. 63 St.

~^21

DANUTĖ
MAYER

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

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai.

I TeL:630-205-9262

Bus.: 708-361-0800
Voire Mai: 773854-7X20
Fax: 708-361-9618

ųrap--. Landmark
.
properties

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

i Audrius Mikulis

New Vision

GREIT PARDUODA

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

(vairūs
Fastly growing hair salon in
Palos Park is looking to hire
stylists/barbers. Up to $22 per

O'FLAHERTY REALTORS
& BU1LDERS. Ine.
Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
jonaviciusOhome.com

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

ŽILVINAS

GE/RCA ATSTOVYBĖ

Nebrangiai atlieku

STASYS CONSTRUCTION

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

MIGLINAS TV

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija

NEKILNOJAMASIS TURTAS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

>1
Įdarbinimo biuras siūlo
darbų amerikiečių šeimose
su gyvenimu.
Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milvvaukee.
Tel. 773-278-0660.

ELEKTROS
IVEDIMA1-PATAISYMAI.

Amber eonstruction Co.

Ieškomi darbininkai valymo

Paslaugos

Namų remonto ir statybinės paslaugos

Sondlrnvin Aktines

V

IRS AUDITAS

VĖL SKAMBĖS KANKLES

-

Populiariausi
lietuvių
liaudies muzikos instrumen
tai yra kanklės ir birbynės.
Vienas geriausių tautinės
muzikos ansamblių Lietuvoje
yra „Kanklės”. Tame ansamb
lyje kankliuojama koncer
tinėmis kanklėmis: tokiu
būdu atsiskleidžia plati skalė
nuotaikingos, linksmos, įkve
piančios muzikos.
„Kanklių” ansamblio įkū
rėja ir vadovė yra Lina
Naikelienė. Pradžia buvo
kukli — tik trys kanklininkės.
Prie kanklių trio 1992 m.
prisijungė du birbynininkai ir
solistė, ir taip „Kanklių”
ansamblio repertuaras išsi
plėtė. Ansamblyje groja profe
sionalūs muzikantai, baigę
Lietuvos Muzikos akademiją,
kai kurie jų yra šios akademi
jos dėstytojai. Šiemet „Kank
lių” ansamblis švenčia savo
veiklos dešimtmetį. Per tą
laiką ansamblis gastroliavo
įvairiuose Europos kraštuose, bažnyčioje, Maspeth, NY, lap
JAV, Kanadoje. Lietuvoje an kričio 17 d., pradžia 7 vai. vak.
samblis aktyvus kultūriniame Baltimorės LB apylinkėje,
gyvenime: Dailės parodų ati pirm. Vytautas Eringis, kon
daryme, šventiniuose koncer certas Lietuvių namų mažoje
tuose visada skamba ansamb salėje lapkričio 23 d. 2 vai. p.p.
Koncertas įvyks Dievo Mo
lio atliekama muzika.
„Kanklių” ansamblis at tinos parapijos auditorijoje
vyksta į JAV, kviečiamas lapkričio 24 d., 6:30 vai. p.p.
Lietuvių Bendruomenės Con rengia Clevelando LB apy
necticut apygardos, pirminin linkė, pirm. Algis Gudėnas.
kės Laimos Karosienės, kuri Koncertą rengia LB Kultūros
rengia JAV LB 50-ties veiklos taryba, pirm. Marija Remienė,
metų
minėjimą.
Tačiau Lietuvių fondo salėje, Lemont,
„Kanklių” ansamblis nesiribo IL, pradžia 12:30 vai. p.p., lap
ja tik viena LB apylinke, bet kričio 25 d. Madison, WI, konjuo gėrėsis plačioji lietuvių
visuomenė. Koncerto pro
gramoje išgirsime įvairių
* Danijos, Lenkijos ir Lie
kompozitorių kūrybos: A. tuvos dujų bendrovės taria
Kačanausko, A. Mikulskio, J. si dėl dujotiekio ,Amber ProŠvedo, B. Dvariono ir šių ject” tiesimo — juo Lietuvą
dienų muzikų, kaip V. Bag pasiektų danų ir norvegų du
dono, R. Žigaičio, V. Mont jos. Iš Europos Sąjungos fondų
vilos. „Kanklių” ansamblio finansuojamas projektas su
dalyvįąi: vadovė Lina Naike griautų Lietuvoje Rusijos susilienė, Virginija Alenskienė, '■vienijimo „Gazprom” dujų titeAušrelė Juškevičienė, Euge kimo monopolį bei sujungtų
nijus Čiplys, Irmantas And- kelis Europai svarbius dujo
riūnas ir Joana Gedmintaitė- tiekius. „Amber Project” Lie
Šlepikienė.
tuvai leistų gauti skandina
Koncertai vyks šia tvarka: viškų dujų, o Lenkijai — tapti
lapkričio 9 d., New Britain,
svarbiu dujų tranzito tarp
CT, Šv. Andriejaus parapijos
Rytų ir Šiaurės Vakarų maz
salėje, 2 vai. p.p. pirm. Laima gu.
(VŽ, Elta)
Karosienė; lapkričio 10 d.,
* Artėjant savivaldos rin
Philadelphijoje, Šv. Andrie kimams, politikai ėmė ieškoti
jaus parapijos salėje, 1:30 vai. šiltesnių vietų svetimose par
p.p., pirm. Jonas Puodžiūnas; tijose. Daugiausiai politikų
lapkričio 16 d., Queens LB
pastaraisiais mėnesiais paliko
apylinkėje, pirm. Ramutė Naująją sąjungą (NS, social
Česnavičienė. Koncertas bus liberalus) ir atsigręžė į libera
Atsimainymo
parapijos lus demokratus.
(R, Elta)

Parengė Jūratė Gulbinas, MBA, CPA

certą rengia pirm. Daina Juo
zevičienė. Koncertas įvyks
University of Wisconsin, Ma
dison, WI, 8 vai. p.p., lapkri
čio 26 d. ir Madison, WI —
sostinės kapitoliuje 12 vai.
Nepraleiskite progos pasi
grožėti „Kanklių” ansamblio
svajinga muzika, o ypač gera
proga supažindinti savo jau
nimą su. tautinės muzikos
instrumentais — kanklėmis,
birbynėmis, ožragiu, lumz
deliu, skudučiais.
Marįja Remienė

* Po Klaipėdos autobusų
stoties teritoriją vaikšto

saugos agentūros „Falck se
curity” darbuotojai. Jie pri
žiūri ne tik stoties pastatą, bet
ir atokesnius užkampius —
aikšteles prie teritorijos tvo
ros. „Saugos darbuotojai ne tik
palaiko tvarką pastate, bet ir
stebi, kad iš autobusų stoties
nelegalūs vežėjai neviliotų
mūsų keleivių”, aiškina savi
valdybės įmonės „Klaipėdos
autobusų parkas” generalinė
direktorė Jelizaveta Daugi ninkienė. Tačiau vežėjai tiki
na, kad jie dirba legaliai ir jau
daug metų. Šiuo metu jų čia
yra daugiau kaip dešimt, visi
— individualių įmonių savi
ninkai. Vežėjai mano, kad au
tobusų parkas pasielgė netei
singai, pasamdydamas saugos
darbuotojus trukdyti jų vers
lui.
(K, Elta)

IEŠKANTIEMS DARBO

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

ZITA
1 773S85 9O67 — kalba lietuviškai
Senelių priežiūra

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

DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai
1-312-371-4445 Namų valymas,
vaikų priežiūra, seneliai

NINA
1-773-252-4700 — kalba
lenkiškai, angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200
Vaikai ir seneliai

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

HALINA
1-708-453-5853 — kalba
lenkiškai, angliškai
įvairūs darbai

TURGUS
Valentinas Krumplis

SVS Taxi Co. ieško vairuotojų.
Geros sąlygos, galima uždirbti nuo
$650 ir daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1 847-612 4282

Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7S62 N. Milwaukee,
Chicago, IL 60631. 1847647 0433.
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus arba

1-773-992-2210
lenkiškai, angliškai
Auklės
9400 W. Foster Avė., #205
LEONID
2881 N Milvvaukee
1-773 395 8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai

Leonido.

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti
licenziją ir įdarbiname,
t-847-948 0994

arba 1 847-3J8 5838

American-Polish Domestic
Employment Agency
1 773-342 6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

DRAUGAS, 2002 m. spalio 26 d., šeštadienis

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

POLONIJA
1-773-282-1044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs
CHEPOVS
Domestic Agency, Ine
1 847 803 6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

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

1 773 804 0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

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

CAROLINA JANITORIAL, Ine.
1-708-415-1211 •
1-708 837-8904
Kviesti Eugenijųkalba lietuviškai
viešbučių kambarių tvarkymas
ir padavėjos

IRS kiekvienais metais
žadėjo gerinti mokesčių sis
temą. Tačiau tam reikalingi
duomenys, kuriuos papras
čiausia gauti iš kiekvieno mū
sų mokesčių formos.
Ši agentūra jau pasirinko
50,000 individualių mokesčių
formų savo naujausiam audi
tui. IRS žada ieškoti klaidų
mokesčių formų užpildyme.
Tikimasi, kad po šio audito
IRS lengviau atskirs įtartinas
mokesčių formas.
Taigi, IRS išrinko 50,000
mokesčių formų ir dauguma
žmonių, kurių formos buvo
pasirinktos, gaus pranešimus
iš IRS lapkričio ar gruodžio
mėnesiais. Tačiau kai kurie
net nežinos, kad jų mokesčių
formos buvo parinktos audi
tui.
Apytiksliai 8,000 formų
bus peržiūrimos ir žmonėms

nebus pranešama. Kiti 9,000
žmonių gaus laiškus iš IRS ir
privalės paštu pagrįsti tam
tikrą mokesčių formos infor
maciją. Likusiems 30,000 teks
susitikti su IRS atstovais. O
2,000 žmonių reikės patvirtin
ti mokesčių formų kiekvieną
eilutę.
Daugelis mokesčių specia
listų nepataria patiems žmo
nėms kalbėti su IRS atstovais.
Nors IRS šį auditą vadina ty
rimu, o ne auditu, tai yra au
ditas, kuris gali būti labai ne
malonus ir reikalaujantis
daug informacijos. Patartina
prašyti pagalbos iš savo CPA,
mokesčių advokato ar neprik
lausomo mokesčių agento
(enrolled agent).
Turintieji klausimų, gali
kreiptis tel. 323-666-0248
arba ei. paštu
jurate@pacbell. net

*
Lietuvos jaunuoliai
norėtų tapti vadovais, pa

* Nuo kitų metų pradžios
įsigaliosiančiame Gyventojų

daryti gerą karjerą, tačiau pajamų mokesčio įstatyme yra
daugelis nėra linkę dėl to dėti nuostata, pagal kurią bus ap
didelių pastangų. Kaip rodo mokestinami tarnybinius au
savaitraštyje „Veidas” skelbia tomobilius asmeninėms reik
mi bendrovės „Spinter” atlik mėms naudojantys asmenys.
tos apklausos rezultatai, nau Tai vadinama mokesčiu už pa
joji karta svarbiausia vertybe jamas, gautas natūra. Versli
laiko pinigus - 49.4 proc. ap ninkai tvirtina, kad tarnybi
klaustųjų nuo 14 iki 18 metų nių automobilių naudojimą
teigė, jog jie pirmiausia dirbs tokioms reikmėms kontroliuo
dėl pinigų. 18.8 proc. jaunuo ti yra neįmanoma. Vakarų Eu
lių teigė nesutinką su šiuo tei ropoje toks mokestis yra
giniu, o apie trečdalis ap įprastas.
klaustųjų negalėjo tiksliai ap
* Už komunalines paslau
sakyti, kodėl jiems svarbu gas neįstengiantys susimo
dirbti: dėl pinigų, norint rea kėti kauniečiai braunasi į
lizuoti save, karjeros ar kitų svetimus būstus. Kaune sava
tikslų. Vis dėlto net 52.4 proc. vališkai užimta apie 150 butų.
jaunuolių labiau linkę šian „Tai nėra naujas reiškinys. Jį
dien gyventi nerūpestingai, sunku išgyvendinti, kol egzis
nei intensyviai mokytis dėl tuoja nedarbas, skurdas, kitos
rytdienos galimybių. Ir tik 16 socialinės negandos”, teigia
proc. apklaustųjų atsakė, kad Kauno savivaldybės adminis
jiems svarbiau projektuoti at tracijos Būsto nuomos posky
eitį.
(BNS)
rio vedėjas Jonas Lukošius. Iš
* Dideles pinigų sumas savo butų dėl skolų iškeldinti
pernai uždirbę politikai žmonės dažnai stengiasi įsi
ėmė kritikuoti viešas turto ir kurti vadinamajame Manev
pajamų deklaracijas. Priežas riniame butų fonde. (KD, Elta)
tis — informacija apie paja
* Policija, padedama ben
mas ir sumokėtus mokesčius drovės „Mažeikių nafta”
dažniau klaidina nei infor saugos tarnybos darbuotojų,
muoja. Pagal dabartines dek sugavo šešis asmenis, kurie
laracijų suvestines, maždaug rugsėjo 23 d. grobė dyzelinę ir
vienas iš trijų politikų atrodo vežė jį srutvežiu. Policija, ku
įtartinas. Gavusieji pajamų riai vertingos informacijos su
akcijų ar ūkininko ūkių tvirti teikė bendrovės saugos tarny
na, kad deklaracijos suves ba, nustatė, kad nusikaltimą
tinės eilutėje prie darbo už organizavo keturiese — buvę
mokesčio priskaičiuota gautų ir esami bendrovės „Mažeikių
pajamų suma yra didesnė už nafta” saugos tarnybos dar
tą, kuri iš tikrųjų gauta.
buotojai.
(LR, Elta)

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

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-/600
www.petkusfuneralhomes.com

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

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

Eidama 89 metus, 2002 metų spalio 22 dieną Holly
Cross ligoninėje mirė

A. t A.
JULIJA LUNGYS
Gyveno Brighton Parke, anksčiau Marąuette Parko
apylinkėse.
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno
apie 40 metų.
Velionė buvo aktyvi Amerikos lietuvių bendruo
menės narė, Amerikos lietuvių Romos Katalikių mo
terų sąjungos 20 kuopos narė. Priklausė Ateitininkų
sąjungos korporacijai Giedra, dainavo Dainavos an
samblyje. Buvo Putnamo Nekaltojo Prasidėjimo, seselių
vargdienių rėmėja.
Amerikoje pratęsė, Lietuvoje įsteigto, Švč. Jėzaus
Širdies Garbinimo Naktinės Adoracijos namuose (Šven
toji valanda) būrelį.
Atsisveikinimas sekmadienį, spalio 27 d. nuo 2 v.
p.p. iki 7 v.v. Gaidas & Daimid laidojimo namuose.
Šv. Mišios už a.a. Julijos sielą bus aukojamos pir
madienį, spalio 28 d. 10 v. r. Švč. Mergelės Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Velionė bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti atsisveikinime ir Mišiose.
Nuliūdę giminės iš Lietuvos, draugai ir pa
žįstami

A. t A.
KAZYS BARMUS
Mirė 2002 m. spalio 24 d., Los Angeles,CA, sulaukęs
93 metų.
Gimė ir gimnaziją baigė Kaune, o Komercinius
mokslus — Vienoje. Po karo gyveno Dillingeno lietuvių
stovykloje, Vokietijoje. 1949 m. emigravo į JAV ir gyve
no Bostone, o nuo 1958 m. iki mirties — Los Angeles.
Lietuvoje dirbo vyr. buhalteriu Baltijos Loydas bend
rovėje, o Amerikoje išmoko braižybos ir užėmė svarbias
pareigas Los Angeles County kelių pravedime.
Nuliūdę liko: duktė Dalia su vyru Monte Sodeika,
anūkai Angelė Grigononienė ir Raimundas Sodeika su
žmona Paula, proanūkai Adomas ir Gabrielė Grigoniai,
Sarah Sodeikaitė; brolis Bronius gyvenantis Havajuose;
pusseserės ir giminės Havajuose, Lietuvoje ir Vokieti
joje.
Velionis Kazys buvo vyras a.a. Valerijos, mirusios
prieš 5 metus ir brolis Leono, mirusio Vokietijoje.
Laidotuvių šv. Mišios bus atnašaujamos ketvirta
dienį, spalio 31 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje Los An
geles. A.a. Kazio pelenai bus internuoti šalia žmonos
Valerijos, Forest Lawn kapinėse, Glendale, CA.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose Mišiose ir už velionį pasimelsti.

Nuliūdę artimieji

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

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

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 VV.95 St.
9900 VV.143 St.
Oak Lawn, IL
Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

CICERO, 5645 W. 35 Street

VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES
1 708 652 5245
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DRAUGAS, 2002 m. spalio 26 d., šeštadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Seklyčios” spalio 30 d., 2
vai. p.p., trečiadienio popietėje
pagerbsime JAV LB Socialinių
reikalų tarybos pirm. Birutę
Jasaitienę, kuriai Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejus su
teikė Metų moters žymenį. Ne
visi trečiadienio popiečių lan
kytojai turėjo progos dalyvauti
pagerbime, kuris įvyko spalio
13 d. Balzeko muziejuje. Visi
maloniai kviečiami ir laukia
mi bendrai pasveikinti, pa
gerbti ir pasidžiaugti bei pa
bendrauti su Metų Moterim —
Birute Jasaitiene! Atvykite!

Vėlinių iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse
vyks sekmadienį, lapkričio 3
d. Prie šių kapinių Steigėjų
paminklo 12:30 vai. p.p. bus
trumpos religinės ir visuome
niškos apeigos. Visi mūsų tau
tos mirusieji bus prisiminti
dvasininko malda, pasauliečio
visuomenininko žodžiu, Vėli
nių žvakės uždegimu, vainiko
padėjimu ir visų dalyvių gie
dama giesme ir Tautos himnu.
Iškilmes daug metų ruošia
Bendruomenės pasauliečių ko
mitetas ir Kapų savininkų
draugija, garbės sargyboje su
vėliavomis dalyvaujant unifor
muotiems šauliams ir ramovėnams. Visuomenė kviečiama
dalyvauti šiose mirusiųjų pri
siminimo iškilmėse ir po jų
aplankyti Šv. Kazimiero ka
pinėse palaidotus artimuo
sius, draugus ir lietuvių tau
tai nusipelniusius asmenis.

Nepamirškite, kad šio sek
madienio, renginiai (o jų
Čikagoje ir apylinkėse labai
daug) jau vyks rudens laiku:
šeštadienio naktį, spalio 26 d.,
laikrodžius reikia atsukti
viena valanda atgal.
Dail. Viktorija Kašubaitė-Matranga, kurios paroda-paskaita „Ameri
kietiški namai” ruošiama Balzeko
Lietuvių kultūros muziejuje sek
madienį, lapkričio 3 d., 2 vai. p.p.
Registracija tel. 773-582-6500.

RANKŲ LENKIMO PASAULIO ČEMPIONATE LIETUVAI
ATSTOVAUS „AIDAS”

•
DĖMESIO! VIDEO
APARATU SAVININKAI!
Norėdami tikrai kokybiškai
išversti video įrašus iš
Lietuvoje naudojamos PAL
sistemos į amerikietiškąją
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533
S. Archer Avė., Chicago, IL
60609. Tek 773-927-9091. Sav.
Petras Bernotas.
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
• Prieš užsisakydami
paminklą aplankykite St.
„Aido” klubo nariai tikisi garbingai atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate, vykstančiame Springfield, IL, š.m.
Casimir Memorials, 3914 W.
lapkričio 14-16 dienomis.
Nuotr. Sauliaus Rakausko
lllth St. Turime didelį pasi
Rankų lenkimo pasaulio kagos: Hilton Springfield, 7th kagos Jaunimo centro sporto rinkimą: matysite granito
čempionatas — įspūdingas & Adams Springfield, Illinois klubo „Aidas” nariai, kurių spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
renginys, sukviečiantis keleto 62701; telefonas išanksti tarpe yra tarptautinio lygio paminklus mūsų dirbtuvėje
dešimčių šalių atstovus. Džiu niams užsakymams (217)- atletų. Tai D. Medžiaušytė, K pagal jūsų pageidavimą,
brėžinius. Prieš pastatant
gu, kad šiais metais pajėgiau 789-1530. Varžybų finalai Archipovas, S. Pališkis ir kt.
paminklą, galėsite apžiūrėti
si planetos rankų lenkikai vyks lapkričio 14-16 d. SvėJei turite galimybę, parem
ir
įsitikinti, kad jis padarytas,
rinksis Springfield, IL. Tai rimas ir registracija — lapkri kite Lietuvos garbę ginančių
kaip
jau buvo jūsų pageidau
pirmos tokio lygio varžybos Il čio 13 d. Meistrų (40+) ir ne sportininkų komandą.
ta.
Sav.
Lilija ir Vilimas
linois valstijoje. Čikagoje ir jos įgaliųjų klasės lapkričio 14 d.;
Telefonai: dienos metu 312- Nelsonai. Tel. 773-233apylinkėse
gyvenantiems Moterys ir vyrai kaire ranka 836-0950, 773-581-6771 va 6335.
sporto mėgėjams yra gera pro lapkričio 15 d. Moterys ir vy kare (Saulius).
• Baltic monuments, 1108
rai dešine ranka lapkričio 16
Amber Drive, Lmont, IL,
ga pamatyti įtemptų dvikovų d. Varžybų pradžia nuo 10 vai.
Čekį rašyti: sporto klubo
60439. Prie pat PL Centro.
kupinas varžybas.
ryto. Lietuvos sportininkams „Aidas” vardu ir siųsti adre
Tel. 630-243-8446. Leonidą
Oficiali varžybų vykdymo negavus įvažiavimo vizų, Lie su 5600 S. Claremont, Chica
ir Gediminas Kazėnai.Pageivieta — tik 200 mylių nuo Či- tuvos rinktinei atstovaus Či- go, IL 606736
daujant atvykstame į namus.

Išeivijos rašytojai, išleidę
knygas 2001 metais, prašo
mi jas atsiųsti Lietuvių rašy
Mažosios Lietuvos Lietu
tojų draugijos metinės premi vių draugijos narių susi
jos komisijai šiuo adresu: Nijo rinkimas ir pietūs sekma
lė Užubalienė, 4730 W. 83 dienį, lapkričio 17 d., 12:30
Str.,
Chicago, IL 60652.
vai. p.p. vyks Balzeko lietuvių
Panevėžiečių klubo narių
Čikagos skyriaus ramo- kultūros muziejaus trečiame
metinis susirinkimas kvie
čiamas spalio 27 d., sekmadie vėnų susirinkimas šaukia aukšte, 6500 South Pulaski
nį, 12 vai. Jaunimo centro mas spalio 27 d., sekmadienį, Rd. Pietų užsakymui prašoma
klasėje,
pirmame
aukšte. 12 vai. Jaunimo centre. Visi skambinti Ramūnui Buntinui
Kviečiami visi nariai ir nese skyriaus nariai susirinkime tel. 630-969-1316.
kviečiami dalyvauti.
niai atvykę panevėžiečiai.
Už Čikagos skyriaus mi
rusius ramovėnus šv. Mi
šios bus aukojamos lapkričio 2
DRAUGO FONDAS
d., šeštadienį, 5 vai. vak., Jė
4545 VVEST 63rd STREET
zuitų koplyčioje. Ramovėnai,
CHICAGO, IL 60629
jų šeimos nariai, birutietės,
šauliai ir visuomenė kviečia
TEL.: 773-585-9500
ma dalyvauti. Bus apsauga
mašinoms.

KAI DERLIUS SUMAŽĖJA
Visiems, kurie sėja ar sodi niu metu pavasario ir rudens
na, svarbiausia yra gauti gerą vajai maždaug tiek derliaus ir
derlių, rudeniui atėjus. Tas atneša.
derlius daug priklauso nuo pa
Šių metų DF rudens vajus
vasario lietaus, nuo vasaros dar tęsiasi. Visi, kurie dar nesausros, nuo potvynių ir sodi prisidėjote prie šio vajaus, ma
ninko sugebėjimų.
lonėkite surasti Draugo fondo
Draugo fondo finansinis der vokelį ir, į jį įdėję didesnį ar
lius investavimų „darže” jau mažesnį čekį, pasiųskite Drau
antri metai gerokai nukenčia go fondo adresu.
nuo krašto ekonominės „saus
Draugo fondo investavimai
ros”, nuo sumenkėjusio inves iki šiol patyrė tik 4.3 nuo
tavimų pelno, kuris reikalin šimčių nuosmūkį, kai Ameri
gas „Draugo” leidybai paremti.
kos industrijos 500 indeksas
Kai nėra reikiamo Draugo rodo 35 nuošimčių nuosmūkį
fondo investavimų derliaus investavimų biržoje. Susilai
„Draugo” leidybos paramai, ją kant nuo rizikos, dividendai
tenka vykdyti, kad dienraš sudaro tik 4-5 nuošimčius.
tis išsilaikytų, iš pagrindinio Metinei „Draugo” paramai iš
„aruodo” — iš Draugo fondo fondo reikia apie 100,000 do
kapitalo. Šių metų Draugo lerių. Visi remkime Draugo
fondo narių suvažiavime refe fondą!
Br. J.
rendumu 89 nuoš. dalyvių pa
sisakė už 5 nuošimčių Draugo
Nauji įnašai Draugo
fondo pagrindinio kapitalo pa
fonde
naudojimą „Draugo” leidybai
paremti, kai tos paramos ne
Su 1,000 dolerių:
beužtenka iš investavimų pa
Apolonija Vitkuvienė, gar
jamų. Kapitalo pagrindu skai bės narė, iš viso 8,000 dol.,
čiuojant vieną milijoną dole W. Hartford, CT.
rių, tie 5 nuoš. sudaro 50,000
Su 300 dolerių:
dol. metinę sumą, arba kapita
Zota Mickevičienė, garbės
lo sunaudojimą maždaug per narė, iš viso 1,300 dol., a.a.
20 metų, jei jis nebūtų papil Gedimino Mickevičiaus atmi
domas.
nimui, Michigan City, IN.
Draugo fondo kapitalo papil
Su 200 dolerių:
dymas pasidaro labai svarbiu
Dr. Ferdinandas ir Vanda
poreikiu tolimesnei Draugo Kaunai, garbės nariai, iš vi
fondo egzistencijai ir investa so 2,400 dol., Westchester, IL.
vimų pelnui, kuris dar labiau
Vytas ir Aldona Šarkos,
mažės, kapitalui, jo investavi garbės nariai, iš viso 1,200
mams mažėjant. To atsvarai dol., Cashiers, N. C.
reikalingas tolimesnis DF
Danutė ir Kazys Paškoniai,
kapitalo auginimas lėšų telki garbės nariai, iš viso 3,800
mo vajais, per metus padidi dol., Eastlake, OH.
nant kapitalą 5 nuošimčiais,
Monika Povilaitienė, iš viso
arba 50,000 dolerių. Paskuti- 400 dol., Toronto, Ont. Cana-

SKELBIMAI

Beverly Shores Amerikos
Lietuvių klubas apdovanojo
„Draugą” 75 dolerių auka.
Esame nuoširdžiai dėkingi.

zas ir Sigutė Užupiai, Worth,
IL; Albina ir Liudas Rama
nauskai, Oak Lawn, IL; Ri
mantas ir Danutė Dirvoniai,
Willowbrook, IL; Irena ir Al
bertas Kereliai, Palos Park,
IL; Birutė Bulotaitė, Chicago,
IL; Gėry ir Loreta Mikeska
Whitmore Lake, MI; Aleksas
ir dr. Dana Vitkai, Palos
Heights, IL; Aleksas ir Regina
Lauraičiai, Palos Heights, IL;
Dalis ir Diane Ramonai, Na
perville, IL; Leonas ir Regina
Narbučiai, Chicago Ridge, IL;
Algimantas ir Teresė Lands
bergiai, Upper Marlboro, MD;
Vanda Petkienė, Park Ridge,
IL; Danutė Geldienė, Whitmore Lake, MI; Elena Brie
dienė, Burr Ridge,IL; Edvar
das Jokubauskas, Oak Lawn,
IL; Teresė ir Kazys Kazlaus
kai, Gumee, IL; Adelė Lietuvninkienė, Palos Park, IL; Bro
nė ir Oskaras Kremeriai, LaGrange Park, IL; Daiva ir
Raymondas Panarai, Orland
Park, IL; Onutė Simutienė,
Ann Arbor, MI; Regina Šventickienė, Livonia, MI; John ir
Andrea Tisza, Lemont, IL;
Henrikas ir Ilona Laučiai,
Patterson, NJ; Jeanne ir Ti
mothy Dorr. Viso šia liūdna
proga Lietuvos vaikams suau
kota $2,230. Lietuvos vaikų ir
komiteto vardu reiškiame
užuojautą velionio žmonai —
Lietuvos našlaičių globos ko
miteto narei Danutei, jos šei
mai ir artimiesiems, o aukoto
jams dėkojame! Lietuvos
našlaičių globos komitetas,
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629.

• Aa. Vinco Bazio atmi
nimą pagerbdami artimieji,
draugai ir pažįstami aukoja
apleistiems Lietuvos vaikams:
dr. Antanas ir Aldona Lipskiai, Wood Dale, IL; Silvija
Aleksiūnas,
Indian
Head
Park, IL; dr. Leonidas ir Praurimė Ragai, Itasca, IL; Jolita
ir Algirdas Biručiai, Bloomingdale, IL; Charles ir Jūratė Silverman, Spring Green, WI;
Irena Kriaučeliūnienė, Burr
Ridge, IL; Danguolė Ilginytė,
Palos Hills, IL; dr. Jonas ir Ja
nina Šalnai, Lemont, IL; Irena
Kairytė, Oak Lawn, IL; Van
Domanskis, Valerija Žadeikienė, Oak Lawn, IL; Aldona
da.
Šmulkštienė, Chicago, IL; dr.
Su 100 dolerių:
R. ir Dalia Povilaičiai, Le
Aldona Stanton, garbės na mont, IL; Vaclovas ir Margari
rė, iš viso 1,200 dol., Engle- ta Momkai, Chicago, IL; Regi
wood, FL.
na ir Albinas Smolinskai, Chi
Antanas ir Dalilė Polikai cago, IL; Antanas ir Salomėja
čiai, garbės nariai, iš viso Astrauskai, Oak Lawn, IL;
1,000 dol., Westlake, V. CA.
Petras ir Irena Kazlauskai,
Jadvyga Gedrimienė, iš viso Lemont, IL; Antanas ir Vikto
200 dol., Hamilton, Ont. Ca rija Valavičiai, Chicago, IL;
nada.
Roma ir Viktoras Masčiai, PiElena Maroncelli, iš viso 100 nellas Park, FL; dr. Viktoras
dol., Eastlake, OH.
ir Teresė Lesniauskai, Pala
Kęstutis Česonis, iš viso 100 tine, IL; Birutė Jasaitienė,
dol., Baltimore, M.D.
Chicago, IL; Viktoras ir Rūta
Su 50 dolerių:
Jautokai, Oak Lawn, IL; Je
Kostas Stankus, garbės na ronimas Gaižutis, Clarendon
rys, iš viso 1,620 dol., Lemont, Hills, IL; Vanda Gvildienė,
IL.
Lisle, IL; Ingrida Ramonas,
Algimantas ir Teresė Lands Naperville, IL; Suzanne Gelbergiai, iš viso 900 dol., Upper dys and Family, Dearborn
Marlboro, MD.
Heights, MI; Algis ir Jūra Ba
Salomėja Nyergienė, iš viso kaičiai, Palos Heights, IL Juo750 dol., Santa Monica, CA.
Zenonas Obelenis, iš viso
550 dol., Novelty, OH.
Pranas Michelevičius, iš viso
550 dol., St. Pete Beach, FL.
Algirdas ir Amanda Mulio
liai, iš viso 400 dol., Euclid,
OH.
Su 25 doleriais:
Julius Veblaitis, iš viso 375
fJūsų^lolanos gimines ir artimuosius x
dol., Union, NJ.
Lietuvoje pasieks Šv. Kalėdoms, jeigu mljF
Anelė Narkevičius, iš viso 50
dol., Somerville, MA.
kreipąitės į Atlantic<Ęxpress Corį^^O ’
Su 15-10 dolerių:
įki La'pkričio mėn. 1 dienos. V
Antanas Zaparackas, iš viso
Pats metas' ruoštis šiai
185 dol., W. Bloomfield, MI.
♦ šventei
George Likander, iš viso 135
Jūsų siuntinys yra laukiamas
dol., Kankakee, IL.
Lietuvoje.
Genė ir Algirdas Razumai,
iš viso 10 dol., Palos Hills, IL.
ėl: 1-800-7J5-SĘND
Ona Kurapkienė, iš viso 10
dol., Chicago, IL.
2719 W. 71 Str, Chicago, ĮL 60629, (773)434-7919
Visiems nuoširdžiai dėkoja8801 S. 78 th Avė, Bridgevievv, IL 60455, (708)-599-9680
meFondo iždininkas
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• kxpressCorp
sCorp.

• A. a. Juliaus Susmaro
atminimą pagerbdami aukoja
Lietuvos vaikams: Emilija
Pakštienė, Zita Čižikas, Nemi
ra Šumskienė, Aleksas Smil
ga, Janė ir Antanas Baronai
čiai, Salomėja ir Antanas
Astrauskai, Vanda ir Valenti
nas Bužinskai ir anūkai Tere
sė ir Maris Susmarai. Viso
$200. Lietuvos vaikų ir komi
teto vardu reiškiame užuojau
tą artimiesiems, o aukotojams
dėkojame! Lietuvos našlai
čių globos komitetas, 2711
West 71st Street, Chicago,
IL 60629.
• Daug Amerikos lietuvių
suprasdami sunkų Lietuvos
apleistų vaikų gyvenimą jiems
aukoja ir padeda. $3,000 at
siuntė Lithuanian Citizen’s
Society of Western Pennsylvania, — tai 20-ties vaikų meti
nis paramos mokestis. $1,500
atsiuntė ponai, kurie prašė jų
pavardės neminėti — tai 10ties vaikų metinis paramos
mokestis. Po $150 — metinį
vaiko paramos mokestį at
siuntė — Mary Ramutė Aidis,
Bethesda, MD ir Vytautas ir
Wanda Jankus, Delran, NJ.
Lietuvos vaikų vardu visiems
dėkojame už aukas! Lietuvos
našlaičių globos komitetas,
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629.
• Sveikindami Birutę Ja
saitienę — Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus 2002 Metų
Moterį siunčia auką apleis
tiems Lietuvos vaikams: $100
— dr. Petras ir Stefa Kisieliai,
Cicero, IL; Irena Kriaučeliū
nienė, Burr Ridge, IL ir Kazė
Požamiukienė, Oak Lawn, IL.
$25 — Jonas ir Marija Ši
moniai, Santa Barbara, CA ir
Donatas Tijūnėlis, Buffalo
Grove, IL; $20 — Sofija Pie
menė, Oak Lawn, IL. Aukoto
jams dėkojame! Lietuvos
našlaičių globos komitetas,
2711 VVest 71st Street, Chi
cago, IL.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100.
Tel. 636-257-0200, Lemont, IL
Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
Toli free 24 hr. 888-77(>4>742
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

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chkago.IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS
Genadij GOLOVCHUK
• CIVILINĖ, KRIMINALINĖ
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ
• TRAFICC, DUI
• SKYRYBOS, PALIKIMAI,

TRAUMOS

(847) 401-9221
617 Devon Avė., Park Ridge, IL 60068

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

• Almos fondas
Aa. Maria Graužinis tes
tamentu paliko Aloms fondui
$5,325.32. Dr. Jono Valaičio
jubiliejaus proga, Rita ir Ri
mantas Penčylai siunčia $25
auką Almos fondui. Almos ir
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me aukotojams! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID
#36-4124191. Čekius rašyti
Lithuanian Orphan Care, pa
žymint, kad skirta Almos fon
dui ir siųsti: 2711 West 71st
Street, Chicago, IL 60629.
• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas
padėti našlaičiams, beglo
biams vaikams, vaikams su
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Aldona Ješmantienė $200; anoniminiai $350;
a.a. Dariaus Gvido atminimui
$65 suaukojo Irena Rimavičienė, St. ir M. Jonaičiai bei J.
ir J. Zubinai; Laura Kriau
čiūnas $240 studentės pa
ramai; dr. Birutė Preikštienė
$960 tęsiant paramą 4 vai
kams ir $100 vaikams Kalė
doms; Rita Rackmil $20; dr.
Austė Vygantienė $240 tę
siant berniuko metinę para
mą; Milda ir Šarūnas Landys
$250 tęsiant mergaitės metinę
paramą, dr. Bernadette De
Mūri $240 mergaitės metinei
paramai. Labai ačiū, „Saulu
tė” („Sunlight Orphan Aid”)
419 Weidner Rd., Buffalo
Grove, IL 60089, tel. (847)
537-7949 TAX ID #363003339.

Šv.Kalėdos jau ne už kalnų!
4545 W 63rd St., Chicago, IL 60629
Siuntinius, dovanas ir pinigus į Lietuvą

ruoškite iš anksto - išvengsite prieššventinio
susigrūdimo ir nepatogumų.
Pradžiuginkite savo artimuosius
šv Kalėdų proga1

Trunspak palankiomis sąlygomis
aptarnauja lietuvius nuo 1987 m.

Tel. (773) 838-1050

