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Kaina 75 c. 

Ateitininkų kongresui 
Lietuvoje pasibaigus. 

2psl. 

Lietuviška oazė 
kitatautiškoje 
dykumoje; plačios 
apimties PL jaunimo 
kongresas; Lietuvos 
karalystės 750 m. 
sukaktį minint. 

3 psl. 

Ar Amerika yra 
svajonių šalis; 80 m. 
šaulių gretose; 
kaip išvengti skolų. 

4 psl. 

„Draugo" vasaros 
šventėje laukia daug 
staigmenų. 

8 psl. 

* L i e t u v o s vyrų krepši
n i o r i n k t i n ė , besirengianti 
Europos čempionatui, laimėjo 
ketvirtadieni Italijoje pasibai
gusį keturių komandų turnyrą, 
paskutiniosiose rungtynėse 
įveikusi būsimojo čempionato 
šeimininkus švedus 78:69. 

* Slovėnijoje vykus iame 
a n t r a j a m e pasau l io para-
sparnių sporto čempionate tiks
laus nusileidimo rungtyje Lie
tuvos rinktinė pirmąkart vals
tybės aviacijos sporto istorijoje 
laimėjo III vietą. Lietuvai atsto
vavo Klemensas Norvaišas. Ju
rijus Jakovlevas, Sigitas Puš-
korius. Vytautas Grigoraitis, 
Marijus Maceina bei Mečislo
vas Komaras. 

' Turk i jo je vykstančia
me p a s a u l i o kariškių čem
p iona te bronzos medalį svorio 
kategorijoje (iki 96 kg) iškovojo 
Lietuvos imtynininkas Min
daugas Ežerskis. 

* Prancūz i jo je vykstan
čiose „ G r a n d e Boucle Fe-
min ine" , kitaip vadinamosiose 
moterų ,.Tour de France'' dvira
tininkių lenktynės, penktajame 
rate į pirmąjį dešimtuką pateko 
•3 Lietuvos dviratininkės. „S.C. 
Michela Fanini Record Rox" ko
mandos nare Edita Pučinskai
te buvo penkta, o „Team 2002 
Aurora RSM" komandai atsto
vaujančios Jolanta ir Rasa Po
likevičiūtės užėmė atitinkamai 
8-tą ir 10-tą vietas. 

Naujausios 
žinios 

* P r e z i d e n t a s rag ina ne
pol i t izuot i prancūzų daininin
ko bylos. 

* . .Švytur io Eks t ra" šie
met a t s i r i e k ė de š imtada l į 
Lietuvos alaus rinkos. 

' L i epą kainos Lietuvoje 
ir Latvi joje smuko, Estijoje 
augo 

Iškilmes ant 
Rambyno kalno 
nutraukė rastas 

sprogmuo 
B i t ė n a i - P a g ė g i a i , rug

pjūčio 8 d. (Elta) — Penkta
dienį Rambyno kalno papėdėje, 
Bitėnuose, surengtos iškilmės, 
skirtos Mažosios Lietuvos pat
riarcho, lietuviškos spaudos 
platintojo ir leidėjo Martyno 
Jankaus 145-osioms gimimo 
metinėms, netikėtai buvo nu
trauktos. 

Apie 5 valandą vakaro ant 
Rambyno kalno viršūnės, netoli 
aukuro ir naujųjų laiptų, buvo 
aptiktas sprogmuo, spėjama, 
Antrojo pasaulinio karo aviaci
nė bomba. 

J iškilmes Bitėnuose susi
rinkusiems keliems šimtams 

Nuke l t a į 7 psl . 

Lietuva sveikina NATO plėtros 
patvirtinimą Čekijos Senate 

Martyno Jankaus spaustuvė-muziejus 

P r a h a - V i l n i u s , rugpjūčio 7 
d. (BNS) — Lietuvos Seimo 
vadovybė ketvirtadienį sveikino 
Čekijos par lamento aukštųjų 
r ū m ų — Senato — sprendimą 
patvi r t in t i Lietuvos ir dar šešių 
Vidurio ir Rytų Europos valsty
bių prisi jungimo prie NATO 
protokolus. 

„Labai džiaugiamės mūsų 
bičiulių ir rėmėjų Čekijos Se
na t e valia absoliučia balsų dau
g u m a ratifikuoti naujų nar ių 
prisijungimą prie aljanso", ket
virtadienį sakė Seimo pirminin
ko pi rmasis pavaduotojas Čes
lovas Ju r šėnas , kuris pavaduoja 
atostogaujantį Seimo pirminin
ką Artūrą Paulauską. 

„Reiškiame Čekijos Senatui 
didelę padėką. Šis čekų kolegų 
sp rend imas įrodo, kad esame 

tvir t i sąjungininkai da r nuo 
Žalgirio mūšio laikų", sakė Č. 
Juršėnas. 

1410 metais Lenkijoje prie 
Griunvaldo (Žalgirio) įvyko lem
tingos Lenkijos ir Lietuvos ka
riuomenės kautynės su kryžiuo
čių ordino pajėgomis, kuriose 
lietuvių ir lenkų pusėje kovėsi 
ir žinomo čekų visuomenės, kul
tūros ir bažnyčios veikėjo, refor
macijos ideologo Jano Huso va
dovaujamas pulkas. 

Čekija tapo devintąja iš 19-
os NATO valstybių, kurių par
lamentai pr i ta rė didžiausiai 
NATO istorijoje plėtrai. Naujų 
narių prisijungimo prie NATO 
protokolus jau patvirtino Kana
da, Norvegija, JAV, Danija, 
Vengrija, Luxemburgas, Vokie
tija ir Italija. 

Nacionalinės mokėjimo 
agentūros vadovas dalijo 
milijonus SAPARD lėšų 

Viln ius , rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — Dienraštis „Lietuvos 
rytas" penktadienį rašo, kad 
Nacionalinės mokėjimo agentū
ros vadovas Evaldas Čijauskas 
nurodė išmokėti kelis milijonus 
litų Europos Sąjungos paramos 
žemės ūkiui SAPARD lėšų as
menims, iš kurių jo žmona buvo 
gavusi beprocentę paskolą. 

Praėjusių metų spalį E. Či-
jausko žmona Nijolė pasiskolino 
iš verslininko Jono Jagmino 
35.000 litų. Po kelių savaičių E. 
Čijausko sprendimu Kaišiado
rių bendrovei Girelės paukšty
nui buvo sumokėta daugiau 
kaip 650,000 litų iš SAPARD 
paramos fondų. 

Šioje bendrovėje J . Jagmi
nas turi beveik 100 proc. akcijų 

paketą, o jo žmona yra įmonės 
generalinė direktorė. Iš Nacio
nalinės mokėjimo agentūros 
Jagminų šeima ir su ja susijusi 
įmonė iš viso turėjo gauti beveik 
4 mln. litų. Daugiau kaip 2.9 
mln. litų turėjo būti skiriama 
Girelės paukštynui , dar milijo
ną litų turėjo gauti ūkininkė 
Audronė Jagminienė. 

Skandalas dėl E. Čijausko 
veiklos kilo, paaiškėjus, kad dėl 
agentūros darbuotojų aplaidu
mo sukčiams buvo pervesta 
daugiau kaip 200.000 SAPARD 
lėšų. 

Pasak Žemės ūkio ministe
rijos. E. Čijauskas penktadienį 
žemės ūkio ministrui Jeronimui 
Kraujeliui įteikė atsistatydini
mo pareiškimą. 

Klaipėdoje daugėja santuokų 
su užsieniečiais 

Viln ius , rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — Per pirmąjį šių metų 
pusmetį Klaipėdoje mišrių san
tuokų buvo beveik tiek pat. kaip 
susituokusiųjų pernai per visus 
metus, skelbia Klaipėdos metri
kacijos skyriaus duomenys. 

Dienraštis „Klaipėda" rašo, 
kad dažniausiai klaipėdietės į 
vyrus renkasi vokiečius. Šiais 
metais iki liepos pabaigos su 
Vokietijos piliečiais susituokė 
net 35 Klaipėdoje gyvenančios 
moterys. Taip pat nemaža dalis 
klaipėdiečių moterų šiemet iš
tekėjo už Rusijos, Didžiosios 

Britanijos. JAV. Italijos ir Uk
rainos piliečių. 

Kai kur ias klaipėdietes ve
dė vyrai iš Kinijos. Graikijos. 
Turkijos. Indijos, Kongo ir 
Jungtinių Arabų Emyratų. 

Anksčiau nemažai lietuvai
čių tuokdavosi su skandinavais, 
tačiau šiemet už šiaurinių kai
mynų ištekėjo tik trys merginos 
— dvi už norvegų ir viena už 
suomio. 

Klaipėdiečiai vyrai šiais 
metais dažniausiai į žmonas 
rinkosi ruses, kiek rečiau lat
ves, vokietes. N u k e l t a į 7 psl . 

Kai k u r i e v a l d i n i n k a i t u r i po 130-150 ž e m ė s sk lypų 
V i l n i u s , rugpjūčio 8 d. 

(BNS) — Specialiųjų tyr imų 
tarnyba (STT) premjero sudary
tai darbo grupei, tiriančiai vals
tybės tarnautoj'.1 žemės nuosa
vybės įsigijimo teisėtumą, pa
te ikė sąrašus asmenų, kur ie 
ka r tu su savo šeimos nariais 
yra įsigiję po keliolika ir dau
giau sklypų. 

STT penktadienį išplatinta
me pranešime atkreipė dėmesį, 
kad asmenys, įtraukti į minėtąjį 
sąrašą, šiuo metu nėra įtariami 
pažeidę Lietuvoį įstatymus. 

Atsižvelgiant į didžiules 
duomenų apimtis, pasitaikan
čias klaidas bei net iks lumus 
duomenų registruose, akivaiz
du, kad šis sąrašas dar bus pa
pildytas, o vertinant, ar jame 
įvardinti asmenys sklypus įsigi
jo teisėtai, bus atliekami papil
domi patikrinimai, rašoma STT 
pranešime. 

Darbo grupės vadovas, 
VRM sekretorius Algirdas Ast
rauskas ketvirtadienį informa
vo premjerą, jog pagal pareng
tas metodikas darbo grupė tik
rins kiekvieną sąraše esantį as
menį ir nustat inės pažeidimo 
pobūdį. Jei pažeidimai bus nu
sikalstamos veiklos pobūdžio, 
tikrinimo medžiaga bus perduo
dama prokuratūrai , o vėliau ir 
teismui. 

Jei duomenų apie nusikal
timus nepakaks, tuomet me
džiaga bus teikiama tos institu
cijos, kur dirba neteisėtai skly
pą įsigijęs asmuo, vadovams. 
Pastarasis privalės atlikti tyri
mą. 

Pasak pranešimo, įrodžius 
šiurkščius tarnybinius nusižen
gimus, vadovaujantis Valsty
bės tarnybos įstatymo pataiso
mis, galės būti skiriama tarny
binė nuobauda — atleidimas iš 

darbo. 
J e i pažeidimai nebus 

š iu rkš tū s , tuomet institucijos 
vadovas galės surengti neeilinę 
atestaciją savo darbuotojui ir 
pažemint i jį pareigose. 

Skandalas dėl žemėtvarkos 
valdininkų piktnaudžiavimo da
lijant sklypus kilo birželio pra
džioje. Nusta ty ta , kad daugiau
s ia žemės sklypų yra įsigiję 
Klaipėdos žemėtvarkininkai , 
kai kur ie jų — po kelias de
šimtis . 

STT vadovas Valen t inas 
J u n o k a s anksčiau yra užsimi
nęs , kad ta rp asmenų, į tariamų 
piktnaudžiavus įsigyjant skly
pus, yra muitininkų, taip pa t 
medicinos srities atstovų, vers
lininkų, politikų. V. Junoko tei
gimu, STT sudarytame sąraše 
yra apie 2,000 asmenų, kai ku
rie jų tur i po 130-150 žemės 
sklypų. 

Sulaikyt i iš 
Užsieniečių 

reg i s t rac i jos c e n t r o 
p a b ė g ę gyventojai 

V i l n i u s , rugpjūčio 8 d. 
BNS) — Valstybės sienos ap

saugos tarnyba (VSATi patvir
tino, kad Lenkijoje sulaikyti 12 
Indijos piliečių yra tie patys, 
kurie prieš keletą dienų pabėgo 
iš Užsieniečių registracijos cen
tro (URC) Pabradėje, dar vieną 
Indijos pilietį sulaikė Rusijos 
pasieniečiai. 

VSAT atstovas viešiesiems 
ryšiams Rokas Pukinskas pažy
mėjo, kad prie Lietuvos ir Len
kijos sienos N u k e l t a į 7 psl . 

Lietuvoje sulaikyti įtariami prekyba 
moterimis Ispanijos ir Italijos piliečiai 

V i l n i u s , rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — Lietuvos kriminalinė 
policija sulaikė t a rp tau t in iu 
mastu veikusią organizuotą 
grupę Lietuvos ir užsienio pi
liečių, prekiavusių žmonėmis ir 
gabenusių merginas iš Lietuvos 
į užsienį seksualiniam išnaudo
jimui. 

Ši operacija pirmoji Lietu
voje, kai sulaikomi aukšto ran
go prekybos žmonėmis organi
zatoriai užsieniečiai, vykdę savo 
veiklą ir Lietuvoje. 

Pasak pareigūnu, tai rodo 
naujas prekybos žmonėmis for

mas Lietuvoje. 
Ketvirtadienį ir penktadie

nį Lietuvos kriminalinės polici
jos biuro Organizuoto nusikals
t a m u m o tyrimo ta rnybos 
(ONTT) pareigūnai po ilgalaikio 
tyr imo Vilniuje ir Kalvarijos pa
sienio posto prieigose sulaikė 5 
asmenis . Trys iš sulaikytųjų yra 
Lietuvos piliečiai, vienas Ita
lijos ir vienas Ispanijos pilietis, 
gyvenantys Madride. 

Taip pat surastos ir išlais
vintos dvi Lietuvos pilietės, ku
rios buvo parduotos į Ispaniją. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Žemės ūk io min i s t r as 
k r i t ikuojamas už 

ne t inkamas ES 
pinigų d a l y b a s 

Vilnius, rugpjūčio 8 d. 
(BNS) — Opozicinė Liberalų ir 
centro frakcija Seime ragina že
mės ūkio ministrą atšaukti sa
vo įsakymą, leidusį be viešo 
konkurso paskirstyti Lietuvos 
dar nepasiekusias Europos Są
jungos (ES) lėšas, skir tas kai
mo žmonių informavimui apie 
šią bendriją. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojo liberalcentristo Gintaro 
Steponavičiaus teigimu, prieš 
mėnesį žemės ūkio ministro 
Jeronimo Kraujelio pasirašytas 
įsakymas dėl beveik 700,000 li
tų ES paramos paskirstymo yra 
dar vienas net inkamas pinigų 
dalinimo pavyzdys, nes dalį lė
šų turi gauti su pačia ministe
rija susijusios institucijos. 

„Toks dar negautų pinigų 
skirstymas primena ne tik dar 
nenušauto briedžio dalybas, bet 
ir atima galimybę efektyviai ir 
teisingiausiai panaudoti ES 
lėšas skirstant jas konkurso 
būdu. Manau, dalį projekte nu
matytų programų galėtų pui
kiausiai atlikti žemdirbių savi
valdos ir kitos nevaldiškos or
ganizacijos", penktadienį išpla
t intame frakcijos pareiškime 
cituojamas G. Steponavičius. 

Anot opozicijos, siekiant iš
vengti konkurso, pinigai buvo 
padalinti į beveik 50 smulkių 
17.000 litų vertės neviršijančių 
projektų, no r s jų vykdytojai 
daugeliu atvejų yra tie patys. 

N u k e l t a į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Rerruantts AFP. Reute-s. AP. lntertax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agerMrų pranešimais) 

JAV 
Vaš ing tonas . JAV strate

ginė vadovybė svarsto Colorado 
valstijoje už uždarų durų atei
ties karinius planus, tarp jų ga
limybę sukurti naujos kartos 
branduolinį ginklą. Daugelis 
diskusijose dalyvaujančių 
aukštų Pentagono ir Energeti
kos departamento atstovų ma
no, kad naujoje JAV gynybos 
strategijoje turi būti numatytos 
mažo galingumo atominės bom
bos, galinčios sugriauti priešo 
bunkerius, esančius labai giliai 
po žeme, bei neutroninės bom
bos, kurios galėtų sunaikinti 
vadinamųjų piktavalių valsty
bių cheminių arba branduoli
nių ginklų medžiagas. Po Japo
nijos Hirosimos ir Nagasakio 
miestų bombardavimo 1945 
motais branduolinės valstybės 
ne karto nepanaudojo branduo 
linio ginklo, kaip sulaikančio 

veiksnio. Tačiau jeigu bus su
kurtos mažo galingumo atomi
nės bombos, tai gali tapti tik
rove. Pentagonas jau turi pa
našią bombą, kuri pavadinta 
..B61-11". bet ji negali prasi
skverbti per uolingus grunto 
sluoksnius. JAV administraci
jai gegužės 20 d. pavyko pasiek
ti, kad Sena ta s panaikintų 
draudimą gaminti tokios rūšies 
ginklą, kuris gali būti panaudo
tas požeminėms slėptuvėms 
naikinti 

V a š i n g t o n a s JAV prezi
dento patarėja valstybinio sau
gumo klausimais Condoleezza 
Rke paneigė gandus apie gali
mą valstybės sekretoriaus Oo-
lin Povvell atsistatydinimą ir 
apie tai . kad ji gali užimti jo 
vietą. C Rice pareiškė, jog ir 
toliau rūpinasi tik savo veiklos 
sritimi ir patikino, kad valsty
bes sekretorius ..yra JAV prezi
dento žinioje" 

Los Angeles . Politiko kar
jerą pradėjusio Hollywood 
žvaigždės Arnold Schwarze-
negger per Kalifornijos guber
natoriaus rinkimus gali laukti 
pergalė, jei jis išnaudos visus 
pr ivalumus, kuriuos jam su
teikia šlovė ir nuosaikios pažiū
ros, pažymi apžvalgininkai. Pa
skelbdamas, kad dalvvaus spa
lio mėnesį rengiamuose pirma
laikiuose gubernatoriaus rin
kimuose. 56 metų aktorius res
publikonas gerokai nustebin
t iems rinkėjams pareiškė, kad 
turi visas pergalei būtinas sa
vybes: vadovavimo įgūdžių, 
energijos, proto. ir. visų svar
biausia, atpažįstamą veidą. 

New York. Ketvirtadieni 
Nevv York valstijos gubernato
rius George Patakis pasirašė 
naują įstatymą, a tšaukiant į 
draudimą auginti juoduosius 
serbentus. Ju auginimas buvo 
uždraustas praėjusio amžiaus 
pirmojo dešimtmečio pradžioje, 
nustačius, jog serbentai padeda 
plisti baltosioms pušis veiku
sioms rudinis, kurios kele pavo
jų tuo metu klestėjusiai medie-

nos pramonei. Neseniai sodi
ninkystės žinovo Greg Quinn 
dėka moksl ininkams pavyko 
įrodyti, jog šis uždraudimas bu
vo moksliškai nepagrįstas. 

EUROPA 
L o n d o n a s . Apie 20.000 

taikių Irako gyventojų nuken
tėjo per karo veiksmus šioje Ar
timųjų Rytu valstybėje, tuo tar
pu ją okupavusios JAV ir Di
džioji Britanija nieko nesiima, 
kad šių žmonių kančios paleng
vėtu, pareiškė tyrimų organiza
cija ..Iraq Body ("ount" (BBC). 
Grupė, į kurią įėjo keli akade
mikai ir kovotojai už taiką iš 
Didžiosios Britanijos ir JAV. 
apkaltino amerikiečių ir britų 
administraciją Irake tuo. kad ji 
nerengia sužeistų irakiečių 
reabilitacijos programos ir ne
moka jiems pinigines kompen
sacijos. IBC teigimu, apytik
riais skaičiavimais. Irake buvo 
sužeista mažiausiai 16.4.39 
žmones, per karo veiksmus žu
vo nuo 6.086 iki 7.797 taikių 
gyventojų. 

Br iuse l i s . NATO diploma

tai ieškodami išeities iš akla
vietės, dėl kurios kilo Vašingto
no ir Paryžiaus nesutar imai , 
sva r s to a t i t ikmens ne tur in t į 
pasiūlymą NATO generaliniu 
sekretoriumi vietoje pasitrau
kiančio George Robertson rink
ti kanadietį — Kanados vice
premjerą 53 metų John Man-
ley. kur is praėjusį mėnesį nu
sprendė nekelti savo kandida
tūros į premjerus. 

prireiks 1.6 mlrd. JAV dolerių. 
Bagdadas . Bagdade mirė 

vienas JAV karys, kuris buvo 
pašautas budėjimo metu. penk
tadienį teigė JAV kariuomenė, 
atsisakiusi atskleisti, ar jis nu
kentėjo nuo priešiškų veiksmų. 

AFGANISTANAS 

IRAKAS 
B a g d a d a s . JAV ir Didžio

sios Britanijos koalicijos pajėgų 
vadas generolas Ričardo San-
chez pareiškė , kad JAV ka
r iuomenė bus Irake mažiausiai 
2 metus . R. Sanchez teigimu, 
t iek laiko reikia tam, kad būtų 
galima suformuoti naują Irako 
kariuomenę. Senąją kariuome
nę, kurią sudarė 400.000 žmo
nių, paleido civilinės administ
racijos I rake vadovas Paul 
Bremer. J ą pakeis mažesnės — 
40.000 kariškių — ginkluoto
sios pajėgos. 

B a g d a d a s . Irako naftos 
pramonei a ts ta ty t i Bagdadui 

Kabulas. Rugpjūčio 11 d. 
NATO perėmus vadovavimą 
tarptautinių taikos palaikymo 
pajėgoms Afganistane, prasidės 
pirmoji per visus 54-erius šios 
organizacijos gyvavimo metus 
operacija už Europos ribų. 
Tarptautinės saugumo pajėgas 
Afganistane sudaro karines da
lys ir padaliniai, kuriuos at
siuntė 31 valstybe, kai buvo nu
verstas Talibano judėjimo reži
mas 2001 metų pabaigoje 
NATO ėmus kontroliuoti šias 
pajėgas, sumažės dezorganiza
cija, kylanti del to. kad kas 6 
mėnesius pajėgoms turi vado
vauti nauja valstybė. Tai taip 
pat reik'š. jog NATO strateginiu 
požiūriu perėjo nuo savo sienų 
gynimo prie veiksmų visame 
pasaulyje. 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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Iš Ateit ininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą sigsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

ATEITININKŲ KONGRESAS 
Trečioji diena 
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

Ateitininkų kongreso pas
kutinė diena buvo sek
madienis, liepos mėn. 13 

d. Tą rytą šv. Mišios vyko Šv. 
Arkangelo Mykolo (įgulos) baž
nyčioje. Įvairus Lietuvos ir išei
vijos ateitininkai atliko šv. Mi
šių skaitymus ir maldas, bet 
giesmes giedojo ne šv. Mišių 

Naujai išr inktas Ateitininkų 
federacijos vadas Liu tauras 
Serapinas. 

dalyviai, o vyrų choras. Per 
pamokslą buvo priminta, kad 
ateitininkams reikia mesti vis
ką, kas nedera krikščionio var
dui. Nemažai vietinių Kauno 
gyventojų taip pat dalyvavo šv. 
Mišiose, tai bažnyžia buvo pil
na, o išėjus iš bažnyčios, matė
me laukiančius įeiti Lietuvos 
kareivius, nes j iems įprasta kas 
sekmadienį dalyvauti šv. Mišio
se Įgulos bažnyčioje. 

REZOLIUCIJOS 

Po šv. Mišių kongreso daly
viai nužygiavo vėl į Žemės ūkio 
rūmus, pasiruošę daryti lemia
mus sprendimus atei t ininkų 
organizacijai—rinkti valdybas, 
nubalsuoti nutarimus. 

Kiekvienas kongreso daly
vis gavo kopijas visų iki kongre
so pradžios pateiktų siūlomų re
zoliucijų, bet kongreso metu 
tekstai keitėsi. Buvo tokių, pa
teiktų kadenciją baigiančios 
Ateitininkų tarybos, kitos kilo 
iš kongreso dalyvių. Rezoliuci
jos buvo detališkai išdiskutuo
tos darbo būreliuose dieną 
anksčiau, o paskutinę kongreso 
dieną Irma Kuliaviene pristatė 
kas būreliuose buvo nutar ta . Už 
visas rezoliucijas ir kongreso 
pareiškimus buvo balsuota, su
sitarta ir pateikta kongreso se
kretoriatui Naujai Ateitininkų 
federacijos valdybai buvo pa
vesta užbaigti jų redagavimą ir 
paskelbti spaudoje bei rezoliuci
jas tiesiog vykdyti. 

Rezoliucijos įvairios — apie 
Atei t in inkų vadovo etikos ko
deksą, dėl a te i t in inkų stovyklų, 
dėl kuopų įregistravimo savi
valdybėje, dėl veiklos stiprini
mo regionuose. Buvo kreipiamasi į 
Lietuvos Vyskupų konferenciją 
ir L ie tuvos valdžią. Buvo 
sveikinimų ki toms krikščioniš
koms organizacijoms. Rezoliu
cijas b u s ga l ima n e t r u k u s 
išvysti a te i t in inkų t inklalapiuo-
se, o tos , kurios aktualesnės 
Amer ikos a t e i t i n i n k a m s , bus 
paskelbtos š iame puslapyje. 

RINKIMAI 

Šią trečiąją kongreso dieną 
vyko kand ida tų į AF pirminkus 
p r i s t a t y m a s , agitaci ja , r inki 
mai , naujo p i rmininko žodis. 
Nors k a n d i d a t ų buvo s iūlyta 
daugiau , kongreso metu liko tik 
du: Mindaugas Kuliavas ir Liu
t a u r a s Serapinas ,—abu jaun i , 
užsidegę veikti a te i t ininkai . 

Naujuoju AF pirmininku iš
r i n k t a s L i u t a u r a s Se rap inas 
pr i s ta tė kelis asmenis sutiku
sius įstoti į jo valdybą, jų tarpe 
La imą Ša lč iuv ienę ir Rėdą 
Sopronai tę . Pak laus t a s , kodėl 
j is sut iko kandidatuot i , kai yra 
a p s i ė m ę s kitų pareigų a te i 
t i n i n k ų organizacijoje, ka ip 
an ta i , Sendraugių pirmininko, 
j is a t sakė : „kas veža, t am ir 
k rauna" , kad pareigų priėmi
mas y ra lazda su dviem galais. 
Jo m a n y m u , valdyba turės to
bulinti ryšių palaikymą su dva
sios tėvais , t a rp kuopų ir są
jungų, t a r p tarybos ir valdybos, 
su Lie tuvos Katal ikų Bažny
čios, mokslo bei švietimo insti
tucijomis. Reikės nuo pa t ka
dencijos pradžios pradėti gal
voti apie kito Ateit ininkų kon
greso ruošą. 

I š r inkus pirmininką, buvo 
eilė balsavimų. Vyko kandidatų 
į AF ta rybą iškėlimas, pristaty
mas , r inkimai . (Šalia kitų, į ta
rybą buvo iš r inktas , kandida
tavęs į p i rmin inkus . Mindaugas 
Kuliavas.) Po to, vyko kandi
datų į AF kontrolės komisiją iš
kėl imas , p r i s ta tymas , r inkimai . 
Buvo n u t a r t a , kad išrinktieji į 
vieną postą (pvz.. Ateitininkų 
federacijos p i rmin inkus a r jo 
valdybos nar ius) negalėjo kan
didatuot i į kitą (pvz.. Ateiti
ninkų tarybą) , todėl vyko eilė 
balsavimo kortelių pasiėmimų, 
ba lsų ska ič iav imų, r ezu l t a tų 
p raneš imų ir todėl balsavimas 
ilgai užsi tęsė. (Rinkimų rezul
ta ta i buvo paskelbti šio pusla
pio, liepos 19 dienos laidoje.) 
Užpildyti 19 asmenų Ateitinin
kų tarybos eiles, išeivijos atei-

Balsuojama Ateitininkų kongreso metu. 
Damušienė, dr . Pe t r a s Kisielius. 

Nuotraukoje matyti vysk. Jonas Kauneckas, Jadvyga 

t in inka i t u r ė s paskir t i ar 
i š r inkt i savo a t s tovus — iš 
Vokietijos ir Australi jos po 
vieną atstovą, o iš Šiaurės 
Amerikos — penki. 

Ate i t in inkų kongresas 
baigėsi iški lminga vakariene. 
Kai kurie iš toliau atvykusieji 
dėl vėlyvos valandos ir nuotolių 
negalėjo likti iki šio kongreso 
oficialaus uždarymo momento. 

IŠVADOS APIE KONGRESĄ 

Ką buvo gal ima išmokti, 
da lyvaujan t XIV Ateit ininkų 
federacijos kongrese? Sužino
jome, kad šiuo metu apskaičiuo
jama , kad Ateitininkų federaci
j a turi 1,700 narių (maždaug 
400 dalyvavo kongrese, iš jų 
maždaug 200 buvo delegatai). 
Lietuvoje veikia apie 70 moks
leivių ateit ininkų kuopų, iš jų 
37 kuopoms buvo atstovaujama 
kongrese. Šal ia tokių pabirų 
duomenų, buvo labai malonu 
asmeniškai susipažinti su veik
liais Lietuvos a te i t in inkais . 
Nors nebuvo daug laiko paben
drav imui , buvo galima už
kalbinti ka imynus salėje ir per 
pietus, buvo galima dalyvauti 
darbo būreliuose ir išgirsti apie 
Lietuvos atei t ininkų rūpesčius 
bei at l iktus darbus. Būrys stu
dentų ateit ininkų su kai ku-

malumų pravedimas ir procedū
rų iša iškinimas užėmė daug 
brangaus laiko. Pvz., prasidė
jus kokiam procesui, ar tai dis
kusijų, balsavimo, ar kandidatų 
kalbų, prezidiumas, neturėda
mas nustatytų gairių, dar tarėsi 
kaip tvarkytis, o po to dar aiški
no delegatams taisykles. 

Lietuvos^ateitininkai visus 
metus ruošėsi kongresui per 
„Atverkime langus" seminarus 
ir pan., o per praėjusius metus 
Šiaurės Amerikoje daugiau dė
mesio skyrėm savo metų veiklos 
temai, tuo gal praleisdami pro
gą giliau įsijungti į kongreso 
ruošą. 

Kongresui labiausiai trukdė 
nesilaikymas paruoštos dieno
tvarkės laiko. Tai gal buvo nere
alistiškai išdėstyta dienotvarkė, 
kurios buvo beveik neįmanoma 
laikytis. Būtų įdomu išgirsti 
kaip Ateitininkų federacijos 
valdyba ir taryba analizuos XIV 
kongresą — net tik jo pasi
sekimą, ir pasekmes, bet ir jam 
pasiruošimą. 

Nuėjus pasiklausyti kelių 
būrelių diskusijų, paaiškėjo kai 
kurios Lietuvos ateitininkų 
veiklos realybės. Gal ne visi 
Šiaurės Amerikos ateitininkai 
žino, kad Lietuvoje ateitininkų 
kuopos savo apylinkėse veikia 

I rma ir Mindaugas Kuliavos, veiklūs Lietuvos ateitininkai daug 
prisidėję pr ie Kongreso ruošos, ypač rengiant ateitininkų strate
ginio plano variantą, kongreso metu Mindaugas Kuliavas buvo 
iš r inktas į Ateitininkų federacijos tarybą. 

r ia is Atei t ininkų federacijos 
valdybos ir tarybos nariais sek-
.madienį per pietus rinkosi į 
šalut inį . .Takiosios Neries" 
viešbučio kambarį pokalbiams 
ir diskusi joms. Jaunesniųjų 
a te i t in inkų vadovės t rumpai 
pabendravo ir gal bus stengia
masi užmegzti tol imesnius 
ryšius 

Ko buvo pasigendama? Kai 
kada jautėsi , kad kongreso for-

t i t is praveria 

skirtingai—vienos steigiamos 
per mokyklas, kitos per savo 
vyskupijas. Tad finansinė para
ma ir kai kurie užsiregistra
vimo formalumai skiriasi. 
Apart turėdamos ryšius su 
Ateitininkų federacijos valdyba, 
kuopos ta ip pat turi reikalų 
tiesiog su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia ar Švietimo ministeri
ja 

Ateitininkai abipus Atlanto 
gali geriau vienas kitą pažinti 
Ateit ininkų kongresu metu, 
elektroninėse diskusijose, per 
straipsnius apie veiklą tinkla-
lapiuose ir spaudoje. Didžiau
sieji po-kongresiniai uždaviniai, 
tai pavyzdinga ir turininga 
ateities veikla, išėjimas į vi
suomenę, pasimokymas iš kon
greso, tarpusavio ryšių palaiky
mas. Reikia tikėtis ir manyti, 
kad naujai išrinktas ateitininkų 
federacijos pirmininkas su jo 
pakviesta valdyba ir ateitinin
kų taryba ves mus visus 
pirmyn Kaip ateitininkų himno 
žodžiai mums primena, „ateitį 
regim tėvynes laimingą" 

'pabaiga) 

Studijų savaitgalis 
Dainavoje 

Ateitininkų studijų savait
galis įvyks rugpjūčio 29 iki rug
sėjo 1 d., Dainavoje. Kviečiami 
visi ateitininkai, jų idėjoms pri
jaučiantys ir šiaip ateitininkų 
judėjimu besidomintys. Tai ge
ra proga susipažinti su ateiti
ninkų veikla ir praleisti pasku
tinį vasaros savaitgalį lietuviš
koje stovyklavietėje. Dainavoje. 

Kviečiami vyresni ir jau
nesni , tačiau pageidaujama, 
kad nepilnamečiai keliautų ir 
registruotųsi kartu su tėvais. 
Šeimos bus apgyvendinamos 
kartu. 

Užsiregistruoti ir užsakyti 
kambarį prašome siųsti $65 
užstatą Jonui Kazlauskui. 9313 
Oxford Trail. Brecksville. OH 
44141. Siunčiant, pridėkite ir 
šią informaciją: šeimos narių (ir 
svečių) vardus ir amžius ir e-
pašto adresą arba telefono nu
merį. Kaina suaugusiems yra 
$65 už kambarį ir $65 už mais
tą. (Studentams ir vaikams bus 
duodama nuolaida.) Čekius 
rašyt i . .Lithuanian Catholic 
Federation Ateitis. Inc." 

Klausimus apie registraciją 
atsakys Jonas Kazlauskas el-
paštu: SKazlau648@aoI.com 
Apie programą—Vainis Aleksa, 
el-paštu: vainis@uic.edu 

EDMUNDAS V12NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos caaai susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALiS 
Dantų gydytoja 

15543VV. 127th Str. 
Suite 101. Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health. 
1200 S. York. Elmhurst. !L 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaiku gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARTJOLCGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-4^1-3300 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Pubhshed daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Mondav observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd bv the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street. 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunciame Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 

Draugo prenumerata v ra m o k a m a iš anksto 
Metams 1/2 metų 3 men. 

JAV $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje ir kitur <US.) $115.00 $65.00 $45.00 
T i k šeštadienio la ida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $65.00 $50.00 $38.00 
Užsakant į L ietuvą: 
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 redaktore - Danu tė Bindokienė 
Administratorius - Va len t inas K rump l i s 
Moderatorius - k u n . V i k t o r a s Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 ik i 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: administraci ja@draugas.org 

redakci ja@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
- - m M 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Famtly 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 POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.:Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Kingery Hwv. VVIcvvbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSK1S, MD 

SCOTT GREENVVALD, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
E&Grcve: 847-718-1212 

rUbertyvie. www.illinoispain.com 

EUGENE C. DECKEK DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St.. Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

H ^ H Dr. Vida :.Puodžiūnienė 
r^T^J, Healthy Connection 
\7 —« Chirrjrjractic & Rehab 

Manualine ir fizine terapija, sporto 
traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šute 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

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. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros. kaklo, gatves siausmų 

(ir migrenos), sportiniu traumų specaSastas 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
983C S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge. !L 60415 
Tel. 708-636-6622 

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

Cardiac Diagnosis. LTD. 
6417 VV. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 

ctiįropraktika. manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem. Bridgevievv. IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha. Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St Chcago, L 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E CEPELE, DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
VViltovvbrook. IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocines ligos 
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DARIUS UDRYS 

Vilniuje prasidėjęs, Pasau
lio lietuvių jaunimo kongre
sas, po viešnagės Punske, at
keliavo į Vokietiją, kur lietu
vių Vasario 16-osios gimnazi
jos patalpose vyko lietuviško 
jaunimo studijų dienos. Da
lyvavo per 80 delegatų iš ke
liolikos pasaulio šalių, pra
dedant Argentina ir Austra
lija, baigiant Rusija, Jung
tinėmis Valstijomis ir Urug
vajumi. Savaitė prasidėjo de
legatų ataskaitomis apie lietu
viško jaunimo veiklą kiek
vienoje šių šalių ir svarsty
tomis apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Jaunimas svarstė išei
vijos padėtį ir savo santykius 
su tėvyne. 

Per aštuoniasdešimt lietu
vių iš įvairių pasaulio šalių 
pradėjo savo studijų dienas, 
išklausydami buvusio disiden
to Vytauto Bogušio pranešimo 
apie jaunimo dalyvavimą pasi
priešinime tarybinei valdžiai 
aštuntą ir devintą dešimtmetį. 

Bogušis aiškino, kaip sep
tyniolikmečio Romo Kalantos 
susideginimas paskatino Lie
tuvos jaunimą pradėti viešai 
priešintis tarybinei okupaci
jai. Kalbėdamas iš asmeniškos 
patirties ir cituodamas išslap
tintas saugumo bylas, Bogušis 
pasakojo, kaip Kalantos laido
tuvės įvyko dvi valandas 
anksčiau, nei jo tėvai numatė, 
kaip tada pirmąsyk okupuoto
je Lietuvoje iš maištaujančios 
jaunimo minios pasigirdo šū
kiai „okupantai lauk", „laisvė 
Lietuvai" ir kiti antitarybiniai 
šūkiai, kaip Kaune prasidėjo 
riaušės ir kaip saugumas savo 
vidiniuose dokumentuose bei 
pokalbiuose paskui prisipaži
no, kad apsižioplino, never
buodamas daugiau jaunimo, 
neinfiltruodamas moksleivių 
ir studentų gretų. 

Pasak Bogušio. Kalantos 
susideginimais ir buvo pra
džia jaunimo pasipriešinimo 
tarybinei okupacijai. Po 1972-
ųjų metų naujų atsirado lei
dinių, draugijų, kaip Eucha
ristijos bičiuliai, kurių nariai 
aiškinosi komunizmo trūku
mus ir ėmė vis garsiau rei
kalauti laisves. Leidiniai buvo 
slaptai siunčiami į užsienį, 
kur išeiviai juos perspausdin
davo ir sugrąžindavo Lietuvon 
platinimui. 

Huettenfolde susibūru
siam jaunimui buvo įdomu 
sužinoti, kaip sporto rung
tynės ir roko koncertai tapo 
pasipriešinimo progomis, kad 
net toks paprastas dalykas, 
kaip džinsai, buvo laikomas 
politiniu simboliu — tarybinė 
valdžia nenorėjo, kad jauni
mas jais devetų. kad užsiau

gintų ilgus plaukus, klau
sytųsi roko muzikos, taip pat, 
kaip tarybinė valdžia per
sekiojo j a u n u s disidentus, 
t rukdydama jiems įstoti į 
aukštesnes mokyklas, išiųs-
dama karo tarnybai toli nuo 
Lietuvos, grasindama psichia
trinėmis ligoninėmis ir netgi 
sodinda-ma į kalėjimą. 
Bogušis vi-liasi, kas ateityje ši' 
tema bus labiau tiriama ir 
daugiau apie ją pasirodys lei
dinių. 

Po to studijų savaitės da
lyviai išgirdo Vytauto Lands
bergio kalbą, kurioje Atkuria
mojo Seimo pirmininkas aiški
no kertines nepriklausomybės 
atkūrimo sąvokas, pabrėž-
damos žodžio svarbą, pvz., 
kaip svarbu įtvirtinti Vaka
ruose sąvokos „captive na-
tions" — t.y. įkalintos tautos, 
sąvoka, kaip Sąjūdžio metais 
užteko roko grupės „Antis" 
dainininkui Algirdui Kaušpė
dai surikti į mikrofoną „Lietu
vos valstybė" ir minia pašoko 
ant kojų, kaip Sąjūdžio kova 
su Maskva tapo painia žodžių 
ir sąvokų kova — kieno galio
ja įstatymai, kodėl Tarybų Są
junga nepaiso savo konstituci
jos, ir. kiek vėliau, kieno kons
titucija galioja Lietuvoje — 
Lietuvos ar TSRS? 

Lietuvoje apsigyvenęs Ka
nados lietuvis Darius Rossas 
aiškino, su kokiais iššūkiais 
susidurdavo, tik atsikraustęs į 
Lietuvą. Rossas, kuris yra 
lietuvių ir škotų kilmės, pa
žymėjo, kad jam nuvykus į 
Škotiją, vietos gyventojai sku
bėjo pripažinti jo škotišką kil
mę — sužinoję apie tai. jie iš
kart vadino jį savu, nors ir 
gimęs bei augęs Kanadoje. 
Lietuvoje kaip tik priešingai 
— pasak jo. lietuviai dažniau
siai jo lietuviškos tautybės 
nenorėjo pripažinti, aiškino, 
esą jis — amerikietis, bet tik
rai ne lietuvis. Rosso nuomo
ne, tai susiję su tuo. jog lietu
viams labai reikšminga jų kal
ba. Rossas dar pridūrė jog. pa
gyvenus Lietuvoje, jam ima 
keistai skambėti kai kurie 
išeivių reikalavimai. Komen
tuodamas neseniai Vilniuje 
įvykusį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą, Rossas 
pasakė kar ta is manąs, jog 
vyresnioji išeivių karta prara
do ryšį su tikrove. Šį jo pa
reiškimą jaunimas salėje su
tiko plojimais. 

Popiet Marijonas Mikuta
vičius kalbėjo apie pop-
kultūrą Lietuvoje, ir vyko dis
kusijos apie Lietuvos žinia-
sklaidą, kurioje didžiausio 
dėmesio susilaukė žiniasklai-
dos korupcijos — paperkamu-
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Danutė Bindokienė 

Lietuviška oazė vardu 
„Draugas" 

Jaunimo sąjungos atstovai PLB Seime. 

LIETUVOS KARALYSTES 750-METĮ MININT 
LIBERTAS KLIMKA 

Prabėgęs liepos mėnuo Lie
tuvoje buvo reikšmingas iški
liais renginiais, skirtais Min
daugo karūnacijos jubiliejui. 
Ir labai svarbiais mūsų dar 
nebrandžiam pilietiškumui... 
1253-ieji — laiko slenkstis, 
kurį peržengė Lietuva savo 
politinėje raidoje. Dar po 134-
erių įvyko krašto krikštas, 
buvo peržengtas ir dvasinės 
raidos slenkstis. 

Mindaugo būta išties įžval
gaus politiko: tik sukūręs vals
tybę, jau norėjo ją matyti greta 
kitų Europoje. Tai garantuotų 
jos išlikimą tolimoje ateityje. 
Ir šis Mindaugo karūnacijos 
faktas tebėra reikšmingas 
prabėgus 750 metų. Apsisuko 
istorijos ratas, ir lietuvių tau
tai XX ir XXI amžių sandūroje 
vėl tenka spręsti savosios vals
tybės likimo bei vietos pa
saulyje problemą. Taigi teisin
gą šūkį pasirinko šventės sos
tinėje organizatoriai: ..LIE— 
TU—VA — teaidi iš senųjų 
Mindaugo laikų!" 

O iš šventės akcentų kaip 
svarbiausius galima išskirti 
M. Mažvydo bibliotekos pries
tato atidarymą. M. K. Čiurlio
nio galerijos rekonstrukciją, 
tautinio kostiumo etalonų su
kūrimą. Tokie jubiliejai išties 
turi būti pažymėti nevienadie-
nės reikšmės darbais. Tik 
tada jie bus prasmingi. 

Kas tik atsilanko šiomis 
dienomis Vilniuje, skuba prie 
karaliaus Mindaugo pamink
lo Pilies kalno papėdėje. Gra
žus buvo jo atidarymas, daly
vaujant Europos monarchų 
šeimų atstovams. Su liaudiš
kąja sutartine, trimitais nuo 
pilies kuorų, iškiliu profeso
riaus E. Gudavičiaus žodžiu. 
Stabtelkime ir mes ties šiuo 
skulptoriaus Regimanto Mid-
vikio darbu. įsijauskime į tų 
tolimų laikų reikšmę šian
dienos Lietuvai. 

Architektai Algimantas Nas-
vytis ir Ričardas Krištapa-
vičius subtiliai parinko vietą 
valdovo sostui. Ateinant nuo 
naujo tilto, paminklas tarsi 
išauga iš arsenalo, dabartinio 

Nacionalinio muziejaus, ar
kos. Artėjant. Mindaugo ka
rūna susilieja su Aukštutine 
pilimi, kuri karūnuoja Vilnių. 
Jeigu prie paminklo eitume 
nuo Antakalnio pusės, paste
bėtume, kad sosto siluetas įsi-
piešia į katedros varpinę. Ypač 
tai išryškės rudenį, kai nukris 
supančių medžių lapija. Min
daugas soste didingas ir ra
mus. Pagrindinis darbas nu
veiktas — Lietuva sulipdyta iš 
gentinių žemių ir karūnuota, 
įteisinant ją tarp kitų Europos 
valstybių. Karaliaus žvilgsnis 
nukreiptas į vakarus, rankose 
valdžios insignijos — skeptras 
ir Imago mundi — patvirti
nančios pasauliui pilnutines 
Lietuvos teises. Tik giliai įkri
tusios ir pavargusios valdovo 
akys išduoda, kiek netekčių ir 
kraujo kainavo valstybės kūri
mas... 

Perskaičius lotynišką įra
šą paminklo cokolyje ^Min
daugas, Lietuvos karalius iš Die
vo malonės", dėmesį atkreipia 
kalendoriniai ženklai, juosian
tys postamentą. Jrašai šalia 
jų dvigubi; šventės įvardytos 
krikščioniškai ir tradiciškai. 
Ženklai paimti iš runiškųjų 
kalendorių; deja. jie nėra min-
dauginės epochos, iš kurios 
kultūros paveldo apskritai 
mažai kas telikę. Kalendorinis 
ratas priverčia nejučiomis 
paminklą apeiti aplinkui; tada 
pastebėsime iš ko gi išauga Min
daugo sostas. Jo atkaltė — tarsi 
alkų kalnai, tarsi ąžuolo ša
kos. Juk paminklas stovi Šven
taragio slėnyje, senojo tikėji
mo alkavietėje. Pabirę ant atkal
tės simboliai, ženklai — užuo
minos į Lietuvos kultūros išta
kas. Tokia potekstė kalba apie 
tautos dvasingumo raidą. 

Istoriniai šaltiniai byloja 
apie sudėtingą krikščionybės 
kelią į Lietuvą. Etnologiniai 
tyrinėjimai rodo. kad lietuvių 
papročiai bei tradicijos yra 
sinkretiški, išlaikę daug seno
sios pasaulėžiūros elementų. 
Mindaugo krikštas dar nega
lėjo reikšti viso krašto chris
tianizacijos: feodalinė sanklo
da tais laikais dar nebuvo su
siklosčiusi. Pasak eiliuotosios 

Livonijos kronikos, pasikeitus 
politinei situacijai žemaičiai 
įtikinę ir patį Mindaugą atsi
mesti nuo krikščionybės: 

Nepatinka mums, 
žemaičiams, 
Šitie poelgiai tavieji... 
Jei atsisakysi Kristaus, 
Ir žemaičiai tau pagelbės, 
Nuoširdžiai tave jie myli, 
Reik su jais iš vieno eiti 
Ir atmesti krikščionybę. 
Tu dėl to turi kentėti, 
Kad savus dievus apleidai. 
Dauguma istorikų mano. 

kad visa ta valdovo klystkelių 
istorija — aršių Lietuvos prie
šų pramanai. Rusų metraštis, 
žinomas istoriografijoje Ipati
jaus vardu, taip pat pasmerkė 
Mindaugą. Ten tokios eilutės: 
„Mindaugo krikštas buvo ap
gaulingas, savo dievams slap
tai aukojo; visų pirma Xu-
nadieviui ir Teliaveliui, ir Di-
viriksui. Zuikių dievui ir Me
deinai... Savo dievams aukojo 
ir mirusiųjų kūnus degindavo, 
ir savo pagonybę viešai išpa
žindavo..." Šis metraščio tekstas 
yra susilaukęs daugybės ko
mentarų. Juk dideliam mito
logijos tyrinėtojų džiaugsmui 
čia išvardyti lietuvių garbinti 
dievai. Iš esmės tai pirmasis 
rašytinis senosios lietuvių re
ligijos šaltinis. Apibendrinus, 
dabar galima pasakyti, kad 
įvardytieji dievai sudaro baltų 
mitologijos hierarchinę viršū
nę, būdingą ir kitiems indoeu
ropiečiams. Nunadievis — 
aukštinamasis kreipinys, eu
femizmas, skirtas aukščiau
siajai dievybei. pasaulio 
kūrėjui. Teliavelis — arba iš
kraipytas, neteisingai užrašy
tas Kalvelio vardas arba pože
mio dievybė. Vėlino antrinin
kas. Diviriksas Dievo rykštė, 
taigi Perkūnas. Zuikių dievas 
ir Medeina yra medžioklės glo
bėjai; pirmasis — tinklinės su 
varovais, antroji — stambių 
žvėrių raitomis. O politinę 
metraščio potekste išduoda 
žinių apie Mindaugą prieš
taringumas: aukojo slaptai, 
išpažino — viešai. Štai ir kyšo 
klastotės ausys! Kad ir tolimi 
laikai, bet žmonių poelgiai 
tokie šiuolaikiški... 

Vasaros karščiuose dūsta 
Europa (kenčia nuo jų ir Lie
tuva). Didžioji JAV dalis taip 
pat varginama aukštos oro 
temperatūros bei siautulingų 
audrų. Tik kažkaip Michigan 
ežero pašonėje ši vasara pa
dovanojo malonią oazę: ir lie
taus kritulių užtenka, ir tem
peratūra retai peršoka 30 C 
laipsnių. Kai kas net padejuo
ja: štai jau rugpjūtis, o vasaros 
kaip ir nebuvo... 

Tačiau, kaip čia kiek il
gėliau pagyvenę prisimena, 
Čikaga ir Amerikos Vidurio 
vakarų sritis ne vieną vasarą 
alpte alpo nuo karščio ir kas
dien net dešimtimis skaičiuo
davo dėl šios priežasties miru
sius žmones. Taigi, kaip mūsų 
liaudis pataria, nereikia vyti 
Dievo į medžius. 

Čikagoje, kuri kartais va
dinama užsienio lietuvių sos
tine, yra ne viena lietuviška 
įstaiga, institucija. Čia galima 
ir lietuviškų prekių nusipirk
ti, ir skaniai lietuviškais pa
tiekalais pasivaišinti, ir lietu
višką muziejų aplankyti. O 
kur dar Jaunimo centras su 
šeštadienine mokykla, rengi
niais, Čiurlionio galerija, Li
tuanistikos tyrimų ir studijų 
centru, nuostabiais archyvais. 
O kur dar priemiestinis Pa
saulio lietuvių centras su vi
somis pramogomis ir rimtais 
darbais. Kadangi sostinei rei
kalingos ir šventovės, turime 
ir jų: vieną tikrai lietuvišką — 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapiją, be to, dar Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo šventovę, 
kurioje vyksta lietuviškos pa
maldos ir Lemonte Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misiją. 
Mišios lietuviškai aukojamos 
ir jėzuitų koplyčioje prie 
Jaunimo centro, ir marijonų 
koplyčioje prie „Draugo" pas
tatų. Taip pat veikia lietuvių 
evangelikų liuteronų Tėviškės 
bei iš dalies Ziono parapijos... 

Tačiau viena, tikrai lietu
viška oazė yra „Draugo" pas
tate. Čia veikia ,J3altia express" 
siuntinių persiuntimo agen
tūra. BALFo centrinė įstaiga, 
neseniai persikėlęs Lietuvos 
Respublikos konsulato įstai
gos padalinys. Draugo fondo 
įstaiga, knygynėlis, gražių 
suvenyrų parduotuvėlė, JAV 
pašto padalinys ir, žinoma, 
vienintelio lietuviško dien
raščio už Lietuvos ribų redak
cija, administracija, spaustu
vė. 

Nors, kaip buvo paminėta 
liepos mėnesio pradžioje, 
„Draugas" šiemet šventė 94 
metų sukaktį, daug neseniai į 
šį kraštą atvykusių tautiečių, 
apsilankę konsulate, nustem

ba, kad Amerikoje lietuviai 
turi savo dienraštį... Jų neži
nojimu nesistebime, nes Lie
tuvoje visgi apie užsienio lie
tuvių veiklą labai mažai užsi
menama, o didžioji spauda bei 
apskritai žiniasklaida čio
nykščių tautiečių veiklą tie
siog ignoruoja. 

Galbūt yra ir kitų prie
žasčių, kad nenorima matyti 
tai, kas tiesiog akis bado. „Tai 
ne mūsų, o dipukų laikraštis", 
— ne kartą girdime pasisaky
mus, nepaisant, kad I išskyrus 
vyr. redaktorę) redakcijoje 
darbuojasi išskirtinai iš Lie
tuvos neseniai atvykusios re
daktorės bei kitos darbuotojos, 
o „Draugo" puslapiuose di
džioji medžiagos dalis yra kaip 
tik apie Lietuvą ir naujaku
rius tautiečius. 

Tiesa, „Draugo" ištiki
miausi skaitytojai ir rėmėjai 
yra anksčiau šiame krašte įsi
kūrę lietuviai. Net ir pavė
luotai „Draugą" gaudami, 
randa medžiagos, kurios verta 
palaukti, o paskui godžiai per
skaityti. Ačiū tautiečiams Ka
lifornijoje. Floridoje. Pennsyl-
vanijoje, Nebraskoje. New 
Yorke, Maine, Connecticut ir 
kitose tolimesnėse valstijose, 
kurie kasmet atnaujina pre
numeratą ir dar auką leidybos 
išlaidoms sumažinti prideda. 

Tačiau to jau neužtenka. 
„Draugui" reikia daugiau 
skaitytojų. Kol dabartiniai lie
tuviai imigrantai „apšils ir 
apsipras" šiame krašte, kreipia
mės vėl į savo ištikimuosius 
skaitytojus: padėkite padau
ginti prenumeratorių skaičių. 
Užprenumeruokite „Draugą" 
savo vaikams, negyvenan
tiems namuose, vaikaičiams, 
išvykusiems į universitetą. 
vestuvių, gimtadienių, sukak
čių proga: giminėms Lietu
voje, savo gimtojo miesto bib
liotekoms, mokykloms, skai
tykloms, organizacijoms. .Drau
gas" spausdina ateitininkų, 
skautų, sportininkų, šaulių, 
kitų organizacijų, ypač Lietu
vių Bendruomenės apylinkių 
bei apygardų, veiklos aprašy
mus, žinutes, nuotraukas. O 
kiek tų organizacijų narių 
skaito „Draugą"9 

Artėja ruduo ir laukuose, 
soduose, miškuose noksta va
saros sukrautas derlius. Pre
numeratorių pagausėjimo der
liaus laukia ir vienintelis lie
tuviškas dienraštis. Jeigu 
bent kas kelintas skaitytojas 
pasistengtų surasti vieną 
naują prenumeratą. „Drau
gas" jau galėtų pradėti pla
nuoti 100 metų sukakties iš
kilmes ir viltingai žvelgti dar 
toliau į ateitį. 

IS ATLANTO VANDENYNO 
Į RAMŲJĮ 

ALEKSAS VITKUS 

Turtingą miestą dažnai 
užpuldavo piratai ir panašūs į 
juos prancūzų bei anglų jū
reiviai. Miestą 15S6 metais 
ypač nuniokojo garsusis anglų 
Sir Francis Drake. Po to 
Ispanijos karalius Pilypas II 
pasamdė garsų italą inžinie
rių Antoneli pastatyti eilę 
stiprių fortų, apsaugojančių 
priėjimą prie uosto. Cartagena 
buvo pats pirmas miestas, 
pasiskelbęs nepriklausomybę 
nuo Ispanijos karūnos. Mies
tas pasivadino Cartagonos 
respublika, iš kurios garsusis 
Pietų Amerikos laisves kovo
tojas Simon Bolivar pradėjo žy
gį prieš ispanų valdžią. Deja. 
del šiuo laiku Kolumbijoje 
vykstančiu neramumų ir susi
rėmimų su narkotikų pirkliais 
musų laivo kapitonas nutarė 

tą seną istorinį miestą aplenk
ti. Taip jo ir neteko pamatyti. 

Nuo Cartagonos netoli ir 
iki Panamos kanalo, mano 
svarbiausio šios kelionės tiks
lo. Tuo tarpu vakarais mus 
linksmino įvairūs samdyti, su 
mumis keliaujantys daini
ninkai, instrumentalistai, 
pvz.. pianistai, ksilofonistai. ir 
net vienas žonglierius lan 
FinkeI, ksilofonistas vieną va
karą savo nepaprastu greičiu, 
išraiška ir mimika taip suža
vėjo visus klausytojus, kad 
visa teatro salė net pašoko 
nuo kėdžių. Finkel. tikras ak
torius, norėjo pagarbiai pami
nėti savo. ten buvusį. 75 metų 
seną tėvą. bet, įdėmiai įsi
žiūrėjęs į mus. klausytojus, tik 
sumurmėjo: „75 jau nėra taip 
svarbu". Apsidairiau ir aš. ir 

pagalvojau, kad dauguma 
mūsų gerokai išsidėvėjusių 
keleivių buvo žmonės, kurie 
turbūt per ilgai gyveno. 

Prasidėjo keliolika popie
čių užsitęsusi su mumis plau
kiančio inžinieriaus Alvin Fi-
schen. gerai paruošta ir per
duota, paskaitų serija apie 
Panamos kanalo istoriją ir jo 
statybą. Jei šią straipsnių se
riją skaito koks nors statybos 
inžinierius, jis turbūt nustebs, 
kad visa kanalo ir jo šliuzų 
statyba buvo pravesta be jokio 
gelžbetonio. Mūsų pasakotojas 
inž. Fischer aiškino, kad tai 
padėjo tam milžiniškam beto
no masyvui išsilaikyti nesu
trūkinėjusiam per tiek metų. 
Gelžbetonio strypai vandenyje 
būtų pradėję rūdyti ir visa są
ranga ilgainiui trūnyti. Pana
šiomis naujai patirtomis min
timis noriu pasidalinti su tech
nika mažiau besidominčiais 
skaitytojais. Pats žodis ..Pana
ma" indėnų kalba reiškia 
..daug žuvų". Šia proga noriu 

įterpti ir vieną palindromą 
apie Panamos kanalą. Palin
dromas tai yra eilė žodžių ar 
frazių, kurie persiskaitomi 
vienodai, nepaisant, kaip juos 
skaitytumei — iš pradžių ar 
nuo galo: „A man, a plan, a ca-
nal, Panama". Ar ne savo
tiškai įdomu? 

Kanalo istorija mane taip 
suintrigavo, kad bijau, jog gal 
per daug jos pripasakosiu. Bet 
man atrodo, kad šis kanalas to 
vertas. Juk jis pakeitė žemės 
veidą, sujungė du didžiulius 
vandenynus ir perskyrė Ame
rikos žemyną per pusę. Ame
rikos laivams iš New York. 
kad pasiektų San Francisco. 
nebereikėjo plaukti tūkstan
čius mylių aplink pietinę Ame
riką. Tai buvo nepaprastas 
projektas, kurį galima paly
ginti net su didžiosiomis Egip
to Gizos piramidėmis. 
Piramidės buvo statytos fa
raonų garbei prieš kelis tūks
tančius metų, tuo tarpu Pa
namos kanalas buvo pastaty

tas visos žmonijos naudai ir 
patogumui. Nors. kanalą sta
tant, ir žuvo tūkstančiai žmo
nių nuo įvairių ligų bei nelai
mingų atsitikimų, reikia pri
pažinti, kad tai buvo pats 
didingiausias iki tol naujojo 
XX amžiaus pradžios pasieki
mas. Svarbiausia, šis kanalas 
ir dabar tarnauja žmonijai, jau 
beveik 100 metų po jo pastaty
mo. 

Svajonės apie galimą Pa
namos kanalą prasidėjo anks
ti, dar prieš šimtus metų. 
Vieną 1513 metų vėlyvo rug
sėjo mėnesio vakarą, kai vie
nas taikingesnių ispanų užka
riautojų. Vasco Nunez de Bal-
boa. susidraugavęs su vieti
niais indėnais, per tankias 
džiungles iš ispanu neblogai 
pažįstamos Atlanto pakrantes 
priėjo prie kranto dar niekad 
nematyto didelio vandens plo
to, kurj jis. tą atmintiną diena, 
esant neįprastai labai ramiam 
orui. pavadino Ramiuoju 
(Pacific) vandenynu. Tai buvo 

visą mėnesį trukęs žygis per tą 
neilgą, bet beveik neperžen
giamą, džiunglių augmenija 
apaugusią, vos 40 mylių ilgu
mo sąsmauką. Kai Ispanijos 
karalius Karolis V sužinojo 
apie tą didį naujai surastą 
vandenyną, jis pradėjo ieškoti 
kelio, kaip į tą vandenyną 
galėtų įplaukti jo turtų ieškan
tys laivai. 

Deja. kelio nebuvo. Tuo 
tarpu ispanas Francisco Pi-
zarro užkariavo Inkų imperiją 
'dabartinę Peru), kur atrado 
daug aukso ir sidabro. Juos 
reikėjo kaip nors pervežti į 
Atlanto vandenyno pusę. iš 
kur tie turtai būtų gabenami į 
Ispaniją Per sąsmauką buvo 
pravestas šioks toks keliukas, 
kuriuo ir buvo naudojamasi 
per ištisus šimtmečius. Tuo 
tarpu per daug metų kariai su 
Anglija ir Prancūzija pagaliau 
taip susilpnino Ispaniją, kad 
XIX amžiaus pradžioje beveik 
visa Pietų Amerika išsilaisvi
no nuo Ispanijos jungo. Dabar

tinė Panamos valstybė, anks
čiau vadinta Nueva Andulacia 
provincija, paskui Nueva Gra
nada. 1821 metais tapo Ko
lumbijos dalimi. 

Kai 1848 metais netoli San 
Francisco buvo rasta aukso. 
tūkstančiai amerikiečių paliko 
savo namus ir ryžosi žūtbūt 
pasiekti Kaliforniją. Bet kaip'.' 
Vieni keliavo sausuma per 
vadinamuosius laukinius, in
dėnų užpuldinėjamus. Ameri
kos vakarus. Kiti plauke lai
vais aplink Pietų Ameriką 
• 13.000 mylių ilgumo kelione . 
o dar kiti bandė sutrumpinti 
tą kelione, bcsiskmdami sau 
kelią per Panamos sąsmauka. 
1846 metais Kolumbija leido 
per Panamos sąsmauką pas
tatyti geležinkelio liniją, ir jau 
1855 metais vienas Amerikon 
verslininkas, milijonierius 
Vv'tlliam Henry Asponvvall. per 
tą sąsmauką tokj geležinkeli 
pravedė. 

Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
80 METŲ SAULIŲ SĄJUNGOS 

GRETOSE 

Kazys Karuža. Jis jau 80 metų dar
buojasi šaulių gretose. 

1923 m. Vasario 16-ajai 
skirtame iškilmingame minė
jime Vilkaviškio „Žiburio" 
gimnazijoje į vietos šaulių bū
rį buvo priimtas būrelis gim
nazistų, tarp kurių buvo ir 
ilgametis LŠS išeivijoje J . 
Daumanto kuopos Los Ange
les vadas. LŠS ir LŠSI Garbės 
šaulys Kazys Karuža. Po 
trumpų apmokymų jaunasis 
K. Karuža netrukus buvo pri
imtas į gimnazijos rikiuotės 
šaulių būrį. Tapęs šauliu, 
penkiolikametis K. Karuža 
pasižymėjo aktyvia veikla, 
daug rašė Lietuvos laikraš
čiams apie šaulių veiklą ir 
gimnazijos gyvenimą... 

Manau, nesuklysiu pa
reiškęs, kad K. Karuža yra be
ne vyriausias amžiumai šau
lys tiek išeivijoje, tiek Lietu
voje. Penkiolikametis Vilka
viškio „Žiburio" gimnazijos 
gimnazistas tapęs šauliu, jis 
Šaulių sąjungos gretose skai
čiuoja jau 80 metų ir šiemet 
rugpjūčio mėnesį švęs savo 
95-metį. Šį nuoširdų, dosnų ir 
linksmą senelį-šaulį pažįsta 
nemažai šaulių, ypač Suval
kijoje, nes savo apsilankymų 
Lietuvoje metu jis aplankyda
vo šaulių dalinius ir mielai 
susipažindavo su vietos šau
liais. Tačiau mažai kas žino, 
kad būtent K. Karuža ir buvo 
pirmuoju ryšininku tarp išei
vijos šaulių vadovybės ir Šau

lių sąjungos atkūrimo inicia
tyvinės grupės. 

1989 m. vasarą K. Karuža 
viešėjo (pirmą kartą po 45 
metų svetur) Lietuvoje. Bū
damas Vilniuje jis apsilankė 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio būstinėje. Pokalbyje su 
tuometiniu LPS atsakinguoju 
sekretoriumi V. Čepaičiu jis 
sužinojo apie įsteigtą LŠS 
atkūrimo iniciatyvinę grupę ir 
gavo jos narių adresus, kurie 
birželio mėnesį buvo paskelbti 
laikraštyje „Tremtinys" su V. 
Zenkaus straipsniu apie LŠS 
centrinį chorą. 

Grįžęs į JAV-as, K. Karu
ža apie įsteigtą LŠS atkūrimo 
iniciatyvinę grupę ir jos narių 
adresus informavo LŠS išeivi
joj Centro valdybos pirminin
ką Mykolą Abarių ir pirmi
ninko pavaduotoją, tuometinį 
Vilniaus šaulių rinktinės Ka
nadoje pirmininką Juozą Šiau-
čiulį (mirė 1998 m. lapkričio 
mėn. Lietuvoje). Jau rugpjū
čio mėnesį LŠS atkūrimo ini
ciatyvinė grupė gavo minėtų 
išeivijos šaulių vadovų ir 
tuometinio J. Daumanto šau
lių kuopos pirmininko Juozo 
Pažėros (K. Karuža tuo metu 
buvo kuopos pirmininko pava
duotojas) laiškūs su nuošir
džiausiais sveikinimais ir lin
kėjimais. 

Apie įsteigtą LŠS atkūri
mo iniciatyvinę grupę bei jos 
narių adresus LŠST pirminin
kas M. Abarius paskelbė LŠŠT 
Centro valdybos aplinkrašty
je. Netrukus iniciatyvinę gru
pę pasiekė sveikinimo laiškai 
beveik iš visų JAV, Kanadoje 
ir Australijoje tuomet vei
kiančių šaulių dalinių. Vėliau 
šie ryšiai tapo dar draugiš
kesni ir tampresni, LŠST 
Centro valdyba ir daugelis 
šaulių dalinių aukojo nema
žas pinigų sumas Šaulių są
jungos atkūrimo ir stiprinimo 
Lietuvoje reikalams. 

Nemažai lėšų Lietuvos 
šauliams ir įvairioms organi
zacijoms yra paaukojęs ir pats 
K. Karuža bei J. Daumanto 
šaulių kuopa, kuriai K. Ka
ruža sėkmingai vadovauja jau 
13 metų. Jis ir jo kuopa ne 
kartą finansiškai yra parėmę. 
Šaulių sąjungą ir „Trimito" 
leidybą, buvo uniformuota 
Marijampolės rinktinės Vil
kaviškio P. Karužos vardo 
kuopos jaunųjų šaulių grupė, 
Vilkaviškio kraštotyros mu
ziejuje įrengtas Petro ir Kazio 
Karužų kambarys, šiam mu
ziejui K. Karuža padovanojo 
pašto ženklų kolekciją (jos 
kaina apie 10.000 dolerių), jis 
finansiškai rėmė Vilkaviškio 
biblioteką ir naujosios bažny
čios statybą, lėšų skirta Cari
tas, Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungai. Lietuvos parti

zanams, savanoriams (K. Ka
ruža — KASP Garbės savano
ris), skautams ir kitoms orga
nizacijoms. Kaip pats K. 
Karuža sakė: „Į Lietuvą esu 
nuvežęs apie 70,000 dolerių. 
Tik būna graudoka, kai kar
tais už auką buvo net nepa
dėkota". 

Pernai rugpjūčio 3 d. Ario
galoje vykusio Lietuvos Lais
vės kovotojų sąskrydžio metu 
teko pasikalbėti su Lietuvos 
garbės konsulu Los Angeles 
A. Čekanausku, kuris labai 
gražiais žodžiais atsiliepė 
apie K. Karužą. Jis sakė, kad 
be K. Karužos ir jo kuopos 
šaulių neapsieinama visų 
lietuviškų renginių ir švenčių 
metu, jie būna arba organiza
toriai, arba aktyviausi ir dar
bščiausi padėjėjai, kas pri
traukia naujai atvykusius 
tautiečius įstoti į šaulių kuo
pą ir įsijungti į lietuvių ben
druomenės visuomeninę veik
lą (pasak K. Karužos, pas
taruoju metu į kuopą įstojo 16 
naujai atvykusių lietuvių). K. 
Karužą visi Los Angeles lietu
viai pažįsta kaip aktyvų vi
suomenininką ir organizato
rių. Jo namuose, viloje „Tra
kai", įsteigtas šaulių kuopos 
štabas yra savotiškas lietuvy
bės ir šauliškumo propagavi
mo bastionas, kuriame nuolat 
verda darbas, rengiami minė
jimai, iškilmės, organizuoto-
jamos parodos, juose yra apsi
lankęs ne vienas garbingas 
svečias. Taip pat K. Karuža 
yra aktyvus Lietuvos žurna
listų sąjungos ir filatelistų 
draugijos narys, didelis kelio
nių mėgėjas ir lietuvių kul
tūros rėmėjas. 

K. Karuža parašė ir išlei
do ne vieną knygą. Jis sakė, 
kad pats rašyti pradėjo įkvėp
tas savo vyresniojo brolio, 
poeto ir rašytojo Petro Ka
ružos (mirė 1933 m. kovo 15 d. 
ir palaidotas Vilkaviškyje). 
Gyvendamas Los Angeles jis 
išleido brolio raštų ir atsimi
nimų apie jį knygą „Petras 
Karuža", kurią redagavo rašy
tojas A. Vaičiulaitis ir nese
niai miręs poetas B. Brazdžio
nis. Parašė jis ir išsamią bei 
kupiną įspūdžių knygą apie 
savo keliones po Europos val
stybes „Kelionių įspūdžiai — 
Europa". Karužų giminės is
toriją jis aprašė savo atsimi
nimų knygoje „Laikas ir įvy
kiai". 1998 m. K. Karuža išlei
do savo poezijos rinktinę 
„Paskutinė ašara". Taip pat 
jis ir kuopa aktyviai finansiš
kai rėmė kelių knygų, tame 
tarpe ir „Žemaičių didysis", 
leidybą. 

Neseniai su K. Karuža te
ko kalbėtis telefonu. Pokal
byje jis tvirtai pareiškė: „Savo 
95-metį būtinai švęsiu Lietu
voje. Svarbu, kad būtų svei
katos nuskristi į Lietuvą, o 
atgal... kaip Dievas duos...". 

Tad belieka K. Karužai 
palinkėti geriausios sveikatos 
ir stiprybės. Tikiu, kad K. 
Karužą 95-ojo gimtadienio 
proga sveikinsime Lietuvoje. 

Stasys Ignatavičius 

AMERIKA — 
SVAJONIŲ 

ŠALIS? 
Atvykau į Ameriką kaip ir 

dauguma — padirbėti vasarą. 
Jau svajojau, kaip bus gera 
grįžti į Lietuvą ir būti neprik
lausomai nuo mamos. Norė
jau užbaigti studijas (baigiau 
tris kursus Kūno kultūros 
akademijoje), pradėti kurti 
savo gyvenimą. Būčiau viską 
padariusi dėl savo svajonių. 
Tačiau visada jaučiau širdimi, 
jog manęs laukia kažkas dau
giau, kažkur kitur. Aš jau 
antri metai gyvenu čia, bet ir 
dabar kartais nesuvokiu, kaip 
apsisprendžiau pasilikti Ame
rikoje. 

Jeigu kas nors manęs pa
klaustų ar Amerika svajonių 
šalis, atsakyčiau — ne. Bet tai 
galimybių šalis. Galime dirb
ti, mokytis, linksmintis ir ne
reikia pirkti pigiausios duo
nos. Didelė pažinimo galimy
bė, skirtingos kultūros, skir
tingi žmonės. Kai kurie iš mū
sų džiaugiasi bent kiek pato
gesniu gyvenimu, kiti siekia kaž
ko daugiau. Neapsigaukime, 
nes nėra lengva, niekas ir ne
sakė, kad bus. Bet įmanoma! 

Tačiau ar tikrai to čia su
sirinkome? Ar ta tuštuma, ku
ri skverbiasi į mus lietingomis 
dienomis, naktimis, kai nesi-
miega. atsiperka patogesniu 
gyvenimu? Didesnėmis gali
mybėmis? Tai mintys, kurios 
neduoda ramybės. Klausiame 
savęs, kur mūsų namai? 
Spręsti tik jums, kiekvienam. 

Niekada nebebus taip, 
kaip buvo, o ir mes keičiamės. 

Vlada Žemliauskienė-Stankiene iš West Haven. ( T . rašo, kad pernai, jai švenčiant 80-ąjį gimtadienį, abu sūnūs 
— Gintaras ir Linas, palydėjo ją į tėvyne. J i e m s pirma karta lankantis Vilniuje atsitiko maloni staigmena, kai 
surado jų vardais pavadintas parduotuves ir panoro ta įvyk) įamžinti fotografijoje. Prie „Lino'" stovi Linas Žem-
liauskas, o prie „Gintaro" — Gintaras Žemliauska.^ 

Tikiu, jog mano namai ten, 
kur ir aš, gal ne tokie patys, 
bet namai. Planuoju dirbti ir 
baigti mokslus, mylėti ir gerb
ti aplinkinius, domėtis tuo, 
kuo galiu, kad tik nejausčiau 
tuštumos. Ir tikiu savimi. Ga
lite vadinti mane naivia, bet 
žinau, kad viskas bus gerai. 
Kartais tik tiek tereikia, kad 
kas nors pasakytų, jog viskas 
bus gerai. 

Per tuos dvejus metus gy
venau penkiose valstijose. 
Daug mačiau, sutikau daug 
įdomių žmonių ir supratau 
viena — kaip pasiklosi, taip ir 
išsimiegosi. Tad sėkmės vi
siems ir stiprybės. Rūpinkitės 
savimi ir vienas kitu. 

„... Pavydžiu paukščiams, 
į namus jie grįš pavasarį 
saulėtą..." 

Roma Šimkutė 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų ta ryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

KAIP IŠVENGTI SKOLŲ 

Minint Lietuvos kariuomenes 84 metų sukakti ir vietos ramovenų veiklos 50 metu jubiliejų Šv. Kazimiero para
pijos >aleje. I/is Angeles. ("A Iš kaires Danute Maldeikiene. .Jadvyga Karužiene, Irena Anene, Stasys Karuža, 
aktore Kutą ]/*e • Kilmonvtei 

Čia nekalbame apie pasko
las namams pirkti ar mokslui 
mokėti. Namas yra turtas, 
kurio vertė didėja kasmet ir 
nėra reikalo laukti to laiko, 
kol būtų galima užmokėti už 
namą grynais. Jaunam žmo
gui mokslo baigimas irgi yra 
turtas ir verta skolintis tam 
pasiekti. Bet jei kalbama apie 
naują automobilį, tai jau kitas 
dalykas. Jei turite rūpesčių 
dėl pinigų, geriau yra pirkti 
naudotą ar naują pigesnį au
tomobilį. 

Bet kaip yra su kredito 
kortelėmis? Dauguma žmonių 
turi po kelias korteles ir jas 
visas naudoja. O moka tik rei
kalaujamą mėnesinį mokestį. 
Ir dauguma tų žmonių nepa
galvoja apie procentus, kuriuos 
jie sumoka kredito kortelių 
kompanijoms. Jei priklausote 
daugumai — maždaug 60 
proc. kredito kortelių savinin
kų, kurie kas mėnesį turi mo
kėti už nupirktus pirkinius ir 
kurie moka vidutiniškai apie 
15 proc. už tai, sustokite, pa
galvokite, nebepirkite kredito 
kortelės ir nebedidinkite savo 
skolų. Tiems, kurie yra pripra
tę pirkti ne tiek kiek reikia, 
bet tiek kiek mato nesvarbu ar 
turi pinigų ar ne, tiems geriau 
pasiryžti ir sukarpyti kredito 
korteles. 

Angliškai kalbantiems ga
li padėti Jerrold Mundis kny
gelė „How to get out of Dėbt, 
Stay out of Dėbt and Live 
Prosperuos". Kiek brangesne 
kita knyga yra „Money Troub-
les" (Nok) Press). Jei norite iš
bristi iš kredito kortelių skolų. 
perkant mokėkite grynais 
arba naudokite „debit cards". 

Pirmiausia sumokėkite kre
dito kortelių skolas, kurios 
ima aukščiausius procentus. 
Jei turite keletą kredito korte
lių su palyginus nedideliu balan
su, numokėkite jas, kad 

sumažintumėte mėnesinių mo
kėjimų sąskaitų skaičių. Žino
ma, galite aukšto procento 
kredito korteles pakeisti be
veik kas savaitę jums siūlo
momis žemesnio procento kor
telėmis. Galite sumokėti kre
dito kortelių skolas paimdami 
žemo procento, nurašomą nuo 
federalinių mokesčių ..home 
eąuity" paskolą. Bet praktika 
rodo. kad žmonės, kurie yra 
turėję bėdų su skolomis, vėl 
gali patekti į panašias bėdas, 
sumokėję senas skolas. L'žtat 
geriausias kelias — būkite 95 
proc. tikri, kad nebebrisite į 
naujas skolas, užuot ieškoję 
žemesnio procento, kad galė
tumėte daugiau skolų daryti. 
Jei negalite sukarpyti visų 
kredito kortelių iš karto, 
sukarpykite — atsisakykite 
vieną šiandien, o kitas — po 
vieną kas mėnesį. Pasilikite 
vieną kredito kortelę bėdos 
reikalui, bet nesinešiokite jos 
— užrakinkite kur nors stalčiuje. 

Žmogus gali išgyventi ir su 
mažiau pinigų. Yra daug būdų 
taupyti — atliekant įvairius 
darbus apie namus ir namuo
se patiems, arba mesti rūkyti. 
Mesti rūkyti yra sunku, bet 
pagalvokite, kad taip galėtu
mėte sutaupyti apie 1.500 dol. 
per metus. Moterys šukuoki-
tės plaukus pigesnėse kirpyk
lose arba pačios juos išplau
kite ir susišukuokite. Cia tik 
mažučiai pavyzdėliai, kaip ga
lite sutaupyti pinigų, jei norite 
nors kiek pasiaukoti ir tuo 
pačiu mokėti vis mažiau pro
centų už naudojimą pirki
niams ir patarnavimams 
kredito kortelių — jas nu-
mokant. nekalbant jau apie 29 
dol. ar daugiau baudos už pa
vėluotą kortelių mėnesinių 
sąskaitų mokėjimą. 

Jei esate taip įbridę i sko
las, kad nuolat turite mokėti 
baudas už pavėluotus mokeji-

Jaunoj i Daniaus Šilgalio šeima su -Justinuku priekyje stebi lauko teniso 
pirmenybių žaidynes, vykusias Cleveland. OH, liepos 26-27 d. Danius Šil-
galis ta ip pat žaidė vyru dvejete. Elvyros Vodopalienės nuotr. 

mus ar net jums gresia ban
krotas, pagalvokite apie ..Na
tional Foundation for Credit 
Counceling" internete — 
www.nfcc.org arba paskam
binkite telefonu 1-800-388-
2227 dieną ar naktį, kad suži
notumėte, kur yra NFCC įs
taiga ar „Consumer Credit 
Counseling Service" arčiausia 
jūsų. Už patarimus nereikia 
mokėti, o jei reikia, tai labai 
mažai. Jų patarnavimas gali 
būti ir tarpininkavimas, kad 
sumažinus skolos atmokėjimo 
išdėstymą ir kartais, kad iš
vengus labai didelių skolos 
procentų. Kai kurie tie patar
navimai yra siūlomi „on line" 
arba telefonu. Dar viena tokių 
patarnavimų įstaiga yra ..The 
Lutheran .Sočiai Service of 
Minnesota" (www.cccs.org) 
arba telefonas 1-888-577-
2227. Jie padeda vartotojams 
visoje Amerikoje, ne tik Min-
nesotoje. Bet saugokitės tokių 
„patarnautojų", kurie nori tik 
pasipelnyti iš jūsų finansinių 
nesėkmių. Nekreipkite dėme
sio į visus „spam-e-mail" pa
siūlymus sumažinti jūsų sko
las. Atsisakykite visų naujų 
kredito korteliu pasiūlymų, 
nesvarbu kaip patraukliai tie 
siūlymai atrodo. Korteles siū
lomos, kad dar daugiau skolų 
pasidarytumėte. Taip pat 
pagalvokite, kad verta išleisti 
12.95 dol. (wwwmyflco.com), 
kad pasitikrintumėte savo 
kredito istorijos įvertinimą 
(credit rating) ir gautumėte 
brošiūrą ..l'nderstanding Your 
Credit Srore" su patarimais. 
kaip ją pagerinti. Ar kada nors 
skolinote ar skolmotes iš draugų 

ar giminių: C a neturime 
mintyje 10 dol.. bet 1.500 dol.. 
o gal ir 10.000 dol'' Tai puikus 
būdas prarasti ir draugus, ir 

pinigus. Žinoma, čia neturime 
mintyje tų atvejų, kai „pasko
la" suteikiama kaip dovana, 
žinant, kad žmogui reikia pa
galbos ir jis tos „paskolos" ne
pajėgs grąžinti, bet jam sma
giau priimti tai kaip paskolą, 
o ne kaip labdarą- dovaną. 
Bet jei skolinate ir norite, kad 
tie pinigai jums būtų grąžinti, 
sudarykite gerus teisinius do
kumentus, kad paskui neturė
tumėte problemų atsiimant 
skolą. 

Dar vienas klausimas — 
ar skelbti bankrotą? Yra atve
jų, kad. atrodo, nėra kitos išei
ties — tik bankroto paskelbi
mas. Bet specialistai sako „ne" 
bankrotui, nes dauguma žmo
nių ve! patenka j panašias ar 
tas pačias bedas del skolų. 

Paskelbus bankrotą 10-tį 
metų tektų jums mokėti už 
viską daugiau. Bankroto pa
skelbimas gali kenkti ir dar
bui gauti ir apdraudai. Prieš 
skelbdami bankrotą, susi
siekite pirmiausia su savo 
skolininkais. Dauguma jų ne
norės jūsų bankroto ir gali da
ryti nuolaidų mokant skolas. 
Sakoma, bankroto paskelbimo 
našta guli ant jūsų pečių 10 
metų. Bet iš tikrųjų, pildant 
įvairias formas, yra klausi
mas, ar kada nors skelbėte 
bankrotą'.' (Ne prieš 10 metų. 
bet kadai. Yra atvejų, kada 
reikia bankroto paskelbimo 
dokumentą parodyti visą gy
venimą. Tariau, kaip anks-
eiau minėjome, yra atvejų, 
kad bankroto paskelbimas yra 
neišvengiamas. Bukite atsa
kingi ir protingi pirkėjai ir 
skolų mokėtojai. Jbridus į di
deles skolas sunku iš jų išsi
krapštyti. Nepasidarykite jų. 

Naudotasi įvairia legalia 
spausdinta medžiaga. 

http://www.nfcc.org
http://www.cccs.org
http://wwwmyflco.com
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Žalgirio stadione liepos 'i d. vyko didžiausia Lietuvos tautinių šokiu švente, pavadinta „Gyvybės žalias medis". 
Dalyvavo beveik 8,000 tautiniais kostiumais pasipuošusių dalyvių, kurių tarpe buvo ir užsienio lietuvių šokių 
ansamblių bei grupių. Tomo Bauro (Elta) nuotr. 

SIELOS MIESTE VILNIUJE 

Lietuvos Respublikai atkū
rus savo nepriklausomybę, 
pradedant 1993 m., šią vasarą 
šeštą kartą leidomės ją ap
lankyti. Ir kiekvieną sykį, vos 
pro lėktuvo langelį išvydus 
brangią Lietuvos žemelę, akys 
savaime paskęsta ašarose, o 
sielą užlieja jausmas, lyg tai 
grįžtų atgailaujanti paklydusi 
avelė. Tai begalinio džiaugs
mo ašaros, bet kartu ir prara
dimo kažko nepakeičiamo nepa
prastai brangaus. Šiais metais 
lydėjo ir vaikaitis su savo šei
ma, pasiruošęs aplankyti savo 
mamos gimtinę — Kauną ir 
norįs tapti Lietuvos piliečiu, 
įsigyti jos pasą. 

Aštuonetas šeimos narių 
apsistojome ..Vilniaus Naru
čio" viešbutyje. Lietuvos vasa
ros dienos daug ilgesnės. Jau 
kiek po trečios valandos ryto 
pradeda brėkšti, o vakare dar 
ir pusę vienuoliktos vai. nak
ties nėra tamsu. 5 vai. ryto iš 
ketvirto aukšto žvelgiu per 
atvirą langą į Gedimino įkur
tą miestą. Tikras žemiškas 
stebuklas! Saulutė, nors dar 
nesimaudo Vilniaus gatvėse, 
tačiau jau atmerkusi abi akis. 
maloniai glosto apglėbusi Šv. 
Jono bažnyčios varpinės bokš
tą, o savo plačia šypsena auk
su nulieja visą Šv. Jono bažny
čios stogą. Koks kerintis 
reginys! Godus žvilgsnis dar 
ilgai siurbia Lietuvos sostinės 
grožį, kad jis pasiliktų amži
nai atmintyje neišblėstantis! 
Net ir perkūnija Lietuvoje, vė
liau išgirsta, daug skambesnė 
ir muzikaliai gražesnė negu 
kur kitur. Griaustinis netren
kė grūmojančiai, bet nudardė
jo kažkokiu nostalgišku melo
dingumu, tarytum priminda
mas, jog dievaitis Perkūnas 
nuolat globojo Lietuvos žmo
nes. Užėmė viešbutyje trejetą 
kambarių, galėjome žavėtis 
Vilniaus nuostabiais vaizdais: 
Vilniaus universitetu, vienu 
seniausių Vidurinėje Europo
je. Gedimino pilimi ir pagrin
dine senamiesčio, Pilies gatve, 
vedančia nuo Katedros aikštės 
į Rotu.'es aikštę. 

..Narutis" įdomus ir ..su 
charakteriu" (gera prasme) 
viešbutis. Vokiečiai pavadintu 
jį ..gemuetlich" — jaukus, pa-

STASE E. SEMĖNIENE 
togus. Įkurtas pačioje Vilniaus 
senamiesčio širdyje — gražiau
sioje Pilies gatvėje. Keturių 
aukštų, su stikliniu — pano
raminiu keltuvu bei ..atrium" 
(vietinių vadinamu „kieme
liu") su langais, paskendusiais 
žalumynuose, stikliniu stogu. 
Viešbutis yra seniausias Vil
niuje, XV a. pastate, kuris jau 
1581 m. buvo įtrauktas į „Pa
saulio miestų knygą", išleistą 
Koelne, Vokietijoje. 1997 m. ši 
XV—XVI a. architektūrinė bran
genybė, su savo darniu gotiš
ko, klasikinio ir istorinio sti
liaus vieningumu, buvo atsta
tyta tobulai ir aprūpinta vi
sais moderniais patogumais, o 
2000 m. ji buvo papuošta 
ąžuoliniais baldais, užuolaidų, 
lovatiesių ir kėdžių apmuštų 
medžiagų spalvų koordina
vimu. Šis elegantiškas 57 vė
sinamų kambarių viešbutis 
yra lietuvių šeimos rankose 
(savininkė — Nadiežda Novic-
kienė, mokslų daktarė, Vil
niaus ukrainietė, ir jos vyras 
— profesorius). XVI a. gotiški 
rūsiai, su apskritais mūro lu
bų skliautais, viduramžio at
mosfera dabar priglaudė pui
kų restoraną su 3 kambariais. 
Gėlėmis apsodinta Kristupo 
lauko kavinė nuolatos pilna 
klientų. Ant registratūros pre
kystalio didžiuliame dubeny 
lietuviški obuoliai viešbučio 
svečiams, panašiai kaip Nau
jojoje Zelandijoje. Restoranų 
padavėjos — jau ne vaikšto. 
bet bėgioja, o patarnautojai su 
bagažais ne eina. o laksto, ir 
visi su šypsena, su lietuviška 
paslauga — gėrėkis ir džiau
kis Lietuvos žmonių vakarie
tiška kultūra! Jų vardai — 
vieni už kitus gražesni savo 
patriotiniu lietuviškumu: Eg
lė, Aras. Mindaugas. Žilvinas. 
Žydrūnas... Kaip gali nepamil
ti tokio gražaus lietuviško jau
nimo? Visur plačiame pasauly, 
visuose žemynuose, ne vien 
tik JAV. tarnautojai iš Tre
čiojo pasaulio. Šiame viešbuty 
visada apsistoja iš JAV7 atvykę 
amerikiečiai daktarai su ..Lie
tuvos Vaikų vilties" lietuvių 
palyda. Čia taipgi svečiavosi 
Madison — Vilnius Sister 
Cities organizacijos atstovai 
— amerikiečiai. 

Kaip musulmonai, pavie
niai ir būriais traukia į Meką 
(Meca), taip šiemet iš visų pa
saulio kampų į Vilnių suskrido 
lietuviškoji išeivija, it paukš
čių pulkai, sugrįžę į savo paliktus 
tuščius lizdus. Sėdėdama lau
ko kavinėje ir siurbčiodama 
pamėgtą skanų ir pigų (bran
giame viešbutyje tik 6 Lt už 
taurę — 2 dol.i. kai JAV-jose 
eiliniame restorane už pap
rasčiausio vyno taurę — 4 su 
puse dol. lietuvišką šampaną 
(kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
MIC, vadina vaisių sultimis). 
stebėjau marias žmonių, plūs
tančių akmenimis grįsta Pilies 
gatve. Tartum neužtvenkiama 
srauni upe. marga minia slin
ko pirmyn ir atgal. Daugybė 
turistų. Tie. kaip yla iš maišo, 
išlenda iš šventiškai pasirė
džiusių vilniečių: dauguma su 
kuprinėm ant nugaros, „pato
giai" apsirengę — trumpikėm, 
mėlynom kelnėm, sportiniais 
batais ir vis ką nors kąsnoja. 
Jei kaukši kulniukai, tai at
skuba daili, elegantiška vilnie
tė. Labai pastabiai išsireiškė 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
apie Lietuvos moterų aprangą 
— vaikščiojantis madų žur
nalas. Aukštos, lieknos, grakš
čios ir gražios, jos kaip modeliuo
tojos, viena už kitą skoninges-
nė. moderniškesnė. lyg Pary
žiaus gatvėse. Iš atvykusių, 
atrodė. Kanados lietuviai vy
ravo. Jų dėvimi marškinėliai 
byloja: ..Gintaras". Kanada: 
„Kanados Jaunimo choras": 
..Gintarelė". su trispalve nu
garoje. Pastaruosius pasitaikė 
dieną prieš sutikti Trakuose, 
kai iš autobuso pasipylė, kaip 
kokie žirniai, būrys džiūgau
jančių vaikų. Vaikučiai — 
„Gintarelė" vaikų choras iš 
Toronto. Kanados. 17 asmenų 
(vidurkis 10—11 m.) su paly
dovais. Gelsvai — žalsvom 
(salotų spalvos) kepuraitėm 
ir marškinėliais, lyg saules 
bučiuojami paukščiukai, jie 
visi čiulbėjo, čiauškėjo ir kle
gėjo tiktai lietuviškai! Sielai 
buvo tikra šventė — juk jie 
"mūsų būsimieji darbuotojai 
Lietuvos gerovei — viltis, 
paguoda ir pasididžiavimas' 

Kalnas su kalnu nesueina, 
o žmogus turbūt greit ir menu

lyje sutiks savo tautietį. įdo
mų lietuvį sutikome atvykusį 
iš Johannesburg, Pietų Afri
kos. Anot jo, tame krašte yra 
90,000 lietuvių, o jo mieste — 
50,000 lietuvių. Tik apgai
lestavome, jog jį tuojau pasi
šaukė jo grupės vadovas ir ne
pasisekė sužinoti apie lietuvių 
veiklą Afrikoje. 

Lauko kavinaitėje viena 
porelė valgė, dalinosi patieka
lais ir gėrė alų, kaip vandenį. 
Pagavau portugališką žodį 
„obrigado" (ačiū), išmoktą iš 
dukros. Užšnekinome. Jis — 
lietuvis Edvardas Jakštys. 64 
m., iš Sao Paulo. Brazilijos, su 
žmona, ispanų kilmės brazi-
liete Pilypą. Gimęs Pietų 
Amerikoje, jis kalbėjo lietu
viškai be krislelio akcento. 

— Kaip išlaikėte tokią 
gryną lietuvių kalbą? — neslė
piau savo nuostabos (o kip
šiukas į ausį kuždėjo —jis kalba 
lietuviškai gražiau už tave). 

— Močiutė išmokė. Pre
numeruoju ir skaitau savait
raštį „Mūsų Lietuva" ! — ju
tau jo balse pasididžiavimą 
Lietuva ir lietuvybe I ir už
plūdo toks gailestis, prisimi
nus tuos, kurie, ..Drauge" 
„didžiuojasi": ..'Draugo' ne
skaitau..." Dvasios elgetos!). 
Prisipažino išvykę pirmą kar
tą užsienin ir pirmą kartą Lie
tuvon. Jie žavėjos Vilniumi, 
bet Kaunas labiau patiko — 
galėjo visas vietas lengvai ap
vaikščioti. O Vilniuje — viskas 
labiau išsiplėtę, pėsčia ne
aprėpsi. Su šeimomis atvyko 
51 asmuo. 18 yra šokėjų iš 
„Rambyno" ansamblio. Gurkš
nodami lietuvišką alų. pa
davėjo nešamą bokalą po bo
kalo, vis gyrė jį (Brazilijoje 
alus — lyg koks „tautinis gėri

mas" kasdien geriamas, 
kaip vynas I-Vancūzijoje). Taipgi 
skanavo, gėrėjosi ir stebėjosi 
lietuviško maisto įvairumu 
bei gerumu. Maistas Lietu
voje tikrai fantastiškas! Virta 
bulvytė, paduota prie šalti-
barščių. kvapi, puri ir daug 
skanesne negu šiame krašte. 

Kitas Vilniaus epizodėlis. 
Eidama į skoningai išdėstytą 
sidabro parduotuvę, ant laiptų 
iš praviro rankinuko iškrito 
Vilniaus žemėlapis. Prišoko 
šmaikšti jauna moteris jį pa
kelti. Išsikalbėjome. J i — 
lenke iš Vienos, Austrijos. 
Nors Austrijoje gyvena 25 me
tus, bet save laiko lenke. Kal
bėjo angliškai su europietiškų 
akcentu. Perėjome į vokiečių 
kalbą, kurią ji valdė gan 
sklandžiai . Ji pasidžiaugė, 
kad per paskutiniuosius de
šimtį metų kasmet atvyksta į 
Nidą atostogų (Uzlaub). Iš 
Vienos — istorijos, kultūros, 
grožio ir muzikos vieno didžiųjų 
centrų? Iš Austrijos — vieno 
gražiausių savo gamtovaiz
džiais Alpių kraštų? Lietuvės 
siela paskendo pasididžiavimo 
bangoje! Ir kas dar drįstų 
teigti, jog Lietuva neturi kuom 
masinti turistų į savo ..netur
tingą" šąli? Tai būtų tik neiš
manėlių tušti svaičiojimai! 

..Narutyje" buvo pavienių 
anglų šeimų iš York kuni
gaikštystės, penkiolikos asme
nų turistų grupė iš Danijos, 
keliavusių ir lankusių „festi
valius" ' kaip jie patys porino): 
Estijoje. Latvijoje. Lietuvoje ir 
užbaigdami Kopenhagoje. 
Nesigailėjo pasigėrėjimo šūks
nių Kalnų parke ir Žalgirio 
stadione didingiems pastaty
mams. Juk Lietuva yra dainų 
ir šokių šalis (net ir priešo 
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Atnaujintas Vilniaus savivaldybės pas ta tas ir Gedimino prospektas. 
Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotr. 

pavergtąjį nepasiduodavo). 
Vienos čikagietės draugės 

duktė iš New Yorko vyko su 
dviem vaikais (20 m. ir 18 m.) 
į Lietuvą, į Dainų šventę. Abu 
vaikai patys užsidirbo pinigų 
kelionei. Lietuva jiems taip 
įsmigo į širdį, jog, nemokėda
mi nė žodelio lietuviškai, (jie 
iš mišrios šeimos; tėvas ame
rikietis), panorėjo pasilikti 
gyventi Lietuvoje! 

Vilnius — Lietuvos širdis 
— paliks per amžius nuosta

biu miestu, o svarbiausia — 
savo gryna siela! Ne veltui ke
turiolikos didvyrių krauju 
permirkusi Vilniaus brangi 
žemė prie televizijos bokšto 
amžiams šventai gaubs Ge
dimino miestą tėvynės meile, 
herojišku pasiaukojimu, iš
plėšta iš raudonojo grobuonio 
nagų laisve, kad Lietuvos vai
kai ir jų vaikų vaikai gyventų 
laisvi ir nepriklausomi savo 
pamiltoje tėvynėje! 

Smagu nuo pirmos minutės 
m$mL& . 

§ 

Skambinti į 

L ietuva 1 5 . 9 centa i minute i 

Kanadą 4.9 c 

JAV 4.5 c 

Vokietijq 4.9 c 

UK 4 .9 c 

Lenkiją 8.9 c 

Rusiją 9.9 c 

Patikimas ryšys 
Be mėnesiniu mokesčių 
Be kontrakto bei išankstinio mokesčio 
Nereikia pakeisti savo dabartinės tolimo skambinimo 
kompanijos 
Ta pati žema kaina 24/7 
Skambinkite iš bet kurio telefono per visa JAV - iš mobilaus, 
viešo automato, iš draugu ar iš viešbučio 

Užsiregistruokite šiandien ir pasinaudokite šia mūsų reklama! 

Vartodami kodą OR072803, gausite 50 minučiŲ nemokamai skambinti JAV ribose. 
Ši lengvata siūloma tik naujiems klientams ir galioja iki 2003 m. rugpjūčio 31 d. 

^ tv LIJDT 
WORLD DISCOUNT TeLeCOMMUNICATIONS 

1-888-353-0808 
www.mywdt.com 

Sv Onos hažnvfia Vilniujo Jono Urbono nueit r 

http://www.mywdt.com
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Siūlo darbą 

,303 TAXr 
Reikal ingi taksi va i ruo to ja i su 

min ima l i a ang lų ka lba . 

Apmokome. Atlyginimas nuo 

$500 (per savaitę) ir didesnis. 

Te l . 847-368-8914; 

847-366-9783, J u r i j u s , a r b a 

atvykt i 709 N. M a i n SL, M o u n t 

P rospec t , I L , 60056. 

SPA CONSTANTINE 
REIKALINCI 

• manikiūnstai 
masažistas-terapistas 
odos priežiūros 

specialistas/estetikas 
Tel . 708-945-8051. Conie. 

D a l i a s I n - H o m e C a r e Agen. 
I n c . į d a r b i n a m e senelių ar 

va ikų p r iež iū ro je , namų va lyme 
T e l . 7 7 3 - 2 4 7 - 6 1 2 9 a r b a 

3 1 2 - 3 7 1 - 4 4 4 5 . 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kanu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Pro Care agency 
We are looking for English speaking 

nannies. caregivers. housekeepers. VVe 
have live-in or come & go FT/PT posi-

tions. Please call: 847-391-4164. 

I e š k o m i d a r b i n i n k a i valymo 
da rbams . Tur i turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakar in ius priemiesčius. 

S k a m b i n t i po 6 v.v., 
t e l . 815-439-0037. 

Reikalinga auklė, kuri prižiūrėtų 
mūsų vaiką (5 metų) savo 

namuose. Tinka tik gyvenantys 
Hickory Hills arba Palos Hills 
rajonuose Skambint i Linai 

tel. 630-742-4122. 

S l a u g o s p a s l a u g o s 

Pr i imame gyventi į nuosavą 
gražų namą 1-2 senyvo amžiaus 

žmones. Garantuojame gerą 
maistą, visapusišką priežiūrą. 

Turėsite atskirus 2 kambarius su 
baldais, atskiras įėjimas, vonia ir 
1.1. Atstumas, kur jūs dabar gyve

nate, nesudaro problemų. 
Parsivešime. Oak Lawn. 

Tel. 708-250-9176. 708-430-3983. 

(VAIRIOS PASLAUGOS 

Padėsime legalizuoti visus lietu
viškus dokumentus ; skyrybos 

Lietuvoje, vizų pratęsimas, žalioji 
kortelė ir dar daug, daug kas. 

Tel. 773-278-2434; 773-278-0660. 

P l a t i n k i t e „ D R A U G Ą " 

DRAUGAS 
• O H O * tO€ t 

ĮVAIRUS 

* Mergina ieško (perka ) darbo su 
grįžimu j namus vaikų ar senelių 
priežiūroje. Vairuoja. Tel. 708-
224-1439 arba 708-795-1992. 
* Vyras ieško plytelių klojėjo 
darbo. Tel. 708-525-6351. 
* Moteris ieško darbo prižiūrėti 
senelius 5 d. savaitėje. Tel. 708-
899-4907 darbo dienomis po 7 
v.v., šeštadienį ir sekmadienį visą 
dieną. 
* Moter is ieško darbo senų 
žmonių priežiūroje. Gali pakeisti. 
Tel.773-863-8473. 
* 40 m. moteris ieško darbo nak
tiniuose valymuose arba dieną 
papi ldomo darbo 3-4 valandas 
pietiniuose rajonuose. Tel. 708-
560-0785, Lina. 
* Ieškau kambariokės gyventi 
Palatine. Idealios sąlygos.Šalia 
53 greitkelis, prieinama nuomos 
kaina. Tel.847-877-1811. 
* Moteris ieško bet kokio darbo. 
Gali pakeisti bet kuriuo metu. Tel. 
773-581-0314. 
* 27 m.moter is ieško darbo 
prižiūrėti vaikus ar senelius su 
grįžimu į namus. Tel. 630-985-
2257 arba 708-420-8796. 
* Ieškau kambariokės kartu 
gyvent i Marquette Parke. Tel. 
773-386-6588. 
* Moteris perka darbą ofiso valy
muose. Tel. 708-220-3202, palik
ti ž inutę. 

Siūlo išnuomoti 
Išnuomojamas 2 aukštų namas 

ramioje vietoje, prie ežero 
Trakuose, Lietuvoje. 

Mėnesio kaina 3.000 Lt. 
Kęstutis Mikšys. 

tel. 011-370-686-90274. 

I šnuomojamas apš i ldomas 
4 kambar ių , 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. S415 j mėn. + „security" 

Tel. 773-434-4543 

Išnuomojamas 
modernus, 4 kambariu butas. Naujai 

dekoruotas, naujasmame name su 
visais patogumais, vyresnio amžiaus 

žmonėms. 66 PI. ir Kedzie Ave. 
Tel. 708-656-6599. 

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAVVN. IL 6 0 4 5 3 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ A G E N T Ū R A • WWW.MAZEIKA.COM 

BICBNT INSURANCE AGENCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST.. OAK LAWN. IL 6 0 4 5 3 • 708-422-3922 
DRAUDIMO A G E N T A I 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINLĮ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos va izda juos tės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puikj kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISE S LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuviu Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per W F B T Čikagos 23 kanalą. 
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I^-lH3E2lX03a Siūlo keliauti NEKILNOJAMASIS TURTAS 

i I 

I 
s 
1 
Z, 

% 

I 
i I i i m 
S I 
1 I 

/jr^^Tr^o 

N a m ų r e m o n t o i r s t a t y b i n ė s p a s l a u g o s 

Nugriauname garažus, porčius. 
dekus . išgriauname vidaus 
sienas. Išvežame šiukšles. 

Perkraustome. 
Tel. 773-931-5134; 

630-654-1024. 

A m b e r construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
. l . icensed. insured, bonded" 

Skambinti Sigi tui , 
tel. 773-767-1929. 

A a s 
Mm C O O d N C 

24 HRS, 7 DAYS 
773531-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

MOM'MENTAI. CONSTRl'CTION 
INC Geriausios kainos ir kvalifikuotas 
darbas. Naujų ir. senų grindų instalia

vimas, šlifavimas ir dažymas. Yra 
draudimas. Nemokamas [vertinimas. 

Tel. 773-386-20%. 

Medžio da rba i , elektra. 
santechnika. įpindys. dažymas... 
A u k š t a darbų kokybė , žemos 

kainos 
Ž I L V I N A S 
V E N C I U S 

contractor CONSTRUOI • t t J C T l O N 

3 1 2 - 3 8 8 - 8 0 8 8 ; 
3 1 2 - 4 9 3 - 8 0 8 8 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; ..sidihgs". 

„soffits". ..deck's". ;.gutters".plokšti 
• ir ..shingle" stosai; cementas. 
da/.vmas. Turiu darbo draudimą. 

S. Benetis. tel. 630-241-1912 
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P E R S I U N Č I A M E Į L I E T U V Ą 
. R E M D N T U D J A M E 

P A R D U D D A M E 

autotrade V ^ ~ H | 

P A D E D A M E Į S I G Y T I A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 0 8 - 5 9 9 - 9 6 8 0 , 6 3 D - 7 7 4 - 1 1 9 2 

KEPYKLA IR DEL IKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Ch icago , IL 60638 

Te l . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — ..catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINES 
Kepytdos produktai ir užkandžia i miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt. 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

k 

Alvvays With Flovvers 
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvines ir progines puokštes 
(vestuviniu puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p. 
• Pristatome JAV. Lietuvoj ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

8 0 1 5 W. 79 St . Just ice, IL 60458; T e l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

Kęstas ir vėl visus kviečia praleisti 
savaitgalius prie Niagaros krioklio. 

Pagj! atskirų susitarimą, galimos keliones 
l Niujorką. Majam; ir nei po visų 

Amerika Informacija ir registracija 
tel. 708-598-2162 arba 708-259-V552. 

Parduoda 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
GE/RCA ATSTOVYBE 

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

Audrius Mikulis o * ^ 
Tel.: 630-205-9262 ^ = ^ 2 

Pager. 773-260-3404 , a ° ^«=* s 

E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
" Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 
' Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Paslaugos fotografams 

MARQLETTE 
PHOTO 
SLPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAEAVIS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ..lay-avvuy" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Ontu iK -21. 

OąįM- Accent 
Homefinders 

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

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

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
Voice \ t A 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayerfe » orIdnet.att.net 

DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

5 S Prospect. Clarendon 
Hills Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto Įkainavimas 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės Į 

DrakeReattor 

GREIT PARDUODA 
-m-.—- Landmark 

properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

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

Parduoda 

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

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
D R A U D I M A I 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agente Barbara Murrav 
Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 YY. 95 St.. Oak Lavvn. IL 

708-423-5900 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
U I T AiOBH JU NAMU SVEIKATOS 

IR ( ?i \ YBĖS DRALLNMAS. 
Acentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškau 
F R A N K / .APOL1S 

3208 1/2 \Vest 95th Street 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

P a r d u o d a m i d u t r i j ų k a m b a r i ų 

butai Vilniuje, centre, prestižinėse 
vietose, plytiniuose namuose. Gero 
išplanavimo balkonai. 2 aukštas. 2 
vonios kambariai, bendras plotas 

90m :. Tel. 67127024. 
Klaipėdoje — naujoviškas rajonas, 
10 aukštas, virtuvė atskira, bendras 

plotas 66.87 m:. Tel. 239278; 
65154384. Teirautis ir Kalifornijoje 

tel. 310-394-6061. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessk l ypą . Ve l t u i 
į ka ino ju nek i l no jamą 

turtą Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansinę paskolą. 

O ' f L A H S f i T Y R E A L T O R S 
i B U 1 L D S R 3 . I nc . 

Kompartija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

G R A 2 I N A J O N A V I C I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

m o b . 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v i c i u s @ h o m e . c o m 

DĖMESIO1 DĖMESIO' 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar 

buto, tačiau skeftitis laikraštyje bran
giai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jūsų 

skelbimą išspausdins nemokamai. 
TereBcia paskambinti t ei 773-585-

9 5 0 0 ar užsukti į DRAUCO 
adminirtracSa adresu 4545 VV. 6 3 St 

Chkago, IL 60629. 

Lolita Rasimaviciute 

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

K I R P Ė J A , 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 

O^O^ 
Demrois, Inc. 

REALTOR 

4 7 0 5 S. G i l b e r t A v e . 
L a G r a n g e , IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę, 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 

T e l . 7 0 8 6 1 2 8 5 7 3 m o b . 
E-mail: lolita.rasimą@century21 .com 

Kraustymosi paslaugos 

M O Y I N G 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

cSmortpge Y y t t t S l i ė U K s 
• Namų finansavimas visoje Amerikoje 
• Labai prieinamos sąlygos 
• Greitas ir tobulas patarnavimas 
• Skambinkite man šiandien: 

Nemokamai: (888)-733-9070 
vytas.keblys@citigroup.com 

Loan Consultant 
Jttte|įi j"imĮį ~ ^B 
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There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ulttmate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three ciasses has been nevvly 
designed and features an individual video sereen. Of course, the sense of well being you'li 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the resuit of enhanced 
comfort. space and amenit ies. It's also the resuit of an enhanced quality of service you'li 
f ind only on SAS.To f ind out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
wwwscandinavian.net 

It's Scandinavian S4S 

http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:amikulis@usa.com
http://orIdnet.att.net
file:///Vest
mailto:jonavicius@home.com
mailto:vytas.keblys@citigroup.com
http://wwwscandinavian.net


Iškilmes an t Rambyno kalno nu t r aukė ras tas sprogmuo 
A t k e l t a i š 1 ps l . atostogaujantis prezidentas Ro-
Lietuvos periodinės spaudos re- landas Paksas su žmona, atvykę 
daktor ių , spaus tuvių vadovų, iš Palangos. 

Panikos t a rp žmonių nekilo. 
Įpusėjusios iški lmės, tespėjus 
iššauti t r i s salves iš keturių, 
pra tęs tos kitoje vietoje. Susi-

inteligentijos atstovų policinin
kai liepė pasi t raukt i atokiau. 

Rambyno kalno papėdėje 
surengtoje sueigoje dalyvavo ir 

rinkusieji prie Rambyno kalno 
nuvyko j Bitėnų kapinaites pa
dėti gėlių ant M. Jankaus kapo. 

Nenorėdami pakenkti Ram
byno kalnui , išminuotojai rusų 
gamybos miną išvežė sprogdinti 
j atokesnę vietą. 

Žemės ūkio minis t ras kr i t ikuojamas už net inkamas ES pinigų dalybas 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

Pagal įs ta tymus, konkursą 
reikia skelbti, kai projekto ver tė 
viršija 5,000 eurų (šiek t i ek 
daugiau nei 17,000 litų). 

„Tai dar kar tą pa tv i r t ina 
pastaruoju metu pasirodžiusius 

faktus, kad ES pinigai kaimui 
ne visada skirstomi skaidriai ir 
sąžiningai", teigia G. Steponavi
čius. 

Pasak opozicinės Seimo Li
beralų ir centro frakcijos, mi
n is t ro į s akymas , pas i rašy tas 

liepos 4 dieną, net nebuvo iš
spausdin tas „Valstybės žinio
se", ka ip to reikalauja įstaty
mai. Dokumentas tik po mėne
sio atsirado ministerijos inter
netu puslapyje, po to, kai juo 
pradėjo domėtis žiniasklaida. 

Lietuvoje sulaikyti įtariami prekyba moterimis Ispanijos ir Italijos piliečiai 
A t k e l t a iš 1 p s l . siuntimą į Italiją bei Ispaniją 

Į ta r iama, kad sulaikyti Is- seksua l in iam išnaudojimui. 
panijos ir Italijos piliečiai orga- Manoma, kad šie užsieniečiai į 
nizavo nusikals tamą prekybos 
žmonėmis verslą Italijoje, Is
panijoje ir Lietuvoje. J ie dažnai 
lankydavosi Lietuvoje, organi
zuodami merginų paiešką ir iš-

šią veiklą į t raukė ir Lietuvos pi
liečius. 

Lietuvos piliečiai dažniau
siai merginų ieškodavo Šiaurės 
Lietuvoje ir t iekė jas sulaiky

tiesiems — 50-mečiui ispanui ir 
34 metų italui. Merginų kaina 
svyruodavo nuo 1,000 iki 1,500 
litų. 

Šis kriminalinės policijos iš
a i šk in tas prekybos žmonėmis 
kanalas buvo vienas iš pagrindi
nių ir veikė apie metus. 

Sulaikyti iš Užsieniečių registracijos centro pabėgę gyventojai 
A t k e l t a i š 1 p s l . 
nelegalių migrantų pėdsakų ne
ras ta , neužregistruotas sienos 
paže id imas , todėl pagal t a r p 
valstybių galiojančią nelegalių 
imigrantų grąžinimo (readmisi-
jos) sutar t į Lenkija Lietuvai ne

legalių migrantų perduoti ne
gali, nes nepažeista siena. 

Nelegalai sulaikyti per ben
drą Rusijos ir Lenkijos pareigū
nų operaciją. 

13 Indijos piliečių iš URC 
pabėgo šią savaitę, kuomet gavo 

administracijos leidimą išeiti iš 
centro teritorijos 72 valandoms. 

Šis laiko tarpas yra nu
statytas Lietuvos teisės aktuo
se, reglamentuojančiuose pabė
gėlio s ta tuso suteikimą. 

Klaipėdoje daugėja santuokų su užsieniečiais 
A t k e l t a i š 1 ps l . 

Taip pat buvo vyrų, kur ie 
sutuoktines parsivežė iš Estijos, 
Uzbekistano, JAV ir Lenkijos. 

Lietuvių moterų negąsdina 
tai, kad ta rp jų ir sutuoktinio 
yra 30 ar net 40 metų skir tu
mas. Dažniausiai gerokai jau
nesnes lietuves į žmonas ima 
amerikiečiai , vokiečiai, r u sa i . 

i talai ir ispanai. 
Didžiausias amžiaus skirtu

mas ta rp šiais metais aukso žie
dus sumainiusių žmonių buvo 
41 metai. Šios poros sutuoktu
vių dieną iš JAV kilusiam jau
nikiui buvo 99 metai . 

Kitas šiais metais 31 metais 
j aunesnę lietuvę vedęs JAV pi
lietis buvo 95 metu. 

Šiemet tarp susituokusiųjų 
buvo ir už savo užsieniečius vy
rus vyresnių žmonų. 

Viena JAV pilietė už savo 
lietuvį vyrą yra vyresnė 18 me
tų. Net trys britai šiais metais 
vedė už save vyresnes lietuvai
tes. Didžiausias amžiaus skirtu
mas t a rp tokių porų buvo 16 
metų. 

£2 Trumpai apie viską 
'Naudojantis „Lietuvos ryto" <LR;, „Lietuvos žinių" <L2>, „Respubfckos" (R 
..Kauno dienos" *KD), „Klaipėdos* CK) „Valstybes fcniu" ft*2) dienrastių, BNS 
ir Elto& informacijomis' 

* P o b e v e i k 3 m ė n e s i u s 
t r u k u s i ų k o v ų dė l V i l n i a u s 
v a l d ž i o s prie sostinės vairo iš
likę konservatoriai skuba tuo 
pasinaudoti . Ketviradienį Vil
n iaus savivaldybės vadovybė 
nusprendė Konservatorių par t i 
jai suteikt i žemės sklypą pačia
me miesto centre, prie Prezi
den tūros . 10 arų sklype M. 
Stuokos-Gucevičiaus gatvėje , 
kur dabar stovi senas n a m a s , 
partija planuoja statyti naują 
centrinę būstinę bei gyvenamą
sias pa t a lpas . Konservator ių 
atstovai tikina, kad centrinėje 
būstinėje Gedimino prospekte 
parti ja neišsitenka. Taip kon
servatoriai prisidėjo prie ki tų 
politinių partijų, kurios apsuk
riai naudojasi valdžia. Pavyz
džiui, socialdemokratai t u r i 
erdvias patalpas Barboros Rad
vilaitės ir J . Basanavičiaus gat
vėse, socialliberalų partija įsi
kūrė kelių aukštų pastate Gedi
mino prospekte, liberalai t a ip 
pat persikėlė į atskirą pas ta tą 
netoli vyriausybės. (R-Elta) 

* V i l n i a u s S e n a m i e s t y j e 
d u r i s a t v ė r ė lietuviškų valgių 
res to ranas „Forto dvaras" — 
pirmasis restoranas Lietuvoje, 
kur iam įteiktas Kulinarijos pa
veldo fondo pažymėjimas. Net 
18 šio restorano patiekalų pa
žymėti Kulinarijos paveldo fon
do ženklu. J ie gaminami iš lie
tuviškų produktų pagal senąją 
technologiją, kurią įvairiuose 
Lietuvos regionuose taikė mūsų 
seneliai. (LR-Elta) 

* K l a i p ė d o j e n u o l a t t r ū k 
s t a b u t ų . kuriuose galėtų gy
venti mažas pajamas gaunan
tys žmonės. Ypač paklausūs yra 
nedideli buta i be pa togumų. 
Vargingai gyvenantieji nori iš
sinuomoti savivaldybės bu tus , 
t ikėdamiesi mažesnių išlaidų 
už komuna l ines pas laugas . 
Klaipėdos savivaldybė paskel
bė, kad savo tuščius blogos tech
ninės būklės butus išnuomos pi
l iečiams, į rašyt iems eilėse. 
Valdininkai neslepia, kad butai 
yra itin prastos būklės ir juos 
būt ina remontuoti . Nepaisant 
to, susidomėjimas šiais bus ta is 

labai didelis. Savivaldybė dabar 
iš viso nuomoja 1,783 butus ar 

jų dalis. Eilėje juos išsinuomoti 
stovi beveik 1,000 piliečių. 

(K-Elta) 
* P i r m o m i s r u g p j ū č i o 

d i e n o m i s L i e t u v o s p a s i e n i e 
č i a i n u s t a t ė vos t r is naujos 
t ranzi to į ir iš Karaliaučiaus 
tvarkos pažeidėjus. Pasak pa
sieniečių, t r auk in i a i s keliau
jan t iems Rusijos piliečiams pa
kako mėnesio perprast i griež
tesnę t ranzi to per Lietuvą tvar
ką. Kaip žinoma, liepos 1 d. įsi
galiojo nauja keleivių tranzito 
per Lietuvą į Karaliaučiaus sri
tį ir iš jos tvarka . Pasak pasie
niečių, t raukin iuose nebekyla 
didesnių incidentų. Liepą trau
kiniais per Lietuvą keliavo per 
60,000 žmonių. (R-Elta) 

* M ė n e s i o p r a d ž i o j e va
g y s K a u n e i š l a u ž ė a r p a m ė 
g i n o a t r a k i n t i kelias šarvuo
tas duris. Gyventojai ėmė abe
joti, a r ši brangiai kainuojanti 
apsaugos priemonė veiksminga. 
Durų gamintojai teigia, kad 
geresnio pakai ta lo nėra ir pata
ria pat iems būti akylesniems. 
UAB „Drumas" vadybininkas 
Saulius Medelis sakė. kad va
gys t ampa profesionalesni, o 
žmonės renkasi pigesnes, bet 
mažiau saugias duris Dabar 
pat ikimas duris galima įsigyti 
už maždaug 1.500 litų. AB 
„Atei t ies l angas" direktorius 
Vidas Silvestravičius teigė, kad 
Kaune per mėnesį įs tatoma 
apie 500 šarvuotų durų. Per me
tus vagys pa tenka tik j 3-4 šar
vuotomis dur imis apsaugotus 
butus . (KD-Elta) 

* M a s k v o j e g y v e n a n t i s 
L i e t u v o s p i l i e t i s Grigorijus 
Korolkovas. p a t a r n a v ę s Vil
n iaus Šv. Teresės bažnyčioje, 
pastebėjo netvarką Aušros var
tų koplyčioje. Aušros var tus 
kasdien aplanko šimtai žmonių, 
daugelis jų čia palieka aukų. ta
čiau jos neperduodamos klebo
nui ir neregistruojamos, o pa
puola Į bažnyčios darbuotojų ki
šenes Taip žeidžiami katalikų 
jausmai . Vilniaus arkivyskupi
jos bažnytinio meno komisijos 

narė Sigita Maslauskaitė sakė, 
kad Bažnyčia kaip savininkė 
2000 metais yra sudariusi Auš
ros var tų koplyčios saugomų 
kultūros vertybių sąrašą ir, jei
gu reikės, būsią nesunku patik
rinti, a r iš ten dingo kultūros 
vertę turinčių daiktų. (LR-Elta) 

* D r a u d i k a i t v i r t i n a , 
k a d d a r b d a v i a i , apdraudę 
darbuotojų gyvybę, be įstaty
mais numatytų mokesčių leng
vatų, gali turėti ir kitos naudos, 
jeigu apdairiai sudarys darbo 
su tar t į . Lina Klimavičienė, 
UAB ..Lietuvos draudimo gyvy
bės draudimas" <LDGD) darbo 
su įmonėmis vadybininkė, pa
aiškino, kad jei darbdavys atly
ginimą darbuotojui didina 150 
litų. jo išlaidos padidėja 308 
litais, nes reikia pridėti 34proc. 
„Sodros" mokestį bei 33 proc. 
gyventojų pajamų mokestį. Ta
čiau, jei pasirenkama ap
draust i darbuotoją, o draudimo 
įmoka kas mėnesį sudaro 150 
litų, darbdavys išleidžia 197 li
tu s , m a t privaloma mokėti 
„Sodros" mokesčius, tačiau ne
reikia mokėti pajamų mokesčio. 

* Spec ia l i s t a i spėja, kad 
k e l e r i u s m e t u s nek i lno ja 
m a s i s t u r t a s b r a n g s 5-10 
proc. per metus, nes žmonių ga
limybės įsigyti jį didėja spar
čiau nei būstų pasiūla. Banki
ninkai tvirtina, kad paskolų pa
lūkanos per 2 metus mažėjo 50 
proc., paprastesnės finansavi
mo sąlygos, tad dabar būstą 
pirkti palankiausia. Nekilnoja
mojo t u r t o agentūros UAB 
„Ober Haus" generalinis direk
torius Vytas Zabilius, sako, kad 
žmonės įprato skolintis, jų gali
mybės pirkti būstus didėja 
sparčiau nei pasiūla — pernai 
Vilniuje atiduota naudoti 2,200 
naujų butų, šiemet planuojama 
— 2,600. „Sampo banko" (SB) 
valdybos narys Deividas Raipa 
aiškino, kad Lietuvoje palūka
nos dėl konkurencijos susilygi
no su europinėmis. Vidutinė 
palūkanų norma Lietuvoje yra 
apie 4 p roc , ES valstybėse — 
3.5-3.7proc. Be to, bankai ėmė 
finansuoti didesnę dalį įsigyja
mo būsto vertes, anksčiau ji sie
ke 70 proc., dabar —85 proc. 
Butų pasiūla netenkina pa
klausos ne tik sostinėje, bet ir 
Kaune, Klaipėdoje (VŽ-Elta) 

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 
DAINAVOJE 

Rugpjūčio 17-24 d. Dai
navoje vyks 47-oji studijų ir 
poilsio savaite . Kiekvienos 
dienos programa prasidės 10 
vai . r. Popietinės paskaitos — 
2 vai. p.p., vakaronės — 8 vai. 
v. Sekmadienį (08. 17) po 6 
vai . v., po vakarienės, bus jau
ki vakaronė ir pokalbiai. 

Pirmadienį ir antradienį, 
dieną vyks LFB tarybos bei Į 
Laisvę fondo posėdžiai. Pir
madienio vakare kalbės P.A. 
Raulinaitis apie Lietuvos įvaizdį 
išeivijos spaudoje. Antradie
nio (08. 19) vakare bus pri
s ta ty ta neseniai išleista kny
ga „Vytautas Petrulis". Apie 
ją ir apie buvusį Lietuvos 
finansų ministrą kalbės dr. 
Vytautas Bieliauskas ir Vytas 
Petrulis . 

Trečiadienio (08.20) pro
gramoje — Skirmantės Migli-
nienės paskaita: „Lietuviško
sios išeivijos periodika". Dr. 
Kazys Ambrozaitis ir dr. Pet
r a s Kisielius pateiks neseniai 
Alytuje vykusios Į Laisvę fon
do savaitės apžvalgą. Liuda 
Rugienienė kalbės tema: „Išei
vijos ryšių su Lietuva kaita". 

Ketvirtadienio (08.21) ry
to programoje dr. Kazys Amb
rozaitis ir Juozas Baužys kal
bės apie prof. Juozą Brazaitį 
ir Vytautą Vaitiekūną, prisi
menant jų šiemet sueinančias 
100 metų gimimo sukaktis. 
Vėliau bus dr. Vytauto Bie
liausko paskaita tema: „Leis
ki t į tėvynę, leiskit pas sa
vus...?? — Dabartiniai mūsų 
išeivijos ir Lietuvos santy
kiai". Vakare dr. Jonas Rač
kauskas kalbės tema: „Emi
g ran ta i kaip diplomatai — 
Amerikos lietuvių pastangos 
siekiant Lietuvos pripažini
mo". 

Penktadienį (08.22) adv. 
Povilas Žumb5kis skaitys pa-
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Dainavos stovykla. 

skaitą apie Amerikos teisė
tvarką. Dr. August inas Idze-
lis kalbės apie nacių generolų 
Stahleker, J aege r ir kitų pla
nus žydų atžvilgiu Lietuvoje 
1941 metais. Dr. Valdo Sa-
monio paska i ta : „Lietuvos 
ekonomika ir modernizacija". 

Šeš tadienį (08.23) b u s 
prisimintas š iemet miręs dr . 
Adolfas Darnusis . Dr. Kęs
tut is Skrupskelis savo paskai
toje pris tatys velionį kaip 
valstybiškai- mąsčiusį idealis
tą. Šeštadienį numaty ta da r 
kita paskai ta , studijų savaitės 
apžvalga ir baigiamasis va
karas . 

Kai kurie pasikeitimai ga
limi, bet savaitė, kaip ir visa
da, bus įdomi ir bičiuliška. 
Norintieji dalyvaut i ir užsi
sakyt i k a m b a r i u s prašomi 
kreiptis į Joną Urboną ad
resu: 1418 W. Elmwood Ave„ 
Clawson, MI 48017, arba tele
fonu 248-435-0209. 

LFBinfo. 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite 
„DRAUGE"! 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena dieną. 
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee, 
Chkago, IL 60631. 1-847-647-
0433. Kalbame ir rusiškai. Klausti 
Jurijaus arba Leonido. 

CAROLINA JANITORIAL, Inc. 
1 708-837-8904 
Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoiu teisės - COL 

LEONID 
2881 N Milvvaukee 

1-773 395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

IVA 
1-708 499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

TERESA 
1-773 545 3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

1-773^04 0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL 
6105 W Belmont, Chkago, IL 

HALINA 
1 708 453 5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
įvairus darbai 

MARINA 
1-847 329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratesimas • "aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

D R A U G O biuletenis 
TURGUS 

773-585-9500 • FAX 773-S85-8284 

va«S3S_ 

jjavafde. 

adresas. 

miestas-

telef — 

MA.VO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1 847 803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

NIKĄ 
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

Siųskite paštu arba faksu 
DRALGAS 

4545 W 63rdSt 
Chicago. iL 60629 

AfA 
ČESLAVA GUDELIENĖ 

Mirė 2003 m. rugpjūčio 7 d„ sulaukusi 69 metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Willowbrook, Illinois. Ame

rikoje išgyveno 37 me tus . 
Nuliūdę liko: vyras Ju l ius , duktė Danutė Česienė su 

vyru Romu, sūnus Vytas Gudelis, sūnus Rimas Jakš tys 
su žmona Peggy, duktė Nijolė Debek, anūkai Sabrina ir 
Viktoras Česai. 

A.a. Česlava bus pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 
10 d. nuo 3 v. p.p. iki 7 vai. v. Petkus Lemont laidojimo 
n a m ų koplyčioje, 12401 S. Archer Ave„ Lemont, IL 
60439 (arti Derby Rd.). Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugpjūčio 11 d. 9:30 vai . r. Petkus Lemont laidojimo 
n a m ų koplyčioje, iš k u r velionė bus palydėta į Pal. Ju r 
gio Matulaičio Misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. r. bus 
aukojamos gedulingos Mišios. Po šv. Mišių a.a Česlava 
bus palaidota Lietuvių Taut inėse kapinėse. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i š e i m a . 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, 
tel: 1-800 994-7600 www.petkusfuneralhomes.com 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eude ik i s Fune ra l Home (EST 1908) 
CERALD F 

4330 So. California 

5200 VV .95 St. 
Oak Lamu, IL 

DAIMID 
10727 S. Pulaski Rd. 

5948 S. Arche r Ave. 
9900 YV. 143 St. 

O r l a n d P a r k . IL 
12401 S. A r c h e r Ave. 

( & Derhv Rd.) 
A L E P H O N E S 
1-773-523-0440 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MAROIF/TTE PARK 2533 W 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE <& DERBY RD i 

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

ALI. PHONES 
CHKAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-800 9 9 4 7 6 0 0 

www.petkusfuneralhomes.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 
ALL PHONES 

1 7 0 8 4 3 0 5700 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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'LINKEl 

„Draugo" vasaros šventė
je ateinanti sekmadienį, 
rugpjūčio 10 d., bus prekiau
jama bilietais į Violetos Urma-
nos koncertą (rugsėjo 21 d. 
Morton gimnazijos auditori
joje). Patariama įsigyti bilie
tus iš anksto, nes šiuo metu 
yra platesnis sėdimų vietų 
pasirinkimas. Organizatoriai 
įspėja, kad koncerto dieną iš 
perkančių bilietus nebus prii
mami čekiai, perkantieji turės 
turėti grynųjų pinigų. Bilietai 
kainuoja nuo 25 iki 65 dol. 

„Draugo" loterijos laimi
kių kraitelėje yra du bilietai 
į Violetos Urmanos koncertą, 
Dalios bei Liudo ŠTenių dova
na - vienos savaitės atostogos 
dviems asmenims jų gražioje 
„Neptūno" vasarvietėje Eagle 
River, WI; „Baltia Express" 
aukoja 10 bilietų - laimėtojas 
siuntiniui gaus 10 dol. nuo
laidą. Minkštų žaislų-gyvulė-
lių maišą, kurie sužavės 
mažuosius, atnešė Anelė Ra
manauskienė iš Čikagos. 

„Baltia express" ..Draugo" 
vasaros šventėje rugpjūčio 10 
d., sekmadienį, priims siunti
nius nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. 
p.p. Kviečiame pasinaudoti 
mūsų paslaugomis. Mūsų 
adresas 4545 West 63rd 
Street. Chicago, IL (tel. 1-800-
772-7624) - „Draugo" pastate 
iš kiemo pusės. 

Naujiena - vyno ragavi-
mo vakaronė! Ar domėjotės, 
kuo skiriasi įvairių rūšių vy
nai? Trijų parduotuvių atsto
vai aiškins apie vyną, o para
gavę atpažinsite jų ypatybes, 
vaišinsitės įmantriais užkan
dėliais! Visa tai - Ateitininkų 
namų prieglobstyje, sklindant 
Ryto Vyganto džiazo grupės 
muzikai. Vakaronė vyks 
rugsėjo mėn. 13 d., šeštadienį. 
7:30 v.v. iki 10:30 v.v. Dalyvių 
skaičius ribotas, tad siūlome 
iš anksto užsisakyti vietas. 
Labdaros vakarą, skirtą pa
remti Lietuvos vaikų globos 
būrelio „Saulutė" veiklą, ren
gia ..Saulutės" rėmėjos Vilija 
Garbonkienė, Laura Lapšytė, 
Diana Vaskelienė ir Nida Ve-
rachtert. Daugiau informaci
jos galite gauti tel. 773-502-
4652. kreipdamiesi į Nidą. 

Kazys Rožanskas. buvęs 
..Draugo" knygyno vedėjas, 
dabar gyvenantis Lietuvoje, 
šiomis dienomis lankosi Či
kagoje ir dalyvaus „Draugo" 
gegužinėje. Norėtų susitikti su 
draugais. 

Jūratė Budrienė „Draugo" 
vasaros šventėje vadovaus lo
terijai. Linkime gerų laimikių, 
kurių „laimės šulinėlyje" pas
tarosiomis dienomis ypač pa
gausėjo. 

Lietuvių verslo taryba 
kviečia visus apsilankyti tra
dicinėje Vasaros vakarienėje-
susirinkime. Darbotvarkėje: 
tarybos veikla bei ateities 
planai, gautų projektų svars
tymas, informacija apie inter-
neto tinklalapio naujienas. 
Pranešimą ekonominiais klau
simais skaitys Lietuvos gene
ralinis konsulas Čikagoje Ar
vydas Daunoravičius. Vaka-
rienė-susirinkimas vyks rug
pjūčio 20 d., trečiadienį. Kok
teiliai 6 v.v., vakarienė 7 v.v. 
Wi!lowbrook Ballroom 
&Banquet Centre, 8900 S. 
Archer Avenue, Willow 
Springs. Tel. 708-839-1000. 
Draugiškoje aplinkoje bus ga
lima pasikeisti patirtimi ir 
idėjomis dėl verslo ryšių plė
tojimo tarp Lietuvos ir Ameri
kos. Vietas galima užsisakyki
te tel. 312-397-0382. 

BEVEIK 40 ME 
„Draugas" gavo gražių Ind

rės Tijūnėlienės nuotraukų iš 
„Grandies" ansamblio koncerto, 
vykusio birželio 14 d. Pasaulio 
lietuvių centre. Jos paskatino pa
rengti platesnį tekstą apie šį 
tautinį šokių ansamblį. Vienoje 
nuotraukoje užfiksuota buvusi 
ansamblio įkūrėja ir ilgametė 
vadovė Irena Smieliauskienė bei 
10 metų buvusi tėvų komiteto 
pirmininkė ir rėmėja iki šių dienų 
Irena Kriaučeliūniene. Jos kon
certo proga buvo apdovanotos 
padėkos raštais. O koncerto tiks
las buvo parodyti lietuviškai vi
suomenei programą, kurią an
samblis ruošėsi vežtis į Lietuvą, į 
Pasaulio lietuvių dainų ir šokių 
šventę Vilniuje. Kitais metais 
nuo ansamblio įkūrimo sueina 40 
metų („Grandis" įkurta 1964 m.), 
ansamblyje šoka jau buvusių 
šokėjų vaikai. Simboliška ir tai. 
kad ansamblį iš motinos Irenos 
Smieliauskienes rankų perėmė 
jos dukra - Violeta Smieliaus-
kaitė-Fabianovich. 

Per tokią ilgą metų grandinę 
susikaupė ir daug įvykių bei fak
tų. Kalbiname Ireną Kriaučeliū-
nienę. kurios jausmuose šis šokių 
kolektyvas užima daug vietos. 
Apie „Grandį" ji visada kalba 
noriai ir įdomiai, kaip apie savo 
mielą vaiką. Ir kalbėti jai yra 
nesunku, nes visus tuos 10 metų. 
būdama ansamblio globėja, ji 
labai tvarkingai rinko medžiagą. 
Ji atnešė visą albumą, kuriame 
sudėliotos reklamos apie „Gran
dies" koncertus, lėšų telkimo 
renginius, programos ir koncertų 
bei išvykų recenzijos. Apie an
samblį daug rašė J. Janušaitis. 
prel. J. Prunskis. V. R. Būtėnas, 
S. Petersonienė. J. Gylienė ir kt. 
Štai apie vieną iš gastrolinių kon
certų ką rašė Antanas Laukaitis 
„Drauge": „Paskutinis 'Gran
dies' koncertas Australijoje vyko 
Sydney mieste. Daugiau kaip 
500 tautiečių ir svečių atėjo 
pažiūrėti ir atsisveikinti su čika-
giečiais šokėjais. Nuo pat pirmos 
minutės iki paskutinio šokio, 
kurio taip gražų visų šokėjų 
atsisveikinimą ir gracingus nusi-

Čikagos lietuvių operos lenkimus paskirų šokėjų paly-
pasilinksminimas organi
zuojamas rugpjūčio 24 d. 11 
val.r.Jaunimo centro kavinėje: 
meninė programa, muzika, 
šokiai, baras, šašlykai ir kiti 
užkandžiai, loterija. Kviečia
me ir didelius, ir mažus! 

„Seklyčioje" rugpjūčio 13 
d.. 2 vai. p.p.. trečiadienio po
pietės programoje bus rodoma 
vaizdajuostė iš Pasaulio lietu
vių dainų ir šokių šventės Lie
tuvoje. Matysime „Ansamblių 
vakaro" programą Kalnų 
parke Vilniuje. Kviečiame at
vykti ir kartu pasidžiaugti. 

Ramanauskiene iš ( ikagos j ..Draugą" atėjo su pilnu maišu nauju 
a>kvre šventinei loterijai Jono Kuprio miotr. 

dėjo tiesiog salę drebinę ploji
mai, prašant dar tolimesnio pasi
rodymo... Visas koncertas ir visi 
šokiai buvo atlikti tikrai labai 
puikiai, grakščiai, jaunatviškam 
tempui lydint visą vakarą. Ir 
tikrai pati grupė jau išsiskiria iš 
mėgėjiškos linijos ir ją galima 
pavadinti profesionalia .Grandi
mi", nes viskas buvo atlikta be 
mažiausių priekaištų". 

O prasidėjo „Grandis" nuo 
keletos porų 1964-aisiais. kaip 
viename straipsnyje rašoma. 
„išaugusi iš Aukštesniosios litu
anistinės mokyklos". 1970 m. čia 
šoko iki 70 šokėjų ir grupė vadinta 
„viena pirmaujančių tautinių 
šokių grupių JAV". Tais metais 
vadovė parengė ištisą koncerto 
programą, ko. sakoma, nė viena 
čikagiškė grupė iki tol nebuvo 
parengusi. „Grandis" šoka visur 

. amerikiečių ir lietuvių, latvių, 
lenkų, čekų ir ukrainiečių organi
zacijų suvažiavimuose, pasauli
nėje parodoje Montrealyje bei 
išvykose į Toronte, St. Cathe-
rines ir Hamiltone Kanadoje, 
šventėse, prie Joninių laužų lie
tuviams ir latviams. Koncertinės 
keliones po įvairius lietuvių tel
kinius Šiaurės .Amerikoje. ..Gran
dis" buvo priimta JAV Senate. 
Kongrese ir Baltuosiuose rū
muose. Ansamblis yra dalyvavęs 
visose Pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventėse Amerikoje, o 
dabar - ir Lietuvoje. Archyvuose 
yra išlikęs toks įrašas: ..1992 
metų liepos 10 d. 'Grandies' stu
dentų ratelis nusileido Vilniaus 
aerouoste. Viešnagės metu an
samblis su didžiausiu pasisekimu 
koncertavo Marijampolėje. F.lek-
trenuosc. Vilniuje, Palangoje. 
Telšiuose ir Kaune. O kad gran-
dicčiai neapvylė gausių žiūrovų, 
liudija padėkos žodžiai, tarti 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
sitete. Aktorė Virginija Kochans-
kytė sveikino ansamblį šaky-



rŲ ILGUMO ŠOKIO GRANDINĖ 

Tautinio ansamblio „Grandis" vakare birželio 14 d. buvo pagerbtos šios 
šokių grupės "steigėja Irena Smieliauskienė (kairėje) ir „Grandies" rėmėja 
Irena Kriauceiiūnienė. 

dama: 'Tiek svečiai, tiek mes, 
žiūrovai, sėdintys salėje, galė
jome išgyventi tokių nuostabių 
akimirkų. Aš pagalvojau - jūs 
atvažiavote, dairotės, žiūrite į 
mus. o mes - žiūrime i jus. Mes 
jumyse atpažįstame save, o jūs 
mumyse atpažįstate save... Mes 
šį vakarą žiūrėjom, kaip jūs 
mums skaitote Lietuvos meilės 
knygą ir iš jūsų mokėmės, taigi 
meilės Lietuvai mokytis - nieka
da ne per daug. Dėkui jums už 
tas nuostabias akimirkas, kurias 
mes visi išgyvenome po Lietuvos 
dangum, tokie visi savi ir artimi 
jūsų šokyje, jūsų entuziazme, 
jūsų širdyse. Dėkui!" 

Išskirtinai įdomus faktas, 
kad „Grandyje" IV Tautinėje 
šokių šventėje šoko ne lietuvaitė 
- Illinois gubernatoriaus dukra 
Ogilvie, jai taip patikęs lietu
viškas šokis. 

1971 metai įsimintini 
„Lietuviškų vestuvių*' pastaty
mu. Tais metais parengtas vestu
vių fragmentas, o 1973 m. - ir 
visas vestuvių vaidinimas su 
piršlio korimu ir kitais vestuvių 
elementais. Julija Gylienė tuo
kart „Drauge" rašė: „Net ir ame
rikiečių spaudoj rodome Kūčių 
valgių. Kalėdų elgutės, šiaudi
nukų, velykinių margučių tradi
cinį autentiškumą. O kaip su lie
tuviškomis vestuvėmis? ...O mū
sų lietuviškas vestuves dažnai 
paryškina tik pora dainelių: 
.Močiute, širdele". .Pasisėjau 
žalią rūtą'. ....Grandies' vadovė 
I. Smieliauskienė jau seniai 
rūpinosi atgaivinti lietuviškų 
vestuvių tradiciją ansamblyje. 
Kai pradėjo tuoktis grandiečiai. 
jie patys prašė savo mokytoją, 
kad padėtų pritaikyti ryškesnius 
vestuvių papročius jų puotai". 

„Lietuviškų vestuvių" insce
nizacija tapo ryškiu akcentu 
„Grandies" istorijoje. 

Kitas įsimintinas ir istorinis 
įvykis yra 1973 m. kelionė į Pie
tų Ameriką ir dalyvavimas Pietų 
Amerikos lietuvių kongrese. Tuo 
metu ansamblyje jau šoko dau
giau kaip 80 šokėjų. Kelionei 
buvo sudaryta koncertine 20 
žmonių grupė. Lėšoms kelionei 
rinkti sudarytas organizacinis 
komitetas su dr. Leonu Kriauče-
liūnu priešakyje. O daktaras 
buvo geras organizatorius. Jie 
abu su žmona labai aktyviai įsi
jungė į „Grandies" veiklą kartu 
su dukromis - Vida ir Jolita, ku
rios 10 metų buvo šokėjos. Jolita 
- dar ir pranešėja IV Tautinių 
šokių šventėje, kurioje tarp 
11.000 žiūrovų buvo ir JAV 
prezidento Nixon žmona Pat-
ricia. Kelionei į Venezuelą ir 
Braziliją reikėjo 12.500 dol. 
Lėšoms rinkti surengti dar trys 
renginiai du „Baltijos" kvinte
to iš Vokietijos koncertai kartu 
su rašytoju Antanu Gustaičiu, 
išleistuvių pokylis bei iškviestas 
koncertuoti Brazilijos tautinių 
šokių ansamblis „Nemunas" 
(tada buvusi jauna šokėja, dabar 
vadove Violeta Smieliauskaitc-
labianovich susipažino su savo 
būsimuoju vyru. „Nemuno" 
ansambliečiu). 

Bet tai laikraštines žinios, o 
Irena Knaučeliūnicne turi gyvų 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

prisiminimų. Pavyzdžiui, jau P. 
Amerikoje skrendant iš vieno 
miesto į kitą. pakelyje ji staiga 
pamatė, kaip iš savo kabinos išė
jęs vienas pilotas atidengė grindų 
dangą ir eme kažką remontuoti. 
Ją apėmė siaubas: sugedo lėktu
vas, o ji veža 20 jaunų žmonių! 
Bet šoktų grupes vadove I. Smie
liauskienė jai tik paplekšnojo per 
ranką: „Viskas bus gerai". Irena 
Kriaučeliūnienė šiuos žodžius 
visada prisimena kaip patį būdin
giausią šokių vadovės bruožą: 
„Viskas bus gerai". Ir būdavo ge
rai. Net ir tą kartą. Nors lėktuvas 
iš tiesų buvo sugedęs, bet jis lai
mingai grįžo į oro uostą ir šo
kėjai buvo persodinti į kitą lėk
tuvą. Ir viskas baigėsi ne tik ge
rai, bet ir linksmai: jaunimas ži
nojo, kad tą dieną buvo jų 
globėjos Irenos Knaučeliūrūenės 
gimtadienis. Jie. atsiklausę lakū
nų, tame lėktuve skrydžio metu 
globėjos garbei surengė nedidu
ką šokių koncertą iš dviejų porų... 

Šiandien „Grandyje" šoka 
jau anų laikų šokėjų vaikai, mat 
„Grandis" sujungė daugeli įaunu 
šeimų. Jauniausiųjų grupėje šoka 
18 vaikų, juos moko Dalia Bi-
laišytė-DeMuth ir Rima Polikai-
tytė. kuri pati dar yra šokėja. 
Jaunimo ratelyje šoka 29. jiems 
vadovauja Gintaras Grinkevi
čius, Violeta Fabianovich ir 
Reda Pliūnenė: jaunių ratelyje -
17 šokėjų, vadovai Violeta Fa
bianovich. Reda Pliūnenė ir An
tanas Rašymas; su 18 veteranų, 
kurių daugelis šoka po 15 metų. 
dirba Vida Brazaitytė. daugelį 
metų pati buvusi šokėja. Šian
dien ansamblyje iš viso jau yra 
95 šokėjai. Į savo pastarąją ke
lionę - į 2003 m. Pasaulio lietu
vių dainų ir šokių šventę Vilniuje 
„Grandis" važiavo dviem grupė
mis - 31 jaunasis ir 16 veteranų 
šokėjų. 

„Kiekvienas 'Grandies" gru
pės narys gali drąsiai pasi
didžiuoti, kad jis brangina ir 
puoselėja savo tautinį meną". -
1973 m. rašė Irena Smieliaus
kienė. Šie žodžiai tebegalioja ir 
šiandien. Ir brangiausia tai. kad 
tų puoselėtojų yra kelis kartus 
daugiau negu ansamblyje šokėjų, 
nes su ansambliu susiję jų šeimų 
nariai, buvę šokėjai ir buvusių 
šokėjų palikuonys. Taigi susi
daro ištisas judėjimas arba teisin
giau - „Grandies" tradicija. 

Audronė V. Škiudaitė 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 
• Baltic monumente, 1108 

Amber Drive, Lemont, BL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel . 630-243-0791. L e o n i d ą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei-
daujant atvykstame į namus. 

• D Ė M E S I O ! VIDEO 
A P A R A T Ų SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
ki tės į INTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave. , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD N E B U V O ! Tik 15.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DLAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. "Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• A.a. Vladės Bakaitienės 
-Ercus atminimą pagerbiant, 
jos sūnus Algis Bakaitis at-
siunė „Saulutei" $140, kuriuos 
suaukojo Dalia ir dr. Romas 

Povilaitis, Genė ir Rimvydas 
Rimkus, Dalė ir Algis Urbutis, 
Nijolė ir Rimas Ba
nys. „Saulutė" dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenan
tiems vaikams Lietuvoje ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
a.a. Vladės Bakaitienės — Er
cus artimiesiems. 

• Lietuvoje mirus kun. 
Broniui Bacevičiui ir jo se
sutei Aleksandrai Race-
vičiūtei-Petkienei, 
užjausdama brolį Vaclovą 
Rociūną Eufemija Steponis at
siuntė „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui $50. 
auką. „Saulutė", dėkoja už 
auką ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą velionių artimie
siems. 

• 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. 

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. 888-776-6742 

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 TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
T e l . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicago, EL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai . Tel. 773-233-
6335. 

• Lietuvos Našlaičių glo
bos komiteto gautos aukos: 

Du vaikus Lietuvoje globoja 
ir $300 jų globai atsiuntė Lai
ma Milaitis, Oak Lawn, IL. 

Po vieną vaiką Lietuvoje glo
boja ir po $150 metinę vaikų 
paramą atsiuntė: dr. K. Ja
blonskis, Westchester, IL., 
Kazė Biknevičienė, Chicago, 
IL, Heidi Ann Nordbrock, Chi
cago, IL, Alfonsas ir Bronė 
Nakai, Chipley, FL., Florence 
Strouphauer, Pine Grove. PA. 

Lietuvos vaikų vardu dė
kojame geriesiems Amerikos 
lietuviams, globojantiems ap
leistus Lietuvos vaikus! 

Lietuvos Našlaičių glo
bos komitetas, 2711 W. 71 
st. Street, Chicago IL 
60629. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
a u k a s padėti našlaičiams, in
va l idams ir beglobiams vai
k a m s , daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: William Lohff 
$400 s tudento stipendijai. La
bai ačiū, „Saulutė", („Sun-
l ight O r p h a n Aid" 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. Tel. (847) 537-7949, 
TAX ID 36-3003339. 

KAUTA Hph EXMUE8S 

SIUNTINIAI LAIVU IR 
LĖKTUVU PER 

BALTIA EXPRESS 
CO. LTD 

4545 WEST 63 STREET, CHICAGO, IL 60629 
Tel. 1-773-585-0944: 1-800-772-7624 

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 v.r. • 6 v.v. 
ketvirtadieni nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
šeštadienį nuo 9 v.r.-i v.p.p. 

699 LTVELY BLVD. ELK GROVE VILLAGE. IL 60007 
Tel. 1-800-262-3797; 847-952-8100 

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 
nuo 9 v.r. - Sv.p.p. 

Siuntiniai automatiškai apdrausti $100. 

Po pasirodymo PLC, I,emont<\ ..Grandies" 
tojos Dalios Bilaišytes-DeMuth) 

vaikų ratelis su mokytoja Rima Pol te nuotraukoje nėra mokv-
Indrėfl Tįanėlienės nuotr. 

mailto:Gibaitis@aol.com

