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Prezidentas rinkimuose 
ragina kurti naująją politiką 

Vilnius, birželio 23 d. 
(BNS-Elta) — Savo penkta
dienio kalboje per visas Lietu
vos televizijas kreipdamasis į 
gyventojus, prezidentas Val
das Adamkus apžvelgė vals
tybės situaciją bei perspekty
vas, dar kartą grįžo prie ba
landžio pabaigoje savo meti
niame pranešime pasiūlytos 
naujosios politikos idėjos. 

„Norėčiau, kad prasidedan
ti rinkimų kova būtų konst
ruktyvi ir korektiška. Kad 
partijos šį kartą varžytųsi ne 
retorika, ne emocijomis, bet 
konkrečiomis programomis, 
Lietuvos vizijų alternatyvo
mis", pabrėžė valstybės vado
vas. Jo nuomone, ši politika 
turėtų būti atsakinga, spren
džianti žmonių problemas, 
tarnaujanti tautos ateičiai. 

V. Adamkus mano, kad 
dauguma partijų, išskyrus 
kraštutines politines grupes, 
yra pajėgios prisiimti atsako
mybę už tolesnę valstybės rai
dą, pasirengusios ištikimai 
ginti Lietuvos ir jos piliečių 
siekius. 

Tačiau kai kurie ypač gė
dingi politinio gyvenimo faktai • 
prezidentą verčia daryti išva
dą, kad šiuo metu jaučiamas 
tautinės savigarbos stygius ir 
dar labai žema politinė krašto 
kultūra. Todėl jis labai norėtų, 
kad prasidedanti rinkimų ko
va būtų konstruktyvi ir korek
tiška. 

Prezidentas apkaltino Sei
mo valdančiąją konservatorių 
daugumą priešiškumu Rusijai 
ir nusišalinimu nuo svarbiau
sių valstybės piliečių rūpesčių, 
teigdamas, kad konservatorių 
politika „rizikuojama suprie
šinti Lietuvą su kaimynais" ir 
„tai prieštarauja nacionali
niams valstybės interesams". 

Lietuvos Seimas konserva
torių ir krikščionių demokratų 
daugumos balsais šį mėnesį 
priėmė įstatymą, įpareigojantį 
vyriausybę siekti derybų su 
Rusija dėl sovietų okupacijos 
žalos atlyginimo bei pareiški
mą, kritikuojantį Rusijos prie
šiškumą Lietuvos narystei 
NATO. Rusija piktai reagavo į 
Seimo veiksmus, atšaukdama 
numatytą savo parlamentarų 
vizitą į Vilnių ir neigdama 
Lietuvos okupacijos faktą. 

Anot prezidento, „Rusijos 
grėsmė iškeliama kaip svar
biausias argumentas siekiant 
narystės NATO ir Europos Są
jungoje". „Tai sena barikadų 
politika. Ji negatyvi ir nelank
sti. Ji grąžina mus atgal į pro
blemiškų, konstruktyviai su 
kaimynais bendrauti nepajė
giančių valstybių ratą. Toks 
politinis elgesys atitolina mus 
nuo euroatlantinio sambūvio 
principų. Atitolina nuo Vaka
rų šalių bendrijos", sakė V. 
Adamkus. 

Prezidentas pareiškė prisi-
imąs Konstitucijos jam skirtą 
asmeninę atsakomybę už Lie
tuvos užsienio politiką. „Todėl 
noriu aiškiai pasakyti: Lietu
va negali nuolatos būti istori
jos ir geografijos įkaitė. Lietu
vos euroatlantinė orientacija 
ir geri santykiai su Rusija — 
suderinami dalykai. Tai liudi
ja ir ligšiolinė Lietuvos už
sienio politika", sakė preziden
tas. 

Anot jo, „suprantama, mes 
neturime nuolaidžiauti ir že
mintis. Neturime nusileisti 
kaimynų peršamiems istorijos 
iškraipymams". 

Prezidentas taip pat pripa

žino, kad „Lietuvos ir Rusijos 
santykiuose išlieka daug su
dėtingų klausimų. Rusijos de
mokratijos plėtra — pakanka
mai prieštaringa". „Tačiau ne
kelkime Lietuvai grėsmės pa
tys. Šiuo metu privalome ieš
koti bendrų interesų, ieškoti 
dalykų, dėl kurių pajėgiame 
susikalbėti. Tuomet bus įma
noma susitarti ir tais klausi
mais, kurie mus ir Rusiją 
šiandien skiria", sake Lietu
vos vadovas. 

Jis taip pat kritikavo kon
servatorių vidaus politiką del 
laiku neįgyvendintų reformų, 
valstybės įsiskolinimų žem
dirbiams, verslininkams, savi
valdybėms, lėšų stokos ligoni
nėms, mokykloms, kultūros ir 
mokslo įstaigoms. 

Priminęs, kad ši Seimo ka
dencija jau baigiasi, preziden
tas teigė, kad „šiandien Seime 
svarstomi klausimai, kurie 
tikrai nėra svarbiausi Lietu
vos žmonėms". Anot jo, „da
bartis reikalauja Seimo dėme
sio realioms ir skaudžioms 
žmonių problemoms. Reika
lauja aiškių veiklos prioritetų. 
Jų sąrašą prieš kurį laiką Sei
mui pateikė Andriaus Kubi
liaus vadovaujama vyriau
sybė. Tačiau atrodo, kad Sei
mo dauguma jau numojo į jį 
ranka". 

„Kartais atrodo, kad da
bartinė dauguma jau nepajėgi 
racionaliai tvarkyti šalies vi
daus reikalų ir savo negalią 
mėgina nuslėpti, provokuoda
ma užsienio politikos įtam
pas", sakė prezidentas. 

V. Adamkus pareiškė įsiti
kinimą, kad „dauguma mūsų 
partijų, išskyrus kraštutines 
politines grupes, yra pajėgios 
prisiimti atsakomybę už to
lesnę mūsų valstybės raidą, 
yra pasirengusios ištikimai 
ginti Lietuvos ir jos piliečių in
teresus". 

Jis sakė negalįs nutylėti ir 
„ypač gėdingų faktų". „Mūsų 
valstybei nedaro garbės da
bartinis kai kurių aukštų poli
tikų elgesys: vėl kaip 1992 
metais kitų partijų lyderiai 
skundžiami Vakarų šalių ats
tovams, kaltinami esą Rusijos 
agentai. Tokie lietuvių politi
kų akibrokštai kelia didelę 
nuostabą pasaulio diploma
tams. Jie liudija ir tautinės 
savigarbos stygių, ir dar labai 
žemą politinę krašto kultūrą". 

Vilniaus 
savivaldybė pradėjo 

mokėti mokesčius 
Vilnius, birželio 23 d. 

(Elta) — Vilniaus savivaldybė 
pateikė Finansų ministerijai 
fizinių asmenų pajamų mo
kesčio grąžinimo tvarkaraštį, 
pranešė finansų ministro pa
tarėja Rima Kaziliūnienė. 

Pinansų ministerija teigia 
gavusi Vilniaus mero Rolando 
Pakso pasirašytą raštą, ku
riuo prašoma atidėti 94 mln. 
litų nesumokėto fizinių as
menų pajamų mokesčio mo
kėjimą sostinei. Rašte taip pat 
pranešama, kad savivaldybė 
jau sumokėjo visą Šį mokestį, 
priskaičiuotą gegužės mėnesį. 

Sulaukusi pirmojo dalykiško 
Vilniaus mero pasiūlymo, Fi
nansų ministerija viltasi, jog 
ūkinės problemos nebebus po
litizuojamos ir kartu bus 
ieškoma kelių, galinčių išvesti 
miestą iš finansinės akla
vietės. 

Informacija apie pradėtą 

V. Landsbergis: Lietuva 
nepadarė Rusijai žalos 

Birželio 22 d. Tarptautinės finansinių rėmėjų konferencijos skirtos Ignalinos atominės elektrinės (IAE) I bloko užda
rymui, dalyviai apsilankė IAE branduolinio kuro sausojo tipo ^..ąykloje. Ignalinos jėgainė yra pirmoji pasaulyje ato
minė elektnne, kun, naudodama sovietinio tipo „RBMK* rtijttorius, vartotų branduolinį kurą saugos vadinamu 
„sausuoju" būdu — Vokietijos firmos „GNB" talpose. Šiuo metu jų yra pastatyta trylika, o iš viso bus apie 60. Talpose 
panaudotas branduolinis kuras bus saugomas 50 metų. 

Nuotr.: Branduolinio kuro saugykla. Elta nuotr 

Valstybės socialinė ir ekonominė 
padėtis tampa nebevaldoma 

Vilnius, birželio 23 d. 
(Elta) — Nuosaikusis konser
vatorius, buvęs premjeras Ge
diminas Vagnorius teigia, kad 
Lietuvos vadovybė iš tikrųjų 
„nebevaldo ekonominių ir so
cialinių procesų", ir ragina, 
„atmerkus akis" ir įvertinus 
padėtį, atsisakyti liberalaus 
populizmo politikos. 

Pasak G. Vagnoriaus, pra
ėjusių metų vasarą paskelbus 
naująją ekonominę politiką ir 
nusmukdžius legalaus verslo 
finansinį konkurencinį pajė
gumą, antrajame pusmetyje 
beveik penktadaliu smuko pa
jamos, ir šiais metais jos to
liau grėsmingai mažėja. Rem
damasis oficialiais duomeni
mis apie šįmet trečdaliu iš
augusį eksportą bei bendrojo 
vidaus produkto (BVP) didė
jimą, G. Vagnorius spėjo, kad, 
nepaisant augimo, birželio mė
nesį biudžeto įplaukos grei
čiausiai bus apie 30 procentų 
mažesnės nei 1998 metais. 

Spaudos konferencijoje G. 
Vagnorius sakė, jog nebekon-
troliuodami pajamų, nesirū
pindami jų atstatymu, naujo
sios politikos vadovai nuėjo 
lengviausiu keliu — prisideng
dami tariamu taupymu, be
atodairiškai nepaisydami net 
įstatymų, dešimtimis procentų 
mažina svarbiausių sričių — 
sveikatos, švietimo, mokslo, 
žemės ūkio, kultūros — finan
savimą, paliečia net ir pensi
jas. 

G. Vagnoriaus teigimu, ne-
bepervedant net sumažintų 
lėšų atlyginimams, grėsmin
gai stringa mokyklų ir net li
goninių veikla, nebemokamos 
socialinės pašalpos, negauda
ma būtiniausių lėšų, griūna 
policijos sistema, sukeldama 
naują žiaurių nusikaltimų 
bangą. 

„Nevaldomi šalies finansai 
ritasi į 1996 metų pradžios 
bankų griūties ir įsiskolinimų 
prarają. Neatsakingas valsty-

mokėti fizinių asmenų pajamų 
mokestį Finansų ministerijos 
vadovų vertinama, kaip gera
noriška sostinės savivaldybės 
nuostata ateityje paisyti vi
soms savivaldybėms ir visiems 
ūkio subjektams privalomos 
finansinės drausmės bei Lie
tuvoje galiojančių mokesčių 
įstatymų. 

bės valdymas, vadovybės nusi
gręžimas nuo konkrečių vi
daus problemų kelia rimtą 
grėsmę šalies įgocialiniam sta
bilumui, griautis šalies pama
tus, konstitucfr; santvarką", 
įspėjo G. Vagna&is 

Pabrėžęs, kad nieko nenorįs 
kaltinti ir juo labiau asme
niškai ką nors puldinėti, G. 

sakingus už Lietuvos vidaus 
padėtį, „atmerkti akis ir paga
liau apsižvalgyti, prie ko pri
vedė naujoji politika, atsisaky
ti populistinio liberalizmo ten, 
kur turi būti griežta teisinė 
tvarka". Jo teigimu, socialinių 
neramumų ir gresiančio val
stybės vidaus nepastovumo 
galima būtų išvengti, jei val
džia nebetęstų šios naujos po
litikos ir imtųsi neatidėliotinų 
veiksmų ekonomikai valdyti ir 
valstybės pajamoms atstatyti. 

Maskva, birželio 23 d. 
(BNS) — „Aš nemanau, kad 
Lietuva padarė kokią nors 
žalą Rusijai", sakė Lietuvos 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, ketvirtadienio 
vakarą kalbėdamas per Rusi
jos televiziją ORT Aleksandr 
Liubimov vedamoje autorinėje 
laidoje. 

Lietuvos Seimo pirmininkas 
taip pat mano, kad ne Lietu
vos reikalas yra svarstyti apie 
tariamą žalą Rusijai, „Aš ne
manau, kad mums tai reikia 
skaičiuoti. Jeigu Maskva nori 
skaičiuoti, kodėl gi ne?", sakė 
V. Landsbergis. 

Programos autorius laidoje 
su V. Landsbergiu ir Valsty
bės Dūmos Tarptautinių rei
kalų komiteto vadovu Dmitrij 
Ragozin svarstė Lietuvos Sei
mo priimtą įstatymą dėl Lie
tuvai padarytos SSSR okupa
cijos žalos kompensavimo. 

A. Liubimov mėgino išsi
aiškinti, ar Lietuva neskolin
ga Rusijai už Sovietų sąjungos 
indėlį į Lietuvos ekonomiką 
sovietinės okupacijos metais. 

D. Ragozin pasirodė „įdo
mus" tas faktas, kad apskritai 
„kažką galima atimti iš Rusi
jos". Jis pasiūlė ignoruoti Mo-
lotovo-Ribbentropo paktą ir 
sugrįžti prie prieškario žemė-

jos parlamento komiteto vado
vas kažkodėl mano, kad tuo
met Lietuvos Vilniaus kraš
tas, iki karo buvęs įtrauktas į 
Lenkijos sudėtį, atitektų Bal
tarusijai. 

D. Ragozin negalėjo atsakyti 
į A. Liubimov klausimą, kiek 
Lietuva skolinga Rusijai. „Na, 
daug...", tepasakė jis. D. Rago
zin apkaltino V. Landsbergį, 
esą jis surengė Rusijos pašali
nimo iš Europos Tarybos Par
lamentinės Asamblėjos proce
dūrą Strasbūre balandį. Tada 
Europos parlamentas sustab
dė Rusijos delegacijos dalyva
vimą savo darbe ir pradėjo 
Rusijos pašalinimo iš ETPA 
procedūrą. 

V. Landsbergis priminė, 
kad, įstodama į ET, Rusija 
įsipareigojo materialiai remti 
asmenų, ištremtų iš Baltijos 
valstybių per sovietinę okupa
ciją, sugrįžimą į tėvynę, bet to 
nepadarė. V. Landsbergis taip 
pat pažymėjo, kad sprendimas 
sustabdyti Rusijos narystę ET 
Parlamentinėje Asamblėjoje 
buvo priimtas dėl Čečėnijos. 
„Tuo metu, kai Rusijoje kalba
ma, kad ten su laisve viskas 
gerai, kad Čečėnijoje viskas 
klojasi puikiai, pasaulyje ma
noma kitaip", sakė Seimo pir
mininkas. 

lapiuose nubrėžtų sienų. Rusi 
Rusija nekeis savo principiniu 

nuostatų 
Vagnorius ragino politikus, at-

Buvęs ministras konservatorius 
— apie „naująją politiką" 

Vilnius, birželio 23 d. politikai, kurios nuostatos vė
liau perkeltos į konservatorių 
rinkimų gaires, pavadintas 
„Naujuoju vėju". 

S. Kaktys sakė, kad prezi
dentas, globodamas naująjį 
politinį sparną, padarė pas
laugą kairiesiems. „Preziden
tas atplėšė nuo kairės pusės 
gražiausią Lietuvos politikos 
karūnos 'deimantą' — Artūrą 
Paulauską", sakė S. Kaktys. 
Konservatorius vylėsi, kad 
naujajame partijų būryje „ne
įtikėtinai skirtingos partijos 
garantuos požiūrių skirtumus, 
o tuo pačiu — ir išsamią įvai
rių ginčytinų klausimų anali-
zę . 

(BNS) — Spaudos konferenci
joje penktadienį Tėvynės są
jungos pirmininko pavaduoto
jas S. Sigitas Kaktys žurna
listams pažėrė pluoštą polito
loginių samprotavimų. 

„Prezidentui pavyko sulip
dyti valdžios partiją, galime 
tai teigti drąsiai", sakė S. 
Kaktys. „Matau šiandien ke
lias partijas, kurios kaip ketu
ri komunarai yra palinkę iš 
vienos pusės į konservatorių 
'Naujo vėjo' programą, o iš ki
tos pusės — kabai skirtingo
mis pozomis, labai pagarbiai 
palinkę į prezidentą", sakė S. 
Kaktys. 

Jis turėjo galvoje besifor
muojantį Naujosios sąjungos , 
Lietuvos liberalų sąjungos, 
Centro sąjungos ir Modernių
jų krikščionių demokratų są
jungos sparne-

S. Kakčio teigimu, jis ma
tąs „gilų prieštaravimą" dėl 
minėtųjų partijų telkimosi ap
link prezidentą. „Galima gal
voti, kad tas naujos partijos, 
naujos idėjo-. bet, deja, (šie) 
žmonės telkiasi siekdami val
džios, nėra JOKIO turinio ir pro
graminio bendrumo", sakė S. 
Kaktys. 

Anot jo, .kita vertus, ką 
jiems ('naujosios politikos' kū
rėjams) daryti? Priešingu at
veju jie turėtų kartoti premje
ro Andriaus Kubiliaus, dabar
tinės vyriausybės idėjas". Pa
sak S. Kakčio, „prezidentas 
tampa garantu, kad dabartinė 
politika bus tęsiama, prisiima 
atsakomybę, kad bandymas 
suvienyti tam tikras partijas 
aplink pranešimą bus sėkmin
gas". 

Konservatoriai teigia prezi
dento metiniame pranešime 
išgirdę paskatinimą A. Kubi
liaus vyriausybės vykdomai 

* Ligoninėje gulintis Kau
no meras Vytautas Šus
tauskas prisipažino, jog gero
kai susinervino visai netikėtai 
iš gana patikimų šaltiniu 
išgirdęs perspėjimą pasisaugo
ti, nes kai kurių politinių jėgų 
užsakymu jį bus bandoma ar
timiausiu metu sukompromi
tuoti ar net fiziškai sunaikin
ti, kad tik rudenį nepateiktų į 
Seimą. Jis išvardijo dvi Lietu
vos specialiąsias tarnybas ir 
keletą žmonių, tarp kurių yra 
ir vienas kaunietis parlamen
taras, kurie, jo įsitikinimu, or
ganizavo prieš jį šią kam
paniją. „Pradėjau svarstyti, 
kam esu užmynęs ant nuo
spaudos, ir visi galai susi
jungė. Sukompromituoti mane 
sunkiau — kyšių niekada ne
ėmiau ir niekam nedaviau, 
didelių turtų nesusikroviau. 
Tačiau paskui pagalvojau: Ju
ras Abromavičius susprogdin
tas, o žudikas iki šiol nesuras
tas. Kodėl taip negali atsitikti 
su manimi? Į namus grįžtu 
vėlai vakare ar netgi naktį. 
Ima vytis kokia mašina, iš 
karto darosi neramu", guodėsi 
pasiligojęs Kauno meras. Eitai 

Vilnius, birželio 23 d. 
(BNS) — Rusijos ambasado
rius Lietuvoje Jurij Zubakov 
užtikrino vieną Lietuvos libe
ralų vadovų, kad Rusijos 
nuostata dėl iki šiol sutartyse 
įtvirtintų nuostatų nesikeičia. 

Kaip sakė Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) pirmininko pa
vaduotojas, Seimo narys Alvy-

* Po teismo posėdžio pa
blogėjus sveikatai, greito
sios medicinos pagalbos medi
kai penktadienį į Santariškių 
klinikas iš artimųjų buto Vil
niuje išvežė karo nusikalti
mais kaltinamą Aleksandrą 
Lileikį. Sunkiai sergantis 93 
metų teisiamasis į greitosios 
pagalbos automobilį buvo nu
neštas neštuvais, ant veido 
jam buvo uždėta deguonies 
kaukė. A. Lileikio sveikatos 
būklė pablogėjo per Vilniaus 
apygardos teismo posėdį, kur 
per vaizdo konferencijos ryšį 
buvo nagrinėjama jo baudžia
moji byla. Ligotas teisiamasis 
gulėjo lovoje. Jau pirmosiomis 
vaizdo konferencijos minu
tėmis prie A. Lileikio budintys 
medikai matavo jo kraujo
spūdį, buvo .girdėti dukters 
žodžiai „tėte, ar jums bloga?". 
Po 20 minučių posėdį teko nu
traukti, nes teisiamasis pasi
juto blogai, ir prie jo budintys 
medikai nutarė atlikti širdies 
elektrokardiogramą. 

* Seimo Biudžeto ir fi
nansų komitetas nepritarė 
siūlymui panaudoti pensijų 
sistemos reformai lėšas, gau
tas už „Lietuvos telekomo" ak
cijas. Nepritariančiųjų projek
tui neįtikino komiteto narių 
aiškinimai, kad pensijų pert
varką Lietuvoje reikia pradėti 
nedelsiant, o valstybės lėšas, 
gautas privatizavus „Lietuvos 
telekomą", panaudoti šiai per
tvarkai pradėti. Tai, kad lėšos, 
gautos už telekomą, galėtų bū
ti vienas iš šios pertvarkos 
šaltinių, pripažįsta ir Tarp
tautinio valiutos fondo bei Pa
saulio banko žinovai. <BNS> 

das Medalinskas šią savaitę 
jis susitiko su Rusijos amba
sadoriumi Vilniuje. Susitiki
mas įvyko antradienį, kai Sei
me buvo svarstomas ir priim
tas Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio parengtas pa
reiškimas, kritikuojantis Rusi
jos požiūrį į Lietuvos narystę 
NATO. 

Pasak A. Medalinsko, susiti
kime su Rusijos ambasadoriu
mi buvo aptartas pastarųjų 
savaičių „pareiškimų karas" 
tarp Rusijos ir Lietuvos insti
tucijų. A. Medalinsko teigimu, 
J. Zubakov nekomentavo prie
žasčių, kodėl anksčiau Rusijos 
URM paskelbė pareiškimą, 
kuriame suabejota dėl prie
vartinio Lietuvos įjungimo į 
SSRS 1940 metais. Tačiau, pa
sak liberalo, ambasadorius pa
brėžė, jog Rusijos nuomonė dėl 
sutartyse su Lietuva įtvir
tintų nuostatų nesikeičia. 

Ambasadoriaus nuomonė 
gali būti pirmasis požymis, 
kad Rusijos URM toliau nedis
kutuos visuotinai pripažinto 
1939 metų Molotovo-Ribben-
tropo pakto ir jo pasekmių 
įvertinimo. 1991 m. liepą Ru
sijos prezidento Boris Jelcin ir 
Lietuvos Aukščiausiosios ta
rybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio pasirašytoje su
tartyje dėl santykių ir bendra
darbiavimo pagrindų minėta
sis paktas ir jo pasekmės yra 
pasmerkiami. 

A. Medalinskas sakė už
miršęs laiku informuoti žinia-
sklaidą apie susitikimą su Ru
sijos ambasadoriumi. Susitiki
mas surengtas liberalo prašy
m u 

KALENDORIUS 
Birželio 24 d.: Šv Jono Krikš

tytojo gimimas; Budyt*, Eiviltas, Ei-
viltė, Simplicijus 

Birielio 25 d.: Kristaus kūnas ir 
kraujas. Bamute. Febronija, Geistau-
tas, Geistaute. Mantminas. Prospe
ras. Vilhelmas. 

Birielio 26 d Dovydas, Jaunutis, 
Jonas, Paulius, Salvijus, Viltaute, 
Virgilijus. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, ^ 60045-2660 

II EUCHARISTINIS 
KONGRESAS LIETUVOJE 

Tokia jau jaunimo kasdieny
bė, kasdien einame į mokyklą, 
o grįžę ruošiame namų dar
bus. 

Eidamas į mokyklą galvoji: 
„Dabar pabusiu pamokose, 
gal koks mokytojas ko pa
klaus, bet ką veiksiu paskui, 
kaip praleisiu savo laisva
laikį, kurio ir taip nedaug"? 
Nuolat girdžiu besiskun
džiančius bendraamžius, kad 
Gargžduose nėra ką veikti, 
kad cigaretės ir alus seniai 
nusibodo. Rėkia kažko naujo, 
užkrečiančio gera nuotaika, 
gal „žolės"?... 

Ko gero nei vienas nesusi
mąstė, kad be „valkatavimo" 
gatvėmis, nuolatinio girtuok
liavimo ir rūkymo galima už
siimti dar kažkuo. Niekas ne
galvoja apie priklausymą ko
kiam būreliui ar organizaci
jai, niekas nemano, kad su 
jais galima keliauti į keliones, 
ruošti stovyklas ne tik sau, 
bet ir kitiems. 

Kad visa tai galima ir įma
noma įsitikinome mes, ateiti
ninkai, birželio 1-4 dienomis 
praleistomis Kaune. 

Mes, ateitininkai! Mes nuo
lat dalyvaujame renginiuose, 
neretai ir patys juos rengiame 
ne tik sau, bet ir kitus kvie
čiame. Šį kartą keliavome į 
Kauną, II Lietuvos Eucharis
tinį kongresą. Važiavome, bet 
nė vienas iki galo nežinojome, 
kas mūsų ten laukia, ką ten 
pamatysime, kas tai Eucharis
tinis kongresas. Dabar drąsiai 
galiu teigti: Eucharistinis 
kongresas, tai beatodairiškas 
Viešpaties meilės kiekvienam 
žmogui mūsų tikėjimo džiaugs
mo ir Bažnyčios vienybės liu
dijimas šių dienų pasauliui. 

Kadangi niekur neskubė-
jome^nuvažiavome po kevirtos 
valandos po p.p. Atidarymas 
prasidėjo tik 6 v. v., o žmonių 
suskaičiuoti neįmanoma. Vos 
tik atvykę spėjome prisiregis
truoti savanoriais ir sutikti 
gausybę draugų, pažįstamų ir 
šiaip matytų žmonių. 

Jau per atidarymą susiti
kome su žymiais žmonėmis. 
Sveikinimo kalbą sakė Lietu
vos Eucharistinio kongreso or
ganizacinio komiteto pirmi
ninkas arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius. 

Sveikinimo žodį tarė popie
žiaus atstovas Bosnijos arki
vyskupas kardinolas Vincas 
Puljic. Vėliau vyko šv. Mišios, 
kurias koncelebravo arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius. 

Savaime suprantama, jog be 
iškilmingos procesijos nebūtų 
iškilmingos šventės. Nuėjome 
apie penkis kilometrus, bet 
nesimatė nei vieno rūškano 
veido, visi buvo labai laimin
gi. Pasiekus Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčią prasidėjo ne
pertraukiama Švenčiausiojo 
Sakramento adoracija, kuri 
tęsėsi iki sekmadienio vakaro. 
Jos metu adoravo visi ten su
sirinkę maldininkai su savo 
organizacijomis ar vyskupijo
mis, visi adoravo po vieną, dvi 
valandas, tačiau skundų nesi
girdėjo. Visi, miegoję tik po 
keturias, penkias valandas, 
ryte švytėjo laime ir džiaugs
mu. 

Pirmoji diena, kongreso ati
darymas ir Vigilija. Antroji, 
Viešpaties vynuogyno darbi
ninkų diena; tai diena skirta 
per Krikštą gautą malonę pri

siėmusiems „kunigo, tarno ir 
karaliaus" (1 Pt 2:9) vaidmenį 
ir atsidavusiems Bažnyčios 
reikalams bei tarnaujantiems 
Dievo tautai. Tai metas susi
rinkti ir šlovinti Vynuogyno 
šeimininką Jėzų, kuris želdi
na vynuogyną, siunčia lietų, 
saulės šviesą, nokina vaisius 
ir kviečia darbininkus. 

Visa šventė vyko Kauno 
Sporto halėje, kur visi su
kviesti šokio: „Bendras stalas 
vienija visuomenę!" valgėme 
bendruomeninius pietus. Vė
liau prasidėjo darbas būre
liuose: vyko paskaitos, kurias 
vedė žymūs žmonės: 

„Eucharistija ir atleidimas" 
— arkivyskupas S. Tamke
vičius. 

„Eucharistija ir pasauki
mas" — kun. Daniel Ange, 
Jeunes Luminiere steigėjas. 

„Eucharistya ir asmeninis 
ryšys su Dievu" — V. Abrai-
tis, Eucharistijos bičiulių są
jūdžio narys. 

„Eucharistija ir bendruome
nė" — ses. Benedikta Rollin, 
RA. 

„Eucharistija ir Dievo žodis" 
— kun. J. Sasnauskas.OFM. 

„Eucharistija ir intymi bi
čiulystė" — T. Reno Marija 
Deslanque8, Šv. Jono kongre
gacija. 

„Eucharistija ir radikalus 
savęs atidavimas" — Meilės 
misionierių (Motinos Teresės) 
seserys. 

„Eucharistya ir teisingumo 
darbai" — Niko Tros, Fokolia-
rų judėjimo Lietuvos koordi
natorius. 

„Eucharistya ir tarnystė" — 
Joseph Bastin (Belgija). 

Po paskaitų mes išvykome i 
Prisikėlimo bažnyčią, kur vy
ko šv. Mišios. Per jas matėme 
tiek kunigų, klierikų, vysku
pų ir kardinolų, kiek per visą 
gyvenimą vienoje vietoje ne
buvome matę. Misiąs aukojo 
per 100 kunigų, o kiek dar jų 
buvo minioje. 

Na, ir aišku, kaip ir visi 
renginiai, taip ir ši diena bai
gėsi vakarone. Koncertavo 
folkloro ansamblis „Kupole" 
ir Veronika Povilionienė. La
bai gaila, kad negalėjome pa
silikti iki galo, nes tą vakarą 
mes adoravome. 

Adoravome kartu su jauni
mu iš Telšių, tad mūsų buvo 
arti 25 žmonių. Mes paskai-
tėme keletą maldelių, pagie
dojome šlovinimo giesmes, 
drąsesnieji pasakė keletą savo 
minčių, pasimeldėme, ir tos 
dvi valandos praėjo tarsi dvi 
minutės. 

Savaime suprantama, rengi
nys skirtas ne tik suaugu
siems, tad trečioji diena skirta 
vaikams ir jaunimui. Vaikams 
skirtas renginys vyko Santa
koje, o jaunimui — Sporto ha
lėje. 

Vaikams surengta konferen
cija, kurią vedė tėvas pran
ciškonas Astyas Kungys, o vė
liau šv. Mišias aukojo vysku
pas Eugenįjua Bartulis. Pa
žaidę ir pasimeldę visi buvo
me be galo išalkę. Kareiviai 
mus vaišino kareiviška koše. 
Visi buvo be galo patenkinti. 

Kai buvome visiškai sotus, 
norėjosi kiek padirbėti, tad 
pradėjome darbą būreliais: 
lipdėme ii molio, ii balionų 
rišome vynuoges, kepėme Eu
charistinę duoną, puolėme do
vanų autobusą, sukorėme pla-

Obelių bažnyčios 100 metų sukaktuvinei šventei plakatą piešia vietos 
moksleiviai a*»i«Tiinlr« Ketvirtoji i i kaires stovi Santa Kancyte, laiško 
„Draugui" autorė. 

MIELAS 
„DRAUGE* 

Aš esu Santa Kančytė, Obe
lių pradinės mokyklos moks
leivė. Norėčiau tau parašyti 
laišką visų Obelių Šv. Teresė
lės kuopos jaunučių ateitinin
kų vardu. 

Pirmiausia, Kaip su tavim 
susipažinau. Mano mamai ta
ve atsiunčia iš JAV. Kartais 
tave paimu į rankas ir pa
skaitau, pavartau... Dažniau
siai žiūriu ateitininkų skyrelį. 

Vieną dieną mama pasiūlė 
parašyti tau laišką ateitinin
kų vardu. Pasitariau su jau
nučiais ir nusprendžiau, kad 
rašysiu apie tai, kaip mes įsi
kūrėme, ką veikiame, kas 
mums įdomu. 

Kaip įsikūrėme. Pirmiausia, 
kuopą įkūrė mama. Ji buvo 
pradinių klasių tikybos moky
toja. Vėliau, kai mama perėjo 
dirbti į Obelių vidurinę mo
kyklą, mūsų nauja tikybos 
mokytoja tęsė darbą. Bet mus 
globojo neilgai. Likome „naš
laičiai". 

Tačiau liūdėjome neilgai. 
Pasitarus su savo geriausia 
drauge Rūta Saikalyte, tapo
me mažosiomis globėjomis 
„vadovytėmis". Planavome, ką 
veiksime, jeigu berniukai iš
dykaus, juos ramindavome. 

katą apie vaikų teises, daly
vavome viktorinoje apie šven
tuosius. 

Vaikų programos pabaigą 
paskelbė jiems gerai pažįsta
mi aktoriai Inesa Paliulytė ir 
Vaidis Aleksaitis. Na, o pabai
gai — Bibliniai spektakliai ir 
vaikų grupių krikščioniškas 
koncertas. Visi išsiskirstė la
bai laimingi. 

Kaip vaikų dieną, taip ir 
jaunimo dieną vyko užsiėmi
mai būreliuose. Užsiėmimus 
rengė krikščioniškos organi
zacijos. Taip pat buvo pietūs, 
eisena ir šv. Mišios. Vėliau 
krikščioniškos muzikos kon
certas Kauno halėje. Koncer
te dalyvavo: Zigmas Nagys, 
Benas ir „Quest", „Central-
nyj Most" ir Gytis Paškevičius 
su grupe. O viską vainikavo 
vysk. Rimanto Norvilos krei
pimasis į renginio dalyvius. 

Lyg viso to nepakaktų* sek
madienį vyko šeimų ir para
pijų diena. Joje taip pat ne
truko svečių: jaunimo, kunigų 
ir pagyvenusių žmonių. Kaip 
jau įprasta: Švc. Sakramento 
pagarbinimas, konferencija, 
pietūs, procesija ir Eucharisti
jos šventimas Santakoje. 

Kadangi buvo paskutinė 
diena, vakaronė vyko iki vėly
vo vakaro. Visi, kurie išva
žiavo namo, ar kurie buvo iki 
galo visi buvo patenkinti. Nie
kas nesigailėjo atvažiavę, nors 
buvo ir tokių, kurie nelabai 
norėjo važiuoti. 

Mes, tarsi įrodėme, kad 
Gargždai nėra apmiręs mies
telis, jame yra organizacijų ir 
būrelių, kurie organizuoja sto
vyklas ir išvykas. Būkite jų 
nariai ir neteks nuobodžiauti! 

Gargždų šv. Arkangelo 
Mykolo kuopos ateitininkė 
Karolina Ausbtkavičiutė 

Ką veikiame? Per kuopos su
sirinkimą galvojame, ką gero 
galima padaryti. Vėliau žai
džiame. Ėjome aplankyti sene
lių ir rodėme spektakliuką 
apie Jubiliejinių metų atsira
dimą. Nešėme dovanų, kurias 
nupirkome susidėję po kelis 
litus. Prieš Velykų šventę vėl 
aplankėme senelius. Nunešė
me atvirutes. Rengėme sten
dą, laišką didesniesiems atei
tininkams. Per bažnyčios 100 
metų jubiliejų sveikinome pa
rapiją ir ant lapo piešėme di
delį didelį piešinį. Tad dir
bame, dirbame, dirbame. 

Šią vasarą net aštuoni kuo
pos nariai vyksta į ateitininkų 
vasaros stovyklą Berčiūnuose. 
Ten duosime ateitininkų įžodį. 
Dabar mokomės šios organiza
cijos istorijos, ideologijos, ka
tekizmo iš naujų įžodžio 
knygelių. Jos labai įdomios. 
Su Dievu! 

Šv. Teresėlės kuopos 
jaunučių ateitininkų 

vardu rašė 
Santa Kančytė 

»> 
„ATEITIS" VĖL 
MŪSŲ TARPE 

Neseniai sudaryta „Ateities" 
žurnalo administracija Šiau
rės Amerikoje jau dirba. Jos 
pastangomis išsiuntinėta ke
letas šimtų šių metų pirmojo 
„Ateities" numerio laida. 

Su šiuo numeriu vyriausia 
redaktore tampa Irena Pet-
raitienė. Lyg ir vedamuoju 
straipsniu laikytinas diak. dr. 
Arvydo Žygo rašinys apie ek
lektiškąją „Ateitį". Visas žur
nalas suskirstytas į poskyrius 
su pavadinimais: Valstybė, is
torija, dabartis; Jubiliejus — 
2000; Pašaukimas; Idealas ir 
laikas; Kūrybos klubas; Pa
žintis; Įspūcžiai; Psichologija; 
ir Kronika. Leidinį puošia 36 
nuotraukos ir dvi iliustraci
jos. Viršelyje Gedimino Pleč
kaičio spalvota nuotrauka, ku
rioje matorre energingą jau
nimą. 

Energinga jaunatve per
sunktas ir pats žurnalas. Su
telkta daug bendradarbių, 
daug įvairumo, daug gilesnio 
mintijimo. Žurnalas jaunimui, 
bet klausimas kiek jo žurnalą 
pamatys. Žirnalo tiražas — 
vos 1,000. Pusė tiražo nu
kreipta Šiaurės Amerikon. 
Lietuvai ir likusiam pasauliui 
lieka kita ptsė. 

Reikia kel i prenumeratorių 
skaičių. Prie žurnalo siuntos 
pridėtame laiške Ateitininkų 
Šalpos fond) pirmininkas dr. 
Petras Kisielius ir „Ateities" 
administratorius Mečys Šil-
kaitis kvieda visus „Ateitį" 
prenumeruoti. Kaina metams 
20 US dolerių. Čekį rašyti 
„Ateitis Relief Fund" vardu ir 
siųsti administratoriui: 1889 
Baywood Park Drive, Semi-
nole, FL 337777. 

Minėtas laiškas baigiamas 
viltingai. „Bendromis jėgomis 
ir darbu galime išugdyti 
„Ateitį" į svarbų krikščio
niškos ir tautinės minties jau
nimo žurnalą, kokio Lietuvai 
dabar labai reikia". 

R. Kr. 

KVIEČIAMI 
STUDENTAI 

Miela(s) studente, 
Kviečiame tave dalyvauti 

unikalioje Studentų ateitinin
kų vasaros akademijoje (SA
VA 2000), kuri vyks liepos 31-
rugpjūčio 6 d. Dzūkijoje. Te
ma: „Kelias — Tu, vartai — 
aš". Ši akademija, tai bandy
mas susieti Jubiliejinių metų 
piligrimystę su nuostabaus 
Dzukįjos krašto pažinimu. 

Akademija bus dviejų dalių: 
piligriminės keliones ir stacio
narios stovyklos. Pirmąsias 
keturias dienas nedideliais 8-
10 asmenų būreliais įvairiais 
būdais (pėstute, dviračiais, 
baidarėmis ir pan.) keliausime 
po Dzūkijos valstybinį parką, 
lankysime gražius kaimus, 
bendrausime su vietiniais 
žmonėmis, susidraugausime 
savo tarpe. Žodžiu, nešime 
jaunatvišką krikščionišką 
dvasią. Ketvirtadienį visi susi
rinksime Marcinkonyse, kur 
vyks antroji SAVA dalis. Jos 
metu pasidalinsime savo ke
lionių įspūdžiais, klausysi
mės įdomių paskaitų, susipa
žinsime su svetingaisiais mar-
cinkoniškiais, dalyvausime 
šauniose vakaro programose, 
dainuosime prie negęstančių 
laužų... 

Registracija — iki liepos 15 
dienos. Iš užsiregistravusių 
bus sudaryti keliaujantys bū
reliai, kurie jau nebegalės būti 
papildyti naujais žmonėmis... 

SAVA organizatoriai 
Visi užsienio studentai atei

tininkai nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti akadenųjoje. No
rintys dalyvauti gali regist
ruotis telefonu pas Aušrą Kaz
lauskaitę, AF būstinės sekre
torę (011-370-7-32-40-25) arba 
elektroniniu paštu 

irena.grigahonyte@tf.vu.lt 
pas SAS CV narę Ireną Gri-
galionytę. 

2000 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Liepos 3 -11 d. — Mokslei
vių ateitininkų stovykla. 

Liepos 13 - 22 d. — JAS -
jaunųjų ateitininkų stovykla. 
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Downcn Grove, IL 60515 

438-852-9480 
Valandos pagal susitarimą 

DR.EUGUUSLEUS 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVasmrSt, Lamont, H. 60439 
1301 Coppertald Ava. Suite 113. 

JoM. IL 60432 
Tei. 815-723-1864 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

& 

Tai. 706-696-2131 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-582-6800 
Namų tsi 847-381-3772 

MIDVVAYCUNIC.S.C. 
4940 S Cicero Ava 
Chicago, IL 60638 
vaiancĮos susitarus 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučiu, ligos 

15300 VVeatAve. 
Ortand Park 

706-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

DR. VILIUS MIKAmS 
SESaOS DAKTARAS « CHIRURGAS 

FAMLY MEDtCAL CUMC 
18606-127 S t , Lsmont, IL 80439 
PiSssuso PSJOB Convnuntty HospJtal 

8sVsr Caaes Hoapsai 

Tat 

LTD. 
6132 &Ksdria Ava. 

Tat 773-436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
8. PRA8AD TUMMALA, M.D. 

širdies Ir kraujagyslių Hgos 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A 8 . KsOde. CHICAGO, IL 60852 
Tat 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

EUOENEC. DECKER, DDS.P.C. 
4647 VV. 103 SL.Oak.Utwn.IL 
Pirmas apyl. su Nortmvestern un-to 
oSptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tei 708-422-8260 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Ktickory H9a, IL 
Tel. (708) 5988101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
OOOS UOU SPECIALISTAS 

OYOO 0008 AUOUUS, 2AIZDAS IR 
įsaiPurrusiASKOju VENAS 

KOSMETINĖ CmVBOUA 
6132 8. KatMe At*x, CNoaoo 

773-771 H H f 773-4994*41 
Dr.RUSSELLULLEP, 
SEIM08 GYDYT0JA8 IR 

CHIRURGIAS^ 
PSfamaoV.P.Kliliaa-iii 

prakaltą. VaL auaBsrua. arba 
net pirmu. 11-7, snM. 9-6, 

traMl04.permiO-4. la9 
artoątosM 10-2.1443Š. 80 

Ava., CJoars, l_ 
Tat 70*862-4189. 

JONAS VJ>RUNSKJS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS,MD 
J3REOORYSUELZLE, MD 
IMnotB raki Tnsatnsjnt Institute 
rajgaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vežte, sužefcsrnų darbovietėje bei kt 
vietujakausmo gydymo spedafatai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Efc Grove: 847-718-1212 

irUbertyviile. 
www.illhTotspain.com 

DR.DANAM.SAUKUS 
Danių gydytoja 

6268.Mannhabr)Rd. 
Wl1i Ii mi i . lL 60154 

Tai. 706-344-1694 
Valandos pagal suaitartmą 

SOftEN&Eft LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 8.KedzJeAvfT 
O*»Q0,IL 60662 
TSJL 773*34-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817W.838t.Bufbsrtr,IL 
Tat 708423-6114 

VIDAS J. NEMICKAS* MD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago. IL 60638 
TeL 773-229-9965 

Valsndos pagal ainltsslmą 

ARAS2UOBA,M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdsn Ave., Suite 310 

Nspsrvifte. IL 60583 
TeL (630) 527-0090 
3825 HkjNand Ave, 
Tower 1. Suite 3 C 

Dovmars Osova, IL 60515 
TeL (630) 436-0120 

LINAS SIDRYS.M.D. 
Aloų Hgos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636^622 
4149W.63rd. St. 

Tsl 773-735-7709 

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Canksr fer Haatti, 

1 2 0 0 S . York, Elmrnjrst.IL 60126 
630-941-2809 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
Fe#ow: American Acadtmy of 

Funlty Pracflbe 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

019) 947-5279 3B0W BIstAva. 
HoaarLM4S»42 Fan 947-8238 

DR. KENNETHJYERKES 
DR.MAODALENBEUCKAS 

rjer* gydyto* 

4007W.« te .Craoaso ,> . 
Tai 77S.73W8»r 

4707 8 . Oteart, La Orams, H. 
T * 78848*44*7 

flft. VILUA /<gftg/.V7g 
ivnMr nasjaji uarmr 

Stuburo, sananų ir numenu lydymas. 
chimpraktika.manualinė terapija, 

akupunLtOra 
7271 S. Harlem, Briagevkt*. IL 

88455. TeL 798-594-649). Ksfbaaae 
HctaviskaL Vslaadm susiunai 

. 

mailto:irena.grigahonyte@tf.vu.lt
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Mes ir pasaulis 
• PanjoUBnnka Nainys 

„WILLIAMS" ATGARSIAI ČIKAGOJE 
•Sis verslas neturės draugų*,. 

kol netaps pelningas. O tada 
nebeturės priešų" — aiškino 
.̂ Mažeikių naftos" valdytojas 
John Baumgarner „Chicago 
Tribūne" bendradarbiui Colin 
McMahon, panorėjusiam iš jo 
paties sužinoti apie naują JAV 
bendrovės „WilUams Interna
tional* gana audringai įsigytą 
verslą Lietuvoje. McMahon iš
samų rašinį paskelbė „Chicago 
Tribūne — Business Section" 
birželio 17. Taigi Lietuva į 
JAV spaudą šį kartą pateko 
ne per politiką ir NATO, bet 
per verslą ir dar nelabai pa
lankiai bendrovės prezidento 
John Baumgarner vertinamą. 
Štai kelios įdomesnės Baum-
garner-McMahon pasikalbėji
mo mintys. 

„Williams International* in
vestavimą į Mažeikių naftą 
laiko vidutinišku, pinigai ne 
per dideli. Iš viso tai pirmas 
bendrovės žingsnis į buvusios 
Sovietų Sąjungos teritoriją, ir 
jo sėkmingumas kol kas dar 
neaiškus. Pasididžiavimas, 
kuriuo, kaip lietuviai sako, 
„Williams" į Lietuvą atėjo, jau 
dingęs, ir bendrovė tini saugo
tis, kad šiuose kraštuose kur 
nors „neįkristų į duobę". Lie
tuvių sutikta lyg kokia išnau
dotoja, bendrovė turi įrodyti, 
kad yra rimta krašto bendri
ninkė, bet taip pat žiūrėti, kad 
įdėtas kapitalas ir darbas ap
simokėtų. Jau „Wiliams" pir
mas patyrimas Lietuvoje rodo, 
kad ir šiame krašte, kur poli
tinėje bei ekonominėje srityje 
matyti gera pažanga, verslas 
gali būti mįslingas ir banguo
jantis, tačiau ir labai pelnin
gas'. Pagal McMahon, tik to 
pelno troškimas „Williams" į 
Lietuvą ir atvedė. Taip pat, 
kaip ir kitas vakariečių verslo 
bendrovės į Rusiją bei buvu
sios jos okupuotus kraštus, 
„William8* atėjimą lėmė lietu-
vos vyriausybės nenoras įsi
leisti buvusių okupantų rusų 
ir geros rekomendacijos. Ka
dangi atvirų varžybų nebuvo, 
todėl daug lietuvių politikų 
įtarė derybas esant vienaša
liškomis. Kiti teigė, kad ge
resnėm sąlygom išsiderėti Lie
tuvos valdžia buvo per silpna. 
„Amerikiečių bendrovė diktuo
ja mums nepriimtinas sąly
gas", — pagal McMahon teigęs 
opozicijos narys parlamente 
Romualdas Ozolas, tokį parda
vimą laikydamas užsidėjimu 
naujo kolonializmo, o pačią su
tartį — nusikaltimu. Tačiau 
„V/illiams" prezidentas aiški

na, kad, pagal susitarimą su 
Lietuvos vyriausybe, kitos 
bendrovės irgi galėję duoti sa
vo pasiūlymus, tačiau dėl vy
riausybės nustatytų sąlygų 
niekas kitas Mažeikių naftos 
pirkti nenorėjo. Aplamai Va
karų verslininkai galvoja, kad 
buvusių sovietu satelitų bei 
okupuotų kraštų politikai ir 
piliečiai savo pramonę perver
tina. Bet McMahon rašo, kad 
„Mažeikių nafta" Lietuvoje bu
vo karūnos deimančiukas. Į 
darbą paleista 1980 metais, ši 
naftos valykla tada buvo viena 
moderniausių Sovietų Sąjun
goje. Tačiau blogas vadovavi
mas, vagystės, besikeičiantys 
vėjai Rytų Europos bei Rusijos 
rinkoje, devyniasdešimtaisiais 
„Mažeikių naftą" labai apdau
žė. „Taip deimančiukas, — sa
kęs vienas „Williams* parei
gūnų, — bet jau gerokai su
aižėjęs". Pagal jį, Mažeikių va
lykla buvo paskendusi milijo
ninėse skolose, milijonai buvo 
nesumokėti už žaliavas, gamy
ba smukusi iki trečdalio pa
jėgumo, nemokėti valstybei 
mokesčiai. Tik vieną kartą 
nuo 1995 metų iki dabar ben
drovė davė pelno. Anot Colin 
McMahon, „Williams" save lai
ko tik gelbėtoju, bet ne išnau
dotoju, teisina Lietuvos vy
riausybės įsipareigojimus, nes 
be jų užsienio bankai nebūtų 
skolinę pinigų bendrovės at
naujinimui. Kaltina Paksą ir 
jo vyriausybę, teigusius, kad 
„Williams" Lietuvai krauna 
tokią naštą, kurios šis okupa
cijų nualintas kraštas pakelti 
negali, nors ir pripažįsta, kad 
kaip tik. dėl pasipriešinimo 
„Wuliams" Paksas tapo popu
liariausiu Lietuvos politiku. 
Baumgarner kaltina Paksą už 
tarptautinio valiutos fondo 
klaidinimą, kuris „Williams" 
siūlymams buvo gana skep
tiškas ir nežadėjo skolinti pi
nigų. Dėl to buvęs pažeistas 
„William" orumas, daug be 
reikalo išleista pinigų, sugaiš
ta laiko, ir Baumgarner jau 
ketinęs iš Lietuvos išsineš
dinti, jeigu Vilnius to nori. 
Tačiau galų gale sutartis buvo 
pasirašyta, pačiam Lietuvos 
prezidentui įsikišus ir spau
džiant 

McMahon rašinyje skaito
me, nors ir panašią, bet šiek 
tiek kitokią, „Mažeikių naftos" 
pardavimo-pirkimo istoriją, 
n^gu ją žinojome anksčiau. 
Siek tiek kitaip čia atrodo ir 
prez. Adamkaus vaidmuo, nes 
mes žinojom, kad dėl sutarties 

jis buvo gerokai pasviręs į 
skeptišką pusę ir vėliau liko 
tik kažkur vidury. Apie bet' 
kokį spaudimą nebuvom gir
dėję. Taip pat rašinyje skai
tome, tik apie praeities bėdas. 
Kažkodėl Baumgarner nieko 
nesako, kada gi pasirodys tas 
priešus šalinantis pelnas ir 
Lietuvos iždan pradės plaukti 
mokesčiai. Nieko negirdim nė 
apie labai prieštaringas bei 
naujas audras keliančias 
Baumgarner derybas su rusų 
„Jukos", „Lukoil", dukterinių 
bendrovių steigimą, galimą pi
nigų plovimą, nors jis neuž
miršta pasigirti ieškojimu 
draugų tarp aplinkos ir 25,000 
dol. auką Mažeikiuose stato
mai katalikų bažnyčiai. O pa
klaustas, ar jis kartotų tokį 
žingsnį, jeigu jį reikėtų pra
dėti iš naujo, atsakė, kad 
klausimas dar per ankstyvas. 

Keista ir „Williams" bendro
vę Lietuvai įpiršusių mūsų 
politikų laikysena. Su iš ame
rikiečių bendrove derėdamie-
si, jie teigė darą nuolaidas, 
nenorėdami į Mažeikius įsi
leisti rusų, o dabar jau sutin
ka jiems net 10-12 nuošimčių 
akcijų parduoti. Paklausti, ko
dėl įsileidžia rusus, dabar, at
sako; „ne rusai ateina, bet naf
ta". Tad argi jie neskiria akci
jos nuo statinės naftos, ar vėl 
mus, kvailelius mulkina? 

• Pasikėsinimas prieš 
serbu opozicijos vadą. Asso
ciated Press pranešė, kad Ju
goslavijos diktatoriaus Slobo-
dan Miloševič agentai bandė 
nušauti Motenegro atostogau
jantį serbų opozicijos vadą 
Vuk Draskovič. Pasikėsinimas 
nepasisekė. Draskovič buvo 
tik lengvai sužeistas į galvą. 
Pagal serbų žinias, jis seniai 
sekamas ir ieškoma progos jį 
nužudyti. Vuk Draskovič yra 
pagrindinės opozicijos grupės 
Jugoslavijoje — Serbijos at
naujinimo judėjimo vadas, sie
kiančios paankstintų rinkimų, 
kuriais norima pakeisti Jugos
lavijos valdžią. 

• Popiežius į Šiaurės Ko
rėją? Vatikanas atsargiai su
tiko žinią apie komunistų val
domos Šiaurės Korėjos dikta
toriaus ketinimą popiežių Jo
ną Paulių II pakviesti į sve
čius. Apie. tai neužsiminė Pie
tų Korėjos prezidentas katali
kas Kim Daje-jun, prieš porą 
savaičių lankęsis Šiaurės Ko
rėjoje ir apie tokią galimybę 
su jos vadu kalbėjęs. Vatika
nas teigia, kad nei oficialaus 
kvietimo, nei kitos tiesiogės 
žinios iš Šiaurės Korėjos nėra 
gavęs. Taip pat Vatikane ne
žinoma, ar tame komunisti
niame krašte veikia kokia 
nors katalikų bažnyčia bei ka
talikų grupė. 

Diplomus gavę kadetai-leitenantai. 15 kairės: Mindaugas Butkus ir Aidas 
Kerutis. Liudo Mikaliooio nuotrauka. 

LIETUVOS TRISPALVĖ JAV KARO 
AVIACIJOS AKADEMIJOJE 

Šių metų mokslo pabaigos ir 
diplomų įteikimo iškilmėse 
gegužės 31 d. JAV Karo avia
cijos akademijoje, (USAF Aca-
daemy) Colorado valstijoje, ne
toli nuo Colorado Springs 
miesto, šalia JAV ir kitų val
stybių vėliavų plevėsavo ir 
Lietuvos trispalvė. Ji buvo iš
kelta dviejų lietuvių kadetų — 
Mindaugo Butkaus ir Aido Ke-
ručio garbei, baigus ketverių 
metų mokslą, kurį jie pradėjo 
1996 metais. Tais metais JAV 
karinės akademijos buvo re
zervavusios užsieniečiams 10 
vietų, iš kurių varžybų būdu 
dvi teko lietuviams. 

Abu Lietuvos jaunuoliai bu
vo gabūs studentai. Tas 
neįvyko be pastangų ir daug 
darbo, nes reikėjo prilygti prie 
iš visos Amerikos parinktų 
kandidatų. Jie ne tik gerais 
pažymiais baigė mokslą, bei 
taip pat savo noru įsigijo pa
rašiutininkų klasifikacijas. Be 
to, Aidas kvalifikavo skraidy
ti sklandytuvu. Mindaugas 
aktyviai dalyvavo akademijos 
atletikos programoje kaip 
trumpų distancijų bėgikas ir 
atstovavo akademijai varžy
bose su kitomis aukštojo 
mokslo mokyklomis. 

Įgytais diplomais džiaugėsi 
ne vien tik kadetai. Labai lai
mingos, be abejo, buvo ir jų 
motinos Irena Butkienė ir 
Dangirutė Kerutienė, atvyku
sios šiai šventei iš Lietuvos. 
Jos buvo apsistojusios pas 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 24 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Su laumėm ir paparčio 
žiedu 

Vidą ir Liudą Mikalonius Den-
ver priemiestyje ir dar kelias 
dienas turėjo laukti, kol sūnūs 
išlaikė paskutinius egzami
nus. Liudas Mikalonis, JAV 
kariuomenės veteranas ir ak
tyviai pasireiškiantis Colorado 
American Legion Post No. 1 
organizacijoje, gerai suprato, 
kaip šie du kadetai, atsiradę 
toli nuo Lietuvos ir lietuvių, 
jautėsi ir kaip jiems buvo gali
ma padėti. Aidas ir Mindau
gas dėkojo V. ir L. Mikalo-
niam8 už svetingą priėmimą 
nuo pat pirmųjų studijavimo 
dienų ir ypač Vidai Mikalor 
nienei už vaišingumą. 

{ diplomų įteikimo šventę 
buvo atvykęs Lietuvos karo 
atašė majoras Kęstutis Žel-
nys, Petras ir Liuda Avižoniai 
iš Los Angeles. Išaiškėjo, kad 
Liuda Avižonienė, kuri yra 
„Executive Vice President of 
Lithuanian Freedom Through 
Education Fund, Inc." buvo 
įdėjusi daug darbo ir įtakojo, 
kad Lietuva būtų įrašyta į val
stybių sąrašą, iš kurių JAV 
karinės akademijos priima 
kandidatus. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus savo dekretu Nr. 
878 suteikė akademiją baigu
siems leitenanto laipsnius. 
Dabar jie yra įpareigoti atlikti 
privalomą penkerių metų tar
nybą Lietuvos karinėje aviaci
joje. 

A. Vaitaitis 

Kiekviena švente turi savo 
įvaizdį, ypač lietuvių tautoje. 
Paminėjus Jonines, vaizduo
tėje suliepsnoja laužai, aidi 
muzika, juokas, dainos.-o mė
nesienos naktį šmėkščioja 
skraidančių laumių ir raganų 
siluetai, akimirkai uždengda
mi žvaigždes... 

Nors birželio 24-oji ir skirta 
šv. Jonui Krikštytojui (pagal 
lietuvių liaudį, tai „vienintelis 
tikras Jonas", o visi kiti, ka
lendoriuje pažymėti Jonai — 
tik Jonukai), bet nedaug ši 
šventė turi bendra ir su Jonu, 
ir su krikščionybe. Tiesa, arti
mieji pasveikina Jonus vardi
nių proga, bet Joninių naktis 
atliepia senojo lietuvių tikė
jimo liekanas, amžių būvyje 
savaip interpretuotas, pakeis
tas, pritaikytas. 

Prieš tokias „pagoniškas" 
Jonines net ateistinis komu
nizmas nesiraukė, ypač jas pa
vadinus Rasomis ar kuriuo 
kitu, „nešventai" skambančiu 
vardu. Kaip ir Užgavėnių 
siautimas, tokios Joninės-Ra-
sos patenkino ir komunistus, 
saugojančius mases nuo „reli
gijos prietarų", ir Lietuvos gy
ventojus, nes tai buvo proga 
nupūsti amžių dulkes nuo 
senųjų lietuviškų papročių ir, 
jais pasinaudojus, vis tik ma
loniai švęsti lietuvių mylimo 
šventojo vardines. 

Be abejo, ir šiąnakt dauge
lyje Lietuvos vietų spragės 
liepsnodami laužai, aidės mu
zika (tikėkime, kad bent Joni
nių naktį bus apsieinama be 
„bliūzių", „roko", „kantri" ar 
kito lietuviškai ausiai svetimo 
triukšmo, dabar vadinamo 
muzikos vardu), klegės jaunie
ji, prisijungs ir vyresnieji. 

Žmonės verti progos pasi
linksminti, užmiršti bent va
landėlei visas kasdienybės ir 
politines painiavas, kurių, 
deja, kasdien vis gausėja. Tad, 
toliau nuo didžiųjų miestų gy
venantiems Lietuvos pilie
čiams sunku bent apytikriai 
susigaudyti tose, nuolat besi
keičiančiose, politinėse raiz-
gynėse, o ką jau bekalbėti apie 
užsienyje gyvenančius! 

Kai stengiamės suvokti, 
kuri partija vakar susigrupa
vo, ar rytoj susidės su kuria 
opozicine grupuote, dar nese
niai karštai kritikuota ir nie
kinta, ima pagunda pasakyti, 
kad, Lietuvos atveju, pagrin
dinis tokių grupavimosi ėjimų 
variklis iš esmės nėra politika. 
Kas tai yra, sunku atspėti. 
Kažin, ar mūsų senoliai paliko 

kokį, dar iki šiol neatrastą, Jo
ninių nakties burtą, kuris 
padėtų atidengti paslaptį: kas 
gi pagaliau vyksta Lietuvos 
partijų vadovų — ir narių — 
galvose? 

O jeigu taip atradus papar
čio žiedą, gal tuomet paaiš
kėtų, kas yra kairieji, kurie 
dešinieji, dėl ko tam tikra da
lis partijų žaidžia „dviejų 
kėdžių" žaidimą ir nuolat dai
rosi, kur būtų patogiau pri
sišlieti, kad užsitikrintų bal
suotojų palankumą ir laimėtų 
vietą būsimame Seime. Susi
daro įspūdis — kaip kitaip 
galėtume tuos keistus reiš
kinius paaiškinti — kad parti
jos neturi savo programos, nu
sistatymo, ideologijos ar kaž
kokių kitų rėmų, skiriančių 
vieną nuo kitos. Kiekvieną 
kartą, kai partijos vadovybėje 
atsiranda net menkiausias ne
sutarimas, jos dalis nutaria 
atsiskirti ir įkurti kitą partiją 
(kone taip, kaip Amerikoje re
liginės sektos — nors visos 
save laiko krikščioniškomis, 
kai tik kuri krikščionybės tie
sa ar taisyklė nepatinka, susi
kuria atskirą religinę bend
ruomenę, nes tai lengviausias 
būdas iš savo gyvenimo iš
jungti nepatinkamus daly
kus). Kuo skiriasi Lietuvos 
Krikščionių demokratų partija 
nuo Moderniosios LKD parti
jos? Ar tik tuo, kad nepasidr 
na vadovavimu, ar dėl to u 
tik „vyresniųjų paskir1 _, val
dyti, o jaunesniųjų — klausyti 
ir vykdyti"? Ar atskilusieji ti
kisi laimėti bent pora pro
centų Seimo rinkimuose, o gal 
dėl to jie dairosi parankios 
koalicijos su bet kuo, net tais, 
kurių anksčiau griežtai kra
tėsi? Ar keturi (neseniai dar 
buvę trys) „populiarieji", nela
bai patikimų apklausos duo
menų įtikinti savo populiaru
mu, jau susikibo rankomis, 
tikėdami, kad tas keturiskart 
padidins jų populiarumą ir 
užtikrins laimėjimą? 

Kažin kuris Joninių nakties 
burtas būtų pats patikimiau
sias ir padėtų išgliaudyti visas 
tas rūpimas paslaptis? O gal 
tiek to — bent vienam vakarui 
visiškai nieko rimto negalvo
kime, pasveikinkime Jonus ir 
eikime pašokinėti per laužo 
žarijas. Juk ir Lietuvos politi
kai šiuo metu žaidžia nema
žiau pavojingą žaidimą: nepai
sydami ankstesnių principų, 
šokinėja nuo vienos grupuotės 
prie kitos, ieškodami bet kokia 
kaina patekti į „šiltą vietą". 

TAVO VARDU 
N r 2 ALĖ RŪTA 

Tęsinys o aš jau draugauju su viena iš 
savos klasės, nors ir prasideda karas su tėvais. ' 

Keliaut mėgstu, tai ta vasara — vienas malonumas. 
Seseriai patiko žydinti pieva, saldžios žemuogės, man 
— kiti dalykai. Stebėjau žmones, jų charakterius. Pus
broliai! Vienas man artimas dvasia: mėgo muziką, dai
navo, gausiai mus vaišino. Tik jie daug geria! Versda
vo ir mus; kartą prie draugiško pokalbio nė nepajutau, 
kaip nusigėriau — net gėda! Bet supratau pusbrolio 
vaišingumą, svetingumą. 

Patiko ir kiti Europos miestai, įdomūs žmonės. Ke
liavom su profesore, tėvų pažįstama, aš jos automobilį 
Europoj vairavau. O pasirodo, kad ji „vairavo" link 
manęs savo dukterį, drauge keliaujančią... Patiko stu
dentai — graikai, ir emocionalūs čekai ir šaltoki ang
lai... Profesorė buvo mums gerai, bet ji niekur manęs 
„nenuvairavo": kelionėj rašiau meilės eilėraščius savo 
mergaitei... 

Buvo toks nuotykis. Profesorė liko Paryžiuje, o mus 
traukiniu išleido į Lietuvą — per visas Sovietų sateli
tines valstybes... Mes turėjom leidimą ten keliauti, per 
Čekoslovakiją. Viza nebuvo gerai išrašyta. Ir traukinio 
konduktorius prikibo prie sesers: lyg mano dokumen
tas tvarkoj, bet jos — ne, reikia mokėt pabaudą... Ir 
jau veda ją ii sustabdyto traukinio. Ta išsigandusi, 
reikia man, vyresniam, gelbėti padėtį. Bandau aiš
kintis visom kalbom, kokias tik kiek žinojau: ang
liškai lietuviškai, vokiškai, ispanų buvau mokykloj 

kiek žodžių pramokęs... Konduktorius raukosi, moja 
seseriai — eit su juo... Man dingtelėjo mintis!.. Ryti
niame laikrašty skaičiau — amerikietis įžengė į 
mėnulį.. Ėmiau pirštu rodyt į lubas, tamsų langą, 
minėjau — erdvę, dangų, mėnulį... Na, luna, luna!.. 

Pagaliau konduktorius suprato: 
„A, luna, luna! Ty — Amerikano — bravo!" 
Taip traukiny pasidžiaugėm istoriniu įvykiu — įžen

gimu į mėnulį. Konduktorius man ranką pakratė, su
mažino seseriai bausmę, apsimokėjau, atgavom už
antspauduotą dokumentą. Viskas gerai. Sesuo dar ap
siverkė ir, prisiglaudusi prie mano šono, ėmė snausti, 
o aš pro langą spoksojau į dangų, ieškodamas mėnulio, 
tą vakarą mūsų išgelbėtojo. 

Laimingai grįžom namo, ir gyvenimas riedėjo toliau. 
Prasidėjo studijos — pasirinkau biologiją. Mėgau gam
tą, gyvius, domėjausi jų paslaptingu gyvenimu. Tėvai 
padėjo materialiai, tik mažais darbeliais prisidurda-
vau: kam daržą patvarkyt, žolę nupjaut. Per atostogas 
padirbėjau fabrike. Kartą nuslydau nuo kopėčių — tai 
kas? Nugarą paskaudėjo, bet per sportus išgijau. Mė
gau vandens sportą, kalnuose — slidinėt, dviračiu... 
Judesys — pirmyn, pirmyn. 

O, vasarą! Prie ežero varles ištyrinėdavau, vabalus 
įvairius, šliužus... Prie jūros rinkau kriawholes> žuvis 
gaudžiau — ne dėl naudos, o tyrimams. Nardžiau — 
kokių nuostabių gyvybių po vandeniu! Gerbiau gamtą, 
galėjau primušt kokius vaikėzus, kurie teršė vandenį, 
gamtą skriaudė, gyvūnėlius. 

Tolimesnės studijos — tyrimai nervų fiziologijoj... 
Tėvai pavargo: reikėjo ir mano seserims padėti, iš kur 
gaus tiek pinigų? Tai apsirūpinau stipendija, valdiška 

parama. Sunkiai, bet verčiausi mažais uždarbiais: bib
liotekoj, kepykloj, vėliau — laboratorijoj... Įmanoma 
apsirūpint, jei netingi. 

Mano mergaitė irgi sunkiai vertėsi, bet gera studen
tė — gerais pažymiais; tai man labiau patiko, negu 
kad ji būtų Holyvudo gražuolė. Tėvai kreivai žiūrėjo — 
ne lietuvaitė. O mano vienas atsakymas: 
' „Aš myliu tą mergaitę!" 

Taip ir baigėsi ginčai. Manau, kad mama ją pamilo. 
Abu tėvai vestuvėse dalyvavo. Jie grožėjosi vestuvių 
svečiais, mano kolegomis. Aš neiškenčiau. 

„Tos poros. Jie nevedę, tik kartu gyvena ir studijuoja 
— taip jiems lengviau. Mes čia vienintelė pora dabar 
vedę..." — Jie nustebo. 

Tokie buvo laikai, tokia mada — priešvedybinis inty
mumas. O mes gerbėm senamadiškus mūsų tėvus. 
Nors, vis tiek, dvasiškai tolom nuo tėvų... Ir niekur ne-
nutolom. Grįžęs sakydavau: 

„Tėvai, pas jus visa taip pat! Ir jūsų baldai, ir gyve
nimo įpročiai, ir tie patys draugai — vis lietuviai. Kaip 
jūs taip nesikeičiat?" 

„Ko mums keistis?" — Atsišaukia mama. — „Kur gi 
jūs nubėgsit? Aišku, siekite mokslų, bet... Likite prie 
mūsų". 

Nepaisant jų senamadiškumo, mes mylim ir ger
btam tėvus. Visada gera sugrįžt į „tuos pačius" namus, 
į kuklų tėvelių būstą ir gyvenimą. Deja, seserys lyg ir 
labiau keičiasi... 

Įbridus į gilesnius mokslus, nebeturiu laiko nei 
svarstyti, kaip kitados: kas aš — lietuvis, amerikietis, 
pasaulio žmogus? 

Baigiau ir mokslus. O kada yra pabaiga? Mokausi iš 

gyvenimo — dirbdamas, tyrinėdamas, kurdamas, 
rašydamas. Mokslas — viso gyvenimo kūryba. Neuž
tenka ir vieno gyvenimo. Jei pasieki dalelytę — kokį 
atradimą, tai jau gerai. O paskui tegu kiti siekia, li
pindami plytą prie plytos į mokslo rūmą. Taip ir gyve
ni — žinai, kad visko nepasieksi. Skaitai, stebina 
mokslo žmonių gyvenimai, kuriantys, pasiaukojantys. 

Jau ir savus vaikus auginu. Jau laboratorijai vado
vauju — turiu ir kitą lyg šeimą... Vabzdžių, gyvūnėlių 
pilnas laboratorijos lentynas. Jų gyvenimą tiriu, 
įpročius, elgseną, jų potroškį gyventi, išlikti ir veistis. 
Nuostabu, kad ne vieno jų „proteliai" yra panašūs į 
žmogaus smegenis — galima jas tirti ir lyginti. Visi 
gyviai — Kažkieno tvariniai. Sakoma, žmogus — pro
tingas gyvulys. Bet kiekvienas gyvulys ar gyvis savaip 
protingas, turi kažkokią prasmę, siekia išlikt šiame 
pasauly ir turi išlikti. 

Tyrinėju, riedu tolyn. Ir bendrauju su kitų tautų 
nervų-viziologais: šveicarų, vokiečių, kanadiečių, ja
ponų.,, taip pat — lietuvių. Ar būsiu gudresnis? Ar ko 
pasieksiu? — Nežinau. Stengiuosi — Dieve padėk. 
Anot mamos, be Dievo — nieko. 

Viena lietuvė profesorė iš Vilniaus, lankydama gi
mines Amerikoj, susisiekė su manim — buvo malonu 
pabendrauti moksliškai. 

Tuo metu pajutau tėvams dėkingumą, kad man, gi
musiam Amerikoj, natūraliai ir beveik prievarta įkalė 
lietuvių kalbą. Dabar galėjau laisvai diskutuoti su ta 
'profesore, labai išmintingu ir maloniu žmogumi. 

Svarstybos, ar verta būti lietuviu, tai tik jaunystės 
sapaliojimai. Būti žmogum! Ir pasilikt prie savųjų. 

(B.d.) 
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Jaunieji — Ramoną 
Butėno nuotrauka. 

Steponavičiūte' ir Alexis Žemaičiai. Eugenijaus 

ŠAUNIOS VESTUVES 
Romaną Laura Stepona

vičiūtė ir Alexis Pijus Kęstutis 
Žemaitis iškilmingai sumainė 
aukso žiedus gegužės 27 d. Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte. Illinois. Sv. 
Mišiose dalyvavo ir vestuvių 
apeigas stebėjo daugiau kaip 
300 dalyvių ir svečių. 

Muzikos orkestrui grojant J. 
S. Bacho Jesu. Joy of Man's 
Desiring, jaunojo tėvai, am
basadorius Algis ir Vanda 
Žemaičiai, jaunosios mamyte 
Alė Razmienė. lydima palydo
vo, pirmieji atėjo prie alto
riaus. 

Pabrolių ir pamergių palydą 
sudarė aštuonios poros: Nida 
Bichnevičiūtė ir Paulius Že
maitis, Jennifer Antanaitytė 
ir Jonas Bobelis. Kristina An-
tanaityte-Butinienė ir Lester 
Buczek, Elizabeth Clancy ir 
Marko de Luką. Katrvn Clan

cy ir Saulius Eidukas, Viktori
ja Izokaitytė-Leiva ir Tomas 
Kudirka, Rita Žemaitytė-Ei-
dukienė ir Marco l'livagnoli. 
Vaikų: Irena Balzekaitė, Aria
na Žliobaitė, Alexa Razmaitė, 
Kaziukas Bobelis, Gabrielė 
Razmaitė. Andrius Razma, 
Alicija Viktoraitė ir Mickey 
Sidrys. 

Linksmai nusiteikusią jau
nąją Ramoną, lydimą dr. An
tano Razmos, su šypsena prie 
altoriaus pasitiko jaunasis, 
laukdamas su pabroliais, gro
jant orkestrui „Promenade" iš 
filmo ..Red". 

$v. Mišias aukojo kun. Jo
nas Kuzinskas, su kun. Kęs
tučiu Žemaičiu. Moterystę pa
laimino kun. J. Kuzinskas, 
įtraukdamas \ apeigas ir jau
nųjų tėvus. Skaitinius skaitė: 
dr. Antanas G. ir dr. Edis Raz

mai. Auką Mišioms nešė Alė ir 
dr. Antanas Razmai, Algis ir 
Vanda Žemaičiai. Tai progai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. J. Kuzinskas. Tai buvo 
graži. įspūdinga jaunųjų mote
rystes palaiminimo šventė, 
nuoširdus, su meile bendravi
mo ir kalbos ryšys. 

Mišių metu grojo orkestras, 
kuriam vadovavo muz. Petras 
Aglinskas su gitara, smuiki
ninkė — Linda Veleckytė, vio
lončelė — Daivid Reyes, so
listės — Gwen C. Conti, so
pranas; Maureen McCate, 
mezzosopranas. 

Pabaigai, jauniesiems išei
nant, orkestras ir solistai gra
žiai atliko „Triumphal March" 
iš operos „Aida" (Giuseppe 
Verdi). 

Ramoną yra Alės ir žymaus, 
čia gimusio, lietuvio ameri
kiečio chorvedžio, airigento 
Kazio Steponavičiaus /Char
les F. Stephens) duktė. Tėvui 
anksti mirus, Ramoną, kaip 
vienturtė duktė, buvo gražiai 
užauginta jos mamytes. Vė
liau, mamai ištekėjus už Lie
tuvių fondo steigėjo, visuo
menininko dr. Antano Raz
mos. Ramoną vėl rado tikrą 
tėvišką meilę ir platų šeimos 
ratą. 

Alexis Pijus Kęstutis Že
maitis yra ambasadoriaus Al
girdo ir Vandos Žemaičių 
sūnus. 

Vestuvių vaišės vyko Wil-
lowbrook pokylių salėje, Wil-
lowbrook, IL, dalyvaujant apie 
400 svečių. Programai vadova
vo Sigita Balzekienė ir Lidija 
Rasutienė. Jaunuosius salėje 
pasitiko su duona, druska ir 
vynu jų tėvai: Antanas ir Alė 
Razmai, Algirdas ir Vanda 
Žemaičiai, orkestrui grojant 
maršą. Jaunieji su tautinių 
šokių grupe „Gija" pašoko 
.,Rezginėlę", vadovaujant Da
liai Lietuvninkienei. Šoko: Vai 
nis ir Laima Aleksos, Tadas ir 
Rūta Kulbiai, Gintaras Lie
tuvninkas, Paulius ir Daiva 
Majauskai, Judi Sidrienė, 
John ir Ramoną Vaikučiai, 
Aras ir Lina Žliobai. 

Pirmieji sveikino jaunojo tė
vai: Algirdas ir Vanda Že-

Jaunosios Ramonos tėvai !.-> kaires dr Antanas ir A.<•• R ./:.iai. Kanto 
nojo tėvai — Vanda ir amb Algirdą.- Žemaičiai. Eugenijaus Butėno nuotr 

tomaičiai, jau 

Vestuvinis Ramono Steponavičiūtės ir \lexio Žemaičiu viduryje. II eil.) pulkas Iš kairės pamerges. Jennifer 
Antanaityte. Juha Žemaityt.-F.idukiene. Rita Žemaityte-de Luca, Kathryn Clancy. Nida Bichnevičiūtė. Viktoria 
l/.,k..ityte-Leiva. Elizabeth Clancy. Kristina Antanaityte-Buntiniene; pabroliai Tomas Kudirka. Saulius Eidu
kas. M.irro flf I .K. , lt.r., et i'ip>T. 1'tįsiu- Žemaitis. -Joną.- Bobelis. Marco l'livagnoli, Lester Buczek, vaikai: Ka
ziukas Bobelis. Irena Balzekaitė. Alexa Razmmte. Andrius Ra/.ma. Alicija Viktoraitė 
Žhohaite. Gabriele Razmaite Eugenijaus Butėno nuotrauka 

Michael Sidrys, Ariana 

maičiai, po jų — jaunosios — 
Antanas ir Alė Razmai, kurie 
dėkojo visiems svečiams už 
dalyvavimą jų didžiojoje 
šeimos šventėje — Ramonos ir 
Alexio šeimos sukūrime. Meilė 
šeimoje yra pagrindas, todėl 
svarbu, kad ji vis didėtų ir 
augtų, nes tik tada šeimoje 
bus supratimas ir atlaidumas. 

Vaišių puotą palaimino ir 
maldą sukalbėjo jaunojo dėdė 
kun. Kęstutis Žemaitis. Jau
nojo brolis Paulius Žemaitis, 
kaip vyriausias pabrolys, pa
kvietė visus pakelti tostą už 
jaunuosius ir buvo pagiedota 
„Ilgiausių metų". Kvietė visus 
pradėti vaišes. Vaišių metų 
programos vedėjos — Sigita 
Balzekienė ir Lidija Rasutienė 
— tinkamais žodžiais pristatė 
jaunuosius, supažindino su 
palydos nariais, o vėliau ir ki
tais, iš toliau atvykusiais 
svečiais. 

Jaunasis buvo pakviestas 
tarti žodį. Dėkojo svečiams už 
dalyvavimą jų šventėje, pa
pasakojo, kaip, slidinėdamas 
Šveicarijoj, susipažino su Ra
moną ir kaip ją pamilo. Ramo
nos kalba buvo ypatinga, vi
sus sujaudino. Ji šiltais ir 
nuoširdžiais žodžiais dėkojo 
savo mamytei, kad buvo jai 
motina, tėvas ir draugė. Kal
bėjo susijaudinusi, pilnomis 
ašarų akimis. Po to Ramonos 
draugės pašoko „Sadutę", visą 
laiką Ramonai esant šokių 
rate. Šoko: Danutė Ankutė-
McDowell, Sylvija Bichnevi-
čiūtė-Coyne, Vida Brazaity-
tė, Violeta Dirvonytė-Holen, 
Alytė Gražytė-Simonaitienė, 
Georgianna Kasel-Macke, Dai
va Petersonaitė, Vita Reinytė, 
Lidija Saulytė-Viktorienė ir 
Beatričė Sturonaitė-Čepėlie-
nė. 

Pirmas valsas buvo jaunųjų, 
juos sekė jų tėvai, palydos na
riai ir kiti. Muzika buvo gera, 
tiko ir vyresnio amžiaus šo
kėjams, nors jaunimas domi
navo, sudarydamas didžiausią 
svečių dalį. Tenka paminėti, 
kad, atsiradus progai, jaunuo
sius dar sveikino kun. J. 
Žemaitis su sesele vienuole. 

Vaišėm gerokai įpusėjus, 
buvo pristatytas šeimos mie
las draugas Stasys Baras, 
kaip paaiškėjo, kad tik prieš 
dieną šventęs savo 80 metų 
sukaktį. Jam sugiedota „Il
giausių metų." 

Vestuvės buvo linksmos pa
gal lietuviškas tradicijas. Atė
jus laikui, daugumas svečių 
nenoriai skirstėsi namo. Ves
tuvės visiems paliko gražius 
prisiminimus. 

Ramoną baigusi St. Xavier 
universitete, BA (bakalauras), 
prancūzų kalbą ir tarptautinį 
verslą. Šiuo metu studijuoja 
Art Institute, Čikagos Meno 
mokykloje. Nuo mažų dienų 
skautė, turi paskautininkės 
laipsnį, bendradarbiauja lietu
viškoje spaudoje. Jau 10 metų 
išrenkama Lietuvų fondo ta
rybos nare, 12 metų Lietuvių 
fondo valdybos nare — lėšų 
telkimui, renginiams, ryšiams 
su visuomene. Taip pat yra 
baigusi K. Donela čio lituanis
tinę mokyklą ir Pedagoginį li
tuanistikos institutą. 

Alexis baigės Illinois Insti
tute of Technology, ekonomi
ką, BS (bakalauras). Boston 
University Belgijcje — Vrieje 
Universiteit Brussel, Interna
tional management, MS (ma
gistras). Studijavr metus Bar-
celonoje, Internatenal mana
gement, MS (magistras). Stu
dijavo metus Barselonoje, Is
panijoje, MBA laipsniui. Dirba 
investijų srityje. 

Didesnę dalį vaikystės pra
leido vietovėse, k iriose nebu
vo galimybių lankyti lituanis
tinių mokyklų, dainai daly
vauti lietuviškoje veikloje. Šei
mos ratelyje gera: išmoko lie
tuvių kalbą, jungiasi į Čikagos 
lietuvių veiklą. Mielai laukia
mas. 

St. Džiugas 

Kun. A Saulaitis, SJ, krikštija Viliuką Adoma Buntina. Krikšto tėvai (iš kaires) — Adomas Didtbalis ir dr. 
Rasa Buntinaitė-Warren; stebi Viliuko tėvai Lina ir Arūnas. Irenos Kleinaitienės nuotrauka. 

VILIAUS ADOMO 
KRIKŠTYNOS 

Š.m. birželio 11 d. Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Čikagoje buvo pakrikštytas 
Linos (Didžbalytės) ir Arūno 
Buntinų pirmagimis sūnelis 
Vilius Adomas. Jam Krikšto 
sakramentą suteikė kun. An
tanas Saulaitis, SJ, taip pat 
palaimino vysk. Hansas Dum-
pys. 

Krikšto tėvai buvo: Arūno 
sesutė dr. Rasa Buntinaitė-
Warren ir Linos brolis Ado
mas Didžbalis. Krikštynų 
apeigos buvo nepaprastai gra
žios. Giminės susirinko ap
link altorių kartu melstis ir 
stebėti. T. Saulaitis palaimino 
Viliuką, jo mamytę, tėvelį, 
abu krikšto tėvus ir visus ma
žus vaikučius. Po to gausus gi
minių būrys krikštynas šventė 
iškilmingais pietumis Cafe'36 
restorane. 

Mažuoju pusbroliu džiau
giasi pusseserė Elenutė Dap
kutė, atskridusi iš Connecti-
eut valstijos, promočiutės, tė
vukai, tetos ir dėdės. Viliukas, 
Lina ir Arūnas Buntinai gyve
na Wilk>w Springs, IL. 

PJK. 

• Nesėkmės, kaip lianos, 
išbando gyvenimo medžio stip
rumą. 

• Dabartis kala raktą būsi
mos kartos gyvenimo durims. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

Pavasari ir vasarą kviečiame 
keliauti su mumis. Turime pačias 

geriausias kainas skrydžiams į Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 

Jeigu šiais metais patys negal i te 
aplankyti giminių Lietuvoje, 
atsikvieskite juos į Ameriką. 

Sutvarkysime jų kelionę patogiausiais 
maršrutais ir pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

Esame pasiruošė padėt i jums 
visuose jūsų kelionių reikaluose. 

Prašome kreiptis į mus. 

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 

DRAUGAS lietuvybės švyturys 

Prenumeruokime ir skaitykime DRAUGĄ 

Cf r « ALUAMCC 

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

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and more eonvenient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily servtce to Vilnius with 

just one hassle-free eonneetion 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gwes you a retaed mom-

ing arrtval for business or pleasure. 

When you're ready to retom, you'll 

enjoy saiM-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Economy Class, you can be 

sure our service w* be vrortd-dass, 

and wiU aflow you to amve rested and 

refreshed - all for a reasonabte fare. 

Find oot what a wortd of difference 

SAS can make for your next trlp. 

Just call your Travel Agent ar SAS 

at 1-800-221-2350. For more Infor

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 

rnflm w 
SK946 
SKM4 
SK»3 
SK943 

rrWH 
CKugo 
Stockholm 

VMus 
Copfflhjcpn 

j M M M M 
VMUS 
Coppnhjg^i 
CNcago 

4:30 pm 
* 2 0 * m * l 
1245 pm 
340 pm 

Time ArrtMlTbm 
*40«T>+1 
X W O « n * l 
2:15 pm 
5:40 pm 

• ' ' 

file:///lexio
mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com
http://www.flysas.com


Audrone ir Ovidijus Leveriai su dvynukais Vytautu ir Paulium. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birute Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 West 71 st Street, Chkago, Illinois 60629 

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

DVYNUKAI — VYTAUTAS IR PAULIUS 
Tėvai Audronė ir Ovidijus 

Leveriai, su savo dvynukais 
berniukais Vytautu ir Pau
lium, kurie gimė 1999 m. 
gruodžio mėn. akli, atvyko į 
Bostoną gegužės 15 d. Šeimą 
sutiko Lietuvos Vaikų globos 
(Lithuanian Cbildren's Relief, 
Inc.) Bostone atstovai. Atvyko 
į Bostoną todėl, kad ten yra 
dr. Hirosi, žinomas vaikų akių 
specialistas, kuris sutiko vai
kų akis gydyti — operuoti. Dr. 
Hirosi operuoja, gydo, bet dar 
nėra tikra, ar galės tiems vai
kams tikrai padėti. 

Lietuvos Vaikų globos orga
nizacija, o ypač I. ir R. Veitai 
rūpinasi šios šeimos gyvenimu 
ir gydymu Amerikoje. 

JAV LB Socialinių reikalų 

taryba buvo paprašyta padėti 
surinkti pinigų vaikų gydy
mui. Paskelbus spaudoje apie 
tos šeimos nelaimę — apie 
dvynukus Vytautą ir Paulių 
— kad jie nemato, kad jiems 
reikalinga finansinė parama 
gydymui — operacijoms, Ame
rikos lietuviai labai greitai į 
prašymą reagavo ir trumpu 
laiku suaukojo 15,410 dol. 
Globėjai Bostone taip pat rin
ko aukas. Pagal tėvų pasisa
kymą, dabar jie norėtų, kad 
surinkti fonde pinigai, kurių 
nesunaudos, liktų fondo są
skaitoje ir neštų nuošimčius 
vaikų operacijoms ar mokslui 
specialiose mokyklose. 

JAV LB Socialinių reikalų 
taryba visus suaukotus pini
gus 15,410 dol. persiuntė į 

Bostoną Lithuanian Cbild
ren's Relief, Inc., organizaci
jai. Turėtų visus stebinti Ame
rikos lietuvių užuojauta žmo
gui nelaimėje, jų nuoširdumas 
ir dosnumas. 

Toliau surašytos visų auko
tojų pavardės. Dėkojame 
„Draugo" redaktorei Danutei 
Bindokienei, kad sutiko iš
spausdinti aukotojų sąrašą. 

Birutė Jasaitienė 

1,000 doL: Vinco ir Emilijos Ras-
tenių labdaringas fondas. 

500 doL: Petras Vėbra, Chicago, 
IL, Vytautas Černius, Wyncote, PA. 

300 doL: Vincent Skladaitis, Wa-
terbury, CT, Daughters of Lithua-
nia, Hermosa Beach, CA Lietuvos 
Dukterų draugija, Glendale, CA. 

280 doL: Vincas Kudirkas, Pheo-
nix, AZ, Lietuvos Dukterys, Seattle 
skyrius, Arlington, WA. 

200 doL: M. ir P. Vilutis, Frank-
fort, IL, J. ir O. Motiejūnai, Pre-
scott, AZ, Ada Sutkuviene, Beverly 
Shores, IN, Albinas Kurkulis, 
Wheaton, IL, M. ir G. Narkus-
Kramer, Bethseda, MD. 

150 doL: Dawn Bergum, Ever-
green, CO. 

100 doL: Ona Mationytė, Le
mont, IL, G. ir S. Damaiiai, Liber-
tyville, IL, C. ir H. Rukuita, Ber-
wyn, IL, Ona Čepele, Palos Hills, 
IL, Konstancija Stasiulis, Oak 
Lawn, IL, Stasės Didžiulienė, Cice
ro, IL, Irena Leonas, Burr Ridge, 
IL, A ir B. Kuras, Lockport, IL, I. 
ir B. Serapinas, Oak Lawn, IL, Isa-
belle Zmnidrinas, Rochester, NY, 
M. ir J. Vizgirdai, Putnam, IL, Pi
jus Pazarionas, Melroae Park, IL, 
J. ir O. Rugelis, Maywood, IL, Ma
rija Bajorūnas, Pompano Beach, 
FL, D. ir J. Trotter, Racine, WI, J. 
Gritenaa, Melroae Park, IL, J. ir J. 
Liėponiai, Lockport, IL, J. Migli
nas, R. Miglinaitė, Vito Demerec-
kis, Eagk River, WI, Sally Sakys, 
Glendale, CA, Lina Sinkevičienė, 
Melroae Park, IL, Eugenia Pakulis, 
Rehoboth Beach, DE, Ray Griga
liūnas, Forest Park, IL, Algirdas 
Saulis, Clarendon Hills, IL, J. ir V. 
Stanaitis, Oak Lawn, IL, Maria Vy
gantas, Great Neck, NY, Mr. ir 

Mrs. L. Maakaliunas, Palos 
Heights, IL., X-Y, Richard Kunst-
manas, Alpine, TN, Elena Butkus, 
Los Angeles, CA, Neria Kasparas, 
Arlington, VA Adelė Bartys, Sun 
City, AZ, O. Kasparaitis, Downers 
Grove, IL, M. ir V. Nasvyciai, I. ir 
C. Satkai, A. ir V.Mauruciai, Kirt-
land, OH, Aldona Šarka Navickai
tė, Omaha, NE, Vida Jankauskie
nė, VVoodhaven, NY, S.ir Z. Dzikai, 
South Paaadena, FL, Marija ir Vla
das Gelažiai, St. Peteraburg, 
Beach, FL, Irene Vinclovas, May-
field Village, OH, Laima Jara-
iiunienė, Santa Monica. CA, C. ir 
G. Klatonis, Sun City, AZ, Lithua
nian Scout Assoc, Emilijos Plate-
rytės barelis. 

75 doL: V.Vųeikis, Chicago, IL, 
Leonard Balkus, Farnungton Hills, 
MI. 

60 doL: Irena Kairys, Oak Lawn, 
IL, V. J. Graužinis, Elgin, IL. 

50 doL: Janą Bendikas, Deer-
Geld, IL, Jolita Balsyte, Evergreen 
Park, IL, Stasys Žilevičius, Pake 
Hills, IL, R. ir J. Korzonai, Palos 
Hills, IL, L. ir A. Ramanauskas, 
Oak Lawn, IL, S. ir N. Bernata
vičius, Berwyn, IL, Genė Juodikis, 
Chicago Ridge, IL, Nemira Sums-
kis, Chicago, IL, B. ir E. Novickis, 
Westmont, IL, Ona Abromaitis, Le
mont, IL, Rev. John Tamulis, Ca
dillac, MI, Jovita Strikas, Indian-
head Park, IL, Sophie Dameika, 
Rockford, IL, A. ir E. Račkauskai, 
Lockport, IL, J. ir B. Lintakas, Oak 
Lawn, IL, V. ir A. Naudžius, Chka
go, IL, Halina Bagdonas, Oak 
Lawn, IL, Teklė Bogusas, South 
Boston, MA, S. ir L. Mažulis, Wood-
stock, IL, Ar. ir A Chesna, Mel
roae, IL, R. ir B. Cerniai, Lockport, 
IL, A. ir V. Valavičiai, Chicago, IL, 
Ona Puzinauakaa, River Forest, IL, 
K. ir A. Eidukonis, Tuscon, AZ, 
Vaitkevičiai, K. ir T. Kazlauskas, 
Gurnee, IL, Margarita Valiukas, 
Hemet, C A K Vaišvila, St. Petera
burg,* FL, Kazys Kreivėnas, Le
mont, IL, Olga Mungaudas, La 
Grange,? IL, Renata Stankus, Chi
cago, IL, Marija Vaitkus, Belleville, 
IL, Irena Raulinaitienė, Glendale, 
CA, Leonas Morkūnas, K. Balza-
ras, V. Karaitiene, Kazimieras 
Rimkus, Petras Vėbra, V. Dobro-

volskienė, Chicago, IL, S. Vakselie-
ne, E. Kantienė, Jurgis ir Veronika 
Bubniai, Chicago, IL, J. A Gylys, 
Southington, CT, V. Pauli, ras, 
Phoenūc, AZ, Edward Ziausys, 
Amsterdam, NY, Aldona Juoze-
viciene, Oak Lawn, IL, Aleksand
ras Petokas, Newport Beach, CA 
V. ir A Petrauskas, Newport 
Beach, CA K ir B. Markai, Mel-
rose Park, IL, A Rejeris, Oak 
Lawn, IL, Danutė Bilaisis, Chicago, 
IL, Vytas Šarka, NC, Marija Grau
žinis, Dr. ir Mrs. Grinis, St. Peters-
burg Beach, FL, S. Sviderskas, St. 
Peteraburg Beach, FL, Juozas Kaz
lauskas, Chicago, IL, J. ir R. Spur-
gis, Chicago, IL, A. ir S. Jelionis, 
Darien, IL, Vladas Kybartas, Lock
port, IL, A ir V. Lekeckai, Bur-
bank, IL, Peter Navickas, Chicago, 
IL, Angelina Mieliulis, Chicago, IL, 
Adele Lietuvninkiene, Palos Park, 
IL, Vladas Jomatas, Redford, MI, 
D. ir J. Gvidas, Naperville, IL, A 
Juozapaviciai, Janina Gaigalienė, 
Irena ir Albertas Kereliai, Palos 
Park, IL, P. ir I. Dapkus, Chicago, 
IL, J. ir F. Prokurat, Orland Park, 
IL, A ir L. Kazlauskai, Chicago, IL 
V. ir G. Musoniai, Oak Lawn, IL, J. 
ir P. Gruodžiai, Chicago, IL, Petro
nėlė Cicėnas, Naperville, IL, Anta
nas Vitkauskas, St. Pete Beach, 
FL, J. ir R. Mikailos, Largo, FL, 
Kęstutis Keblys, Baton Rouge, LA, 
Mėta Linkus, Sunny Išles Beach, 
FL, Z. ir S. Obelenis, RusseU, OH, 
Eufenuja ir Balys Steponiai, Seven 
Hills, OH. 

40 doL: Genevieve Gobis, Ams
terdam, NY, Romas Leparskas, 
Warren, MI, T. ir V. Urbaiciai. 

30 doL: A Dubauskas, Chicago, 
IL, I. ir P. Paliulis, Darien, IL, Leš
činskų šeima, Chicago, IL, Vladas 
Bielinis, Hot Springs, AR, Danutė 
Elsbergienė, Prospect Heights, IL, 
Mr. ir Mrs., A. Urbutis, Palos 
Heights, IL, J. Regina, Rochester, 
NY, Maria Rockuvienė, Chicago, 
IL, Aukštikalnis, Boston, MA Liud
mila Vilimienė, Chicago, IL, Aureli
ja Paukštys, Venesuela, P. ir D. 
Bielskai, Melroae Park, IL, B. ir C. 
Matelis, Chicago, IL, Peter Navic
kas, Chicago, IL, R. ir A. Grauži
nis, Elgin, IL, Anthony Matulaitis, 
Richmond Hill, NY, Stasys Kungys, 
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Hacienda Heights, CA. 
25 doL: Nijole Užubalienė, Chi

cago, IL, John Kasis, Orland Park, 
IL, Juozas Vaineikis, Oak Lawn, 
IL, Elina Šulskis, Chicago, IL, D. ir 
J. Noreika, Beverly Shores, IN, A. 
Vasonis, Chicago, IL Albertas Mel-
ninkas, Bethlehan, CT, Ingrida 
Naudžius, Chicago, I L, Peter Jad-
viršis, Chicago, IL, Al Tumas, Sirni 
Valley, CA D- ir A. Barzdukas, 
Fall8 Church, VA, G. ir V. Jesman-
tas, Richmond Heights, OH, T. ir V. 
Degučiai, Richmond Heights, OH, 
Birutė Podienė, Oak Lawn, IL, V. 
Rociunas, Marytė Dapkienė, J. Po
vilaitis, Omaha, NE, H. ir S. Sta-
sai, Cleveland, OH, Petras Jad-
viršis, Chicago, IL, B. Bernotienė, 
West Hartford, CT, Stanely Kun
gys, Hacienda Heights, CA Mr. ir 
Mrs. K. Bacanskas, Dorchester, 
MA, K. Aidis, Bethseda, MD. Sta
sys Korres, Palos Hills, IL, A. ir A. 
Lauraitis, La Grange Park, l L , 
Bronė Mikulskienė, Chicago, I L, K. 
Daulys, Emilija Gaškienė, O. ir V. 
Karalius, Santa Monica, CA P- u* 
J. Khorys, Euclid, OH, J. Balbatas, 
R. ir A. Čepuliai, Willoughby Hills, 
OH, L. ir V. Apaniai, Chesterland, 
OH, R. ir A Smolinskai, Chicago, 
IL, G. ir E. Žemaitis, Cleveland, 
OH, B. Gurėnas, Palos Hills, IL, A. 
Pretkelis, Chicago, IL, L. ir D. Poli-
kaitis, Downers Grove, IL, Matas 
Baukys, Dearborn Heights, MI, D. 
Puškorienė, OH, A. Vasonis, Chica
go, IL. 

20 doL: S. ir J. Užupiai, Worth, 
IL, J. ir V. Pleirys, Chicago, IL, So
phie Brazionis, Oak Lawn, IL, Ma
rija Arštikys, North Riverside, IL, 
Ona Norvilienė, Chicago, IL, P. ir 
L. Vaicekauskai, Chicago, IL, Albi
nas Karaliūnas, Cicero, IL, J. ir E. 
Zubrickas, Grand Junction, MI, P. 
ir S. Miliauskas, Lemont, IL, Vale-
rie Valeika, Munster, IN, Donata 
Karuža, Chicago, IL, Ruibis, Chica
go, IL, M. Valiukevičius, Lemont, 
IL, Joseph Briedis, West Bloom-
field, IL, A. ir A Andrijonas, E. Si
rutienė, Karuža, Chicago, IL, Kle
mensas Matkevičius, Chicago, IL, 
Stasė Prialgauskienė, Chicago, IL, 
A Liorentaitė, Sofija Plėnys, Oak 

Lawn, IL, Genovaitė Narbutas, Vis
ta, CA Juozas Kybartas, Aniceta 
Giedraitis, Willowick, OH, Irena 
Sušinskienė, Cleveland, OH, Elvira 
Narutis, Oak Lawn, IL, Elena Oli-
šauskienė, Julius Staniskis, Mace-
donia, OH, V. ir B. Čyvas, Cleve
land, OH, I. ir J. Stankaičiai, A. ir 
P. Razgaičiai, Jonas Kavaliūnas, 
Beverly Shores, IN, A. Juodvalkis, 
Chicago, IL, Kotryna Rūkas, Oma
ha, NE, Matulaitis, Richmond, Hill, 
NY, Alberta Vaitėnas, Westmont, 
IL, Jadvyga Tamaševičiūtė, Chica
go, IL. Jadvyga įlenda, OH. 

15 dol.: Stephanie Mikaliukas, 
Chicago, IL, R. Zavodny, Maple 
Heights, OH. 

10 doL: A Praitis, Omaha, NE, 
B. ir V. Motušis, Cicero, IL, dr. Pe
ter Jokubka, Chicago, I L, Bruno 
Klimavičius, Chicago, IL, A. P. Bag
donas, Chicago, IL, D. ir R. Macke-
vičiai, Elena Jucienė, Oak Lawn, 
IL, A. Noreikienė, Augustinas 
Orentas, Chicago, IL, J. P. Tuske-
nis, Anastazija Snarskis, Chicago, 
IL, U. ir J. Sabrinskai, V. ir V. 
Gruzdžiai, B. Karklius, A. Petraus
kis, J. Rastenis, R. Čiuberkienė, 
Valerija Buinys, Blue Bell, PA Ka
zys Skaisgirys, Beverly Shores, IN, 
Edvardas Žiaušys, Lilia Kizlaitie-
nė, Oak Lawn, IL. 

5 doL: J. Citulis, D. ir V. Ramo-
niai, K. Palubinskas, V. Račkaus
kas, Stefa Ričkutė, Putnam, CT. 

Iš viso dvynukams Vytautui ir 
Pauliui gydyti akis suaukotą per 
JAV LB Socialinių reikalų tarybą: 
15,410 dol. 

* Pras tas pajamų surin
k imas per dvi birželio sa
va i t e s vėl pablogino valstybės 
biudžeto padėtį. Nuo birželio 
pradžios iki 15 d. į biudžetą 
įplaukė 36 mln. litų mažiau 
nei planuota šiam laikotar
piui. Nuo metų pradžios iki 
birželio 15 d. biudžetas negavo 
154.9 mln. litų planuotų pa
jamų. Gegužės pabaigoje iždo 
trūkumas buvo sumažėjęs iki 
119 mln. litų. <BNS> 

UNION TELECARD 
ALLIANCE, LLC 
Didžiausia telefono 
pokalbių kortelių platintoja 

MĖSE 

MES MA 
RYTŲ EUROPOS TELEFONO 
POKALBIŲ KORTELĖ 

CALLINGCARD 
Pasiteiraukite krautuvėse $5, $10, $20 
vertės Rytų Europos telefono kortelių 
Lietuva - 22.0< Latvija - 22.7< 
Rusija - 12.5< Ukraina - 4.2< 
Lenkija - 14.2< 

PER ATSTUMĄ; 
IŠ TOLO!!! 

• Nėra prisijungimo mokesčio 
• Prieinama naudojant 800 numerius. 
• Ūkusių minučių laikas neapmokamas 

(no minute rounding) 
Nėra užimtumo signalo 
Rusiškai ir lenkiškai kalbantys patarnautojai 
Puikus patarnavimas 
Geriausios kokybės sujungimas 
Žemiausios kainos 

: 

Alboflio 
Armenio 
Azerboijon 
Betarus 
BotriD&HenBgMna 
Bulgaro 
Cpnada 
Croatia 
Czech Republk 
Esfonia 
Frante 
Georgia 
Germany 
Greece 
Hungary 
fcrad 
nary 
Kazokhstan 
Kyrgystan 
Latvia 
Lithuanki 
Mocedonia 
Moldova 
Poland 
Romania 
Ronvrio,Budnres! 
Russia 
Russia,Moxow 
Rusnei. Petarsfourg 
Slovokla 
Sloveraa 
Topkiston 
Turkey 
Turkmenistan 
Ukraine 
United Kmgdom 
USA 
Uzbekiston 
Yugoslovia 

:'-•'¥' 

•E3 
$0.181 
$0.263 
$0.278 
$0.263 
$0.200 
$0.166 
$0.083 
$0.238 
$0.166 
$0.153 
$0.085 
$0.200 
$0.085 
$0.125 
$0.142 
$0.083 
$0.085 
$0.200 
$0.277 
$0.227 
$0.220 
$0.238 
$0.217 
$0.142 
$0.200 

$0.153 
$0.125 
$0.057 
$0.083 

$0.200 
$0.181 

$0.250 
$0.181 
$0.312 
$0.142 
$0.085 
$0.083 

$0.167 
$0.181 

Iiift 

27 
19 
17 
19 
25 
30 
60 
21 
30 
32 
58 
25 
58 
40 
35 
60 
58 
25 
18 
22 
22 
21 
23 
35 
25 
32 
40 
87 
60 
25 
27 
20 
27 
16 
35 
58 
60 
29 
27 

į į ^ i P P I P * " . ••*••••' 

55 
38 
35 
38 
50 
60 
120 
42 
60 
65 
117 
50 
117 
80 
70 
120 
117 
50 
36 
44 
45 
42 
46 
70 
50 
65 
80 
175 
120 
50 
55 
40 
55 
32 
70 
117 
120 
59 

110 
76 
71 
76 

100 
120 
240 
84 

120 
130 
235 
100 
235 
160 
140 
240 
235 
100 
72 
88 
90 
84 
92 

140 
100 
130 
160 
350 
240 
100 
110 
80 

110 
64 

140 
235 
240 
119 

55 110 

Tapti šios kortelės platintoju skambinkit 1-800-409-0819 ext. 121 (minimum užsakymas 500 dol). 
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Egidijus Construction 
Namu vidaus ir išorės 
dažymo, aliuminio darbai, 
visų rūšių stogai, staliaus 
paslaugos. Pigu, grei ta , 
patikima. 

Tel. 8 1 5 5 7 7 - 1 7 9 7 

Geras vairuotojas gali jus 
pavežioti po Lietuvą. Sąžiningas 
i: pigus patarnavimas. Tel. 
Kaune 8-27-560-337 arba 
daugiau informacijos sužinosite 
tel. 708-923-0676. ZTSMJU 

Ovvners operators needed for 
48 statė operations. Mušt 

have class A CDL and newer 
•-•qaiptr^nt. Small fleets wel -1 

coaae. Ph. 888-451-6995. i 

SUTEIKIAME PASKOLAS 
NEKILNOJAMAM TURTUI 
MM" 
™" v Tel.: 773-735-3555 

Direct line: 
773-461-0961 

NAURIS 
TANKEVIČIUS 

,?k V ^ B R s Loan Officer 
MES PADĖSIME JUMS 

ATIDARYTI SAVO NAMŲ DURIS! 
Nemokamai: išankstinis paskolos 

tvirtinimas (pre-approval), 
kredito patikrinimas. 

Island Mortgage Network, Inc. 

5958 S. Pulaski 

Chicago, IL 60629 

Care givers needed! Malė, 
spcak English and drive a 

tractor. Also need medically 
trained malė care giver to 
vvork with ąuadruplegic. 

Call 262-763-3375. 

Parduodamas geras butas Kauno 
senamiestyje prie Katedros. 5 
kambariai — 2 mieg., 2 vonios, 
pirtis, židinys; 1400 sq.f.; geri 
baldai. $49.000. Tel.: 630-209' 
2021 arba 011-370-7-226185. j 

Bendra Lietuvos ir JAV UAB 
„BALTMERA" palankiomis są
lygomis (30-50 USD už parą) nuo
moja Lietuvoje automobilius iš Ka
lifornijos: lengvuosius ir „mini-
vans" (automatinė pavara, su vėsin
tuvais). Galime automobili pris
tatyti į oro uostą. Taip pat ispUdome 
kitokius užsakymus, pvz., galime 
aprūpinti Jūsų gimines lietu vilkais 
maisto produktais ir kt. TeL 00370 
2 7910 31; fax 00370 2 31 37 83; 
mobilus tel. 00370 86 08168; e-
raApadfldbatnįK 

Lietuvių Konsultavimo Paslaugos 
Lithuanian Coasulung Services 

Profesionalūs darbuotojai padės jums: 
• išsilaikyti IL vairavimo teoriją; 
• konsultuos kredito istorijos 
klausimais; 
• išsinuomoti butą; 
• versti iš anglų kalbos oficialiose 
vietose; 
• atidaryti banko sąskaitas; 
• užpildyti imigracines formas; 
• užpildyti „sočiai security" formas. 

Dirbame: Pirm.-Penktd. 8-7; 
Šešto., Sekmd. 10-5. 
TeL 630-241-4556. 

įdarbinsiu mūrininkus ir jų 
pagalbininkus 

Darbas Čikacoje. j 
Tel. 773-436-7591. * 

Skambinti 7 v.v iki 11 v.v. 

Priimsiu gyventi 
\ ieną vv rą. 

Tel. 773-317-6965 
arba 773-476-0513. 

Legali imigracija [ 
Kanadą. Skambinti 

Rimai tel. 708-218-0161. 

BUTAI PENSININKAMS — 
modemus, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis lietuviškoje aplinkoje, 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite 

šia proga, kreipkitės: Villa 
Maria, P. O. Box 155, 
Thompson, Ct 06277. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permaneat Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500, 
GTS concentrating in immigration to 

Canada 
www imgiigrarion-service.com 

A l t e r n a t i v e H o m e C a r e is 
looking for responsible, live-in 
caregivers and C N A s . Goodi 
English and references required. 
Excellent salary between $80 
and $130 per D A Y . Call 708-
784-1088 for a n appotonenL 

Vilniuje, prestižiniame Antakal
nio rajone parduodamas naujai 
pastatytas dviejų aukštų mūrinis 
namas. Greitam pardavimui 
nupiginta kaina. Skambint i 
Lietuvoje 011-370-2-797-822 
arba 011-370.2-345-167. 

Live-in caregivers needed. Eng
lish, experience, references, non-
smokers a mušt Mature, well-man-
nered ladies preferred. Daily 
salary $100-$120. Located in SE 
Wisconsin. TeL262-763-3375. 

Padedu išsilaikyti 
vairuotojo teises, 

susitvarkyti „Sočiai Secu-
ri - . Tel. 1-888-285-9721, 

Ext. 46802. 

į Tąi - Jusu laikraštis 
! D R A U G A S 

' • » l>THVAWtAM * O t l Q - W t O f D*HT 

y.S,A. FlnunclaJ Groyp, Ltd. 
Teikiame paskolas nekilnojamam turtui įsigyti. 

Paaiškinsime skirtingas programas. 
Padėsime surasti tinkamiausią sprendimą. 

Aptarnausime patikimai ir greitai. 
Kalbame lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, ispaniškai. 
Sparčiai besiplečiančiai kompanijai reikalingi 

Įstaigos darbuotojai. 
Skambinkite nuo 8:30 ryto iki 8 vai. vakaro. 

Tel. 7 0 8 - 4 5 8 - 8 1 3 5 . Kvies t i G i n t a r ą . 

Jūsų asmeninis mobiliojo 
telefono numeris Lietuvoje 
• Plačiausias moMiojo CSM ryšio tinklas Lietuvofe. 
• Pigūs pokalbiai tarifai nuo 030 Lt M * ntbMrtol 

• 3 mokėjimo planai m pasirinkite sau paitogi—ią w 
keiskite, kai 

Palangos ĮXTRA p.ik.K^.t, n •i«,k..|... , 
Li^tllVO* HMU«t<H klo-.k.inv. t - .-t. M>y 

• l i i l » l . i k , t i V . U . , u i s . , > . , , K , . . t . , i.t 

• " • • ' • .<• >• 1.|.n».~..i ••• ^. , 
•..• | . . . .k»t , .« , . . . ! , . . . - -

- if{Vrn.w I I , I ( .1 t <' > J i ,' 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tcL 708-422-6558. 

Regina Serpytyte, masažistė 
(Certif Masseuse). 

Darau masažą, taip pat nuo 
skausmo, artrito ir Lt. \ 
TeL 773-284-6471. * 

M O V T N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

Nebrangiai atlieku elektros? 
„plumbing", dažymo, staliaus 
i ir kitus vidaus ir lauko 
I darbus. TeL 708-205-1046, 

Vytenis. 

& 

veatonuo 
1921 m. 

8900 Soutii AACHKR ROA». W\UJCJT SMUNCS, l u u o i s To. 708.839.1000 

3S iki 4 0 t^čių 

m.-i_r-*in 

40 ld 00 svečių 

Puikus mautas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

1Q0iQl36svefių 

t a i 

uio»nook 
M iki 100 svočių 

Ar mėgstate kokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 225 su 550 svečių 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

4738 W . 103 r d S T 
O A K L A W N , T L 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWMAZEKA.COM 
t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

4315 W . 6 3 r d S L CHICAGO, DL 60629 
773-735-3400 

4738 W . 103 r d S T n O A K L A W N , I L 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

fells to LITHUANIA 
.^Viai I psvnrai 

M>totheMftefMewW -sDydjayk aaytraa. 
ForlįfimmAtm tmltLimgDiihmaPmt 

2000 m. vasarą risi keliai veda į 
VILNIŲ 

* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 
kitomis oro Unijomis iš: 

s i 
ir kitų mi 

Chicago 
Cleveland 
Boston 

miestų 

*ewYork 
Florida 
Detrott 
Los Angeles 

* Mašinų rezervacijos 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų keliones po Lietuvą 

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 —235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fsx 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS®EAimnJNKNET 
WBB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sajbningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Miitmum, 
IR GYVYBĖS 0RAUDSM& 

Aginlss Frark Zapolt ir Ott. Mgr. Auka* 
S. Kar» kai* Utfuvtikai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 West8fft Street 

TeL (708) 424-8054 
(773)661-8054 

i ONSIRUC I)OH 
Stalam darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimą*; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings', 

•soffita-. "decks", "gutters*, plokšti 
k *shingte* stogai; cementas. 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
lS.Be*teHs,teL 630-241-1912., 

CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas ,*iding", 
tMrinĮim cemento, „plumbing" bei 

kati namų remonto darbai. 
„I Immti, msared, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tcL 773-767-1929. 

C.L.OuaJIty Body Shop 
Automobiliai 

Remontuojame, patekusį į avariją 
atstatome, dažome ir poliruojame, 

taip pat parduodame 
1997 DodgeNeon $3995. 
Reikalingas darbininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$370 į mėn. + „security" 
TcL 773-778-1451 

lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt kjrpyklioes paslaugas, su 
vaiku nuimu plaukus nuo veido ir 
kojų. TeL namų 773-4768513, 

773-3174965. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v„ teL 708-652-2110. 

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

ALLCARE 
tospMynieot Acency 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
OE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W69th Street 
Tai.: 773-778-1486 

MARQUFITE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „l«y-*w«y" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vaL: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
IdrhL g v.r.<4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir treM. tn-
sOalbesitelietuvilkai. 

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

Turite kredito problemų? 
Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
lUakatvykotįJAV? 

Neprebleam! 
žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
GeleatosMežvau^ftandien! 

(630-2344222 

GREIT PARDUODA 

aam0 

REM.T0RS 
0Kxm sss - saa 
S—|)SS4M-TMI 

Manrjeaaaans 

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

New Vktaa 
12932 S. LaGrasfc 
Pak«Pkk,IL6Mi4 
Sas.: 70S-3414SM 
V«teMat:773a54-7«» 
Bsaae 7SM92-2573 
Faz: 70S-341-M1S 

DANUTĖ MAYRI 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti — mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
gafrjninĮĮj jf asmeniškai patarnaus. 
Nuosavybių įkainavimą* veltui. 

Realmart m ąac 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chka«o,lL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Su. 773-SS541SS Fagtr 312-3SS43t7 
Faz 773-915-3997 

Aooont 

S201S.Ctos«o 
OafcUnavBfeas) 60463 
BuakMB(70S)42S«111 
Vok* Mat (708) 23*3374 
Fax (708) 423-8236 
Paosr (312) 7074120. 
RSS.70S42SO443 

ASTA T.MIKUNAS 
rTfjroSIOnsmBl ŠT Ss^ZRBnyRI PanRffilSBR* 

fTIMRI ir Ill1»|isls»"a1i sBR 

SALAMANCA 

773-S566S7S 

773.MS04S4 
CaRtsL 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendiniai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą? Turite sunkumų n 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Perki austome, 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas ir 
Šiukšles į sąvartyną. 

Tel. 630-964-5898 arba 
mobilus 630-816-7114. 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas ii vidaus ir i i lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. P I I I I I I , Chicago, IL. 
TeL773.f27-«107. 

WbadowWi 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. WiU train. Mušt 
have vaJiddriver'slicense and nans-
oonauon. Mušt be flueat in English. 
LA. McMabea Wmdow Wasetaa. 
TeL Sta-S2f>«15S. 

„soffits", (dedame 
lietvamzdžius (gutters) ir 

dengiame stogus. Skambfatti 
Romui tel. 630-774-1025. 

(ai 

Greee,IL — puiki 
aplinka, 3 pamainos, daug 

ririvsJaadžtų. Alga pradžiai $7-
7^0. Reikalingi: mašinų 

operatoriai, suvirintojai, virėjai 
piof isionalai, kandidatai 

įvairiems ištaigos darbams. . 
Būtini lepius dokumentai. į 
Shatabiatt; 630-918-0238; R 

fai: 636-920-0157; wab 

KaJbonvsngbikai.ksakiskai. 
rusiškai, ispaniškai. 

ĮCjerpknės į Haliną arba Mamfc. 

http://WWWMAZEKA.COM
http://TOURS.COM
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Jeigu atrastum paparčio žiedą, tvirtai ji savo rankos* laikyk—jis tau lai
mę atneš... — aiškina Vida Strazdiene .Neringos" stovyklautojui Mantui 
Vidučiui. D. Vidutienes nuotrauka 

MUZIKALI ŠEIMA 
IŠ PANEVĖŽIO 

Nedažnai tepasitaiko, kad 
šeimoje, kur auga septyni vai
kai, šeši iš jų būtų muzikan
tai. Panevėžiečiai Vera ir Al
gis Petrauskai (Vera siuvėja, 
o Algis elektros tinklų darbuo
tojas) tuo tikrai gali pasigirti: 
vyriausioji jų dukra Elvyra 
studijuoja Vilniaus universi
tete, o likusieji šeši mokosi 
muzikos. Pianistė Kristina ir 
smuikininkas Vladas mokosi 
Panevėžio muzikos mokykloje. 
Edgaras - jau Panevėžio kon
servatorijos trečiakursis. Kiti 
trys - Antanas, Onutė ir Ro
mas - mokosi M.K.Čiurlionio 
menų gimnazijoje. Pastarieji 
du jau yra laimėję ne vieną 
tarptautinį konkursą. 

Šią muzikalią šeimą globoja 
Lietuvos muzikų rėmimo fon
das," Yleseniai kompozitoriaus 
Stasio Vainiūno namuose su
rengęs Petrauskų koncertą, 
skirtą mecenatės a.a. Birutės 
Šleževičienės atminimui. 
Koncerte dalyvavo Adolfo ir 
Birutės Šleževičių dukros 
Kristum, ir Aistė, įteikusios 
šeimai naują auką ir surengu
sios muzikantams bei jų 
svečiams vaišes. 

J . Godunavičienė 

LIETUVOS ANSAMBLIŲ 
IŠLEISTUVES 

• 
Ansambliams iš Lietuvos, 

dalyvavusiems XI Tautinių 
šokių šventėje, liepos 3 d., pir
madienį, 6 v. v., Toronto Pri
sikėlimo parapijos didžiojoje 
salėje rengiamos išleistuvės-
koncertas „Namolio į Tėvy
nę''. Koncerte dalyvaus 4 ko
lektyvai. 

Tai Panevėžio tautinių šo
kių ansamblis „Grandinėlė", 
įsteigtas 1977 m. dabartinės 
vadovės Zitos Rimkuvienės. 
Ansambliui akompanuoja kai
mo kapela bei dainos grupė. 
Dalyvauja daugiau kaip 100 
jaunuolių. 

Išleistuviniame koncerte da
lyvaus ir 10 šokėjų „Kana
pėlės" iš Panevėžio jaunimo 
ansamblis. Vadovė Kristina 
Vainienė. 

„Lavindra", folkloro an
samblis, kuriame dalyvauja 
Utenos miesto ir rajono moky
tojai, įsteigtas 1989 m. Reper
tuare - daugiau kaip 300 se
novės dainų, 50 ratelių, lokių, 

įvairių pasakojimų, surinktų 
iš Utenos apylinkių. 

Ketvirtasis koncerte daly
vausiantis ansamblis - „Žilvi

tis", įsteigtas 1957 m. Kauno 
radijo gamykloje. Nuo 1997 m. 
jį globoja Vytauto Didžiojo 
universitetas. Vadovė Danutė 
Petrauskaitė. Dalyviai - uni
versiteto studentai. Ansamb
lis yra apkeliavęs daugelį Eu
ropos kraštų bei lankęsis JAV, 
laimėjęs nemažai prizų Lietu
voje bei tarptautiniuose festi
valiuose. Koncerte dalyvaus 
38 nariai. Liaudies instru
mentų orkestrui vadovauja 
Romanas Urnižas; kanklių 
grupei - Irena Mintauškienė, 
dainų - Roma Paulauskienė. 

Visi kviečiami dalyvauti 
koncerte, pabendrauti su Lie
tuvos jaunimu, atsisveikinti ir 
palinkėti sėkmingo grįžimo. 

Iš „Tėviškės žiburiai" 

• Kai pradedi elgtis kaip 
laisvas paukštis, kažkodėl ta
vimi susidomi policija, o ne 
medžiotojai ar ornitologai. 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALLPHONES 

CmCAGO 1-773-476-2348 
NATIONWIDK TOLL FRKE (nemokamas) TeL 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVKES AVAILABLE AT OTHER 
CMCAGO ANO SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALLPHONES 
1-708-652-5245 

A . t A . 
REGINA MATULEVIČIŪTĖ 

SRIUBIENĖ 
Po staigios ir trumpos ligos mirė 2000 m. birželio 20 d., 

sulaukusi 72 metų. 
Gyveno Michiana Shores, IN, anksčiau Čikagoje, EL. 

Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Giliame liūdesyje liko: vyras Balys, duktė Živilė, sūnus 

Audrius, marti Loretta, sesuo Angelė Kamiene, svainis 
Albinas, sūnėnai — Algimantas Karnavičius, Rimas 
Karnavičius su žmona Nancy, pusseserės — Laima 
Vitkauskienė, jos sūnus Egidijus su šeima ir Janina 
Vienužienė, jos sūnūs Vytas, Paulius ir Andrius su 
šeimomis. 

Velionė pašarvota birželio 24 d. nuo 9 iki 11:30 vai. ryto 
Ott Haverstock laidojimo namuose, 418 Wasnington St., 
Michigan City, IN. Iš laidojimo namų po atsisveikinimo 
11:30 vai. ryto, Velionė bus nulydėta laidotuvių Mišioms į 
Šv. Onos bažnyčią, 433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, 
IN. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius 
prisiminti a.a. Reginą savo maldose ir dalyvauti 
atsisveikinime ir šv. Mišiose. 

Nuliūdusi šeima. 

A. t A. 
Inž. VLADUI UŽUBALIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną NIJOLĘ, mūsų 
mielą talkininkę. 

Čiurlionio galerijos valdyba ir „mūzos" 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 24 d., šeštadienis 

J 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQOETTE PARK, 6541 S. KEDZTE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALLPHONES 

1-708-430-5700 

. 

Siųsdami per VVestem Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

Kai tik Joninių naktį, gaidys 
užgiedos, visi burtai pranyks, o ra
ganos ir laume* namo iškeliaus... 

Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite 
bflti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji 

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir 
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti Western Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
Western Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai. 

i 
f 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-600 
www.westomunion.com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Greičiausias pinigą persiuntimas visame pasaulyje*'' 

A. t A. 
Dr. ANNA BALIŪNIENĖ 

JUŠKEVIČIŪTĖ 
Mirė 2000 m. birželio 21 d. 11:58 vai. vakaro. 
Gyveno Wilowbrook, IL ir Singer Island, FL. Gimė 

JAV, Pittston, PA. 
Nuliūdę liko: vyras Adolph, duktė Gražina Austin, 

žentas Richard, sūnus Algis, marti Patricia, anūkas Algis 
J. Balionas ir kiti giminės. 

Velionė Anna Lietuvoje buvo Raudonojo Kryžiaus 
Akių klinikos direktore. Čikagoje turėjo akių-ausų-
noeies-gerklės praktiką; priklausė American Medical 
As8ociation, Illinois State Medical Society; dr. Anna buvo 
viena iš Korp! Gaja steigėjų; taip pat priklausė 
ateitininkams. 

Dr. Anna pašarvota sekmadienį, birželio 25 d. nuo 3 
iki 8 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. ir pirmadienį, birželio 26 d. nuo 9 
iki 10 vai. ryto Petkus Marąuette laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St. B čia 10 vai. ryto Velionė bus atlydėta į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių 
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, duktė , sūnus, «""^a t i r kiti 
giminės. 

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

A. t A. 
LIDIJA PETRAyiČIENĖ 

MACKEVIČIŪTĖ 
Mirė 2000 m. birželio 22 d. 5:30 vai. ryto. Gyveno Oak 

Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Gage Park ir Brighton Park 
apylinkėse. 

Gimė Lietuvoje, Kaune. Argentinoje gyveno 1949-1963 
m., o Amerikoje 37 metus. 

NuUūdę liko: duktė Laima Bobbit, žentas Tony, duktė 
Rima Daubenspeck, žentas Ken; keturi anūkai, sesuo 
Aldona Zotovas, brolis Romas Mackevičius. 

Velionė buvo pašarvota penktadienį, birželio 23 d. nuo 
3 iki 8 v.v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87 St., 
Evergreen Park, IL. 

Šeštadienį, birželio 24 d 9 vai. ryto iš laidojimo namų 
a.a. Lidija bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus atnašaujamos šv. Mišios 
už jos sielą. Po Mišių laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose. 

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

A. t A. 
Sesuo M. LILLIAN RUSKEY, 

ssc 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero vienuolyne 

2000 m. birželio 22 d., sulaukusi 85 metų. 
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Pranciškaus parapijos, 

Minerville, PA. Vienuolyne įžaduose išgyveno 67 metus. 
Nubudime pasiliko Šv. Kazimiero seserys. Artimieji 

Seselės giminės jau mirę. 
A.a. Seselė Lillian pašarvota Šv. Kazimiero vienuolyne, 

2601 W. Marąuette Rd., Čikagoje, sekmadienį, biržebo 
25 d. 1 vai. p.p. Mišparai 7 vai. vakaro. Laidotuvių šv. 
Mišios pirmadienį, birželio 26 d. 9:30 vai. ryto Šv. 
Kazimiero vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse pirmadienį po šv. 
Mišių. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys. 
Laidotuvių direkt. Lack & Sons. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeilds Funeral Home (EST 1908) 
GĖRALO F. DAIMID 

4330 So. CalHomia 10727 S. Pulaskl Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

PROVIDING SERVICE 
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS 

CLOSETOHOME 

9900 W. 143 St . 
Orland Park, IL 

http://www.westomunion.com


8 DRAUGAS, 2000 m. birželio 24 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Nežinote, ką padovanoti 
savo draugui, giminėms ir 
pažįstamiems? Puiki dovana 
būtų „Draugo" laikraščio pre
numerata, kuri iki liepos 1 d. 
yra papiginta - tik 65 dol. 
metams. Pigiai laikraštį gali 
užsisakyti tik JAV gyvenantys 
nauji skaitytojai. Paskubėkite! 

Tautos fondas, suprasda
mas kongreso Komunizmo nu
sikaltimams įvertinti svarbą, 
kongreso darbams paskyrė ir 
jau išmokėjo 22,000 dol. Kong
resas įvyko Vilniuje birželio 
12-14 dienomis. 

Joninės Šaulių namuose, 
rengiamos Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės, bus švenčia
mos šiandien. Pradžia 4 vai. 
p.p. Kartu švęsti kviečiami 
visi šauliai, šaulės, jų šeimos, 
draugai ir susidomėjusi visuo
mene. 

Prel. Ignas Urbonas, nors 
jau pasitraukęs pensijon, šiuo 
metu talkina Pal. Jurgio Ma
tulaičio lietuvių misijai Le-
monte. prie Pasaulio lietuvių 
centro. Gerb. prelatas gyvena 
Misijos aplinkoje, 14911 127 
St., Lemont, IL 60439. Pasie
kiamas telefonu 630-243-0691. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", birželio 28 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. susi
rinksime į dainų popietę, ku
riai vadovaus muzikas Faus
tas Strolia. Veiks ir laimės 
šulinys, kaip jau įprasta „Sek
lyčioje", bus ir bendri pietūs. 
Sutiksime draugus, pabend
rausime ir su daina išlydesi-
me paskutinį birželio mėnesio 
trečiadienį. Visi kviečiami ir 
laukiami. 

Stasė Vlsčiuvienė prašo 
patikslinti, kad jos straips
nyje , .Kruvinojo birželio minė
jimas*, išspausdintame š. m. 
birželio 22 d. „Draugo" 6 psl., 
turėjo būti: „Nebuvo tenai nei 
suolų, viena kita iš narų (iš
spausdinta 'namų') padarytos 
lovos*. Klaida atsitiko dėl au
torės ranka neaiškiai para
šyto ir sunkiai perskaitomo 
rankraščio. 

Dainavo* lietuviškų stu
dijų savaitė šiais metais Dai
navoje vyks rugsėjo 5-10 d. Ją 
ruošia Lietuvių fronto bičiu
liai. Jau galima registruotis ir 
užsisakyti bilietus, skambi
nant Marytei Petrulienei tel. 
734-953-9182 arba jai rašant 
37668 N. Laurel Park Dr., Li-
vonia, Ml 48152. 

F*s*lvmli**l 

Dainininkė Audronė Simanonyt* 

Dainininkė iš Kauno Au
dronė Simanonytė liepos 2 d., 
sekmadienį, dainuos įvairių 
tautų muzikos koncerte, kuris 
vyks Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno kieme (2601 W. Mar-
ąuette). A. Simanonytės lietu
viškai ir angliškai atliekamos 
dainos skambės renginyje, ku
rio tikslas - pažymint jubilie
jinius 2000 metus priminti pa
sauliui apie įvairių tautų ir 
kultūrų vienybę Kristuje. 
Koncertas įvyks po Eucharis
tinės procesijos, kuri prasidės 
2:30 val.p.p. vienuolyno kie
me. Jei kas norėtų šio koncer
to programoje dalyvauti, 
skambinkite tel.773-776-1324. 

Naujasis Grant Parko or
kestro dirigentas Carlos Kal-
mar, 42-ejų metų austrų kil
mės urugvajietis, savo muziki
nį išsilavinimą įgijo Vienoje. 
Nors muzikantas dar nelabai 
žinomas, tačiau jis jau koncer
tavo su orkestrais Hamburge, 
Štutgarte. Jau dvejus metus 
jis yra Grant Parko festivalio 
dirigentas. Grant Parko muzi
kos šventei, rengiamai Čika
gos įmesto centre, - jau 66 
metai. Ji žinoma kaip vienini-
telė nemokama klasikinės mu
zikos kurinių serija. Festiva
lis, prasidėjęs praėjusią savai
tę, dešimt savaičių klausyto
jams pateiks įdomios klasi
kinės ir Šiuolaikinės amerikie
tiškos muzikos. Šeštadienį, 
birželio 24 d., ir sekmadienį, 
birželio 25 d., 7:30 val.v. 
skambės kompozitoriaus Hov-
hanes8 kūrinys psalmė ir fuga 
bei Rachmaninov koncertas 
fortepijonui su orkestru Nr. 3. 
Fortepijonu gros Abbey Si-
mon. Trečiadienį, birželio 28 
d., ir ketvirtadienį, birželio 29 
d., 7:30 val.v. Grant Parko or
kestras ir pianistas atliks 
kompozitorių Dvorak Scherzo 
Capriccioso, Prokofiev kon
certą fortepijonui su orkestru 
Nr. 3 ir Corigliano simfoniją 
Nr. 1. Atvykite ir smagiai pra
leiskite laiką pačiame Čikagos 
centre! Įėjimas - nemokamas. 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie A ve., Evergreen Pk\, 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h S t Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
Misų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j iš padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais jmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus ii Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kienskąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į rJNTER-VIDEO 
3588 8. Archer Ave., Chi
cago, U, 90699. TeL 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• „PENSININKO" Žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St, Chicago, IL 90639, tel. 
773-476-3665. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, 915, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• BALTIC MONUMENTO, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439 Prie pat PL Centro. Tel. 
630-2436446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

lys, Lietuvių fondas, Gražina 
ir Jim Liautaud, Marįja Barz
da, Jonas ir Vanda Prunskiai, 
Juozas ir Sofija Kj»iin«iiftfrni 
Konstancija Gudaitienė, Jo
nas ir Kazė Ratnikai. 

Pirmojo laipsnio garbės na
riai, įnešę 5,000-9,000 dole
rių, yra Algis ir Violeta Stri-
kai, dr. V. Dubinskas, kun. 
dr. Mykolas Kirkilas, Irena ir 
dr. Leonas Kriaučeliunai, 
Jurgis ir Aniceta Mateikos, 
Stasė Kasnickas, Petras ir 
Jadvyga Klioriai, Gediminas 
Balanda, Juozas ir Apolonija 
Vitkai, Jonas ir Laima Šal
čiai, Balys ir Eufenųja Stepo-

Draugo fondo tarybos pirmininkas Bronius Juodelis Nuotr. J. Kaprio 

DRAUGO FONDO 
AUKSO PUODAS JAU PILNAS 

Kas tie atsakingieji žmo-Vienintelio išeivijoje leidžia
mo lietuvių dienraščio „Drau
gas" fondas sukaupė pirmąjį 
milijoną dolerių. Yra gera 
proga apibendrinti lėšų kau
pimo aplinkybes. Redakcija 
kreipėsi į Draugo fondo tary
bos pirmininką Bronių Juo
delį, prašydama atsakyti į ke
letą klausimų. 

- Atrodo, dar taip nese
niai viena Draugo fondo 
idėjos autorių Marija Re
inienė surinko pirmąjį 
3,000 doL įnašą, o štai jau 
užbaigtas milijonas. Jūs, 
gerbiamas Draugo fondo 
tarybos pirmininke, visus 
tuos metus budėjote prie 
fondo ir susilaukėte daug 
pagyrimų už gerą tvar
kymą, todėl žinote, kaip 
viskas vyko toliau. Verta 

nes, nuo kurių priklauso 
fondo darbas? 

- Sėkmingas Draugo fondo 
darbas priklausė nuo jo tvirtų 
teisinių pagrindų (By-laws), 
kuriuos parengė advokatas 
Rimas Domanskis, ir aiški or
ganizacinė struktūra. Draugo 
fondas iš esmės yra jo narių 
nuosavybė. Fondo tikslas yra 
vienas - „Draugo" dienraščio 
išlaikymas. Fondo principi
nius reikalus sprendžia jo 
narių metinis suvažiavimas, 
remdamasis Illinois valstįjos 
nuostatais. Illinois valstijoje 
Draugo fondas yra įsteigtas 
kaip pelno nesiekianti finan
sinė institucija su aukų 
nurašymo nuo federalinių mo
kesčių privilegija. Jei „Drau
go" leidyba sustotų, vadovau-

prisiminti ypatingesnius jantis DF nuostatomis, Drau-
i io darbo momentus, tuo go fondo nariams tektų nu-
labiau, kad ir pradėti šį 
darbą buvo rizikinga: tiek 
įvairiu fondų jau gyvavo. 

- Tie 3,000 dol., sudėti šešių 
„Draugo" skaitytojų, buvo pir
mieji stambūs lašai milijoni
niame Draugo fondo puode. Jį 
užpildyti reikėjo ištiso „lie
taus". „Padangę" reikėjo nuo
lat judinti visus tuos septy
nerius metus pavasario ir ru
dens vajais, laiškais, straips
niais, žinutėmis, praneši
mais, skelbiant aukotojų są
rašus DF skiltyje šeštadienio 
paskutiniame puslapyje. Pa
dėjo ir pačių DF narių skati
nantys laiškai „Draugo" laiš
kų ir nuomonių skyriuje. Čia 
dideli vyr. redaktorės Danu
tės Bindokienės, nuo pat 
Draugo fondo pradžios vajų 
metu spausdinusios bran-
džius vedamuosius šia tema, 
nuopelnai. Visus tuos septy
nerius metus Draugo fondo 
reklamai ji skyrė daug laik
raščio puslapių. Be to nebūtų 
buvę reikiamo „lietaus" iš 
plačios „Draugo" skaitytojų 
padangės JAV, Kanadoje, Vo
kietijoje ir Lietuvoje. Draugo 
fondo puodas nebūtų prisipil
dęs. 

Prie to „lietaus" skatinimo 
daug prisidėjo vajų laiškų 
siuntimo talkininkai (vado
vaujami Antano Valavičiaus), 
susibūrę tėvų marijonų pa
stogėje. 

Pradėti kaupti Draugo 
fondą didelės rizikos nebuvo, 
nors milijono surinkimą daug 
kas laikė utopija. Tas darbas 
galėjo būti pradėtas" bent 
penkmečiu anksčiau, kai 
„Draugo" leidimui remti buvo 
vykdomi metiniai aukų rinki
mo vajai. Pradėti kurti fondą 
būtinai reikėjo, nes tėvai ma
rijonai jau buvo pavargę nuo 
subsidijų mokėjimo „Draugo" 
laikraščio išlaikymui. 

- Dėkingiems už lietu
višką dienraštį skaityto-
jnms būtų malonu prisi
minti tuos žmones, kurių 
dėka Draugo fondas taip 
sėkmingai laikosi: kais 
buvo tie garbingieji aukov 
tojai, kuriuos galima būtų 
pavadinti lietuviškos spau« 
dos patriotais? Kokia 
Draugo fondo struktūra? 

spręsti, kam atiduoti likusias 
lėšas. 

Draugo fondo tarybos spren
dimu, taupant lėšas, 9 direk
toriai ir iždininkas bei rei
kalų vedėjas' savo pareigas 
eina visuomeniniais pagrin
dais, negaudami atlyginimo. 
Savo pareigas einu nuo Drau
go fondo pradžios iki šiol, ta
rybai vis perrenkant mane 
pirmininku. 

Atskirai reikėtų paminėti iš 
tarybos narių sudarytą DF In
vestavimo komisiją, kurią nuo 
pradžių iki 1999 m. sudarė 
pirmininkas Jonas Vaznelis, 
dr. Antanas Razma ir profe
sionalas Aigis Strikas. Jų su
gebėjimais Draugo fondo in
vestavimai davė net iki 35 
proc. metinį pelną, panaudotą 
„Draugo" leidybai. Si parama 
per septynerius metus sudaro 
318,400 dol. sumą. 

Draugo fondo reviziją 
sėkmingai atlieka Kontrolės 
komisija. Jai vadovauja dr. 
Kazys Ambrozaitis. Šiuo metu 
DF direktorių tarybą sudaro: 
pirm. Bromus Juodelis, sekre
torė Birute Jasaitienė ir na
riai: dr. Petras Kisielius, And
rius Kurkulis, Gražina Liau
taud, Vachvas Momkus, Ma
rija Remitnė, kun. Viktoras 
Rimšelis ir Vytenis Lietuvnin
kas. 

- Kas buvo tie garbingieji 
aukotojai kuriuos galima 
vadinti lietuviškos spau
dos patriotais? 

- Lietuviškos spaudos pat
riotais reikėtų pavadinti visus 
Draugo fondo narius, kurių 
yra 1,290, o ypač garbės na
rius, kurių yra 302 asmenys 
bei organizacijos. Reikia mi
nėti ir 800 rėmėjų, kurie au
kojo mažiau kaip 200 dolerių. 
Finansinėje institucijoje, no
rint ar nenorint, „patrio
tizmą" tenka matuoti dole
riais. Garbės narių lėšos su
daro beveik puse viso Draugo 
fondo. Be jų nebotų milijono. 

Garbės narių didžiausias 
įnašas - 67,500 dol. priklauso 
prelatui dr. Juozui Prunskiui. 
26,100 dolerių paaukojo Jur
gis ir Rita Riškai. Greta jų 
stovi aukščiausio laipsnio gar
bės nariai su 10,000-20,000 
dolerių įnašais: Vaclovas Va-

Antrojo laipsnio garbes na
riais su 3,000-4,000 dolerių 
įnašu yra: Ada Sutkuvienė, 
Albinas Kurkulis, Vincas Klo
va, Justinas Lukošius, Zita ir 
dr. Leonardas Šimučiai, Vla
das Velta, Antanas ir Viktori
ja Valavičiai ir Vytautas Vidu
giris. 

- Prisimename, kad 
„Draugo'' laikraštis turėjo 
problemą su spausdinimo 
technika, kurią fondas 
padėjo suremontuoti. Ar 
laikraščiui negresia dar 
kokių nenumatytų išlaidų, 
kurios pareikalautų dides
nių investicijų? Kokias 
laikraščio reikmes fondas 
daugiausia rėmė? 

- Laikraščių spausdinimo 
technika nuolat tobulėja ir 
keičiasi visame pasaulyje. Ją 
turėjo pakeisti ir „Draugo" 
dienraštis. Tam reikėjo naujų 
lėšų, kurių neduoda „Draugo" 
prenumeratos, aukos, skelbi
mai, iš kurių galima tik palai
kyti paties dienraščio leidybą. 
Draugo fondo investavimų 
uždarbis įgalino fondą skirti 
lėšas naujų spaustuvės maši
nų pirkimui ir naujiems, mo
derniems kompiuteriams, 
reikalingiems dienraščio pa
ruošimui įsigyti ir adminis
tracijos bei ekspedicijos iš
laidoms. 

Tobulėjant spaudos techno
logijai, po metų kitų reikės 
vėl naujų kompiuterių. Tam 
vėl bus reikalingos Draugo 
fondo lėšos. Pagrindinė 
„Draugo" spausdinimo maši
na yra 40 metų senumo. Jei ji 
atsisakytų tarnauti, naujos 
pirkimas pareikalautų labai 
didelių išlaidų. Prieš porą me
tų fondo lėšų reikėjo laik
raščio pašto išlaidoms ir net 
tarnautojų atlyginimams ap
mokėti. Geriau besitvarkant 
administracijai, dabar to ne
bereikia, tačiau rūpestį kelia 
mažėjantis prenumeratorių 
skaičius dėl mirčių. Reikia 
ieškoti naujų skaitytojų tarp 
vietinių ir naujai atvyks
tančių. Nemažai,.Draugo" eg
zempliorių keliauja ir į platųjį 
pasaulį, bet brangus oro pašto 
persiuntimas šias galimybes 
varžo. 

- Norėtume pasiteirauti, 
kaip Jos pakliuvote į Drau
go fondą? Kokie buvo jo 
pirmieji žingsniai? 

- Draugo fondo steigimo 
reikalingumą iškėlė mano, 
Marijos Reinienės straipsniai 
bei Išliksi 1993 m. rugpjūčio 
20-26 d. „Draugo" pusla
piuose, Danutės Bindokienės 
labai taiklus vedamasis 
„Drauge" 1993 m. rugpjūčio 
mėnesio pabaigoje. Pirmoji 
Draugo fondo narė buvo Mari
ja Reinienė, o pirmieji garbės 
nariai (su 1,000 dolerių) buvo 
Justas ir Janina Lieponiai. 
Fondo įsteigimo Illinois vals
tijoje darbą 1993 m. lapkričio 
mėn. 12 d. atliko advokatas 
Rimas Domanskis su pirmai
siais direktoriais: Jurgiu Riš
kum, Ramune Kubiliūte ir 
Bronium Juodeliu. Vėliau 
buvo kooptuoti dar šeši tary
bos nariai, o nuo 1994 m. vi
suotinio DF narių suvažia
vimo direktoriai yra renkami 
dviejų metų kadencijai. Du jų 
skiria ,.Draugo" leidėjai. 

Straipsnyje pažadėjęs į 

fondą įnešti tūkstantinę, tą 
tuoj atlikau, tapdamas garbės 
nariu. Kadangi tuo metu, nuo 
1993 m. gegužės mėnesio, dir
bau ,.Draugo" redakcijoje, dr. 
Antanas Razma, tuometinis 
„Draugo" leidėjų tarybos pir
mininkas, prikalbino mane 
imtis Draugo fondo iždininko 
ir reikalų vedėjo pareigų be 
atlyginimo. DF taryba išrinko 
mane ir pirmuoju tarybos pir
mininku, ir taip galutinai 
įsįjungiau į milijoninio Drau
go fondo auginimą. Tam tiko 
mano profesinis išsilavinimas 
(su magistro laipsniu), turėta 
praktika ir pensininko pa
dėtis. Padėjo ir žurnalistinis 
patyrimas bei dar gimnazijoje 
pabudusi meilė spaudai. Jau 
nuo 1950 m. „Draugo" dien
raštyje redagavau skautų sky
rių, nuolat bendradarbiavau 
kitoje periodinėje lietuvių 
spaudoje. Pradėjus reikėjo 
ištesėti iki milijono... 

- Kaip manote, kokia bus 
tolesnė Draugo fondo veik

la? 
- Šį sprendimą teks atlikti 

Draugo fondo direktorių tary
bai. Galutinis žodis priklauso 
metiniam narių suvažiavimui 
šių metų rudenį. 

Aš manau, kad Draugo fon
do, pasiekusio milijoną dole
rių, auginimas negali sustoti, 
nes tas kapitalo prieaugis 
reikalingas „Draugo" dien
raščio leidybai remti. Prieaugį 
atneša pelningas kapitalo in
vestavimas, tvarkomas labai 
konservatyviai. Tačiau inves
tavimų birža nuolat keičiasi, 
tad gali keistis ir milijoninis 
Draugo fondo kapitalas. Pa
pildymai jam gali būti labai 
reikalingi. Todėl asmenų ar 
organizacijų nauji įnašai visa
da bus laukiami. Draugo fon
do durys liks atviros. Lauk
sime ir naujų garbės narių. 

Dėkojame už atsakymus 
ir linkime toliau taip sėk
mingai darbuotis lietuviš
kos spaudos išeivijoje la
bui. 

2000 m. gegužės mėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 
„Lietuvos Vaikų vilčiai" aukojo: 

sua. Zenono Petkaus atm.: Shirley Jordan, Nora ir 
Dennis De Salvo, Barbara A. Doheny, Linda S. Schurman, 
Mare M. Jacobs, Utz šeima, Valerie ir Eric Fielitz, Daniel 
P. Koutris, Stasė Martinkienė, Manufactured Home 
Communities, Inc. (Chicago, IL), Mary ir Jack Clarke, 
Boykin Lodging Co. (Cleveland, OH), Tadas A. Kulbis, 
Aldona ir Mindaugas Klygis, Dana ir Vincas Bazis, Laima 
ir Antanas Luneckas, Aldona ir Vytas Vaitkus, Izabelė 
Stončienė, Gintra ir Pranas Naris, Baniutė ir Romualdas 
Kronas, Aldona ir Juozas Brizgys, Aldona Olis, Stefanija 
ir Aleksas Jančys, Dalia ir Liudas Šlenys, Janina Vienužis, 
Irena ir Jonas Pabedinskas, Irena ir Arūnas Draugelis, 
Danutė I. Bilaišis, Rita ir Arvin Karas, Dalia ir dr. Romas 
Povilaitis, E. Bielskis, Birutė V. Šonta, Viktorija ir Antanas 
Valavičius, Sofija ir Adolfas Jelionis, Genė ir Raymond 
Rimkus; Albinas Kurkulis, Ona ir Jonas Daugirdas, Vilią 
ir Antanas Marchertas, Rita Stols, Marįja ir dr. Kazys 
Ambrozaitis, Dalia ir Antanas Racka, Dana ir Jonas Baris, 
Daiva ir Algirdas Mockaitis, Vida S. Sabas, Edvardas 
Lapas, Ofelįja Baršketis, Aldona ir dr. Pranas Mažeika, 
Tadas Bukaveckas, Praurimė ir dr. Leonidas Ragas, 
Sandra P. Zemm, Nįjolė ir Rimas Banys, Inga ir Alfonsas 
Tumas, Violeta ir dr. Algis Paulius, Giedrė ir Povilas 
Žombakis, Jolita ir Algirdas Birutis. I i viso $3,095; 

a*. Madeline Glosten atm. (papila.): Daina ir Larry 
Glosten — $100. I i viso — $1,510; 

a. a. Irenos Vėbrienės atm.: Audronė ir Arvydas 
Tamulis, Dalia ir Kęstutis Ječius, Joyce ir Henry Rings, 
France* ir Julius Pakalka, Halina Bagdonienė, Laima O. 
Jurkūnas, Petras Vėbra ir kt. aukotojai — $285; 

a.a. Vidos Rackaitės atm.(papild.): Virginia ir 
Joseph Hali, Ona ir Leonas Sabaliūnas, Regina ir 
Edmundas Šven tiekas, Isabelle ir R. A. Korsakas, 
Valentina ir Viktoras Rauckis, Regina ir Gintaras 
Puškorius, Aldona Čerškus, Jurina ir Vitas Rugienis, Dalia 
ir Antanas Racka ir kt. aukotojai — $1,225. I i viso — 
$1,825; 

a*. Jadvygos Grinienės atm.: Alfonsas Rimbą — $10; 
a*. Edos Bražėnienės atm; Stasė Daugėlienė—$50; 
aa . Juozo Snopio atm.: Alfonsas Rimbą — $10; 
ajuTomBushatnv:AmeliairClaytonAlbright— $50; 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Vaikų vi lt is", 2711 W. 71 Street , 
Chicago, DL 60829. 

A L W A Y S W I T H FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės • 
* Vainikai, krepšeliai 
* Vestuvinės ir proginės puokštės 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 
8015W.79St, JusticeJL 
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