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Lietuvos kariuomenė i š JAV 
gaus 8 milijonus dolerių 

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — JAV Senato Asigna
vimų komitetas pritarė įsta
tymo projektui, kuriuo Lietu
vos ginkluotosioms pajėgoms 
turėtų būti skirta 8 milijonai 
JAV dolerių. 

Pasak Lietuvos diplomatų, 
tai pirmasis kartas, kai JAV 
diferencijuos per Užsienio Ka
rinių pajėgų finansavimo pro
gramą Baltijos valstybėms 
skiriamų lėšų dydį. 

įstatymo projekto skyriuje 
apie piniginę paramą pažymi
ma, kad „Baltijos valstybės, o 
ypač Lietuva, efektyviai pa
naudojusios ankstesnių metų 
paramą, parodė savo pasiren
gimą ir įsipareigojimą imtis 
NATO narystės naštos ir at
sakomybės". Anot įstatymo 
projekto, Lietuva efektyviai 
panaudojo JAV paramą, įsigy-
dama JAV karinę įrangą 
savo kariuomenės reikmėms 
bei įrodė savo apsisprendimą 
siekti narystės NATO, kai 
šiemet sausį Seimas priėmė 
Krašto apsaugos sistemos fi
nansavimo strategijos įstaty
mą, kuriuo iki 2001 metų gy
nybos išlaidos bus padidintos 
iki 2 procentų bendrojo vidaus 
produkto. 

„Komitetas mano, kad Už
sienio karinių pajėgų finansa
vimo programos lėšos turi būti 
išdalintos valstybėms propor
cingai, atsižvelgiant į jų dydį 
ir kiekvienos jų kariuomenės 

pasirengimo lygmenį, tai yra: 
8 mln. dol. Lietuvai, 6.5 mln. 
dol. Latvijai ir 5.5 mln. dol. 
Estijai", sakoma dokumente 

Pernai per Karinių pajėgų 
finansavimo programą Balti
jos valstybėms ketinta skirti 
15.3 mln. dolerių — po 5.1 
mln. kiekvienai, tačiau, Val
stybes departamento siūlymu. 
šios lėšos buvo sumažintos iki 
3.7 mln. dol. kiekvienai Balti
jos valstybei. 

Dokumento skyriuje apie 
tarptautine narkotikų kontro
lę ir teisėsaugą sakoma, jog 
„Lietuva dėl savo puikių pa
siekimų bendradarbiaujant su 
JAV teisėsaugos agentūromis 
ir savo geografinės padėties 
turi būti išskirta kaip eksperi
mentinių programų vieta, ku
riomis siekiama kovoti su 
tarptautiniu organizuotu nu-
siklastamumu". „Tuo būdu 
Lietuva duoda tiesioginę nau
dą Jungtinėms Valstijoms, 
mažindama pasaulinį organi
zuotą nusikalstamumą ir nar
kotikų kontrabandą", sakoma 
dokumente. Todėl minėtasis 
Senato komitetas pritaria Fe
deralinio tyrimų biuro (FBI) 
įstaigos atidarymui Lietuvoje 
ir rekomenduoja šiam tikslui 
numatyti lėšų. 

Asignavimų komiteto pa
rengtam projektui turi pritarti 
Senatas, po to balsuos žemieji 
parlamento rūmai — Atstovų 
rūmai. 

Lietuvoje,.. 

Nuotr.: (Iš kaires; Lenkijon ir Lietuvos ::..:.istrai pinr.lr.inkai — Jerzy 
Buzek ir Rolandas Paksat - susitiko Vilniuje, Lietuvon ir Lenkijos Vy
riausybių bendradarbiavimo tarybos IV poct<iyje. (Elta) 

Tautinės mažumos — 
skaudžiausia Lietuvos ir 

Lenkijos problema 

Prezidentas su išlygomis pritarė 
įstatymui dėl kagėbistų darbo 

Vilnius, birželio 18 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį pasira
šė įstatymą, pagal kurį Vals
tybės saugumo departamentas 
(VSD) 10 metų pastoviai tik
rins ir stebės, ar buvusių pa
grindinių sovietų saugumiečių 
ir karinės žvalgybos darbuoto
jų įsteigtos firmos nevykdo už
sienio slaptųjų tarnybų prie
dangos užduočių. 

Prieš 10 dienų Seime priim
tas Užsienio slaptųjų tarnybų 
priedangos įmonių, įstaigų, or
ganizacijų likvidavimo arba 
veiklos nutraukimo įstatymas 
įsigalios tada, kai jis bus pas-

Konservatoriai 
atsigręžė į kaimo 

mokyklas 
Vilnius, birželio 18 d. 

(BNS) — Konservatorių poli
tinė taryba nutarė akyliau 
stebėti kaimo mokymo įstaigų 
problemas, penktadienį po po
litinės tarybos posėdžio pra
nešė konservatorių partijos 
pirmininko pavaduotoja, frak
cijos Seimo seniūno pirmoji 
pavaduotoja Rasa Juknevi
čienė. 

Pasak jos, politinė taryba 
nerimauja dėl to, kad užda
romos kaimo mokyklos. Anot 
R. Juknevičienės, konservato
rių vadovybė įsitikinusi, kad į 
kaimo mokymo įstaigas būti
na žiūrėti ne vien ekonomine 
prasme, ar ekonomiškai „apsi
moka" išlaikyti mokyklą, kai 
joje mažai moksleivių. Į pro
blemą būtina pažvelgti ir 
„kaimo išlikimo prasme". 

Pasak jos, svarstant moky
klos uždarymą, būtina atsi
žvelgti vietos gyventojų, mo
ksleivių tėvų nuomonę. „Daž
nai uždarius mokyklą, su
nyksta ir yra pasmerkiamos 
ištisos gyvenvietės", sakė kon
servatorė. 

kelbtas biuletenyje „Valstybės 
žinios". 

Bet prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė 
sakė, kad, pasirašęs įstatymą 
Lietuvos vadovas atkreipė dė
mesį į tai, jog būtina teisiškai 
— atskirais aktais — apibrėž
ti tvarką, pagal kurią priedan
gos struktūros bus panaikina
mos ar jų veikla nutraukiama, 
o turtas perduodamas valsty
bes reikmėms. „Tai padės iš
vengti klaidų ar piktnaudžia
vimų įgyvendinant šį įstaty
mą", prezidento nuostatą dės
tė atstovė spaudai. 

Šiame įstatyme taip pat 
numatyta, kad bus stebimos ir 
tos įmonės, kurių veikloje ne 
tik kaip steigėjai savininkai, 
bet ir kaip dalininkai, akcinin
ką;, pajininkai dalyvauja buvę 
kadriniai KGB ar SSRS Gink
luotųjų pajėgų generalinio šta
bo Vyriausiosios žvalgybos 
valdybos darbuotojai. Per mė
nesį po to, kai įsigalios prie
dangos įmonių įstatymas, jie 
privalės VSD pranešti apie 
savo veiklą įvairiose įmonėse. 

Priimtas įstatymas taip pat 
skelbia, kad tokių įmonių stei
gimas ir jų veikla Lietuvoje 
yra neteisėti, nes jie nukreipti 
prieš valstybės ir visuomenės 
siekius. Tačiau Lietuvos įsta
tymuose nenumatyta atsako
mybė tiems, kurie steigia to
kias įmones ar jose dirba. 
Todėl, V. Adamkaus nuomone, 
ši atsakomybė taip pat turi 
būti apibrėžta Lietuvos teisės 
aktuose. 

Vilnius, birželio 18 d. (BNS) 
— Lietuvos ir Lenkijos vyriau
sybių suformuluotos tautinių 
mažumų problemos bus ap
svarstytos birželio pabaigoje 
Varšuvoje, informavo Lietuvos 
ir Lenkijos premjerai po penk
tadienį Vilniuje vykusio bend
ro abeijų valstybių Vyriausy
bių bendradarbiavimo tarybos 
posėdžio. 

Spaudos konferencijoje Len
kijos ministras pirmininkas 
Jerzy Buzek sakė, kad bir-
žeho 29 d. Varšuvoje posė
džiaus bendra Lietuvos ir Len
kijos tautinių mažumų reikalų 
komisija. I posėdžio darbot
varkę bus įtraukta po penkis 
Lietuvos ir Lenkijos pasiū
lytus klausimus, susijusius su 
tautinių mažumų problemo
mis. 

Pasak J. Buzek, lenkai iš
kėlė administracinės Lietuvos 
teritorinės reformos, žemės 
grąžinimo, lenkiškų vardų ir 
pavardžių rašybos, lietuviškų 
ir lenkiškų mokyklų lygiatei
siškumo bei lenkų kalbos abi
tūros egzamino problemas. 

Lietuvos premjero Rolando 
Pakso teigimu, lietuviai komi
sijos posėdyje pasiūlė svarsty
ti švietimo reformą ir lietuvių 
mažumos padėtį ją įvykdžius, 
teisinę lietuvių mažumos pa
dėtį Lenkijoje, Punsko pasie
nio užkardos įkūrimą, Punsko 

kultūros namų ir paminklo 
Antanui Baranauskui staty
bos finansavirią bei vadovėlių 
lietuvių kalba leidybą. 

Tai buvo pirmasis R. Pakso, 
praėjusią savaitę oficialiai 
pradėjusio eiti vyriausybės va
dovo pareigas, susitikimas su 
kitos valstybės premjeru. 

Regionini-/* roblemų ir tau
tinių mažumų departamento 
direktorius Rolandas Motuzas 
sakė žurnalistams, kad tauti
nių mažumų komisija turėjo 
posėdžiauti premjerų susitiki
mo išvakarėse, tačiau dėl tar
pusavio nesutarimų posėdis 
buvo atidėtas. 

Pasak R. Motuzo, Lenkijos 
pusė pateikė „ultimatyvų" do
kumentą, kuriame iš anksto 
buvo surašytos būsimojo pro
tokolo formuluotės, pavyz
džiui, nurodant, kaip turi vyk
ti teritorinė reforma Lietuvo
je. ,3uvo nurodyta, kad jei 
mes su tomis nuostatomis ne
sutinkame, tai nėra prasmės 
susitikti komisijai", pabrėžė 
sakė departamento vadovas. 
Jis teigė manąs, kad „nuro
dymas, kur kokią seniūniją 
perkelti, yra kišimasis į kitos 
valstybės reikalus". 

Posėdyje taip pat kalbėta 
apie Lietuvos siekius įsijungti 
į Euroatlantines struktūras, 
karinį, ekonominį bendradar
biavimą, Kosovo krize. 

Vyriausybės ir ^i l l iams" 
sutarčių pasirašymas vėl atidėtas 

gegužės 15 d ir birželio 30 d.). 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus penkta
dienį pasveikino išvakarėse 
išrinktą naują Latvijos prezi
dentę Vairą Vikę-Freiberg. 
„Tikiuosi, kad santykiai tarp 
mūsų valstybių ir ateityje bus 
draugiški, paremti bendradar
biavimo ir abipusio supratimo 

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybės 
ir pagrindinės investuotojos į 
Lietuvos naftos ūkį — JAV 
bendrovės „VVilliams Interna
tional" sutartys bus pasirašy
tos iki rugpjūčio 15-osios. 

Vertybinių popierių komisi
ja penktadienį jau trečią kartą 
pratęsė naujo 341.5 mln. litų 
vertės (33 proc.) susivienijimo 
„Mažeikių nafta" akcijų pake
to, kuris bus parduotas 
„Williams International", pla
tinimo ir apmokėjimo terminą 
(anksčiau buvo kovo 15 d., 

dvasia", sakoma į Rygą iš
siųstoje V. Adamkaus sveiki
nimo telegramoje. Buvusi Ka
nados pilietė V. Vikė-Freiberg 
Latvijos prezidentės pareigas 
pradės eiti liepos 7 dieną, pa
keitusi šiame poste 6 metus 
išbuvusį Guntį Ulmanį. 

Tiek vyriausybės, tiek 
„VVilliams" atstovai norėtų, 
kad sandoris būtų baigtas kuo 
greičiau, ne? „Mažeikių naf
tai" būtini pinigai baigti Bū
tingės terrr.'nalo statybą bei 
pradėti gamyklos rekonstruk
ciją. _ 

Ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis pabrėžė, kad sutar
čių pasirašymas priklausys ir 
nuo derybų bendrininko — 
..VVilliams Ii"^ernational". 

Anot „Mažeikių naftos" val
dybos pirmininko, Ūkio minis
terijos Energetikos vystymo 
departamento direktoriaus Jo
no Kazlausko, kiekvienas ter
mino atidėjimas blogina „Ma
žeikių naftos" padėtį, nes rei
kia kuo greičiau pradėti įmo
nės pertvarką, gauti investici
jų ir išspręsti savininkų prob
lemą. 

* Premjeras Rolandas 
Paksas mano, kad šiemet 
būtų per anksti priimti kokius 
nors sprendimus dėl lito pero-
rientavimo. „Kol aplink Lietu
vą yra padidintos rizikos zona, 
aš manau, šiuo klausimu rei
kėtų elgtis labai atsargiai ir 
išlaikytai", sakė R. Paksas. 
Ankstesnė vyriausybė buvo 
pareiškusi, kad Lito patikimu
mo įstatymo pataisos, leisian
čios atsieti litą nuo JAV dole
rio ir susieti jį su JAV dolerio 
ir euro krepšeliu, nebus prii
mamos iki 2000 metų. 

* Kitą savaite vyriausybė 
apsispręs, kiek sumažinti šių 
metų biudžeto išlaidas. Fi
nansų ministras Jonas Liongi
nas penktadienį spaudos kon
ferencijoje Lietuvos banke 
sakė, jog paruošti du išlaidų 
mažinimo scenarijai, tačiau 
jų, kaip ir iki šiol, nekomenta
vo. Anksčiau skelbta, kad pa
gal vieną planą numatoma 
„apkarpyti" išlaidas 415 mln. 
litų. Pasak J. Liongino, nuo 
metų pradžios valstybės biu
džetas negavo 490 mln. litų 
planuotų pajamų, o savivaldy
bių biudžetai — dar 170 mln. 
litų. (BNS) 

* „Krašto apsaugos mini
stras nepasigenda kelis mė
nesius JAV esančio pareigū
no", stebisi „Lietuvos ryto" 
(06.17) dienraštis. Savo na
muose Floridoje atostogaujan
tis ginkluotųjų pajėgų gene
ralinis inspektorius Algiman
tas Garsys paneigė kalbas, jog 
neketina grįžti į darbą Krašto 
apsaugos ministerijoje. Toks 
įtarimas kilo po to, kai jis, ba
landžio pabaigoje išėjęs kas
metinių atostogų ir darbe 
turėjęs pasirodyti gegužės 
21-ąją, iki šiol ministerijos 
vadovams apie vėlavimo prie
žastis nepranešė. Be to, prieš 
atostogas ministerijoje buvo 
surengtas A. Garsio atsisvei
kinimas, kur jis prasitarė, kad 
gali nebegrįžti į Generalinę in
spekciją. Krašto apsaugos mi
nistras Č. Stankevičius teigė 
nežinąs, kodėl A. Garsys ne
grįžta laiku į darbą. „Kari
ninkui atostogos svarbiau už 
tarnybą", pažymi dienraščio 
antraštė. 

* JPer tuos dvejus su 
puse metu, stebėdamas jo 
veiklą, aš matau, kad jis ne
vykdo savo pareigų. Jis dirba, 
labai dažnai stengdamasis 
imituoti prezidentą", sakė 
LDDP frakcijos narys Povilas 
Gylys spaudos konferencijoje 
trečiadienį apie Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį. 
Pasak P. Gylio, V. Landsber
gis „labai daug koncertuoja, 
bet tiesiogiai kaip Seimo pir
mininkas beveik nesireiškia". 
„Aš nematau, kad būtų gerai, 
ryžtingai valdoma tokia didelė 
ir svarbi struktūra, kaip Lie
tuvos Respublikos Seimas", 
pažymėjo jis. mm 

* Neblaivus vilnietis Igo
ris Filimončikas antradienį 
telefonu pagrasino susprog
dinti JAV ambasadą, jei jo 
žmonai bus išduota viza. Apie 
grasinimą ambasada pranešė 
policijai, kuri pranešimo nepa
laikė labai rimtu ir ambasa
dos evakuacijos nesurengė 
įtariamasis buvo greitai nu
statytas. Policijos teigimu, 
įvykis nėra rimtas kriminalas. 
Tarp sutuoktinių tiesiog kilo 
šeimyninis konfliktas: vyras 
yra II grupės invalidas, ir jis 
nenori, kad žmona išvyktų į 
JAV. Dėl chuliganizmo iškelta 
baudžiamoji byla. <BNS-

Nuteistasis parlamentaras dėl 
savo teisių kovos Strasbūre 

Vilnius, birželio 17 d. 
(BNS) — Nuteistas kalėti, bet 
Seimo nario įgaliojimą išsau
gojęs Audrius Butkevičius iki 
liepos ketina nusiųsti antrą 
skundą Europos žmogaus tei
sių teismui. 

Gegužės pabaigoje šis teis
mas gavo parlamentaro pir
mąjį skundą dėl, jo manymu. 
neteisėto ir nepagrįsto kalini
mo. Maždaug 50-ties lapų do
kumente A. Butkevičius skun
džiasi, kad kardomasis kalini
mas jam buvo skirtas ne
pagrįstai ir taip nebuvo užti
krinta jo teisė į nešališką teis
mą. 

Teismas skundą įregistravo. 
bet imsis nagrinėjimo tik ga
vęs antrąją jo dalį, kuri turi 
būti pateikta per pusmetį nuo 
paskutinės aukščiausiojo teis
mo nutarties. Aukščiausiasis 
teismas praėjusį mėnesį pa
tvirtino 5.5 metų kalėjimo 
nuosprendį A. Butkevičiui už 
pasikėsinimą sukčiauti stam
biu mastu. 

Nuteistojo parlamentaro ad
vokatas Rimas Andrikis sake, 
kad antrasis skundas Europos 
žmogaus teisių teismui bus 
nusiųstas iki liepos 1 dienos. 
Pasak R. Andrikio, antrojoje 
skundo dalyje bus sudėti po
litikų pasisakymai, kritikuo
jantys A. Butkevičiaus teismą. 

Pasak advokato, skundo 
apimtis bus „matuojama kilo
gramais". 

„As manau, kad Strasbūras 
pažiūrės į konvenciją ir Lietu
vos Respublikos Konstituciją 
ne Lietuvos politikų ir teisėjų 
akimis, o Europos tradicijų ir 
teises pareigūnų akimis", šake 
R. Andrikis. 

Pažeistomis žmogaus ir Sei
mo nario konstitucinėmis tei
sėmis A. Butkevičius skundėsi 
dar neprasidėjus teismo proce
sui. Praėjus keliems mėne
siams nuo sulaikymo „Drau-
gystės" viešbutyje 1997 m. 
rugpjūtį, jis teismo buvo 
suimtas ir uždarytas į Vil
niaus tardymo izoliatorių, kur 
buvo laikomas suimtas per 
visą septynis mėnesius tru
kusį teismo procesą. 

Pernai lapkritį už pasikė
sinimą sukčiauti Seimo narys 
buvo pripažintas kriminaliniu 
nusikaltėliu ir nuteistas kalėti 
kolonijoje. Teismo sprendimu, 
jam skirta 50,000 litų bauda ir 
atimta pusė jo turto. 

A. Butkevičius teismams 
skundėsi kalėjime pablogėju
sia sveikata, blogomis kalini
mo sąlygomis. 

Sulaikymą ir kalinimą Sei
mo narys laiko provokacija ir 
politinių priešininkų susidoro
jimu su juo. 

Antradienį per balsavimą 
Seime pritrūko 15 parlamen
tarų balsų, kac A. Butkevičiui 
būtų atimtas parlamentaro 
įgaliojimas. 

„Lietuvos aido" gelbėtojas prašo 
prezidento pagalbos 

Vilnius, birželio 18 d. 
(Elta) — Vienas didžiausių 
dienraščio „Lietuvos aidas" 
akcininkų Algirdas Pilvelis 
kreipėsi į prezidentą Valdą 
Adamkų, prašydamas paremti 
jo ketinimus tapti kontrolinio 
akcijų paketo savininku. 

Tapęs „Lietuvos aido" val
dytoju, A. Pilvelis žada šį vie
nintelį dešiniųjų dienrašti pa
versti moderniu, spalvotu ir 
platesnės apimties leidiniu. 

Šiuo metu A. Pilvelis turi 
beveik 39 proc. dienraščio ak
cijų ir norėtų susitarti su poli
tine konservatorių taryba, kad 
jam būtų parduota dar šiek 
tiek daugiau kaip 11 proc. ak-

* Siekdama apibrėžti 
valdžios institucijų ir ūkio 
subjektų pasirengimą reaguoti 
į avarines situacijas, vyriau
sybė patvirtino avarijų likvi
davimo planų sudarymo tvar
ką. Planai turės būti parengti 
visose pavojingų objektų są
rašo įmonėse, jų sudarymą de
rins Civilinės saugos departa
mentas. Lividuojant avarijas, 
numatyta apie nelaimę pra
nešti gyventojams ir atsakin
goms institucijoms, nustatyti 
avarijos pavojingumą, atlikti 
gelbėjimo darbus, stebėti ap
linką ir įvertinti avarijos pa
darytą žalą. 

* Pagal gyvenimo lygi 
turtingais save laiko tik 0.1 
proc. Lietuvos gyventojų, pa
siturinčiais — 1.5 proc.. vidu
tiniokais — 69.8 proc.. varg
šais — 26.3 proc., tikrais skur
džiais — 2.4 proc. Aplaustųjų 
manymu, pragyventi didmies
čiuose reikia daugiausia lėšų: 
esant vidutiniams poreikiams 
— 851 Lt (212.75 dol.)', o mini
maliems — 410 Lt vienam as
meniui per mėnesį. Kaime vi
dutiniškai išsilaikyti užtektų 
553 Lt, išgyventi — 278 Lt per 
mėnesį. <EI«I 

cijų. 44 proc. „Lietuvos aido" 
akcijų turi konservatorių par
tija ir Seimo narys Saulius 
Šaltenis. 

A. Pilvelis įsitikinęs, kad 
tikrasis siekiamų akcijų šei
mininkas yra Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių; 
valdybos pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius, kurio „staty
tinis" Aleksejus Boeiarovas 
jau daugiau kaip metus tyčia 
leidinį veda į bankrotą. 

Kreipimesi rašoma, kad G. 
Vagnorius siekia kuo greičiau 
uždaryti dienraštį, „ir tai jau 
pasiekta, nes einamosios są
skaitos skolos siekia 850.000 
litų". 

Šį pirmadienį laikraštis ga
lėjo ir nebeišeiti, jeigu A. Pil
velis nebūtų sumokėjęs „Spau
dos" įmonei 5,000 litų skolos. 
Jei taptų kontrolinio akcijų 
paketo savininku, jis žada 
laipsniškai dengti „Lietuvos 
aido" skolas. 

Anot A. Pilvelio, šiuo metu 
jam „įvairiai trukdoma siekti 
vienintelio tikslo — kad gar
bingą kelią nuėjęs 1917 me
tais prezidento Antano Smeto
nos įkurtas dienraštis būtų 
leidžiamas toliau". 

Jo požiūriu, gegužes mėnesį 
buvo neteisėtai įsteigtas „Lie
tuvos aido" fondas, kuriuo esą 
siekiama atimti iš akcininkų 
tiesę } laikraštį ir jiems palikti 
tik pastatą Maironio gatvėje. 

Prašydamas panaikinti šį 
fondą, A. Pilvelis kreipėsi į 
teismą. 

KALENDORIUS 
Biržel io 19 d.: Sv. Romualdas. 

Deodatas. Dovilas. Gervazas. Pro-
tazas. Ramunė. 

Bi rže l io 20 d.: Florcntina. Silve-
rijus, £ndvainas, Gintaute T>\o 
diena 'JAV). 

Biržel io 21 d.: Šv. Aloyzas Gon-
zapa; Alicija Apolinaras. Demetri-
ja. Galminas. Vasarė Pirmoji vasa
ros diena v 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood A ve. 
Arlmeton Heights, IL o0004 

PAGALVOJUS APIE „ATEITĮ"... 
Po eilės „sausų" metų, džiu

gu matyti naujai išleistą 
„Ateities" žurnalą, švelniai ža
lios spalvos aplanku, priekinio 
viršelio viršuje — ateitininkų 
ženklas. Viršelis dailiai atlik
tas — žalia spalva ryškiausia 
viršuje (kur medžių nuotrau
ka) ir viršelio apačioje (.kur 
žurnalo pavadinimas). Per vi
durį lyg migla — žalia spalva 
iš viršaus išsilieja į baltumą ir 
prie viršelio apačios vėl atsi
gauna. 

Tas Atei t ies" žurnalo vir
šelis lyg atspindi patį žurnalo 
kelią, lyg liudija žurnalo vys
tymosi procesui ir įvairiems 
rūpesčiams, susijusiems su 
žurnalo leidimu ir išlaikymu. 

Sekmadienį, gegužės 9 die
ną, Ateitininkų namuose. 
Kaune, sąjungų valdybų ir 
vietovių valdybų atstovai, 
drauge su keliais svečiais, 
buvo susirinkę aptart i Jubilie
jinę konferenciją ir „Ateities" 
žurnalo pirmąjį numerį, iš
leistą po Federacijos perkė
limo į Lietuvą 1997-tais me
tais. 

Kaip šis numeris atsirado? 
Prieš kurį laiką „Ateities" žur
nalui buvo paruoštos gaires 
dr. Vinco Rastenio, Lietuvos 
atsikuriančios ateitininkijos 
vadas ir šiuometinis pirminin
kas sendraugių sąjungos. Kur 
tos gairės nukeliavo neaišku. 
Praėjusiais metais buvo pra
nešta, kad etatinė žurnalo re
daktore taps Irena Petraitie-
nė, „Kauno dienos" žurnalistė, 
o neetatiniu dr. Arvydas Žy-
gas, kuris pernai balandžio 
mėnesį jau buvo paruošęs pir
mojo numerio apybraižą. Šių 
metų vasario mėnesį tie pla
nai dar nebuvo įgyvendinti. 
Tuo tarpu Federacija planavo 
leisti kitą leidinį „Ateitininkų 
žinios". Vygantas Malinaus
kas, Federacijos pirmininkas, 
paragintas Ateitininkų Šalpos 
fondo atstovų leisti „Ateitį" 
vietoj naujo „Ateitininkų ži
nios", sukvietė Federacijos 
valdybos ir tarybos narius ap
tarti šį pasiūlymą. Pasiūlymas 
buvo priimtas ir „Ateities" pir
masis numeris „išvydo šviesą". 

Didžioji dalis šio skyriaus 
skaitytojų to pirmojo numerio 
nematė ir tikriausiai greit 
neišvys. Egzemplioriai, kurie 
buvo Juozo Polikaičio ir Lai
mos Šalčiuvienės iš Lietuvos 
atgabenti, buvo išsiuntinėti 
išdalinimui vietovių sendrau
gių pirmininkams ir Ateiti
ninkų Šalpos fondo valdybos 
nariams. 

Kokie rūpesčiai, kokie pa
siūlymai? Tą gegužės sekma
dienio popietę. Kaune vyku
siame žurnalo aptarime, buvo 
iškelti įvairūs ūkio ir turinio 
klausimai bei pasiūlymai. 
Kaip žurnalas išsilaikys, jei 
dabar dalinamas nemokamai9 

Kas rinks prenumeratorius 
Lietuvoje ir išeivijoje? Kiek 
prenumeratorių reikalinga, 
kad prenumerata būtų priei
nama kaina, kad žurnalas 
galėtų išsiversti? Kas tais rei
kalais rūpinsis? Kas žurnalą 
administruos'' Kas bus ryši
ninkas išeivijoje9 Greta Gedi
mino Karoblio, šio pirmo nu
merio redaktoriaus, kas su
darys redakcinį kolektyvą? 
Jeigu nemažai medžiagos pa-
r.nkta iš kitur spausdintų 
straipsnių, kodėl norėtų žmo
nes antrą kartą tą patį skaity
ti? (Pirmame numeryje kai 
kurie rašiniai paimti iš kitur 

spausdintos medžiagos, bet tai 
buvo todėl, kad buvo ruošia
masi leisti „Ateitininkų ži
nios".) 

Pasiūlymai: kiekvienam nu
meriui skirti pagrindinę temą 
ir pakviesti į ją parašyti pa
grindinį numerio straipsnį. 
Spausdinti vedamąjį žodį, ku
rį gali ne tik vyr. redaktorius 
rašyti — galima pakviesti ir 
kitus. Viršelį padaryti spalvin
gesni, realesnį, kad patrauktų 
ir ne ateitininkus, kad pa
trauktų Lietuvos jaunimą jį 
pirkti. Paskirti skyrių kiekvie
nai sąjungai ir su ja susiju
siais renginiais. planais,veikla 
ir kt. Skatinti daugiau kūry
bos. 

Džiugu, kad turime pirmą 
numerį! Džiugu, kad Gedimi
nas Karoblis su nedideliu tal
kininkų branduoliu atliko ne
mažą darbą. Džiugu, kad a.a. 
kun. Valdemaras Cukuras pa
likime skyrė lėšų žurnalo lei
dimui. Džiugu, kad prel. Juo
zas Prunskis yra didelis „Atei
ties" žurnalu mecenatas. 
Džiaugiamės tuo, ką turime, 
bet reikia realumo. Visi šie 
iškelti klausima; turi ne tik 
susilaukti atsakymų, bet tie 
atsakymai turi būti tokie, ko
kie padės vystyti žurnalą. Pa
siūlymai neturi likti tik pa
siūlymais — juos reikia įgy
vendinti. O ką nors įgyven
dinti reikia turėti aiškų tikslą 
ir aiškų planą. Nežinau, ar 
šiuo metu galime džiaugtis 
aiškumais. 

Žurnalo vystymosi procesas, 
kaip tas pirmo numerio virše
lis, gali per vidurį būti miglo
tas, bet gali išaušti žaliuojan
čiu rytojumi. Nepamirškime, 
kad žurnalas nežaliavo eilę 
metų šiapus Atlanto. O kitoje 
pusėje, nors ir truko ilgai, vėl 
pražvdo „Ateitis". 

L.Š. 

ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS 

,4 LAISVE" FONDO 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

Šių metų birželio 23-27 d., 
Lietuvoje, Anykščiuose, vyk
siančioje ..J Laisvę" fondo lie
tuviškai kultūrai ugdyti aš
tuntoje studijų savaitėje daly
vaus nemažai ateitininkų. Sa
vaitės moderatoriai — Ateiti
ninkų federacijos pirmininkas 
kaunietis Vygantas Malinaus
kas, iš JAV Kęstutis Skrups-
kelis bei kaunietis Vidmantas 
V'aliušaitis. 

Prie studijų dienu progra
mos iš JAV (greta K. Skrups-
kelio) prisideda (iš Indianos) 
Ateitininkų Šalpos fondo val
dybos vicepirmininkas dr. Ka
zys Ambrozaitis ir floridietis 
dr. Vytautas Majauskas. Kau
nietis Petras Kimbrys. Ateiti
ninkų tarybos narys, dalyvaus 
penktadieni vyksiančiame se
minare apie žiniasklaidą. 

Kai kurių pranešimu, pas
kaitų. >impoziumu temos: 
..Bendruomenė Lietuvoje iš 
birželio sukilimo perspekty
vos", „Kritinė istorija ir 1941 
m. sukilimas", „Spaudos įtaka 
bendruomenės raidai", „Žinia-
sklaida ir jaunimo vertybes". 
Studijų -avaitės šeštadienį 
bus diskutuojama dr. Adolfo 
Damušio naujoji knyga. 

Savaites metu planuojamos 
išvykos į Troškūnų vienuoly
ną, į Švc. Trejybės bažnyčią. 

Lo.- Angeles ateitininkų Šeiinoa švente* jaunieji dajyv.j:. globėjai ;r svečiai Paskutinėje eilėje Šeštas iš dešines 
Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas Malinau.-.^as. Pirmas dešinėje — šventes paskaitininkas dr. Ve
jas Liulevičius. 

APJUNGTI DRAUGYSTES 
JUOSTOMIS 

Los Angeles ateitininkų Šei
mos šventė buvo švenčiama 
gegužės 23 d., Sekminių sek
madienį. Kun. Stasio Ylos 
MAS ir JAS kuopų vėliavos ir 
nariai, kartu su studentais, 
sendraugiais ir svečiais, rinko
si šv. Mišioms Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo 
klebonas ir ateitininkų dva
sios vadas kun. prel. Algirdas 
Olšauskas. Pamokslą sakė 
prel. Jonas Kučingis. Skaiti
nius skaitė ateitininkų jauni
mas. Pirmojo skaitinio mintys 
iš Apaštalų darbų knygos (2,1-
11) labai tinkamai pavaizduo
tos, kai šalia skaitinio lietuvių 
kalba, jaunimas prabilo anglų, 
lenkų, ispanų ir latvių kalbo
mis. Moksleiviams pasiruošti 
talkino Jūratė Venckienė. La
bai ačiū! 

Moksleiviai ir jauniai po šv. 
Mišių davė ateitininkų įžodį. 
Kun. Stanislovas Anužis pri
ėmė visų įžodį ir tarė sveikini
mo žodį. 

Šventė buvo tęsiama parapi
jos salėje. Po kun. Anužio in-
vokacijos, arti 120 jaunųjų ir 
vyresniųjų susėdo prie stalų 

Algimanto apygardos partiza
nams paminklo aplankymas ir 
Niūronių „Arklio" muziejų. 

Studijų savaitės užbaigime 
dalyvaus Ignalinos rajono me
ras, Bronius Ropė. 

L.Š. 
'Žinios iš Ateitininkų federa

cijos raštinės) 

SAVA 

Studentų Ateitininkų vasa
ros akademija (SAVA) vyks 
rugpjūčio 15-22 d. Lietuvoje. 
Dėl informacijos galima kreip
tis elektroniniu paštu į stu
dentų valdybos nares Ireną 
Grigalionytę 

irena.grigalionyte@tf.vu.lt ir 
Dalią Malinauskaitę 

dalia.malinauskaite@if.vu.lt, 
arba telefonu 47 70 85 pas 
Ireną. 44 66 77 pas Dalią (abi 
Vilniuje; miesto kodas „2"). 

MOKSLEIVIAI, LAIKAS 
RUOŠTIS STOVYKLON 

Ar jau susipakavote? Pasku
bėkit! Nepamirškit atsivežti 
miegmaišius, plačias šypse
nas ir stovyklos mokestį (Če
kiai rašomi: Ateitis — MAS'). 
Praneškit stovyklos rengėjams 
jei stovyklautojus reikia paim
ti iš traukinių stoties ar oro 
uosto. Stovykla prasidės šeš
tadienį, birželio 26 d. su regis
tracija 2-4 vai. p.p. Stovykla 
baigsis šeštadienį, liepos 3 d. 1 
vai. p.p. Tėveliai prašomi nesi-
vėluoti stovyklautojus pasiim
ti nurodytu laiku. Dar yra vie
tų stovykloje. Norintieji sto
vyklauti moksleiviai kviečiami 
registruotis pas Vytą Žemai
taitį, tel. 773-927-6877 ar Ju
liją Krumplytę 312-670-8845. 
Lauksime visų! 

Stovyklos rengė ja i 

pasivaišinti . Prieš programą 
buvo pr is ta ty t ; garbės svečiai: 
Ateitininkų federacijos pirmi
ninkas Vygantas Malinauskas 
iš Kauno ir prelegentas dr. 
Vėjas Liulevičius iš Tennes-
see. Gerb. pirmininkas sveiki
no Lietuvos ateitininkų vardu, 
kvietė a tvykt i į Lietuvos atei
tininkų dešimtmečio nuo at
sikūrimo švente ir parodė gra
žiai išleistą „Ateities" žurnalą. 
Po šventės daug kas kreipda
miesi įvairiais klausimais sve
čio nepaliko ramybėje. Jo at
vežtais saldainiais pasivaišino 
visi dalyviai. 

Dr. Vėjas Liulevičius, jauni
mo mėgiamas ir laukiamas 
paskait ininkas, savo temoje 
„Ateitininkiška asmenybė ir 
veikla", aiškir.o klausytojams 
apie ateitininko saviauklą, 
mažų grupių energingą veiklą 
ir įsigilinimą ateitininkų isto
rijon, kad žiriftume iš kur esa
me kilę. 

Su MAS kun. Stasio Ylos 
kuopos tikrais nar ia i s supa
žindino glooėja Marytė Sanda-
navičiūtė-Newsom. Tomas Mi
kuckis, Da:na Mat t i s , Viktutė 
Balchaitė ir Sigita Newsom 
davė moksleivių įžodį. Savo 
rašinius apie atei t ininkų prin
cipus i r lietuvybės išlaikymą 
paskai tė Daina ir Tomas. 
Naujais Los Angeles JAS pil
nais kuopos nar ia is tapo Dia
na Viskantaitė, Lina Polikai-
tytė, Viktoras ir Gytis Jogos ir 
Paul ius Barysą. Apie juos pa
pasakojo g!obėja Vita Vilkie
nė. Visi JAS kuopos nariai 
įspūdingai ir l inksmai suvaidi
no montažą apie ateit ininkų 
principus. Vaikai salės vidu
ryje sudarė gyvą aitvarą, ku
ris buvo sujungtas lietuviš
komis juostomis. J i e skaitė pa
sakėles ir deklamavo eilėraš
čius, pritaikytus visiems prin
cipams, apie p lunksnas ir 
p ieš tukus, tėvelius, brolius ir 
sesutes. Liana Bandžiulytė 
užbaigė paskai tydama pamo
kančią pasakėlę apie Dievulį. 
Montažas, kurį paruošė glo
bėjos Vita Vilkienė ir Aldona 
Butkienė, pradžiugino visus, 
ypač ka i pabaigoje prie stalų 
sėdintys tėveliai, seneliai ir 
svečiai buvo apjungti „drau
gystės juostomis" su „aitvaru". 

Ateitininku sendraugių val
dyba, atsidėkodama globėjoms 
Marytei , Aldonai ir Vitai, jų 
vardu tr ims Lietuvos kuopoms 
paskyrė po šimto dolerių do
vaną: vaiku pensionato Kauno 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
MAS, Ignal.nos „Ežerų vaikai" 
JAS ir MAS ir Skuodo JAS ir 
MAS kuocoms. Iždininkas 
Stasys Kungys asmeniškai nu
vyko aplankyti moksleivius ir 
jų globėjus: labar laukiame jo 
įspūdžiu. 

Dėkojame gerbiamiems sve
čiams dr. Vėjui Liulevičiui, 
Ateitininkų federacijos pirmi
ninkui Vygantui Malinauskui 
už atsi lankymą pas mus ir vi
siems kitiems, ypač iš toliau 
atvykusiems — Šilkaičiam- :> 

Floridos, Kuolų šeimai iš šiau
rinės Kalifornijos. Ačiū ir vi
soms darbščioms šeiminin
kėms. Šventės ruoša rūpinosi 
LA sendraugių skyriaus val
dyba: pirm. Ignas Bandžiulis, 
ižd. Stasys Kungys ir nariai — 
Raimonda Kontrimienė, Algi
man tas Žemaitaitis, Dalia Ja-
siukonienė ir Dalilė Polikai-
tienė. 

Da l i l ė P o l i k a i t i e n ė 

Ramoną C. Marsh, M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MedicaJ Conter 

10400 7 5 St, Kenosha, W l 53142 
(414) 697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLODKA, PA-C 

V I D A U S L I G O S 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybes 

6 2 2 2 SPulask i Rd, Chicago, 
IL 6 0 6 2 9 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAILIDE 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

2 1 4 7 0 S . Main St. 
Ma t tMson , IL 6 0 4 4 3 
Tel . 708-748-O038 

Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTLĮ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tmtey Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

D R E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Putaakl Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. DAUA JODWALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Ava.. Ste. 201 
(skersai gstvfts nuo Good Samaman fcjorurKss) 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tai. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie A ve., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartam. B«Wgavlew. IL 60455 

Ta). 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tat 708852-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 504h Ava.. Cicero 

Kasdien 1 v.p p - 7 v v 
išskyrus trečd. Seštad. 1 l -4 v.p.p. 

SURENDERLAL, MD. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susrtanmg 
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paste išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą neaiuniiame. Prie 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 

Matinei 
pavarei 
galioja 

DRAUGO prenumerata yra m<A»n., i i rnkTt" 
Metams 
$100.00 

(U.Š.) $115.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

3 mėa 
$38.00 
$45.00 

JAV 
Kanadoje ir kitur 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $46.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (U&JZZZZZ... W5.00 $50.00 $38.00 
Užsakant \ Lietuvą: 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Reguliaru paštu ZZZZZZ. $100-00 $55.00 
Tik šešuc:enio laida oro paštu $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00 
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• Redakaja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, HHwfmiis.ii nedirba. 
* Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Red akc.. a straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OrlandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR.EUGUUSLEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St, Lemont IL 60439 
1301 Copperfietd Ave., Suite 113, 

Jofiet IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9356 S. Robatts Road 
HtatoryHisi 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAJT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MED1CAL CUNIC 
15505-127 St . Lemont, IL 60438 
Pntdauso Palos ConmunHy Hoąpttal 

Sitver Cross Hospilal 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 630-257-2265 

CanMac Dimgnosa, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
CWcago.IL 60629 
Tel. 773438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO, IL 60652 
Tai. 773-736-1540 art» 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužekimų darbovietėje ir sporte bei 

kt vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Ubertyville 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Manrtoim Rd. 
We*tcheeter, IL60154 

Tai. 708-344-1894 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTJS 
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA !R GYDYMAS 
6132 S Kedzie Ave 

vai.: arunJ. 2-4 v.p p irkstvd. 2-5 v p.p. 
SasM pagal suntirtmą 

Kabineto tol. 773-776-2880 
Namų W . 706-446-5646 

DR. VJ. VASAUIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burtoank, H. 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 60 St. CNeago. IL 
Ta). 773-735-5656 

4707 S. Gafcert La Orange. IL 
Tai. 706-3524467 

DR. PETRAS 2UOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-586-3166 
Namų tai. 647-361-3772 
6745 VVeet 63rt Street 

Vai wrmd ir ketvd 3 v p.p - 6 v.p.p 
Kitomis dienomis susitarus 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.. Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tai. 708-422-8280 

UDUA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hite, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite. IL 
Tai. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd, Hickory Hes, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, AtO, &C 
Specialybė - Vidaus Bgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave Sts 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tat. 773-229-9966 

Valandos pagal susstarimsĮ 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont. IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

NapervMe. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Hkjhland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rkjgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-638-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

BIRUTĖ LPUMPimS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 i t Ave. 
Hobart. IN 46342 

) 647-5279 
Fax (219) 647-6236 

NUOLĖ STANKEVICIOTE, M£. 
Board CertKied. Intemal Medicina 

Valandos |0sų patogumui 
Hoty Croee Profeeetonal PavUon 

3 fl. South 
Uthuarten Ptaza Ct at Cattomia Ava. 

CnJeago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

mailto:irena.grigalionyte@tf.vu.lt
mailto:dalia.malinauskaite@if.vu.lt
http://HHwfmiis.ii
http://CWcago.IL
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LIETUVOJE FINANSINE 
KRIZĖ? 

RIMA JAKUTYTE 

Pastaruoju metu daug kal
bama apie Lietuvos finansinę 
krizę. Kaip atrodo Lietuvos 
finansai, redakcijos skiltyje 
analizuoja „Lietuvos aidas". 

Pasak dienraščio, nepaisant 
apokaiiptinių opozicijos pra
našysčių, palyginti su 1996 
m.. Lietuvos finansų būkle pa
gerėjusi. Per tą laiką Lietuvos 
banko atsargos išaugo beveik 
700 mln. dolerių, padaugėjo 
terminuotų indelių. Tai rodo. 
kad žmonės pasitiki pinigų 
politika. Keturis kartus iš
augo komercinių bankų kapi
talas, perpus sumažėjo, labai 
blogu bankininkystės rodikliu 
laikomi, specialūs blogų pa
skolų atidėjimai. 

Kitas svarbus rodiklis — at
siskaitymai valstybės ūkyje. 
Dabar kredito įsiskolinimai 
siekia 22 milijardus litų. Ta
čiau jau 1996 m., šis rodiklis 
buvo 17 milijardų litų. Palygi
nus šiuos rodiklius pagal likvi
dumo keoficientus. Lietuvos 
rodikliai daug geresni negu 
Latvijos, Estijos ir net Dani
jos. 

„Lietuvos aidas" pastebi, 
kad Rusijos krize neturėjo di
deles įtakos Lietuvos banki
ninkystei bei kapitalo rinkai. 
Aptardamas biudžeto padėtį, 
dienraštis atkreipia dėmesį, 
kad pernai, palyginti su 1996 
m,, biudžetas buvo 40 proc. di
desnis. Tai iš tiesų didelis au
gimas, nes infliacija per šiuos 
metus buvo labai maža. Nors 
surinkti biudžeto planines pa
jamas per šių metų sausį ir 
vasari tikrai buvo nelengva, 
tačiau palyginti, kaip mokes
čiai buvo renkami ankstes
niais metais, šie rodikliai 
daug geresne 
•Li.ėtoVoje •Sėra didelės fi

nansų krizes, — konstatuoja 
„Lietuvos aidas". — Net jei šių 
metų valstybės biudžetas būtų 
sumažintas 500 mln. litų, jo-
toos_krizės neturėtų būti, nes 
visJtfek, palyginti su 1998 m., 
šiemet būtų surinkta 200 mln. 
litų daugiau valstybės biu
džeto pajamų. 

Šiemet reikės grąžinti 192 
mln. dolerių užsienio skolų, 
kurias paėmė valstybė. Sko
loms padengti biudžete lėšų 
numatyta pakankamai 770 
mln. litų. Jų pakaks grąžinti 
valstybės paimtoms pasko
loms ir dar garantuojama, kad 
valstybė gali grąžinti dalį val
stybės paskolų, kurias tiesio
giai paėmė pavienės įmones. 
Iš viso jos šiemet turėtų 
grąžinti 190 mln. litų. 

Kartu ..Lietuvos aidas" rašo. 
jog Seime netrukus bus svar-
slu'mas pajamų mokesčių įsta
tymas. Jeigu prezidentas pri
tars nuomonei, kad reikia at
sisakyti ne tik pelno, bet ir 
pajamų mokesčio, tai gali su

kelti didelę krizę, nes pajamų 
mokesčiai sudaro didelę dalį 
biudžeto. 

Nekilnojamojo turto 
mokestis — ir žalingas, 

ir amoralus 

Vyriausybes ketinimas imti 
mokestį iš fizinių asmenų už 
jiems priklausantį nekilno
jamąjį turtą yra ne tik ekono
miškai nenaudingas, bet ir 
amoralus, „Respublikai" tvirti
no Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto prezidentė. Lietuvos 
prezidento patarėja Elena 
Leontjeva. Pasak jos, tokio 
mokesčio įvedimas skaudžiau
siai smogs ne turtingiausiems, 
o sunkiai besikuriančiam vi
duriniajam sluoksniui, pensi
ninkams, jaunoms šeimoms. 
Pagaliau toks mokestis kėsi
nasi į pačios privačios nuosa
vybės pagrindus ir baudžia 
žmones už tai, kad jie ne
švaisto, o kuria. 

E. Leontjeva Respublikai" 
teigė, jog svarbiausia nekilno
jamojo turto mokesčio yda yra 
ta, kad žmonės privalės su
mokėti mokestį, neturėdami 
tam realaus šaltinio. Namo, 
buto ar sklypo turėjimas są
lygoja žmogaus išlaidas šiam 
turtui išlaikyti, tačiau sa
vaime nesukuria iš šio turto 
jokių pajamų. „Įsivaizduokite, 
kad pensininkė našlė, turinti 
kad ir kuklų namelį su žemes 
sklypu kur nors priemiestyje, 
privalės nežinia iš kur gauti 
pinigų turto mokesčiui su
mokėti. Retas namelis su skly
pu, garažu ir ūkiniu pastatu 
dabar vertas mažiau nei 
200,000 litų. Vadinasi, nei val
giusi, nei gėrusi, ji kasmet pri
valės atiduoti valdžiai po 
2,000 litų, arba maždaug 9 
mėnesių pensiją! Už ką?", — 
klausia E. Leontjeva. 

J i abejoja, ar iš mokesčio su
rinktos lėšos padengs naujos 
biurokratų armijos išlaikymo 
išlaidas. O kur dar žmonių lai
ko, pinigų ir nervų praradi
mai, patirti tvarkant turto 
mokesčio reikalus. Pasak E. 
Leontjevos, priešingai, nei įti
kinėja valdžia, toks įteisina
mas neapmokestinamas mini
mumas bus labai naudingas 
patiems turtingiausiems, nes 
kaip tik jie ras galimybių 
sumažinti šio mokesčio naštą. 
Juk , pagal vyriausybės pa
tvirtintas metodikas, turto 
vertę nustatys valdiški vertin
tojai. „Galiu prognozuoti, kad 
turtingieji ras dešimtis būdų 
susimažinti mokestį arba jo 
visiškai nemokėti", — sakė E. 
Leontjeva. 

Užsienio kapitalo įtaka 
Lietuvos ūkiui nedidelė 

Lygindami Estijos ir Lietu

vos ūkį, Lietuvos ekonomistai 
dažnai pažymi, kad, nepaisant 
kaimynų pranašumo kai ku
riose srityse, Lietuvai kol kas 
pavyko išvengti užsienio kapi
talo dominavimo vidaus rin
koje. Beveik visas Estijos ūkio 
šakas išsidalino skandinavai. 

Lietuva, kaip ir kitos Balti
jos valstybės, patenka į Skan
dinavijos interesų zoną, tačiau 
iki šiol pagal užsienio kapitalo 
pasiskirstymą trys valstybės 
atrodė skirtingai. Estija aiš
kiai skandinaviška, Latvijoje 
vis dar ryški Rusijos kapitalo 
įtaka, -o Lietuva iki šiol buvo 
laikoma vos ne tautinio verslo 
tvirtove, — rašo „Lietuvos ry
tas". 

Tačiau Lietuvos banko Poli
tikos departamento direkto
riaus pavaduotojo Vaidievučio 
Geralavičiaus teigimu, visame 
Lietuvos ūkyje 11,1 proc. viso 
kapitalo priklauso užsienie
čiams, 28 proc. valdo privatūs 
investuotojai iš Lietuvos ir net 
60,9 proc. kapitalo vis dar val
do valstybė. Pasak V. Gerala
vičiaus, kalbant apie užsienio 
kapitalo vaidmenį, neverta 
ieškoti ribos, kurią peržengus, 
jo dominavimas tampa pavo
jingas, tiesiog reikia aiškintis, 
kokia užsienio kapitalo struk
tūra. Bankininko nuomone, 
neverta svarstyti, kuris kapi
talas geresnis — lietuviškas 
ar užsienio, nes pasirinkimas 
tėra vienas — reikia ar ne
reikia kapitalo? Lietuviško ka
pitalo nėra, todėl ūkio plėtra 
užsienis lieka vienintelis pa
kaitalas. 

V. Geralavičiaus teigimu, 
jeigu dominuoja skolinimasis 
ir portfelinės investicijos, to
kia kapitalo s t ruktūra — ne
pastovi ir pavojinga. Portfe
linės investicijos lengvai atei
na, tačiau lengvai ir išeina, o 
vietos firmos gali nepajėgti 
grąžinti pasiskolintų užsie
nyje pinigų. Analizuodamas 
tarptautinių investicijų Lietu
voje balanso struktūrą, banki
ninkas akcentavo tiesioginių 
investicijų didėjimą. Iki 1997 
m. pradžfes tiesioginės inves
ticijos sudarė 25 proc. visų 
užsienio investicijų Lietuvoje, 
o šių metų pradžioje — jau 33 
proc. Tai — geras rodiklis. 

Kol kas didžiausias inves
tuotojas Lietuvoje išlieka JAV. 
Po jų eina Švedija, Suomija ir 
Vokietija. Tačiau pernai Šve
dija ir Suomija investavo kur 
kas daugiau negu likusios val
stybės. 

Užsienio investuotojai valdo 
15,2 proc. Lietuvos pramonės, 
31,8 proc. prekybos. 37,6 proc. 
bankų ir 51,6 proc. pašto ir 
ryšių skyriaus. 

„Kai kurie ekonomistai 
įžvelgia galimus pavojus ban
kų sekretoriuje, tačiau aš ma
nau, kad jokio pavojaus nėra. 
Bankų rinka pakankamai at
vira, todėl konkurencija ne
išnyks". — sakė V. Gerala-
vičius. Pasak bankininko, kol 
kas nei pagal apimtį, nei pa-

Danutė Bindokienė 

Tikėkime, kad daugiau 
.nebeprisikels" 

„Radio Free Europe/Radio Liberty" prezidentas Thomas A. Dine šiomis 
dienomis lankėsi Čikagoje, ketvirtadienį vakare kalbėjo Baizeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, o penktadienį turėjo progos kartu su šių laidų talki
ninke \Vashington, DC, Asta Banionyte užsukti į „Draugą". Buvo ypač 
pasikalbėta apie „Draugo" 90 metų sukaktį ir jai paminėti renginius. 

Nuotr. J o n o Kuprio 

gal struktūrą, nei pagal val
stybių pasiskirstymą užsienio 
kapitalas Lietuvai jokios grės
mės nekelia. Be to, Lietuva, 
kaip atviros ir mažos ekono
mikos valstybė, negali išveng
ti didelių užsienio kapitalo 
srautų, ir tai reikia priimti 
kaip natūralų dalyką. 

Ignal inos j ėga inės 
sus tabdymas — milijonai 

nuostol iu 

Jau aišku, kad, laiku nega
vęs leidinio, Ignalinos ato
minės elektrines pirmasis blo
kas nedirbs iki liepos pra
džios. Antrasis blokas šiuo 
metu sustabdytas planiniam 
remontui. Elektrinės specialis
tai apskaičiavo, kad prastovos 
Lietuvos mokesčių mokėto
j ams kainuos mažiausiai 70 
mln. litų. 

Valstybinės atominės ener
getikos saugos inspekcijos 
VATESI viršininkas Saulius 

Kutas „Lietuvos rytui" teigė, 
kad laiku pasirengti pirmojo 
bloko licencijavimui sutrukdė 
noras viską padaryti labai ge
rai. Pasak jo. nespėta sumon
tuoti reaktoriaus apsaugos 
nuo aušinimo skysčio srauto 
sumažėjimo, dar yra neaišku
mų dėl reaktoriaus apsaugos 
veikimo, sumažėjus įtampai 
arba dažniui elektros tinkle. 
Šiems darbams baigti reikės 
mažiausiai mėnesio. 

Energetikos instituto vado
vas akademikas Jurgis Vile
mas mano, kad realiai liku
sias neišspręstas problemas 
elektrinė gali įvykdyti tik iki 
vasaros pabaigos. 

J i s dėl nesuspėtų atlikti 
darbų* leidimui gauti kaltino 
elektrinės vadovus, kurių po
zicija primena sovietinius 
laikus ir visus erzina. Tačiau 
elektrinės generalinis direkto
rius Viktoras Ševaldinas kate
goriškai nesutinka, kad elek
t r inė laiku nepadarė to, kas 
ja i priklauso J i s apgailestavo, 
kad reikia stabdyti bloką, ku
ris veikia patikimai, bet ne
vykdyti VATESI nurodymą 
atominė jėgainė neturi teisės. 

V. Ševaldinas mano. kad 
pirmasis blokas stabdomas ne 
del saugumo problemų, o dėl 
politinių priežasčių. Jis pa
brėžė, kad finansines proble
mos trukdo jėgainei paspar
tinti II bloko remontą. 

Energetikos instituto vado
vas J. Vilemas, paklaustas, ar 
brangiai kainuosiantis elek
trinės sustabdymas yra svar
biau už prastą Lietuvos fi
nansų padėtį, sakė, kad tegul 
valstybe nutraukia elektros 
energijos labdarą Baltarusijai, 
tada valstybė tik laimės, „Jei 
galima dovanoti tokias sumas 
Baltarusijai, kodėl tada tu
rime gadinti gerą vardą ir 
pažeisti saugumo kultūrą", — 
kalbėjo J. Vilemas. Jo duo
menimis, nuostoliai dėl elek
trinės prastovos sieks tik 10-
15 mln. litų. 

V. Ševaldinas nesupranta, 
kodėl galutinė leidimo išda
vimo data buvo nustatyta 
gegužės 16-oji, juolab, jog in
spekcijos vadovus jis buvo 
įspėjęs, kad tokiu metu bus re
montuojamas antrasis blokas. 
V. Ševaldinas teigė, kad įspėjo 
ir apie milijoninius nuostolius 
valstybei, bet buvo nuramin
tas, kad blokas gaus leidimą ir 
dirbs toliau. Klausimo, kas 
bus, jei nepavyks iki to laiko 
pasirengti, niekas nenorėjo 
girdėti. 

* Kaune pradėta diegti 
aplinkos tyr imų laboratori
ja, kuri veiks Kauno technolo
gijos universitete. Naujoji sis
tema leis nuolat stebėti oro, 
vandens, dirvožemio užterš
tumo pokyčius mieste bei sek
ti triukšmo lygį. Duomenys iš 
meteorologinio bokšto ir trijų 
mieste pastatytų stebėjimo 
postų į laboratoriją bus patei
kiami kas tris sekundes. Juos 
bus galima pamatyti „Inter
nete". Pagal PHARE progra
mą, laboratorijai naujausią 
kompiuterinę ir programinę 
įrangą teiks Švedijos bendrovė 
„Eco Monitoring", o matavimo 
prietaisus — Prancūzijos ,.En-
vironn Ement". -N-

Lietuvos Respublikos Sei
mas birželio 17 d. (kaip pra
neša BNS 06.17 d.), savo po
sėdyje svarstė nutarimo pro
jektą dėl sovietinio okupacinio 
režimo ideologų ir veikėjų pa
minklų rodymo Dzūkijoje, 
Grūto vietovėje. Projektas pa
ruoštas Vilniaus sąjūdžio gru
pių susivienijimo „Labora" ir 
kitų Lietuvos patriotų, pasi
piktinusių 1998 m. gruodžio 
31 d. Seimo nutarimu leisti 
Grūto miške, Varėnos rajone, 
įkurti sovietinių „herojų" at
viro lauko muziejų. 

Ilgą laiką protesto ir pasi
piktinimo pareiškimai krito į 
kurčias ausis ir daug net la
bai įtakingų asmenų valdžios 
viršūnėje „nematė nieko blo
go", kad lietuvių tauta bu
čiuoja kruviną savo genocido 
vykdytojų padą, net po to, kai 
jie jau neteko galios ir buvo 
paskirti amžinai trūnyti są
vartynuose, apaugusiuose ba
landomis, kiečiais ir usnimis 
ir kitomis piktžolėmis... Kaip 
mums rašo Vilniaus miesto 
Sąjūdžio grupių susivienijimo 
„Labora" tarybos pirm. Leo
nas Kerosierius: „Nuo kovo 
31 d. 'Labora' renka parašus 
ir gauna daug pritarimų, kad 
LR vyriausybės nutarimo vyk
dymas būtų sustabdytas. ... 
Maždaug trys ketvirtadaliai 
žiniasklaidos propaguoja vers
lininko („Hesonos") darbus . 
Su priešiškais pasisakymais 
patekti į žiniasklaidą labai 
sunku. Todėl daugelis doku
mentų platinama, kaip knyg
nešių gadynėje. Jūsų gegužės 
26 d. straipsnis žiniasklaidoje 
buvo paminėtas keliais saki
niais, o mes jį platiname susi
rinkimuose ir bendraudami. 
Patriotiškai nusiteikusios or
ganizacijos ir žmonės stebisi, 
kad daugybė pastabų, pasiū
lymų ir straipsnių sugula am-

! žinam saugojimui taip ir ne-
! išvydę dienos šviesos. Sunku-
| mai įveikiami, svarbiausia, 
I kad daugybė žmonių energin-
I gai ir nuosekliai dirba tė-
j viškės labui. Dėkojame jūsų 
j laikraščiui už paramą". 

„Drauge" '06.18, 1 psl.) jau 
Į skaitėme apie svarstybas Sei-
I me ir tai, kad Seimo Teisės 

departamento specialistai pa
reiškė savo abejones, a r pro
jekto nuostatos, įpareigojan-

i čios vyriausybę atšaukti savo 
! nutarimą dėl muziejaus Grūto 
; miške, derinasi su Lietuvos 
i Konstitucija... Aštuoniolikos 
] visuomeninių organizacijų at-
i stovai, dalyvavę birželio 17 d. 
I Seimo sesijoje, padarė pa-
\ reiškimą, kurį pasiuntė prezi

dentui, Seimo pirmininkui ir 
premjerui. Tas pareiškimas 
prasideda taip: „Apgailestau

dami, kad nei viena valsty
binė institucija iki šiol nerea
gavo į Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centro, visuomenės ir visuo
meninių organizacijų protes
tus prieš bolševizmo vadų bei 
jų parankinių statulų muzie
jaus kūrimą Grūto miške, ma
tydami, kad tuo remdamasis, 
„Hesonos" klubo vadovas sku
bina to muziejaus rengimą, 
norėdamas visuomenę ir vals
tybę pastatyti prieš įvykusį 
faktą, ... pareiškiame: 1. bet 
kokia vieša muziejinė ekspozi
cija, pateikianti istorinius 
praeities įvykius bei medžia
ginius reliktus, yra tautos ir 
valstybės lygmens reikalas, 
nepaisant kur, kieno iniciaty
va bei lėšomis tokia ekspozici
ja rengiama; 2. tai precedento 
neturintis Europos tautų is
torijoje atvejis, kai išsilaisvi
nusi iš okupacijos tauta, tu
rėtų muziejų genocido vykdy
tojams ir kolaborantams; 3 ti
kimės jūsų politinio įžvalgu
mo ir reikalaujame, kad mu
ziejus, įžeidžiąs lietuvių tau
tos orumą, nebūtų įkurtas, o 
bolševizmo vadų ir jų paran
kinių skulptūros būtų perduo
tos Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimų 
centrui". 

Nejaugi Lietuvos valdžiai 
dar kyla abejonių, kad toks 
„muziejus" yra ta ry tum visos 
tautos kančių išjuokimas? Tik 
kodėl siūloma statulas atiduo
ti LGRTC? Vadinasi, jos vis 
tiek kažkur bus saugomos, 
galbūt ilgainiui net eksponuo
jamos. Kodėl jų nesunaikinti , 
kad niekad niekam nekiltų 
mintis kurt i raudoniesiems 
stabams „šventoves"? Apskri
tai, dėl ko dangstytis konsti
tucijos nuostatomis, kai reika
las labai aiškus ir paprastas: 
tauta, bent patriotiškasis jos 
elementas, kuris dar nėra ne
pagydomai susirgęs kosmopo
litizmo karštlige, savo nuomo
nę jau pareiškė, tokio muzie
jaus nepageidauja, prieš jo 
kūrimą protestuoja. Juk net 
Amerikoje gyventojų nuo
monės del kai kurių, moralę, 
patriotinius ar religinius įsi
tikinimus pažeidžiančių, vers
lo įstaigų, institucijų, interne-
to ir pan., yra gerbiamos, į jas 
atsižvelgiama. 

Lietuvių liaudis tikėjo, kad 
„neramiam numirėliui" reikia 

. nukirsti galvą, padėti kojų 
gale ir papilti aguonų, tuomet 
jis tas aguonas skaičiuos iki 
pasaulio pabaigos ir nesivai
dens. Galbūt ta liaudies iš
mintį reikia pritaikyti ir ko
munistinių stabų atveju, juk 
ir jie „mirę", bet dar vis vai
denasi. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

Moksleivio atsiminimai 

Nr.13 
Utena. 1943 m. 

Tęsinys 
— Kad nebūtų perpjautos grotos — tai yra, kad mes 

nepabėgtume. Bijo šunes... Bet mes vis tiek susižino
sime su anuo — laisvės pasauliu. 

— O kaip? 
— Paskui tau, Vytaučiuk, paaiškinsiu. Dabar nebėra 

kada. — pasako Alfonsas, nes švilpukas vėl sucypė. 
... Ruošiamės miegoti. Staliuką atnešame prie durų. 
Lovas atkabiname nuo sienų ir dedame čiužinius. 
Dulkių nemažiau, kaip ir rytą — net pilka. Guliu vėl 
šalia Alfonso. Kiti. atsirėmę į sieną, pusiau gulomis 
rūko, keikiasi, nešvarius anekdotus pasakoja. Nuo jų 
rūkymo kameros oras dar tvankesnis ir bjauresnis 
pasidarė. Jaučiuosi labai pavargęs. Pasimeldžiu ir 
užmiegu. 

Tokia buvo beveik iki detalių pirmoji mano kalėjime 
diena. 

Kitos dienos — tokios pat kaip ir pirmoji — pilkos ir 
nuobodžios. 

Truputį ir aš jau pripratau prie naujo gyvenimo. 

Storulio žodžiai: „Rytojaus dieną, pasaldins kavą ir 
pagerins sriubą" — išsipildė. Kava buvo labai saldi ir 
ją visą išgėriau su didžiausiu malonumu. Sriuba, kad 
ir su žarnagalių taukais, buvo skaniausia — kitiems 
nebeatidaviau. Pripratau ir prie a i t raus dvokiančio 
kameros oro. Tik prie vieno nepr ipratau — prie ilga
nosio ir storiulio keiksmų, nešvankių kalbų. 

Storulis vis gyrėsi, kad jį tuojau išleisią, nes esąs 
tikras vokietis. Visi prašo, kai jį išleisią, pranešti na
miškiams, kad jie atsiųstų pinigų ir nusiramintų. Aiš
ku, jog liūdi ir nerimauja. Aš tylėjau, nes man rodėsi, 
kad tai tuščias savęs nervinimas: jei j is t ikrai yra vo
kietis, tai jį tiesiai su repatrijantais išveš Vokietijon, 
laisvėn nepaleis. 

Su lenkų kareiviu kalbėdavomės* kaip žąsinas su 
kiaule. J is mokėjo tik lenkiškai ir kelis žodžius vo
kiškai, o aš lenkiškai nė žodžio nesupra tau . Na. tai ;r 
kalbamės tik „vokiškai". Jei ko vokiškai jis nesupran
ta, tai aš jam aiškinu rusiškai. Jei nesupranta , taria 
bandau paaiškinti prancūziškai, ar lotyniškai. Žino
ma, mimika ir gestais visada daugiau susikalbėdavo
me ir vienas antrą geriau suprasdavome, negu žo
džiais. Aišku, iš mūsų kalbos dažnai būdavo juoko, bet 
tai niekis. 

Visą laiką geriausias mano draugas buvo Alfonsas. 
Jis, kaip buvęs kalėjimo valdininkas, smulkiausiai 
žinojo visas kalėjimo paslaptis. O paslapčių kalėjimas 

turi daug. Ir pasakojo jis man. Pasakodavo iki smulk
menų ir paklausdavo: 

— Ar nesupratai, Vytaučiuk0 

— Supratau. Bet man atrodo keista: kaip galima su
sikalbėti su antrojo aukšto korpusu? 

— Tuoj pamatysi... 
Alfonsas prieina prie durų, prikiša ausį prie volčioko 

— stebėjimo langelio — ir klauso. Paklausė, paklausė 
ir tyliai tarė: 

— Gerai... Prižiūrėtojas kalbasi su kriminaliniais 
kaliniais, galėsiu ir aš ramiai kalbėtis. Stok. Andriau, 
prie durų ir klausyk, ar prižiūrėtojas kartais čia ne
ateina. 

Alfonsas užkėlė taburetę ant staliuko, atsistojo ant 
jos ir. nusimovęs medinę savo klumpę, ėmė tuksenti į 
lubas. Tuksena po keturius kartus, vis arčiau ir arčiau 
lango. Patuksens ir sustoja: laukia atsakymo. Bet vir
šuje tyli. Dar Alfonsas tuksena, vis klumpaite vesda
mas arčiau lango. Viršuje tyli. Alfonsas dar tuksena. 
Jau ir iš viršaus atsako, tuksendami arčiau lango. 
Tada Alfonsas kartą suduoda į lubas. Ir iš viršaus at
sako kartą. Tada greitai jisai nulipa, pritraukia spin
telę prie lango, užlipa, rankomis įsitveria grotų, ir 
kiek galėdamas smarkiau ėmė kosėti pro langą. Ir iš 
viršaus pasigirdo lyg kosėjimas. 

— Alio! A?Labas! Nežinau! Taigi... Alio. alio..' Nieko 
nauja? Naujokas iš laisvės... su..! — kalbasi Alfonsas 

ir greit nušoka nuo stalelio. 
Andrius nueina nuo durų ir šypsosi... Patenkintas 

krizena: 
— Chi, chi, chi...! — pavyko tau, Alfonsas, — chi, 

chi. chi..! 
— Labai gerai, kad svoločius nenutverė. — paten

kintas sako mūsų Petras. 
— Dobže, dobže... — pritaria lenkų kareivis. 
Alfonsas tyli ir šypsosi. 
— Tai ką jie pasakė? — paklausiau. 
— Nieko... Klause, ar tardyti baigė. Kas nauja pas 

mus. Atsakiau, kad turime naujoką... Et, tas pats, 
kaip pas juos maiše, taip pas mus terboje...Nors pas 
juos toliau matosi, kai pažiūri pro langą. O pas mus 
tik mūrinė tvora. 

Mūras! Skiria jis mus nuo laisvės, nuo la.mingo sau
lėto gyvenimo...Šaltas, storas, nesugriaunamas-... Ne' 
Mūras sugriūna, silpnas, laikinas. Metai suskaldo jį. 
pamažu ardo dienos.. Nemalonus, rūstus esi kalėjimo 
mūre! 

Jau mėnuo, kaip sėdžiu šitoj kalėjimo vienutėje. 
Ištisas pilkas nelaisvės mėnuo.... 

Kūčių vakaras. 
Gautos ryte kavos negenu. pasilikau vakarui. Ir ka

lėjime noriu kučiavoti, dieną nevalgyti. Pietus atiduo
du Alfonso žiniai, kuris, aišku visiems padalina. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

MYKOLO IR AMALIJOS 
JAGUČIŲ STIPENDIJŲ 

FONDAS 

FINANSAI — 

Sigita Lukauskaitė ir Agnietė Brazauskaitė. 

LIETUVAITĖS BAIGĖ MOKYKLAS 
Sigita Lukauskai tė ir Ag

nietė Brazauskai tė buvo dau
giau negu 350 mokinių tarpe, 
kurie šiemet baigė Morton 
East H. School Cicero, IL. 
Joms ir kitiems jų mokslo 
draugams bei draugėms baigi
mo diplomai buvo įteikti 
birželio 13 d. per iškilmes, 
įvykusias šios vid. mokyklos 
Chodl vardo auditorijos sce
noje, toje pačioje, kurioje kas 
metai premjeras rengia Či
kagos Lietuvių operos kolekty
vas. 

Įdomu, kad amerikiečių 
spaudoje paskelbtame šią mo
kyklą baigusiųjų sąraše lietu
vaičių pavardes rašomos su 
lietuviška galūne. 

„Life" laikrašt is , aptarnau
jant is Čikagos vakarinius 
priemiesčius, savo puslapiuo
se rašo ir apie cicerietę Lisą 
Žadeikaitę lišspausdinta-Za-
deika), kuri buvo ta rp geriau
siųjų Nazareth Academy La 
Grange Parke baigiamosios 
klasės mokinių. Pažymėta, 
kad J^' pažymių garbės moki
nių sąraše ji išbuvo net 7 ke
tvirčius. 

Ap ie S ig i tą L u k a u s k a i t ę 

Šioje vietoje norisi kiek pla
čiau parašyti apie abiturientę-
Sigitą Lukauskai tę . išskir
tinių gabumų mokinę. Ji . kar
tu su savo motina dr. Laima ir 
j aunesne sesute Ramoną (šie
met užbaigusia antruosius 
metus toje pačioje Morton 
East mokykloje), tik praėjusią 
vasarą atvyko iš Panevėžio į 
Cicero lietuvių telkinį. Pa
nevėžyje ji baigė Gabrieliaus 
Žemkalnio gimnazijos 11 kla
sę, taip pat sėkmingai reiškėsi 
ir šachmatų sporto šakoje, 
turėdama kandidates į meis
t rus klasifikaciją. 

Atvykusį į JAV, ji be sun
kumų tęsė mokslą naujame 
krašte , kur. viskas buvo 

dėstoma jai svetima — anglų 
kalba. Tačiau šią kliūtį ji greit 
įveikė ir nei kiek neatsiliko 
nuo kitų mokinių, o vėliau net 
pralenkė čia gimusias ir augu
sias merginas. Sigita labai 
žavisi mokytojais, kurie skyrė 
daug dėmesio jai ir kitiems 
mokiniams, ir džiaugiasi tu
rėjusi galimybę gauti diplomą 
naujame krašte . Už stropų 
mokyklos lankymą — klasių 
neapleidimą, Sigita gavo vadi
namą JDeans Honors Award" 
pažymėjimą. 

Čia reikia pridėti, jog Sigita 
nepaliko nuošalyje ir jos pa
miltų šachmatų. J i reiškėsi 
mokinių tarpe, nors tokio ly
gio kaip ji čia nesutikusi. 
Norėdama išmėginti geres
niuosius žaidėjus, ji buvo nu
vykusi į Clevelande pravestas 
Š. Amerikos lietuvių šachma
tų žaidynes, kuriose užėmė III 
vietą, nugalėdama ir kai ku
riuos vyrus. 

Sigita stengiasi nepamiršti 
ir tėvynėje pradėtos kūrybinės 
veiklos poezijoje. J i jau ten 
buvo parašiusi nemažai ei
lėraščių. Kai buvo paskelbtas 
Balio Gaidžiūno patriotinio tu
rinio eilėraščių konkursas, ji 
nutarė jame dalyvauti. Jos 
eilėraštis p i e t a u s išpažintis" 
jame buvo pripažintas geriau-
siuoju ir laimėjo 100 dol. pre
miją. 

Šeštadieniais Sigita, ir jos 
sesute Ramoną, lankė Pedago
ginį lituanistikos institutą 
Jaunimo centre. Čikagoje ir šį 
pavasarį čia užbaigė II kursą. 

Kadangi aukštasis mokslas 
JAV labai brangiai kainuoja, 
Sigita rudenį pasiliks studi
juoti Ciceroje esančioje Mor
ton kolegijoje arba Triton ko
legijoje River Grove, IL. vėliau 
gal jai pasiseks gaut i stipen
diją kur nors į didesnį ir dau
giau pripažintą universitetą. 
Tojai reikia ir palinkėti ' 

Išeivijoje didžiausioji finan
sinė institucija yra Lietuvių 
fondas. J is sėkmingai veikia 
daugiau kaip trisdešimt pen
kerius metus. Jame darbuo
jasi šio fondo steigėjai, į Lie
tuvių fondą įnešę gana di
deles sumas. Fondas tvarko
mas pavyzdingai, auga įna
šais ir j au turi apie 7,000 
narių, sutelkti dešimtį mili
jonų dolerių. Kaip žinome, 
Lietuvių fondo tikslai labai 
geri — išlaikyti lietuvybę ir 
remti švietimą, kultūrą, jau
nimą ir daugelį svarbių pro
jektų išeivijoje, o dabar ir Lie
tuvoje. 

Lietuvių fondo ugdymui 
daug padeda ir tėvynainiai, 
palikdami dideles sumas tes
tamentais ar įsteigdami LF 
apimtyje savo specialius fon
dus, nurodytiems tikslams fi
nansuoti . Tokių LF fondų jau 
tur ima nemažai. 

Ir štai dar vienas naujas 
fondas studijuojančiam jauni
mui remti . 

Maždaug prieš dvidešimt 
metų Daytona Beach, FL, ap
sigyveno Mykolas ir Amalija 
Jagučiai . Tvarkingai gyven
dami, gražiai įsikūrė ir vylėsi 
čia praleisti poilsio dienas. 
Mykolas ir Amalija Jagučiai 
tuojau įsijungė į telkinio lie
tuvišką veiklą: Amalija pra
dėjo dainuoti chore „Siety
nas", o Mykolas golfo entu
ziastas, visada lanke rengi
nius, aukojo lietuviškom or
ganizacijom, labai rūpinosi 
tėvynėje likusiais, o ypač jau
nimu. 

Jagučiai įstojo į Lietuvių 
fondą, pradžioje paaukoję 
1,000 dol , o prieš porą metų, 
Mykolui švenčiant 80-ties 
metų amžiaus sukaktį, savo 
pirminį įnašą papildė 10,000 
dolerių, tuo įamžindami savo 
vardą. Be Lietuvių fondo rė
mimo, Jagučiai aukojo Tautos 
fondui, Mažosios Lietuvos 
fondui, „Saulutei" ir kitiems, 
dabar pradėjusiems veikti 
fondams. Tai didelė Jagučių 
dovana išeivijai ir tėvynei. 

Mykolas Jagutis prieš kele
tą metų pradėjo negaluoti ir 
po sunkios ligos 1998 m. rug
sėjo 6 d. išėjo amžinybėn. Ta
čiau prieš mirtį jis pareiškė 
norą įsteigti Lietuvių fondo 
apimtyje Mykolo ir Amalijos 
Jagučių stipendijų fondą, iš 
kuri', gautų palūkanų būtų 
skiriama kasmet Klaipėdos 
universitete studijuojančiam, 
ar studijuojančiai, ekonomi
kos mokslus studentei ar stu
dentui. Pagrindinis kapitalas 
neliečiamas. Tokio fondo įs
teigimui Jagučiai įnašą LF 
padidino, j au mirus a.a. My
kolui ir per viešintį Daytona 
Beach Stasį Barą, įmokėjo da r 

J O N O S U G E B Ė J I M A I 
APVAINIKUOTI 

L A I M Ė J I M U 

Jonas Daunoravičius trečius 
metus lanko Lyons Township 
gimnaziją ir ypač pasižymi 
gabumais kompiuterių srityje. 
Šiems mokslo metams besibai
giant jis buvo išr inktas daly
vauti Illinois valstijos sos
tinėje Spnngfield visos vals
tijos mastu vykusiose Ateities 
verslo vadovų Amerikoje var-
žybose-konferencijoje. 

Kiekvienam dalyviui buvo 
duotas tam t ikras kompiuteri
nis uždavinys ir laikas, kurio 
mf-tu tą uždavinį reikėjo atlik
ti. Nors Jonas Daunoravičius 

10,000 dol. Tuo būdu Jagučių 
įnašas iš viso siekė 21.000 
dol. Pagal a.a. Mykolo ir Ama
lijos pageidavir..;. Lietuvių 
fondo taryba ir valdyba 1999 
m. gegužės 6 d. patvirtino 
..Mykolo ir Ama^os Jagučių 
stipendijų fondą" 

Iš to fondo stipendijos bus 
kasmet skiriami:- Klaipėdos 
universiteto studentams, ži
noma, gabiems, gerai besimo- j 
kantiems. Kandic.itus stipen
dijai parinks Klaipėdos uni
versiteto rektorių.- su profe
soriais, pristaty- Lietuvių 
fondui, kuris iš -uždariusių 
palūkanų išmoki- stipendi
jas. 

Amalija Jagutkne. tęsdama 
a.a. mylimo vyre Mykolo pa
geidavimą, per Lietuvos Res
publikos prezide .to žmoną 
Almą Adamkier.'- Klaipėdos 
universitetui paaukojo 10,000 
dol. 

Universiteto rektorius prof. 
habil. dr. Stasys Vatiekūnas 
Amalijai Jagutienei atsiuntė 
labai jautrų, nuogirdų padė
kos raštą, pažymėdamas, kad 
ši didelė universitetui auka 
pradžiugino Klaipėdos uni
versitete studijuojantį jauni
mą ir pranešė, kad pirmos 10 
stipendijų studentams išmo
kėtos prieš 1998 m. Kalėdas, 
o ateityje keletą metų bus iš
mokomos stipendi.os po 100 
dol. kasmet. 

Po a.a. vyro Mykolo Jagučio 
mirties likusi jo žmona Ama
lija sunkiai išgyvena sunkias 
dienas, dar vis slegia širdį 
likę didieji rūpesčiai. Jai pa
deda gerieji draugai Onute ir 
Kostas Žolynai, Birutė Koži-
cienė, Danutė Kurauskienė. 

Lietuvių fondą.- nuoširdžiai 
dėkoja a.a. Mykoui ir Amali
jai už prisidėjitoą stambiais 
įnašais prie LF sėkmingo dar
bo. A.a. Mykoio noras padėti 
Klaipėdos un.versitetui buvo 
didelis, nes velionis gimė 
Klaipėdos krašte, mokėsi 
Klaipėdos gimnazijoje, dirbo 
su jaunimu, tad j a m tai buvo 
laimė padėti savo broliams. 

Ju rg i s J a n u š a i t i s 

TINKAMIAUSIA KARJERA 
MOTERIMS 

padaryti remiantis nuojauta, 
o ne grynais faktais". 

Koks apskritai yra asmens 
pasisekimo matas? Straipsnio 
apie moteris finansininkes pa
baigoje pateikiama toks asme
niškos sėkmės aptarimas: 

„Juoktis daug ir dažnai; 
laimėti išmintingų žmonių pa

garbą ir vaikų palankumą; 
pelnyti teisingų kritikų įver
tinimą ir kantr iai iškęsti ne
tikrų draugų apgavystes; 
įvertinti grotį; surasti kituose 
gerąsias ypatybes; palikti iį 
pasaulį bent kiek geresnį, 
nors tai būtų sveikas vaikas, 
darželio plotas, pagerinta so
cialinė neteisybė; žinoti, kad 
bent vienas gyvenimas buvo 
palengvintas dėl to, kad gyve
nai šiame pasaulyje..." 

Ofelija Baršketyte. 

Š. m. birželio mėnesio 
žurnalas „Today's Chicago 
Woman" išspausdino 25 sėk
mingiausių ir labiausiai Čika
gos finansinės veiklos srityje 
pasižymėjusių moterų sąrašą 
su jų nuotraukomis ir t rum
pais pasisakymais, kas, jų nuo
mone, svarbu, kad būtų leng
va kilti šios komplikuotos ir 
dabar ypač populiarios karje
ros laiptais aukštyn. 

Tarp tų 25 moterų yra ir lie
tuvė Ofelija Baršketyte, gerai 
lietuviškai visuomenei pažįs
tama iš įvairios organizacinės 
bei visuomeninės veiklos. J i 
yra vyresnioji (senior) vice
prezidentė „Stein Roe and 
Farnham"' investicijų firmos, 
veikiančios tarptautiniu mas
tu ir atsakinga už tris tiekimo 
paslaugų fondus (globai utili-
ty funds). Pasak Ofelijos, bet 
kuri moteris gali siekti karje
ros finansų pasaulyje, tik rei
kia šaltų nervų, sveikos nuo
vokos, sugebėjimo surinkti ir 
išlaikyti kiek galima daugiau 
informacijos. Taip pat padeda 
organizuotumas, gera iškalba 
ir mokėjimas mintis dėstyti 
raštu. 

J i taip pat mano, kad finan
sai yra viena geriausių karje
ros sričių moterims, nes 
„moterys ne tik puikiai suge
ba tuo pačiu metu atlikti 20 
darbų, bet sudaryti įspūdį, 
kad tai joms visai nesunku. 
Jos nebijo pasitikėti savo in
tuicija — kai kurie mano 
sėkmingiausi investavimai 

ŠAUNUS 95-TAS 
GIMTADIENIS 

Š. m. biržei; 6 d., iš visų 
Los Angeles apylinkių, net iš 
tolimos Valemuos, Santa Mo-
nicos, suvažiav gausus būrys 
svečių ir viešnių į Villa Park, 
pas Vidmantą ir Pūką Vana-
kojus. švęsti m tinos. uošves 
ir močiutės Bronės Variako-
jienės 95-tąjį g ntadienį. Sve
čiai vaišinosi labai skaniais ir 
įvairiais užkandėliais, pa
ruoštais Pūke 

Vėliau, po kun. St. Anužio 
maldelės, prasidėjo gimtadie-

darbo metu buvo susidūręs su 
kai kuriomis techninėmis pro
blemomis, ne tik spėjo laiku 
uždavinį atlikti, bet laimėjo 
pirmą vietą — buvo paskirtas 
atstovauti Illinois valstijai vi
sos Amerikos moksleivių var
žybose, kurios vyks Čikagoje 
nuo birželio 29 iki liepos 2 
dienos. J is taip pat dalyvaus 
verslo vadybos vystymo darbo 
grupėse, lankys įvairias ver
slo įstaigas ir t.t. 

Jono Daunoravičiaus (gyv. 
Indian Head Park , IL) lai
mėjimą aprašė „Suburban 
Life" laikraštis. Linkime Jo
nui geriausios sėkmės būsi
mose varžybose' 

AGRONOMUI 
BRONIUI DŪDAI — 90 

Birželio 6 d. Lietuvių tauti
nių namų pirmininkas Jonas 
Petronis sukvietė būrelį Bro
niaus Dūdos bičiulių, j am 
peržengus 90 metų slenkstį, jį 
pagerbti kaip daug nusipel
niusį lietuviškuose darbuose. 
Ta proga prie vaišių stalo 
Tautinių namų mažojoje sa
lėje inž. A. Mažeika su sukak
tuvininku supažindino, pa
minėdamas jo charakteringus 
biografinius bruožus. 

Kiti jį sveikino a r 
dalijosi prisiminimais iš jo gy
venimo ar visuomeninės veik
los. Kalbėjo gen. garbės kon
sulas Vytautas Čekanauskas, 
Petras Maželis, Vincas Juod
valkis, Aloyzas Pečiulis, Rūta 
Šakienė, svečias iš Lietuvos 
prof. Degėsy s, o panevėžietė 
Jan ina Rukšėnienė atskleidė 
paslaptį, kad Bronius, bo
damas gimnazistu, yra lankę
sis jos tėvų namuose, buvo 
šaunus jaunuolis. 

Solenizantas visiems pa
dėkojo ir sakė, kad jo šeima 
buvo labai nukentėjusi nuo 
bolševikų. Tėvas areštuotas ir 
išvežtas dingo, du broliai ir se
suo žuvo kaip partizaninio 
pasipriešinimo dalyviai. 

Bronius Dūda gimė 1909 m. 
vasario 6 d. Subačiaus valse., 
Maksvyčiuose, Panevėžio apskr. 
1928 m. baigęs Panevėžio gim
naziją, studijavo Žemės ūkio 
akademijoje, Dotnuvoje. Išėjęs 
agronomijos mokslus, pradėjo 
dirbti Dotnuvos lauko ban
dymų stotyje, o po dviejų 
metų, įgijęs praktikos, buvo 
siunčiamas kitur organizuoti 
tokias bandymų stotis. 1937 
m. paskirtas ūkio akademijos 
pavyzdingo dvaro administra
torium ir akademijos ekono
minės katedros laborantu. 
Vėliau jis buvo Baltosios 
Vokės laukų bandymo stoties 
agronomas, po to Kauno mies
to savivaldybės daržų, gė

lininkysčių ir ūkių adminis
tratorius. Šiose pareigose iš
buvo iki 1944 m., kada dėl 
artėjančių bolševikų turėjo 
pasitraukti iš Lietuvos į Va
karus. 

1938 m. Bronius vedė Agutę 
Marčiulynaitę, su kuria iš
augino gražią šeimą. 1949 m. 
Dūdų šeima su keturiais 
sūneliais emigravo į JAV. Pra
džioje apsigyveno Waterbu-
ryje, kur Bronius šalia tiesio
ginio darbo, pelnydamas pra
gyvenimą, įsijungė į dr. 
Colney — Aukštikalnio ve
damą radijo programą. 1953 
m. persikėlęs į Los Angeles, 
talkino Bruno Gedimino radi
jo valandėlei. Apskritai Bro
nius visur reiškėsi kaip uolus 
visuomenininkas ir pareigin
gas organizacįjų narys. Dar te-
bestudijuodamas Akademijoje, 
priklausė lietuvių studentų 
korporacijai „Jaunoji Lietuva", 
valdybose vykdydamas 
įvairias pareigas. 

Apsigyvenęs JAV, buvo iš
rinktas į Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos valdybą, 
prisiimdamas nelengvas sek
retoriaus pareigas. Jis yra vie
nas iš Tautinių namų steigėjų, 
buvęs ir pirmininko pareigose, 
kada šių namų pradžia buvo 
ekonomiškai labai sunki. Ke
letą metų buvo Lietuvių kredi
to unijos valdybos narys, kor
poracijos Neo-Lithuania, Ame
rikos lietuvių tautinės są
jungos, Amerikos lietuvių ta
rybos Los Angeles skyrių val
dybose. 1977-1981 m. ALT s-
gos valdybos vicepirmininkas. 
Jo gyvenimo draugė Agutė 
taip pat veikė įvairiose organi
zacijose, mokytojavo lituanis
tinėje Šeštadieninėje moky
kloje, dalyvavo chore. 

Ilgiausių metų, daug sveiks* 
tos sukaktuvininkui Broniui 
Dūdai ir jo gyvenimo palydo
vei Agutei! 

Ig. Medžiukas 

Amalija ir Mykolas Jagučiai. 

Bronė Variakojienė 
nio vaišės. Nepaisant sukak
tuvininkės ir kai kurių vieš
nių brandaus amžiaus, nuotai
ka buvo labai smagi: skambėjo 
juokas, lietuviškos dainos, 
kaip „Graži tėvynė mano" ir 
kt. Po sveikinimų, kurių buvo 
nemažai, specialiai tai progai 
sukurtą savo eilėraštį pas
kaitė poetė Dana Mitkienė, 
kartu dirbusi su B. Variako-
jiene Lietuvoje. Sukaktuvi
ninkė padėkojusi visiems ir 
visoms, trumpai perbėgo savo 
gyvenimo keliu. 

Atsilankius į kitus jos gim
tadienius, kuriuos jai kasmet 
ruošė Vidmantas ir Pūkas, 
ypatingai nustebino nepapras
ta B. Variakojienės atmintis: 
sugebėjo, be jokių užrašų, be 
„špargalkos", padeklamuoti 
daugybę savo parašytų eilė
raščių. Atrodo, kad ameri
kiečių posakis: „Ko nenaudoji, 
to netenki", gerai žinomas. 
Bronei ir jos draugei, dar iš 
Lietuvos laikų, poetei Danai 
Mitkienei — abi turi šviesų 
protą, atmintį ir jų nepraran
da, nes jais naudojasi: rašo 
eilėraščius, skaito daug laik
raščių. Vaje 
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Darius Siliūnas su sūneliu Luku ir 
madų parodą. 

seserėčia Audryte stebi „Žiburėlio" 
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

Darius Polikaitis su sūnum Kovu ir dukryte Daina. 

LAIŠKAS TĖVUI 
Prie* dešimt metų, Tėvo 

dienos proga, rašiau Tau 
laišką „Drauge". Tada džiau
giausi, kad, sulaukęs 85-to 
gimtadienio buvai dar labai 
žvalus, pilnas gyvybės, nors 
man atrodė jau gilią senatvę 
pasiekęs. Kai kas norėdavo 
kalbėti apie Tavo metus, Tu 
t ik parodydavai į savo bliz
gančius nuo baltumo plaukus. 
Sakydavai, kad tik Tavo jude
siai su metais lėtėja, nors 
pajūriu dar ėjai gana stipriu 
žingsniu, savo mėgstama laz
da rėmeisi tik „dėl fasono". 
Dabar, mano Tėve, Tu pasie
kei 95-tuosius! Koks brandus 
tavo amžius, kokia didelė 
metų išbandyta patirtis, kokia 
išmintis! Dažnai noriu dalin
tis su kitais džiaugsmu, kad 
aš dar turiu tėvą, su kuriuo 
galiu pasidalinti savo rūpes
čiais telefonu*, kuris puikiai 
orientuojasi pasauliniuose įvy
kiuose, kuris sekmadieniais 
pats mašina nuvažiuoja į 
bažnyčią, kuris neapleidžia 
lietuviškų renginių parapijoje 
ir net nep n miršta gegužinių 
pamaldų. 

Negaliu atsistebėti Tavo 
darbštumu. Jau nuo pavasario 
važinėji į kaimą pas savo bi
tes, kurios yra neatskiriama 
tavo gyvenimo dalis.,Ten Tu 
jas žarstai plikomis rankomis, 
su jomis „kalbiesi", o jos tik 
ramiai dūzgia, pranašauda
mos Tau didelį medaus derlių 
vasaros pabaigoje. Tas darbas 
Tau yra labai mielas, nors jau 
daug kartų užsiminei, kad 
Tavo jauniausias sūnus Šį 
darbą iš tavęs perimtų. Žinau, 
kad neatsiras nieko, kas dirb
tų su bitėmis su tokia meile ir 
išmintimi. Žinau, kad joks 
Tavo anūkas ar proanūkų 
klausimas apie bičių gyve
nimą nėra Tau per sunkus ar 
neįmanomas atsakyti. Tu 
žinai, koks yra bitutės amžius, 

kaip jos savo šeimoje tvarkosi, 
kaip savo namus pažįsta, kaip 
avilį išsivalo, kur ir kokie yra 
geriausi žiedai vienokiam ar 
kitokiam medui. Juk Tu su bi
telėmis draugauji visą savo 
gyvenimą, nuo jaunystės. 

Kai kalbėdamas telefonu 
pasigiri, kad pats pasisodinai 
savo darželyje pomidorus ir 
gėles, man gaila Tavęs, nes 
įsivaizduoju Tave, besilanks
tantį ir tūpčiojantį, kai jau 
Tavo sąnariai ir kaulai ne to
kie lankstūs ir reikalingi dau
giau poilsio. Vis padejuoji, kad 
visus savo darbus atlieki vis 
lėčiau ir lėčiau, ir negali apsi
dirbti... Žinau, kad tas viskas 
ateina su Tavo didele metų 
našta. Kartais pasidalini su 
manim, gal nuojauta, kad 
Tavo dienos sparčiai eina prie 
pabaigos. Bet tos minties ne
noriu a i priimti, nors giliai 
širdyje žinau, jog Tu teisybę 
sakai. Kartais pradedi skai
čiuoti savo išėjusius į am

žinybę draugus, be kurių į 
Tavo dienas pasibeldžia vie
natvė. Man smagu, kai iš
girstu, kad nauji draugai Tave 
pasveikina mielu žodžiu, o 
kartais apdovanoja skaniu, 
namų gamybos sūriu, a r kokiu 
kitu skanėstu. 

Tebesirūpini savo, jau seniai 
pražilusiais, vaikais. Rūpi tau 
jų kiekvienas. 0 koks didelis 
Tavo sielojimasis Lietuvos rū
pesčiais! Tą smarkiai pajutau, 
kai pereitą vasarą lydėjau 
Tave kelionėje per Lietuvą. Tu 
taip greitai norėjai matyti ją 
visiškai prisikėlusią, gražią, 
laimingą, dainuojančią. Taip 
norėtum pamatyti pakylan
čius Lietuvos ūkius, geltonuo
jantį pribrendusių javų derlių, 
matyti Lietuvos jaunimą, ky
lantį į mokslą, dorą ir jam 
priklausantį šviesų rytojų. 
Tau suspaudė širdį, kai matei 
tuščius kolūkių laukus, ap
griautus pastatus, o interna
tus pilnus našlaičių, kurie ilgi
si daugiau, kad ir svetimo 
žmogaus meilės, negu duonos. 
Kaip Tau skaudu, kad ne taip 
greitai Tavo visi troškimai pil
dosi. Gal Tau liūdna, kad jau 
nesulauksi savo norų išsi
pildymo... 

Tavo pasodintas kaštonas 
jau seniai praaugęs tavo na
melį ir visus kitus medžius, o 
jo kamienas rodo metų įra
šytus randus. Per vasaros 
karščius slepiesi kaštono pa-
unksmėje. Jo tankios šakos ir 
dideli lapai padaro Tau lyg 
tamsią palapinę. O kaip gra
žiai jis pražysta pavasary, 
sveikindamas Tave, grįžtantį 
iš Floridos, kur išbūni. pa
bėgęs nuo žiemos šalčių. 

Norėčiau dažniau matyti 
Tave besiilsinti, patogiai įsi
taisiusį gulėjimo kėdėje, kaš
tono pavėsyje ir įrašantį į 
juosteles sugrįžtančių praei
ties prisiminimų ir išgyveni
mų detales. Tau sunku ne
dirbti. Atrodo, kad nedirbti 
Tau lygu — negyventi. Tau 

TĖTEI 

Su glėbiu pinavijų grįžtu 
į miestelį, kuris buvo mano. 
Ateinu Tavęs pasveikinti 
Vardadienio proga. 

Kaip lengva grįžt atgal 
Siūbuojančiu lieptu per Vilkup\ 
į nerūpestingą ir linksmą 
vaikystės rojų. 

Sapne praveriu namų duris 
ir girdžiu laikrodį, 
skaičiuojantį minutes 
ir skambinant} valandas. 

Kokia laimi, kad atminimų 
niekas negali atimti, kad juos. 
kaip Tau skirtas pinavijas. 
palaidos kartu su manim. 

gyvenimas atrodo dar nuosta
biai gražus ir nesiskubini per-
eitį į aną, amžinąjį gyvenimą. 
Ir aš noriu Tave dar ilgai, il
gai turėti, tebejausti tavo 
tėvišką atramą savo gyvenime 
ir meilingai apjungiančią vi
sus savo vaikus, anūkus ir 
proanūkus. Šiandien, Tėvo 
dieną, dėkoju dangiškajam 
Tėvui už Tave. Gyvuok ir 
džiaukis gyvenimu, mano my
limas Tėve! 

Duktė 

Gera bendrauti su teveliu. 

LEIDINYS APIE VIŠTYČIO 
REGIONINĮ PARKĄ 

Neseniai Marijampolėje bu
vo išspausdintas gražus infor
macinis, spalvotomis nuotrau
komis papuoštas, Romo Bele-
vičiaus ir Antano Žilinsko re
daguotas, 8'psl. turintis lanks
tinukas apie Vištyčio regioninį 
parką. 

„Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos (Atkuriamojo 
Seimo) 1992 m. rugsėjo 24 d. 
nutarimu Nr. 1-2913 — gamti
niu, rekreaciniu bei kultūriniu 
požiūriu vertingiems Suvalkų 
kalvyno kraštovaizdžio kom
pleksams saugoti, tvarkyti, jų 
rekreaciniam bei ūkiniam 
naudojimui reguliuoti buvo 
įsteigtas Vištyčio regioninis 

parkas". — taip aiškinama šio 
leidinėlio puslapiuose. 

Iš čia sužinome, kad Višty
čio regionini?, parkas yra įsi
kūręs Lenkijos ir Karaliau
čiaus srities pasienyje. Jo pir
moji paskirtis — išsaugoti Su
valkų moreninės aukštumos 
dalį su Pavištyčio. Dunojaus, 
Jonaukos, Staugūno bei Len
kijos pasienyje iškilusių Stan
kūnų kalvų viršūnėmis. 

Tarp šių Kalvų tyvuliuoja 
vaizdingas ežeras, užimantis 
1,820 ha plotą. Jo ilgis — 8.5 
km, didžiausias plotis — 4.2 
km, didžiausias gylis — 50 m. 
Apie pusę parko teritorijos 
užima mišką:. Turis tus vilioja 

Didžiojo mitologinio Vištyčio 
pėduoto akmens paslaptys, Ši
lelio šilas, stebuklingo šaltinė
lio vanduo, Dabravolės pilia
kalnio didingumas. 

Šio parko teritorijos didžiau
sia pelkė — Paširvinčio, uži
mant i 45 ha. I š jos išteka Šir
vinta. Jdomi su 10 m durpių 
sluoksniu yra Sūrinio pelkė, 
kurios viduryje telkšo Sūrinio 
ežerėlis. Nepaisant, kad Vil
kaviškio rajone mažas miškin
gumas, parko teritorijoje yra 
keli dideli miškų masyvai — 

tai Vištytgirio, Drausgirio ir 
Pavištyčio miškai. 

Turistų, šio parko lankytojų, 
kurių būna iš viso pasaulio, 
įskaitant ir JAV, čia laukia 
„Pušelės" poilsiavietė, motelis 
.Viktorija"'. Čia galima rasti 
įvairaus tipo poilsio namus, 
išsinuomoti vandens dvira
čius, valtis, sportinį invento
rių. Yra ir kavinių, tad turis
tai ir čia gali praleisti laiką. 

Čia minimame leidinėlyje 
duodama žinių ir apie patį 
Vištyčio miestelį, kuris 1998 
metais buvo pripažintas gra
žiausiai tvarkoma Marijam
polės apskrities (dabar yra ne 
vien tik rajonai, bet ir jų jun
giniai — apskritys) gyvenvie-
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Iš pateiktų duomenų sužino
me, kad Vištyčio gyvenvietė 
galėjo atsirasti 1530-1550 me
tais, kai karaliene Bona Aly
taus girios vakarinėje pusėje 
steigė naujas gyvenvietes, sti
prindama Prūsijos pasienį. 
1570 m. karalius Žygimantas 
Augustas suteikė Vištyčiui 
Magdeburgo laisvojo miesto 
teises. 

Kai Sūduva atiteko Prūsijai, 
Vištytis tapo Prūsijos kara
liaus miestu. 1798 metais ja
me buvo 287 namai ir 1,579 
gyventojai. 1829 m. čia išaugo 
mūrine Šv. Trejybės bažnyčia, 
kuri 1885-1887 metais rekon
struota. 1851 m. pastatyta ak
mens ir mūro liuteronų baž
nyčia ir mokykla. 

Per I pas. karą Vištyčio cen
trinė įturgaus) aikštė apsodin
ta medžiais, o jos viduryje pas
tatytas akmeninis obeliskas. 
Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, apie 1927 m. šis obe
liskas buvo panaudotas Ne
priklausomybės paminklo kū
rimui. 1930 m., vietoje anks
čiau buvusio erelio, įdekoruo-
tas Vytis, o obelisko viršūnėje 
iškilo Vytauto Didžiojo bius
tas. 

1997 m. miestelį papuošė 
skulptoriaus A. Sakalausko iš
drožtos medžio skulptūros, 
simbolizuojančios miestelio is
torijos vingius, Didžiojo ak
mens ir ežero atsiradimo le
gendas. 

Šią vasarą, kuomet vėl iš Š. 
Amerikos tėvynėn nuvažiuos 
tūkstančiai mūsų tautiečių ir 
Vištytis, be abejo, susilauks 
nemaža turistų iš šio konti
nento. Vištyčio regioniniame 
parke jie visų pirma turėtų 
aplankyti Šilelio šilą, Šakių ir 
Vištyčio ežerus, Pavištyčio 
kalną, stebuklingą Šilo šalti
nėlį, Vištyčio didįjį akmenį, 
vėjinį Vištyčio malūną, abi 
bažnyčias bei kitas įdomias 
vietas. 

Daugiau informacijos gali
ma gauti, skambinant Regio-
nio parko tarnybon (8-242; 
43532. 

E. Šulaitis 

d., šeštadienis 

GIMDYMO NAMAMS — 
APAŠTALINIS 

PALAIMINIMAS 

Kauno krikščioniškieji gim
dymo n a m a i gavo šventojo Tė
vo palaiminimų. Iš Vatikano 
gau tame dokumente rašo, kad 
šventasis Tėvas Jonas Paulius 
II iš visos širdies teikia Apaš
talinį palaiminimą Kauno 
krikščioniškųjų ginidyn, na
mų vadovybei, persona,.;:, pa
cientėms ir jų kūdikiams. Te
lydi j u s Viešpaties malonė! 

Kauno krikščioniškuose 
gimdymo namuose dirbantys 
medikai ieško visų įmanomų 
būdų. ka ip išsaugoti dar negi
musią gyvybę. Kartu su Mal
tos ordino Pagalbos tarnyba ir 
Šeimos cent ru vykdomi bendri 
pagalbos nepasituriniioms 
nėščiosioms ir krizių ištiktoms 
šeimoms projektai. Kr.kščio-
niškųjų gimdymo namų medi
kai di rba savanoriais Caritas 
diagnostikos centre, padeda 
rengti j aun imą šeimyniniam 
gyvenimui. Šiuose gimdymo 
namuose at l ieka praktiką Vy
tauto Didžiojo universiteto 
magis t ran ta i , būsimosios me
dicinos seserys. 

Kauno krikščioniškuosius 
gimdymo n a m u s nuo pat jų 
įsikūrimo 1994 metais palaiko 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
hierarchai . • E l t a ; 

• K a u n a s . Balandžio 30 d. 
marijonų vienuolyno patal
pose K a u n e vyko LKMA ir 
Lietuvos katal ikų kultūros 
centro renginys tema _,Senoji 
lietuvių ku l tū ra ir dabart is". 
Praneš imą skaitė archeologas 
dr. M. Bertašius. Apžvelgęs 
Lietuvos kapinynų, išlikusių 
meno dirbinių archeologinius 
tyr inėj imus, mirusiųjų laidoji
mo papročius , prelegentas ak
centavo, kad praeitis leidžia 
mums ne tik pažinti visuo
menės išsivystymo lygį, bet ir 
jos kaitą. Neretai apmąsčius 
senąją kul tūrą peršasi mint is , 
kad š iandien mes tapome savo 
gyvensena primityvesni. 

Giedrą pavasario dieną Vištyčio miestelyje. Nuotr. R. Kartavičiaus 

Emilija J. Valantinienė Vištytyje pastatyta? paminklą? ličiui. Nuo) H. Kartavičiaus Prie Vištyčio didžiojo akmens - Romas Kartavičius I antra* iš kairės* su savo giminaičiai:-, 

i 
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Vasaros skrydžiai į 

VILNIŲ 
Finnair ir kitomis oro linijomis 

žemiausiomis kainomis iš New York, 

Chicago ir iš visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
4 0 - 2 4 2 3 5 St. 

D O U G L A S T O N , N Y 1 1 3 6 3 

TEL 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1 
800-778-9847 

FAX 718-423-3979 

Email: VYTTOURS @EARTHLINK.net 
VVEBSITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

M o t e r i s i e š k o darbo. Gali 
prižiūrėti senelius ir gyventi kartu. 
Taip pat gali pakeisti ten dirbančias 
moteris savaitgaliais arba savaites 
dienomis. T e l . 708-974-3186. m 

Siūlomas darbas vyrui savait
galiais prižiūrėti senelį. Reikalingas 
auto ir anglų kalba. Tel. 1-414-537-
4299. Skambinu tarp 10 v.r. ir 6 v.v. 
ir kviesti Andy. ->ni\ 

Vilniuje, Lazdynuose par
duodamas 4 kambarių ir 
virtuvės butas: 2 balkonai, 4 
aukštas, švarus, atremontuotas, 
prie gero susisiekimo, modernių 
krautuvių, bažnyčios ir baseino. 
$30.000. Tel. Vilniuje 370-2-
22-00-23 m 

Išnuomojamas mieg. 
kambarys prie šeimos vyr. 

amžiaus asmeniui arba 
studentui. Tel. 708-594-1472. 

Palikti žinutę. «235 

Help VVanted 
Northside of Chicago nanny-house-
keeper wanted to provide care for 7 mo. 
oldbaby 25 hrs. awk. S10 an hr. Mušt 
>peak English, love babies & dogs. 
Mušt have references. Call 773-296-
9264. * w 

Moteris ieško darbo nebūtinai 
Čikagoje. Gali padėti namų 

ruošoje, prižiūrėti seną žmogų ir 
gyventi kartu. Vairuoja savo 

auto. Skambinti 
tel. 773-869-9668. 

Išnuomojamas butas Downers Grove 
mieste, arti traukinių stoteles, prie 
pagrindinių kelių, parduotuvių, banko, 
ligoninės, ugniagesių; 2 miegamieji. 1 
•I* prausykla, virtuvė, svečių kambarys 
bei valgomasis. Antrame aukšte, nuo 
balkono vaizdas i parką. Skambinti 
Indrei Tijūnėlieoei, 847-537-7949, 
arba 847-541-3702. tam 

Moteris ieško darbo Oak Lawn, 
Orland Park a p y l i n k ė s e . Gali 
tvarkyti namus, padėti vyr. amžiaus 
žmonėms apsipirkti, nes vairuoja 
mašiną. Gali dirbti kasdien nuo 4 
v p.p. Skambinti tel. 708-460-0656 
nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. vnn 

7 ^ 5 * 5 8 ^ 9 W O 0 

Profesionaliai darome manikiūrus ir pedikiūrus, pride
dame „fiberglass" ir „akrylic" dirbtinius nagus. Pedikiūras 
$20: karšto vandens masažas, nuo skausmo ir atšerpėjimo 
vandens druskos, smėlio kremai, natūralios alyvos, koji} 
masažas. Manikiūras $10: natūralios alyvos, lakai, nuo 
kurių stiprėja nagai, karšto kremo vonelės ir masažas. 
Dirbtinių nagų visas rinkinys $25 ir jų papildymas kas 
dvi savaites $15 Tel . 773-586-6671, kviesti Graž iną . 

KAS BUS VALDOVŲ 
RŪMUOSE? 

Kultūros ministro Sauliaus 
Šaltenio jsakymu sudaryta ko
misija Vilniaus pilių koncepci
jai ir Valdovų rūmų atkūrimo 
darbų programai parengti. Ši 
plačiai atstovaujanti jvairioms 
institucijoms ir kas savaitę 
posėdžiaujanti komisija iki 
metų pabaigos turėtų priimti 
sprendimą, kokia bus atsta
tytų Valdovų rūmų paskirtis, 
kaip jie atrodys, sukonkretinti 
projektines sąlygas, o savo iš
vadas, maketus pateikti Kul
tūros ir meno tarybai. 

Jau vykusiuose posėdžiuose 
komisija nusprendė detaliai 
susipažinti su 1997 m. pareng
tais Valdovų rūmų atkūrimo 
metmenimis, tyrimų medžia
ga, galima muziejų koncepcija, 
įvairių sričių specialistų ir vi
suomenės nuomonėmis. Buvo 
pateikta Lietuvos dailės mu
ziejaus Valdovų rūmų pritai
kymo projektas, architekto E. 
Purlio paruoštos rūmų atsta-
tvmo ir panaudojimo progra
mos, projektavimo užduoties 
ir paminklotvarkos sąlygų 

metmenyse išdėstytos pagrin
dinės gairės, Ku'tūros ir meno 
instituto Šiuolaikinės kultūros 
skyriaus sociologinio tyrimo 
„Lietuvos gyventojų požiūris \ 
kultūros paveldą vertybinių 
orientacijų kontekste" ataskai
tos ištrauka ir Lietuvos filoso
fijos ir sociologijos instituto 
Etnosociologijos skyriaus 
mokslinės bendradarbės E. 
Krukauskienės šio tyrimo iš
vadų komentaras. 

Ir iš Lietuvos dailės muzie
jaus Valdovų rūmų pritaiky
mo projekto, ir iš architekto E. 
Purlio paruoštų rūmų atstaty
mo ir panaudojimo gairių ma
tyti, kad Valdovų rūmai turė
tų būti ne tik „grynas" muzie
jus, bet gyvas kultūros židinys 
su atkurtu tų laikų teatru, 
edukaciniais centrais, šiuolai
kinėmis skaityklomis, infor
maciniais centrais, biblioteko
mis, poilsio zonomis, kavinė
mis. Kultūros ministras Sau
lius Šaltenis sakė, kad Val
dovų rūmai galėtų būti impul
sas šiuolaikiniams lietuvių ta
lentams, i rūmų erdves galėtų 
įsilieti jų kūriniai. 

„Kultūros gyvenimas", 
1999, Nr. 11 

a i o t I O O M 

60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 
nasM 

225 iki 550 svečių 
3314 W. 63 St 

Tel. 773-776-8998 

Home Health Care Intl. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 į dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

Išvežame šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, p.rvežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai atliekame namų 
mūnjimo darbus ir statome naujus 
namus. Tel. 708-749-1922. wir? 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik arvykot į JAV? 

Ne problema'. 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo šiandien! 

(630) 207 2 7 4 8 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, teL 630-243-9385 

Pjauname medžios, 
atliekame sodininko 

darbus. 
Tel. 773-476-3353. 

B&D ENTERPRISES = 
Kokybiškai atl iekami visi namų 
išorės darba i : stogai , "siding", 
lietvamzdžiai, mediniai balkonai, 
"porches* ir •decks"; marinimas, 
"tuck pointing". namų ir garažų 
remontas. Skambinti Kazimierui, 
teL 6 3 0 - 2 4 3 - 6 4 2 4 

Vilniuje, Gedimino pr., netoli 
Parlamento parduodame iš 
pagrindų suremontuotą ir įrengtą 
butą. Penle kambariai, virtuvė ir 
vonia. Šviesus. 4-ame aukšte, nauja 
graži laiptinė. Patogi, prestižinė 
vieta. BO.OCOdol. 
TeL (617) 796-9687 vakarais. 

9*161 

RIVERDALE A U T O M O T I V E 
Tranapm tuojame ir 

naudota nite. Pigiai parduodame liiimo 
kėjimai: remontuojame po avarijii. »t«a-
tome auto.geometnją. užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatą*. 

Skambinti Rirmri M. 7»S-2»1-*5S*. 

LANGTJ PLOV&JAI! 
Reikia 100 asmenų langų plovimui tik prie
miesčių namuose Darbas apskritus metus, 
pirmd -ieitd., 6 v.r -5 v.p.p . 2 ar 3 >.monių 
komanda. Reikia turėti savo auto Bus vienos 
dienos apmokymas $250-$3501 dieną Su-
mokesim už benziną: parūpinsim įrankius 
Atvykite šiandien, pradėkite darbą rytoj. 
315 W. Irving Park Rd., BcnsemiBe. IL, 
630-766-0001. 

Ramaus būdo 4$ m. moteris ii Lietuvos 
ieško darbo. Turi vairavimo teises, kalba 
angliškai. Gali laugyti senelius, gaminti 
maistą, sutvark -i namus, pristatyti maisto 
produktus, aamJii pas gydytojus ir pan. Gali 
būti 24 vai.. :; vai. arba vien naktimis. 
Skambinti vakarais arba palikri žinute, teL 
77>778-ltS0. įtm 

Reikalingi sunkvežimio 
vairuotojai, turintys A-CDL-H 

vairuotojo teises. 
Skambinti telefonu d. 708-220-

4797, v. 708-857-8394. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

ELEKTROS 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALn^OMOMJO, MAMLL SVEIKATOS" 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapoas K Off. Mgr Aukse 
S. Karu kalba ketuviikai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Weet 95tfi Street 

TeL (708) 424-8654 
(773)561-6654 

STASYS CONSTRUC1ION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"aoffta", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingie' stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

įSAeneta, teL 630-241-1912^ 

Tžiinomojamaa 
apšildoma* 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security" 

TeL 773-778-1451 

SIŪLOME DARBUS! 
Gai l . seserų padėjėjoms kom-

panijonėms ir namų ruošos 

darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employmen t Agency 

T e l . 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W69th Street 
Tel.: 773-776-1408 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamoms kainomis. 
Draudmas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

A M B B t CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
JLkensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

IeSkote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

-išsiųsime. 
Reikalingi skardininkai 

Skambinkite 815-723-7650. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais i vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v. v., 
teL 708-652-2110. 

Vacant lot for sale 83 Ct & 87 
SL, Hickory Hills; 5-6 units; 
multi-apartment property, good 
location Call after 6 pm. eve-
ry day, tel. 630-983-8309. «m 

Dėmesio! Dalau butus, namus, 
atlieku visokius namų pataisymus. 
greitai, sąžiningai, kokybiškai. 
Geros rekomendacijos. Skambinti: 
708-656-6599. 

9H92 

Full tim«- janitorial help needed 
asap 100 miles outside of Chicago. 
mušt relocate. Need documents and 
car Some English helpful. Call 
847-274-4346 after 8:00 pm. IMI 

Letsont, IL 
Ooly 4 c idos left wirhin 

walking distance of 
Lith. Worid Center, Jewel, 

Waigrecn, etc. 
Startsat $125,900. 

Ot>cn Sundays 12-4p.m. 
or by appc ntmcnt. One blk. 
East of State St. on 127 St. 

T e L 6 3 0 - 2 5 7 - 3 3 0 5 

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

TeL 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

RMCE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, 1! 60610 

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

to LITHUANIA 
$0.29 per/m i n 

Great rates to the ręst of the wor1d - any day. any t ime 

e For information call Long Distance Post 
ALI 

WWW, MDOSt-COfTr 1-800-449-0445 

TIKEAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO teima Miehigan valstijoje 
nuo 1940 m (senovišku tradiciniu bodu gamina sūnus Turime jų 
įvairiausiu, paragaukite: goriai be priedu, be druskos, šoriai su 
kmynais , su .chivea", Peato, su krapais, su Česnaku ir 
svogūnais ir Feta šoriai. Šituo* gorius rasite 
maisto parduotuvėse, .deli" skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per world wide web: 

andnil ischeese.com 
MtcNgan Farm CJieese .Twry. inc. 

4MM»>(1on Poonttti Ml W0 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
y REALTORS 
offc (773) 586-5959 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

' Nuosavybių įkainavimas veltui 
1 Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

Realmart $ maū, 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-S85-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997 

Omhj«yn Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, IHinots 60453 
Busanasa (708) 423-9111 
Voice Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Re*. 708-42*0443 

ASTA T . M I K U N A S 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
RįflfrK' HOME CENTER 

Marketing Consultant 
Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jama, turtą; . . 
• „foreclosure" ir „handyman-spe-

rial" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

Čikagos -<:aur:< tr itaurimoose pnefmearhuose 
perkant ar parduodam nuosavybes, kreipkitės 

COLOUJGU. 

fStBTM.m8Ml 

AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Sherrnan Ave. 
Evanston. IL 60201 
Business (847) 864-2600 
F« (847) 475-5567 
Voice mail 
(847) 465-4397 
E-mail 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas akubilius@aol.com 

/ % _ • . _ , KMIECIK REALTORS 
V ^ T ' M I V t l 7922 S.Pulaski Pd. 3. 4365 SArcher Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus, {kainavimas 
veltui. 

ATTENTION I M M I G R A N T S ! 
Canada is accepting applicants for 

PBi'iiicUiont Residence! 
Anyone can apply. 

For free information call: 
1-773-282-9500 

GTS ooncgntratmo, ri mmigration to Canada 
wwMr.redsusa.com 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

773-585 -9500 

m m m m mm m m m m m m į į m m m 

http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://andnilischeese.com
mailto:akubilius@aol.com
http://wwMr.redsusa.com


v JAV LB Krašto Valdybos 
Socialiniu Reikalų Taryba 

Ruotia: Birulė Jaaattfcnė ir Aklom 5mulk*tienė 
2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

MEDICARE SĄSKAITOS 

Beveik visi vyresnio am- Niekada nekeiskite, pvz. jei 
žiaus žmonės turi Medicare jūsų kortelėje yra užrašyta 
draudimą. Žmonės, sulaukę Ona Jonaitienė, tai taip ir 
vyresnio amžiaus, dažniau nei 
jauni serga, lanko daktaro ka
binetą ar ligoninę. 

Susirgai, nuėjai pas dakta
rą, ar patekai į ligoninę ir ta
da beveik kiekvieną dieną ta
vo pašto dėžutėje atsiranda 
nauja sąskaita. Medicinos dar
buotojai mėgsta įvairius su
trumpinimus, kaip EOMB, 
MSN, DME, ABN ir pan. Me
dicare lygiai tą patį raidžių 
kratinį naudoja jūsų sąskaito
se, o tu, paprastas žmogau, 
neturi jokio supratimo, ką tai 
reiškia. 

Gavai Medicare sąskaitas ir 
nežinai, ką su jomis daryti: 
kurias mokėti, kurias ne. Turi 
Medicare draudimą, bet neži
nai, ar tą sąskaitą Medicare 
užmokės, ar ne? Kyla klausi
mai: turi Part B, ar ne; ar rei
kia mokėti pradinį nustatytą 
mokestį metuose, ar turi Me-
digap draudimą ir kurį? Jų 
yra 10, nuo A iki J. Ar reikia 
primokėti, ir kiek, ar priklau
sai kokiems sveikatos draudi
mo planams, kaip Medicare 
Managed Care ar Medicare 
Select Plan? 

Daug buvo ir yra kalbama, 
prašoma atkreipti vyreniųjų 
dėmesį į Medicare draudimo 
piktnaudojimą. Bet, kad tai 
galėtumėte padaryti, turite 
turėti atsakymus į visus minė
tus klausimus. 

Anksčiau su kiekviena są
skaita, Medicare draudimas 
siųsdavo EOMB „Explanation 
of Medicare Benefits" — pa
aiškinimą apie kiekvieną Me
dicare užmokamą medicininį 
patarnavimą, kuris jums buvo 
suteiktas. Dabar jie siunčia 
MSN — „Medicare Summary 
Notice" — tai sutraukti į vie
ną pranešimą visi jums su
teikti patarnavimai per tam 
tikrą laiko tarpą. Prideda pa
aiškinimą ir skirtumus tarp 
Plan A ir Plan B Medicare 
draudimo ir dar prideda DME 
— J)urable Medical Eąuip-
ment" — tai sąskaita už įvai
rius jums duotus sveikatai pa
laikyti ir gyventi reikalingus 
reikmenis. 

Matant šių dienų Medicare 
sąskaitas, yra aišku, kodėl 
daugumas žmonių neturi jo
kio supratimo, ką jos reiškia, 
ką Medicare moka, ką ne, kiek 
pats žmogus, ar jo pridėtinis 
draudimas Medigap, turi už
mokėti ir t.t. Reikia būti drau
dimo bendrovės specialistu, 
kad galėtum tas sąskaitas su
prasti. 

Pirmiausia žinokite, kad, 
kai nueinate pas dal:tarą, at
sirandate ligoninėje ar kitoje 
sveikatos palaikymo įstaigoje, 
tuojau pat pasakykite, kad jūs 
turite Medicare draudimą. 
Duokite jiems savo Medicare 
draudimo kortelę, kurią jie 
jums grąžins, pasidarę sau tos 
kortelės kopiją. Visada rašyki
te ir sakykite savo vardą ir pa
vardę, kaip yra parašyta jūsų 
Medicare kortelėje. Jeigu gau
nate kortelę su neteisingai pa
rašyta pavarde ir vardu, pra
šykite, kad pataisytų ir iš
duotų jums kitą, teisingą kor
telę. Kada gaunate sąskaitas 
ir pranešimus, visada pasitik
rinkite numerį ir ar teisingai 
parašytas jūsų vardas ir pa
vardė. Kada duodate savo 
Medicare numerį, vardą ir pa
vardę, ar pildote Įvairias for
mas, visada rašykit* savo var
dą ir pavarde taip. kaip Medi
care korteieje už ra šy ta 

rašykite, nerašykite Anne Jo
naitis, arba Ona Jonaitis, O. 
Jonaitienė ar pan. 

Daktarai ir ligoninės pa
prastai atsiunčia jums sąskai
tas, bet, pagal įstatymus, jie 
pirmiausia sąskaitas turi siųs
ti Medicare draudimui. 0 
jums atsiųstos pirmosios sąs
kaitos yra iš tikrųjų tik pra
nešimai, kiek viskas kainavo, 
ir kur nors turi būti pažy
mėta, kad tos sąskaitos pa
siųstos Medicare draudimui. 
Daktarai, ligoninės ar kitos 
institucijos negali jūsų prašyti 
ar reikalauti tuojau pat už
mokėti sąskaitų. Medicare 
draudimas, gavęs daktarų, li
goninių ir kitų sveikatos ins
titucijų sąskaitas, padaro 
sprendimą, kokią sąskaitos 
dalį jie mokės, atima jūsų 
primokamąją dalį (co-pay) ir 
tada atsiunčia jums MNS — 
„Medicare Summary Notice" 
— paaiškinimą, kiek Medicare 
užmokėjo ir kiek jūs ar kitas 
jūsų draudimas turės mokėti. 

Taip pat žinokite, kad nus
tatytos jūsų daktaro kabinete 
kainos, laboratorijos ar ligo
ninės įvairių patarnavimų 
kainos, nėra kainos, kurias 
moka Medicare. Ne visi dakta
rai nori priimti Medicare pa
cientus. Todėl, jei nenorite 
mokėti per daug didelių są
skaitų, turite pasirinkti dak
tarus, kurie bendradarbiauja 
su Medicare draudimu. Kiek
vienų metų sausio 1 d. dakta
rai gauna pranešimą iš Medi
care, kuriame surašyta, kiek 
Medicare draudimas mokės už 
daktaro kabineto vizitą, už 
įvairias operacijas, peršvieti
mus, laboratorijos tyrimus ir 
t.t. Pvz., jūs nueinate pas dak
tarą, kuris bendradarbiauja 
su Medicare draudimu. To 
daktaro vizito kaina 50 dol. 
Medicare draudimas daktarui 
užmokės 22 dol., jūs, jeigu tais 
metais jau užmokėjote „de-
ductable" — pirminį mokestį, 
turėsite primokėti 20% — 10 
dol., o kitus pinigus daktaras, 
jei jis yra Medicare draudimo 
bendradarbis (participant) tu
ri nurašyti. Ir tas pat yra su 

kitais patarnavimais: tam tik
rą sumą užmoka Medicare, ki
tą sumą jūs, o kita nurašoma. 

Kai jūsų daktaras nori pada
ryti tyrimus, už kuriuos Medi
care draudimas nemoka, už 
juos jūs pats turėsite sumo
kėti. Tuo atveju daktaras duos 
jums pasirašyti sutikimo for
mą, vadinamą ABN (Advance 
Beneficiary Notice), kurioje 
bus paaiškinta, koks tyrimas 
yra, dėl ko ir t.t. Dažnai tie ty
rimai gali būti apmokami jūsų 
Medigap (pridėtinio), jeigu jį 
turite, draudimo. Bet jei jūs 
nepasirašote tos formos, tyri
mai negali būti daromi. 

Kada gaunate sąskaitą — 
pranešimą, vadinamą MSN 
(Medicare Summary Notice) iš 
Medicare draudimo, atidžiai jį 
peržiūrėkite: ar daktaro vizitų 
datos atitinka, ar jums buvo 
padaryti tyrimai, už kuriuos 
priskaičiuota tam tikra kaina, 
ar visi priskaičiuoti patarnavi
mai atitinka tikrovei. Jeigu 
matote, kad prirašyta, ko ne
buvo, per daug daktaro vizitų, 
nedarytu tyrimų ir t.t., paim
kite telefoną ir aiškinkitės su 
daktaru, laboratorija ar pan, 
arba toje sąskaitoje duotu te
lefonu skambinkite ir saky
kite, kad savo sąskaitoje ma
tote išnaudojimą suktybes. 
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Jeigu yra jūsų pažįstamas 
daktaras, tai galbūt jo sekre
torė padarė klaidą ir, apie tai 
pranešus, tą klaidą atitaisys, 
bet jei matote sąskaitoje įstai
gą, laboratoriją ar kitą, kurios 
nepažįstate ir jokio sveikatos 
patarnavimo iš jų negavote, 
skambinkite „fraud hotline" 1-
800-447-8477. 

Niekada neklausykite telefo
no pasiūlų, kuriuose siūloma 
įvairūs sveikatos palaikymui 
reikalingi dalykai nemokamai, 
bet jūsų prašo duoti tik jūsų 
Medicare draudimo numerį. 
Jeigu tie reikmenys yra duo
dami veltui, tai nereikalingas 
jūsų Medicare numeris. Bet 
yra įvairių žmonių, kurie jūsų 
Medicare numerį nori pikt
naudoti. 

Kas užmoka už Medicare 
piktnaudojimą? Jūs! 

Pagal statistiką, 1997 me
tais, 38 milijonai amerikiečių 
pasinaudojo Medicare draudi
mu. Tais metais Medicare iš
mokėjo 177,4 milijardų dol. už 
įvairius sveikatos patarnavi
mus. Yra apskaičiuota, kad iš 
tos sumos 20 milijardų dol. 
buvo išmokėta už apgaulingai 
pateiktas sąskaitas Medicare 
draudimui. Taip pat tais me
tais kita 20 milijardų dol. su
ma buvo išmokėta už apgau
lingas Medicaid sąskaitas. 
Amerikos Vyriausia atskaito
mybės įstaiga apskaičiavo, 
kad iš kiekvieno 10 dol. su
mokėto Medicare ir Medicaid 
draudimo, vienas doleris yra 
išmokėtas už apgaulingas są

skaitas. Kada apgaulingai yra 
išnaudojami Medicare pinigai, 
tai kitiems žmonėms lieka 
mažiau, o kiti turi mokėti di
desnius mokėjimus. Kad to iš
vengtų, žmonės turėtų stebėti, 
peržiūrėti savo Medicare są
skaitas ir žinoti: 

Bet kokiam sveikatos patar
navimui, už kurį moka Medi
care, yra reikalaujama dakta
ro recepto ir parašo. 

Atminkite, kad nieko negau
nate veltui. Jeigu kas nors yra 
duodama be mokesčio, tai jie 
neprašys jūsų Medicare nu
merio. 

Laikykite savo Medicare 
kortelę taip, kaip laikote savo 
kredito korteles. Niekam ne
duokite jos ar jos numerio te
lefonu ar nepažįstamiems 
žmonėms. 

Nepasirašykite jokios for
mos, kurios nesuprantate. Ne
pasirašykite jokios tuščios — 
neužpildytc&jbrmos. Kada for
ma yra užpildyta, ją atidžiai 
peržiūrėkite, ir, jeigu sutin
kate su tuo, kas ten parašyta, 
tik tada pasirašykite. 

Suskaičiuokite gautas tab
letes. 

Užsirašykite visas daktaro 
datas, laboratorijų ir kitų svei
katos įstaigų patarnavimus ir 
datas. Taip. kad kai gausite 
Medicare sąskaitas — prane
šimus, galėtumėte patikrinti. 

Kada gaunate Medicare są
skaitas — pranešimus, paaiš
kinimus apie Medicare užmo
kamus patarnavimus, atidžiai 
juos patikrinkite. 

Jeigu randate suktybių, pra
neškite kam reikia. 
'• Jeigu norime, kad Medicare 
draudimas veiktų dar ilgai, 
kad juo galėtų naudotis ir 
ateinančios kartos, turime visi 
budėti ir neleisti, kad šį taip 
gerą ir reikalingą draudimą 
sunaikintų žmonės, kurie gy
vena apgavystėmis. 

Naudotasi Medicare prane
šimais ir „Kean Age News". 

* Lietuvos Tautinių ben
drijų taryba atsiribojo nuo 
nelegaliai leidžiamų laikraš
čių ir jų skelbiamų idėjų. Šios 
tarybos nariai antradienį 
svarstė šovinistinį leidinį s i e 
tuvos patriotas" ir Vilniaus 
baltarusių jaunimo sąjungos 
laikraštuką „Stena". Šie leidi
nukai platinami gatvėse ir per 
mitingus. Abu jie yra ne
įregistruoti, leidžiami nelega
liai, o leidėjai mokesčių nemo
ka. Leidinių metrikose spaus
tuvės nenurodomos. „Lietuvos 
patriotas" rašo rašinius, nu
kreiptus prieš kitataučius, o 
„Stena" spausdina rašinius, 
kurie šmeižia Lietuvos valsty
bę dėl neva nuolat joje pa
žeidžiamų žmogaus ir tautinių 
mažumų teisių. Tautinių ben
drijų tarybos nuomone, mi
nėtieji leidiniai neatstovauja 
jokiai tautinei bendrijai ar ko
kio nors visuomenės sluoksnio 
tikslams. 

• „Po manęs — nors tva
nas!" Štai iš kur tiek balų. 

Anonimas 

^y STA» • • • t 

lt makes a world of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more convenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius with 
just one hassle-free connectior 
through Stockholm. Our 4:30 p m. 
departure gives you a relaxed morn-
ing amval for business or pleasu'e. 
When you're ready to return, yot'll 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 

or Economy Class, you can be 
sure our service will be worW-class. 

and will allow you to arove rested and 
refreshed - all for a reasonabie fare. 
Firtd out what a worid of difference 
SAS can make for your M M trip. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more infor-
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 
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A.tA. 
GENEVIEVE GIEDRAITIS 
Mirė 1999 m. birželio 17 d. Gimusi Čikagoje. 
Nuliūdę liko: dukros Genevieve Maluska, žentas 

John ir Alma Baer; anūkai: Vivian su vyru Paul Ander-
son, Jacąueline Maluska, David Baer su žmona Li^a, 
Genevieve su vyru Scott Thorpe ir Denise Baer; pro-
anūkai: Renee, Zachary, John ir Ann. 

Velione buvo žmona a.a. Joseph ir močiute a.a. Ann 
kenee Maluska. 

A.a. Genevieve priklausė Lietuvių Moterų klubui, 
65 metus buvo St. David arapijos vargonininke Bridge-
porte apylinkėje. Lietuvių visuomenėje buvo gerai pa
žįstama, kaip operos solistė. 

Velionė Genevieve pašarvota penktadienį, birželio 
18 d. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. South-
west Hwy., Palos Hills nuo 3 iki 9 v.v. 

Laidotuvės šeštadienį, birželio 19 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto a.a. Genevieve bus atlydėta į Sac-
red Heart bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys , anūkai, proanūkai ir kiti gi
minės. 

Tel. 708-430-5700. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

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

4330 So. California 10727 S. Puiaski Re. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST 

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-176-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 6 5 2 5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwv. 
Palos Hills, IL 
708-974-4410 

I 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLISKĖSE 

Moksleivių atei t ininkų 
stovykla Dainavoje praside
da šeštadieni, birželio 26 d. su 
registracija 2-4 vai. p.p. Visi 
prašomi atsivežti stovyklos 
mokestį; čekiai rašomi: 'Atei
tis — MAS'. Jei stovyklautojus 
reikia paimti iš traukinių sto
ties ar oro uosto, prašoma iš 
anksto pranešti stovyklos ren
gėjams. Stovykla baigsis šeš
tadienį, liepos 3 d. 1 vai. p.p. 
Tėvai prašomi nesiveluoti nes 
būtina stovyklautojus pasiimti 
nurodytu laiku. Dar yra vietų 
stovykloje. Iki šiol neužsire
gistravę, bet norintieji stovyk
lauti moksleiviai prašomi 
skambinti Vytui Žemaitaičiui, 
tel. 773-927-6877, arba Julijai 
Krumplytei tel. 312-670-8845. 

Jaunimo centras kviečia į 
Alytaus dainų ir Šokių ansam
blio ..Dainava" koncertą. Jis 
vyks 1999 m. liepos 3 d., šeš
tadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Bilietus galite įsigyti 
„Seklyčioje"' ir Jaunimo cen
tre. 

Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
Čikagoje skyrius (ALIAS) 
kviečia norinčius geriau pa
žinti Čikagos vidurmiesčio ar
chitektūrą dalyvauti organi
zuojamoje ekskursijoje po vi
durmiesčio šiaurinę dalį. Per
nai, jam vadovaujant, apžiū
rėjome vidurmiesčio pietinės 
dalies architektūrą ir sužino
jome Čikagos miesto įkūrimo 
bei dangoraižių statybos isto
riją. Renkamės birželio 26 d. 
11 v. Santa Fe pastato esan
čio Michigan ir Jackson gat
vių susikirtime, vestibiulyje, 
įėjimas iš 224 S. Michigan 
Ave. 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apskritis 
ruošia metinę gegužinę sek
madienį, liepos 4 d., Pasaulio 
lietuvių centre. Kviečiami vi-

' si, norintys maloniai praleisti 
popietę gamtoje. Žadama pui
ki muzika, laimėjimai, žaidi
mai ir dainos. Daugiau infor
macijos teikia Faustas Stro-
lia tel. 708-687-1430 arba 
Diann Martin 773-376-4779 

ATIDENGIMAS IR 
PAŠVENTINIMAS 

Birželio 13 dieną Pasaulio 
Lietuvių centro aikštėje buvo 
atidengtas ir pašventintas pa
minklas, vaizduojantis ken
čiančią Motiną, laikančią savo 
nužudytą sūnų. Paminklo 
skulptorius Ramojus Mozo-
liauskas. Šis paminklas paski
riamas Lietuvos partizanų ir 
Sibiro tremtinių prisimini
mui. 

Tą rytą paminklas buvo ati
dengtas ir pašventintas. Visi, 
kurie buvome susirinkę giedo
jome Lietuvos himną. J pa
minklo atidengimą ir pašven
tinimą atėjo ir Lemonto Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
istorijos ratelio ..Geležinis 
Vilkas" nariai, kurie, dėvė
dami tautinius rūbus pakėlė 
vėliavą. Vėliau Lietuvos parti
zanai prie paminklo padėjo 
vainiką ir gėles. 

Minėjimas toliau tęsėsi baž
nyčioje, kurioje buvo aukoja
mos šv. Mišios. 

Tegul šis paminklas prime
na visiems, kas praeis pro ša
lį, apie meilę ir ištikimybę 
Lietuvai. Tegul lietuvis praei
vis sustoja pne paminklo mi
nutėlei ir pagalvoja, kad Lie
tuva taip pat turėjo drąsių, 
kovojančių prieš okupaciją, ir 
visai nekaltų, kurie buvo už
daryti kalėjimuose, ištremti į 
Sibirą arba šaltakraujiškai 
nužudyti. 

Sandra Gedrimaitė 
Lemonto Maironio lit. 

m-los istorijos būrelio 
„Geležinis Vilkas" narė 

Vyresniųjų lietuvių cen
t re , „Seklyčioje", birželio 
men. 23 d., trečiadienį, 2 vai. 
p. p. vyks sveikatingumo pas
kaita. Kalbės dr. Kastytis Ju
čas — dermatologas ir chirur
gas. Tema: „Sveika oda ir jos 
priežiūra". Klausytojai galės 
asmeniškai pasitarti su dak
taru skaityklos kambaryje. 

Visi maloniai kviečiami ir 
laukiami, nepraleiskite pro
gos. Dr. K. Jučas yra paskyręs 
birželio mėnesi nemokamai 
konsultacijai. Bus ir bendri 
pietūs. Atvykite! 

L ie tuvos krikščionių de
m o k r a t ų rėmėjų sambūris. 
Čikagoje kviečia visus praleis
ti sekmadienio birželio 27 die
nos popietę viliojančioje Atei
tininkų namų aplinkoje. Čia 
bus galima gardžiai papietau
ti, atsigaivinti, pasišneku
čiuoti artimųjų bei pažįstamų 
tarpe ąžuolų paunksmeje. 
Vyks ir vertingi laimėjimai. 
Gegužinės pelnas skiriamas 
.Apžvalgos" laikraščiui pa
remti. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
r i n k t i n ė rengia t radic ines 
J o n i n e s birželio 26 d., šeš
tadienį, 5 vai. po pietų, Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str., 
Chicago. Bus šalti užkandžiai, 
šilta vakarienė, veiks „laimės 
šulinys", šokiams gros šaulių 
rinktinės orkestras, vadovau
jamas Kosto Ramanausko. 
Kviečiami visi šauliai, ramo-
vėnai ir visuomenė Joninėse 
dalyvauti. 

P r i m e n a m e skaityto-
iams, kad, persikeldami į 
naują vietą gyventi, atsiųstų 
adreso pakeitimą ir „Drau
gui". Kartu prašome atsiųsti 
ir senąjį adresą. 

Visuomet malonu, kai „Draugą" aplanko svečiai, ypač š tolimesnių vieto
vių. Visuomet jie laukiami, nes „Draugas" — visų uetuvių dienraštis. • 
Šios savaites ketvirtadienį sulaukėme Onos Motiejūnienė iš Prescot, AZ, 
ir ją atlydėjusios dr. Danutės Jaras iš Westchester, IL 

Nucr Jono Kaprio 

Panešama, kad birželio 18 
d., penktadienį, Silver Cross 
ligoninėje, Joliet, 111, mirė Vy
tas Jonušas. Platesnis pra
nešimas bus vėliau. Laidotu
vių reikalais rūpinasi Donald 
M. Petkus, tel.: 800-994-7600. 

Marija Ročkuvienė, Chi
cago, IL, siųsdama „Draugo" 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
dosnią 100 dol. auką. Jai ta
riame nuoširdų ačiū! 

Amerika tokia didelė. 
kad ne visur laikas tas pats — 
net netolimoje Michigan val
stijoje jis yra viena valanda 
vėliau, kaip Čikagoje, o kitose 
vietovėse laiko skirtumas dar 
didesnis. Kadangi „Draugo" 
redakcija ir administracija 
dirba Čikagos laiku, toliau gy
venantieji prašomi atkreipti į 
dėmesį į laiko skirtumą. Prieš 
8:30 vai. r. (Čikagos laiku) te
lefonais neatsiliepia nei re
dakcija, nei administracija. 
Redakcija dirba iki 4 vai. p.p., 
o administracija iki 4:30 vai. 
p.p., nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Faksas veikia 
24 valandas per parą, 7 dienas 
savaitėje.Malonėkite visus rei
kalus tvarkyti darbo metu. 

Beverly Shores, IN, Šv. 
Onos bažnyčioje birželio 20 
d., sekmadieni, 12 vai., kun. 
Juozas Vaišnys. SJ, aukos šv. 
Mišias — melsimės Tėvo die
nos proga, bus klausomos ir 
išpažintys. Visi apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami da
lyvauti. 

Bilietus \ Alytaus „Dai
navos" tautinių šokių ir dai
nų koncertą liepos 3 d., šeš
tadienį, 3 vai. p.p., Jaunimo 
centre galima iš anksto įsigyti 
„Seklyčioje", o koncerto dieną 
— prie įėjimo. Visi kviečiami 
pamatyti ir išgirsti jaunimą iš 
dainuojančios Dainavos šale
lės, apie kurią ir mūsų lite
ratūros klasikas Vincas Krėvė 
Mickevičius taip gražiai ir 
lyriškai rašė. Koncertą ruošia 
jaunimo centras, tad į jį atsi
lankydami, paremsite ir šį lie
tuvybės židinį Čikagoje. 

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovė" Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas 
vyks biržeiio 27 d., sekma
dienį, 12 vai., Jaunimo centro 
patalpose. Kviečiami visi sky
riaus nariai susirinkime daly
vauti. 

MENO MOKYKLĖLĖ 

Vasaros metu kiekvieną ket
virtadienį Lemonte, PLC, vei
kia: choreografijos klasė 5:45 
-6:30 v.v. tik pradedantie
siems, pramoginių šokių — 
6:30-7:30 ir baleto — 7:30-
8:30 v.v. 

Naujiems mokslo metams 
galima registruotis kiekvieną 
ketvirtadienį 5:40-8:30 v.v. 
Lemonte, PLC, pamokos vyks 
ketvirtadieniais, kai kurie 
skyriai veiks du kartus per sa
vaitę: baleto — pradedan
tiems ir pažengusiems — 

VANcį 
p£STj 'k 

Sekmadieni 
Birželio 27 
2 vai p.p. 

Hollyvvood 
Palladium 

6215Suns«Blvd. 
Hollvwood, CA 

ii 

Dalyvauja 
200 šokėjų! 

los Angeles 
LB Spindulys 

Spinduliukai 
Toronto Gintaras 
Chicago Grandis 

Po programos — pasilinksminimas — pabendravimas — šokiai — groja orkestras! 
Rėmėju ir Bendradarbiu priėmimas! 
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dėst. A. Paulai t ienė; suaugu
siems — baleto, aerobikos ir 
jogos junginys vienoje pamo
koje; dailės — jaunesniesiems 
— pradmenys , vaiko fantazi
jos ugdymas — dėst. D. Karu-
žaitė; vyresniesiems — klasi
kinio piešinio įvaldymas 
(daiktų piešimas iš na tūros — 
dėst. E. Brėdikienė, Vilniaus 
Dailės akademijos magistrė); 
dainavimo — mokymas skai
tyti gaidas-solfedžio, dainų 
dainelės — dėst. B. Mockuvie-
nė; kankl ių — pradedant iems, 
gali būti ir suaugusių — dėst. 
D. Kimtytė; pramoginių Šokių 

— pradedantiems ir pažengu
siems — dėst. L. Tautkuvienė. 

Čikagos Jaunimo centre 
veiks visi šie skyriai ir dra
mos — dėst. A Budrytė. Pa
mokos vyks šeštadieniais. 
Dailės skyriuje dėstys — pra
dedantiesiems — dėst. D. Ka-
ružaitė ir vyresniesiems — 
dėst. I. Šaparnienė. 

Skyriai veikia, jei į juos susi
renka pedagogų tarybos nus
tatytas mokinių skaičius. 

Naujųjų mokslo metų pra
džia: rugsėjo 2 d. Kviečiame! 

L.T. 

..Partizanų Motina" paminklo šventinimo proga birželio 13 d. Pasaulio lietuvių centre. L- monte — Lietuvos par
tizanai su PLC vadovybe, renginių komitetu ir paminklo autorium. Sodi iš kairės: parti.anas Vytautas Balsys, 
Bronė Nainienė, paminklo iniciatorė ir projekto įvykdytoja, partizanas Antanas Lukša; >'ovi: Aldona Palekienė. 
Dalia Šlenienė, Vilė Marchertienė. skulptorius Ramojus Mozoliauskas. Juzelė Laukaitip-.ė. Kęstutis Ječius, Alė 
Karaliūnienė, Vytautas Čepėnas ir Rimas Griškeiis. Nuotr. Baniutės Kronienės 

y; s l maloniai kviečiarni- j 

|VJ ., „>a fOLK SONG AND DAHrJ'^C 

• Lietuvos partizanu šal
pai aukojo: $1,000 Marija 
Remienė, šalia piniginės au
kos, ji labai daug padeda par
tizanams. $350 Juozas Šulai-
tis, JDirva" Investment Club", 
reikalų vedėjas. Aukojo šie 
klubo nariai: Petras Abromai
tis, Gediminas Biskis, Stasys 
Briedis, Stasys Jokūbauskas, 
Jonas Kubilius, Edvardas La
pas, Jonas Mildažis, Juozas 
Šulaitis, Tadas Varanka ir Ed
vardas Žitkus; $200 Apolina
ras Varnelis (per kelis įnašus 
jau aukojo $400); $100 Juozas 
Bružas (4 metų laikotarpyje 
suaukojo $700); $50 Aleksas 
Lauraitis; $35 Diane E. D. 
Holliard atminimui a.a. Prano 
Simanavičiaus. Lietuvos 
Partizanu globos fondo 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams už partizanų rė
mimą, palengvinant jų gyve
nimą po iškentėto vargo kalė
jimuose ir Sibire. Aukas siųs
ti: Lietuvos Partizanu Glo
bos Fondas (LJ\G.F.), 2711 
West 71, St., Chicago, IL 
60629. (8k) 

• Almos fondui aukojo: 
Ona Motiejūnienė, Prescott, 
AZ, $100; Irena ir Petras Vėb
rai, Chicago, IL, prisimindami 
dr. Antaną Vadopalą, ekono
mistą Antaną Vadopalą, prof. 
Antaną Rukšą ir prezidentą 
Antaną Smetoną aukoja $100. 
Dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Tax I.D. 36-
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Našlaičiu globa" pa-
žymint, kad skirta Almos 
fondui ir siusti 2711 West 71 
st. Str., Chicago, IL 60629. 

MM 
• A. a. Stasio Geldžio, mi

rusio š. m. vasario 17 d. Whit-
more Lake, MI, atminimą pa
gerbdami, giminės, draugai ir 
pažįstami aukojo Lietuvos 
vaikams. Aukojo: Kazys ir 
Aldona Stašaičiai, Algis ir 
Genutė Rudis, Kazys ir Rožė 
Ražauskas, Stasys ir Marytė 
Erlingis, Thomas ir Nancy 
Treder, Sigitas Baziliauskas, 
Jim ir Cheryl OTtonnell, Bill ir 
Marcella Diesenroth, Kęstutis 
ir Aldona Sonta, Wonda Kempf, 
Skip ir Kathy Blumenstiel, 
Jonas Jonynas, Kęstutis Ba
ziliauskas ir šeima, Regina ir 
Gintaras Puškoriai, Stasė ir 
Antanas Zaparackai, Irena ir 
Juozas Orentai, Glenn Silvenis, 
Jurita ir Vitas Rugieniai, And
rius ir Daina Anužiai, Vitas ir 
Valentina Rauckiai, Raymond 
ir Helen Petrauskai, Antanina 
Petrauskienė, Pranė ir Marcin 
Kiene, Leopoldas ir Paulina 
Heimngai, Gene Alkevičienė, 
Marija ir Zita Baziliauskas, 
Vitas ir Kristina Zubrickai, 
Rimas ir Vilija Alksniniai, 
Kazys Gegelis, Elena ir Vincas 
Zebertavičiai. Iš viso Lietuvos 
vaikams suaukota $910. Reiš
kiame užuojautą velionio žmo
nai ir artimiesiems, o auko
tojams dėkojame. „Lietuvos 
Našlaič iu globos" komi
tetas, 2711 West 71 st. Str., 
Chicago, IL 60629. mo 

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai Security* . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (ik.) 

• Siuntiniai \ Lietuvą pri
imami Balt ia Ezpress ištaigo
je te l . 800-772.7624, Siaurės 
Čikagoje tel . 800 -262-3797 . 
Jaun imo centre 773-778-7501 
(teirautis pas J. Sadauską), vn 

• „Žiburėlis", priešmokyk
linė Montessori mokyklėlė ieš
ko mokytojos 1999-2000 moks
lo metams , 16 vai. į savaitę. 
Kreiptis: Vida Šlapšienė, 
t e l . 630-968-3057 . 9/199 

• Ieškau brolio Vytauto 
Vi lūno (Alfonso), g. 1923 m. 
(?). Rašyti a r skambint i Pra
nui Vilūnui (Alfonso), 
Braškiu 2F-4, Vilnius. 
Skambinti 011-370-2-796492 
arba 796016. Arba kreiptis 
pas dukterėčią, Vilę (Vilu-
naitę) Urbonienę, Debesi-
jos 4-12, Vilnius 2055. Tel. 
0-11-370-2-710567. *i96 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Caaimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad j is padary tas , kaip 
j au buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-3335. (sk.) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 
3533 S Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. TeL 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (sk.) 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, ki tur 
$25. Išeina 8 kar tus per metus. 
Tai ver t inga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 
• Padedame išsilaikyti 

sunkvežimių vairuotojo teises 
ir susirast i darbą. Skambinti: 
847-867-0664 arba 630-258-
4269. (sk.) 

• Namams pirkti pasko
l o s duodamos mažais mėnesi
n ia is įmokėjimais i r prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. (sk. • 

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Driver'8 Lic.), Illinois LD., vizų 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ėd. Šumanas 
1-708-720-2651 (sk.) 

ADVOKATŲ KONTORA 
ZUMBAKB & ASSOCIATES. P.C 
nuo 1999. liepos 1 d., perkeliama 
iŠ 77 West Wasmngton, Chicago į 

7667 West 95 Street 
Hkkory HilU, IL 60457. 
Naujas tel. 630-243-6603. 

Valandos tik pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LhBane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumu automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
5213 aArcher Ave, Chkaco, 
IL N M , TeL 847-361-7636 

(kalbame lietuviškai). Mes jūsų 
paslauĮoms 7 dienas per savaitę. 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60829 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpyg 

TeL 708-386-3269 

ADVOKATAS 
GtHTAUAS P . ČEPĖNAS 
M36 SPttlasMRd., Oucago. D. 60629 

TeL 773-5824500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas GflbsutU 
Civuinėg ir kriminaliniu bylos 

6247 SJKedzie Avemte 
Chicago, IL 66629 
TeL 773-776-8700 

ToflfrM 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v j \ iki 7 v.v. 

Sa*ad.9v.r.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis l i e t u v n i n k a s 

4636 W. 63 Street 
Chicago, IL 60899 

(Skersai gatves nuo .Drausti") 
TeL 778.984-0100. 

TeL S80-867-090O, I, s»nwt, IL 

. Ona Si l iūnienė, Ale-
xandria, VA, ir JAV LB Brig-
hton Parko apylinkė globoja po 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
globą kitiems metams, atsiuntė 
po $150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komi
tetas, 2711 West 71 s t Str., 
Chicago, IL 60629. va* 

• saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invali
dams vaikams bei daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: anoniminiai $110; Ona 
Abromaitienė $100 paremti 
Almos Adamkienės labdaros 
darbus; po $240 tęsti vaikučio 
metinę paramą Frank Zapolis, 
Gražina Gražienė, Daina ir 
Donatas Siliūnai, Laima 
Braune, Ona ir Vaclovas Mi-
kuckiai; Mark Golden $480 tę
sia dviejų vaikų metinę para
mą; Nijolė Kersnauskaitė $20 
tęsia mergaitės paramą. Labai 
ačiū. PLB „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo 
Grove , I L 60089, Tel . (847) 
537-7949. TAX ID #36-
3003339. »-246 

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedzie Ave., 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (ak.) 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Ged i 
minas Kazėnai . Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame i na
mus. <gk.) 


