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Ministras pirmininkas prašo 
žmonių kantrybės 

Vilnius , liepos 9 d. (BNS) 
— Premjeras Rolandas Paksas 
kreipėsi į Lietuvos žmones, 
pripažindamas sudėtingą val
stybės ūkio padėtį ir prašy
damas „laiko, kantrybės ir 
galimybes susikalbėti". 

Ketvirtadienį vėlai vakare 
kalbėdamas Lietuvos televizi
jos tiesioginėje laidoje, R. Pak
sas pažymėjo, kad „vyriausy
bės priimtų ir priskirtų įsi
pareigojimų yra akivaizdžiai 
daugiau, nei realių galimybių 
juos įvykdyti". Išeitis, pasak 
jo, viena — visur taupyti. 

R. Paksas priminė, kad į 
biudžetą nesurinkta 500 mln. 
litų planuotų lėšų, jau įš-

taip pat planuoja atsisakyti 
negyvybiškai svarbių objektų 
statybų ir siūlyti Seimui keisti 
krašto apsaugos sistemos biu
džetą. 

R. Paksas „atsakingai ir 
nuoširdžiai" užtikrino, kad per 
Lietuvą besiritanti socialinių 
streikų ir piketų banga 
neišspręs jokių problemų. J is 
mano, kad tokios „chaosą ir 
visuomenės susipriešinimą" 
gimdančios akcijos naudingos 
tik „vienam kitam apdairiai 
artėjantiems rinkimams besi
rengiančiam politikui". 

Premjeras pabrėžė supran
tantis žemdirbių, miestų auto
busų vairuotojų, aukštųjų mo-

naudotos valstybės skolinimo- kyklų dėstytojų bei studentų, 
si galimybės, o ūkio augimo besirengiančių protesto veik-
tempai, kuriais remiantis smams, norus. „Bet valstybėje 
buvo sudaromas biudžetas, ne nė viena problema negali būti 
išaugo, o sumažėjo. sprendžiama atskirai, nesie-
. Premjeras priminė, kad per jant jos su visomis kitomis gy-
pirmąjį ketvirtį bendrasis vi- venimo sritimis ir su val-
daus produktas sumažėjo 5.7 stybės ateities perspektyva, 
procento, „Sodros" biudžetas Priešingu atveju tai tik gaisro 

Centro frakcija atsisveikino su 
nuteistuoju Seimu nariu 

žemės ūkio mašinų eile, užtverdama svarbią kelio „Via Baitica" atkarpą. 

Suvalkijos žemdirbiai užtvėrė 
svarbius kelius 

nuo metų pradžios negavo 252 
mln. litų, nedarbo lygis viduti
niškai yra apie 7.5 proc., o kai 
kur siekia net 14 proc. „Todėl 
taupymas tebūnie prioritetinis 
mūsų veiklos žodis, kuris 
turėtų būti išgirstas ir supras
tas visų, nes jis daugiau ar 
mažiau palies visus", sake R. 
Paksas. 

Jis pranešė,, kad mažinamos 
valdymo ir reprezentacinės 
išlaidos bei kai kurių valdi
ninkų atlyginimai. Vyriausybė 

gesinimas , pažymėjo vyriau
sybės vadovas. 

J is pripažino, kad kai kada 
tokios vienkartinės priemonės 
yra neišvengiamos, kaip pa
vyzdį nurodydamas vyriau
sybes šią savaitę skirtas papil
domas lėšas supirkti žemės 
ūkio produkciją. Tačiau jis 
pažadėjo, kad „artimoje atei
tyje" vyriausybė pereis prie 
„kitokios, daugiau rinkos po
reikius atitinkančios tiesio
ginės subsidijavimo sistemos". 

Lietuva ir Latvija susitarė 
dėl jūros sienos 

Nuotr.: Kelyje Marijampolė-Kalvarija, ties kryžkele į Meškučių kaimą, penktadienį nusitęsė net 3 kilometrų 
(Eita.-

protestuojančių žemdirbių ir 
vyriausybės atstovų susitiki
mui, renginio dalyviai žada 
nesi traukti ir laikyti užtvertą 
kelią. 

A. Mitrulevičius sakė, kad 
beveik t r is valandas truku
siame pokalbyje su žemės ūkio 
ir ūkio viceministrai bei fi
nansų ministerijos atstovais 
nepriimtas joks abi šalis ten
kinantis sprendimas. Pasak 
jo, dabar bandoma susitarti 
dėl protestuojančių žemdirbių 
susitikimo su prezidentu Val
du Adamkumi ir premjeru Ro
landu Paksu. 

J is pažymėjo, kad kol ne
bus priimti konkretūs sprendi
mai, žemdirbiai nesi trauks iš 

Mar i jampolė , liepos 9 d. 
(BNS) — Penktadienio rytą 
piketuojantys Suvalkijos žem
dirbiai užtverę kelią „Via Bai
tica" tarp Marijampolės ir 
Kalvarijos, 68-jame kelio Kau-
nas-Suvalkai kilometre, prie 
Avikilių kaimo. Transporto 
eismas nukreipiamas per 
Liudvinavo gyvenvietę. 

Užtvertoje vietoje penkta
dienio rytą žemės ūkio mašinų 
kolona buvo nusitęsusi 3 kilo
metrus, buvo susirinkę apie 
800 žmonių. Žemdirbiai turi 
leidimą neterminuotam pike
tui. Jie sako piketuosią tol, kol 
bus patenkinti jų reikalavi
mai. 

Suvalkijos cukrinių runkelių 
augintojai ir bankrutuojančios 
bendrovės „Marijampolės cuk
rus" darbuotojai, nepatenkinti 
valdžios pastangomis išspręsti 
jų problemas, nutarė imtis 
protesto veiksmų. Suval
kiečiai reikalauja, kad Mari
jampolės cukraus fabrikas 
dirbtų ir čia būtų superkami 
jų išauginti cukriniai runke
liai. Marijampolės cukraus fa
brikui birželio mėnesį buvo 
iškelta bankroto byla. 

Vienas iš piketo organizato
rių Albinas Mitrulevičius sa
kė, jog šis piketas žemdir
biams yra paskutinė viltis. 
„Cukrinių runkelių auginimas 
yra pagrindinis mūsų pajamų 
šaltinis" sakė A. Mitrulevi
čius. 

Susitikti su žemdirbiais 
penktadienį po pietų išvyko 
žemės ūkio viceministras Vy
tautas Gruša&iias, ūkio vice
ministras Vytenis Junevičius 
bei Marijampolės apskri t ies 
Mokesčių inspekcijos pareigū
nai. 

Be rezultatų pasibaigus vietos. 

Prezidentas nepritaria ūkininkų 
veiksniams 

Vilnius , liepos 9 d. (BNS) 
—Prezidentas Valdas Adam
kus mano, kad žemdirbių pro
testo renginiai nėra geriausias 
būdas esamoms problemoms 
spręsti. Tai žurnalistams sakė 
valstybės vadovo atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė po V. 
Adamkaus susitikimo su opo
zicinių LDDP ir socialdemok
ratų partijų vadovais Česlovu 
Juršėnu, Vyteniu Andriukai-

Nuotr. : Lietuvos ir Latvijos ministrai pirmininkai — Rolandas Paksas 
(kairėje) ir Vilis Krištopanas — ranku paspaudimu patvirtino pasirašytos 
sutarties svarbą. Kolegų susitarimu patenkintas ir Estijos premjeras 
Mart Laar (viduryje). 

Tarnybinės etikos komisijoje — 
Justinas Marcinkevičius 

Pa langa , liepos 9 d. CBNS) 
— Lietuvos ir Latvijos premje
rai palankiai vertina po ilgų 
derybų pasirašytą susitarimą 
dėl teritorines jūros, išskirti
nės ekonominės zonos ir po
vandeninės žemyno dalies pa
žymėjimo. 

Lietuvos premjeras Rolan
das Paksas teigė esą? laimin
gas, kad baigėsi šešerius me
tus trukusios diskusijos ir ga
lįs pasirašyti sutartį. ..kuri 
įteisina liniją tarp mūsų vals
tybių". 

Latvijos ministras pirmi
ninkas Vilis Krištopanas tei
gė, kad šiuo susitarimu Balti
jos valstybės visiškai baigė su
reguliuoti sienų reikalus. Žur
nalistams jis sakė. kad nors 
kai kurie Latvijos pareigūnai 
abejoja ekonomine sutarties 
nauda, Latvijos vyriausybė jai 
pritarė. 

Šią sutartį dar turės patvir
tinti abiejų valstybių parla
mentai. 

Pasak V. Krištopano. sutar
tis pagrįsta ne ekonomine 
nauda, o tarptautinėmis jūros 
ekonominės zonos nustatymo 
taisyklėmis, ir abi šalys jas 

iF.lU) 

vykdo. 
Lietuvos derybininkas klau

simams dėl jūros sienos Ri
mantas Šidlauskas sako, kad 
sutart is labai konkrečiai nuro
do, kad apribojama teritorinė 
jūra iki 12 jūrmylių, t.y. 22.2 
kilometro. Jūros siena nurody
ta konkrečiomis koordinatė
mis. 

Riba, kuri skiria Latvijos ir 
Lietuvos išskirtinę ekonominę 
zoną, eina nuo teritorinės jū
ros vandenų paskutinio taško, 
statmenai nuo kranto iki susi
kirtimo su Švedijos žvejybine 
zona. Šis paskutinis taškas, 
pasak R. Šidlausko, nėra ir 
negali būti įvardintas, nes tai 
yra trišalių derybų objektas. 

Anot jo, patvirtinus šią su
tartį, bus galima su švedais 
sėsti prie stalo ir surasti šį 
tašką. 

Susitarimui panaudota pa
naši formulė, kuri buvo nau
dota nustatant Lietuvos sieną 
su Rusija. Ši formulė numato 
galimybę, kaip pasidalinti jū
ros dugne rastus ir per Lietu
vos bei Latvijos sienos ribą ei
nančius naudingus išteklius. 
Pagal šią formulę, kuri pa-

V i l n i u s , liepos 9 d. (BNS) 
— Ministrui pirmininkui Ro
landui Paksui pasiūlius, poe
tas Justinas Marcinkevičius 
sutiko tapti Vyriausiosios tar
nybos etikos komisijos nariu. 

Anot J . Marcinkevičiaus, 
sunku pasakyti, kiek komisija 
bus pajėgi, tačiau jis tikisi. 
kad bendros pastangos turėtų 
atnešti apčiuopiamų vaisių. 
„Aš tik norėčiau, kad ir mano 
kuklios pastangos prisidėtų 
prie valstybes, žmogaus, pi
liečio santykių sutvarkymo", 
sakė J. Marcinkevičius. 

Pagrindinis šios komisijos 
uždavinys — kontroliuoti. 
kaip valstybės ar savivaldybės 
tarnyboje dirbantys asmenys 
vykdo Viešųjų ir privačių in
teresų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo nuostatas. 

Komisija turės penkis na
rius. Po vieną nepriekaištingą 
komisijos narį siūlo Lietuvos 
prezidentas, Seimo pirminin
kas, ministras pirmininkas, 

grįsta Jungtinių Tautų jūrų 
teisės konvencija, nė viena ša
lis negalės vartoti išteklių be 
atskiro susitarimo. 

Nustatyta jūros siena nebus 
žymima skiriamaisiais ženk
lais. 

Aukščiausiojo teismo pirmi
ninkas ir 'Lietuvos teisininkų 
draugija. Komisijos sudėtį 
tvirtina Seimas. 

J. Marcinkevičius teigia, jog 
jis nėra susijęs su jokia part i ja 
ir neketina savo gyvenimo bei 
laiko sieti su jomis. „Manau, 
kad žmogus, valstybės pilietis 
gali pakankamai reikšti savo 
įsitikinimus, valią, paž iūras , 
nepriklausydamas nuo vienos 
ar kitos partijos ideologijos", 
teigia poetas. 

J. Marcinkevičius y ra Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino I ir III laipsnio or
dinų kavalierius, Lietuvos MA 
tikrasis narys, Jungt inių Tau
tų Lietuvos asociacijos garbės 
narys. 

Seimo pirmininkas Vytau tas 
Landsbergis remia premjero 
pasiūlytą komisijos narį poetą 
J . Marcinkevičių ir nori, kad 
jis taptų šios komisijos vado
vu. Dabar komisija formuoja
ma, ir jos nariais teikiami pre
zidento patarėjas Ra imundas 
Mieželis, teisininkai Zenonas 
Juknevičius ir Algimantas 
Dziegoraitis 

V. Landsbergis J . Marcinke
vičių siūlo skirti komisijos pir
mininku. 

čiu ir protesto renginių organi
zatoriumi. Valstiečių partijos 
pirmininku Ramūnu Karbaus-
kiu. 

Pasak V. Gaižauskaitės, 
opozicinės partijos turi didelę 
įtaką kaime, todėl su jų atsto
vais ir buvo apsvarstyta susi
dariusi padėtis. V. Adamkus 
paragino LDDP, socialdemok
ra tų ir ypač Valstiečių partijų 
vadovus panaudoti visą savo 
įtaką ir nukreipti žmones da
lykiškam dialogui ir bendra
darbiavimui, o ne kraštuti
nėms priemonėms. 

„Prezidento nuomone, pro
testo akcijos nėra tas kelias, 
kuriuo galima palengvinti 
sunkią kaime gyvenančių 
žmonių būklę", kalbėjo V. Gai
žauskaitė. J i pažymėjo, kad 
įtampą sukelia ir tai , kad nėra 
parengta ilgalaikė kaimo plėt
ros strategija. ,Anksčiau ar 
vėliau visos partijos turi su
vienyti jėgas spręsti esmines 
problemas", sakė prezidento 
atstovė spaudai. 

* Naujoj i s ą junga (NS, so
cialliberalai) pareiškė, kad 
konservatorių partija yra tie
siogiai atsakinga dėl Gedimi
no Vagnoriaus vyriausybės iš
švaistyto valstybės biudžeto ir 
valdininkų valstybės sukū
rimo. „Matydami konservato
rių politines spekuliacijas dėl 
atsakomybės už Rolando Pak
so vyriausybės veiklą, mes 
įžvelgiame konservatorių norą 
išvengti atpildo už nekompe
tentingą G. Vagnoriaus vy
riausybės darbą", sakoma 
penktadienį išplatintame NS 
pareiškime. Kartu sociallibe
ralai primena laukią R. Pakso 
žadėto valstybės patikrinimo 
išvadų ir konkrečią kaltininkų 
dėl iššvaistytų lėšų įvardijimo. 

'Elta' 

Vilnius , liepos 9 d.' BNS! — 
Seimo Centro frakcija kalina
mo parlamentaro Audriaus 
Butkevičiaus sprendimą iš
stoti iš frakcijos vertina kaip 
„korektišką ir politiškai ne
išvengiamą", sakoma frakcijos 
seniūno pavaduotojo Gintaro 
Šileikio pasirašytame pareiš
kime. „Frakcijos tolesnis poli
tinis apsisprendimas ir veiki
mas sutampa su moraline A. 

Gediminas 
Vagnorius neigia 

kuriąs savo partiją 
Vilnius , liepos 9 d. (Elta) — 

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių") neeilinio suva
žiavimo išvakarėse „Vakari
nių naujienų" laikraštyje buvo 
išspausdintas straipsnis esą 
Konservatorių partijos valdy
bos pirmininkas, buvęs prem
jeras Gediminas Vagnorius 
kuria savo partiją, į kurią per
eis dalis konservatorių. 

Kai kurių stebėtojų nuomo
ne, G. Vagnorių palaiko apie 
trečdalis konservatorių parti
jos narių. 

Eltos korespondentę G. 
Vagnorius patikino, kad neei
liniame liepos 11 d. įvyksian
čiame suvažiavime nebus jo
kios konfrontacijos ar skilimo. 
J is išreiškė viltį, k a d visi 
sprendimai suvažiavime bus 
priimti pakankamai vieningai, 
o didžiausias dėmesys bus ski
riamas programinių partijos 
dalykų įgyvendinimui. 

,Aš tikiu, kad ateityje kon
servatoriai t ik stiprės, atsi
naujindami, pasikviesdami 
naujų žmonių, ruošdami vaka
rietiškas naujas programas, 
įrodydami, kad geriau negu 
kiti sugeba jas įgyvendinti", 
sakė G. Vagnorius. 

Seimo pirmojo vicepirmi
ninko, konservatoriaus And
riaus Kubiliaus nuomone, ra
šinys apie G. Vagnoriaus ku
riamą partiją — tik „vasaros 
karščių padaryta įtaka žinia-
sklaidai". 

* L i e t u v o s ūk iu i ne -
i š b r e n d a n t iš k r i z ė s ir 
smunkant gyventojų perka-
majai galiai, penktą mėnesį iš 
eilės vartojimo prekių ir pa
slaugų kainų rodiklis nepa
didėjo arba mažėjo. Birželį 
Lietuvoje užfiksuota 0,1 proc. 
defliacija, pranešė Statistikos 
departamentas. Kainų indek
sas šiemet sumažėjo j au antrą 
kartą — 0,2 proc. defliacija 
buvo ir kovo mėnesį. Vasario, 
balandžio ir gegužės mėne
siais Lietuvoje buvo nuline in
fliacija. Tik sausio mėnesį kai
nos didėjo 1 proc. 

.* Valdž ios vyrams ba i 
g u s deklaruot i praėjusių 
metų savo pajamas ir turtą. 
paaiškėjo, jog daugeliui jų 
1998-ieji buvo sėkmingi. Paly
ginus Seimo ir vyriausybes 
narių turtą, turėtą vos atėjus į 
valdžią 1996 m., su valdomu 
dabar. į akis krenta ryškus jo 
padidėjimas. „Respublikai'' 
pavyko gauti visų Seimo narių 
ir vyriausybes narių bei jų šei
mų pajamų deklaracijas, iš 
kurių matyti, kad net šešių 
parlamentarų šeimos gali va
dintis milijonieriais. Daugiau 
nei 1 mln. litų turtą deklaravo 
Seimo nariai Ramūnas Kar 
bauskis. Algis Žvaliauskas. 
Kazys Bobelis, Danute Alck-
siūtė. Vytautas Dudėnas ir 
Rūta Rutkelytė. D M 

Butkevičiaus veiklos vertini
mo nuostata", teigiama pa
reiškime. 

Ketvirtadienį pusšeštų metų 
nuteistas kalėti A. Butke
vičius pranešė išstojąs iš frak
cijos. „Būdamas labai dėkin
gas jums už nekonformistinę 
poziciją. įvertinant žmogaus 
teisių pažeidimus mano by
loje, vis tik nelaikau galiniu 
primesti jums savo problemų. 
todėl prašau nebelaikyti ma
nęs Centro frakcijos nariu". 
sakoma A. Butkevičiaus pa
reiškime frakcijos nariams. 

A. Butkevičiui 1996 metai.-. į 
Seimą buvo išrinktas Vilniaus 
Naujamiesčio rinkinių apy
linkėje Kaip nepriklausomas 
kandidatas. Jis priklausė par
lamento Centro frakcijai, ta
čiau nebuvo Centro sąjungos 
narys. 

Už pasikėsinimą sukčiauti 
stambiu mastu nuteistas A. 
Butkevičius buvo sulaikytas 
1997 m. rugpjūtį. Net rukus po 
bylos iškėlimo jo narystė frak
cijoje buvo sustabdyta, o 
praėjusių metu rugsėjį vėl at
kurta. 

Šiemet birželį po Seime vy
kusios apkaltos A. Butkevičiui 
pavyko išlaikyti parlamentaru 
įgaliojimą, tačiau diskusijos 
dėl to nesibaigia. 

* R y š i n i n k a i m i e l i a u su
t i n k a užleis t i telefonų stul
pus gandrams, nei mokėti 
baudas už gandralizdžio su
naikinimą. Gandrai, k ū n e yra 
įrašyti į Lietuvos Raudonąją 
knygą, paprastai suka lizdus 
ant veikiančių telefono stulpu. 
Ryšininkai skundžiasi, kad 
dėl to prastėja ryšio kokybė. 
Kasmet šalikelėse tokių gand
rų buvimo vietų galima išvysti 
vis dažniau. 

Vals tybinė v e t e r i n a r i j o s 
t a rnyba pasienyje sulaikė ir 
tyrimų metu laboratorijoje 
nustatė, kad 24 tonos iš Olan
dijos įvežtų vištienos gaminių 
užkrėsta salmonelemis. Tokia 
mėsa žmonių maistui netinka, 
ir ji bus grąžinta siuntėjui. 
Per pirmąjį šių metų pusmetį 
į Lietuvą buvo įvežta 3.946 to
nos paukštienos, iš to kiekio 
— 46 tonos žmonių maistui 
netiko, ir mėsa buvo grąžinta 
siuntėjui. 

* Š l iaužiojančias gyva
t e s šiomis d i enomis galima 
pamatyti Kauno rajono Eže
rėlio gyvenvietės namų kie
muose. Pasak Ežerėlio girinin
ko pavaduotojo, nors gyven
vietė įsikūrusi durpyno saloje, 
čia pamatyti gyvatę anksčiau 
nepasitaikė. O šią vasarą to
kių susitikimų butą ne vieno, 
., net į mokyklos stadioną va-
rinukė atšliaužė", sake jis. Va-
rinuke arba varine, sidabrine, 
geležine gyvate žmones vadi
na bekojį driežą — giuodeną, 
kūno kūno ilgis siekia apie 23 
cm. o su uodega — apie pu.-e 
metro. Šis neįprastas gyvūnų 
elgesys paaiškinamas tik ne
siliaujančiais karščiais F-

KALENDORIUS 
Liepos 10 d.: Amelija. Eiline. 

Gilvaina.-. Prudencąja, Rufina, Se
kunda 

Liepos 11 d.: Benediktas. Kipri
jonai i Kipras ̂  Olga, Pijus. Rinite 
nis. Skaidrė, Saron*, Vilmantas 

Liepos 12 d.: Pal Jurgi* Matu
laitis. Bonifacas (Brunonas). !zal>e-
lė. Jura. Marėms. Vita, Vyli 
1909 m įkurtas ..Draugo" dien
raštis. 1920 m Maskvoje pas* 
rašyta RTFSR ir Lietuvos Respubti 
kos taiko< sutartis 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Mokslo metus baigiant, lai
kas ir ateitininkams švęsti 
veiklos metus kartu su Šeimos 
švente, kuri prasidėjo birželio 
šeštą dieną, devintą valandą 
ryto. šv. Mišiomis Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Po šv. Mi
šių, visi rinkosi į Pasaulio lie
tuvio centro didžiąją sale iškil
mingam posėdžiui, kurį su
ruošė Dielininkaičio-Dauman-
to jaunučių kuopos globėjos — 
Rasa Kasniūnienė ir Dainė 
Quinn. 

Posėdis prasidėjo su jau
niausiais. Aštuoniolika jaunų
jų kandidatų išlaikė egzami
nus ir buvo apdovanoti jaunu
čių sąjungos ženkliukais: My
kole Annarino, Alexa Razmai
te, Saulė Grybauskaitė, Lina 
Jodwalytė, Juozas Pranckevi-
čius, Marius Aleksa, Šarūnas 
Daugirdas, Jus tas Lelis, Ri
mas Kapačinskas, Algis Kas-
niūnas, Raimundas Kazlaus
kas, Viktorija Vaznelytė, Pau
lius Kuprys, Daina Fischer, 
Paulius Valaiša, Daina Anna
rino, Kristė Annarino ir Mar
tynas Matuliauskas. Jų įžodį 
pravedė prelatas Ignas Urbo
nas, ir ženkliukus įteikė Sen
draugių centro valdybos pirm. 
dr. Algis Norvilą, JAS CV 
pirm. dr. Onutė Daugirdienė 
ir Dainė Quinn. 

Kunigo Lipniūno-Stulgins-
kio moksleivių kuopa dr. Aloy
zo Pakalniškio ir Alės Liepo-
nienės globojama, Rimai Poli-
kaitytei talkinant, moksleivių 
juostas įteikė šešiems mokslei
viams: Živilei Bielskutei, Ri
mai Kuprytei, Aurelijai Su-
šinskaitei, Karoliui Užgiriui, 
Audrai Valiulytei ir Dariui 
Radvilai. Prel. Urbonas prave
dė įžodį, Aleksa Valiulytė, 
Juozas Polikaitis ir Rima Poli-
kaitytė įteikė juostas. 

Įdomiausia šio posėdžio da
lis buvo pristatymas naujau
sių sendraugių. Daugumas jų 
jau daugelį metų veikia su 
ateitininkais, bet kažkaip 
jiems neteko būti oficialiai pri
imtais. Dr. Jolitos Narutienės 
dėka, šie asmenys jau oficia
lūs: Vainis Aleksa, Vita Anna
rino, Irena Bagdady, Jū ra t ė 
Fisher, Marius Kasniūnas, 
Daiva Kisielienė, Loreta Lagu-
navičienė, Birutė Mockienė, 
Asta Razmienė ir Juzefą Stir-
biene. Dr. Algis Norvilą ir Lai
ma Šalčiuvienė visiems įteikė 
po studentišką juostą. 

Pilypas Narutis, žymus 
ateitininkų veikėjas, t rumpai 
pakalbėjo apie ateitininkus. 
Ateitininkija gyvuoja jau 88 
metus! Naciai ir sovietai ne
galėjo sunaikinti ateitininkų, 
nes organizacijos pagrindas 
yra Dievas, o žmogus be Dievo 
lieka tik gyvūnas. Nors Lietu
voje vyko smarki sovietizacija, 
ateitininkai yra viena iš orga
nizacijų, pakankamai pajėgi 

REDAKTORĖS KERTELĖ 

Mieli bendradarbiai, 

labai laukiame jūsų rašinių, 
žinučių ir nuotraukų. Visą 
šiam skyriui skiriamą me
džiagą iki š.m. rugpjūčio 1 d. 
prašau paštu ar faksu siųsti 
„Draugo" redakcijai, voką ar 
lydraštį adresuojant: „Ateiti
ninkų skyriui" arba Irenai Re-
gienei. Į visus su šiuo skyrium 
susijusius klausimus „Drau
go" redakcijoje jums atsakys 
Irena Regienė. L.S. 

įvykdyti Lietuvos desovietiza
ciją. 

P. Naru t i s paminėjo, kad 
atei t ininkai Čikagoje y ra šei
mų federacija. Vaikai kar tu 
veikia su tėvais ir seneliais 
kaip vienas vienetas. Ateiti
ninkai j au žvelgia atei t in — 
„Internete" atsirado A t e i t i e s " 
žurnalas . Šią vasarą ruošia
mas filmas apie Daumantą. 

Dr. Algis Norvilą sveikino 
naujus sendraugius. Ypač dė
kojo dr. Jol i tai Narutienei už 
jos pas tangas sutvarkyti pas
ka i tas sendraugių kandida
tams . Tikisi, kad rudenį sen
draugiai t ruput į daugiau išsi
judins . 

Gyvenimas žengia pirmyn, 
ir kar ta is reikia atsisveikinti. 
Šių metų jaunučių abiturien
ta i buvo: Kęstut is Daugirdas, 
Vytenis Drunga, Paulius Elvi-
kis, Aleksa Januša i t ė , Gintarė 
Jonikai tė , Kris ta Norkutė, Vi
lija Pakalniškytė ir Gaja Si
dryte . 

Moksleiviai abiturientai : 
Dar ius Norvilą (kuopos pirmi
ninkas) , Rimas Sidrys, Tomas 
Kuprys, Aleksa Valiulytė 
(veikli korespondentė), Vytas 
Dailidė ir I rutė Vasiulyte. 

Su visais gražiai atsisveiki
no. 

Daumanto - DielininkaiCio 
kuopos vardu, Asta Razmienė 
apdovanojo nuoširdžiai dir
bančias vadoves Rasą Kas-
niūnienę ir Dainę Naru ty tę . 

Prieš baigiant posėdį, buvo 
MAS stovyklos reklama. Vy
t a u t a s Žemaitaitis linki vi
siems moksleiviams investuoti 
laiką \ šį projektą. 

Pabaiga. Po to visi bėgte bė
go į gegužinę Ateitininkų na
muose. 

Grasi lda Re inytė 
P e t k i e n ė 

Vėliavininkai ir jų palyda š.m. birtelio 6 d. Lemonte vykusioje Čikagos ir apylinkių ateitininkų Šeimos 
švi-nteje. Iš kair Karina Norkutė, Aleksa Janulaiti . Paulius Elvikis, Gaja Sidryte, Tomas Kuprys, Audrė 
KapačinskaiU". Aleksa Valiulyte, Marius Pakalniškis, Giedrė Kazlauskaite ir Darius Norvilą. 

ATOSTOGOS 
Dėk grūdą prie grūdo — 

aruodą pripilsi... (liaudies pa
tarlė) . 

Tikriausiai daugelis moks
leivių atostogas "praleis jauni
mo stovyklose, kiti su tėvais 
vasarvietėse, bus ir tokių, ku
rie d raugaus su knyga ran
koje, o treti noriai praleis va
saros atostogas prie televizi
jos, kompiuterio. 

Yra gražus lietuviškas posa
kis: „Kas nori daug padaryti , 
pasiekti bei nuveikti, t a s turi 
neužmiršt i ir t inkamai bei lai
ku pailsėti". Atostogos savo 
esme yra skirtos darbe praras
toms jėgoms a tgaut i . Tinka
mai suprantamos ir sveikai 
praleidžiamos atostogos yra 
Kūrėjo tiek pat įsakytos, kiek 
ir darbas . Dažnas klausimas, 
kas yra žmogaus poilsis? Jis 
nėra vien grynas oras , geras 
mais tas , j is nėra vien nieko 
neveikimas; ir poilsyje yra rei
kalingas veiklumas, kitoks 
įvairus veiklumas y ra sveikas 
ir naudingas dalykas. Tačiau 
tur ime atsiminti , kad norint 
žmogaus jėgas atgaivinti ir su
stiprinti , tuo pačiu metu nede
ra žmogaus lepinti ir dvasiš
kai bei fiziškai susilpninti . 

Pedagogas W. Foersteris yra 
pasakęs: „Kame rūpinimasis 
sielos gyvenimu nestovi pir
moje vietoje, ten nė ra galima 
jokia kultūra". Iš tiesų, religi
ja turi didelę re ikšmę šalie., 
kul tūrai , tikėjimo skleidimui 
visuomenėje. Šv. Tėvas Jonas 

Paulius II. kalbėdamas jauni
mui pasakė: „Troškimas liudy
ti prisikėlus} Jėzų kyla iš ti
kinčiųjų širdžių po asmeninio 
susitikimo su Juo". Mes ga
lime susitikti su Jėzumi, pri
imdami Jėzų Eucharistijoje 
pastoviai dalyvaudami šv. Mi
šių aukoje ir turime nuolat 
prisiminti Kristaus žodžius: 
„Ar žmogaus Sūnus sugrįžęs 
beras žemėje tikėjimą". Todėl 
mes Kris taus vietoje tur ime 
eiti pasiuntinių pareigas" 
(Kor. 5, 20), būdami ir atosto
gose. 

Jėzaus Kris taus mokymą tu
rime skleisti nesijausdami 
vien ieškotojais, nes turime 
Kristaus išmonę (1 Kor 2, 16). 
Ir įvairaus jaunimo tarpe ir 
atostogų metu evangelizacija 
būtina. Tai pirminis pažadini
mas ir patraukimas žmogaus 
prie tikėjimo į Dievą. Dėkin
gumas Dievui neturi ribotis 
tik mokslo metu, jis turi tęstis 
visomis dienomis ir per visus 
metus. Todėl, kad dvasinės 
vertybės yra nepraeinančios; 
reikia jas vystyti ir puoselėti 
kasdien. 

Ses . Margarita 
Bareikaitė 

SENDRAUGIŲ VASAROS 
STOVYKLA DAINAVOJE 

A k a d e m i n ė programa 

P i r m a d i e n į 7/19 — Ses. 
Onutė Mikailaitė: „Prisime
nant kun. Ylą". 
Antradien i 7/20 — kun. Al
gis Gudaitis. 

Treč iadieni 7/21 — Pra
nas Pranckevičius (kalbės 
apie ateitininkų tinklavietę). 

Ketvirtadienį 7/22 — Mar-
sha ir Peter Williams: „Nau
jasis pavasaris Lietuvos Baž
nyčioje". 

P e n k t a d i e n į 7/23 dr. kun. 
Kęstutis Trimakas: „Per tikė
jimą pabunda kūrybinės ga
lios". 

Šeš tad ien į 7/24 — dr. Al
gis Norvilas kalbės Šiaurės 
Amerikos Ateitininkų reika
lais. 

B E N D R O D A R B O 
S Ė K M I N G A P A B A I G A 

Daumanto DielininkaiCio 
kuopos globėjo.-. Rasa Kasniū
nienė ir Dainė Quinn užbaigė 
šių metų veiklą padėkodamos 
visiems prisidėjusiems prie 
darbų. 

Dėkojo būrelio vadovei Lai
mai Aleksienei ir jos padėjė
joms — Ingai Jonušaitei, Ri
mai Kuprytei, Astai Razmie-
nei, Natalijai Stukienei, Rasai 
Milo ir Karolinai Lieponytei; 
būrelio vadovei Audrei Budry
tei, padėjėjoms — Loretai Gry-
bauskienei ir Audrai Adomė-
naitei; būrelio vadovui Pranui 
Pranckevičiui — padėjėjams 
Mariui Pakalniškiui ir Petrui 
Kupriui; būrelio vadovei Ste
fai Vaznelienei ir padėjėjai Lo
retai Guziec; būrelio vadovei 
Daliai Lietuvninkienei ir pa
dėjėjai Aušrai Norušytei; bū
relio vadovams Sauliui Čyvui 
ir Liudui Kuliavai. 

Dėkojo ir vaišių koordina
torėms — Dainai Biliūnienei, 
Vitai Annarino, Rasai Ragie-
nei; iždininkei Audronei Noru-
šienei; Pranutei Domanskie-
nei už palaimintą duoną per 
vaikų Mišias; Jolitai Narutie-

1999 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Liepos 5 - 17 d. — Jau
nučių ateitininkų stovykla. 

Liepos 18 - 25 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Liepos 26 • rugpjūčio 1 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

Rugpjūčio 1 - 8 d. — Mo
kytojų studijų savaitė. 

Rugpjūčio 8 - 15 d. — Lie
tuvių fronto bičiulių stovykla. 

Rugpjūčio 15 - 22 d. — 
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

Liepos 25 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Dėl stovyklų informacijos 
prašoma kreiptis i atskirų sto
vyklų vadovus. 

nei už sendraugių paskaitų 
koordinavimą; Daliai Sadaus
kienei už darželio vaikučių 
koordinavimą. Nuoširdžiai dė
kojo visiems, kurių dėka šių 
metų veikla buvo maloni ir 
sėkminga. 

„ATErnES" SAVAITGALIS 

„Ateities" savaitgalis vyks 
spalio 22, 23 ir 24 d. Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Šešta
dienio vakare ruošiama Ateiti
ninkų šalpos fondo vakarienė. 

ATEITININKŲ POILSIO 
SAVAITĖ 

KENNEBUNKPORT, 
MAINE 

Tradicinė Ateitininkų savai
tė Maine vyks š.m. rugpjūčio 
14-21 d. Kiekviena šios sa
vaitės diena pradedama 8 vai. 
ryto kapeliono Antano Diške-
vičiaus vienuolyno koplyčioje 
aukojamomis šv. Mišiomis ir 
pamokslu. Paskaitos ir kon
certai vakarais vyks didž. sa
lėje. Nuo ryto iki vakaro daly
viai galės tarpusavy bendrau
ti, maudytis baseine ar jūroje, 
lankyti meno galerijas, apžiū
rėti apylinkes, ar kelias valan
das plaukti laivu jūroje. 

Savaitės vadovas dr. Alfon
sas Stanai t is . 

S a v a i t ė s programa: 
Šeš tad ien į 8/14, 8 v.v. 

Frances Kavaliauskaitės kon
certas. 

Sekmadien į 8/15, 8 v.v. 
Literatūros vakaras. Praveda 
P. J u r k u s . 

Pirmadienį 8/16, 8 v.v. Dr. 
V. Vyganto minėjimas. 

Antradienį 8717, 8 v.v. Dr. 
Jono Gylio pokalbis: „Moder
nūs vaistai ir bioinžinerija". 

Trečiadienį 8/18, 8 v.v. 
„Ką mes žinome apie dangų — 
— ses. Onutė Mikailaitė ir 
„Mūsų ateitis" — ses. Paulė 
Savickaitė. 

10 v.r. pasitarimas dėl atei
nančių metų savaites Kenne-
bunkporte ir einamieji ateiti
ninkų reikalai. 

Ketvirtadienį 8/19, 8 v v. 
Religinis koncertas koplyčioje 
— Frances Kavaliauskaitė ir 
Angelė Kiaušaitė. 

Penktadienį 8/20, 8 v.v. 
Ginos Čapkauskienės ir Ange
lės Kiaušaitės koncertas, 
akompanuojant dr. Sauliui Ci
bui. Po koncerto — vaišės. 

Ateitininkų poilsio savaitė 
2000 m. bus rugsėjo 12-19 d. 
Franciscan Guest House vado
vai prašo jau dabar užsisakyti 
kambarius ateinantiems me
tams. 

Informacijai kreiptis: J. Ry-
gelis, 18 Maple Lane, Thomp
son, CT 06277-2820. Tel. 860-
923-3043. 

Ramoną C. Marsh. MDSC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downcrs Grove. IL 60515 

63O-8S2-9400 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. POSl£S IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medfcal Center 

10400 75 St, Kenosha, Wl 53142 
(414) 697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLODKA, P A-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

0222 S.PUMM Rd, Chicago, 
IL 80629 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Makt St 
MatHMon.IL 00443 
Tai. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DAUA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANU! GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tmiey Park, IL 60477 

706-8144871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Raz. 708-2464067 arba 708-248-0581 
6448 S. PutaaM Road 

Vatandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

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

Valandos susitarus 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 Highland Ava., Sts. 201 
(skersai gatves nuo Good SamsiHen tgonm«s) 

Downart Grove, IL 80515 
Tai. 630-980-3113 

Valendos auskarui 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava., Chicago 

773-778-6988 arba 773-489-4441 

DR VIUJA KERELYJE 
Chiropraktints gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7Z71 S. Hariam, Ortdgsvlevr, IL 60455 

Tai. 708-584-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIEUUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708462-4159 atsakomas 24 vai 
1443 S. 50h Ava., Ctoero 

Kasdien 1 v p p. - 7 v.v. 
Išskyrus trefid. Sestao 11-4 v p p. 

*%RENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kadzk* Ava. 
Chicago, IL 60852 
Tat 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVaat Ava. 
OrlandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdjan, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVartefSt, Larnont, IL 60439 
1301 CopparfaU Ave., Suite 113, 

J o i e t IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

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

ž prieinamą kainą. Pacientai 
p.iimami absoliučiai punktuaiaL 

Susitarimui (kalbėti angfcskai) 
Tai 708-422-8200 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Robertą Road 
HickoryHB* 

Tet 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUSMIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MED4CAL C U M C 
15505-127 St . Larnont IL 60430 
Priklauso Palos CommunNy Hoepsal 

SiverCroesHoepKal 
Valandos pagal susitarimą 

TaL 830497-2265 

Canšac Diagnotm, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 

Chicago. IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTU GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO. IL 60652 
Tat 773-735-1540 arba 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

UDUA BAJJ&0NAJTĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARE 

2804 Som Center Rood 
VVUtoughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTU GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfctory Ham, IL 
Tel. (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 PETREIKIS 
DANTU GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Has, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tol. (708) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
Illinois Pain Troatrnent Institute 
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 

dubere srities, raumenų, vėžio, 
sužeidknų darbovietėje ir sporte bei 

kt vietų akausmo gydymo specialistai 
Chfcego: 312-726-0800 

East Dundee: 847-561-1212 
McHenry: 815-383-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

irLJbertyvtito 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhaim Rd. 
Weaetneater.IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

D R LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S Kedzie Ave. 

Vai.: antim 2-* v p.p. * ketvd. 2-5 v.p.p. 
SetM pagal suturima 

Kabineto tel. 773-776-2800 
Namų tol 708-446-5546 

EDMUNDAS V&NAS. MJD.,S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame •sasasM 
6918 W. Archer Ave. S* . 5 Ir 6 

Chicago. IL 60636 
Tai. 773-229-9985 

Valandos pagal lusltodmą 

DANTU GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Caro 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-9880984 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS2UOBA, MD. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

NapervMe. IL 60563 
Tat (630) 527-0090 
3625 Highland Ave., 
Towor1,Su»e3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai (630) 436-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rktae, IL 60415 

Tel. 708-8386622 
4149W.63rd. St 

Tel. 773-736-7709 

DR. V J. VASAITIENE 
DANTU GYDYTOJA 

4817 VV. 83 SL. Barbenk. IL 
Tol. 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkais nuolaida 

4007 W. 50 9 t . Craoago. 8. 
Tat 773-738-5660 

4707 8. OJbert. La Orange. IL 
TeL 706462-4487 

DR. PETRAS 2LIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-586-3166 
Namų tai 847-381 -3772 
6746 VVaat 83rd Street 

vai. pirmd ir karve 3 v p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienortts - susitarus 

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei crMjrgtja 
172 SchMer St., Elmhurst, IL 80126 

630-941-2009 
vsfndos pagal suiasrtmą 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
FeHow: American Acadamy of 

Family Praeik* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAve. 
HobartlN 46342 

847-6271 
847 

NUOLĖ STANKEVlClOTĖ, M.D. 
Board Certified, Intemel MerJctne 

Valandos jOaų patogumui 
Hoty Croea Pruiaaaionai PavBon 

3 fl. South 
UtxaaTkwPtoaCt*CailorresAve. 

Craoago, IL 60828 
Tai. 773-471-7879 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikiene 

Praeitą s a v a i t ę , p o 21 
metų, užs ibaigė Nepr ik lau
somo prokuroro s t a t u t a s ir 
nebe buvo atnaujintas. Sta tu
tas buvo įvestas prez. Nbcon 
politinio skandalo metu. pa
rūpinti prokurorą, kuris veik
tų ,.nepriklausomai" nuo Tei
sės departamento. Prieš Ken 
Starr paskiriant tirti Clinton 
vyriausybės skandalus, jis 
buvo pripažintas, teisingu, 
garbingu ir nešališku teisėju. 
Jam į talką buvo paskir t i 
aukščiausio profesionalinio ly
gio prokurorai iš Reno Teisės 
departamento. Tačiau S t a r r 
nebuvo politiniai išprusęs ir 
nemokėjo apsiginti nuo Clin
ton vyriausybės puolimų, o 
žiniasklaida dažnai S ta r r kri
tikų teigimus tik pranešdavo, 
nekomentuodama, kur tiesa, 
kur melas. Tokiu būdu vy
riausybė sėkmingai sukūrė 
įvaizdį, kad Starr yra k raš 
tutinių pažiūrų ir neteisingas 
asmuo. Vyr. prokurore Reno 
nesutiko užstoti savo proku
rorų, kurie dirbo drauge su 
Starr, o Atstovų rūmų na
riams, kurie vedė bylą prieš 
prezidentą, vyriausybė kerši
jo. Atstovas Bob Bar t šiuo rei-
kathr yra iškėlęs bylą prieš 
Clinton vyriausybę. Taigi, šiuo 
metu vadovybės svarbiausieji 
korupcijos prasižengimai (Ki
nijai technologijos pervedi-
rrvas-. -nelegalus užsieniečių pi
nigų priėmimas, ryšiai su 
narkomais. ir pan.) liko išsa
miai neištirti. Reno, blokuoda
ma tyrimus, liko ištikima savo 

__ v ir iįniriku į , _ r prezidentui. 
Kongresas nekėlė per daug 
triukšmo, nes kai kurie nariai 
buvo patys įvelti, o pagrindinė 
žiniasklaida mažai apie tai 
užsiminė. Vienintelis kelias 
lika.per teismus, ir „Judicial 
VVatcfa" organizacija šiais rei
kalais yra iškėlus eilė bylų. 
(Fox news, Wash. Times) 

•JAV karinės j ė g o s i e š k o 
ve iksmingiaus io g ink lo , ku
ris sunaikintų priešo ginklus, 
bet nesužeistų žmonių. Prieš 
eilę metų JAV pagamino 
„neutrono" bombą, kuri gali 
sunaikinti žmones ir ki tus 
gyvūnus, bet nesužaloja pa
statų, įrengimų. Ša l tam karui 
užsibaigus, galvojama, kad 
JAV gresia didžiausias pavo
jus iš teroristinių kraš tų ir 
grupių, kurios gamina mažus 
kiekius cheminių a r biologinių 
ginklų. Taigi kariuomenei 
naujas uždavinys — pagamin
ti bombą, kuri sunaikintų 
priešo cheminius bei biologi
nius ginklus, bet nesužeistų 

žmonių apylinkėje. Tuo tarpu 
Kinija iš JAV yra pasisavinus 
neutrono bombos technologiją, 
o buvusio CIA viršininko 
Deutch vedama komisija 
praneša, kad JAV menkai pa
siruošusi masinio naikinimo 
ginklų puolimui.(WSJ) 

' S a v a i t ė s bėgyje vyko du 
Abdullah Ocalan rėmėjų 
puol imai . Pietų Turkijoje įvy
kusiame sprogime kurdų te
roriste sužeidė 14 asmenų ir 
pati žuvo, o Istanbul miesto 
sprogime žuvo vienas asmuo 
ir 20 buvo sužeistų. (WSJ) 

•Centr inėje Serbijoje 
pr ieš MiloSevič demonstra
vo per 6,000 asmenų , o pie
tuose 10,000 demonstratorių 
susidūrė su policija. Kosovo 
laikinoji valdžia perspėjo, kad 
smurtas toliau vyks, jeigu ne
bus jiems suteikta nepriklau
somybė. Tuo tarpu rusų karei
viai atvyko į Kosovo, pagal 
NATO sutartį. (WSJ) 

•Rusa i puolė , pasak 
Maskvos, Čečėnijos su
ki lė l ius . Neaišku, kiek žuvo. 
Rusija teigia, kad puolimas 
buvo reikalingas išvengti ne
ramumų prie sienos. (WSJ) 

•Nea i šku , ar kitą mėnesi 
vyks East Timor referen
d u m a s už nepriklausomy
bę nuo Indonezijos, nes prieš 
nepriklausomybę nusistačiu
sios karinės grupės nesiliauja 
puolusios Jungtinių Tautų 
(JT) personalą. JT kritikuoja 
policijos neveiklumą, o valdžia 
žada reikalą sutvarkyti. 
(WSJ) 

•Bosnijoje britu NATO 
kareiviai su la ikė karo nusi
kaltėlio Radovan Karadzic 
padėjėją, ir jį nuskraidino į 
Hagą ir atidavė Tarptauti
niam tribunolui, kuris JT 
įsteigtas 1993 m. spręsti buvu
sios Jugoslavijos bylas. Nori
ma išvengti problemų, kurios 
pasireiškė Niurnbergo teis
mų metu, kada teismai vyko 
britų sistemos būdu, o apkal
tintų advokatai buvo vo
kiečiai, su ta sistema nesusi-
pažinę.Todel dabar čia vyksta 
šimtai advokatų iš viso pasau
lio, ypač iš JAV ir Anglijos, 
ginti apkalt intus karo nusi
kaltimais. (WSJ) 

•JAV valdž ia pateikė bu
vusią s laptą informaciją 
apie 1973 m. Čilės kruviną 
perversmą, kuriam vadovavo 
Pinochet. Dar neaišku, ar 
nauja informacija parems Is
panijos reikalavimą teisti Pi
nochet už karinius nusikalti
mus. Jo rėmėjai primena, kad 
buvęs diktatorius vėliau įvedė 

Danute Bindokienė 

Nelengva „palaidoti 
praeitį 
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Nuotraukoje iš kaires: Lietuvos kariuomenes vadas Jon 
V. Kanauka ir svečias iš Los Angeles Vytautas Černius 

Andriškevičius, pulkininkas Jonas Juodka. Algirdas 
Nuotr Tado Dambrausko 

laisvus rinkimus bei demokra
tiją ir savanoriškai pasitraukė 
iš pareigų — ko komunistai 
diktatoriai niekad nedaro. Tuo 
tarpu Pinochet buvo sulaiky
tas, lankydamasis Londone, o 
Castro ir kitų kraštų diktato
riai laisvai keliauja po Europą 
ir jų niekas nesulaiko. Marga-
ret Thatcher yra jau at-
šaukiusi keletą kelionių į 
užsienį, nes kilo rūpestis, kad 
ji gali būti sulaikyta už vaid
menį Faulkland salų kare. 
(WSJ) 

•JAV Kongreso komisija 
nusprendė, kad Kuba yra 
JAV-oms siunčiamiems nele
galiems narkotikams pagrin
dinis pervažiavimo punktas ir 
teigia, kad Baltųjų rūmų pa
stangos normalizuoti santy
kius su Kuba yra „neprotingos". 
(Wash.Times) 

•JAV laivynas teigia, kad 
jo karinis pasiruošimas 
nenukentėjęs, nors 10% mo
terų, tarnaujančių karo lai
vyne tampa nėščios. (YVash. 
Times) 

•Nors JAV gyventojai 
skundžiasi dėl bendro 
kultūrinio nusmukimo, yra 
ir gerų žinių. 80% Afrikos 
amerikiečių ir 75% baltųjų gy
ventojų turi „gerą draugą ki
tos rasės"; prieš 20 metų, tik 
20% juodųjų ir 10% baltųjų 
gyventojų taip pasisakė. Dau
guma mažumų šeimų nėra ne
pasiturinčios; du trečdaliai visų 
Afrikos amerikiečių šeimų 
uždirba bent vidutinišką 
uždarbį ir šiuo metu tik 7.8% 
juodųjų, o 6.6% ispanų kilmės 
asmenų yra bedarbiai. Jau 
šešerius metus iš eilės vis 
mažesnis procentą.- nevedusių 
moksleivių gimdo vaikus, 
abortų procentas krenta 
aštuonerius metus iš eilės, ir 
55% visų moksleivių kas sek
madienį eina į pamaldas. 1975 
m. tik 47% moksleivių eidavo į 
bažnyčią. Tuo tarpu du treč
daliai visų JAV gyventojų pri

klausė vienai ar kitai religijai; 
tai 5% daugiai; negu 1950 
dešimtmetyje. Kai kurie 
žurnalistai teigia, kad JAV po 
truputį grįžta į kultūrinį at
naujinimą. (Wasr:. Times) 

•Deimantai yra geriau
sias bėglių nuo te i s ingumo 
draugas . Pasirodo, kad praei
tą gegužės mėnesį, kada jo ap
gavyste sukurta imperija 
pradėjo griūti. Greenvvich, 
Connecticut gyventojas Mar
tin Frankel nupirko 10 mln. 
dol. vertės deimantų. Tada jis 
dingo. Spėjama, kad jis pragy
venimui dabar naudoja tuos 
deimantus — kiekvieno vertė 
nuo 1.000 dol. iki 800,000 dol. 
Martin yra ieškomas po visą 
pasaulį už 215 mln. dol. va
gystę iš įvairių įstaigų JAV-
ose ir užsienyje.' WSJ) 

•NV'ashington valstijoje 
žmogžudys tapo prelegen
tu. Evergreen State College 
pakvietė paprastą žmogžudį, 
Mumia Abu-Jamal, tarti žodį 
per mokslo metų užbaigimo 
iškilmes. Kadangi Abu-Jamal 
įkalintas už policininko nužu
dymą, kolegija naudojo jo 
įrašytą kalbą užbaigimo metu. 
Tuo tarpu ..George" žurnalo 
naujai išleista knyga, kurioje 
surašyti autorių, akademikų, 
filosofų pasiūlymai kaip Ame
riką pagerinti, cituoja Abu-
Jamal ir jį vadina „autoriumi/ 
žurnalistu". Ta pati knyga va
dina pornografą Larry Flynt 
..žurnalų leidėju". (Wash. 
Times) 

•Turkijos Ekonomikos 
ministras bandė nusižudy
ti po to, kai perskaitė jo agen
tūroje įvykusio skandalo apra
šymą. Turkijos ministras pir
mininkas sake, kad jo kolega 
labai . jautrus". (WSJ) 

•Kolumbijoje, maždaug 
15 mylių nuo Bogotos. 
šimtai įvelti i kovą tarp krašto 
kariuomenes ir didžiausios 
Kolumbijos sukilėlių grupės. 
.'VVSJ) 

•Arbatą sveika ge r t i . Har-
vard u-to 'yr imas nustatė, kad 
juoda a rba ta turi sveikatą pa
laikančius „anti-oxidant fla-
vanoid" junginius. Asmenys, 
kurie išgeria bent vieną juo
dos arbatos puoduką į dieną, 
44% sumažina širdies priepuo
lio galimybę. Tyrime buvo 
naudojami juodos arbatos 
maišeliai. (WSJ.' 

•JAV va ldž ia pe r spė j a 
l igonines neatlyginti gydyto
jams už patarnavimų sumaži
nimą Medicare ir Medicaid pa
cientams. Kai kuriems gydyto
jams ligonines mokėdavo su
taupytų išlaidų procentą. 
(VVSJ) 

•T ikėj imas ir malda svei- \ 
ka ne t ik dvas i a i , be t ir j 
kūnui . Duke u-to Medicinos 
centro tyrinėtojas Dr. Harold 
Koenig teigia, kad ..religinio 
gyvenimo stoka sudaro kūnui 
tiek pat žalos, kaip 40 m. ilgu
mo rūkymas dėžutes cigarečių 
į dieną". Tyrinėjimai itrauke 
praktikuojančius krikščionis 
ir žydus. Šiuo metu beveik 
pusė JAV-ėse Medicinos mo
kyklų moko apie religijos 
įtaką sveikatai. N.R.t 

•Mirė „The G o d f a t h e r " 
mafijos istorijos a u t o r i u s 
Mario Pužo. sulaukės 78 m. 
amžiaus. (ABC) 

* F inansų m in i s t e r i j a 
penktadienį pervedė Žemės 
ūkio ministerijai 10 mln. litų 
kompensacijoms už išperkamą 
žemę. miškus ir vandens tel
kinius išmokėti. Be to. dar 6 
mln. litų kompensacijų už 
žemę. miškus ir vandens tel
kinius apskr inms penktadienį 
pervedė Žemes ūkio ministeri
ja. Artimiausiu metu žemės 
reformai vykdyti numatoma 
skirti dar 30 mln. litu. Vi
siškai atsiskaityti su piliečiais 
už išperkamą žemę numatoma 
iki 2006 metų rugpjūčio 1 die
nos. 

Tvirtinama, kad žmogaus 
i žmogiškumas ryškiausiai pa

sirodė, kai jis pradėjo laidoti 
savo ar t imus mirusiuosius, 

i užuot palikęs jų kūnus pleš-
i rūnams ir gamtos malonei. Il

gainiui paprastas palaidoji-
! mas išsivystė į akivaizdžią po-
' mirtinio gyvenimo manifesta-
j ciją. kai gyvieji pasistengdavo 
j mirusiojo vėlę aprūpinti ne 

tik buities reikmenimis, bet ir 
! prabanga, kad amžinybėje ne-
| reikėtų jai vargti. Senųjų lai

dojimo papročių liekanas ar
cheologai atranda visuose že
mynuose, visose kultūrose, ra
sėse, tautose. Tai liudija, kad 
tas visuotinis žmonijos tikė
jimas pomirtiniu gyvenimu 
yra įgimtas <ar įkvėptas), o ne 
..mados padiktuotas". 

Mirusiuosius su derama pa
garba ir budingais papročiais 
palaidoti ir dabar neprarado 
reikšmės. Kapinių ar kapų iš
niekinimas tebelaikomas nu
sikaltimu ir mirusiųjų atmini
mo įžeidimu. Nenuostabu, jog 
priešai visuomet stengiasi 
savo aukas nepagarbiai už
kasti masiniuose kapuose, pa
slėpti pelkėse, miškuose, sun
kiai atrandamose vietose, be 
jokio ženklo, kad ten palaido
tas žmogus. 'Tik prisiminki
me, kaip okupantų ir jų tarnų 
buvo laidojami Lietuvos lais
vės kovotojai-partizanai.) 

Kiekviena tauta turi savitus 
laidojimo papročius, kurie jai 
nemažiau svarbūs, kaip laido
tuvių religinės apeigos. Nors 
lietuviai, gyvendami toli nuo 
savo kilmės krašto, yra pri
versti amžinajam poilsiui atsi
gulti svetimoje žemėje, bet kai 
kur vis tik turi savas — lietu
viškas — kapines <pvz.. Čika
goje Šv. Kazimiero). Mūsų 
tautiečiai įsitikinę, kad kaž
kaip lengviau pakelti netek
ties skausmą, kai artimųjų 
palaikai ilsisi savųjų tarpe. 
Tik gaila, kad gyvenamajame 
krašte net bažnytinė vado
vybė, atrodo, nesuvokia tokių 
tautinių kapinių svarbos ir 
nuolat stengiasi visus miru
siuosius ..integruoti". 

Kai Lietuva atkūrė nepri
klausomybę 1990 metais, spe
cialios ekspedicijos vyko į to
limąją buvusios sovietų impe
rijos šiaurę ieškoti tremtinių 
kapu, parvežti bent jų kaulus 
į gimtąją žemę ir pagarbiai — 
su maldomis ir raudomis, per
laidoti. Nors dar daug Sibiro 
platybėse liko neatpažintų, 
neatrastu kapų. bet daug 
tremtiniu — bent tuo būdu — 
galėjo grįžti į tėvynę. 

Šiuo metu matome, kaip Ko
sovo provincijos albanai, ka
rui pasibaigus grįžę iš trem
ties į gimtuosius kaimus ir 

miestelius, atkasa masinius 
kapus, stengdamiesi savo ar
timuosius palaidoti pagal mu
sulmonų papročius, kad jų 
sielos turėtų amžinąją ramv-
bę. 

Bet ne visi mirusieji laidoja
mi. Bene labiausiai pagarsėjęs 
lavonas, nepalaidotas daug 
dešimtmečių, ilsisi Maskvos 
Raudonosios aikštes mauzolie
juje. Tai. be abejo, balza
muoti ir kruopščiai užlaikomi 
1924 m. mirusio Lenino palai
kai. Sovietmečiu tas mauzolie
jus buvo tapęs visos sovietijos 
Mecca. į kurią plauke žmonės 
iš „didžiosios tėvynės", vieni 
iš tikrųjų norėdami atiduoti 
pagarbą komunizmo herojui, 
kiti vien iš smalsumo. Tačiau 
po Sovietų Sąjungos subyrė
jimo ir Rusijai pasiskelbus de
mokratija, pradėta kalbėti 
apie Lenino palaidojimą. Ypač 
tokią mintį kėlė ir tebekelia 
prez. Boris Jelcin. Jį remia ir 
Rusijos Ortodoksų bažnyčios 
galva Aleksiejus II, tačiau la
bai griežtai priešinasi komu
nistų partija (šiuo metu su
daranti Dūmos narių daugu
mą), grasindama, kad jokiu 
būdu neleisianti taip išnie
kinti Lenino ir. reikalui 
esant, sukelsianti didžiausias 
protesto demonstracijas tau
toje. Kadangi rinkimai Rusi
joje nėra labai toli. vargiai 
Jelcinui pavyks palaidoti Le
nino palaikus ir praeitį. 

Nemažai nusistebėjimo ir 
kontroversijos šukele laidotu
vių iškilmės Estijoje, kai š.m. 
birželio pabaigoje buvo perlai
doti buvusio SS dalinių pa
reigūno. Estijos kariuomenės 
pik. A. Rebanes vmire 1979 m. 
Vokietijoje) palaikai. J is 1941 
m. savanoriškai perėjo į vo
kiečių kariuomenę, buvo pa
skirtas vieno estų batalionio 
vadu, 1944 m. rugpjūtį — 46 
SS divizijos kuopos vadu, o 
dar vėliau — divizijos vadu. 
Už dalyvavimą vokiečių fron
te apdovanotas Riterio kry
žiumi su ąžuolo lapais. 

Laidotuvėse dalyvavo maž
daug pusė tūkstančio žmonių, 
vyriausybės atstovai; buvo sa
komos patriotinės kalbos, gie
damas Estijos himnas. Laido
tuvės kainavo apie 40,000 
kronų, kurias skyrė Estijos 
vyriausybe. Nors iškilmės 
praėjo be incidento, bet pro
testavo Estijos rusų mažumų 
partijos, nes A. Rebane kovojo 
SS daliniuose prieš Raudo
nąją armiją. 

Verta pastebėti, kad vienin
telė Baltijos valstybe, kurioje 
Trečiajam Reichui nepavyko 
suorganizuoti SS dalinių, bu
vo Lietuva. 

BAJORAS 
JURGIS JANKUS 

Tęsinys 
Nr.3 

Tik pražioplinto darbo 
gali niekas nežinoti, o kaip nežinos tyčia padaryto? 
Pirmiausia žinosiu aš pats . dar žinos ir tas, kuriam 
sprindį ar kitą kaimyno žemės privogiau. Nežinau 
kaip jis, gal ir nieko, o aš su tuo žinojimu turėsiu visą 
gyvenimą gyventi. Tas. kur iam žemės privogiau gali 
tylėti, bet gali ir pasigirti. Ką gali pasakyti, kad jo pa
gyra nenueis ligi žemės tvarkytojo. Retą šių dienų 
tvarkytoją nuraminsi nusivedęs į restoraną. Bet gali 
būti dar blogiau. Sakykim, apvogtas žmogus savo že
me parduoda. Pirkėjas pamatuoja. Žemės trūksta. Kas 
atsitiko. Žeme ne skuduras , skalbiama nesitraukia. 
Kur matininkui dėtis. Ne, tamsta, šių dienų matinin
kui tokios suktybės nė į galvą neateina. Žino, kad jo 
darbas gali būti tuoj pat ikrintas" Iš tikrųjų tai aš 
nežinojau ir dabar nežinau, ar jų darbas gali būti taip 
lengvai patikrintas. Antrą vertus, o kas ką tikrins — 
vienas matininkas, kitą matininką. Bet iš tos kalbos 
jis man patiko. Šnekėjo visiškai ne pagal savo amžių. 
Gal taip pat ir dirbo. Reikia tikėti, kad dirbo, kaip 
šnekėjo. Tik kaip ėmė gretintis prie mokytojos, tai 
pcadejo nepatikti. Ne tik man, bet ir kitiems. Kai ku
rie iš jaunųjų tikrai ėmė šiauštis. Net kailį žadėjo per
ti. Bet išėjo kitaip. Mūsų mokytoja ir jam buvo ne juo

kam. Net nepajutom. kaip išsivežė, ir mus paliko be 
nieko. Dabar visiems bus džiaugsmo. Labiau nesi
džiaugtų, jeigu net ir Velykas rudenį būčiau parvežęs. 
Pamatysi: mokytojo visi pasiilgę. 

Vienoje vietoje pro statoką pakriaušį iš vieškelio 
išsuko į įkalnėlėn bėgantį, vandens gerokai pagraužta, 
kelutį. 

— Va, kaip ir namie, — net tono nepakeitęs įterpė 
ūkininkas. 

Iš karto net aiškiai nesuvokiau, ar tas sakinėlis yra 
iš jo šnekos, a r tikrai mes jau Bajoruose. 

Kairėje buvo krūmai, toliau mėlynavo miškas, deši
nėje lauko rėžiai linko žemyn, gale rėžių vingiavo upe
lis vietomis išsiliejęs į balas, už jo vėl laukai kilo aukš
tyn, o pačioje aukštumoje tarp medžių stovėjo, matyti. 
stamboko ūkio trobos. Tiesiai priešais buvo kaimas. Iš 
tikrųjų tebuvo matyti tik viena pilka troba, o toliau 
gelsvi, rudens apipešiotom viršūnėm beržai, didelis 
dar tebe geltonas klevas ir daugybė tamsios žalumos. 
Iš čia kaimo didumo nė spėti nebuvo galima. 

— Ar mokykla pačiam kaime. — paklausiau, o no
rėjau, kad būtų aname ūkyje anapus upelio. 

— Kaime, — vienu žodžiu atsakė ir tuoj pridėjo: — 
turbūt net nepasakiau. Mano paties troboj. Iš čia dar 
nematyti. Pačiam kaimo vidury. Iš abiejų galų visiems 
vaikams vienodai. Iš pamiškių, žinoma, toliau. Bet ką 
padarysi, visiem vienodai niekada nebus. O šiaip 
versk ar taip versk: kaimas senas, trobos senos. Kai 
jau keleri metai kai pakėlę kojas į vienkiemius, tai 

nieko ir nebegerina. Vis tiek daug kam reikė- griautis. 
Dabar jau žinom kas kur, tai pradėsim ir kitaip galvo
ti. Kol kas mūsų name kaip ir daugiausia vietos. Visi 
užsipuolė, tai ir užleidau. Ramybės tai nebėra. Daug 
triukšmo, daug erzelio, bet valsčius šiek tiek primoka, 
malkų prideda, vis ne tuščia. Po metų kitų. o gal ir 
kažin kada, pastatys naują. Vieta jau nužiūrėta. Kai
mas davė. Jeigu vienam reikėtų tiek atskirti, skau
dėtų, bet kai nuo visų po sprindį.kita. tai niekas nė ne
juto. Rodos irgi nepasakiau, kad skirstomės į vien
sėdžius. Kiti kada jau išėjo, net dar prieš karą. o mes 
vis nesutarėm. Bet dabar jau viskas sulygta, suside
rėta, išsikasta, vėl susigerinta. Visi žinom kur kiek ir 
kam. Kitą vasarą jau matuosim ir kuoliukus kali-
nėsim. Mudu su Rozalija tai išsiderejom pasilikti vie
toje. Ir mokykla galės pasilikti vietoje, kol nauja atsi
ras. Kad išsikėlę ir statysis naujus, bet nemanau, kad 
kas erdvesnį pasistatytų. Netrukus pats pamatysi. 
Kai vaikų Dievas pagailėjo, tai vietos užtenka ir mo
kyklai ir mums. Ir mokytojai užteko, o tamsta tai kaip 
norėsi. 

Klausiau, ką jis šneka, o akimis gaudžiau artėjant) 
kaimą. Jaučiau kylantį nejaukumą. Ne baime, bet tokį 
nerimą. Iš tikrųjų juk pirmą syk) savo gyvenime atsi
duriu į visiškai svetimą vietą. Ligi šiol pažinau tik 
savo kaimą ir mokyklą. Bet mokykla, buvo tik mokyk
la, o čia reikės daug daugiau. Negalėjau net aprėpti ko 
reikės. 

Pradžioje pravažiavom pro ma/.utę trobelę, ligi lan

gučių paskendusią dar nenušalusių jurginų žydėjime. 
Pirmas tikras namas buvo kairėje gatves pusėje, viso 
šono baltomis langinėmis ir išpjaustinėtu priebučiu 
pro obelų šakas ir alyvų krūmus žiūrėjo į gatvę. At
rodė, čia būtų smagi vieta mokyklai, bet ūkininkas pa
sakė, kad čia gyvena apsukriausias kaimo vyras. Mo
ka kalvystės, turi savo kalvę, tai atspėjamu laiku pri
d i r b a kitą tiek. kiek iš ūkio gauna. Užtat be didelio 
vargo vieną vaiką išleido į kunigus, o kitas tėvo pėdom 
vaikšto, tik tas šalia kalvio dar ir staliaus amato pra
moko. Jau ne vienai mergaitei kraitines skrynias ir 
spintas yra padaręs. 

Kiti namai buvo sustatyti jau galais į gatvę. Pro juos 
pravažiuodamas minėjo tik pavardes, kad išsikelia iš 
kaimo, kad sodas geras, bet žada nepalikti, išsikelda-
mas žada išsikirsti malkoms. Kitur gyvenami namai 
stovėjo abiejose gatves pusėse, galais žiūrėdami į vie
nas kitą. Tie sakė. jau pasidalinę net į kelias dalis. Tik 
dar sodybas pasilikę platesnes, užtat ir susistatė abie
jose gatvės pusėse, o toliau per laukus rėžiai jau siau
ručiai. Per kai kuriuos gerai atsikrankštęs galėtum 
net perspjauti. 

Pagaliau kažin kur apie vidurį kaimo įsukom į 
kiemą. Nesakė, bet ir nesakytas suvokiau, kad jau čia. 
Statiniais aptvertam daržely per kraštus linko jurgi
nai ir kitos, jau gerokai parudenėjusios. gėles. J j a s 
pažiūrėjęs, pajutau, lyg būčiau į gerai pažįstamą vietą 
sugrįžęs. 

(Bus daugiau 1 

A mm 
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Sis ias apie madas 
Nįįojė 

NESIGRUZDINKITE SAULĖJE 
Šiuo metu visi, išsiilgę tepalus, įsisąmoninkite šiuos 

saulės, skuba prisisunkti jos duomenis: 
spindulių, nepaisant, kad der- Yra 2 rūšių gaminiai saulės 
matologai ir „American Can-
cer Society" mus už tai kolioja 
ir pateikia mums saulės žalos 
pasekmes. Rimčiausia prie-

apsaugai. 
1. Šunblocks . „Sunblock" 

lieka odos paviršiuje ir at
muša spindulius lyg koks sky-

žastis. tai, kad saules spindu- das. Jų sudėtyje yra „zinc 
hų perteklius sukelia odos oxide" (Z-cote), arba „titanium 
vėžį. Dabartinės statistikos oxide". 
rodo, kad vienas iš septynias- 2. Sunscreens . „Sunscreen" 
dešimt penkių (1-75) taps šios įsigeria odon ir ten sugeria 
ligos auka. Kitos pasekmes spindulius. Tai būtų galima 
yra šlakai, tamsios dėmės, su- pavadinti cheminiu skydu! 
ragėjusi oda ir raukšlės, nes UVB — trumpieji spinduliai 
saules spinduliai apgadina degina odos paviršių ir skati-
„collagen" (palaikantį odos na vėžį. 
standrumą;. Aštuoniasdešimt Tepalai nuo UVB yra tie, 
procentų 1801) saulės žalos kuriuose naudojama „Cinna-
įvyksta. dar prieš sueinant 18 matės" priklausančius Benzo 
metų; tačiau pasekmės iš- grupei. 
ryškėja po 10-15 metų. Tad vi- UVA — ilgesnieji spindu-
sos mamytes — kreipkite liai sukelia vėžį ir silpnina 
dėmesį į saules apsaugą, leis- atsparumą (silpnina „immune 
damos vaikučius žaisti lauke! system".). Tarp kitko, šie spin-

Anksčiau visos apsaugos dūliai naudojami saulinimosi 
mostelės buvo taikomos ap- salonuose! 
saugojimui tik nuo ultraviole- Tepalai nuo UVA yra tie, 
tinių spindulių UVB, kurie kurie naudoja „Avobenzone" 
odą rudiną ir degina. Dabar (Parsol 1789). 
jau žinome, kad antriniai Geriausia ieškoti gaminių, 
spinduliai UVA yra taip pat kurie apsaugo nuo abiejų, 
kenksmingi. UVA spinduliai UVB ir UVA, spindulių; tai 
yra ilgesni ir skverbiasi giliau gaminiai, turintys savyje bent 
po oda (pagreitindami odos vieną iš šių įdarų: 
senėjimą ir paskatindami odos Parsol 1789, 
vėžį). Zinc Oxide, 

Daug kalbama apie ozono Titanium dioxide 
sluoksnį atmosferoje, kuris Labiausiai prieinamas ir 
dabar yra praretėjęs ir kai kur puikus gaminys yra: 
net praplyšęs, tad tuo pačiu ir L Ombrelle Sunscreen Lo-
saulės spindulių apsauga mūsų tion SPF-15 ar 30. Lengvai 
žemėje yra sumažėjusi. Kaip randamas vaistinėse („drug-
žinote, nudegti galima ir ap- stores", pvz. Osco). Tinka vie-
siniaukusioje dienoje, pavėsy- toje drėkinio po kosmetika. 
je. ar net nuo smėlio, vandens, 2. Havvaiian tropic. 
sniego ar cemento atsispin- 3. Skin ceuticals ultimate 
dinčių spindulių. UV Defense SPF-30. 

Kadangi visų žmonių oda, Nemokamu telefonu galite 
nepaisant, ar ji iš prigimties sužįnot i> kur jums prieina-
tamsi ar šviesi, yra jautri m i a us ia i yra šis gaminys (800) 
saulės spinduliams, todėl visi 811-1660. 
turėtų naudoti saulės apsau- Turint omenyje šias žinias, 
gos tepalus, pažymėtus ne visgi galima saule maloniai 
mažiau kaip SPF-15 (Sun Pro- džiaugtis; tik nepamirškite, 
tection Factor 15). Tas reiškia, kad: 
kad žmogus gali saulėje pabu- joks tepalas 100% neapsau-
voti 15 kartų ilgiau, negu ne- go; 
naudodamas tepalo. Pirkdami pavojingiausia saulė nuo 11 

Dvi lietuvaites mėgaujasi vasaros saule, kuri suteikia da jg malonumo, bet gali būti ir pavojinga. 

;>--iį.<v,i --:r:r.kti m.i'.ifh•;v.n*\ kostiumėli, leifru jo vienintele paskirtis 
maudytis vešiose bangose Nuotr. Vytauto Matelio 

vai. r. iki 2 vai. popiet; 
rinkitės pavėsį; 
Išsitepkite odą bent 30 min. 

prieš einant į lauką. Jei pra
leisite daug laiko vandenyje ar 
prakaituodami — pertepkite 
odą kas 2 vai. 

Saulės akinius pirkite tik, 
kurie filtruoja UV spindulius! 

Dar prašau atkreipti dėme
sį: iki šiol visi tepalai saulės 
apsaugai buvo žymimi SPF-4, 
SPF-6, SPF-15 ir t.t. Šiomis 
dienomis FDA (Food and Drug 
Administration), a tmetė skai
čius ir ateityje tepalai bus 
pažymėti tik SPF „minimum", 
„moderate" arba „high". Šiuo 
sprendimu dermatologai liko 
nepatenkinti. Ateityje, tepda-
miesi su „SPF high", nebūkite 
skrudžiai, kad šykščiau už
dėtas „high" nepavirstų į „mi
nimum*... 

Visos šios apybraižos galioja 
vaikams, moterims ir vyrams! 

Nepamirškite išsitepti, eida
mi į „Draugo" gegužinę rug
pjūčio 22 d.! 

MAUDYMOSI 
KOSTIUMAI 

Perkant maudymosi kostiu
mą, taip, kaip ir rūbus, svarbu 
pažinti savo kūną. Maudymosi 
kostiumas — pats nedėkin
giausias rūbas, nes išryškina 
visas mūsų „nuodėmes". Su
taupysite daug laiko, jei ži
nosite, ko ieškote, pvz. vienti
so ar 2 dalių maudymosi kos
tiumėlio; ar esate plaukikė ir 
nardytoja, ar tik saulės gar
bintoja? Vienas svarbiausių 
klausimų, tai, ar esate i lgo ar 
trumpo liemens? Jei esate 
ilgo, tai daugumas vientisų 
kostiumėlių apačioje lips 
aukštyn arba jo viršų tampy
site smakro link... 

Vis daugiau firmų atsižvel
gia į moterų išvaizdos netobu
lumus ir poreikius, tad, pačiai 
juos žinant, daug lengviau 
išsirinkti kostiumą, iš karto 
atmetant net inkamus. 

Maudymosi kostiumai skirs
tomi į sportinius ir madingus. 

Spor t in i a i . Jų tikslas pa
tenkinti rimtai vandens spor
tą mėgstančias moteris. Tų 
kostiumų išvaizda ir sandara 
atitinka olimpinių žaidimų 
kostiumams. Labai lygių me
džiagų, be krūtinės išryški
nimų, petnešomis, kurios ne-
smuks plaukiant ar neriant ir 
netrukdys išvystyti greitį. Jei 
esate viena tokių — pradėkite 
nuo Jentzen, Nike, Adidas, 
Danskin. Massirno firmų. Šie 
kostiumėliai nieko nenuslepia 
ir jų dizaineriai visai nesijau
dina del mūsų trūkumų ar 
perteklių... 

Madingi. Gotex firma yra 
viena pirmaujančių paskuti
nėje madoje. Jie daug dėmesio 
kreipia į naujausias ir madin
giausias medžiagas, pritaiky
dama jas vandeniui. Kiti ma

dingi kostiumai turi žinomus 
dizainerių vardus kaip: Bill 
Blass, Calvin Kiein, Oscar de 
la Renta, Anne Klein, Ad-
rienne Vittadin; ir t.t. 

Firmos kaip Anne Cole, Lon-
gitude, Athena gamina ilges
n i u s l i emen i s . 

Kita grupė firmų, duodančių 
po kelis pasirinkimus mūsų 
b ė d o m s ta i sy t i , pvz., pilvo 
užmaskavimui, pasirinkimą 
mažoms ir didelėms krūti
nėms, klubų pridengimą ir t.t. 
tai Miracle Su::, It Figures, 
Roxanne. 

Toms, kurios nori dėvėti 2 
dalių kostiumėlius, paskuti
niu laiku atsivėrė daug gali
mybių, nes dabar galima dalis 
pirkti ir derinti atskirai (.viršų 
vienos spalvos ar dydžio, o 
apačią — kitos). 

Čikagos apylinkėse Nord
strom krautuves turi skyrių 
nuo krūtų vėžio nukentėju
sioms arba labai krūtinin
goms. J ų skyrius veikia iš
tisus metus. 

Aplamai, nepateikiu, kokioj 
krautuvėj kuri firma randa
ma, nes tikiu, jog ne vien 
Čikaga šias žinias skaito. 
Kiekvienoje didesnėje krau
tuvėje, bet kur, bent po keletą 
šių firmų užtiksite. Taip pat 
kiekvienas miestas turi par
duotuvę, kur: specializuojasi 
maudymosi kostiumais ištisus 
metus. 

Žinant, kokioj kategorijoj 
kostiumėlio ieškote, pradėkite 
galvoti, kokią kūno formą tu
rite ir ar ją reikia kaip nors 
užmaskuoti? 

• Tobuliausia kūno forma 
laikoma, kada išmatavimai 
aplink krūtinę ir klubus yra 
tie patys, o aplink liemenį 10 
colių mažiau. Toms moterims 
daug rūpesčių nėra. 

• Moterys, kurių klubai 
daug platesni negu viršus, 
galėtų dėmesį patraukti vir
šutines dalies link, pasiren
kant platesnes petnešas. 
Rinktis kostiumėlį su krūtines 
papildymu ar įsiūta liemenėle 
viduje. Laikytis ryškesnių raš
tų ar spalvų daugiau viršuje 
negu apačioje. Kostiumėliai su 
švelniu A linijos sijonėliu gali 
sėkmingai padengti klubus. 

• Tos, kurios yra sudėtos 
priešingai — kurių viršus pla
tesnis negu apačia, turėtų 
apačią, papildyti paraukimais, 
klostais ar stambesniais raš
tais. Viršutinėje dalyje plačiau 
ir keturkampiau iškirptas 
kaklas susiaurins pečius. 

• Išsipūtusioms per vidurį 
reikėtų ieškoti išilgai ruožuo-
tų raštų. Viršuje papuošti kos
tiumėliai atitraukia dėmesį 
nuo pilvo. 

• Moterys, kurių viršus ir 
apačia lygi, bet liemuo irgi 
toks pat — turėtų sukurti 
mažesnio liemens įvaizdį, pa
sirenkant kostiumėlį, kurio 
raštas ties liemeniu su-
smulkėja, dryžiai ties lieme

niu susiaurėja arba įstatai šo
nuose „nuskaptuoja" liemenį. 

Šio sezono naujausia mada, 
kaip ir gatves aprangos, neva 
labai buitiška — net bikiniai 
su išorinėm kišenėm, jei ant 
bikinio iš vis jos telpa... Biki
nio medžiaga primena karei
višką brezentą arba „džinsinę" 
medžiagą. Bikini lyg ir tapo 
sukuklint nes be „tankini" ne
galima apsieiti! „Tankini" tai 
vyriškų, sutrumpintų, be ran
kovių, apatinių marškinių at
vaizdas. ..Tankini" dėvimas 
virš bikini, bet pilvo visgi 
neuždengia... 

Kitas labai populiarus ir 
praktiškas priedas tai „pa
reos" — dažniausiai pritaiky
tos prie kostiumo, bet parduo
damos ir atskirai. „Pareos", 
tai įvairių ilgių skaros, kurias 
galima rišti per petį, virš 
krūtinės ar per liemenį, šį se
zoną l i emuo aprišamas, suda
rant sijonėlio įvaizdį lyg tai 
būtų „sarong" pobūdžio sijo
nas. Jos dėvimos prie vientisų 
ir 2 dalių kostiumėlių. Su 
„pareo" galima daug negerovių 
padengti. 

Didele paklausa išverčia
miems kostiumėliams. 

Vientisuose kostiumuose 
matyti uždengti priekiai — 
net aukštos apykaklės, X su
kryžiavimai nugarose, daug 
permatomų įstatų. 

Medžiagos . Nuo lygių, švel
nių, aksominių, perlinio žvil
gesio, gyvatės odos žvynuo
tu mo. iki krumplėto pavir
šiaus audiniu. 

Spa lvos . Raudonos, įvai
raus metalo atspalviais, pilk
švos, turtingos mėlynos ir 
prieskoninės spalvos! Dygsta 
stambios gėlės ir smulkūs lan
gučiai. 

Nedevėkite „Pareos" Draugo 
gegužinėje! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME PIGIAUSIAS SKRYDŽIŲ KAINAS 

Į VILNIŲ 
IŠ ĮVAIRIŲ JAV MIESTŲ! 

Taip pat turime specialias kainas 
iš VILNIAUS į 

Boston 
Chicago 
Detroit 
Los A n g e l e s 
Miami 
N e w a r k 
San F r a n c i s c o 
Seatt le 
Toronto 

$625 
$575 
$785 
$925 
$805 
$575 
$875 
$725 
$675 

* * * * * 
Prie bilietų kainos 

reikia pridėti mokesčius 

G r u p i n ė s k e l i o n ė s 1 9 9 9 m e t a i s 
Taste of Lithuania 10 dienų — rugpjūčio 6-15 d; 
Discover Lithuania 14 dienų — liepos 2 - 15 d. 
Imperial Capitals 11 dienų — rugsėjo 13 - 23 d. 
Nativity BVM Tour Lithuania-Roma 13 dienų rug
sėjo 20 - spalio 2 d. 

* * * * * 
Dėl bilietų užsakymo, 1999 metų ATS lankstinuko 

ir kitos informacijos, prašome kreiptis į 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net 
Web: www.americantravelservice.com 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
LIETUVIO PALIKIMAS GEORGETOWN 

MEDICINOS MOKYKLAI 
New Jersey ortopedijos chi

rurgas dr. Joseph Butėnas, 
tiek įvertino ir gerbė George-
town u-to Medicinos mokyklą, 
kurią baigė 1929 m., kad jai 
paskyrė 2.7 mln. dol. pomirti
nę dovaną. Tai viena didžiau
sių aukų,, kurios buvo šiam 
Jėzuitų u- tu i . paskirtos per 
148 metus. Dovanos didesnė 
dalis bus skirta įsteigti Butė
nas Chair in Medical Educa-
tion katedrą, o likutis bus 
skirtas bibliotekos ir kompiu
terių centro atnaujinimams. 

Butėno artima bičiulė ir jo 
testamento vykdytoja, Patri-
cia Decker, pasakoja, kad dr. 
Butėnas dažnai su pagarba 
kalbėdavo apie savo buvusius 
jėzuitus profesorius, sakyda
mas, kad jie pabrėždavo ne tik 
mokslą, bet ir etiką. Paskut i -
niomis dienomis, jis dažnai pri
siminė, kaip jo tėvai džiaugėsi 
jo moksliniais pasiekimais. 
(Butėno tėvai buvo imigravę iš 
Lietuvos ir JAV-ose dirbo pa
prastų darbininkų darbą.) 

50 METŲ BENDRO GYVENIMO KELIU 
Šių metų balandžio mėnesį 

dr. Eugenija ir Kazys Kriau
čiūnai šventė 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį savo 
šeimos ir giminių tarpe. 

Dr. Eugenija Ignatavičiūtė-
Kriaučiūnienė baigė odontolo
giją Tiūbingen'o universitete, 
gavo diplomą. Po kurio laiko 
apgynė disertaciją ir ja i buvo 
suteiktas daktarės laipsnis. 
Amerikoje dirbo Illinois uni
versiteto Odontologijos fakul
teto patologijos skyriuje su 
elektroniniais mikroskopais. 
Kartu su kitais bendradar
biais yra paskelbusi mokslinių 

straipsnių, parengus keliolika 
mokslinių darbų. Priklauso 
medikų korp! „Gaja", ateiti
ninkams ir Lietuvių Bendruo
menei. 

Vyras Kazys technologijos 
institutą Karlruhe, Vokieti
joje, baigė dipl. inž. laipsniu. 
Amerikoje dirbo statybos ben
drovėje, vadovaudamas staty
bos skyriui. Taip pat dirbo 
Paryžiuje 6 mėnesius, ruo
šiant statybos planus pran
cūzų chemijos įmonei Ameri
koje. Priklauso ateitininkų 
inžinierių korp „Grandis", yra 
filisteris, dalyvauja Lietuvių 
Bendruomenėje. 

LK.T. 

>.-inin." [«•>('! rėtis. dipl. in>. Kaziui ir dr Eugenijai Kriaučiūnam* 50 metų vedybų nukakti Švenčiant iŠ kair sfnti 
dukra dr Lina, greta stovi jos vyras dr. James Tharp vaikaičiai — Marija, Mykolas. Stepas; sukaktuvininkai 
Kugenija ir Kazys Kriaučiūnai 

mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com
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LAIŠKAS IŠ ^ 
LIUDA GERMAI 

Sėdžiu žaliam pakelės miš- e ' e k 
kely, nugara stipriai atsirė- kla\ 
muši į aukštą rudažievį rau- kair 
donmedį. Nuo jūros pučia s t o v 

sūrus vėjelis, šakose ginčijasi yisų 
plunksnuoti sutvėrimai, o že- P"d 
mė šaukia gulti kryžium ant n e s 

nugaros ir į dangų žvilgterėti v u 4 
skruzdėlės akim. Gulu, aplink »kei 
kvepia spygliais, samanom ir žavi 
dar neišdžiūvusių mažų kan- ke, 
korėžių sėklom. Kaklą bado ciJa ! 

pernykščiai spygliai, strėnas »kei 
verčia seniai gyvenimą baigų- kaij 
si šaka, tačiau akys keliauja v a s 

šimtametinių raudonmedžių ska 
kamienais ir šakom, iki viskas vott 
subėga į žalią piramidę, lai- zeir 
kančią mažą mėlyno dangaus teis 
taškelį. Tiek laiko ir istorijos keis 
šitame celiuliozės ir vandens n os 
stebukle. Taškelis mirga žalia M 
ir mėlyna spalva, purtydama ° r 

spyglius leidžiasi vargonų mu- Neg 
zika ir kažkur tai aukštai n i n 

šakose beveik girdžiu Radaus- keti 
ką, deklamuojantį eiles An- sar< 
želikai. vilk 

Pakylu nuo žemės ir prade- giU( 

du rašyti. Draugam, pažįsta- l v 

miem, visiem, kurie mėgsta ska 
gamtą, gėles, lapus ir spy- mo 
glius. Gal net ir vabalus, pa- i š v" 
šėlusiai gegužės gale šaltą N 
miegmaišį i r vis pasikarto- mi^ 
jančią, danguje pakabintą m a : 

šlakstyklę. J i retkarčiais poil- dre 
siaudama visa savo didybe kur 
pasipurto ir laukiniais grybais sos 
^pradeda trenkti palapinė, ba- vai 
tuose įsimeta šlepsinti, per- žos 
mirkusios odos gaida. pel' 

Nuo mašinos stogo nuimame g i n 

palapine, kuoliukus ir Oregon juo 
valstijos vakariniam pakrašty, išrr 
valstybiniame parke išsklei- tup 
džiame savo Eureka palapinę, ein 
Ji didoka, su trim langais, du- sar 
rim ir pravira anga palapinės p 
smaigaly. Su ja kadaise pen- §į0i 
kiės'e išraižėme Amerikos ir din 
Kanados žemes, dabar iš- ver 
skleidę ir įkalę kuoliukus dai- pus 
romės tik dviese. Iškeliavo mė 
krykštavimai, meškerės ir dvt 
apetitas bet kam* kas valgo- vir 
ma. Ši senute palapinė savo Su 
siūlėse neš; i daug mylių, lar 
daug stovyklinių nuotykių, sk; 
Kartą Glaciel National Park, bai 
Montana valstijoje suradome Dv 
žavią palapinėm stovyklavie- ka 
tę, miškelio pakrašty. Kalne- įšs 
liai, medeliai ir paukšteliai, o iįa 
mūsų smėlio spalvos palapinė Žit 
kaip Babelio bokštas pūpsojo bu 
rojaus pakrašty. Tačiau tuo ga 
grožiu ir mūsų džiaugsmu ne- bri 
sirūpino artėjanti audra. Įsi- Mt 
suko ji į medžius, pašlaitę, K? 
viską išmaudė vandens siena ta; 
ir be pasigailėjimo išrovė vi- § e 
sus keturis palapinės kuoliu- <Ja 
kus. Be kuoliukų palapinė at- ku 
gavo sielą, pradžioj blaškėsi, o t n 
vėliau pradėjo kvėpuoti gi- ba 
liais, , švilpančiais atodū- su 
šiais. Tai susitraukdavo kaip to 
akordeonas, tai vėl, atgavusi 
kvapą išsipūsdavo, o mes pen- ei; 
kiese įsikibę tikėjome nesu- sa 
laukti paskutinio palapinės p r 
atodūsio. Keturiese susėdome n\ 
palapinės kampuose, o jau- sp 
niausią pasodinome laikyti br 
centrinį palapinės stiebą. Su pr 
kiekvienu vėjo gūsiu ritmiškai gc 
pakildavom ir vėl žnektelė- kc 
davom atgal ant žemės. Liūd- kž 
niausiai buvo jauniausiam, bi 
mamos įsakytam laikyti stie- ki 
bą. Jį vėjas tampė į visas pu- pi 
ses, vyniojo apie ašį ir, kaip gi 
daugiau nebereikalingą akro- nt 
batą, paliko gulėti ant nuri- vi 
musių palapinės grindų. ri 

Po audros lauke į ežerėlį vėl st 
daugiaspalvis vaivorykštės ke- n; 
lias, išėjome pasivaikščioti. Ir lg 
tada atėjo vakaras. rr 

Oregon valstijos d 
pakrantėm... g 

n 
Palapinę galutinai įtvirtinti n 

buvo itin sunku, nes stovykla- tr 
vietėje kaip liežuvis gulėjo ce- n 
mentinis takas , šalia lyg peri- k' 
skopai galvas iškėlė stovėjo b; 

AKARŲ 
I E N Ė 
ros prijungimai. StOvy-
ečių vien tik palapinėm 

ir nebeliko, nes dabar 
'klaujama ant ratų. Prie 
nepatogumų dar reikia 

;ti ir žodį „stovyklauti", 
au dabar modernią lietu-

kalbą nukovė žodis 
įpingas". Tad štai stoviu 
im Oregon valstijos miš-
arp kelias indėnų genera-

pragyvenusių medžių ir 
įpinu". Nieko nepadarysi, 
aiškinama, kalba yra gy-

reikalas. Tad visi patyrę 
tų veikėjai, kurie žygia-

ir kojom malėte Rako 
is, jei kaulai ir plaukas 
ų, šiandien turėtumėt pa-
;i tradicinės skautų dai-
todžius. 
ške j au slankioja vakaras, 
udu sutūpę juokaujame, 
liejome įsivaizduoti darbi-
o Antano, kuris beveik 
ris dešimtmečius savo va-
s atostogas praleidęs su 
ūkais Rako miške, žy-
damas su išalkusiu būriu 
ilgyklą, užtrauktų: „Ėjo 
itas kempingauti, patyri-
daugiau gauti"... Laikas 
nioti miegmaišius. 
;moku atpasakoti nakties 
te. Ten knibžda gyveni-
, šnabžda gamta, šalta 
;me krinta naktis ir kaž-
ta rp šakų pakimba švie-
žiburėlis. Išeinam pasi-
ščioti. Iš pasąmonės ma-
rankos traukia vilkus ir 
das, dievaži, kur tai 
žiu kranksint devynis 
varnius. Takelis minkštai 
ntas , prie šiukšlių dėžės 

ruda laputaitė. Pabėga, 
me toliau. Visur kvepia 
anom ir žalia spalva. 
tlapinėj užsidegam ne
imą lempą ir, iki pažastų 
\ę miegmaišiuose, at-
iam spaudos ir brošiūrų 
apius . Staiga sudreba že-

ir kažkokia kriokianti, 
t ianti bestija atbula įla-
.oja į šalimą stovyklavietę, 
visais miegmaišiais puo-
e prie palapinės langelio, 
ičiuojame ratus, nes likusi 
lyklės dalis slypi už šakų. 
'lika! Vairuotojo pusėj, 
p toj skraidančioj lėkštėj, 
lanksto elektriniai laipte-
, sujuda vyro siluetas, 
riu ir spėhoju: kažin, ar 

su viena akim ir didele 
/a, visas nupurkštas sida-
įe spalva? O gal šis ne iš 
nulio, bet Marso planetos? 
gali žmogus žinoti naktį 

įsiame miške. Atsibastė lyg 
>nas ant medinio arklio ir 
>ar šūkauja, mėgindamas 
> arčiau sustoti ties elek-
5 jungikliu. Tai būtina 
nbagyslė, nes ja teka visa 
>ermodemizuoto stovyklau-
) energija. 
Ivylikratės būtybės išsipu-
šonai, lange įsižiebia švie-
palangėje iškankinta vėl 

tžysta plastikinė gėlytė, 
rtuvė", šnekame. „Matai 
nteles"? O pilietis ne sida-
nės spalvos velka žarną, 
jungia prie krano. Ant sto-
burbia ir baladojasi kaž-

cia metalinė kupra. Pro tri-
mpį palapinės langą ste-
ne prisijungimo tvarką, 
lėname, lyg miško vidury, 
) rakto skylutę matytumėm 
nimą ir augimą neatleisti-
s nuodėmė9. Pilietis j au ne 
:nas, bet su apykūne mote
rį išsineša ir ant stalo paši
lto radiją, ant šakos pakabi-
vabždžiagaudę lempą, vie-

s ant žemės prispaudžia ak-
mim, pakuria laužavietę ir 
u susėda žaisti kortom. Įsi-
gė ugnis, ant grotelių pri-
le keli dešragaliai ir visą 
šką nudažė baltn. degančios 
*sos spalva. Kad juos šunys 
iuktų' Palapinėj pakibo įky-
" gerai apdegusios dešreles 
apas, radijas groja „baby, 
by". o vabzdžiagaudis ži-

•̂č 

bintas šake 
„zap, zap" 1 
krenta vab 
neskaityta 
kartą, kitoj 

Ryte vėl 
Oregon va 
jūra putoje 
tom. žydi 
dangų raiž 
žuvėdros. 1 
vingiuoja I 
pakrante, 
žiūrėtų vai; 
vyklaviečių 
nę, ištempk 
Niekur ne 
klamų ar 
tusios kom 
amžiaus p 
riaus Oswg 
visa vandei 
paskelbta 
duota priži 
sijai. Ši su 
esančias ž 
kus, kurie 
ros gamtos 

Nespėję 
ton valstij 
vieną sto1 

didelis, va: 
kais ir tak 
surandam* 
tinkamą vi 
visi bamb 
tačiau išc 
buvo siaui 
medžių ši 
važiavimą. 
įšovėm pr< 
pabiro sf 
miškas, ta 
sėj auga 
smėlėtas * 
lais vilniji 
dens priei 
reikia dži 
cukrų lai 
Žolės ir st 
pajūrį, ka 
nija, neiš 
krančių ir 
cukraus si 
lapinę, iši 
neperskait 
nam žibir 
niais nagi 
pakrantę, 
yedrų elge 

Atokiau 
lio pusėj 
miukas s 
būda. Ko 
tylėjo, tai 
šuo ir ii 
Šuns kak 
virvė, o š< 
kakle pai 
sidabrinių 
Nekūrė ji 
degino mt 
lapinėje l 

įse kalba elektrine 
calba. Kyla dūmai, 
alai, paliko gulėti 
literatūra. Gal kitą 
stovyklavietėj... 
pjauname gražiom 
lstijos pakrantėm, 
i žaliom žolių pu-
geltoni krūmai, o 
0 didelės akiplėšos 
ielias romantiškai 
tamiojo vandenyno 
pilna gražiai pri-
štybinių parkų, sto-
. Tik trauk palapi-
. ir grožėkis vaizdu, 
matyti namų, re-
pakrantėje išsiplė-
ercijos. Dvidešimto 
radžioj, gubernato-
ild West iniciatyva, 
lyno pakrantė buvo 
plento zona ir ati-
lūrėti plentų komi-
pirko prie vandens 
emes, įsteigė par-
vilioja ne vieną, tik-
išsiilgusį, turistą, 
pasiekti Washing-
os, įriedame į dar 
/yklavietę. Parkas 
iinėjam, raitom ta-
eliais, kol pagaliau 
: didokai palapinei 
ietą. Nors ir stovėjo 
lagysliniai stulpai, 
ementuotas plotas 
resnis, susikibusios 
ikos sunkino pri-

Nuomotą forduką 
i šakas, ant galvos 
>yglių kruša. Čia 
čiau kitoj kelio pu-
krūmokšniai, žolė, 
laitas ir baltais vo-
įnti jūra. Prie van-
ti negalima, vaizdu 
augtis iš tolo, lyg 
žytum pro stiklą, 
atus šlaitas saugoja 
d neužplūstų žmo-
tryptų smėlio pa-
dingtų neprieinamo 
conis. Išplečiam pa-
rikiuojame vis dar 
ytą spaudą, patikri-
itą. Jūra vandeni
lis stumia smėlį į 
atskrenda būrys žu-
tauti. 
nuo jūros, kitoj ke-

stovi sunkveži-
u užkalta medine 
1 tvarkėmės būda 
iau vakarop iššoko 
,lindo dvi būtybės. 
;lą vynioja storoka 
jimininko — j api-
laši juodos odos ir 

sagučių puošmena, 
e ugnies, miške ne-
;sos skutų, mūsų pa-
įveoavo miškas. Ką 

Nuotr. Alekso 

tai iš dėžutės pakrani 
barstė iš maišiuko, Ii 
pametė šuniui. Pavalgę 
tis į usotą burną įsikišc 
nę dūdelę ir pradėjo 
Sėdėjo jis ant samanoti 
lentų stalo ir grojo i 
jūrai ir man. Ir taip į 
Koks nuostabus vakar; 
sisėdu, rankom atsirt 
stalą. Melodija skabo 
puošiasi spygliais, gla: 
vėsų pakrantės vakarą 
prisėdęs panas šypsosi 
gęs palieka man ža 
kabarzdį ir puokštelę 
kopūstų. 

Iš Oregon į Washii 
p a r k u s 

Gerai, kad vakar sus 
peržiūrėti kelias bn 
Vienos viršely styroj 
medžių kamienai, iki 
krito kažkokia žalia ai 
ja apkibę kamienai ir 
Tai Lietaus miško (F 
ręst) detale. į kur 
siskųsdamas smagiai 
mėlynas fordukas. Su 
turistų informacijos 
gauname knygutę ir 
giuojame keliuku į 
Siauras takelis vingiui 
didžiulių Dougias ii 
eglių, sausų samanų 
supasi, mojuoja drėg 
vaikiškam vėjeliui. Fc 
rato netraukiu iš kišei 
dar blykstelės ir ap 
vos judant; tankur 
orą. Tarp medžių ai 
parčiai, išgriuvę ir p 
didžiuliai kamienai ; 
garų gimdo naują gyvy 
lyje turškiasi dvi 
Žingsnis po žingsnio 1 
gilyn į mišką, kur ne 
derni ragana iš paj 
šakaliukų galėtų sau 
padorų namuką. Tak 
džiasi žemyn, vėl kyla 
lyg tai iki pažastų į p; 
įbridusi ragana ties 
pirštą ir kviečia s 
puodukui kavos. Nam 
nos tamsoj šviečia 
spalva, kvepia meduol 
gas ir garuojanti kav; 
ragana slapst >si už 
rankoj laikydama vis 
vos puoduką. Bet ne j 
kavą, žygiuodamas Si 
mišku, kur -lėkštai 
skardiniais ba.sais ir 
miško takelis 

Sėdime bei žino 
groja muzika laukia 
formuoto vyri>kio ir 
kad atvykome Taip b 
gon valstijoje. Mes se 

1 

Urbos. 
i, pa-
tučius 
pilie-

medi-
groti. 
kedro 
liškui, 
ražiai. 
s! At-
n iu į 
lapus , 
įonėja 
Šalia 

ir din-
,ą ož-
kiškio 

igton 

pėjome 
š iūras . 
i stori 
žemės 

gmeni-
šakos. 

l in fo-
ą ne-
raukia 
toj ame 
centre, 

nužy-
mišką. 
ja ta rp 

Si tka 
skaros 
ne i ir 
;o apa-
ės, nes 
tulbins 
ynuose 
ga pa-
ivantys 
nt nu-
>e, upe-

antys. 
:ndame 
ir mo-

alių ir 
suręst i 
;lis lei-
į viršų, 
parčius 
a liesą 
abtelėti 
iko sie-
iukrine 
nis sto-
. J a u n a 
medžių, 
iūlo ka
lu gersi 
manotu 
šaukia 

baigiasi 

toteleje. 
ne uni-
>adėkos. 
ivo O re
lini, bet 

ta ip pat sėdi ir pilietis stotele.-
viduj. Pasirodo, čia tau. tu
riste, reikalai kiti. Ten lipom 
pa tys pilti benziną, plauti lan 
gus, o t rys bal tamarškiniai vy 
rukai abu mus sukišo į auto 
mobilį. nes nei restoranuose 
rūkyt i , nei piltis benzino Ore 
gon valstijoje pačiam negali 
ma. Kų gi. pašer iam forduk; 
degalais, o rankas nusitrynę 
gerai išnešiotas kelnes, t rau 
kiame tolyn. 

Hurr icane Ridge dar dejuoji 
nuo žiemą iškritusio 15 pedi 
sniego, abi kelio puses sup; 
s iaubinga sniego siena. Rodo 
pajudės ir suspaus į paplotėli 
Viršuje pilna vaikų geltoni 
autobusų ir sveikos, j auna t 
viškos energijos. Kalnais mar 
medama. juda nepermatom 
rūko košė, reikia skubėti leis 
t is žemyn, kur žaliuoja žolė. i 
ištirpęs sniegas mirtie< kil 
pom verčiasi kalnais ir nuo 
gaiš akmenim žemyn į slėnj 
Stovyklavietės ieškoti never 
ta. nes siūles ardo šalti vėj 
pirštai , o nuo kalnų vis da 
kr inta užsilikusios žiemo 
šaltis ir drėgme. 

Sol Duc Hot Springs Resor 
irgi t ikra valstybinio park 
įdomybė. Čia gali išsinuomol 
rankšluostį , visas, net iki kž 
klo, pasinert i į siera dvokiam 
vandenį ir tupėt i kad ir ii 
aušros . Vanduo garuoja, į no; 
.lenda supuvusio kiaušini 
kvapas , o baseinėly tupi krūv 
sveikatos entuziastų. Lauk 
vos 50F šilumos, stebiuo: 
žmonių pasišventimu sveik; 
tos kul tūra i . Kažin, jeigu : 
išdrįsčiau save įmerkti į ši 
cheminę laboratoriją, turbi 
bijočiau, kad su sieros garai 
kur nors nekyštelėtų ragai i 
blizgančios akys. Ir kas tada 
Pasivaikščiojam, ieškodan 
stovyklavietės, tačiau nesi 
gundė nei plotas, nei šlapia: 
siera garuojantis, oras. B; 
seine į kempinę turbūt ruošė 
pavirsti pagyvenusi japon 
porelė, nes po trijų valand 
taip ir palikome juodu sėdė 
vandens ir garų ekstazėj. 

Turisto akį VVashington va 
stijos miškuoti kalnai ir p. 
kalnės verte veria, kaip ž 
muogę ant smilgos koto, VVe 
erhaeuser bendroves iškirs 
ir vėl atsodinti milžiniš 
miškų plotai. Guli nereikali 
ga, negyva mediena, styro k< 
mai, nors tarp jų atkakliai k 
la.si j aunų spygliuočių daig; 
Sunku tikėti, kad ne tik be 
drovė, bet ir mes visi iški 
tome šimtmetinius medžiu 
kad popieriaus užtektų v 
s tyklam. kompiuteriam ir • 
šiem kitiem nuplešiamie 
var ian tam. Bėga st irna u 
plikais, iškirstais medžių p 
tais, o. pavažiavus giliau 
mišką, stovi puikus bendrov 
pas ta tas . Augmenija krinta 
ne nuo stogo, žydi gėles, 
vartų, kažkur veda medž 

Kauno zoologijos so<)r -'n> r,i:t< 
operos solistai Virgilijus Norei 
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alėja. Paeini toliau, visas par- kitam 
kas žydinčių rododendrų, retų ranka 
medžių, spalvotų primulių, so, ko 
Mokėti nei cento Tik ateik, pi- ekran 
lieti, pastovėk ir pažiūrėk, liūs. 
kaip mes dailinam aplinką, ir platu.-
tylėk. O patylėjęs vel piešk po- sitikt: 
pierių nuo voliuko, į šiukšles pasuk 
mesk tonas reklamų, valgyk iš rę, a 
popierines lėkštes su mėlynom jau 
gėlytėm. Tegul rėkia visi vaizd 
žaliagalviai, juk elgtis reikia piršt? 
civilizuotai. L'žnu 

Mt. St. Helen's St i ib inant is moja 
įspūdis, žvelgiant iš lankytojų vimp; 
centro pastato. Kur tik nemesi Pal 
žvilgsnio, lyg dantų krapš- mašir 
tukai guli pilki ir nuogi masu 
medžių kamienai, slėnyje, lio Ii 

.griovelius išsikasusi, teka dū- niam 
s tant i upė. 1980 m. gegužes birže! 
18 d. stulpai dūmų ir strėlės festiv 

*žaibų išsiveržė iš ugniakalnio pines 
viršūnės ir šono. Tirpo sniegas šį bt 
ir kalną supantis ledynas, o teatn 
verdantis purvas ir ledai juos- norej 
tom plauke slėnio link, kar tu narni 
nešdami augmeniją ir gyvu- vaiki 
liūs. Žuvo tūkstančiai bne- dešin 
džių, meškų, paukščių ir žuvų, verk 
žuvo smalsuoliai ar atsisakę men. 
išsiveržusio ugniakalnio apy- lai d; 
linkę apleisti narsuoliai žmo- pirko 
nės. Degančio vėjo bangos ir Good 
karšti pelenai galutinai viską kala: 
užklojo pilka danga ir pelenais bėgiu 
perkraut i debesys, kamuo- nuot; 
liais barstė šios tregedijos pa- truki 
likimą dar toli už kalnų, ki- domi 
tose apylinkėse, kraštuose, ant s 
Gražusis Spirit ežeras virto Fui 
suverstų žemių, pelenų ir uždu 
rastų koše kaln; 

Tačiau gamta moka glostyti pįne 
žaizdas, save gydyti. Grįžta ba pi 
paukščiai, gyvuliai, iš pele- drauj 
nines žemės pradeda kaltis ir kerta 
žydėti lubinai. Net ir koše ta- neša 
pęs Spirit ežeras skleidžiasi minu 
nauja gyvybe. Tirpstantys le- plėve 
dynai ir sniegas su užtvenktu puod 
upeliu pagimdė naują, gražų 
Coldvvater ežerą. Išsinuomok 
laivelį, pasiimk meškerę ir ne- . 
galvok, kad ir mirtis gali būti *į 
kūrybinga. Bet tik nežvelk į 
slėnį, kuriame guli stora pe- . 
lenu pluta. Ten kalno briauna >• . 
ant sėdvnes atšliaužia seto- t 

. , . ., . , tuvn 
nas ir. išdulkinęs pelenuotą wma 
uode-ą. man siūlo baltą lu- *• 

i b i n ą - ką-. 
j ir... n a m o Leik 

Ne visos naktys yra mielos amn 
- ir žvaigždėtos, birželio pradžia foze: 
- Oregon ir VVashington pa- l* 
i. krantese lietinga ir vesi. Patys valy 
.- pagrindiniai higienos reikalą- mą. 
'- vimai verčia retkarčiais stoti 209 
i, moteliukuose, čiupinėti kve- mai 
- piančio muilo gabalėlį, prisi- kieč 
i- minti nugara bėgančio šilto bror 
n vandens skonį. Lova karališko meg 
s dydžio, visa galva ir pečiais Li 
)- įsikasu j dvi pagalves, pa- pras 
į spaudžiu mygtuką. Krepšinio meg 

9 rugtynės. žaidžia A. Sabonis. Liet 
.o Tarp dviejų pagalvių sėdint, kos 
iž įkaista mano lietuviška galva, mai 
ų Šaukiu, liepiu Saboniui tam ir ta-1 

i 9 

1V 

e Šventoje, kurioje huvo pagerbti fia tfimę trys 
a (dešinejeV Vladimiras Prudnikovas 'kairėje' 

idienis 

• 

piliečiui užtverti kelią 
, tačiau niekad neklau-
manda pralošia Saboni.-> 
e reklamuoja automobi-
Vyras gražus, aukštas. 
! pečiai, būtų smagu su-
L Portland jau čia pat, 
i Į dešinę, o gal ir į kai-
pvažiuoji, privažiuoji ir 
durų skambutis. Įsi-
uojate, prieinu ir beveik 
I įkišu į slambučio lizdą. 
gary kvaakasi būtybė, 
liesu pirštu, visur pak-
i kava. 
apinė ramiai ilsisi ant 
įos stogo, purškia lietus, 
įa bėga Ashland mieste-
nk. Šiame universiteti-
b miestelyje kasmet 
io men. vyksta Šekspyro 
aliai. Išlindę iš pala-
, negalėjome svajoti apie 
:i kitą pastatymą, tam 
i be stogo ar su. nors 
au pamatyti veikalą, ku-
; Šekspyro charakteriai 
čioja ir vaidina dvi-
uo amžiaus roles. Nors 
sužinojęs, kad birželio 
pradžioj Šekspyro veika-

ir nestatomi. Ką gi, nusi-
me ir nuėjome į The 
Person oi Szechuan. Vei-

i tvarkoj, daug buvo 
ta, šaukta ir truputį dai-
i, nors po trijų valandų 
įsio spektaklio salėje 
navo daug ištiestų kojų ir 
ėdynių pakabintų galvų, 
dūkas vel bėga į pakalnę, 
sęs kopia i cementinį 
j . kelione baigiasi, pala-
per didele, kaulai atsikal-
-ieš miegmaišio ir žemes 
jyste. Lėktuvas sparnais 
. debesis, skuba į saulę ir 
mane. džiaugsmą, prisi
ims. Ant lėktuvo sparno 
suoja raganėle ir siūlo 
uką kavos. Lietuvoj. 

LIETUVOS KINO 
4ĖGĖJV DARBUI — 
KSLNTS MEŠKIUKAS" 

strijoje vykusiame pasau-
ino megejų festivalyje lie-
i kūrėjų juosta pelne gar-
iausią festivalio apdova-
ną — .Auksini meškiu-
Juo įvertintas Jūratės 

aitės ir Vidmanto Gaigalo 
įacinis filmas ...Metamor-

: 

• 

;tuvos kino mėgėjai festi-
je pristatė vienintelį fil
is viso festivalyje parodyti 
pasaulio kino megejų fil-
Sidabrinį prizą pelne vo-

ių filmas „Be problemų", 
izinį — austrų kino-
ejų darbas „Misterija"', 
epos pabaigoje Suomijoje 
idesiančiame „Unicos" 
ejiškų filmų festivalyje 
uvai atstovaus trys Muzi-
akademijos studentų fil-
ir Klaipėdos vaikų sukur-
inimacinis filmas. 'Elta» 

• 

. 

..mažyliai* tigriukai, dalyvavo 
bei Eduardą.- Kaniava 

Nuotr Eltos 
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•Kompiuterių darbų be
galybė, tik darbininkų 
nėra. JAV įstaigos, nerasda
mos atitinkamų vietinių dar
bininkų, kreipiasi į Kongresą 
išduoti kompiuterių profesio
nalams daugiau darbo vizų. 
Prieš šešis mėnesius Kongre
sas buvo taip ir padaręs, 
tačiau tos vizos jau beveik vi
sos išdalintos, o darbininkų 
dar vis trūksta. Kongresas 
žada vėl išduoti daugiau darbo 
vizų. Tačiau atrodo, kad šį 
kartą jos bus skiriamos kana
diečiams, ne darbininkams iš 
Europos ar Azijos, kaip 
anksčiau. Apskaičiuota, kad 
25% Kalifornijos Silicone Val-
ley techninėms įstaigoms va

dovauja darbininkai iš Azijos. 
Kongresas taip pat siūlo leisti 
500 užsienio medicinos se
selėms laikinai dirbti JAV-
ose, palengvinti ligoninėse 
seselių trukumą. (WSJ) 

* N u o rugsėjo 1 d. Švie
t imo ir moks lo ministerijai 
pavaldžios institucijos bus 
pertvarkytos, o darbuotojų 
skaičius jose — sumažintas. 
Su vaikais tiesiogiai nedirba 
penki ministerijos padaliniai 
— Pedagoginės raidos centras, 
Pedagogikos institutas, Infor
matikos ir prognozavimo insti
tutas, Egzaminų bei Leidybos 
centrai. Darbuotojų skaičius 
juose bus sumažintas perpus 
— nuo 400 iki 200 žmonių. 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

3a 'S-zM & 
• ' * < 
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<'•* 

r 
sekmadienj, liepos 25 d. 

N e k Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 

PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Konceleoruotoa ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas: svečias iš Lietuvos -

Tėvas Algimantas Gudaitis, SJ 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 Noringo* stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
5:00 ŠOKIAI ir ŽAIDIMAI visiems 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

VASAROS KAINOS 
Ryga 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St. Peterburgas 

ten ir atgal į vieną puse 
$760 
$742 
$742 
$742 
$723 
$779 
$761 

$572 
$581 
$581 
$583 
$553 
$553 
$581 

. , ... 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000 NJvQLWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL 773-48*4999 

5150 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5637 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

5058 S. ARCHER AVE, 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NDLES OFFICE 
9509 N.MILWAUKEE 

AVE., NILES.IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

Vokia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, LUNOISTEL 708.839.1000 

pokyliu agftt - tinku mirtim progom* 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

Reikalingas asmuo lengvai 
namų ruošai, skalbimui ir 
vaiko priežiūrai Hyde Park apy
linkėje. Darbas 4 vai. į dieną, 
nuo 8 vai. r. iki 12 vai. dienos, 
pirmd., trečd., penktd ir šeštd. 
Reikia šiek tiek mokėti ang
liškai. TeL 773-586-1925. M.I 

Reikal inga auklė, kuri 
savo namuose galėtų 

prižiūrėti 2 m. mergaitę. 
Skambinti 708-452-6536. 

Single gardener or a 
couple for p/t work at 

home in Burr Ridge, IL. 
Tel . 630-887-8119, Joyce. 

For Rent 
Cicero, IL, large 5 rms., 2 

bedrms, 2nd fl. apt. Heated, 
laundry room. Catt 630-655-

5501. Leave message. 

35 iki 40 svečių 

immmJkm 

40 iki 60 svečių 

t e l 
i & I O I iOOM 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

125 iki 175 svečių 

YBSDUM 
225 iki 550 svečių 

Condo for sale by owner 
4131 W. 93 PI., Oak Lawn, DL 

3 bdrms, 2 baths, 2 nd fl. 
$129,500. 

Call tel. 708-424-4087. 

Parduodu auto. Buick La 
Sabre '86 m., gerame 

stovyje, mažai mylių. Tel. 
773-476-0135. ne 

to LITHUANIA 
from $0.22 per/min 

Great rates to the ręst of the wortd - any day, any time. 
f~+ For information call Long Distance Posfc 
VSSAIL 

wwwJdoort.con> 1.fJ00.U9-044!y 

Išvežame šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus 
KokybiSkai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. Tel. 708-749-1922. mn 

«J» S-*o AUJAMCS 

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

No ooe makes round-
tnp travel to Lithuania 
easier and more convenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius with 
Just one hassle-free connection 
tbrough Stockholm. Our 4:30 pm. 
departure gtves you a retoed mom-
ing arrtval for business or pleasure 
When you're ready to retum, youll 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 
Economy aass. you can be 

sure our servtce will be vvortd-dass, 
and wHI aflow you to amve rested and 
refreshed - all for a reascnabte fare. 
Find out what a world of difference 
SAS can make for your next 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. 

TRUCK DRTVERS/OVVNER 
OPERATORS 

Chicago area trucking Co. needs 
solo & team owner operators for 
its expanding fleet. Top pay. 48 
statė. All new air-ride trailers 

provided free. 1 year exp. Speak 
English. Home often. 1995 or 

never trucks. Fleet owners 
welcome 

CaD Jerry for details: 
1-888-782-5400. 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. v.u 

iŠ NEKILNOJAMO TURTO 
KERTEI* 

(INFORMACIJA) 

rUflJH m 

SK946 
SKM4 

SKM3 
SK943 

rfWB 

Chicago 
Stochtafa 

Virta 
Coocftfwcj£n 

To 
StoO<tioini 

Vinius 
Cooertagen 
CMugo 

Departure 
4 3 0 pm 

9-20am *\ 
1245 prn 
3:40 pm 

Time ArrtMlTbm 
740 a m - l 
K»Oam+l 
2:15 pm 
5:40 pm 

. 

Parduodamas 2-jų miega-
mųju, 2-jų vonių ir 2-jų vir
tuvių mūrinis namas Brid-
geporte. Yra galimybė įrengti 
dar 2 miegamuosius. Kaina 
$105,000. 

Parduodamas arba iinuo-
mojamas su galimybe 
išsipirkti (Rent with the Option 
to avy) 3-jų miegamųjų namas 
59-toje gatvėje tarp Kedzie ir 
Pulaski. Yra garažas, rūsys, 2 
vonios. 

Kam mokėti nuomą, jei 
gali tapti savininku? Sis naujai 
įrengtas 2-jų miegamųjų butas 
su 1.5 vonios prieinamas 
kiekvienam. Butas patogioje 
vietoįe, Ford Citv. Komplekse 
yra baseinas, be to, butui 
priklauso garažas vienai 
mašinai. Kaina $64.900. 

Brighton Parke par
duodamu 4-rių butų mūrinis 
namas su rosiu ir garatu 2 
mašinoms. Kaina $219,000. 
Daugiau informaci|os 
jums suteiks ir padės nusipirkti 
arba parduoti 
nekilnojamą turtą 

RRST RATE 
REAL ESTATE 
AUdRA PADALINO 
4545W.67t>S»reet 
Chicago. II60829 
T*. 773-767-2400 

MARQUE1TE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trecd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 
Skambinti: 
Vladui, tet 630-243-9385 

Kokybiškai atliekami visi namų 
išores darbai: stogai, 'skfing*, 
K — nlTlsI, Miaissj tMfconsjl, 
uufciastr ir oscKsr, monrsrnaa, 

Tuck pokittng", namų ir garažų 
remontas. Skambini KnMani , 
įsi. 630-243-6424. 

R I V f R P A I 1 M J T O ' iOTIVf 
Ir) i I i a iinr—iU 

naudota] auto. Pigai paraaoaaajae tlsimo-
kėjimoi: remontaojame po avarija,; ama-
tome aato.feomuiją, utukone dalis te-
riausia kaina, keičiame agregatas. 

SkanbtmiRaHltcL7M-]tl-SSS«. 

773-585-9500 

S K E L B I M A I 
[vairūs 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IRQYVYBE8DRAUaMAS. 
Agentas Frar* Zapott ir OB. Mgr. Auksė 

S. Kana kafca ketuvtskai. 
FRANKZAPOU8 

• 32081/SWsat96*h8tnMt 
TsL (708)424-8664 

(773)661-8664 

SlASYy C ONSl RUCtlON 
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; pneetataJ: 
keramikos plytelee; "sidmgs*, 

•sofrUs', 'decfcs*, •gutters", plokšti 
ir "sningle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S.Beneba, m 630-241)912.% 

Įjnnosnojamaa 
apsildoanaa 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + .̂ eeurity'* 

TeL 773-778-1451 

SlOLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
MPployiBeiit Aycttcy 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBe: 

2346 W 6 9 * Street 
TeL: 773-776-1486 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

pnefiamoma kamomts. 
Draurjmas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 925-4331 

CONSTMJCTION Co. 
Dengiami stogai, katamas „siding", 
alietaani cemento, ^umbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
,,ljf*nted. iosured, bondedr 

Skambinti Sititui, 
teL 773-767-1929. 

G. L. Ouality Body Shop 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti) Lietuvą 

' I S N O S U I I C * 
Skambinkite 815-723-7650. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v-, 
teL 708452-2110. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Aichcr 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 

m 
BAKES 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, n 60*10 

TeL 312-444-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
SavaMgaH. uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO seimą Michisjan valstijoje 
nuo 1940 m. senoviško tradiciniu bodu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausiu, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynaia, su .chivea", Peato, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Situos šorius rasite 
maisto parduotuvėse, .deli" skyriuje. Galite ^JjtOBUL/J* 
užsisakyti ir telefonu. 616-462-3301 "*""• " 
arba per world wide web: 
www.andrulisckeese.com ~~^^_ «... 

Incfssjn F aini Cassst usky, irc 
4296 aSSarfOn, FaaSSaS, tM 4S410 

Nekilnojamo turto 
GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

offc f773) SS6-S9S9 
home (708) 425-7160 
f»9er (708) 886-4919 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart ta ftsy 
Realty Group Ine 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bm. 773-585-4109 Faftr 3U-3SS-S307 
F«a 773-5*5-3997 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. IKnois 60453 
BuansM (708)423-8111 
VoiceMsI (708) 233^374 
Fax (708) 423-923S 
Paosr (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 «&JJL 

ASTA T.MIKUNAS 
Protastonaaai ir sąžiningai patarnauja 

įyainų nuosavybių pirkime ir pardavime 
miestą k priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
R£ftfK* HOME CENTER 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą.; W ••':-t.'J 

• .ibreclosure" ir ,Jiandvman-spe-
cial" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

Čikaam Siaurcjc ir itanrimaoic pnemiafivov 
perkam ar parduodam auotavybet. falipkitts 

COU5UJCLL 
BANKCK U 

• B S M Į 
AUDRA 
KUBILIUS 

IS0«ShennanAve. 
Evanslon. IL60201 
Business (847) 864-2600 
Fax (847) 475-5567 

Greitas, Voict mail 
profeaionalus (847)465-4397 
ir Mtiningaa E-mail 
patarnavimai akubihas#aol com 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is aocepting applicants for 

Permanant Residence! 

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

OTSconcanuating m immtgration to Canada 

www.redeusa.com 

KMIECIK REALTORS 

2 1 . 4365 S.Archer Ave 
7922 S.Pulaski Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norte parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
vetoi. 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo Šiandien! 

(630) 207 2748 

Parduodamas 1 mieg. „condo" 
pirmame aukšte, netoli Marquctte 
Parko, ant Pulaski gatvės. Arti 
krautuvių ir susisiekimo. Palikti 
žinutę. Td. 773-838-1373. MM 

http://www.flysas.com
http://www.andrulisckeese.com
http://www.redeusa.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruofia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkitienė 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

NAUJAS TAUPYMO BŪDAS — 
„529 PLAN" 

Mokestis ut mokslą įvairio
j e mokslo įstaigose kasmet 
didėja. Vis dažniau pasitaiko, 
kad vaikai nori ir gali moky
tis, bet jų tėvai neturi pinigų 
užmokėti už mokslą. 

Dabar yra įvedamas naujas 
taupymo planas, padėsiantis 
taupyti studijoms, kol kas pa
vadintas „529 Plan". Apie šį 
naują planą — turėtų žinoti 
tėvai ir seneliai, norintys tau
pyti vaikų ar vaikaičių atei
ties mokslo išlaidoms univer
sitete. Ši investavimo — tau
pymo programa „529 Plan" pa
vadinta pagal mokesčių (tak
sų) kodo sekciją, prie kurios ji 
buvo sukurta. Ateityje šis pla
nas ar programa galbūt pa
garsės, kaip pagarsėjo 40 K k) 
planas, dabar visiems žinomas 
kaip vienas iš populiariausių 
pensijos planų. 

Kai kurios „529 Plan" versi
jos jau veikia 16 Amerikos val
stijų, tai: Arizona, Connecti-
cut, Delaware, Indiana, Iowa, 
Kentucky, Louisiana, Massa-
chussets, Montana, New 
Hampshire, New Jersey, New 
York, North Caroiina, Utah, 
Rhode Island ir VVisconsin. Ki
tose valstijose įstatymo įvedi
mas šiam taupymo planui yra 
jau pradėtas (pending), tai: 
California, Maine, Minnesota, 
Missouri, New Mexico, Okla-
homa, Veroont. O Florida, 
Virginia ir Wyoming dar tiria 
šio plano įvedimo galimybes jų 
valstijose. Reikia tikėtis, kad 
po kelių metų šis planas bus 
įvestas visose Amerikos valsti
jose. 

„529 Plan" leidžia tėvams ir 
seneliams atidaryti sąskaitą 
(account) banke, kurio savi
ninkas (beneficiary) yra vai
kas. Pinigai toje sąskaitoje au
ga, o mokesčių mokėjimas ati
dedamas iki to laiko, kai tuos 
pinigus reikės išimti užmokėti 
už mokslo išlaidas. Tada rei
kės užmokėti mokesčius, bet 
tie mokesčiai bus žemesni, nes 
bus mokami ne pagal tėvų, bet 
pagal vaiko — studento paja
mas. 

Daugelis valstijų už „529 
Plan" investavimus neima 
valstijos mokesčių. Vaikas — 
studentas gali lankyti univer
sitetą bet kokioje valstijoje. 
„529 Plan" yra prieinamas ir 
ne tos valstijos gyventojams. 
Tai reiškia, kad to plano in
vestuotojas ir būsimas studen
tas gali gyventi bet kur ir lan
kyti bet kurį universitetą, ne
būtinai jų gyvenamoje valsti
joje. Tėvai ar seneliai, norėda
mi pasinaudoti tokiu taupymo 
planu, gali ieškoti geriausio 
varianto bet kurioje valstijoje, 
tačiau jiems gali tekti patirti 
kai kurių sunkumų mokesčių 
mokėjimo metu, atidarant są
skaitą „529 Plan" kitoje, ne jų 
gyvenamoje valstijoje. 

„529 Plan" turi ir kitų tei
giamų pusių: nėra nustatyta 
pajamų riba norinčiam į tą 
planą investuoti. Įnešama į 
.529 Plan" suma gali boji la
bai didelė — tėvai ar seneliai 
gali į tą planą įdėti iki 50,000 
dol. per vienerius metus. O jei 
pinigus deda kartu tėvai ir 
seneliai, tai ta suma gali siek
ti 100 tūkstančių dol. ir nebus 
jokių problemų su vadinamuo
ju dovaniniu apmokestinimu 
(gift tax). Tėvai ar seneliai — 
dovanų davėjai — gali 5 metų 
vertės dovaną įdėti iš karto. 
Bet šitokią didelę — 5 metų 
dovanų vertės sumą (pagal 
mokesčių įstatymus 10 tūks
tančių dolerių leidžiama nor

maliai dovanoti kasmet) — 
įdėti į šį planą, nenorint turėti 
problemų su mokesčiais, gali
ma tik kas 5 metai. 

19 valstijų, jų tarpe ir Illi
nois, turi vadinamąjį „prepaid 
tuition plan". Pagal šį planą 
investuotojai „perka" rytdie
nos mokslapinigius šios dienos 
kainomis. Jei pvz., pinigus, 
kurie padengs puse jūsų vaiko 
mokslapinigių ateityje jūs 
įmokėsite dabar, yra garan
tuojama, kad ta suma padengs 
puse jūsų vaiko mokslapini
gių, kai jis pradės lankyti uni
versitetą, nepaisant, kiek mo
kestis už mokslą būtų pa-
branges. Bet šie planai turi 
rimtų apribojimų. Daugumas 
jų tinka tik ribotam skaičiui 
universitetų. Jei vaikas lan
kys kokį nors kitą universi
tetą, tai jo mokslapinigiai bus 
padengti tik tiek, kiek buvo 
įmokėta, ir dar bus pridėtas 
infliacijos procentas. Kiti pa
našūs šio tipo planai skiriami 
tik tos valstijos gyventojams. 
Dauguma taisyklių neleidžia 
perkelti pinigus iš vieno vaiko 
sąskaitos į kito vaiko sąskaitą 
tuo atveju, jei vaikas neiš
naudoja visos jam skirtos su
mos. 

„529 Plan" minusai: šio pla
no investuotojas neturi pasi
rinkimo į kokius „stock" ar 
„rautual funds" jis nori inves
tuoti, tai už jį padaro valstija. 
Kai kuriais atvejais tai nėra 
greit augantis sėkmingas in
vestavimas, pvz., Kentucky 
valstijoje „529 Plan" pinigus 
investuoja tik „ Treasury se-
curities" — valstybės iždo ver
tybinius popierius, kurie ne
auga taip greitai, kaip kiti 
vertybiniai popieriai. New Jer
sey valstijoje „529 Plan" pini
gus investuoja į konservaty
vias investavimo akcijas 
(stocks). Massachusetts, N. 
Hampshire, Delaware ir Ari
zona investuojami į įvairius 
„mutual funds", kurie keičiasi 
vaikui augant. Plano pradžioje 
į akcijas investuojama 80 
proc., o po to vaikui artėjant 
prie gimnazijos užbaigimo, 
siekiama to, kad į akcijas būtų 
investuota tik 20% pinigų. Tai 
yra vienas „529 Plan" minusų. 

Nors mokesčių mokėjimas ati
dedamas (taz deferment) ir 
žemesni mokesčiai (lower tax 
bracket) vaikui yra didelė pa
galba, bet tai nereiškia, kad 
investavimas augs taip, kaip, 
kad jis būtų investuotas pel
ningiau, išradingiau. Kitas 
trūkumas ar rūpestis — kiek 
tokia programa gali jums kai
nuoti? Žinoma, išlaidos neper
auga mokesčių mokėjimo už
darbio, bet vis dėlto susidaro 
išlaidų keičiant „mutual 
funds", „bonds" ir kt. Dar ki
tas rūpestis — kaip bus žiū
rima į šiuos sutaupytus pini
gus, kai būsimam studentui 
ateis laikas galvoti apie uni
versiteto paramos — „finan-
cial aid" prašymo? Dabar dau
gumas specialistų mano, kad į 
„529 Plan" pinigus bus žiūri
ma kaip į tėvų nuosavybe. 
Būsimam studentui tai yra 
naudingiau, negu tai, kad tie 
pinigai būtų padėti jo vardu. 
Finansų specialistai galvoja, 
kad naudojant „529 Plan" savo 
vaikų studįjų taupymui, nega
li nepasisekti. Tvirtinama, 
kad geriausia vaiko mokslo 
taupymo forma — įvairių tau
pymo planų junginys. 

Nors „529 Plan" turi geres
nių galimybių augti negu iš
ankstinis mokestis už mokslą, 
bet jis negarantuoja pačių ge
riausių investavimų — „inves-
ment performance". Jeigu 
mokslapinigiai vėl labai pa
didėtų universitetuose, tai 
daugelis žmonių gal geriau 
norėtų turėti garantiją, kad 
jiems nereikės mokėti dau
giau, nepaisant tokios progra
mos kitų apribojimų. 

„Educational IRA" leidžia 
sutaupyti tik 500 dol. mokslui 
per metus, bet jie gali būti in
vestuoti pelningiau taip, kaip 
ir kitos programos, vadinamos 
„after-tax savings earmarked 
for college". Didžiausias „529 
Plan" pliusas yra tas, kad jis 
leidžia tėvams ar seneliams 
užmokėti vaiko/vaikaičio 
mokslapinigius, ir ne dalį, o 
visus! Tėvai ar seneliai turėtų 
kaip galima anksčiau pagalvo
ti apie savo vaikų mokslą, jų 
ateitį ir pradėti vienokiu ar ki
tokiu būdu taupyti. 

Naudotasi „Chicago Tribū
ne" (1999 m. gegužės 17 d.) 
medžiaga. 

•Federalinis! saugumo 
pareigūnai tyrinėja Ameri
can Airlines oro liniją dėl 
neseniai įvykusios nelaimės 
Arkansas valstijoje ir kitų ne
laimių per praėjusius šeše
rius metus, kurių priežastis, 
spėjama, pilotų klaida. (WSJ) 

Rokiškio NepriUaoaoujrbta ūkšUį* piktinimam* paatato 1944-1954 m. 
reik* NKVD itabaa. 1999 m. ant Oo paatato pritvirtinta atminimo lenta, 
kurios autorius - skulptorius Jonas Jagftla. Nuotr. R. Trimoniene* 

A.tA. 
BARBARAI 

BLINSTRUBIENEI 
iškeliavus į Anapilį, jos dukroms SEVERINAI 
JUŠKIENEI, žentui NARDŽIUI, DAIVAI 
PANARIENEI, žentui RAIMUNDUI, vaikaičiui 
EGIDIJUI, provaikaičiui RAIMUNDUI ir kitiems 
giminaičiams nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

Algis ir Jolita Biručiai 
Raimundas ir Genė Rimkai 

Zenonas ir Vanda Petkai 

A. t A. 
mokyt. ANTANAS VOSYLIUS 

Gyveno Čikagoje, Bnghtpn Parko apylinkėje. Mirė 
1999 m. liepos 6 d., sulaukęs 91 metų. 

Gimė Lietuvoje, Bakšėnuose. Amerikoje išgyveno 50 
metų. 

Nuliūdę liko: žmona Genė Mikutavičiūtė, daug 
sūnėnų ir dukterėčių bei kitų giminių Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, liepos 11 d. nuo 3 
iki 8 v. v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės pirmadienį, liepos 12 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

DRAUGAS, 1999 m. liepos 10 d., šeštadienis 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1999 m. liepos 9 d. Lietuvoje mirė 

JLfJL 
APOLONIJA JANONIENĖ, 
sulaukusi 97 metų. 
Nuliūdę liko: Lietuvoje duktė Danutė Gogelienė, 

žentas Juozas, Amerikoje duktė Ksavera Jančienė, žentas 
Bronius, sūnus Antanas Janonis, marti Julija; anūkės: 
Jūratė ir Rūta Jančytės, Ingrida Janonytė • Scheckel. 

Šv. Mišios už Velionės sielą bus atnašautos Sunny 
Hills,FL. 

Nuliūdusi šeima 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

ELENA MICKEVIČIŪTĖ 
, BULKAITIENĖ 

MininfTfiusų mylimos Žmonos ir Mamos, kurios 
netekome 1994 m. liepos 13 d. mirties sukaktį, šv. Mišios 
užjos sielą bus aukojamos š. m. liepos 13 d. 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti Velionę maldoje. 

Nuliūdę: vyras, sūnus, dukra su šeimomis. 

Mirus 

A. t A. 
JONUI PARONIUI, 

reiškiame gilią užuojautą dukrai IRENAI, sūnui JONUI 
su šeima, broliui ZIGMUI su šeima ir svainei IRENAI 
KAIRYTEI bei visiems draugams ir pažįstamiems, 
netekus mylimo Tėvo, Draugo, Brolio, Bendradarbio, 
Bičiulio... 

Skirmantė ir Tomas Miglinai 

Gerbiamai 

A.fA. 
BARBARAI 

BLINSTRUBIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, jos vyrui TEODORUI, mieloms 
dukroms SEVERINAI JUŠKIENEI, žentui 
NARDŽIUI, DAIVAI PANARIENEI, žentui RAY, 
seserims STELLAI PAŠKONIENEI ir JADZEI 
VANAGIENEI, svainiui AUGUSTUI PAŠKONIUI, 
anūkui EGIDIJUI ir proanūkui RAIMUNDUI, kartu 
liūdėdami gilią užuojautą reiškia 

Roma ir Viktoras Masčiai 
Marytė Miklienė 

Aldona ir Juozas Šulaičiai 
Lialė ir Juozas Žvyniai 

St. Petersburg, FL 

Veikliausiam Jaunimo centro nariui 

A. t A. 
JONUI PARONIUI 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame dukrai 
IRENAI, sūnui JONUI ir broliui ZIGMUI su šeimomis, 
svainei IRENAI KAIRYTEI ir visiems Jono 
artimiesiems. 

Drauge liūdime: Jaunimo centro taryba, valdyba, 
pagalbinis moterų komitetas 

ir visas Jaunimo centras 

A.tA. 
BARBORA BLINSTRUBIENĖ 

Razvilaitė 
Gyveno Čikagoje. Mirė 1999 m. liepos 7 d. sulaukusi 

89 metų. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko: vyras Teodoras, dukros: Severiną Juš

kus, žentas Nardis ir Daiva Panariene, žentas Raymon-
das; anūkas Egidijus Juškus su šeima; seserys Stella 
Paškonienė, vyras Augustas ir Jadze Vanagiene su šei
ma; svainė Eugenija Blinstrubienė su šeima bei kiti gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė pašarvota penktadienį, liepos 9 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. ir šeštadienį, liepos 10 d. nuo 8 vai. ryto iki 
10 vai. ryto Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
YV. 71 St. 

Laidotuvės šeštadienį, liepos 10 d. iš laidojimo na
mų 10 vai. ryto Velione bus nulydėta į Švc. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Barbora bus palai
dota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę: vyras, dukros, anūkas, seserys ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 800-994-
7«nn 

LIETUVIU 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) 
GĖRALO F. DAIMID 

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

Now in Oak Lawn & Oriand Park 
ALLPHONES l 

1-773-523-O440 
SERVICES AVAILABLEAT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBĄS LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILIĄ 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALLPHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (A DERBY RD.' 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALLPHONES 

CHICAGO 1-77S-476-2S45 
NATIONWTOE TOLL FREE (nemokamu) Tel. 1-800-994-7S00 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VYESTCHESTER, 10501 VV. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietvtvių kapinių 

11028 S. Southwest H w y . 
P a l o s Hills, IL 
708-974-4410 

J I t ' • i 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE STATOME PAMINKLĄ LITUANISTINĖMS 
MOKYKLOMS 

Vienas jauniausių mūsų dienraščio 
mo dienos proga! 

Šį p i r m a d i e n į , liepos 12 d., 
vienintelis lietuviškas dien
raštis, leidžiamas už Lietuvos 
ribų — „Draugas" — švenčia 
90-ąjį gimtadienį. Ką pado
vanosime šiam garbingam su
kaktuvininkui? Ar keletą 

, naujų prenumeratų, ar vieną 
kitą auką jo leidybai paleng
vinti, ar tvirtą pažadą apsilan
kyti visuose sukaktuviniuose 
renginiuose, kurių pirmasis — 
rugpjūčio 22 d., sekmadienį, t. 
marijonų sode. Jeigu mes 
sveikiname ir apdovanojame 
savo artimuosius jų asme
niškų švenčių proga, „Drau
gas" juk yra visų lietuvių ar
timasis jau net devynis de
šimtmečius. Pasveikinkime jį, 
palinkėkime dar „šimto metų 
be šių metų!" 

Sof i jos J e l i o n i e n ė s r a š i 
n y j e „ L i e t u v o s D u k t e r ų 
d r a u g i j o s s u k a k t u v i n ė 
šventė" , išspausdintame š .m. 
liepos 8 d. „Draugo" laidos 4 
psl., pasitaikė kelios nemalo
nios korektūros klaidos. Nes i 
leidžiant į smulkmenišką jų 
nagrinėjimą, patikslinimui 
spausdiname ištisą sakinį, ku
riame pasitaikė vienokia ar 
kitokia klaida. Straipsnio I 
stulpelio viduryje turėjo būti: 
„Aukas prie altoriaus n e š ė 
draugijos pirm. Joana Krutu-
lienė. vicepirm. Janina Miku-
taitienė ir vyr. seniūnė Valė 
Plepiene". II stulp. 2-me skirs
nelyje turėjo būti: „Po to ei lės 
tvarka buvo išvardintos visos 
pirmininkės: Bronė Petra-
vičienė-Peter? ( ji mirė Arizo
noje, vos keletui dienų pras
linkus po šio minėjimo). Brone 
Dikinienė, Elzė Diminskienė. 
dr. Alina Domanskienė. Elena 
Kučiūnienė, Birute Briedienė, 
Sofija Adomaitiene, Emilija 
Kieliene. Danguole Valenti-
naite. Stase Paulioniene, Juli
ja Smilgiene, Marija Noreikie-
nė ir dabar draugijai vadovau
janti Joana Ki-utulienė". III 
stulp. 2-me skirsn. turėjo būti: 
..Tai Regina Smolinskienė — 
renginių vadovė ir Danutė 
Gierštikienė. papuošusi kop
lyčios altorių, prisidėjusi prie 
salės puošimo". Straipsnio au-

.skaitytojų* sveikina „Draugą" gimi-

tcrę ir kitas pasitaikiusių 
klaidų paliestas moteris ats i 
prašome. 

A n g l i j o s L i e t u v i ų k l u b o 
g e g u ž i n ė įvyks sekmadienį , 
liepos 11 d., 12 vai. Šau l ių 
namuose, Čikagoje. Bus geras 
maistas , nuotaikinga Kosto 
Ramanausko muzika ir kit i 
įvairumai. Gegužinė sute iks 
gerą progą atsigaivinti ir pa
bendrauti vėsinamoje Šau l ių 
salėje. Visi maloniai kviečiami 
atvykti. 

K o k s č ia „ l a i m ė s š u l i 
n y s " , jeigu jame vis iškai 
mažai „laimių"? Įliekite savo 
lašeliuką į „Draugo" vasaros 
šventės „laimės šulinį", paau
kodami laimėjimų. Juos su 
džiaugsmu priima mūsų ad
ministracijos tarnautojos dar
bo dienomis. Vasaros šventė 
ruošiama rugpjūčio 22 d., sek
madienį. 

V y r e s n i ų j ų l i e t u v i ų c e n 
t r e , „Seklyč ioje", l iepos 14 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
paminėtas dr. Vinco Kudirkos 
mirties šimtmetis. Visi ži
nome, kad V. Kudirka yra Lie
tuvos himno autorius; jo leis
tas ir redaguotas laikraštis 
„Varpas" pasiekį susipratusių 
l ietuvių širdis ir žadino tau
tinį atgimimą, skatino kovoti 
del lietuviškos spaudos ir 
laisvės. Minėjimo programą 
atliks paties vyresniųjų lietu
vių centro pajėgos, taip pat 
pasiklausysime kun. A. Sau-
laičio pasikalbėjimo su Lietu
vių TV žurnaliste D. Kutraite 
(video juostoje). Bus bendri 
pietūs. Visi maloniai kvie
čiami ir laukiami. Atvykite! 

L i e t u v i ų t a u t i n i u š o k i ų 
i n s t i t u t a s rengia taut inių šo
kių mokytojų kursus rugpjūčio 
15-22 d. Dainavos stovykla
vietėje, Manchester, MI. Kur
sai skiriami tautinių šokių 
metodikai ir supažindinimui 
su XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės repertuaru. Informa
ciją teikia Nijolė Pupienė, 
7355 S. VVhipple. Chicago, IL 
60629. tel. 773-436-7343. 

I.* kaires pedagogas Juozas Masilionis. kuris rūpinasi lietuvių mokytojų 
istorijos leidyba, ir visuomenininkas, solistas Vaclovas Momkus. 

Prieš keletą m e t ų Pedagogi
nis l i tuanistikos inst i tutas , 
veikiąs Čikagoje, i škėlė mintį, 
kad reikia surinkti , sureda
guoti ir išleisti knygą „Lietu
viškasis šv ie t imas Šiaurės 
Amerikoje". Po kelerių metų 
sunkaus ir į tempto darbo min
tis realizuojasi. A š , Juozas 
Masilionis, sur inkau ir sure
dagavau 74 JAV l i tuanist inių 
mokyklų istorijas, o S t a s ė Pe
tersonienė 20 Kanados . Kam? 
Kodėl? O kad p a l i k t u m e istori
jai žymę, jog, gyvendami pri
verstinoje išeivijoje, dirbome 
Lietuvai: kūrėme ir i š la ikėme 
l ituanistines mokyklas , kad 
jaunimas nenuto l tų nuo savo 
tėvų ir protėvių šaknų; kad 
pastatytume paminklą litua
nist inėms mokykloms jų 50 
metų sukakties proga: moky
tojams, jose d irbus iems , mo
kiniams, jose savo l ietuvišku
mą st iprinusiems, t ėvams ir 
Tėvų komitetams, mokyklų iš
laikymo naštą a n t savo pečių 
nešusiems. „Exegi monumen-
tum!" Kaip ir Horacijaus pa
minklą s tatome n e iš vario, ne 
iš granito, o knyga . 

Mūsų s ta tomas paminklas 
— knyga — j a u baigiama 
laužyti puslapiais , bus didelio 
formato (maždaug Lietuvių 
Enciklopedijos arba žinyno 
JAV lietuviai), o puslapių apie 
700. Gausiai i l iustruota. Ko 
gero, ir Jūs , š ių ei lučių skaity
tojau ir skaitytoja, gal žiūrite 
iš kurio nors puslapio . O kad 
tas paminklas nesubyrėtų , ne
sugriūtų, bus įr iš tas kietais 
viršeliais. 

Leidėjo, Pedagoginio litua
nistikos inst i tuto, apskaičia
vimu, šios knygos iš le idimas 
kainuos apie 3 0 , 0 0 0 dol. Lie
tuvių fondas paskyrė 11,500 
dol. Deja, į m ū s ų du ats išau
kimus spaudoje ats i l iepė tik 
150 asmenų ar organizacijų, 

suaukodami 12 ,000 dol. Taigi 
tik tiek, kiek Lie tuv ių fondas. 
Ar tik tiek tes idomi l ietuviš
kojo švietimo istorija? Kur mo
kytojai, kurie jo se dirbo, kur 
mokiniai, dabar įvairūs profe
sionalai? Kur tėvai , komitetų 
nariai? O norėtume bent 250 
ar 300 egz. nus iųs t i Lietuvos 
bibliotekoms. T e g u ir Lietuva 
žino mūsų darbą. Knygų 
spausdinsime t ik tiek, kiek 
bus užsakyta. Gal dešimčia ar 
dvidešimčia daugiau . N e san
dėliams knyga spausd inama. 

Trečią kartą krep iamės per 
spaudą, prašydami pagalbos, 
dabar jau skubios. Čekius ra
šyti „Lithuanian Inst i tute of 
Education" vardu ir s iųst i vie
no ar kito redaktoriaus adre
su: St. Petersonienė , 2534 W. 

Prof. d r . J o l i t a K r i a u -
č e l i ū n a i t ė supaž indins moky
tojų studijų sava i t ė s dalyvius 
su vaikų l i teratūros rašytoju 
Vytautu Tamulaicui ir rašyt. 
Jurgiu Jankumi . Studijų sa
vaitės reikalais Šv ie t imo tary
ba prašo kreiptis į Audronę 
Elvikienę tel. 630-435-6349 . 

R o m a C h a n d l e r , Mem-
phis, TN, prie „Draugo" pre
numeratos mokesčio pridėjo 
100 dol. auką. Labai ačiū! 

A l g i s J . A r v y d a s , EI gi n, 
IL, apdovanojo „Draugą" 100 
dol. auka. J a m tar iame šir
dingą ačiū! 

Atsiųsti paminėti 

„ B r i d g e s " - tai 28 puslapių 
Amerikos l ietuvių bendruome
nes leidžiamas žurnalas anglų 
kalba, jo redaktorė Rasa Ardy-
tė-Juškienė. Birželio numeryje 
daugiausia rašoma apie liūd
nuosius birželio įvykius . Norė
dami užsisakyti šį žurnalą, ra
šykite: LAC. I n c / B R I D G E S , 
c/o Ramas Pliūra, 1927 West 
Boulevard, Racine, WI 53403. 

40th St„ Chicago, IL 60632 
arba: J. Masilionis, 4632 S. 
Keat ing Ave. Chicago, IL 
60632-4823 . Laukiame rėmėjo 
paramos (30 dol.) arba mece
nato (50 dol. ir daugiau). Pa
vardės tų aukotojų (nebent 
kas nenorėtų), kurių parama 
pas ieks ligi rugpjūčio 15 d., 
bus paskelbtos knygos gale. 

S.O.S. — laukiame pagal
bos! 

J u o z a s M a s i l i o n i s 

D R K. J U Č A S 
„ S E K L Y Č I O J E " 

Birželio 23 d., trečiadienį, 
vyr. l i e tuvių popietėje „Sekly
čioje" apsilankęs dermatolo
gas dr. Kastytis Jučas malo
niai sut iko mums papasakoti 
kaip reikia apsisaugoti, kad 
i švengtume odos vėžio. Savo 
informacinę paskaitą pavadi
no „Būkite atsargūs su sau
le". 

Odos pakitimus „nusisau-
linus" rodė vaizdajuostėje ir 
tai padėjo žiūrovams pamaty
ti ir suprast i skirtumą tarp 
normalaus apgamo ar karpos 
ir j a u prasidedančio vėžio. 
Ypač buvo svarbu pamatyti, 
kaip atrodo labai pavojinga 
piktybinė melanoma. 

Dalis Lietuvos Našlaičių globos komiteto, kuriame veikia ir Almos fondas. Sėdi: Juozas ir Sigutė Užupiai, Al
ma Adamkienė, Edmundas Ringus, Aldona Šmulkstiene. Stovi: Irena Kairytė, Birutė Jasaitienė (pirm.), Nijole 
Maskeliūnienė ir Regina Jautokaitė. 

diametras mažesnis už ket
virtadalį colio. J ie dažniau
siai būna ant nuo saulės ne
apsaugotos odos paviršiaus. 

Saulės turi labai saugotis 
raudonplaukiai (jų labai švie
si oda), šlakuotieji, taip pat ir 
blondinai. Svarbu ir privalu 
dėvėti plačiabrylę skrybėlę, 
kremą apsaugai nuo saulės 
(jų yra įvairių ir j ie vadinasi 
„sunscreen lotions"). Svarbu, 
kad kremų sudėtyje būtų zinc 
oxide ar titanium dioxide, nes 
tai kovoja prieš ultravioleti
nių spindulių žalą odos ląs
telėms. Taip pat reikia vengti 
„būti saulėje" nuo 10 vai. 

Dr. Kastytis Jučas 

Daktaras sakė, kad kadaise 
buvo laikoma gražu ir sveika 
nudegti saulėje. Deja, dabar 
paaiškėjo, kad saulinimasis 
yra pavojingas, nes ultraviole
tiniai spinduliai yra žalingi ir 
pavojingi odai. 

Jei turintis daugiau kaip 40 
metų žmogus nudega saulėje 
„iki pūslių" ir odos nusilupi-
mo tik 3 kartus, tai tas proce
sas padaro vadinamą „Photo 
damage" arba saulės randus 
— „Solar scars", o jie per il
gesnį laiką iššaukia „Photo 
aging" — odos pasenėjimą, 
raukšles , taip pat ir odos vėžį. 

Odos vėžys yra dažniausiai 
pasitaikanti vėžio forma ir 
lengviausiai pagydoma, jei bū
na pastebėta ir pašalinta (iš
operuota) pačioj ligos pra
džioje. Pagal naują techniką, 
ga l ima iš pigmentacijos nusta
tyti, ar tai melanoma, ar ne. 
Melonoma yra įnirtingiausia 
odos vėžio rūšis — auglys su
sidaręs iš ląstelių, vadinamų 
melanocitais . Yra ir basophi-
linių ląstel ių karcinoma. Ją 
gal ima 100 proc. išgydyti, tik 
reikia visą laiką stebėti, ar 
nesikartoja. Vadinamieji 
, .Squamos" celių karcinoma 
pavojinga tuo. kad per limfinę 
s is temą gali nukeliauti — 
metastazuoti į visą kūną. 

Jei pastebime apgamo for
mos, dydžio, spalvos pasikei
t imą, ir jei pajuntame, kad 
skauda arba ima labai niež
tėti ar kraujuoti — reikia 
tučtuojau kreiptis pas derma
tologą, nes bet koks apgamo 
ar karpos pakitimas gali būti 
pirmas odos vėžio ženklas. 

Paprastai apgamas būna si
metriškas (apvalios arba ova
lios formos, vienspalvis ir jų 

ryto iki 2 va i . popiet, k a d a 
sau lė s sp indul ia i yra pavojin
giausi . Yra gera i naudoti 2 5 
m g cinko tab le t ę į dieną, n e s 
tas m i n e r a l a s sumaž ina odos 
vėžio pavojų n e t 46 proc. 

D a k t a r a s patarė kas m ė 
nesį pas i t ikr int i visą kūną , 
nes ir sau lė je n e n u d e g u s vė 
žys gali a t s i ras t i a p g a m u o s e 
ir net š l akuose . Norintieji at
rodyti „nudegus ia i s" arba 
„rudaodžiais" ir nes isv i l inda-
mi saulė je gal i va i s t inėse 
įs igyti labai gerų v i sokiaus ių 
k r e m ų ir preparatų , kur ia i s 
i š s i t epus oda atrodys dai l iai 
saulėje įdegus i . 

E s a m e labai dėkingi dr. 
Jučui už taip gražiai ir 
įdomiai papasakotus faktus 
kaip apsisaugoti nuo odos vė
žio, raukšlių (nerūkyti ir 
nebūti rūkančiųjų draugys
tėje) ir kitokių odos prob

lemų. N e m a ž a s būrelis „Sek
lyčios" lankytojų (jau iš atos
togų grįžusios E. Sirutienės 
rašt inėje) parodė K. Jučui 
j i e m s rūpestį kel iančius savo 
odos nega lav imus , o daktaras 
su te ikė patarimų. Kaip malo
n u turėti tokį pas laugų lietuvį 
gydytoją. 

E m i l i j a J . V a l a n t i n i e n ė 

• A l m o s f o n d u i a u k o j o : a. 
a. Bronio R a i l o s a t m i n i m ą 
pagerbiant, žmona Dane ta ir 
duktė Neringa, Los Ange les , 
CA $100; Elena Pečiulis , Oak 
Lawn, IL $20. Dėkojame! Au
kos nurašomos nuo mokesčių. 
Tax I D 3 6 - 4 1 2 4 1 9 1 . Čekius 
rašyti „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų 
globa" p a ž y m i n t , k a d s k i r t a 
A l m o s f o n d u i ir siųsti 2711 
West 71 st. Str., Chicago, IL 
60629. *<36 

• J u l i u s i r Z i t a Š i r k a i . 
Palos Hills, IL, Ona Mažionytė, 
Lemont, IL, D a n a ir George 
Sved, S t . Petersburg, FL, ir 
Heidi Ann Nordbrock, Chicago, 
IL, v is i globoja po n a š l a i t į 
Lietuvoje. Pratęsdami va iko 
paramą kitiems metams, visi 
a ts iuntė po $ 1 5 0 . Aldona ir 
Algirdas Leskiai, Henderson, 
NV, suž inoję a p i e L i e t u v o s 
vaikų s u n k ų g y v e n i m ą , at 
s iuntė $ 3 0 0 ir nori p a d ė t i 
dviem v a i k a m s , kad j ų gy
venimas būtų lengvesnis . Vi
siems dėkojame! „ L i e t u v o s 
N a š l a i č i ų g l o b o s " k o m i 
te tas , 2 7 1 1 W e s t 71 st . Str . , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 . < * » M 

• „Sau lu tė" , Lietuvos vai
kų globos būrel is , dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia bei gausioms 
še imoms Lietuvoje . Aukojo: 
Rima ir dr. Linas Sidrys $60 , 
Janina ir Ira Marks $240 , tęsti 
m e r g a i t ė s m e t i n ę p a r a m ą , 
anon iminė geradarė aukojo 
$480 tęsti dviejų vaikų metinę 
paramą, dr. Austė Vygantienė 
$240 tęst i mergaitės met inę 
paramą. Labai ač iū! „ S a u 
lutė", 4 1 9 W e i d n e r Rd. , Buf-
falo G r o v e , IL6O069, te l . 847-
537-7949 , t e l . s u a t s a k o v u 
a r b a f a k s u 8 4 7 - 5 4 1 - 3 7 0 2 . 
Tax ID « 36-3003339. **>• 

• A n t a n a s G r i n a , vadi
namas L i e t u v o s l i to k r i k š -
totėvu, darys pranešimą „Lie
tuvos ekonominė padėtis ste
bėtojo a k i m i s " s e k m a d i e n į , 
l i epos 18 d., 12:15 v a i . p . p . 
(t. y. po 11 vai Mišių) P a s a u l i o 
l i e t u v i ų c e n t r o B o č i ų m e 
nėje. | „Atviro žodžio forumą" 
visus maloniai kviečia „Sau
lutė", Lietuvos Vaikų globos 
būrelis. *xts 

• l e i k a u L i e t u v i ų E n 
c i k l o p e d i j o s , i š l e i s to s A m e 
rikoje . S i ū l y t i F . S t u n g e v i -
č i u i , 7 9 W. M o n r o * St . , S u i t e 
1 3 1 0 , C h i c a g o , I L 6 0 6 0 3 -
4901. SV342 

• L i t h u a n i a n M e r c y L i f t 
r ė m ė j a s P e t e r M . M e n v y n , 
Orland Hi l l s , IL, a t s iuntė $ 1 0 0 
a u k ą , j o t e t o s , m i r u s i o s g e 
g u ž ė s 2 8 d., a. a. Marie D a u 
girdas Bolstad atminimui . LML 
dėkoja u ž a u k ą ir reiškia užuo
jautą ponui Merv/in. sms 

• A u t o m o b i l i o , n a m ų i r 
l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
s i e m s i š L i e t u v o s i r k i t ų 
kraštų . Kre ipki tės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance A g e n -
cy, 9 4 3 9 S . K e d z i e A v e . , 
E v e r g r e e n P k . , I L 6 0 8 0 5 -
2 3 2 5 . T e l . 7 0 8 - 4 2 2 - 3 4 5 5 (sk.) 

• N a m a m s p i r k t i p a s k o 
l o s duodamos' maža i s mėnes i 
n ia i s į m o k ė j i m a i s ir pr ie ina
mais nuoš imč ia i s . Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 W e s t C e r m a k R o a d . 
T e l . ( 7 7 3 ) 8 4 7 - 7 7 4 7 . 

• D Ė M E S I O ! V I D E O A P A 
R A T Ų S A V I N I N K A I ! Norėda
mi t i k r a i k o k y b i š k a i i švers t i 
v ideo prašus iš Lietuvoje n a u 
dojamos P A L s is temos į amcri-
kietiakają N T S C ir atvirkščiai, 
k r e i p k i t ė s \ I N T E R - V T D E O 
3 5 3 S S . A r c h e r A v e „ C h i c a g o , 
I L 6 0 6 0 9 . T e l . 7 7 3 - 9 2 7 - 9 0 9 1 . 
S a v . P e t r a s B e r n o t a s . (sk.) 

• B A L T I C M O N U M E N T S , 
1108 A m b e r Drive, Lemont, IL, 
60439 . Pr ie pat P L Centro. T e L 
6 3 0 - 2 4 3 - 8 4 4 6 . Leonidą ir Gedi-
m i n a s K a z ė n a i . V i s ų r ū š i ų 
paminklai , žemiausios kainos , 
g e r i a u s i o m i s s ą l y g o m i s . P a 
g e i d a u j a n t a t v y k s t a m e į na -
UiUS. (sk.) 

• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
C a s i m i r M e m o r i a l ą , 3 9 1 4 W. 
l l l t h S t . Tur ime dideli pas i 
r i n k i m ą : m a t y s i t e g r a n i t o 
spalvą, dydį ir t.t. G a m i n a m e 
p a m i n k l u s m ū s ų d i r b t u v ė j e 
pagal j ū s ų pageidavimą, brė
žinius . Pr ieš pastatant pamin
klą, ga l ė s i t e apžiūrėti ir įsit i
kinti , kad j i s padarytas , ka ip 
jau buvo j ū s ų pageidauta. S a v . 
L i l i j a i r V i l i m a s N e l s o n a i . 
T e l . 7 7 3 - 2 3 3 - 6 3 3 5 . (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

8641 S. t r o y S t , 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviikos pamaldos 

ir sekmadienio* mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 706-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436SJutoaWRd.,Chkago.IL60o29 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s Giba i t i s 
Chrflinės ir kriminalinės bylos 

6 2 4 7 8 . K e d z i e A v e n u e 
' C h i c a g o , TL 60629 

TeL^P73-776-8700 
T o O f r e e 2 4 hr . 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 
Settad. 9 v j . iki 1 v.p.p. 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvėa nuo „Draugo") 
TeL 773-184-0100. 

TeL 630-287-0200, Lemont, IL 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJLane it L F e y m a n 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, , 

asmeniškų sužeidimų ir kt bylose 
CS1S 8. Afcaor Am* Chicago, 

IL 0O83Z TeL S47-3S1-7SM 
(kalbame lietuviškai). Mes josų 
paslaugoms 7 dienas per savaite. I 

• D Ė M E S I O ! Legaliai iš
r ū p i n u v a i r a v i m o t e i s e s 
(Driver's Lic ) , Illinois I.D., vizų 
p r a t ę s i m ą — p i r m ą , antrą , 
t reč ią kartą . E d . Š u m a n a s 
1-708-720-2651 (ak; 

• P a d e d a m e i š s i l a i k y t i 
sunkvež imių vairuotojo teises 
ir susirasti darbą. Skambinti: 
8 4 7 - 8 6 7 - 0 5 6 4 arba 6 3 0 - 2 5 8 -
4 2 6 9 . 

• S i u n t i n i a i į Lie tuva , pri
i m a m i Balt ia Express įstaigo
j e tel . 8 0 0 - 7 7 2 - 7 6 2 4 , Siaurės 
Č i k a g o j e te l . 8 0 0 - 2 6 2 - 3 7 9 7 , 
J a u n i m o centre 773-778-7501 
(teirautis pas J. Sadauską), tnt 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
i š r ū p i n t i „Sočiai security". 
E. Š u m a n a s , t e l . 1 -708-720-
2 6 5 1 . (sk) 

. « 




