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Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas (d) susitiko su premjeru Gediminu
Kirkilu.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNSj myninėje Baltarusijoje bei, neatsklei— Didžiausias Lietuvos dienraštis iš- džiant tikrųjų valstybės paslapčių,
šūkiu valstybei pavadino būtinybę iš- kuo išsamiau paaiškinti visuomenei
tirti mįslingą savo saugumo ka- šios tragedijos aplinkybes ir priežasrininko Vytauto Pociūno žūtj kai- tis.

Socialliberalai
gręžiasi Į
D a r b o partiją

„Jokiais valstybės paslapties ar
gumentais visuomenės noro žinoti
tiesą šį kartą numaldyti nepavyks.
Lietuvos žmonės privalo išgirsti, kie
no auka Baltarusijoje tapo valstybei
ištikimai tarnavęs pareigūnas", —
rašo „Lietuvos rytas".
Skiltyje, kuri paprastai atspindi
redakcijos poziciją, pabrėžiama, kad
Jei atmesime tikrai mažai tikėtiną
nelaimingo atsitikimo versiją, V Po
ciūno mirtis — kruvinas iššūkis mū
sų valstybei. Valstybė, kaip ir kiek
vienas doras jos pilietis, negalės jaus
tis saugiai, kol nebus aišku, kas
mums metė tą iššūkį".
Laikraštis primena, kad šiemet
kovą savo bute Gardine rastas su
muštas Lenkijos konsulato darbuoto
jas. Diplomatas vėliau mirė taip ir
neatgavęs sąmonės, jo mįslinga žūtis
neištirta.
Liepą baltarusių pareigūnai, ne
paisant tarptautinių normų, atliko
kratą Latvijos diplomato bute ir ap
kaltino pornografijos platinimu.

Seimunų maitintojai — nepakeičiami
„Lietuvos rytas".
Negana to, kanceliarijos vadovai
ir teisininkai Seimo vadovams puolė
įrodinėti, kad tuo atveju, jeigu ben
drovė „Greminta" būtų priversta iš
sikraustyti iš parlamento rūmų, šios
permainos brangiai kainuotų mo
kesčių mokėtojams.
Specialioje pažymoje teigiama,
kad „Gremintos" darbuotojų išeiti
nėms pašalpoms reikėtų apie 300,000
litų iš šių metų Seimo biudžeto.
„Gremintos" likimu V Muntianas domėjosi visai neseniai — paro
domosios iškylos po naujos posėdžių
salės
Nukelta i 6 psl.

• Iš ateitininku veiklos.
•Pasaulio Lietuviu
i

Bendruomenės fondo
veikla.
• Dovana Lietuvos
jėzuitams.
• „Santaros-Šviesos"
suvažiavimo programa.
•Laiškas iš sostinės.
•Patriotinės poezijos
konkursas jaunimui.
•„Draugo" knygynėlyje:
knygos apie Stasį Barą.
•Čikagoje ir apylinkėse.
• Skelbimai.
Valiutų santykis
1 USD — 2.706 LT
1 EUR — 3.452 LT

— ac w w *-i M *
*
•r* c>
H 50
ca
o»
ws m
03
= m Mo
*

Vilniuje bus atidaryta Indijos ambasada
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dijos verslininkai domisi investavi
mo Lietuvoje galimybėmis.
Lietuvoje viešintis ir tarptau
tinėje indologijos konferencijoje da
lyvaujantis Indijos ambasadorius
Lenkijoje ir Baltijos šalyse Anil
Wadhwa džiaugėsi Lietuvos Vyriau
sybės sprendimu stiprinti konsulinę
tarnybą Indijoje ir sakė, jog kitų
metų viduryje Lietuvoje jau turėtų
pradėti veikti ir Indijos ambasada.
Sis diplomatinių ryšių stiprini
mas turėtų padidinti abiejų šalių
kultūrinio ir ekonominio bendradar
biavimo galimybes.
Pasak A. Wadhwa, jis šiais klau
simais asmeniškai kalbėjosi su In
dijos verslininkais. Pastaruosius itin
domina perspektyvos Lietuvoje, kur
netrūksta kvalifikuotų IT specialis
tų, investuoti į informacines ir aukš
tąsias technologijas, taip pat teksti
lės pramonę bei žemės ūkį.
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Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNS)
— Seimo kanceliarija uoliai stengiasi
apsaugoti pagrindinius parlamento
virėjus ir maitintojus — per tarnybi
Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNS) nių privilegijų skandalą išgarsėjusią
— Opozicine pasiskelbusi Naujoji są valstybės įmonę „Greminta".
Kanceliarijos vadovai dar prieš
junga atsigręžė į teisėsaugos akiratin
patekusią Darbo partiją (DP), nors kelis mėnesius buvo paskelbę, kad
dar visai neseniai socialliberalai teigė „šiltnamio" sąlygomis ilgus metus
sunkiai įsivaizduojantys bendradar parlamente tarpstanti įmonė gali bū
biavimą su „darbiečiais" ir kaltino ti išvyta iš Seimo rūmų. Valdininkai
Seimo pirmininkui Viktorui Muntiajuos antivalstybiniais siekiais.
nui buvo pažadėję dar iki šio mėnesio
Socialliberalų partijos ir frakcijos
vidurio paskelbti parlamentarų mai
Seime vadovas Artūras Paulauskas
tinimo paslaugų konkursą, tačiau tai
penktadienį buvo susitikęs su DP
nebuvo padaryta, rašo dienraštis
frakcijos Seime seniūnu Jonu Pinskumi ir aptarė idėją burtis į vadina
mąjį centro bloką.
Tai jau ne pirmas socialliberalų
vadovo tokio turinio susitikimas su
„darbiečių" vadovais.
„Naujas politinis sezonas galėtų
tapti tokiu stipriu centro bloko kūri
mu. Aš tą idėją pristatau daugeliui
partijų ir frakcijų vadovų ir manau,
kad šiandien vyksta procesas stipri
nantis tik dvi kraštines politines jė
gas, o visos kitos — smulkinamos,
pykdomos tarpusavyje ir, supranta
ma, kad galbūt toms dviems politi
nėms jėgoms toks politinis procesas
yra labai naudingas", — po susitiki
mo su J. Pinskum sakė A. Paulaus
kas.
J. Pinskus savo ruožtu teigė, jog
jam socialliberalų vadovo siūloma
Anil Wadhwa
idėja vienytis į centro bloką atrodo la
Gedimino
Savickio (ELTA) nuotr.
bai patraukli ir jis ją perduosiąs šeš
tadienį DP suvažiavime būsiančiam
Vilnius, rugpjūčio 25 d. (ELTA)
išrinktam naujam partijos pirmi — Lietuva ir Indija mezga glau
ninkui.
desnius bendradarbiavimo ryšius.
Pasak A. Paulausko, jo idėja — Lietuvos Vyriausybė ruošiasi stip
Nukelta j 6 psl. rinti konsulinę tarnybą Indijoje, o In-

„Lietuvos rytas" atkreipia dė
mesį į tai, kad Baltarusijoje išpuolių
aukomis tapę ES diplomatai — iš ša
lių, kurias Minskas įvardija kaip sa
vo priešes. Latvija, Lietuva ir Len
kija aktyviai dalyvauja formuodama
ir įgyvendindama ES politiką Mins
ko atžvilgiu. O ši politika Minske ko
ne viešai vadinama imperialistiniu
sąmokslu A. Lukašenka valdžiai nu
versti.
Nukelta j 6 psl.
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Iš Ateitininkų qyve n i m o
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Savaitė SendraugiŲ stovykloje
buvo nuostabus „Molėtų molis", ku
riuo apsitepęs žmogus atjaunėja iki
gražaus jaunuolio. Dar kitas produk
tas buvo „Muilas Rasa, moters atgai
va", kuriuo nusipraususi moteris
tampa tikra gražuole. O paskutinysis
„eksportui" tinkamas produktas
buvo „šaldytas kugelis ant paga
liuko" ir dar padažytas spirgučiuose.
Jį apibūdinti reiktų tik kelių žodžių:
„lietuviškas, sveikas ir skanus mais
tas".

Sendraugių ateitininkų stovykloje Dainavoje stovyklautojai sunkia citrinas li
monadui. Iš k: Lukas Kubilius, Lukas Kulbis, Matas Lelis, Erikas McCarthy, Nida
Aleksaitė, Svaja M i k u l i o n y t ė , Ugnė Orentaitė.
Nuotrauka Dainos Čyvienės
Sendraugiu

ateitininkų

stovykloje

š . m . l i e p o s 2 3 - 2 9 d . D a i n a v o j e sto
v y k l a v o a r t i 2 0 0 a s m e n ų . N e visi iš
ju ž i l a g a l v i a i , b e t b u v o ir d a u g v a i 
k y , m o k s l e i v i ų ir j a u n i ų tėvų. Šios
nuotaikingos stovyklos
buvo

pradėtas

aprašymas

spausdinti

šiame

skyriuje pereitą š e š t a d i e n i , ir d a b a r
tęsiame.

Aldona Kamantienė
ienos programas pradėdavome
mokydamiesi naujų dainų, pa
dedant Dariui Polikaičiui. Ne
veltui ir stovyklos tema buvo „Su dai
na". Paskutinysis stovyklos vakaras
buvo įspūdingiausias, nes buvo prisi
minta jau praėjusi Dainų šventė ir jai
išmoktos dainos. Pasirodė, kad didelė
dalis stovyklautojų buvo Dainų šven
tės dainininkai, todėl padainavo daug
šventėje dainuotų dainų. Jaunieji sto
vyklautojai, suvaidino muzikinį vai
dinimėlį „Burtininkė Barbora", pa
rašytą Rasos Poskočimienės. Gerų re
žisierių dėka, kiekvienas vaikas tu
rėjo progos atskleisti savo vaidy-

D

Čikagos Jaunučiai
pradeda naujus
veiklos metus
Visi kviečiami dalyvauti!
Čikagos Partizano D a u m a n 
to/Prano Dielininkaicio

jaunųjų

a t e i t i n i n k ų k u o p a p r a d ė s veik
los m e t u s r u g s ė j o 1 0 d . Kviečia
me

visus

skyrių

pradžios

vaikus

dalyvauti

užsiregistruoti

ateitininkų

Susirinkimai

mokyklos
ir

veikloje!

dažniausiai

vyks

Ateitininkų n a m u o s e , Lemonte,
m ė n e s i o p i r m ą s e k m a d i e n i , po
9 : 0 0 v a i . ryto v a i k ų

šv. Mišių

a t n a š a u j a m ų Pal. J u r g i o M a t u 
laičio m i s i j o j e .
Jei t u r i t e k l a u s i m ų , kreipkitės
į globėjas arba Laimą Aleksienę
L A I e k s a @ a m e r i t e c h . n e t arba
Rasą

Kasniūnienę

aol.com

rasakas@

binius gabumus — dainuoti, šokti ir
vaidinti, o ypač žavėjo vaikų graži
lietuvių kalbos tarsena. Padėka jau
niems ir gabiems vadovams, Vaivai
Lariiauskaitei, Reginai Cyvaitei ir
Juliui Kasniūnui, o taip pat ir Daliai
Lietuvninkienei, kuri mokė mus dai
nuoti, bei Viktutei Siliūnienei, paruošiusiai dekoracijas ir rūbus. Džiu
gu matyti, kad ne tik stovyklaujama,
bet ir daug ko išmokstama.
Tėvams kiekvieną rytą buvo ir
rimtesnių, „protą mankštinančių",
užsiėmimų — tai pašnekesiai ir
paskaitos. Savaitę pradėjome su sto
vyklos kapeliono kun. Gedimino
Jankūno paskaita, kuri plaukė iš jo
ruošiamos doktorato tezės, „Relia
tyvizmo diktatūra". Reliatyvizmas
neturi pastovių standartų ir tik ten
kina savąjį ego. Tai dominuojanti
dvidešimt pirmojo amžiaus filosofija,
kuri yra artimesnė bedogminėms
rytų religijoms, negu dogmatinei
krikščionybei.

rūzais, kurie auginami nitratų pagal
ba. Mėsa yra sterilizuojama. Dr. Dau
girdienė siūlė žiūrėti, ką perkame
krautuvėje. Ieškokime „certified organic" mėsos ir pieno produktų,
kiaušinių bei daržovių. Šios paskaitos
su dėmesiu klausėsi ir vyresni vaikai.
Paskutinioji stovyklavimo dienos
tema buvo skirta ateitininkams pa
sitarti rūpimais klausimais. Pokalbį
organizavo naujosios S. Amerikos
ateitininkų tarybos nariai Rasa KasDar ne viskas apie paskaitas ir niūnienė ir Pranas Pranckevičius.
paskaitininkus. Veterinarijos gydyto Buvo pravestas užsiėmimas „Minčių
jo dr. Vinco Staniško paskaitos tema lietus". Dalyviai be didelio svastymo
buvo „Gyvulių ligos, kurios gali garsiai siūlė savo mintis tolimesnei
užkrėsti žmones". Jis pateikė įdomių ateitininkų veiklai. Surašius mintis
žinių apie įvairias gyvuliukų, ypač buvo balsuojama, kurios idėjos la
šunų ligas, kuriomis gali užsikrėsti biausiai įgyvendinamos. „Minčių lie
vaikai, arba nusilpusio imuniteto taus" rezultatus galima rasti atei
žmonės.
tininkų tinklavietėje
www.ateitis.org
Prel. Jurgio Sarausko paskaita:
„Lietuva, lietuvių diaspora, katali
Visi grįžo namo su gražiais šios
kiškumas — anksčiau ir dabar." Kal vasaros Ateitininkų sendraugių sto
bėtojas trumpai pažvelgė į dabartinę vyklos Dainavoje prisiminimais ir
Lietuvos politinę padėtį, apgailėtina nauja energija.
demokratijos stoką, sustodamas dau
giau prie Lietuvos Bažnyčios. „Vys
kupams uždėta didžiulė pareiga at
statyti Lietuvos Bažnyčią, — sakė
kalbėtojas. — Bažnyčia grįžo į seną
DRAUGAS
modelį - valdžios parama bažnyčiai,
(USPS-161000)
vietoj žmonių išlaikoma Bažnyčia".
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Daug jaunų kunigų grįžusių iš už
sienio, nėra tinkamai panaudojami, o
Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, theTuesdays follovving Monday
seminaristai nėra pakankamai išsi
observance of legal Holidays as vvell as Dec.
lavinę. Bažnyčia, nors ir pažeista
26th and )an. 2nd by t h e Lithuanian Catholic
žmogiškų klaidų, išliks, nes jai va
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
dovauja Kristus", — baigė prelatas
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
Sarauskas.

Toliau prelatas kalbėjo apie emi
grantus, imigrantus ir mus, atei
tininkus. Ateitininkams prel. Saraus
kas siūlė peržiūrėti savo vertybes ir
permąstyti savo principus, pertvar
kant jų pirmenybės skalę. Jis siūlė
inteligentiškumą pakeisti „išmintin
gumu", o „neveiksmingą" visuome
niškumą daugiau suaktyvinti. Su
Kalbėtojas gilinosi į dabartinio paskutiniais prelato siūlymais daug
popiežiaus Benedikto XVI parašytas kas nesutiko ir dėl to kilo gyvos
knygas apie reliatyvizmo filosofiją, diskusijos, kurios net buvo tęsiamos
paliesdamas Kari Rahner, Hans Kung po pietų, medžių pavėsyje.
ir net Paskalio mintijimus. „Tiesą
Dr. Onos Daugirdienės paskaita
turime pažinti protu ir širdimi,
statant Jėzų Kristų savo gyvenimo buvo ne mažiau įdomi. Jos tema:
„Mityba — mitas, melas ar mada".
centre", — kalbėjo kun. Gediminas.
Prelegentė pradėjo savo pokalbį, pa
Tos pačios dienos pavakary vėl rodydama, kiek sunaudojame cuk
susitiko sendraugių būrys pasikalbėti raus kiekvieną dieną valgydami
su kun. Gediminu rūpimais klausi javainius ir gerdami saldžiuosius
mais apie tikėjimą, krikštą ir kitus gėrimus. Paseka per didelio cukraus
sakramentus, sielą, prigimtinę nuo valgymo yra išsivystymas atsparumo
dėmę, kunigystę ir t.t.
insulinui ir viršsvoris. „Nors esame
Rytojaus dieną stovyklos paskai persekiojami sveiko valgymo manijos,
tininke buvo Audra Kubiliūtė- 1/3 visų Amerikoje gyvenančių vaikų
Daulienė, kuri kalbėjo apie Lietuvos valgo 'fast foods' kiekvieną dieną".
ekonomiką, agrokultūrą, technologi
Toliau dr. Daugirdienė kalbėjo
ją, importą ir eksportą, lygindama apie „monoagrokulturą" — tai yra
Lietuvą su kitomis valstybėmis. Buvo auginimas vieno augalo, iš kurio ga
lengva ir smagu jos klausytis, nes minami įvairūs produktai. Populia
gerai paruoštas pokalbis ir braižiniai riausi tokie augalai yra kukurūzai,
atsispindėjo didelio ekrano skaidrėse. kurių cukrus, krakmolas ir miltai
Po neilgos paskaitęs Audra pa randami įvairiuose produktuose.
teikė klausytojams įdomių užduočių. Kukurūzus labai pigu užauginti,
Pasiskirstėme į keturis skirtingus užtat iš jų pagaminti produktai neša
būrelius ir kiekvienas būrelis turėjo didžiulį pelną.
nuspręsti, kokį Lietuvos produktą jie
Kiti maisto produktai, kaip mė
norėtų patraukliai pristatyti ekspor sa, pieno produktai, vištiena, kiau
tui j užsienį. Vienas būrelis pristatė šiniai yra užteršti hormonais ir
rūkytą ungurį, pagal „Eglė žalčių nitratais. Gyvuliai maitinami kuku
karalienė" pasaką. Kitas produktas

additional maiiing offices.
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries SI 35.
Postmaster: Send address changes to

Draugas - 4545 W . 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata y r a mokama iš anksto.
JAV
Metams JI 20.00 • 1/2 metų $65.00
• 3men.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
• 3mėn.S60.00
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3mėn.S35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80 00 » l / 2 metų $70.00
• 3mėn.S40.00
Užsakant j Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600 00 • 112 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$l 90.00 » l / 2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams S68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakci|a@draugas.org
Administratorius -Vytas Paškusadmmistraci|a@draugas.org
Moderatorius-kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 430, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 400, šeštadieniais nedirba
• Redakci|a už skelbimu turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
FONDO VEIKLA
JAV lietuviai yra įsteigę daugelį
pelno nesiekiančių (Nonprofit) fondų
ir organizacijų, kurios sėkmingai
telkia lėšas ir remia daugelio insti
tucijų bei individų veiklą, projektus,
leidinius, studijas ir kitokius lietu
vybės išlaikymo darbus išeivijoje ir
Lietuvoje.Vienas iš jų yra Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės fondas, su
kuriuo norime supažindinti skaity
tojus. (Apie kitas 394-rias lietuvių
Nonprofit organizacijas JAV galima
rasti informacijų interneto pusla
piuose per www.guidestar.org sve
tainę įrašius žodį „Lithuanian".)
PLB fondo pradžia
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
fondas (Lithuanian World Community Foundation) buvo įsteigtas 1979
m. kovo 30 d. Illinois valstijoje, Či
kagoje, JAV, kaip pelno nesiekianti
korporacija (Not For Profit Corpo
ration), veikianti pagal IRS 501(c)(3)
nuostatus, kuriai duotas aukas auko
tojai gali nusirašyti nuo JAV federalinių mokesčių. PLB fondo tiks
las yra visokiais būdais telkti lėšas ir
remti PLB valdybos vykdomus švie
timo, kultūros, jaunimo bei kitokius
darbus ir kitų lietuvių organizacijų
bei asmenų atskirus projektus išeivi
joje ir Lietuvoje.

Vytautas Kamantas, dabartinis PLB
fondo pirmininkas.

Fondo įsteigimo (inkorporavimo)
dokumentus pasirašė Vytautas Ka
mantas, Vaclovas Kleiza ir Antanas
Juodvalkis, o pirmieji direktoriai
1979 m. buvo Mečys Šilkaitis, dr. Al
gis Paulius ir Daina Kojelytė. Visi jie
tada buvo Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos nariai. Pagal
įsteigimo dokumentus ir vėliau 1996
metais PLB valdybos pirmininko ir
narių patvirtintus bei pasirašytus
PLB fondo įstatus visus PLB fondo
reikalus tvarko ir atsako savano
riškai dirbantieji PLB fondo direk
toriai ir jų pakviesti pareigūnai. PLB
fondas narių neturi, tik turi rėmėjus
ir savanorius talkininkus, kaip ir eilė
kai kurių kitų lietuvių bei ameri
kiečių organizacijų ar fondų.
Fondo direktoriai
Kitą (1980 m.) direktorių tarybą
sudarė pirmininkas Vytautas Ka
mantas, Saulius Čyvas, Saulius Gir
nius, Vaclovas Kleiza, dr. Antanas

Razma ir Kazys Laukaitis. Vėliau kai
kuriuos iš jų pakeitė kiti direktoriai,
atėję dirbti po kelerius ar daugiau
metų. Tai Povilas Kilius, Stasys Jokubauskas, Mečys Šilkaitis, Birutė Ja
saitienė, dr. Tomas Remeikis, dr. An
tanas Pacevičius (Kanada), Juozas
Lukas, dr. Petras Kisielius, dr. Ed
mundas Lenkauskas, Horstas Zibas
ir Jonas Treška, Jr. Jiems talkino
reikalų vedėjos Danutė Korzonienė,
Nijolė Balzarienė, Vanda Aleknienė ir
kiti. Teisės patarėju buvo advokatas
Saulius Kuprys.
Šiuo metu PLB fonde dirba 9
direktoriai. Jie yra Laima Braune,
Vytautas Kamantas (pirmininkas),
Kazys Laukaitis, Gražina Liautaud,
Juozas Lukas (iždininkas), Milda
Lenkauskienė, dr. Antanas Razma,
Kęstutis Slotkus ir Jonas Treška, Jr.
(sekretorius), teisės patarėjas - ad
vokatas Saulius Kuprys. Visi direk
toriai ir pareigūnai dirba sava
noriškai, negauna jokio atlyginimo ir
dažnai patys savo aukomis remia
PLB Fondo darbus.
PLB fondo darbų pradžia ir
PLB Lituanistikos katedros
Įsteigimas
Savo veiklos pradžioje PLB fon
das leido ir platino perspausdintus
Lietuvos pogrindžio leidinius, pasie
kusius Vakarų pasaulį. 1978 metais
PLB V seime Toronte, po geros ir įti
kinančios prof. dr. Rimvydo Šilbajorio
paskaitos, buvo nutarta: „Seimas ra
gina PLB valdybą sudaryti sąlygas
kuriame nors Šiaurės Amerikos uni
versitete pastoviai Lituanistikos ka
tedrai". Tuometinė PLB valdyba vyk
dė šį nutarimą ir jos pakviestas
Leonas Raslavičius, aplankęs eilę
universitetų, pateikė jų siūlymus bei
savo išvadas. Po ilgesnių diskusijų
PLB valdyba nutarė įsteigti Lituanis
tikos katedrą Illinois universitete
Čikagoje ir pavedė PLB fondui tuo
reikalu rūpintis.
1981 m. lapkričio 20 d. PLB
fondo pirmininkas Vytautas Kaman
tas ir sekretorius dr. Antanas Razma
pasirašė su Illinois universitetu su
tartį, įsteigiančią Lituanistikos ka
tedrą su PLB fondo pažadėta 600,000
dolerių lietuvių dovana (endowment)
Illinois universitetui, kuri turėjo būti
sumokėta per penkerius metus. Nuo
tada iki 1986 m. pabaigos PLB fondas
su daugeliu talkininkų visą savo
darbą ir energiją skyrė Lituanistikos
katedrai, rūpinosi visais jos teisiniais,
lėšų telkimo, organizaciniais bei ki
tais reikalais ir per tą penkmetį buvo
žinomas kaip „Lituanistikos katedros
fondas".
1986 m. rudenį, sėkmingai užbai
gus lėšų telkimą Lituanistikos kated
rai ir 1987 m. įmokėjus paskutinį
100,000 dol. Illinois universitetui, nuo
tada PLB fondas vienodai rūpinosi ir
Lituanistikos katedros reikalais, ir
įvairių kitų projektų finansavimu.
1986 m. rudenį PLB fondo di
rektorių ir PLB valdybos bendru
nutarimu katedra buvo pavadinta
PLB Lituanistikos katedra, nes ji
buvo įsteigta viso pasaulio lietuvių
pastangomis ir lėšomis, gautomis iš
Australijos, Europos, Pietų Amerikos
ir, žinoma, daugiausia iš Šiaurės
Amerikos (JAV ir Kanados). 1990 m.
kovo 30 d. PLB Fondo pirmininkas

Katedros aukotojai
Per penkerius Lituanistikos ka
tedros lėšų telkimo metus (19811986) daugiau kaip 3,000 asmenų ir
organizacijų atsiuntė savo aukas PLB
fondui ir tapo katedros rėmėjais arba
steigėjais. Kai kurie tas aukas siuntė
tiesiai Illinois universitetui.
Katedros steigimui daugiausia
paaukojo Lietuvių fondas, Chicago,
IL (60,000 dol.); Darija Sragytė-Viskantienė, Victoria BC, Kanada
(26,373 dol.); Jurgis Strazdas, Mississauga, Ont., Kanada (20,000 dol); dr.
Vytautas Karoblis, Ripley, OH
(11,300 dol.); Klemensas Matkevičius, Chicago, IL (11,000 dol.); John
G. Makauskas, Baltimore, MD
(10,003 dol.); Gediminas Balanda,
Warren, MI (6,600 dol.); Gražina ir
Prof. Bronius Vaškelis, pirmasis
James Liautaud, Cary, IL (6,000 dol.);
Lituanistikos katedros Illinois
Kanados Lietuvių fondas, Toronto,
universitete vedėjas.
Ont., Kanada (5,836 dol.); Juozas ir
Vytautas Kamantas ir sekretorius Eugenija Pažemėnai, Queens Village,
Kazys Laukaitis pasirašė su Illinois NY (5,500 dol.); Aušra ir Rytas Ba
universitetu advokato Sauliaus Kup bickai, Richmond Heights, OH (5,000
rio paruoštą PLB Lituanistikos dol.); PLB valdyba, Chicago, IL
katedros sutarties papildymą, labai (5,000 dol), Victor G. Mathieu, Brisaiškiai sakantį, kad ši katedra veiks tol, RI (4,100 dol); Virginija Modesitt
amžinai, nepaisant koks būtų jos Reklis, Danville, IN (4,000 dol.); Pet
aspirantų (studentų, siekiančių ma ras Viščinis, Brockton, MA (4,000 dol.);
gistro ir daktaro laipsnių) skaičius. Vytautas ir Gražina Kamantai, Grand
Sumažėjus jų skaičiui, katedros ve Rapids, MI (3,250 dol.); Sofija Saliedėjai tęs mokslinius lituanistikos nė, St. Petersburg, FL (3,100 dol);
darbus, o aspirantų skaičiui didėjant, VVilliam J. ir Anne Noreikai, Brookkatedros veikla bus plečiama. PLB lyn, NY (3,050 dol); Jonas Smulkaifondo ir jo rėmėjų įmokėti pinigai tis, Gulfport, FL (3,010 dol.), ir kiti.
(600,000 dol.) ir universiteto pridėtos
Stasio Barzduko stipendijų,
pinigų sumos sudaro taip vadinamą
fondas
neliečiamą kapitalą (endoįvment),
kurio pajamos garantuoja Katedros
ateitį ir apmoka jos vedėjo atlygi
nimą. 2005 metų pabaigoje Illinois
universiteto žinioje esančio ,,UIC
Lithuanian Education Fund" (arba
PLB Lituanistikos katedros fondo)
investuoto turto vertė buvo apie
1,450,000 dol.
PLB Lituanistikos katedros
veikla
Pagal PLB fondo sutartį su
Illinois universitetu, PLB Litua
nistikos katedra sėkmingai veikia
nuo 1984 m. rudens. Katedroje ma
gistro ar daktaro laipsnių kiekvienais
metais siekia lituanistikos mokslų
aspirantai arba per ją iš JAV, kitų
kraštų ir Lietuvos atvykę savo moks
lines žinias gilina kitų sričių as
pirantai, mokslininkai ir profesoriai
kituose Illinois universiteto fakulte
tuose.
Katedrai nuo jos mokslinio darbo
pradžios 1984 m. rudenį iki 1992 m.
birželio mėnesio vadovavo jos pirma
sis vedėjas prof. dr. Bronius Vaškelis,
vėliau buvęs Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune rektoriumi. Nuo
1992 m. iki dabar Katedrai vadovauja
prof. dr.Violeta Kelertienė, jai talkina
prof. dr. Giedrius Subačius ir kiti
profesoriai. Katedrą lankė ir pas
kaitas skaitė eilė profesorių, kaip
prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, prof.
habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
(Lietuvių išeivijos instituto vedėjas),
ir kiti. Katedroje studijavo, stažavosi
ir akademinį darbą dirbo daugelis
gabių studentų, jie įsigijo magistro ir
daktaro laipsnius, atsiekė daug moks
linių laimėjimų.
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Stasys Barzdukas — stipendijų fondo
įsteigėjas

Iki Lituanistikos katedros va
jaus pabaigos pavyko surinkti apie
660,000 dol., iš kurių pažadėti
600,000 dol. buvo išmokėti Ilinojaus
universitetui. Su likusiais pinigais
1986 metais PLB fonde atidarytas spe
cialus Stasio Barzduko stipendi
jų fondas. Stasys Barzdukas buvo
mokytojas Lietuvoje ir išeivijoje, vi
suomenininkas, ateitininkas, Lietu
vių Bendruomenės steigėjas ir darbi
ninkas, JAV LB ir PLB valdybų pir
mininkas, ir vienintelis PLB Garbės
pirmininkas. Stasys Barzdukas visą
savo gyvenimą mylėjo lietuvių tautą,
jos kalbą, Lietuvos valstybę ir ypač jau
nimą, buvo lituanistas, rašė kalbos
vadovėlius, ir dėstė lietuvių kalbą, to
dėl atrodė prasminga jo vardu įsteigti
stipendijų fondą, kuris padėtų litua
nistiką studijuojantiems PLB Litua
nistikos katedroje.
Nukelta j 4 psl.
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PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS FONDO VEIKLA

RUGSĖJO 8 D., PENKTADIENIS
9 vai. ryto
•
Registracija
10 vai. ryto
•
Algis Mickūnas „Dabarties klajoklinė civilizacija"
•
Giedrius Subačius „Lietuviškos Sinclair Džiunglės"
1 vai. pietūs
2 vai. popiet
•
Laimonas Briedis „Vilnius Europos susikirtimų erdvėje"
•
Julius Šmulkštys „Lietuvos politinė apžvalga"
Vytauto Kavolio ir Rimvydo Šilbajorio atminimų popietė
6:30 vai. vakarienė

Atkelta iš 3 psl.

Šiais 2006 metais švenčiame Sta
sio Barzduko 100 metų sukaktį nuo
jo gimimo (1906 m. balandžio 23 d.
Meškučiuose, Marijampolės valsčiu
je ir apskrityje, Lietuvoje) ir 25 metų
sukaktį nuo jo mirties (1981 m. rug
sėjo 13 d. Cleveland, Ohio valstijoje,
JAV).
Iš Stasio Barzduko stipendijų
fondo 49 asmenys gavo paramą stu
dijoms po vieną ar kelis kartus. Vie
nos stipendijos dydis buvo nuo kelių
šimtų dol. iki 8,000 dol., jos buvo
skiriamos pagal PLB Lituanistikos
katedros vedėjų rekomendacijas. Per
pirmąjį dešimtmetį tas stipendijų
fondas sulaukdavo daug aukų, bet
per antrąjį dešimtmetį aukos sustojo.
Iš Stasio Barzduko stipendijų fondo
buvo išmokėta per 350,000 dolerių,
kol prieš du metus pasibaigė pasku
tiniai pinigai. Dabar PLB Lituanis
tikos katedros magistrantams ir
doktorantams stipendijos ateina tik
iš dosnaus Lietuvių fondo ir vieno ar
kito geraširdžio rėmėjo.
Katedros vedėjų stipendijų
fondai
1992 metais PLB fonde buvo
įsteigtas pirmojo PLB Lituanistikos
katedros vedėjo prof. dr. Broniaus Vaš
kelio vardo stipendijų fondas. Iš jo bu
vo išmokėta per 25,000 dol. prof. Vaš
kelio parinktiems stipendininkams.
1999 metais PLB fondo direk
toriai įsteigė specialią dabartinės
PLB Lituanistikos katedros vedėjos
prof. dr. Violetos Kelertienės vardo
metinę stipendiją, kurios stipendi
ninką parenka prof. Kelertienė.
Fondo teisinė padėtis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
fondas (angliškai Lithuanian World
Community Foundation) yra pelno
nesiekianti institucija (arba korpo
racija), įregistruota Illinois ir Michigan valstijose ir turi atleidimą nuo
mokesčių pagal US Internal Revenue
Service nuostatų 501(c)(3) straipsnį.
Fondo registruotas agentas Illinois
valstijoje yra advokatas Saulius
Kuprys.
JAV aukotojai gali nurašyti visas
aukas, duotas PLB fondui, nuo savo
pajamų mokesčių (Federal ID Nr. 363097269). Visiems aukotojams siun
čiami kvitai ir padėkos už jų aukas.
PLB fondo darbo įstaigos ir kny
gų bei archyvų sandėliai yra Grand
Rapids mieste, Michigan valstijoje ir
Pasaulio lietuvių centro patalpose Lemonte, Illinois valstijoje. PLB fondo
adresas yra: Lithuanian World Com
munity Foundation, PO Box 140796,
Grand Rapids MI 49514-0796
PLB fondo parama svarbiems
projektams
Iš dosnių lietuvių aukų PLB
fondas labai daug rėmė jau minėtus
PLB Lituanistikos katedros darbus ir
studentus bei mokslininkus, paskyrė
daug kitų mokslinių stipendijų. Su
rinktomis lėšomis finansavo visokius
PLB valdybos darbus ir projektus,
„Lietuvos kovų ir kančių istorijos"
- leidimą, „Pasaulio lietuvio" leidinį ir
užsienio lietuvių spaudą, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės seimus, Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresus,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

Santaros-Šviesos 53-čio suvažiavimo programa

7:30 v a i .

•

Prof. Violeta Kelertienė, dabartinė
Lituanistikos katedros vedėja.

atstovybę Vilniuje. PLBF rėmė viso
kius Lietuvos švietimo, kultūros ir
humanitarinius reikalus, Sausio 13ąją žuvusiųjų šeimas, Lietuvos baž
nyčias, Vytauto Didžiojo, Vilniaus,
Klaipėdos, Kauno technologijos, Vil
niaus technikos ir Žemės ūkio uni
versitetų studentus, Baltų studijų
centrą Washington universitete Seattle mieste. PLBF tarpininkavo ir tal
kino įvairiems kitiems lietuvių kul
tūriniams, švietimo, jaunimo ir pana
šiems darbams, šelpė Lietuvos našlai
čius ir senelius, gydė Lietuvos vaikus
Amerikoje per amerikiečių „Healing
the Children" organizaciją, rėmė Lie
tuvos mokyklas.
PLBF platino PLB ženkliukus,
lietuviškas vaizdajuostes, PLB išleis
tas knygas: Danutės Bindokienės
knygą „Lietuvių papročiai ir tra
dicijos išeivijoje", dr. Vitalijos Stra
vinskienės „Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė 1949-2003", Vytauto Lands
bergio „Atgavę viltį" ir kitas knygas.
PLBF padėjo telkti pinigus partizanų
ryšinininko Juozo Jakavonio atsimi
nimų knygai išleisti ir partizanės
"Stirnos" filmui pagaminti. Skyrė
lėšas Broniaus Kviklio archyvams į
Vytauto Didžiojo universitetą ir dr.
Kazio Pemkaus bibliotekai į Klaipė
dos universitetą pervežti.
PLB fonde anksčiau buvo arba
dar yra kiti atskiri specialūs fondai:
Sibiro lietuvių fondas, Valdovų rūmų
Vilniuje atstatymo paramos fondas,
Broniaus Bieliuko stipendijų fondas
(Lietuvių išeivijos institutui remti),
Vytauto Didžiojo universiteto fondas,
Vasario 16-osios gimnazijai Vokieti
joje remti fondas, Dieviškojo kryžiaus
fondas (Diuine Cross Fund) (kuris re
mia Lietuvoje globos reikalingus per
JE kardinolą Audrį Juozą Bačkį),
Prof dr. Rimo Vaičaičio stipendijų fon
das (Kauno technologijos, Vilniaus
technikos, Vilniaus ir Vytauto Di
džiojo universitetų studentams rem
ti), KTUAFPT fondas (per dr. Stasį
Bačkaitį Kauno technologijos univer
siteto studentų stipendijoms), Anta
no Juodvalkio stipendijų fondas ir kiti.
Birželio mėnesį PLB fondas pra
dėjo specialų vajų PLB valdybai ir
PLB XII Seimui paremti.

Nr.
1
2
3
4
5

Jono Dovydėno nuotraukų apie lietuvius Afganistane peržiūra

RUGSĖJO 9 D., ŠEŠTADIENIS
9 vai. ryto
•
Registracija
10 vai. ryto
•
Neringa Klumbytė, „Tarybinių dešrelių atgimimas"
•
Diana Mincytė toliau gvildens antropologine tema
• Undinė Uogintaitė „Kosto Ostrausko dramaturgija dėstytojos žvilgsniu"
• Pokalbis apie lietuvių išeivių kultūrinį gyvenimą: Ilona Čiapaitė,
Sigita Balzekienė. Pokalbį veda Undinė Uogintaitė
•
Daiva Litvinskaitė „Kūno kalba moterų kūryboje"
1 vai. pietūs
2 vai. popiet
•
Išeivių spaudos klausimais: Bronius Abrutis, Danutė Bindokienė, Vaiva Ragauskaitė, Zenonas Rekašius, Arvydas Tamulis. Pokalbį
veda Dalia Cidzikaitė
• Darius Kuolys „Lietuviai ir valstybė: nepriklausomybės metų pa
tirtis"
6:30 vai. vakarienė
7:30 vai.
•
Ilonos Čiapaitės vadovaujamo teatro sambūrio „Žaltvykslė" K.
Ostrausko dramos „Gyveno senelis ir senelė" pastatymas. Dalyvauja:
Giedrė Vaičekauskaitė, Ilona Čiapaitė, Aušra Jasaitė, Greta Germanaitė, Linas Umbrasas, Giedrė Gillespie, Antanas Steponavičius, Alvidas Jonaitis, Sandra Giedraitienė, Ramūnas Paulauskas, Danguolė
Jonaitienė.
RUGSĖJO 10 D., SEKMADIENIS
10:30 vai. ryto
•
Susitikimas ir pokalbis su Darium Kuoliu.
•
Santaros-Šviesos suvažiavimo uždarymas
Norintys dalyvauti suvažiavime, prašome pranešti Marijai
Paškevičienei, tel. 630-852-3887.
Programoje galimi nenumatyti pasikeitimai

Finansų tvarkymas, apyskaitos
ir atskaitomybė
Visiems aukščiau suminėtiems rei
kalams, projektams, renginiams, lei
diniams ir stipendijoms per 27 savo
veiklos metus PLB fondas gavo per 3
milijonus dol. pajamų iš dosnių rė
mėjų ir beveik tiek išmokėjo. PLB fon
do iždą be jokio atlyginimo nuo 1985
metų tvarko PLBF direktorius ir iždi
ninkas Juozas Lukas, kuris nuo 1997
metų yra ir PLB valdybos iždinin
kas. Visas PLB fondo iždo knygas ir
atskaitomybę galima pamatyti ir pa
tikrinti pas PLBF iždininką: PLB fon
das, Juozas Lukas, 622 Tremont Court
NW, Grand Rapids MI 49504 USA.
PLB fondas kas treji metai (anks
čiau kas ketveri ar penkeri) pateikia
savo finansines apyskaitas PLB sei
mams ir lietuvių visuomenei (pas
kutinė buvo 2003 m.). Šiais 2006 me
tais pateikiama trumpa finansinė
apyskaita PLB XII Seimui ir vi

2003 m.
$ 196,389
Sausio 1 d. buvo
$ 117,540
Pajamos
$ 174,301
Išlaidos
$ (56,761)
Pelnas/(Nuostolis)
Gruodžio 31 d. buvo $ 139,628

2004 m.
$ 139,628
$ 69,471
$ 58,809
$ 10,662
$ 150,290

suomenei už 2003 sausio 1 d. — 2006
birželio 30 d. laikotarpi US doleriais.
Turimi 153,902 dol. yra pinigai
Dieviškojo kryžiaus fonde (66,909
dol.), Broniaus Bieliuko stipendijų
fonde (52,608 dol), universitetų pa
ramai (13,050 dol.), studentų stipen
dijoms (10,505 dol.) ir kitiems Įvai
riems projektams (10,830 dol.)
PLB fondo atskaitomybę kiek
vienais metais tikrina auditorių fir
ma (Certified Public Accountants) ir
jos tikrinimo metiniai aktai bei pra
nešimai siunčiami JAV valdžios įs
taigoms Illinois ir Michigan valstijose
ir JAV federalinei mokesčių (Inter
nal Revenue Service) įstaigai.
Visiems aukotojams, rėmėjams ir
savanoriams talkinininkams nuošir
džiai dėkojame. Kviečiame siųsti para
mą PLB Fondui: Lithuanian World Com
munity Foundation, PO Box 140796,
Grand Rapids MI 49514-0796
Juozas Lukas
PLB fondo iždininkas

2005 m.
$ 150,290
$ 42,571
$ 48,939
$ (6,368)
i $ 143,922

2006.06.30
$ 143,922
$ 59,138
1$ 48,158
1 $ 10,980
| $ 153,902
1 (birželio 30 d)

Išviso
$ 288,720
$ 330,207
$ (41,487)
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DOVANA LIETUVOS JĖZUITAMS
Algis ir Neris Šimkai, kompozi- nu. Jis entuziastingai pritarė tai idėtoriaus Stasio Šimkaus sūnūs, at- jai.
gavę tėvų palikimą Lietuvoje, Biru
2001 metais parašėm užklau
tės sodybą prie Kauno, kurios vertė simą Lietuvos jėzuitų provincijolui
yra 2,506,000 litų, pagal Lietuvos kun. Antanui Saulaičiui, SJ, ar
valdžios įvertinimą, padovanojo ją jėzuitai priimtų šią dovaną su mūsų
Lietuvos jėzuitams, kad ta vietovė sąlygomis. Greitai gavome atsakybūtų memorialas kompozitoriui Sta- mą, kur buvo pasakyta: „...mes, jėsiui Šimkui ir jo žmonai Sofijai, ir zuitai, esame kelis kartus išsamiai
pasitarę ir mielai perkad ji būtų naudojama Lie
imtumėm šį plotą su
tuvos jaunimo mokslinimo
namu jaunimo rei
ir auklėjimo tikslams.
kalams..."
Viskas prasidėjo 2000
metais, lapkričio mėn.,
Gavę atsakymą iš
kai laikraštis „Kauno die
jėzuitų provincijolo,
na" Lietuvoje išspausdino
pradėjom visą nuosa
straipsnį, pavadintą „Būti
vybės atgavimo veik
ar pūti", kuriame kores
lą. Susisiekiau su
pondentė Virginija Sku
kun. Gintaru Vitkum,
čaitė vaizdžiai aprašė liūd
S J , Kauno Jėzuitų
ną mūsų tėvų palikimo
gimnazijos
direkto
būklę.
rium, ir su Lietuvos
Kauno miesto savi
advokatu Jonu Kirevaldybė, kuri turėjo išlai
vičium. Jie per visą tą
kyti kompozitoriaus me
laiką atkakliai ir užsi
morialą, nepaskyrė pa
spyrusiai pasiekė mū
Kompozitorius
kankamai lėšų tai pada
sų tikslų. Be jų tai
Stasys
Šimkus
ryti. Jo muziejus buvo
nebūtų pasiekta. Tas
perkeltas į Petrauskų muatgavimo procesas tęziejaus patalpas, o Birutės sodyba sėsi penkerius metus.
buvo palikta pūti.
Palikimas — namai ir žemė —
Perskaičius tą straipsnį, nuta buvo atgautas. Po to vyko dovanoji
riau, kad reikia tėvų palikimą at mo sutarties sudarymas. 2006 metų
gauti ir panaudoti geriems tikslams. liepos 14 dieną Birutės sodyba tapo
Pasitarus su broliu Algiu, nutarėm jį Lietuvos jėzuitų nuosavybe su atsa
padovanoti Lietuvos jėzuitams. Bro- komybe ją laikyti kaip kompozitolis ir aš esame abu baigę Kauno Jė- riaus Stasio Šimkaus memorialą ir
zuitų gimnaziją ir mes gerai žinom ją naudoti Lietuvos jaunimo mokslijos mokslinimo bei auklėjimo aukštą
nimo bei auklėjimo tikslams,
kokybę, tvirtą pagrindą visam gyveTebūna tai geras įnašas į Lienimui. Pasitariau su kun. Algirdu tuvos ateitį per jos jaunąją kartą.
Palioku, SJ, Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio (Lemont, IL) misijos kapelioNeris Šimkus
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Sakmė apie Valančių baigta. Belieka tik keliais
prasmingais žodžiais nusakyti jo reikšmę mūsų
Tautai. Bet čia nulinksta ranka, plunksna išslysta
iš pirštų.
Mano sausa proza prieš tą uždavinį yra bejėgė.
Perduodu plunksną poetui:
Antanas Miškinis
„Motiejus Valančius iš arti ir iš tolo" 147 psl.
(sutrumpinta)
Pabrendi mintimis per mūsų naujosios istorijos
laukus... Pereitasis šimtmetis itin tamsus ir juodas.
Bet juodas tik iki Valančiaus darbų. Pradedi džiaug
tis, kad Lietuvos ponija per daug vertino bajorišką
kilmę, per daug apakusi buvo savo didybėje. Gerai,
kad ji prastą žmogų nelaikė tikru žmogumi:
baudžiauninkes primesdavo ponų šunyčius pažindyti, o baudžiauninkus paskui į tuos šunis iš
mainydavo... Geras medžioklinis šuo ponui buvo
daugiau nei baudžiauninkas, t.y. žmogus, lietuvis
artojas... Ir gerai, kad ponai bajorai, tėvų kalbą
pamiršdami ir pamažu nutausdami, visą tautą
paliko už dvaro margųjų vartų. Kitaip jie ir visus
būtų paskui save nusivedę, kaip nusivedė ne vieną
gabų ir talentingą svetimiems dievams pasitarnau
ti. Nusivedė ne vieną, kurį iš pradžių nors per
užpakalines duris įsileido į savo tarpą. Gera brai
dyti mintimi po istorijos laukus, kad su daugeliu
nenusivedė Valančiaus, didžiojo mūsų žmonių švie
tėjo, mužikų vyskupo.

- --

Galima užsisakyti
keptą paršiuką !!
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VYSKUPAS
MOTIEJUS VALANČIUS
Dr. RIMVYDAS SIDRYS
Nr. 7

Aplinkinėse tautose pradeda atgimti naujesnis
gyvenimas, o lietuvių artojų tauta tirpsta be švie
sos. Apie pusę pereito šimtmečio trina sau džiaugs
mingai svetimieji rankas, kad ši t a u t a nyksta, ir
neabejoja visišku išnykimu. Paskubom užrašinėja
gražiosios kalbos žodžius ir dainas studijų rei
kalams... Aprašinėja mus storose mokslo knygose
kaip kokius egzotiškus padarus, turėjusius labai
garbingą praeitį. Ant tos praeities svetimieji, gali
sakyti, net savojo patriotizmo mokosi. Kažin kas
būtų atsitikę, jei nebūtų atsiradę tokių asmenybių,
kaip šiandien minimas Motiejus Kazimieras
Valančius, plieninės valios žmogus, iš pačių tautos
gilumų išėjęs visos Lietuvos švietėjas. Žemaičių
vyskupijos soste atsisėda tikras dvasios galiūnas.
Tamsybė, girtuokliavimas ir visoks dvasinis pa
krikimas siaučia Lietuvos žemėje. Reikia pasku
bom, nieko nelaukiant, gelbėtis. Rašto ir šviesos
nešimas darosi pats būtiniausias reikalas, kaip ir
* * *
duona kasdieninė. Bažnyčia tais laikais buvo vie
ereito šimtmečio dvasinis Lietuvos vaizdas ar nintelė vieša vieta, kur artojas galėdavo įžengti per
nebus patsai tikriausiai šitoksai: ponija sau, o didžiąsias duris. Čia jis ateidavo varguos pasi
artojai sau. Urėdo, to būtinojo dvaro ir sodžiaus guosti ir stiprybės pasisemti gimtąja kalba. Pla
tarpininko, lazda ir išdaigos dvasiškai, žinoma, čiam Valančiaus užsimojimui šviesai žmonėsna
sujungti visų negalėjo. Ponija puošėsi sau dvarus, nešti nepakako vien bažnytinės sakyklos. Reikia
bažnyčias ir sarkofagus tolimų šalių dailininkų rašto, kad žmogus galėtų pats šviesos ieškoti ir ją
darbais, o artojai gyveno savo dvasinį gyvenimą. rasti. Bematant visoje Lietuvoje paplito parapijų
Sunkiai dirbdami, valgė pelutinę duoną, drožinėjo mokyklos, prasidėjo tartum visuotinis mokymasis.
atliekamu laiku gėles ant priesvirnių ir žiogrelius. Šviesos per raštą grūdai buvo mesti į tinkamą
Sekė gražias pasakas, dainavo graudžiausias ir dirvą ir tinkamu laiku.
gražiausias dainas, gražiai siuvinėjo pilkų sermėgų
Atėjusi, Valančiaus vyskupavimui įpusėjus,
atlapus. Jokie karalių pasikeitimai šių žmonių bjauri Muravjov vardo rusų valdžios reakcija su
nejaudino.
savo vainiku — spaudos uždraudimu, švietimą
Ta likusi tauta, prašalaičiams iš keturių šonų arba jau rado tiek suklestėjusi, kad pajėgė tik jį
spaudžiant, vis dėlto pamažu nyksta ir tirpsta. sutrukdyti, bet jo nebeišnaikino. Šviesos spindulių,

P

GERIAUSIAS PASIRINKIMAS

vyskupo noru ir pastangomis paleistų į medinę
pirkią, ta reakcija užtemdyti nebegalėjo. Spaudos
draudimas vienas šlykščiausių priekaištų tuome
tiniams valdovams, bet kova su tuo draudimu,
iššaukusi visišką tautos atbudimą, mums, lietu
viams, vienas gražiausių laiko tarpų mūsų naujojo
je istorijoje. Naujosios Lietuvos pranašų, atėjusių
j a u po Valančiaus, žodžiai tik tada galėjo patekti į
tikrąją dirvą, kai j a u didysis blaivintojas, dorovintojas ir švietėjas buvo pramokęs žmogų skaitymo
bei rašymo. Neraštingoje, tamsybėse paskandinto
je tautoje kažin ar „Aušra" būtų galėjusi prašviesti,
ar „Varpas" skambėti.
ad Valančius mūsų istorijoje stovi tokioje
aukštumoje, iš kur gali nesunkiai pasidairyti
į praeitį, dar lengviau gali įžvelgti ateitį. Tame
švietimo amžiuje įvyksta nuostabusis persilauži
mas. Iš tautos pasąmonės iškyla aiški, sąmoninga
Jaunoji Lietuva. Nelyginant iš piliakalnių atkasta
dvasia ima reikštis konkrečiomis formomis.
Sakytum stebuklas, jei nežinotum, kokiomis sąly
gomis ir priemonėmis šviesos eita į Lietuvą. Mo
tiejus Valančius, kaip ir daugelis istorijoje garsių
vyrų, mokėjo suprasti savo meto dvasią. Pradėjo
darbą nuo to, kas tuo tarpu buvo būtiniausia. Tada
dar labiau iškelia jo asmenybę.

T

* * *

Šį rašinį užbaigęs, A Miškinis prideda „post
seriptum", — Tumo - Vaižganto jam pasakytus
žodžius. Perduodu juos pažodžiui:
(Šviesios atminties Vaižgantas kalbančiam
šiuos žodžius keli mėnesiai prieš savo mirtį rodė
Valančiaus paminklo projektą, kuris turėjo būti
atliedintas ir pastatytas, rodos, Rotušės aikštėje.
Tai jei kas dar atsimins tą paminklą realizuoti, ar
ne gražu būtų, kad šį didįjį Tautos Mokytoją
pavaizduotų tokį galingą, koks vaizduojamas
žmonių legendose — važiuojantį šešetu bėgūnų žir
gų. Ar pagaliau nors pėsčią...)
O dabar yra džiugu matyti, kad toje aikštėje,
apie kurią kalba Vaižgantas, po 70 metų atsistojo
paminklas. Nėra jame legendarinių šešetos bėgūnų
žirgų, jame Valančius laiko knygą. Bet knyga yra
galingesnė už žirgus.
Pabaiga
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Visuomenė nusipelno išsamaus atsakymo
Atkelta iš 1 psl.
„Todėl natūralu, kad mįslingas
itin profesionaliu VSD darbuotoju
laikyto V Pociūno skrydis iš devinto
jo viešbučio "Inturist' aukšto atrodo
kaip dar viena tos pačios grandinės
dalis", — rašo „Lietuvos rytas".
Lakraštis pažymi dar vieną keis
tą sutapimą — žuvęs Lenkijos diplo
matas, kaip ir V Pociūnas, dirbo kon
sulate Gardine ir netgi ėjo jame
tokias pat pareigas.
„Ar jie kažkaip buvo susiję ir
profesinėje veikloje, kol kas neaišku.
Bet tikrai būtų sunku patikėti, kad
ypač aukštai, kaip dabar paaiškėjo,
vertinamas Valstybės saugumo kari
ninkas j tokią šalį kaip Baltarusija
būtų siųstas vien užtikrinti konsula
to informacinio bei fizinio saugumo",
—-pastebi „Lietuvos rytas".
Lietuvos generalinio konsulato
Gardine ministras patarėjas, Lietu
vos valstybės saugumo karininkas V
Pociūnas žuvo trečiadienio naktį
Bresto mieste tarnybinės komandi
ruotės metu. Diplomato kūnas rastas
prie viešbučio „Inturist" pastato. Įta
riama, kad 48-erių V Pociūnas iškrito
per daugiaaukščio pastato langą.
Penktadienio naktį jo palaikai
parvežti į Lietuvą.
Pomirtinę ekspertizę atlikusių
Baltarusijos pareigūnų teigimu,
smurto žymių ant kūno nerasta.
Baltarusijos vyriausybinė naujie
nų agentūra BELTA paskelbė, esą
baltarusių teismo medicinos eksper
tai mįslingai žuvusio Lietuvos diplo
mato organizme aptiko 1.9 promilės
alkoholio. 1.9 promilės sukelia vidu
tinį girtumo laipsnį.
Lietuvos generalinis prokuroras
Algimantas Valantinas sakė, kad kol
kas neturįs oficialių Baltarusijos pa

reigūnų išvadų apie žuvusiojo orga
nizme rastą alkoholio kiekį.
„Mes tokių duomenų negavom.
Aš tik žinau iš žiniasklaidos", — sakė
A. Valantinas. Iš Baltarusijos dar nė
ra grįžęs diplomato ir valstybės sau
gumo karininko V Pociūno mirties
aplinkybes išvykęs tirti Lietuvos Ge
neralinės prokuratūros Organizuotų
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo de
partamento prokuroras Justas Lau
cius.
A. Valantinas po penktadienį vy
kusio susitikimo su premjeru Gedi
minu Kirkilu žurnalistams teigė ne
norintis komentuoti Baltarusijos eks
pertų pateikiamo fakto, o lietuvių at
liktų teismo medicininio tyrimo išva
dų dar nėra.
Tokie pranešimai įskaudino žu
vusiojo brolį teatro režisierių Algi
mantą Pociūną: „Duodu galvą nu
kirsti, kad tai nesąmonė! To negalėjo
būti. Atlikdamas tarnybines parei
gas... Kiek aš jį pažįstu, per 14 metų
darbo šioje sistemoje nebuvo nė vieno
panašaus atvejo. Todėl guldau galvą,
kad tai blefas, pigaus detektyvo mo
tyvai. Galvą guldau už brolį amžina
tilsį, kad tai yra siaubas, blefas, me
las!"
Žuvusiojo broliui pritaria ir spe
cialiųjų tarnybų pareigūnai, kuriems
tenka darbo reikalais vykti į užsienį.
Pasak jų, neįtikėtina, kad retai ir ma
žai išgerdavęs A. Pociūnas staiga bū
tų prisigėręs tiek, kad net išvirstų
pro langą. Juolab tai atrodo neįtikėti
na, nes nelaimė įvyko Baltarusijoje,
kur kiekvieną iš „priešiškų Vakarų"
atvykusių diplomatų žingsnį stebi
KGB. 14 metų darbo saugume patirtį
turintis V Pociūnas tiesiog negalėjo
sau leisti taip atsipalaiduoti tokioje
aplinkoje.

Pakvietė atvykti su ,,bilietu
Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNS)
— Į šeštadienį vyksiantį Darbo parti
jos suvažiavimą „darbiečiai" kviečia
atvykti ir prezidentą Valdą Adamkų,
kurį anksčiau yra kaltinę kone auto
kratiniu valdymu.
Darbo partijos laikinosios pirmi
ninkės Loretos Graužinienės atsiųs
tame kvietime šalies vadovui, be kita
ko, prašoma, jog atvykdamas prezi
dentas turėtų su savimi jam atsiųstą

* Prezidentas Valdas Adam
kus penktadienį susitiko su Lie
tuvos veteranų krepšinio lygos
atstovais. Sveikindamas krepšinio
veteranus, V Adamkus pabrėžė, kad
šiais metais įsteigtos Lietuvos vete
ranų krepšinio lygos nariai prisideda
prie patriotizmo ir sportinio ugdymo.
Prezidentas paragino labiau populia
rinti veteranų krepšinį Lietuvoje. Ve
teranų krepšinio lyga organizuoja ve
teranų žaidynes Lietuvoje ir pasauly
je. Vienas pagrindinių jos uždavinių
— rūpintis krepšininkų materialine
baze ir propaguoti krepšinį. Neseniai
Hamburge vykusiame veteranų krep
šinio Europos čempionate keturios
Lietuvos komandos iškovojo aukso
medalius, dvi — sidabro ir viena —
bronzos medalį.
* Antroji pagal pajamas Lie
tuvos lažybų bendrovė „Oraku
las" siūlo lažintis, ar po pasaulio
vyrų krepšinio čempionato vyriau
siasis rinktinės treneris Antanas Sireika liks vadovauti rinktinei. Apie
tai informavo „Orakulas" marketin

„ V i e n k i e m i o godos — fotografijų
p a r o d o j e ir a l b u m e

R. Vikšraičio fotografijų paroda „Prospekto" galerijoje.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (ELTA)
— Lietuvos fotomenininkų sąjungos
galerijoje „Prospektas" Vilniuje ket
virtadieni atidaryta socialinės fo
tografijos meistro Rimaldo Vikšraičio
darbų paroda „Vienkiemio godos" ir
pristatytas to paties pavadinimo fo
tografijų albumas.
R. Vikšraitis žiūrovams pristatė
2002 metais pradėto ciklo fotografi
jas, dažnai atspindinčias nepagražin
tus ir net šokiruojančius atvirumu
šių laikų Lietuvos provincijos vaiz
dus. Ciklo „Vienkiemio godos" foto
grafijas jau matė Panevėžio ir Bra
tislavos parodų lankytojai.
Lietuvos fotomenininkų sąjun

gos pirmininkas Antanas Sutkus tei
gia neabejojąs, kad R. Vikšraitis nie
kada nepateks į Lietuvos vardą pa
saulyje garsinančių asmenybių sąra
šą ir jo užfiksuoti Lietuvos vaizdai
niekada nebus populiarūs.
„Kilusio iš provincijos menininko
fotografijos kalba apie niekam nerū
pimą mažą žmogų — į jokias kultūros
upes neįsiliejantį, tik nematomai glo
balizacijos rūke išgaruojantį lašą. O
kai žiūri į tą visų pamirštą, skurdo,
nevilties ir alkoholio nustekentą ne
laimėlį, akies pakrašty taip pat susi
kaupia 'lašas', tik, deja, simbolizuo
jantis ne gražaus ir ne tobulo gyveni
mo pajautas", — sako A. Sutkus.

V . Landsbergis ragina p r a d ė t i nuo
p a d ė t i e s Lietuvos saugume tyrimo

//

kvietimą.
Manoma, kad nei V Adamkus,
nei jo atstovai neketina dalyvauti DP
suvažiavime, kuriame bus renkamas
naujasis partijos vadovas.
Realiausiais kandidatais laikomi
dabartinė laikinoji Darbo partijos pir
mininkė Loreta Graužinienė, Seimo
pirmininko pavaduotojas Vydas Ged
vilas ir buvęs ūkio ministras Seimo
narys Kęstutis Daukšys.

go direktorius Erikas Vainikonis. La
žybų pradžia laikomas penktadienio
vidurdienis, lažybų koeficientai kol
kas neatskleidžiami. Šiuo metu Vil
niuje jau veikia 17, o visoje Lietuvoje
— 43 „Orakulo" lažybų punktai.
* Ketvirtadieni Kaune iš
traukti Lietuvos futbolo federa
cijos (LFF) taurės turnyro pusfi
nalio burtai, keturias komandas
suskirstę poromis. Rugsėjo 13 dieną
praėjusio sezono bronzos medalinin
kė Marijampolės „Sūduva" namuose
žais su Klaipėdos „Atlantu", o Vil
niaus „Vilnius" priims šalies čempio
ną Panevėžio „Ekraną". Atsakomą
sias pusfinalio rungtynes Klaipėdoje
bei Panevėžyje komandos žais rug
sėjo 27 dieną.
* Australijoje vykusiame pla
netos jaunimo (iki 18 metų) ir
suaugusiųjų JKA karatė čempio
nate sėkmingai pasirodė Šiaulių
„Atžalyno" sporto mokyklos auklėti
niai Aivaras Vasiliauskas ir Monika
Pliuraitė. Abu sportininkai užėmė
11-ąsias vietas.

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNS)
— Politikams ir žiniasklaidai saugu
mo karininko Vytauto Pociūno žūtį
įvardijant kaip didžiausią iššūkį,
mestą valstybei, Lietuvos teisėsauga
ėmėsi tirti visas karininko mirties
versijas.
Europarlamentaras
Vytautas
Landsbergis sako, kad tiriant V Po
ciūno mirties priežastis pirmiausia

reikia pradėti nuo padėties Valstybės
saugumo departamente tyrimo.
Europarlamentaras V Landsber
gis klausia, kodėl V Pociūnas buvo
pašalintas iš departamento, kodėl jis
prašėsi į menkesnes pareigas Gar
dine? Europarlamentaro teigimu,
mįslingos saugumo karininko mirties
aplinkybės bus ištirtos, jeigu Lie
tuvos valdžia parodys sąžiningumą.

Socialliberalai gręžiasi į Darbo partiją
Atkelta iš 1 psl.
pristatyti centro partijų vadovams
centro bloko sudarymo galimybę, kad
„susiburtų visos partijos, kurios save
identifikuoja kaip centristinės, kaip
nuosaikių pažiūrų, tolerantiškos ir
galbūt tai būtų trečia politinė jėga
Lietuvoje".
Socialliberalų vadovas teigė, jog
šiuo atveju kalbama apie įvairias ben
dradarbiavimo galimybes — nuo la
bai glaudaus bendradarbiavimo iki
veiksmų koordinavimo.
Penktadienį A. Paulauskas su

laukė J. Pinskaus kvietimo dalyvauti
šeštadienį vyksiančiame DP suvažia
vime.
Paklaustas, ar DP nėra atgrasi,
kaip kad buvo iki šiol, Naujosios są
jungos vadovas teigė besitikįs pasi
keitimų šioje partijoje.
„Mes skatiname pasikeitimo pro
cesą — atsinaujinimo, apsišvarinimo,
skaidrinimo procesą. Mes manome,
kad tai būtina padaryti, nes kitaip
būtų sunku ir tai pačiai partijai ir
tiems, kurie su ja norėtų bendrauti",
— sakė A. Paulauskas.

Seimunų maitintojai — nepakeičiami
Atkelta iš 1 psl.
statybos karštligės apimtą Seimą me
tu. Tuomet laikinojo Seimo kanclerio
Jono Mileriaus jis pasiteiravo, kaip
sekasi rengti žadėtąjį konkursą, ar
nebūtų galima iškeldinti „Gremintai" priklausančios specialios par
duotuvės. Laikinasis kanceliarijos
vadovas patikino, kad jau gautas Ap
linkos ministerijos leidimas rengti
konkursą.
„Gremintos" likimas šią savaitę
turėjo būti svarstomas ir Seimo val

dybos posėdyje, tačiau šis klausimas
buvo išbrauktas iš darbotvarkės.
Kanceliarijos vadovai aiškino, kad to
pageidavo pats Seimo pirmininkas,
tačiau paaiškėjo, jog jie ir patys vi
siškai neskuba svarstyti šio reikalo.
Prie konkurso sąlygų projekto
prisegta šūsnis įvairių pažymų, ku
riose įrodinėjama, kokia svarbi Sei
mui yra ši įmonė.
Kada bendrovės „Greminta" rei
kalai bus pagaliau svarstomi Seimo
valdybos posėdyje, kol kas neaišku.
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mus. Komisijos nariai pasmerkė gy
nybos viceministro viešą kaltinimą
buvusiems šalies užsienio reikalų mi
nistrams ir pareikalavo kuo skubiau
šį reikalą išaiškinti.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Plutonas neteko 9-osios planetos statuso

EUROPA
BRIUSELIS
Europos Sąjungos (ES) užsienio
reikalų ministrai penktadienį susiti
ko Briuselyje aptarti savo indėlių for
muojant Jungtinių Tautų (JT) taikos
palaikymo pajėgas Libane, o jų šalys
vis labiau spaudžiamos pareikšti tvir
tus pažadus. Italija jau pasisiūlė skir
ti iki 3,000 karių, o Prancūzija Briu
selio susitikimo išvakarėse pažadėtų
karių skaičių padidino iki 2,000.
Tikimasi, kad kitos Europos šalys,
raginamos JAY Izraelio ir kitų vals
tybių, padidins žadamų karių skaičių
ir kad Europa skirs bent pusę karių
pajėgoms, kuriose taip pat gali būti
nemažas kontingentas iš musulmo
niškų valstybių.

Plutono planeta žvelgiant iš palydovo Charono.

NASA nuotr.

Praha,
rugpjūčio
24
d.
1930 metų vasario 18 dieną 24
(APF/„Reuters"/BNS) — Įtakingiau metų amerikiečių astronomo Clyde
sios pasaulio astronomų institucijos Tombaugh atrastas Plutonas tradi
sprendimu ketvirtadienį Plutonas ciškai buvo laikomas mūsų sistemos
neteko Saulės sistemos devintosios ir devintąja planeta, labiausiai nutolu
tolimiausios planetos statuso, turėto sia nuo Saulės.
ištisus septynis dešimtmečius.
Pavadintas antikos mitologijos
Po karštų ginčų 2,500 mokslinin požemių dievo vardu, Plutonas skrie
kų ir astronomų, dalyvaujančių Tarp ja aplink Saulę už maždaug 5.942
tautinėje astronomų sąjungos (TAS) mln. kilometrų ir ją apkeliauja per
generalinėje asamblėjoje, po balsavi 247.9 Žemės metus.
mo nusprendė, kad 1930 metais at
Plutono „priešininkų" judėjimas
rastas ir nuo to laiko planeta vadin prasidėjo aptikus tolimą dangaus kū
tas Plutonas turi būti priskirtas kitai ną, skriejantį už Plutono orbitos ir
vadinamą 2003 UB313, arba dar ži
— nykštukinių planetų kategorijai.
„Aštuonios planetos yra Merku nomą neoficialiu pavadinimu Ksena.
rijus, Žemė, Venera, Marsas, Jupite Jo atradėjas teigia, kad UB313 yra to
ris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas", kio pat dydžio kaip Plutonas ir todėl
— teigiama TAS rezoliucijoje, priim gali pretenduoti būti vadinamas pla
toje, pasak santūrios astronomų ben neta.
druomenės, po audringų diskusijų ir
Apibrėžti, kas laikoma planeta,
suskaičiavus sutikimo ženklan pa verčia technologijų pažanga, lei
keltas rankąs.
džianti astronomams pažvelgti giliau
Dėl Plutono statuso mokslinin į kosmoso platybes ir tiksliau išma
kai ginčijosi ilgus metus. Pasak jų, tuoti Saulės sistemai priklausančių
nuo kitų aštuonių pripažintų Saulės dangaus kūnų dydį.
sistemos planetų Plutonas skiriasi
Be planetų ir nykštukinių plane
mažu dydžiu ir ištįsusią elipsine orbi tų kategorijų apibrėžimo, sutarta ir
ta. Iš planetų sąrašo Plutonas iš dėl trečiosios — Saulės sistemos ma
brauktas dar ir todėl, kad ištįsusi jo žųjų dangaus kūnų — kategorijos,
orbita kertasi su Neptūno.
kuriai priskiriami visi kiti objektai.

PARYŽIUS
Prancūzija, kaip JAV ir Vokietija,
yra nepatenkinta Irano atsakymu į
šešių šalių siūlymus, kuriais siekia
ma, jog Tehran nutrauktų branduo
linę programą, bet pažymėjo, kad bū
tina išvengti konflikto su Iranu ir
musulmonų pasauliu eskalavimo. Šią
savaitę Tehran pasiūlė suinteresuo
toms šalims pradėti derybas dėl jo
branduolinių tyrimų, kurie, kaip ma
no Vakarų šalys, gali sukelti bran
duolinių ginklų platinimo grėsmę.
JAV konsultuojasi su kitomis JT
Saugumo Tarybos narėmis dėl toles
nių diplomatinių žingsnių, ir Prancū
zija mano, kad Irano siūlymas dėl de
rybų gali būti priimtas tik po to, kai
jis nutrauks urano sodrinimą.
VARŠUVA
Lenkijos politinis gyvenimas jau
kelios dienos sukasi apie gynybos vi
ceministro Antoni Macierewicz pa
reiškimą televizijai, jog dauguma
Lenkijos užsienio reikalų ministrų
buvo sovietų slaptųjų tarnybų agen
tai. Penktadienį nuo šio skandalingo
pareiškimo atsiribojo šalies preziden
tas Lech Kaczynski. Skandalingą A.
Macierevvicz pareiškimą ketvirtadie
nį svarstė Seimo užsienio reikalų ko
mitetas, tačiau į jį pakviesta Lenkijos
diplomatijos vadovė Anna Fotyga ne
panoro atsakyti į deputatų klausi-

RYGA
Buvęs Rusijos prezidentas Boris
Jelcin pataria Latvijai, kad siekdama
pagerinti santykius su Rusija ji pa
mirštų žodį „okupacija". Interviu, iš
spausdintame penktadienį laikrašty
je „Neatkariga", jis pažymėjo, kad
žurnalistai kaltina Rusiją daugiau
nei politikai. „Jūs kaltinate Rusiją
Latvijos okupavimu. Ar iš viso jūs tu
rite proto? Ar apskritai galite žiūrėti
į dalykus objektyviai? Kur tuo metu
buvo Rusija? Rusijos nebuvo. Buvo
Sovietų Sąjunga. Buvo tas monstras.
Sovietinis komunistinis režimas, su
kuriuo mes visi kovojome", — sakė
B. Jelcin.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV valstybės departamentas iš
tirs pranešimus, kad Izraelis Libane
galbūt naudojo Amerikoje pagamin
tas raketas, apginkluotas kaseti
nėmis bombomis, pranešė dienraštis
„The New York Times". Laikraštis,
remdamasis buvusiais ir dabartiniais
JAV valdžios atstovais, rašo, jog eks
pertai abejoja, ar tyrimas prives prie
sankcijų Izraeliui, bet šie žingsniai
padės JAV prezidentui George W.
Bush sumažinti kritiką, pasigirstančią iš arabų šalių, kurios teigia,
kad JAV remia Izraelio karines ope
racijas. Pagal JAV ir Izraelio sutartį,
kasetinės bombos gali būti naudo
jamos tik prieš armijos dalinius, tuo
tarpu yra duomenų, kad Izraelis
bombas naudojo prieš civilius.

AFRIKA
JOHANNESBURG
Pietų Afrikos Respublikos (PAR)
ministrų kabinetas patvirtino įsta
tymą, kuriuo leidžiamos vienos lyties
asmenų santuokos. Įstatymas dabar
turi būti svarstomas parlamente.
PAR gali tapti pirmąja Afrikos šalimi,
įteisinusia homoseksualius ryšius.
Kabinetas įstatymo projektą aproba
vo tuomet, kai šalies Aukščiausiasis
Teismas nusprendė, jog pažeidžia
mos gėjų konstitucinės teisės.

Ramzio II statula paliko triukšmingą Cairo
Cairo,
rugpjūčio
25
d.
(AFP/BNS) — Dešimtys tūkstančių
žmonių penktadienį susirinko Cairo
mieste atsisveikinti su garsiąja farao
no Ramzio II statula, kuri iš triukš
mingo Egipto sostinės centro perke
liama arčiau piramidžių Gizoje.
Granitinį Ramzį, kuris buvo ta
pęs Cairo simboliu, Egipto valdžia
nusprendė pervežti nuogąstaudama,
kad aikštelė, kurioje ji stovi, gali de
formuotis nuo metropoliteno trauki
nių keliamos vibracijos.
Ne į naudą senovės monumentui,
kurio amžius siekia 3,200 metų, ir
oro tarša sostinėje.
Ramzį pervežė du sunkvežimiai
su platformomis be bortų. Kad statu
la nenuvirstų, aplink ją buvo pastaty
tas prilaikantis plieninis narvas. Gra
nitinio faraono galvą saugojo storas
celofanas.
Statulos perkėlimą stebėjo tūks
tančiai žmonių, jį transliavo Egipto
televizija.
„Dabar Ramzis bus laimingas, —
sakė Zahi Hawassa — Vyriausiojo

Egipto senovės reikalų komiteto va
dovas. — Jam buvo neramu gulėti
kape, žinant, kad statula stovi tokioje
netinkamoje vietoje, kur jos net pa
matyti niekas nebegali".
Šio didžiausio Afrikos metropolio
centre prasidėjo tikras karnavalas —
žmonės balkonuose iškabino vėlia
vas, lipo į žibintų stulpus, korėsi ant
autobusų ir mečečių, kad bet akies
krašteliu pamatytų vežamą statulą.
Ramzio statula 1882 metais buvo
atrasta Memfyje — senovės Egipto
sostinėje. 1954 metais statula buvo
supjaustyta į aštuonias dalis į pervež
ta į Ramzio aikštę Cairo, kur pasitik
davo iš traukinių stoties išeinančius
keleivius.
Dvejais metais anksčiau jaunų
karininkų grupė, vadovaujama Ga
mai Abdel Nasser nuvertė britų rem
tą karalių Farouk ir panaikino
monarchiją, kuri buvo susisaisčiusi
su užsienio valstybėmis pernelyg
glaudžiais ryšiais. G. A. Nasser no
rėjo, kad Ramzis II simbolizuotų au
tentiškas respublikos šaknis.

ATLANTIC
xpressC"
Oceai

1-800-775-SEND
www.atlantJcexpresscorp.com

"HW«-

Kroviniu gabenimas
laivu į visas pasaulio šalis
Kroviniu gabenimas
lėktuvu į visas pasaulio šalis
Air Frelght
"1 Automobiliu pirkimas bei
[siuntimas j visas pasaulio šalis.
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.
^Smaili Packaaes

Trucking
S™ jik u S'u ritiniu siuntimas bei
p^ statybas i narius Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680
Fax. 1 703-599-9682 Tel. 1 800-775-7363
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DRAUDIMO PASLAUGOS

EKILNOjAMASIS TURTAS
e:*itor*Ioc

Drake
Did
lt Againl

5 S.Prospect, Clarendon
Hiils, Illinois 60514

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

630-325-7010

&

• Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
Drake Realtor

GREIT PARDUODA
-Tį[ .—JT

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

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

1

VIDA M .
SAKEVICIUS

Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardauimas

Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

708-889-2148
PASKOLOS

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

VHUJ: I mm*
• .-.,••.„> I Mhtftr&AGE

Mindaugas
651-343-0286 Cell
mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
www.wfhm.com/weststpaulbranchmn

l s t Choice Real Propertys

Audrius Mikulis
Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikulis@usa.com
Įvairus nekilnojamas turtas:

ĮVAIRUS
VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ GYVENSITE 100 METŲ
Mano bitelių surinktas medus iš Illinois
pievų i r miškelių yra skanus ir t u r i daug
gydomųjų savybių. Jo galima gauti PL
centre gegužinių metu. K. Laukaitis
Tel. 630-323-5326

* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas

STATE F A R M
INSURANCE
„U
AUTOMOBILIO,
NAMIJ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

{=[

Real Estate Consultant

Voice Mail 708-233-3374

|T~jfife

* Pardavimas
SIŪLO DARBĄ

^

KtSlDfcSTt-U.
SKOki-KAOt

First Landmark Realty

Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160

•
•
•
•
•

^

Accent
Homefinders

Ontur^
23

, A ^ f jŠįfc

* Surandame
*^ifc££«3U*«t
optimaliausią finansavimą

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654,773-581-8654

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5 7 1 0 W . 9 5 St., O a k L a w n , I L
708-423-5900
N A M Ų R E M O N T O IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Šildymas
Šaldymas

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900
U P S C A L E FULL SERVICE D A Y
SPA S A L O N SEEKINC
EXPERIENCED N A I L TECHS
FOR S C H A U M B U R G AREA.
M u š t speak English.

847-843-^901

ĮVAIRUS

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

Nida
Grigalavičiūtė
Sopranas

Suteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresijos, imigracijos,šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės tel. 1-917-517-9296

Privačios pianino
ir dainavimo

pamokos
Nuo 6 metų ir

vyresniems

arba ei. paštu: o n a p r @ y a h o o . c o m

Homer Glen, IL 60491
Tel. 708-745-4038
E-maiLnidag@comcast.com
* Parduodu automobili Acura Integra 1994
m. Mechaninė greičių dėžė. Kaina S700 ir
kalnų dvirati — $30. Tel. 708-539-3660.

* Kas galėtų padovanoti Bostono lietuviš
kąją enciklopediją, literatūros Lietuvos ka
riuomenės tema, o taip pat Lietuvos popie
rinius pinigus, medalius ir ženklelius (meta
linius), įskaitant ir Klaipėdos krašto pašto
ženklus, išleistus iki 1939 m. Tel. 219-8723129, Gediminas. Palikti žinutę.

6556 S. Kedae Chkago, IL 60629
Prekyba, instafiavimas, aptarnavimas
— Ucensed — Bonded— Insured
FREE
ESTIMATE

7 dienos
per savaitę

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

Skubiai reikalingi vairuotojai
p e r k r a u s t y t o j a i , dirbti Skokie
p e r k r a u s t y m o kompanijoje.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Tel. 847-673-3309
Vairuotojai privalo turėti galiojančius
Illinojaus vairuotojo pažymėjimus.

vVvV. autotradetisa. conr

PARDUODA
Skubiai, be tarpininko, Palos Hts rajone.
parduodamas 7 m. senumo 2 aukštų,
9 kamb. namas. 4 mieg. + „den", 2 1/2
vonios, neįrengtas rūsys su įrengta 3/4
vonios, 2 1/2 mašinų garažu. Didelis,
gražiai apsodintas sklypas su „patio"
ir „shed". Kaina $624.900

r

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖIAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-avvay" planu.
Atliekame visus foto laboratorijos darbus.

Tel: 7 0 8 - 9 4 5 - 9 1 9 1

Skubiai, be tarpininko, parduodamas,
2 aukštų, 2 šeimoms, 212 m 2 namas
su 12 arų žemės sklypu Vilniuje,
prestižiniame Ž v ė r y n o rajone. Namas
kraštinis, ribojasi su miško draustiniu.
Kaina 1,1 m i l i j o n o dolerių.
Tel. Vilniuje 0 1 1 - 3 7 0 - 6 9 8 - 7 2 7 4 8 ;
arba 6 3 0 - 6 7 0 - 8 3 3 6 ; reples@takas.lt

773 7784007
773-531-1833

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Always With Flowers
N a u j a paslauga — a t r i b u t i k o s n u o m a pokyliams
• Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuva
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
• Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas
1 1 2 0 S. State St., Lemont, IL, t e l . 630-257-0339
8 0 1 5 W 7 9 St., Justice, IL, tel. 708 594 6604
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.
vvvvvv a l v v a y s v v i t h f l o v v e r s c o m

•
•
•
•
•

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.D.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6 2 1 6 W . Archer Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8
Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — vvwvv.racinebakery.com
KAVINĖS

Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6 i0 v.r iki 4 30 v p p

608 VV. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
sėst nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p
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MARIUS KATILIUS, M . D .
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
500 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-74+0330;
lietuviškai 815-744-8230
wwwxerterfonur9eryandbrBaali>MiUtcor'.

GEDAS M. GRINIS, M D
Inkstu, pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, Wl 53142

(262) 948-6^90
Chiropraktika ir

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE
Šeimos daktarai ir chirurgai
10811 W . 1 4 3 ^ St Oriand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

I Stuburo ir skausmo ligos

manualine terapija
Amber T e l e f o n a s ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9
Health • Manualinė terapija
Center • Chiropraktika
• Bicenergetine kompiuterizuota įranga
• Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

D r . Vilija

R.

Kerelytė

Chiropraktikos gydytoja
6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

JONAS V . P R U N S K I S , M D
TERRI DALIAS PRUNSK1S, M D
M A U N A K V. RANA, M D
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispaln.com

Dr.VIdaLPuodžiūnienė

SI

Hearthy Connection
CHropracfc & Rehab Onic

UNAS SIDRYS, M.D.

Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

A k i ų liejos / C h i r u r g i j a / A k i n i a i
9 8 3 0 S.Ridgeland A v e .
Chicago Ridge

16547 VV. 159 S t r e e t
L o c k p o r t , IL 6 0 4 4 1

Tel. (773) 884-7960

Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Ausų, nosies, gerkles

Tel. (708) 636-6622
Holy Cross Hospital, # 4 1 0 S

D r . ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir c h i r u r g i j a
1192 VValter St, L e m o n t IL 60439
1051 Essington R d . # 2 0 0
Joliet, IL 6 0 4 3 5
Tel.

VYTENIS GRYBAUSKAS, M . D.
SUSAN T. LY0N, M.D.
Ausų, Nosies, Gerklės ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

D r . J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Dr. L I N A POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago

9 5 2 5 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 773-735-7730

Tel. 708-598-8101
Valandos pagal susitarimą

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wiovvbrook

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

C a r d i a c Diagnosis, L T D .
4 9 0 1 W . 79

th

St.

815-723-1854

15543 W . 1 2 7 t h S t .
S u i t e 1 0 1 , L e m o n t , IL
Tel.

630-243-1010

D r . L. PETREIKIS
D A N T Ų GYDYTOJA
9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

V a l a n d o s susitarus
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų g y d y t o j a
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-598-4055

Valandos pagal susitarimą
Dr. GAILE V . ČERNIAUSKAS
D A N T Ų

persikėlė į naują

www.parkridgesmiles.com

Pilna d a n t ų priežiūra:
• implantai
•
•
•
•
•
•

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba ietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E VVashington, Ste 2401,
Chicago, IL

Tel. 708-422-8260

KAIP JŪSŲ
SANTAUPOS
#-...-

AUGA!
s Atidarykite

Midvvest Heart Specialists
1S900 W . 127th St Ste 200
Lemont, H 60439
630-7194799.
Priklauso Cood Samaritan, Central OuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms

5.50%
V~

RAMONĄ C. MARSH, M D SC

Galėsite

vieną

sertifikato
\4&

Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso veido atjauninimas

RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD
Tel.

t

*»

kartą

procentą

jei procentas

šio
padidinti,

kils*

Bark

i

j-ira

Building Personai Banking Relarionships^-^

630-571-2630

D r . K. J U Č A S

Obstetrics & Cynecology
3 8 2 5 H i g h l a n d Avenue Suite 4A
D o v v n e r s Grove, I L 6 0 5 1 5

Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.

630-8529400

3 2 3 5 VV. 111 S t Chicago, IL 6 0 6 5 5
7 7 3 - 2 3 3 - 0 7 4 4 arba 7 7 3 - 4 8 9 - 4 4 4 1

V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą

APY

Aukštos palūkanos dabar
Dar aukštesnės — vėliau!

Valandos pagal susitarimą

120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

Ginekologija

14-os mėnesių

sertifikatą

Tel. 773-229-9965
GAJLE SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE —ŠIRDIES LIGOS

tiltai, karūnos, p r o t e z a i
vaikų dantų g y d y m a s
šaknies kanalų valymas
chirurgija
parodontozės specialistas kabinete
kosmetinės procedūros — „veneers",
balinimas

STEBĖKITE,

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6 9 1 8 W . A r c h e r A v e . S t . 5 ir 6
C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8

kabinetą

Tel. 847-692-2303

EUGENE C DECKER, DOS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

EDMUNDAS VTŽJNAS, M.D., S.C.

PATIRTIES

3 1 8 VV. T o u h y A v e n u e
P a r k R i d g e , IL 6 0 0 6 8

Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza
Mundelein, IL 60060
Tel. 847-949-7300
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

Tel. 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4

GYDYTOJA

TRYLIKOS M E T Ų

Vidaus ligos

Tel. 773-585-2802

KARDIOLOGAS-ŠRDES UGOS
7 7 2 2 S. Kedzie A v e .
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2
Kab. t e l . 7 7 3 4 7 1 - 3 3 0 0

Dr. V.J. VASAITIENE
Dantų gydytoja
4817 W . 8 3 St, B u r b a n k , IL
Tel. 7 0 8 - 4 2 3 - 6 1 1 4
V a l a n d o s p a g a l susitarimą

Dantų gydytoja

Joliet, IL 60435

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

D r . D A L I A JODVVALIS

ARAS Z L I O B A , M . D .
AKIŲ U G O S - C H I R U R G I J A
219 N. Hammes Avenue

B u r b a n k , IL 6 0 4 5 9

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S.
Dantų g y d y t o j a
10745 VVinterset Dr.
Oriand Park, IL 60467

Kalbame lietuviškai
1 0 S. 6 4 0 Kingery Highvvay
VVillovvbroolc, f i 6 0 3 2 7
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Tel. 815-741-3220
Širdies ir kraujagyslių

Tel. 630-323-5050

D r . D A N A M . SALIKLIS

Akių ligų specialistai

v

Kosmetine chirurgija

Garfield Ridge
6162 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638
(773) 767-5188

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439
(630) 257-1400

Oriand Park
14701 Ravinia Ave.
O r i a n d P a r k , IL 60462
(708) 226-2727

•Rate increase based on the rate offered for new 12 month certificate accounts a t time of increase.
Annual Percentage Yield (APY) is effective as of June 19. 2006 and is subject to change without notice
Minimum deposit of $250 is rejjuired to obtain APY. Penalty may be imposed for early withdrawals

www.firstpersonalbank.net
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LAIŠKAS IS SOSTINES
Penktadienio vakare skambutis:
„Ar ateisi atsisveikinti su t. Saulai
čių?" Net neabejodamas, atsakiau:
„Taip, tik pasakyk, kur?" Telefono ra
gelyje balsas tęsia: „Tai susitinkame
pusę vienuoliktos Sv. Kazimiero baž
nyčios šventoriuje, nes vienuoliktą
Antanas išvyksta j oro uostą".
Taigi, lietingą šeštadienio rytą
susirinko mūsų saujelė, gal tik tu
zinas, netikėtai sužinojusių, kad gali
me pabuvoti dar nors-ir valandėlę su
Antanu, prieš jam išvykstant j JAV
Kas sugalvojo tokj vėlyvą šio atsisvei
kinimo susitikimą, taip ir nepaklau
siau. Susirinkome, kad galėtume pas
pausti ranką, apkabinti jj, palinkėti
sėkmės ir pasakyti, jog laukiame jo
sugrįžtant. O lauksime ne tik mes,
susirinkę po Sv. Kazimiero bažnyčios
skliautu, lauks jo grįžtant ir kiekvie
nas Lietuvoje gyvenantis žmogus,
kurį palietė kun. Antano žodis, šyp
snys, mintys, jo gera valia. Visur jis
suspėjo — ir į universiteto paskaitas,
radijo laidas, susitikimus su jaunimu,
įvairius jo suorganizuotus būrelius
bei organizacijas... Tačiau, kas svar
biausia, ne tik suspėjo, bet ir atrado
laiko kiekvienam, norinčiam su juo
pasidalinti savais džiaugsmais, rū
pesčiais, ar ieškant patarimo.
Taip, rinkome parašus ir pra
šėme jėzuitų vyresnybės, kad paliktų
jį Lietuvoje, rašėme ir vyskupui, o
laiškas buvo nusiųstas net į Vatikaną
su paaiškinimu, kodėl mūsų Antanas
turėtų likti apaštalavimo darbams
Lietuvoje. Deja, nebuvome išgirsti.
Kita vertus, gal ir gerai, kad kun.
Antanas yra siunčiamas į užsienį, nes
ten jis irgi yra reikalingas, turbūt ne
mažiau, kaip čia, Lietuvoje. Grįžęs į kraš
tą, kuriame praleido savo jaunystę, bet
pragyvenęs beveik dešimtmetį gim
tinėje, gali daug geriau negu kas ki
tas suprasti tiek pokarinės kartos sie
kius, tiek ir trečiosios bangos porei
kius sielovadoje ir lietuvybės išlaiky
me, jungiant abi kartas bendram darbui.
Įdomu, kad kun. Antanas grįžta
į „savas valdas", nes 1989 m., bū

damas tuometiniu jėzuitų vyresniuo
ju, kaip tik ir buvo vienu tos misijos
steigimo iniciatorių, į kurią dabar
grįžta klebonauti, nes, ją įsteigus,
įpareigojo jėzuitus tapti Pal. Jurgio
Matulaičio misijos Lemonte globėjais.
Kun. Antanas pakeis kun. Algirdą
Palioką, SJ, kuris grįžta namo, į tė
vynę užtarnautam poilsiui.
Nors vėluojantį, bet kaip visada
skubantį, pamatėme k u n . Antaną,
ateinantį mūsų link. Vos penkias mi
nutes prieš vienuoliktą, priėjęs kiek
vienam turėjo ką pasakyti, o mes
atsakėme jam daina, pagal parašytus
ir prieš tai išdalintus žodžius, kurių
autorė yra Audronė Kubiliūtė-Misiūnienė. Unisonu u ž t r a u k ė m e atsi
sveikinimo dainą pagal „Sugrįžki
jaunyste" melodiją:
Sugrįžki, Antanai,
Alyvoms sužydėjus,
Mums Tu reikalingas,
Sugrįžki, paskubėki.
Pamilo Lietuva Tave,
Čia Dievo atlydėtą;
Tu rodai kelią švelnumu
Ir šypsena saulėta.
Sugrįžki, Antanai...
Savo darbais Tu skatini
Viens kitą gerbt, mylėti,
Priglausti tuos, kuriems sunku
Ir jiems gyvent padėti.
Sugrįžki, Antanai...
Neskirstai mus į runkelius
Ar ponus elitiečius,
Visi Tau, Tėve, mes savi,
Dievo vaikai mielieji.
Sugrįžki, Antanai...
Kaip saulė, oras ir vanduo,
Esi mums reikalingas,
Lai Viešpats Tave laimina
Ir greit mums sugrąžina.
Sugrįžki, Antanai...

^M^M^M^M^MOM^MdMUM^MSM^M^M^M^M^MOIOMSSSiSMSSSMSM

VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIA USIOS KAINOS!!!

OTSTOUM

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, Vilniuje. Tarp kitų darbų ir užsiėmimų jis visgi ras
davo laiko pasigrožėti ir gėlynais...
Baniutės Kronienės nuotr.
Tikimės, kad jis ne suvisam
išvyksta, bet po metų kitų sugrįš
suvisam tęsti pastoracinį darbą

tėvynėje.
Sėkmės Tau, kun. Antanai!
Leonas Narbutis

BROLIUI
Sparnais apgaubs tave namai;
pažįstamo dangaus melsva daina
kartosis, saulei leidžiantis ir kylant.
Gal pasiilsėsi; gal nesapnuosi
sukrautų į dėžes pavasarių,
pasiųstų ten, kur antrąkart tremtis.
Mes laukiame tavęs. Katalpos
tiesiasi aukščiau, beržai baltuoja,
oranžinės tigro lelijos plečiasi
pilko lauko akmens patvoryje.
Viskas ruošiasi, paruošta
grįžimui, sutikimui, pradžiai
kažko kito; ne pabaigai,
ne penkiasdešimt metų ilgėtosios
tėvynės, kasdienės jos laisvei maldos,
jos žodžių, jos istorijos supratimu
ir netektim pripildant sąmonę
galui, bet štai, vėlyvos vasaros
tamsioj žalumoj įžvelgto judesio
pažadas, jog visa tai—kelionės,
viltys, prisiglaudimas prie tėvynės
mūrų; įsiklausymas,
laiminimas,
džiugesys ir skausmas—visa tai
dalis tavęs ir mūsų iki mirties.
Laukiame tavęs tyliai, kantriai,
bandydami surasti skrydžio prasmę,
žinodami, kad liks brangusis vardas
„Lietuva"—veidai, balsai, vaizdai
tavo viešnagės, tavo didžiosios iškylos
į kraštą, kuriame gimusi tavo širdis.
Marija

Stankus-Saulaitė

PATRIOTINES POEZIJOS KONKURSAS
IŠEIVIJOS JAUNIMUI
40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlink.net
Web site: www.vytistours.com

ATSTOVYBĖ ČIKACOIE
Rita Penčylienė tel/fax 708 923-0280
E-mail: pencylar@comcast.net

Bronė Barakauskienė tel. 708 403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol com
E

?¥^'2I^J2!šMI2&I^

Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas
išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB Cleveland apy
linkės valdyba.
Konkurse dalyvauti gali j a u n i m a s nuo 12 iki 25 m e t ų amžiaus.
Skiriamos šešios premijos: 150 JAV dol., dvi po 100 JAV.dol., trys
po 50 JAV dol.
Konkurso mecenatai: Č. ir I. Šatkai, V. Bučmienė, J. ir D. Abriani,
dr. K. Stankaitytė-Phillips, dr. V. Stankus ir a.a. Balio Gaidžiūno pa
likimo likutis.
Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardi, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono nr. ir, jei turima, elek
troninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti
slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. gruo
džio 1 d. siųsti vertinimo komisijos pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita
Kavaliūnaitė, 3332 Boyne Rd., Barberton, OH 44203, USA
JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu
Vida B u č m i e n ė
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PADĖKA

AtA
Dipl. teisininkas
KAZYS JANUTA
1912—2006
Diplomuotas teisininkas ir ilgametis spaudos bendradarbis,
tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, Kazys J a n u t a gimė 1912 m.
vasario 14 d. Ylakiuose. Mirė 2006 m. rugpjūčio 15 d., San
Francisco. 47 metus gyveno Los Angeles, prieš t a i 10 metų —
Čikagoje. Nors sirgo sunkiai, tačiau iki paskutinės dienos Kazio
protas buvo žvalus ir neprarado savo gero ūpo. Mirė savo na
muose ramiai, be skausmo, savo šeimos narių tarpe. J o pageida
vimu palaikai bus palaidoti Lietuvoje, Ylakių Šv. Roko ka
pinėse, netoli bažnyčios, kurioje Kazys buvo krikštytas ir ku
rioje jaunystėje tarnavo Mišioms.
2006 m. rugpjūčio 19 d. įvyko gedulingos pamaldos Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Parapijos salėje vyko
pagerbimas su atsisveikinimo žodžiais.
Ypatingai dėkojame Šv. Kazimiero parapijos klebonui Sta
nislovui Anužiui, kuris atkalbėjo rožančių ir atnašavo Mišias, ir
kuris prieš savaitę įveikęs 400 mylių (600 kilometrų) atstumą,
atvyko į mūsų namus suteikti Kaziui paskutinį sakramentą.
Dėkui visiems už Kazio pagerbimą, už atsisveikinimo žo
džius ir už užsakytas Mišias. Dėkui visiems žodžiu ir laiškais
pareiškusiems užuojautą. Ypatingas dėkui Amandui ir Veroni
kai Ragauskams, Birutei ir Steve Pociūnams, kurie savaitę
prieš Kazio mirtį, atvažiavo nepabūgę tolimos kelionės, dar pas
kutinį kartą su Kaziu pasikalbėti ir jį pradžiuginti, ir kurie pa
tys dar kartą pasigėrėjo, kad ir liūdnoje aplinkybėje, Kazio
žodžiais, anekdotais ir linksma dvasia. Dėkui Jovitai Stanišauskienei, kuri taip rūpestingai Kazį prižiūrėjo praėjusį pus
metį mūsų namuose.
Dėkui solistams Rimtautui Dabšiui, Janinai Čekanauskienei, Stasei Pautienienei, vargonininkui Viktorui Raliui ir
chorui už atliktas giesmes.
Ypatingai dėkojame Ragauskų šeimai — Amandui ir Veroni
kai už organizuotą ir pravestą atsisveikinimo ir pagerbimo
programą, Daliai — už valgių paruošimą giminėms, draugams
ir kaimynams, kurių beveik šimtas buvo atvykę pagerbti ir at
sisveikinti su Kaziu. Labai ačiū Amandui Ragauskui už paro
dytą, prieš keletą metų darytą, filmą JKazio Janutos ir Lietuvos
mokslininkės Dalios Striogaitės pasikalbėjimas".
Taip pat dėkui Kazio anūkėms: Dainai, kuri padėjo Kazį
prižiūrėti paskutines dvi savaites; Viltutei, kuri paruošė ir
išspausdino su fotografijomis atsiminimo korteles ir knygutę;
Marcelei, kuri pagelbėjo paruošti ir elektroniniu paštu
išsiuntinėti mirties pranešimus Amerikoje ir Lietuvoje; choris
tei Andreai, kuri paskutinėmis dienomis džiugino Kazį dainuo
dama ir pianinu akompanuodama giesmes iš Kazio mėgiamos
operos „Carmen"; mažiausiai Orintai, kuri ligi paskutinės die
nos džiugindavo savo gyva energija ir grodama pianinu vai
kiškas melodijas savo mylimam tėvukui.
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Pranešame, kad

AtA
ONA JANUŠKEVIČIŪTĖ
LIUTERMOZIENĖ
#

Mirė 2006 m. rugpjūčio 15 d., sulaukusi beveik 99 metų. Gy
veno Fort Lauderdale, FL.
Gimė Rozaline, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Rita su šeima ir sūnus Jonas su šeima
bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
A. a. Ona palaidota šalia savo vyro, a.a. pik. Alberto Liutermozos, Pompano Beach, FL kapinėse.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. .
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES

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

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI
jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS

Liūdintis sūnus Donatas su šeima

Palos-Gaidas
% £
**
*- "^* * ^ ^ ^
_
vienintelis
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių
visuomenę.

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau §) J-tus metus.
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą".
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas,
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis.
„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams,
giminėms, draugams ir pensininkams.

'ĮVAIRUS"*
* 60 m. moteris gali išleisti atostogų arba
ieško darbo . Buitinė anglų kalba, rekomen
dacijos, patirtis, nevairuoja. Tel. 630-5530980 arba 630-212-9098.

* 39 m. moteris ieško darbo senelių priežiū
roje su gąžimu namo. Siūlyti tel. 708-691-8650.
* Moteris ieško bet kokio darbo. Tel. 773414-1763.

F U N E R A L HOME
• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir
Lemonto
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. Southvvest Hwy
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

J

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
T u r i laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
P a t a r n a v i m a s 24 vai.

i
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APYLINKĖSE
• N u o rugsėjo 2 d., šeštadieniais,
Mišios Marąuette Parko Švč. Merge
lės Marijos Gimimo bažnyčioje lietu
viškai bus laikomos" 4 vai. p.p. Tą
dieną išpažinčių bus klausomasi nuo
3 vai. p.p. iki 3:45 vai. p.p. Vėliau
sias jungtuvių laikas bus 2:30 vai. p. p.
• P r a s i d e d a naujas LMA „Daina
va" repeticijų sezonas. Po t i k r a i
skambios ir įsimintinos Čikagos
vasaros, daina atsiliepusios ne vieno
lietuvio širdyje, „Dainava" vėl pra
deda naują sezoną. Visi - ir senieji
nariai, ir norintys įsilieti j jo gretas antradienį, rugsėjo 5 d., 7:45 vai. v.
kviečiami į pirmąją naujojo sezono
repeticiją PLC žemutinėje salėje,
14911 127th Street, Lemont, IL.
(prie Lietuvių dailės muziejaus).
Ypač laukiami vyriški balsai, kurie
praturtintų šį vis stiprėjantį kolek
tyvą.
• R u g s ė j o 8 dieną, ketvirtadienį,
Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijoje prasideda metinė Novena
Šiluvos Marijos garbei, kurios vedė
j a s kun. Tomas Karanauskas. Nove
n a tęsis iki rugsėjo 15 d. Novenos
Mišios lietuvių kalba vyks 10 vai. r.
kasdien, o šeštadienį ir sekmadienį
10:30 vai. r. Sekmadienį, rugsėjo 10
d., 10:30 vai. r. Mišių metu, po pa
mokslo bus ypatingas vaikučių pa
laiminimas. Po Mišių vyks procesija.
Kasdieninės vakaro 7 vai. šv. Mišios
vyks anglų kalba. Rugsėjo 15 d.,
penktadienį, 10 vai. r. ir 7 vai. v.
vyks ypatingas sergančiųjų palai
minimas. Novenos 7 vai. v. Mišias
praves: rugsėjo 8 d. — parapijos kle
bonas kun. Antanas Markus, rugsėjo
11d. — kun. Arvydas Žygas, rugsėjo
12 d. — kun. Bernardas Danber,
OSA, rugsėjo 13 d. — kun. Lukas Laniauskas, SJ, rugsėjo 14 d. — kun.
Antanas Markus, rugsėjo 15 d. —
kun. Augustinas Kulbis, OSM. Tel.
informacijai: 773-776-4600.

telkimo „Derliaus pietūs" šiemet
vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d., Pa
saulio lietuvių centre, 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439. Renginio
pradžia 12:30 vai. p.p. Nijolė Griga
liūnienė priima užsakymus pavie
niams asmenims ir norintiems už
sakyti visą stalą. Tel. 708-974-1262,
e-paštas: nijoleg@prodigy.net Kvie
čiame Čikagos ir apylinkių lietuviš
ką visuomenę atvykti į „Derliaus
pie-tus" ir p a r e m t i organizacijos
„Vaiko vartai į mokslą" darbą.

, ,Draugo" knygynėlyje

Knygos apie S t a s į B a r ą
lietuvių operą. „Šios knygos tikslas
- įžymų dainininką ir kultūrininką
Stasį Barą pristatyti platesnei vi
suomenei, per jo gyvenimą parodyti
į V a k a r u s išklydusios mūsų tautos
dalies likimą, jos nelengvą kelią \
pripažinimą", - rašo O. Narbutienė
knygos pratarmėje.
Knyga išleista Vilniuje. Kaina 10 dol.
Manome, k a d abi šios knygos
sudomins Stasio Baro talento gerbė
j u s i r visus besidominčius m u 
zikiniu gyvenimu.
Knygas galima įsigyti paštu,
pridedant 9 proc. persiuntimo mo
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per
siuntimo kaina - 5 dol. Persiunčiant
daugiau knygų, už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis.

ANKIIAS ARMINAS

Stasys

Darąs - Baranauskas

• Č i k a g o s l i t u a n i s t i n e i mokyklai
reikalingi šešto skyriaus mokytojas
ir lietuvių l i t e r a t ū r o s mokytojas
aukštesniajai mokyklai. Prašome
skambinti mokyklos direktorei J ū 
ratei Dovilienei tel. 630-832-6331.
• Lietuvos Vyčiai organizuoja
kelionę autobusu į Washington, DC,
dalyvauti Nekalto Prasidėjimo bazi
likoje esančios Šiluvos koplyčios 40mečio sukaktuvėse, kurios bus šven
čiamos bazilikoje šv. Mišiomis 2006
m. spalio 8 d., sekmadienį, 1:30 vai.
p.p. Jei kas norėtų keliauti kartu su
Vyčiais, maloniai kviečiame dėl pa
pildomos informacijos (kelionės išlai
dų, viešbučio) paskambinti Teresei
Strolienei tel. 708-687-1430.
• M i e l i e m s skaitytojams p r a n e 
šame, kad dienraščio „Draugas" ge
gužinė vyks rugsėjo 17 d., sekmadie
nį. Maloniai prašome savo skaitytojų
atnešti laimėjimų būsimai loterijai.
Būsime labai dėkingi.
IŠ ARTI IR TOLI..,

• Rugsėjo 10 d., s e k m a d i e n į ,
Nekaltai Pradėtosios Marijos šven
tovėje Putnam, Connecticut, rengia
ma Šiluvos Marijos šventė. J ą ves
Amerikos lietuvių kunigų vienybės
pirmininkas, prel. Albertas Kontautas. Dienos programa: 10 v. r. — re
gistracija, klausomos išpažintys. 11
• Tautinių
šokių
a n s a m b l i s v. r. — šv. Mišios ir homilija. 12 v. p .
„Grandis" pradeda savo 48-ąjį sezo p. — pietūs. 1:15 v. p. p. — Konferen
ną sekmadienį, rugsėjo 10 d., 5:30 cija, procesija su rožinio malda vie
vai. p.p. PLC sporto salėje. Ansamb nuolyno sodyboje, Švč. Sakramento
lis ruošiasi dalyvauti 2007 m. Dainų adoracija ir palaiminimas. Apie da
šventės Lietuvoje Šokių dienoje. lyvavimą prašome pranešti iki rug
Kviečiame visus šokio mylėtojus įsi sėjo 3 d. telefonu: 860-928-7955. Visi
jungti į mūsų gretas. „Grandyje" vei maloniai kviečiami!
kia vaikų, jaunių, jaunimo/studentų,
jaunų veteranų ir veteranų rateliai. • L i e t u v o s V y č i ų 82 k u o p a ,
Tel. pasiteiravimui: 708-422-3556 ALTas, East Chicago Amerikos Lie
(Violeta Fabianovich) arba rašykite: tuvių Bendruomenė (IN) ir Šv. Ka
poniavioleta@yahoo.com
zimiero bažnyčios (IN) parapijiečiai
bei draugai rugsėjo 17 d., sekmadie
• K u n . Algirdas P a l i o k a s , S J , iš nį, 12:30 vai. p.p. organizuoja tra
keliamas į Lietuvą. Atsisveikinimas dicines šv. Mišias po atviru dangu
vyks rugsėjo 16 d., šeštadienį, 4 vai. mi, kurias atnašaus kun. I. Urbonas.
p.p. — šv. Mišios. Po j ų visi svečiai Po Mišių vyks gegužinė. Gros akor
renkasi PLC didžiojoje salėje paben deonistas Bronius Mūras. Renginys
dravimui, programai ir vakarienei. vyks: VFM Post 1563, 6880 HendVietas galite užsisakyti paskam ricks, Merrillville, IN. Prašome už
binę Vandai Gvildienei tel. 630-271- siregistruoti tel. 219-884-2220 (Joanna Rudzevičius) iki rugsėjo 10 d.
9136.
• L i e t u v i ų fondas kviečia v i s u s
mėgstančius žaisti golfą, rugsėjo 17 • L i e t u v i ų t a u t o d a i l ė s instituto
d. 11 vai. r. atvykti į „Old Oak Coun- visuotinis metinis narių suvažiavi
try Club", Homer Glen, IL. Visus mas įvyks rugsėjo 9 d., šeštadienį,
golfininkus kviečiame smagiai pra 11:30 vai. r. Toronto skyriaus pir
leisti dieną. Kitus svečius prašome mininkės Aldonos Vaitonienės na
prisijungti ir tuo pačiu paremti Lie muose, 96 Anglesey Blvd., Islington,
tuvių fondą. Užsiregistruoti pra Ontario, Canada. Tel. 416-239-3618.
šome pas Tomą Petroliūną, tel. 630- J a m e šalia einamųjų reikalų bus
968-3442 arba e-paštas:
aptariama LTI ateities veikla. No
tomaspetro@sbcglobal.net
rint gauti daugiau informacijos, pra
šome kreiptis į LTI valdybos pir
• O r g a n i z a c i j o s „Vaiko vartai į mininkę Aldoną Veselkienę tel. 613mokslą" rengiami tradiciniai lėšų 359-6159 arba 613-359-1160.
www.drauyas.org

Dar taip neseniai Stasys Baras
buvo mūsų tarpe, deja, dabar j a u
iškeliavęs Amžinybėn. „Draugo"
knygynėlyje yra 2 knygos apie Stasį
Barą. Nedidelėje Aniceto Armino
knygutėje „Stasys Baras-Baranauskas" nušviečiamas visas daininko
kelias, įdėta nuotraukų iš jo kon
certinės veiklos. Kaip knygutės
autorius rašo: „Tai ne pasakojimas,
o tik eskizas šio mielo, visapusiškais
sugebėjimais ir didžiu talentu ap
dovanoto žmogaus kūrybiniam por
tretui". Knygelė išleista Vilniuje,
kaina 2 dol.
Onos Narbutienės knyga „Sta
sys Baras" - tai jau didesnė studija
apie žymųjį lietuvių dainininką.
Knygą sudaro 3 skyriai! ,,Gyvenimo
kelias", „Muzikos ir visuomeninės
veiklos baruose" ir „Priedai". Kny
goje daug rašoma ir apie Čikagos

ONA NARBUTIENĖ

Stasys

Baras

„Draugo" knygynėlio adresas:
4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

SKELBIMAI

Advokatas
Jonas Gibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie
Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
ToD free 24 hr. 888-7763742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Advokatas
D A R I U S R. D I R M A N T A S
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
T e l . 773-582-4500

CHIRURGIJA
Sandra Rasa Valaitis, M D
šlapimo pūslės inkontinencija,
gimdos, makšties ir pūsles ištrūkimas,
gydymas bei chirurgija
Priklauso University of Chicago,
MacNeal, Hinsdale ir La Crange Hospital

Tel 77? 834 8622
Valandos pagal susitarimą

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
T e l . 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

N a m a m s pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės \
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
• „Saulutė", Lietuvos vaikų globos
būrelis dėkoja už aukas padėti var
gingai gyvenantiems vaikams, bei
s t u d e n t a m s Lietuvoje. Aukojo: Nijo
lė Dėdinienė $150; vaikučio metinei
paramai — anonime (S) $300, Anthony Kozlowski $60, Regina Snarskienė $240, Birutė Kožicienė $240,
anonimas (N) $240. Labai ačiū. „Sau
lutė", ( S u n l i g h t O r p h a n Aid) 414
F r e e h a u f St., L e m o n t , IL 60439,
tel. (630) 243-7275. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773 585 9500

