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Politkaliniai ragina valdžią 
valdyti asmenines ambicijas 

Vilnius, birželio 30 d. 
(BNS) — Lietuvos politiniai 
kaliniai ir tremtiniai pareiškė 
esą nusivylę prezidentu Val
du Adamkumi ir sukritikavo 
kelis pastaruosius jo sprendi
mus bei patarėjų komandą. 

Pareiškime, kurį ketvirta
dienį Seimo posėdyje perskai
tė politinių kalinių ir tremti
nių bendrijos pirmininkas An
tanas Stasiškis, retoriškai 
klausiama, ar gali demokrati
nės valstybės prezidentas glo
boti pareigūną, nuslėpusį de
šimtis milijonų nesumokėtų 
mokesčių. Buvę sovietų polit
kaliniai galvoje greičiausiai 
turi Vilniaus merą Rolandą 
Paksą, kuris kaltinamas, jog 
jam vadovaujant, miesto savi
valdybė nesumokėjo 94 mln. 
litų pajamų mokesčių. Prezi
dentas V. Adamkus, skolai 
iškilus viešumon, ragino ne
politizuoti problemos ir „ne
suvedinėti .politinių sąskaitų'' 
su R. Paksu. 

Politkaliniai ir tremtiniai 
primena prezidentui, kad jis 
nepasirašė Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio 1949 m. Vasa
rio 16-osios deklaracijos įsta
tymo, taip „paniekindamas 
dešimčių tūkstančių Lietuvos 
sūnų ir dukrų, atidavusių gy
vybes ar praėjusių konclage-
rių auką ir siekį atkurti val
stybę*. Taip pat priekaištau
jama dėl V. Adamkaus spren

dimo nepasirašyti sovietų 
okupacijos padarytos žalos at
lyginimo įstatymo, „tarsi būtų 
nesvarbu nei okupacijos fak
tas, nei padaryta žala, nei val
stybės suverenitetas, presti
žas ir reputacija". 

Šiuos minėtus įstatymus pa
sirašė Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. 

„Jūs buldozerio stiliumi, 
kuriam prilygtų nebent Jelci-
no-Putino spektaklis Rusijoje, 
įsijungėte į rinkimų kampa
niją. Jsijungėte ne idėjų, ne 
ateities planų vedamas, o ve
damas vienintelio noro pa
kenkti tiems, kurių pastango
mis atkurta valstybė, kurios 
prezidentu esate", sakoma pa
reiškime. Dokumente teigia
ma, kad prezidento komando
je „nemažai žmonių, kurių 
vieninteliai nuopelnai savo 
kraštui yra nežabota arogan
cija, didžiulės algos ir nuolat 

, rezgamos intrigėlės". 

Kartu spėjama, kad gal pre
zidentas yra prastai bei netei
singai informuojamas ir tam
pa savo aplinkos įkaitu. 

„Šiandien, kai Lietuva vėl 
atsidūrė tirštėjančių grėsmių 
lauke, mes prašome visus, 
nuo kurių sprendimų pri
klauso šalies likimas — suval
dyti savo ambicijas, atidėti as
meninius interesus", ragina 
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Rusijos viceministras nežino 
Lietuvos įstatymu priėmimo 

tvarkos 
Vilnius, birželio 30 d. tadienį išplaintame V. Lands

bergio pareiškime. 

^Jį Tėvynėje pasiivalgi tus 

politkaliniai ir tremtiniai 

Prezidentas neabejoja dėl 
būtinybės atlyginti okupacijos 

žalą 
želio 13 d. priėmė įstatymą, 
įpareigojantį vyriausybę siek
ti derybų su SSRS teisių pe
rėmėja Rusija dėl 50 metų 
trukusios sovietų okupacijos 
žalos atlyginimo. Prezidentas 
V. Adamkus per įstatymų nu
matytas 10 dienų nei sus
tabdė, nei pasirašė šio įstaty
mo, todėl jį, kaip numatyta 
Konstitucijoje, pasirašė Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. 

Vilnius, birželio 30 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidento 
atstovė spaudai „keistais" 
pavadino Rusijos užsienio 
reikalų viceministro Ivan Ser-
gejev samprotavimus apie 
prezidento ir Seimo pirminin
ko nuomonių nesutapimą dėl 
sovietų okupacijos žalos atly
ginimo. 

„Lietuvos valstybės vado
vui Rusijos užsienio reikalų 
viceministro pasisakymas at
rodo keistas. Lietuvos piliečių 
valia dėl sovietinės okupacijos 
padarytos žalos atlyginimo 
yra išreikšta 1992 metų bir
želio 14 dienos referendume", 
sakė prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė. 

Ji komentavo Rusijos UR 
viceministro I. Sergejev pa
reiškimą, kad Rusija ignoruos 
Lietuvos Seimo priimtą įstaty
mą dėl sovietų okupacijos 
žalos atlyginimo, nes Lietuvos 
prezidento nuomonė šiuo 
klausimu esanti kitokia. 

Vilniuje viešėjęs Rusijos %UR 
viceministras ketvirtadienį 
žurnalistams teigė, kad „lai
kyti šio įstatymo politiniu Lie
tuvos sprendimu negalima, 
nes už užsienio politiką atsa
ko prezidentas", kuris, anot I. 
Sergejev, „turi visiškai aiškią, 
argumentuotą nuomonę šiuo 
klausimu ir atsisakė pasira
šyti šį įstatymą". 

Tačiau, pasak prezidento at
stovės spaudai V. Gaižaus
kaitės, „vidaus diskusijos dėl 
šios nuostatos įgyvendinimo 
būdų neduoda pagrindo abejo
ti Lietuvos užsienio politikos 
prioritetais ir nuoseklumu". 
„Prezidentas ne kartą yra pa
reiškęs, kad Lietuva ir Rusija 
net sudėtingus dvišalių san
tykių klausimus gali išspręsti 
konstruktyvaus dialogo ke
liu", sakė V. Gaižauskaitė. 

Kaip žinoma. Seimas bir-

(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis teigia, 
kad parlamento vadovo pasi
rašytas įstatymas dėl sovietų 
okupacijos žalos atlyginimo 
turi tokią pačią galią kaip ir 
kiti parlamento priimti teisės 
aktai. 

Jis komentavo Rusijos už
sienio reikalų viceministro 
Ivan Sergejev pareiškimą, kad 
Rusija ignoruos Lietuvos Sei
mo priimtą įstatymą dėl so
vietų okupacijos žalos atlygi
nimo, nes Lietuvos prezidento 
nuomonė šiuo klausimu esanti 
kitokia. 

„Viceministras pasakė ir 
savaime suprantamą dalyką, 
kad Lietuvos įstatymai nega
lioja Rusijos teritorijoje (kaip 
ir atvirkščiai)", sakoma penk-

Amerika giria Lietuvos 
gynybinių pajėgų pasiekimus 

Vilnius, birželio 30 d. mi, padėkojo jam už gerai su
rengtą Šiaurės, Baltijos vals
tybių ir JAV gynybos minist
rų susitikimą Vilniuje pagal 
formulę 5+3+1, kur dalyvavo 
ir W. Cohen. 

Vizito metu Č. Stankevičius 
taip pat lankėsi Pennsylvania 
Valstybinės gvardijos vadavie
tėje, dalyvavo JAV NATO ko
miteto vakarienėje, surengtoje 
septynių NATO kandidačių 
gynybos ministrams, Pentago
ne susitiko su JAV kariuome
nės vadu generolu Henry 
Shelton ir pakvietė jį atvykti 
į Lietuvą. 

Laisvosios Europos radijo 
būstinėje Lietuvos ministras 
susitiko su Paul Goble ir ki
tais žymiais JAV politikos ži
novais. 

Pasak KAM, per dvišalius 
susitikimus buvo pažymėta, 
kad Lietuva — viena iš ne
daugelio valstybių, kurioms 
pavyko išlaikyti kylantį ka
rinį biudžetą. 

1998 metų gruodį priimtu 
įstatymu Lietuva įsipareigojo 
palaipsniui didinti KA biu
džetą ir 2001 metais pasiekti 
2 proc. BVP. Tačiau nei per
nai, nei šiemet KA finansavi
mo planai nėra įvykdomi, ir 
dabar gynybos sistema gauna 
tik 70 proc. jai numatytų lėšų. 

(BNS) — Jungtinėse Valsti
jose viešėjęs Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius sulaukė pagyri
mų Lietuvos gynybos sistemos 
pertvarkai ir kariuomenės 
vystymui. 

Šią savaitę JAV Č. Stanke
vičius dalyvavo Transatlanti
nio Vakarų Europos Sąjungos 
(VES) forumo organizuotoje 
konferencijoje „Europos-
Atlanto strateginis bendradar
biavimas ir Europos saugu
mas". Konferencijoje buvo 

-svarstomi Europos valstybių 
siekiai stiprinti žemyno gy
nybą. 

Susirinkime kalbėjęs JAV 
gynybos sekretorius William 
Cohen išreiškė susirūpinimą 
mažinamu Europos valstybių 
gynybos biudžetu. Pareigūnas 
suabejojo, kaip Europos vals
tybės sukurs jungtines gyny
bines pajėgas ir užtikrins jų 
aprūpinimą, nedidindamos 
karinio biudžeto. JAV gyny
bos sekretorius išreiškė nuo
gąstavimą, jog tai gali padi
dinti politinio bendradarbiavi
mo atotrūkį tarp JAV ir Euro-

»pos. 
Nors ir nebuvo planuota, W. 

Cohen trumpam susitiko su 
KA ministru Č. Stankevičiu-

tuvos Valstybės saugumo de
partamentas šią informaciją 
kategoriškai paneigė. Pats ta
riamas žvalgas Pavelas Ujinas 
teigia, kad Rusijos specialio
sios tarnybos, nepavykus jo 
užverbuoti, surengė provoka
ciją. 

V. Landsbergis teigia, kad 
I. Sergejev „padaryta užuo
mina, neva tai atsakas ar kaž
kokia bausmė Lietuvos valsty
bei už Seimo narės pasisaky
mą", patvirtina, kad jame bu
vo tiesos. Birželio viduryje 
parlamentarė Rasa Juknevi
čienė pareiškė, kad jos turi
mais duomenimis, pusė Rusi
jos ambasados Vilniuje dar
buotojų dirba žvalgybinį dar-
bą. 

V. Landsbergis tikisi, kad 
„Rusijos specialiosios tarny
bos nepersistengs bloginda-
mos šalių santykius, dezinfor-
muodamos Rusijos ir tarptau
tinę visuomenę, o ypač Rusijos 
vadovybę". 

Seimo pirmininkas „žings
niu" toliau gerinant Lietuvos 
ir Rusijos santykius pavadino 
ketvirtadienį pasiektą susita
rimą dėl ambasadų Vilniuje ir 
Maskvos veiklos bei būsimų 
derybų dėl Lietuvos nuosavy
bės grąžinimo Romoje ir Pa
ryžiuje. 

Kartu Sefcnj pirmininkas 
teigia, kad RuiCos pareigūnas 
pasirodė nežinąs Lietuvos 
Konstitucijos sustatytos įsta
tymų priėmimo) tvarkos. Pagal 
ją, prezidentas savo teisę ir 
pareigą pasirašyti parlamento 
priimtus įstatymus gali per
leisti Seimo pirmininkui. „Dėl 
to Seimo priimtas įstatymas 
netampa kuo nors kitu — tai 
lygiai toks pat Lietuvos parla
mento priimtas įstatymas. Jis 
yra teisinis aktas ir prievolė 
vyriausybei, o politinę reikš
mę turi tai, kad šalies prezi
dentas jo nevetavo", teigia V. 
Landsbergis. 

Pareiškime Seimo vadovas 
pastebi, kad I. Sergejev vizitas 
sutapo su „Rusijos žvalgybi
ninkų aktyvumu". V. Lands
bergis abejoja, ar , jų provoka
cija, panaudojant neatsargų 
jaunuolį iš Lietuvos ir pasklei-
džiant įvairiu legendų", galėjo 
būti daroma be Rusijos vy
riausybės žinios. Šią savaitę 
Rusija paskelbė sulaikiusi 
žvalgą iš Lietuvos, tačiau Lie-

Įkurta Lietuvos - JAV 
Verslo tarnyba 

Vašingtonas, birželio 30 d. tiką 
(BNS) — JAV Prekybos rū
muose įkurta Lietuvos - JAV 
Verslo taryba, kuri plės pre
kybinius bei nvesticinius ry
šius su Lietma. 

JAV Prekybos rūmų Euro
pos ir Eurazijo> departamento 
vykdomasis direktorius Gary 
Litman mano. kad Verslo ta
rybos įsteigimas — tai ženk
las, bylojanti apie JAV Pre
kybos rūmų ir jų verslovių -
narių ilgalaikius įsipareigoji
mus plėsti Lietuvos ir JAV 
verslo ryšius. 

Pasak Lietuvos ambasados 
Vašingtone pranešimo, Verslo 
taryba plės prekybinį bei in
vesticinį bendradarbiavimą su 
Lietuva, skleis informaciją 
apie dvišalę prekybą bei in
vesticijas, patars verslovėms 
apie verslo ir administravimo 
papročius abiejose valstybė
se, bandys takoti valstybių 
vyriausybių Komercinę poh-

Numatoma periodiškai orga
nizuoti JAV bendrovių - tary
bos narių susitikimus su JAV 
veikiančiais Lietuvos parei
gūnais, leisti informacinį biu
letenį. 

JAV Prekybos rūmai — vie
na pagrindinių JAV verslo or
ganizacijų, vienijanti agie 3 
mln. JAV verslo įmonių bei 
apie 1,200 JAV profesinių 
sąjungų bei asociacijų, turinti 
84 atstovybes užsienio valsty
bėse, įskaitant ir Vilniuje. 

* „Mažeikiu naftos" su-
sivienijimas pasiekė žymios 
pažangos tardamasis dėl 
bendradarbiavimo su Rusijos 
verslove „LUKoil", abi pusės 
derybas stengiasi baigti trum
piausiu laiku. Iš esmės jau 
baigti rengti „Mažeikių naf
tos" pertvarkos projekto pag
rindinai techniniai, aplinko
sauginiai ir finansiniai doku
mentai. Eltai 

* Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos (LRT) 
generaliniu direktoriumi ant
radienį išrinktas Vaidotas Žu
kas, iki šiol laikinai ėjęs šias 
pareigas. Dėl direktoriaus kė
dės varžėsi devyni kandidatai. 
{ šį postą kandidatavo V. Žu
kas, Lietuvos televizijos žur
nalistai Zita Čepaitė, Pranciš
kus Alfredas Šliužas, Albertas 
Žostautas, ekonomistas Virgi
nijus Daukas, Lietuvos televi
zijos režisierius, rinkodaros 
skyriaus vadovas Romualdas 
Kaminskas, TV režisieriai Jo
nas Vytautas Misevičius bei 
Viktoras Snarskis ir vadybi
ninkas Juozas Koreiva. <BNS> 

* Paskat in t i Valstiečiu 
partijos ir Ūkininku sąjun
gos, ketvirtadienį Lietuvos 
žemdirbiai pradėjo netermi
nuotą protesto renginį — ne
pardavė perdirbimo įmonėms 
pieno. Vienas iš protesto su
manytojų Ramūnas Karbaus-
kis sakė, jog renginyje daly
vauja ne tik smulkūs pieno 
tiekėjai, bet ir stambūs ūki
ninkai, žemės ūkio bendrovės. 
Tačiau R. Karbauskio tėvo 
Česlovo Vytauto Karbauskio 
ūkis, esantis Šiaulių rajone, 
Naisiuose, akcinei bendrovei 
,3iržų pienas" tą dieną pri
statė 2 tonas pieno. Dar tiek 
pat „Biržų pienui" pristatė ir 
Šiaulių rajono Naisių žemės 
ūkio bendrovė, kurios pajinin
kas yra ir Č. V. Karbauskis. 
Paklaustas, kodėl jo tėvas ne
boikotuoja pieno perdirbėjų, 
Valstiečių partijos pirminin
kas tvirtino, jog tėvo ūkis ir 
Naisių žemės ūkio bendrovė 
renginį palaiko. Anot jo, tos 2 
tonos pieno pagal sutartį su 
AB „Biržų pienas" bus per
dirbtos į sviestą, kuris atiteks 
ne perdirbėjams, o tėvo ūkiui. 
„Jie kasdien parduodavo po 8 
tonas pieno, taigi vakar 6 to
nas sugirdė veršeliams", tvir
tino R. Karbauskis. Okai 

* Seimo nar ia i centristai 
Rasa Melnikienė ir Algis Čap
likas penktadienį kreipėsi į fi
nansų ministrą Vytautą Du
dėną ir Valstybinės mokesčių 
inspekcijos viršininką Artūrą 
Bakšinską, prašydami ne
bausti švietimo įstaigų vadovų 
dėl nesumokėtų mokesčių. 
Seimo nariai yra sunerimę, 
kad Vilniaus apskrities mo
kesčių inspekcijos pareigūnai 
pradėjo bausti Vilniaus mo
kyklų vadovus dėl savivaldy
bės fizinių asmenų pajamų 
mokesčio (FAPM) nepriemo
kos. I apskrities mokesčių ins
pekciją buvo pakviesti 19-kos 
vidurinių mokyklų direktoriai, 
kurie nubausti 1,000 litų bau
domis. Centristai prašo nesi
imti „tokių drastiškų priemo
nių, kol nebus išsiaiškintos 
tikrosios mokesčių nemokėji
mo priežastys, kad žmonės ne
taptų valdžių nesusikalbėjimo 
įkaitais". <BNS' 

* Atsižvelgdami į Lietu
vos radijo ir televizijos po
puliarumą, žinovai nustatė, 
kad LRT įplaukos už reklamą 
1999 m. turėjo būti 6-8 kartus 
didesnės. Pasak LRT generali
nio direktoriaus Vaidoto Žuko, 
pernai daug reklaminio laiko 
buvo parduodama agentūroms 
su nuolaida iki 70 proc. 

* „Lietuvos duju" bend
rovė paskelbė, kad birželio 
viduryje vartotojai įmonei jau 
buvo skolingi 83.9 mln. litų. 

itkal 

* Garsus operos solistas 
Virgilijus Noreika neatmeta 
galimybės kartu su Krikščio
nių demokratų sąjunga daly
vauti rudenį įvyksiančiuose 
Seimo rinkimuose. „Esu kal
binamas, tačiau kol kas nega
liu pasakyti, jog taip ir bus. 
Dar esu apsisprendimo kely
je", sakė 64 metų V. Noreika, 
keliskart paprašęs paminėti, 
kad dar nėra davęs sutikimo 
kandidatuoti. Šiuo metu jis 
svarsto, ar priimti Talino mu
zikos akademijos siūlymą va
dovauti šios mokyklos vokalo 
skyriui. Maestro tvirtino jau 
susikūręs sau gyvenimą, todėl 
dabar galįs padėti ir kitiems 
žmonėms: „Reikia, kad į val
džią ateitų pasiturintys žmo
nės, kuriems nereikia grūstis 
prie lovio ir kurie nori padėti 
kraštui". Paklaustas apie Lie
tuvos krikščionių demokratų 
sąjungą ir vieną jos vadovų 
Seimo narį Kazį Bobelį, solis
tas sakė, jog ne kartą yra bu
vęs susitikimuose su šiuo "Sei
mo nariu: „Su tuo, ką jis daro 
ir ką kalba, sutinku visu šim
tu procentų". » 

* Seimo pirmininko ap
linkos žmones vilioja dip
lomatinė tarnyba. Vytauto 
Landsbergio artimiausios ben
dradarbės ėmėsi ieškotis dar
bo — jo atstovė spaudai Lore
ta Zakarevičienė ir patarėja 
Jolanta Jacovskienė — kreipė
si į Užsienio reikalų ministe
riją (URM), pateikdamos pra
šymus darbui URM, mat nuo 
1999 m. pavasario jos forma
liai laikomos diplomatėmis. 
Diplomatinio rango suteikimu 
savo pavaldinėms pasirūpino 
pats V. Landsbergis, kurio 
prašymu L. Zakarevičienei ir 
J. Jacovskienei buvo suteiktas 
gana aukštas pirmojo sekre
toriaus diplomatinis rangas. 
Jų prašymus kol kas svarsto 
Atestacinė komisija, tad ne
aišku, kokios pareigos bus pa
siūlytos bei nuo kada jos pra
dės dirbti. (Eitai 

* Kauno apylinkės proku
ra tūra dėl keturmečio berniu
ko mirties ir gavus Sveikatos 
apsaugos ministerijos (SAM) 
bei KMUK komisijų išvadas, 
Kauno medicinos universiteto 
(KMUK) medikui Arlandui 
Juodeškai iškėlė baudžiamąją 
bylą. Jam gresia laisvės atė
mimas iki 4 metų arba bauda 
ir draudimas dirbti tam tikrą 
darbą. 4 metų berniuką klini
kinė mirtis ištiko birželio 12 
d., kai jis buvo operuojamas 
dėl rankos lūžio. Po beveik 6 
parų berniukas mirė. SAM ir 
KMUK sudarytos komisijos 
nustatė, kad operacijos metu 
anesteziologas A. Juodeška 
neteisingai atliko savo darbą 
ir operacijos metu pasišalino 
iš operacinės, o tai turėjo įta
kos paciento mirčiai. tmm 

KALENDORIUS 
Liepos 1 d.: Švc. M. Marijos ne

kalčiausia širdis. Gandrutis, Julijus. 
Julius. Liepa. Regina, Tautrimas. 
Tautnme. 

Liepos 2 d.: Gantaute, Jotvingas, 
Lengvenis, Marijonas, Napoleonas, 
Procesas, Rustenis. 

Liepos 3 d.: Šv Tomas, apaš
talas; Anatolijus, Leonas, Liudmina. 
Rytis, Vaidilas. 

Liepos 4 d.: Aldis, BerU, Birute. 
Elzbieta. Gedgailė, Malvina, Skalvis, 
Teodoras. Ulrikas JAV nepriklauso
mybes diena (1776 m.). 

Liepos 5 d.: Sv Antanas Zacca-
ria: Butginas, Filomena, Gintas, Ka
rolina. Lakštute. Limante. Mantmile. 

» * 

http://�EARTHLINK.NET


DRAUGAS, 2000 m. liepos 1 d., šeštadienis 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest. IL 60045-2660 

ČIKAGOS ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ LEMONTE 

Praėjo dar vieni veiklos me
tai. Ateitininkų šeimos nariai 
birželio 11 d. šv. Mišioms rin
kosi Pal. J. Matulaičio misi
joje. Šv. Mišių eigoje žymūs 
buvo organizacijos šeimos pa
sireiškimai, pradedant vėliavų 
įnešimu, skaitymais ir bai
giant aukų nešimu. Jaunučių 
Daumanto ir Dielininkaičio 
kuopų vėliavas (nors šiuo me
tu yra viena sujungta kuopai 
nešė Algis Bielskus, Audre 
Kapačinskaitė. Vakarė Petro-
liūnaitė, Jonas Domanskis, 
Žibutė Šaulytė ir Vida Mikal-
čiūtė. Moksleivių vėliavą nešė 
Marius Pakalniškis. Maria 
Domanskytė ir Gaja Sidrytė, o 
studentų vėliavą nešė Aras Jo
nikas. Skaitymus atliko Anta
nas Petkus, Giedrė Kazlaus
kaitė ir Asta Tijūnėlytė. Au
kos metu Gintas Kušeliauskas 
nešė vieną iš jaunučių kandi
datų įžodžio proga sukurtų 
plakatų. Moksleivių atstovai 
nešė knygą — „Ateitininkų va
dovas", ženkliukus ir juos
teles, o vyresni nešė šv. Mišių 
auką. Šios Mišios buvo ypatin
gos tuo, kad jos ne tik skirtos 
vaikams ir ateitininkams, bet 
buvo Sekminės ir jas aukojo 
kun. A. Paliokas ir kun. A. 
Saulaitis. 

Po Mišių PLC didžiojoje sa
lėje vyko iškilmingas posėdis, 
kurį atidarė ir jam vadovavo 
Daumanto-Dielininkaičio kuo
pos globėja Rasa Kasniūnienė. 
Įnešus vėliavas ir sugiedojus 
ateitininkų himną, R. Kasniū
nienė trumpai apibūdino veik
los metus. Po to vyko įžodžiai, 
sveikinimai ir atsisveikinimai. 

Dainė Quinn, taip pat kuo

pos globėja, išvardino 1999-
2000 metų kandidatus, išlai
kiusius egzaminus ir duodan
čius jaunučių įžodį: Jonas Čy-
vas. Lina Kavaliūnaitė, Gin
tas Kušeliauskas, Julius Lie
tuvninkas, Titas Mačiulis, Rū
ta Mockutė, Julytė Petkutė, 
Emilija Pranckevičiūtė, Vikto
ras Sadauskas ir Gintas Sid-
rys. Taip pat egzaminus išlai
kė, bet negalėjo dalyvauti Jo
nas Jokubauskas, Lina Mei-
kutė ir Maira Stukaitė. Jau
nučių įžodį priėmė kun. 
Antanas Saulaitis, ženkliukus 
įteikė ASS CV pirm. dr. Algis 
Norvilą ir JAS CV pirm. dr. 
Ona Daugirdienė, gėles įteikė 
Daumanto-Dielininkaičio kuo
pos globėja Dainė Quinn. 

Kun. Lipniūno-Stulginskio 
Moksleivių kuopos pirminin
kas Marius Pakalniškis pri
statė duodančius moksleivių 
įžodį: Kęstutis Daugirdas, Vy
tenis Drunga, Paulius Elvikis, 
Kristė Norkutė, Vilija Pakal
niškytė, Dalia Šataitė ir Gaja 
Sidrytė. Moksleivių įžodį pra
vedė kun. A. Saulaitis, juostas 
ir ženkliukus įteikė dr. A. 
Norvilą ir kuopos globėjas dr. 
Aloyzas Pakalniškis, knygas ir 
gėles įteikė Marius Pakalniš
kis ir Dainė Quinn. Po įžo
džių, kun. Saulaitis kvietė vi
sus dalyvius prisidėti prie 
Ateitininkų Credo skaitymo. 

R. Kasniūnienė, supažindi
nusi klausytojus su kun. Sau-
laičio gyvenimu bei veikla, pa
kvietė jį tarti sveikinimo žodį. 
Naudodamas trumpus skaity
mus iš naujai išleistos Adelės 
Dirsytės knygos ^Jūs manieji", 
k'm. Saulaitis palietė gerumo, 

Čikagos ir apylinkių ateitininkų Šeimos Šventėje, 2O00-jų metų birželio 11d. (Sekminių dieną) vykusioje Le-
monte, įžodi davusieji. Is k: pirmoje eil. jaunučių įžoo; davę — Rūta Mockutė, Titas Mačiulis, Emilija Prancke
vičiūtė, Gintas Sidrys, Julija Petkutė. Antroj eil. — Jooas Čyvas, Gintas Kušeliauskas, Julius Lietuvninkas, Li
nas Sadauskas ir Lina Kavaliūnaitė. Trečioje eil. moksleivių ateitininkų įžodi davę — Vilija Pakalniškytė, 
Karina Norkutė, Gaja Sidrytė, Dalia Šataitė, Kęstutis Daugirdas, Arius Elvikis ir Vytenis Drunga. 

šeimos, mokslo, meilės ir kū
rybiškumo temas. Paminėti
na, kad knyga susideda iš A. 
Dirsytės iš Sibiro rašytų laiš-
kų-

Kunigui Saulaičiui baigus, 
buvo pakviestas dr. A. Norvi
lą, jis trumpai ir gražiai pas
veikino davusius įžodžius. 

Paskui buvo atsisveikinta su 
aštuntokais abiturientais. Jų 
jaunučių veikla jau pasibaigė, 
jų laukia naujas ateitininkys-
tės tarpsnis. Dainė Quinn, 
prieš juos iškvieciant pasakė, 
kad jie buvo svarbi kuopos da
lis ir linkėjo įsijungti į moks
leivių veiklą, šių metų abitu
rientai yra: Algirdas Bielskus, 
Akvilė Drungaitė, Jonas Do
manskis, Justas Dunca, Julius 
Gylys, Darius Jutz , Audrė 
Kapačinskaitė, Edvardas Kup
rys, Paulius Lieponis, Nida 
Masiulytė, Vida Mikalčiūtė, 
Tomas Milo, Antanas Petkus, 
Vakarė Petroliūnaitė, Žibutė 
Šaulytė ir Saulė Sidrytė. Glo
bėja Dainė Quinn ir būrelio 
vadovė Dalia Lietuvninkienė 
įteikė gėles ir kun. S. Ylos 
knygą „Ateitininkų vadovas". 

Kun Antanas Saulaitis .S.J. Čikagos ir apylinkių ateitininkų Šeimos Šventėje priima Daumanto-Dielininkaičio 
kuopos jaunuku |žrxi| Iš k pirmoje eil Rūta Mockute, Titas Mačiulis, Emilija Pranckevičiūtė, Gintas Sidrys, 
Julija Petkute. Antroje eil — Jonas ("yvas, Gintas Kušeliauskas, Julius Lietuvninkas, Viktoras Sadauskas ir 
Lina Kavaliūnaite. 

Kuopos fjlobeja Daine Quinn atsisveikina su Daumanto-Dielininkaičio kuopos abiturientais. Ii k.: Algis Biels
kus. Jonas Domanskis. Audrė Kapačinskaitė, Paulius Lieponis, Vida Mikalciūtė, Antanas Petkus, Žibutė Šau
lytė ir Vakarė Petrohunaite 

Dr. Ona Daugirdienė sveiki
no įžodį davusius ir abiturien
tus. Linkėjo kreipti gyvenimo 
žingsnius arčiau Dievo ir arti
mo, padaryti pasaulį kitokį, 
sakė, kad ateitininkų šeima 
didžiuojasi jais ir juos sveiki
na. 

Moksleivių kuopos globėjas 
dr. Aloyzas Pakalniškis pri
statė moksleivius abiturientus 
Adą Valaitytę. Marių Pakal
niškį, Dalią Šataitė ir Arą 
Šaulį. Jiems buvo įteiktos do
vanos ir išreikšti sveikinimo 
žodžiai. Dr. A. Pakalniškis 
taip pat sveikino moksleivius 
kandidatus ir kvietė tęsti 
veiklą moksleiviuose. 

Paskutinis sveikinimas teko 
SAS CV atstovei Astai Tijūnė-
lytei. J i perskaitė pirm. Ma
riaus Polikaič o laišką, kuria
me sveikinami abiturientai ir 
kviečiami tęsti veiklą studen
tų šeimoje. Iškilmingas posė
dis buvo baigtas Tautos him
nu ir vėliavų išnešimu. Ateiti
ninkų šeima, kaip kiekviena 
šeima, džiaugėsi savo narių 
pasiekimais. IŠ salės, daugelis 
keliavo į Ateitininkų namų ge
gužinę bendrauti su pažįsta
mais ir džiaugtis organizacijos 
gyvavimu. 

MES ATIDARĖME 
DURIS 

Kasmet Daumanto-Dielinin
kaičio kuopos globėjos, Rasa 
Kasniūnienė ir Dainė Quinn 
parenka metinę temą, kurią 
būreliai galėtų naudoti savo 
susirinkimuose, šių metų te
ma buvo pritaikyta bažnyčios 
Jubiliejiniams metams. Tema 
skambėjo taip: ^Jubiliejus 
2000 — Visa Atnaujinti Kris
tuje! Atidarykime duris..." 

Rugsėjo m(.nesį ši tema buvo 
pristatyta būreliams. Spalio 
mėnesį kiekvienas būrelis 
puošė savo susirinkimo kam
bario duris pagal Jubiliejinių 
metų temą. Užbaigti durų pa
puošimai buvo nukabinti ir 
sunešti į bendrą salę, kur bu
vo pašventinti. Lapkričio mė
nesio tema buvo „Atidarykime 
bažnyčios duris" po to — „Ati
darykime duris į savo širdis" 
ir „Atidarykime duris Dievui 
ir Jo gražiam pasauliui". 

Per šiuos susirinkimus iš
mokome kaip galim atidaryti 
„duris" vienas kitam, sveti
mam ir Dievui. Kūrėme, žai
dėme, valėme, dažėme, aplan
kėme senelius ir vykdėme ki
tus gerus darbelius. Vyresni 
būreliai turėjo progos susi
kaupti ir atsinaujinti Kristuje. 

Paskutinis susirinkimas vy
ko gegužės mėnesį, tai tema 
buvo Marijos mėnuo: „gyvasis 
rožinis". Šiame paskutiniame 
susirinkime, globėjos padėkojo 
visiems vadovams, padėjėjams 
ir tėveliams, kurie prisidėjo 

Asta M. Astrauskas, MD 
VahVųgydytoja 

Paloe Pediatrics 
708-923-6300 

Chfcągo Pediatrics 
775PŠ82-8500 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANUI GYDYTOJAS 

21470 S. MainSt 
MatteMon.IL 60443 
T«L 70S-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

TWayPartc.IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. PuiaakJ Ftoad 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 
Tai. 706-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127*. Str. 

Sūdą 101 
Lamom, IL 

Ta i 630-243-1010 
Valandos susKems 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
parama dr. P. Kisieliaus 

prafcžką. Vai eueHarue, arba 
nKpirm6.11-7.anM.9-6, 

traedMO-e. pankai 10-4. kae 
antrą seid.To-2.1443 8 . 5 0 

Ava., Cicero, H-
Tai. 706-652-4159. 
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prie veiklos, įteikdaraos jiems 
dovanėles. Taip pat kuopos 
globėjai Dainei Quinn, buvo 
įteiktos gėlės, kaip padėkos 
išraiška už įdėta darbą ir širdį 
į kuopos veiklą. Šie buvo D. 
Quinn paskutiniai metai kuo
pos globėjos pareigose. Ačiū 
jai už tiek daug skirtos meilės 
kuopai. Šiame susirinkime 
taip pat buvo išdalintas Dau
manto-Dielininkaičio kuopos 
1999-2000 metų laikraštėlis, 
pilnas narių kūrybos ir nuo
traukų. 

Lina Rauchai tė 

ATEITININKŲ 
REGISTRACIJA 

Šiaurės Amerikos Ateitinin
kų taryba tvarko Kanados ir 
JAV ateitininkų sąrašus, šių 
kraštų visi ateitininkai, pri
klausantys veikiančiam viene
tui ar ne, prašomi užsire
gistruoti pas tarybos narį Vy
tautą Žemaitaitį: 3226 S. Car-
penter, Chicago, IL 60608, 
arba ei. paštu mailto: sara-
sas@ateitis.org 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU., PŪSLES IR PHuSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MerJcsl Center 

10400 75 St, Kenoeha. Wl 53142 
(414) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MDSC 
Obstetrics & Gynecotogy 

3823 HighJand Avenue Suitc 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WeJtwSL.Lernon1.IL 60439 
1301 Copperftetd Ave., Sulte 113, 

Joiet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTIĮ GYDYTOJA 

9366 8 Robertą Roed 
, » ^ " w w ^s»e s;^#ea^m«i sems SJ •ea^seaT 

HKfcoryHem 
Tel. 708-508-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAUIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEOtCAL CUNrC 
19606-127 8t . Lement, IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospltal 

SUverCross Hospltal 

TeL 

Garcfec Ditgnota, LTD. 
6132S.KedzJeAve. 

Chicago, IL 60629 
Tat 773436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DAMTU GYDYTOJA 

8434-A S. Ksdzis. CHICAGO. IL 80652 
TeL 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERfV DALIAS PRVNSKJS.MD 

GREOORY SUELZLE, MD 
H M Paln TiaaliikMil Ino titulo 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt 
vietų skausmo gydymo specianstai 

Chicago: 312-72f>0800 
East Dundee: 847-551-1212 

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

ir Libertyvilte. 
www 'Hinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

826 S. Manrthebn Rd. 
Wees5heater,IL60154 

T a i 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 8. Kedzie Am, CNcaoo 

773-7766969 arba 773-469-4441 

ėutofeNbE1 A LAL. M .6 . 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kabi*) Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASAITiENĖ 
D A N T Ų GYDYTOJA 

4 8 1 7 W . 8 3 S t , r J u r b 6 n M L 
T e t 7 0 8 4 2 3 4 1 1 4 

Valandos, pagal suetartmą 

Dfl .PfclRAS2LrOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tat 773-582-6800 
Namų tss. 847-381-3772 

MIDWAYCUNIC.S.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago. IL 60638 
Valandos susitarus 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių Hgos 

15300 VVest Ave. 
Orland Park 

706-3496100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 S t , OaJc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti artokskai) 
T e t 708422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 8.799* Ava., rfekory M * IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ava,.. 
Chicago. IL 60652. 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 SRoberts Rd., Hickory H«s, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

TeL (708) 5984066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, MBL &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

i r • sti • ••! • |Į - t. n J j j j , m\ 

fsaiuame MlUViemeV 
6918 W. Archer Ave Sti. 5 ir 6 

CWcagp.IL 80838 
Tel. 773-229-9966 

Veendbs pagal 

M.D. 
O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Suks 310 

Nepsrvllls. IL 60563 
TeL (630) 527-0090 
3625 HkjjNsnd Ave., 
ToweM,Suite3C 

Downers Grovs, IL 60515 
TeL (630) 4350120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos /Chirurgija 

9830 SRidgetand Ave. 
Chicago RkJge, IL 60415 

TeJ. 708-8388822 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-735-7700 

DR. KENNETHJ.YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Danai flyayofa) 
ftanilsitni s m i — - -a-»-a -

r*$jrmmwmMnw nuoteMai 
4007 W. 69 at, Crsoeao.L 

Tst 773-736666T 
4707 8. Gateri U Granas. IL 

Tel 7069B8 44*7 

DR. PETRAS VKIStEUUS 
INKSTU. POSLES, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIftURGUA 
CflnleT lOf HMBVS, 

1200 S. York, Elrnhurst, H. 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
F*How: American Academy of 

Fam*y P/acffce 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stA*S. m t ) 947-6871 
Hceert. H 46342 Fa» (glf) 947 

M.viuMkimm 
Hmvm neaWi vensw 

Stuburo, sajiariM ir raumenų gydymu. 
chirrjDr»ktika,manualine terapija, 

akupunktūra. 
71718 Haritsm, BMgfmį IL 

4J0453. Te*. 7̂ SJV5T»V#*I*»W. 
UetBTtaVsLVi 
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Â f es ir pasaulis 
Paruošė Branka Nainys 

KAS BAISESNIS? 
Lietuviai, bent daugumas "bedami. Pats Mielke tapo ga-

per XIX amžiaus pabaigą ir vi- tingiausias bei labiausiai bįjo-
są XX amžių pažinę caro žan- mas žmogus Rytų Vokietijoje, 
darus ir Ochranka, kaizerio įgijęs net siaubingojo magistro 

-

žandarus Pirmojo pasaulinio 
karo laikotarpiu, paskui Stali
no čekistus bei NKVD, Hitle
rio Gestapo, vėliau vėl bolše
vikų MGB, KGB, atsakys ne
dvejodami: NKVD, MGB, 
KGB, ir kitaip jiems neįrodysi. 
Mažiau bus balsuojančių už 
Gestapo, nes per trumpai ru
dieji Lietuvoje buvo ir todėl ne 
visą savo „puikybę" galėjo pa
rodyti, bet ir šią baisybę pa
kankamai pažinę, vokiečiai už 
pirmą vietą pragare jai nebal
suotų. Taip pat nė kiek ne
dvejodami, tuos „laurus" jie 
sukrautų sukomunistintos Ry
tų Vokietijos saugumo įstaigai 
STASĮ. Tai liudįja „The Eco-
nomist" birželio 3-9 d. laidoje 
paskelbtas straipsnis apie ge
gužės 22 d. mirusį, 92 metus 
išgyvenusį, dar vaikystėje už
sigrūdinusį Vokietijos komu
nistą, STASĮ viršininką Erich 
Mielke, apie kurio, vos tik pa
laidoto, kapo nuniokojimą 
trumpai užsiminiau šioje skil
tyje birželio 17-tą. „Kai 1989 
metais komunistinė Rytų Vo
kietija sugriuvo ir atsiteisimas 
už praeitį pradėjo įsisiūbuoti, 
atsakingųjų už skriaudas są
raše pirmuoju numeriu buvo 
įrašytas Vokietijos vidaus sau
gumo tarnybos Staats Sicher-
heitsdienst, sutrumpintai — 
STASĮ, viršininkas Erich 
Mielke, kurį įsiutę nukentė
jusieji norėjo pagauti ir nu-
linčiuoti", — rašo „The Econo
mist". Areštuotą jį buvo ban
doma teisti už 49 nužudytus 

- žmones, bandžiusius pabėgti į 
Vakarų Vokietiją per Berlyno 
sieną, kurią pastatyti pats 
Mielke Maskvą įtaigavo, bet 
stigo įrodymų. Tačiau visgi 
Mielke buvo nuteistas. Šeše
rius metus kalėjimo jis gavo 
už, dar prieš Hitleriui atei
nant į valdžią, 1931 metais 
nužudytus du policininkus, 
kuriuos, vykdydamas komu
nistų partijos įsakymą, Mielke 
nušovė už išsklaidymą komu
nistų demonstracijos. Atsitei
simo siekiantiems toji bausmė 
atrodė per maža, bet jie nors 
iš dalies buvo patenkinti, kad 
šis žiaurus žmonių kankinto
jas iš viso nuo bausmės ne
išsisuko. 

Pagal „The Economist", 
1957 metais pradėjęs vado
vauti STASĮ per 30 metų 
Erich Mielke, įstaigą taip iš
plėtojo, joje sukūrė tokią gy
ventojų sekimo bei bauginimo 
sistemą, kad žmonės nė jos 

vardą. Apskaičiuojama, kad 
šioje, nuo Vokietijos atplėš
toje, 17 milijonų gyventojų tu
rinčioje, rytinėje dalyje jam 
priklausė apie 2 milijonai 
slaptų informatorių — taigi 
Rytų Vokietijoje kas septintas 
žmogus buvo šnipas — kurie 
teikė saugumui žinias apie 
viską: apie artimiausius drau
gus,'net ir apie savo šeimas. 
Kalbos, kad STASĮ nežudo ir 
nevykdo mirties sprendimų, 
yra tušti plepalai, Mielke sa
kydavęs savo pavaldiniams. 
Dažnai ir jis pats tardydavęs 
svarbesnius suimtuosius, gra
sindamas čia pat nukirsti gal
vą už partijos neva išdavimą, 
teigdamas, kad jis niekaip ne
gali suprasti, kodėl žmogus 
gali būti nekomunistas. Juk 
tik komunistų partija jį, varg
šą Berlyno berniuką, nugabe
no į Maskvą, išmokė, siunti
nėjo po Europą ir sudarė sąly
gas pasidaryti dideliu žmo
gum. Žinoma, vengė jis pridėti 
— „ir dideliu žudiku". 

„The Economist" teigia, kad 
Erich Mielke STASĮ šnipų bu
vo priveisęs ir Vakarų Vokieti
joje: ministerijose, opozicijos 
grupėse, net bažnyčiose, ame
rikiečių karinėse stovyklose, 
NATO įstaigose. „Aš turiu ži
noti viską ir visur', — sakyda
vęs Mielke. Savo šnipę 1974 
metais įsodinęs į Vakarų Vo
kietijos kanclerio Willy 
Brandt įstaigą, sužlugdė jo 
karjerą, nes, šnipę išaiškinus, 
kancleris turėjo pasitraukti. 
Kiek žmonių gyvybių Erich 
Mielke kartu su savim nusi
nešė į kapus, kol kas dar ne
žinoma. Gal niekada ir nebus 
žinoma. Vokiečiai tik sako, 
kad savo uolumu jis pralenkė 
Gestapo. 

• „Šnipas NATO rūmuo
se", — skelbia amerikiečių 
kultūros žurnalas „Chronic-
les" birželio laidoje. Erich 
Mielke palikimas? „Chronic-
les" straipsnio autorius Justin 
Raimondo taip nerašo, bet iš 
tikrųjų taip gali ir būti. Be 
abejo, STASĮ patyrę specialis
tai Maskvai, o ypač KGB pul
kininkui Putin, yra ir reikalin
gi, ir naudingi. Štai ką apie 
tuos šnipus NATO rūmuose 
Raimondo pasakoja. 

Amerikiečiai labai nustebo 
ir dar iki šiol neišsiaiškino 
paslapties, gaubiančios jų ko
vos lėktuvo US F117A Stelth 
numušimą pirmąją Kosovo 
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Danutė Bindokienė 

Vienos, Čikagoje vykuaios, tautinių tokių iventes akimirka. Šį savaitgali trokštančiai lietuvių, ne tik iš Šiaurės 
Amerikos, bet ir iš daug toliau suvažiuoja į Torontą Kanadoje, kur vėl skambės lietuviškų tautinių šokių melodi
jos ir smagiai suksis poros, keisis arenoje sudėtingos figūros... Sveikiname šokėjus, rengėjus, svečius! 

vardo negalėjo minėti nedre- karo savaitę. Tai galėjo atsi

tikti, tik serbams sužinojus 
slaptą lėktuvo skrydžio taką. 
Iš kur jie tai galėjo sužinoti — 
suka galvas JAV karinė žval
gyba? Apie tai kovo 10 d. pra
kalbo Londone leidžiamas žur
nalas „Guardian", teigiąs ži
nias išsilukštenęs iš įvykį ti
riančios JAV karinės žvalgy
bos taip pat slapto pranešimo, 
kuriame įtikinančiai įrodinė
jama, kad serbai gaudavo la
bai tikslias žinias apie NATO 
numatytus bombarduoti tai
kinius, bombardavimo laiką ir 
kitas smulkmenas, todėl savo 
dalinius iš vienos vietos į kitą 
perkeldinėdavo saugiu laiku. 
„Guardian" teigia, jog NATO 
pajėgų vadas gen. Wesley 
Clark suvokęs, kad kur nors 
labai arti NATO paslapčių yra 
šnipas, bet Clark tai tvirtai 
neigia. „Guardian" kartoja ne
va žvalgybos pranešime įrašy
tus generolo žodžius: „Aš ži
nau, mes čia turime šnipą ir 
noriu jį surasti". Pagal „Guar
dian", ir NATO oro pajėgų sto
vykloje Šiaurės Italijoje, Vin-
cenze, lakūnai jautę, kad ser
bai žinojo apie jų slaptus skry
džius ir į juos atitinkamai at
siliepė. „Ir kaip gali nežinoti, 
— samprotauja 'Guardian', — 
kai slapti puolimo iš oro pla
nai buvo siuntinėjami net 
šešiems šimtams įvairių 
NATO pareigūnų? O tą sąra
šą sumažinus iki šimto, apie 
numatytus pulti taikinius iš 
anksto serbai jau nebežinoję 
nieko", — dar pastebi „Guar
dian". 

Tokios žinios kėlė maišatį' ir 
baimę Pentagone, paniką tarp 
kitų NATO narių, sklido įtari
nėjimai. Gen. Wesley Clark ti
kino, kad žinios negali būti 
išimtos iš jo štabo kompiute
rių nei išluptos iš jo pareigū
nų. Jos galėję nutekėti tik iš 
kitų NATO narių prie jo štabo 
priskirtų karinių komandų. 
Pirmiausia pirštu buvo durta į 
prancūzus, nes kai kurie jų 
vadų kaltinę albanus ir buvę 

palankesni serbams. Vokieti
joje kairiųjų leidžiamas „Ta-
geszeitung" kovo 10 d. iš
spausdintame straipsnyje tei
gia, kad žinias apie bombar
duoti numatytus taikinius 
Belgradui perduodavęs JAV 
oro pajėgu karininkas, pasi-
šlykštėjęs tuo nemoraliu karu. 
Apie NATO karininko, „Tages-
zeitung" minimo ir kito, iš
davikiškus veiksmus žinios 
sklidę ir iš kitų šaltinių, tei
giančių, kad planai apie bom
bardavimus serbams esą per
duodami per Rusijos saugumo 
tarnybą. O tas paslaptis prie
šui išdavinej antis karininkas 
taip elgęsis irgi savo sąžinės 
vedamas, Jugoslavijos bom
bardavimą laikęs nusikalti
mu. 

Atrodo, kad tokiai „sąžinės 
teorijai" pritaria ir pats „Chro-
nicles" straipsnio autorius 
Justin Eaimondo — tik iš ra
šinio nelabai aišku, ar jis sa
vo, ar kitų mintimis naudoja
si, kalbėdamas apie narkoti
kais prekiaujančius Kosovo al
banų karinius dalinius, apie 
amerikiečių perdėtas žinias 
apie serbų nusikaltimus ir be
prasmį bombardavimą „civi
lių" taikinių. Todėl jam ir kyla 
klausimas: pagrįstas, ar nepa
grįstas JAV karininko, NATO 
pareigūno, elgesys išdavinėti 
karines paslaptis priešui, kai 
jis Jugoslavijos bombardavimo 
negali suderinti su savo są
žine. Pagal tokį samprotavimą 
tada ir mums kyla klausimas: 
ar tas NATO pareigūnas tokiu 
pačiu uolumu išdavinėtų Rusi
jos karines paslaptis čečė
nams, juk, pagal jo „sąžinės 
teoriją". Kremliaus karas Če
čėnijoje yra kur kas nemora
lesnis negu NATO Jugoslavi
joje. Be to, mums kyla ir kitas 
klausimas: ar to šnipinėjančio 
NATO pareigūno „sąžinė" tik 
neguli kur nors kišenėje, įvy
niota tarp iš Kremliaus at
skaičiuojamų dolerių, pradėju
sių plaukti dar STASĮ laikais? 

* Lietuvos valdininkai 
vilkina paviljono pasau
linėje parodoje „EXPO 2000" 
pardavimą. Spaudoje nuolat 
skelbiama, kad lankytojai 
plūste plūsta į Lietuvos pasi
didžiavimą — geltonąjį pavil
joną. Jo privalumus, architek
tūrini sprendimą pripažino vo
kiečiai, belgai, kitų valstybių 
specialistai ir įtraukė į geriau
siųjų penketuką. Tie, kuriems 
neteko ir neteks ten pabūti, 
žinių semiasi iš žiniasklaidos 
ir jau spėjo susidaryti nuomo
nę, kad pinigai nebuvo išleisti 
veltui. Tačiau paroda pasi
baigs, o paviljono likimas vis 
dar neaiškus. Dar prieš paro
dos atidarymą Lietuvos visuo
menė buvo informuota apie du 
galimus paviljono likimo ke
lius. Vienas jų — po parodos jį 
išardyti, parvežti į Lietuvą ir 
čia pastatyti, kitas — palikti jį 
Hanoveryje ir taip atsiimti 
bent dalį iš 10 mln. litų, 
išleistų paviljono statybai. 
Ūkio viceministras Gediminas 
Miškinis su LITEXPO parodų 
centro vadovais skelbia, kad 
paviljonas toks gražus, toks 
pripažintas, kad jį turėtų pa
matyti visa Lietuva. Tuo tar
pu specialistų skaičiavimais, 
pastatyti toki Pati paviljoną 
Lietuvoje kainuotų pigiau, nei 
jį pargabenti iš Vokietijos. (Eita) 

Prisiminimai: ir laisvė, 
ir okupacija 

* Pirmąjį š ių metų ketvir
tį Lietuvoje dirbo 1.630 
mln. gyventojų. Tai — 60,000 
mažiau nei per tą patį praėju
sių metų laikotarpį, pranešė 
Statistikos departamentas. 
Daugiausia gyventojų, 19 
proc., sausio-kovo mėnesiais 
dirbo žemės ūkyje, vertėsi me
džiokle ir miškininkyste, 18 
proc. dirbo apdirbamojoje pra
monėje, 15 proc. vertėsi did
menine ir mažmenine preky
ba, automobilių, motociklų re
montu, buities daiktų taisy
mu, 10 proc. dirbo švietimo įs
taigose. iBNSi 

Kadangi užsienio lietuviai 
gyvena toli už savo kilmės 
krašto, jų gyvenimas ir lojalu
mas visuomet dalinamas į dvi 
dalis: kone vienodai svarbu ir 
tai, kas vyksta gyvenamajame 
krašte, ir tai, kuo džiaugiasi 
ar rūpinasi tolimoji tėvų bei 
protėvių žemė. 

Už poros dienų Amerika, 
kurioje sau naują, saugų ir pa
togų gyvenimą rado daug lie
tuvių, ne vien po Antrojo pa
saulinio karo, bet ir daug 
dešimtmečių prieš tai, švenčia 
savo Nepriklausomybės šven
tę. Džiaugsminga Amerikai ši 
šventė, todėl ir džiaugsmingai, 
triukšmingai, linksmai šven
čiama. Iš pirmo žvilgsnio gali
ma susidaryti nuomonę, kad 
amerikiečiai nelabai rūpinasi 
patriotiškąja Nepriklauso
mybės šventės dalimi — dau
gelis net vėliavos prie savo 
namų neiškelia, o dieną, 
laisvą nuo darbo įstaigoje ar 
kitokioje darbovietėje, skiria 
poilsiui, išvykai iš namų, 
įvairiems asmeniškiems bei 
šeimos reikalams. 

Tačiau kaip tik šiame 
nerūpestingume ir glūdi pati 
giliausioji Nepriklausomybės 
šventės esmė: žmonės gyvena 
saugiai, yra laisvi praleisti 
laiką, kaip tik nori — niekas 
neįsakinėja, nedraudžia, ne
stovi „su šautuvu" už nuga
ros... Daugiau kaip du šimtus 
metų Amerika džiaugiasi ir 
didžiuojasi ta laisve. Nors ne 
visi pritaria pagrindiniams 
valstybės konstitucijoms 
punktams, nors kai kas per 
dažnai jų žodžiais mėgina pri
dengti net nusikalstamus 
veiksmus, vis tik tie konstitu
cijos principai veiksmingai 
saugo svarbiausias piliečių 
teises ir laisves. Ir kaip tik dėl 
jų galime laisvai melstis, ti
kėti, skaityti spaudą, net ir 
kitomis, ne anglų, kalbomis. 
Niekas nevaržo tautinių ma
žumų teisių bei laisvių, niekas 
nesikiša į asmenišką žmogaus 
gyvenimą, nebent kokiu būdu 
ardoma tvarka, kenkiama ki
tiems. 

Nesupraskime amerikiečių 
elgesio ar jausmų klaidingai 
Nepaisant, kad valstybė suda
ryta iš daugelio tautybių, 
kultūrų, rasių, religijų, visi 
gyventojai — arba bent didžio
ji dalis — turi nuoširdų prie
raišumą Amerikai ir natūralų, 
be dirbtiniu „vėliavų mosavi
mu" išreiškiamo, patriotišku
mą. Tik atkreipkime dėmesį, 
kaip reaguoja amerikiečiai, 
kai kuri užsienio valstybė pra
deda koneveikti Ameriką ar 
jai kokiu būdu kenkti! 

Tačiau Amerikos Nepriklau
somybės šventės proga nega
lime neprisiminti, kad Lietuva 
neseniai paminėjo 60 metų 
nuo pirmosios bolševikų oku
pacijos pradžios. Daugelis, šia
me krašte gyvenančių, o ir tė
vynėje esančių lietuvių tuos 
įvykius gerai prisimena. Jų iš 
tautos atminties nepajėgs iš
dildyti ne tik šeši dešimt
mečiai, bet ir 600 metų. 

Kaip gaila, kad ir po gero
kai daugiau kaip pusės šimt
mečio Lietuva tebeturi aiš
kintis pasauliui, kad ji iš 
tikrųjų buvo Raudonosios ar
mijos okupuota, kad priversta 
įsijungti į Sovietų Sąjungą. 
(Rodos, po sovietų imperijos 
žlugimo, kai vakariečiams 
pagaliau prieinami visi slap
tieji dokumentai, archyvai ir 
sovietinės propagandos už
kulisiai, jau turėtų būti aišku, 
ką reiškė „laisvi rinkimai", 
„laisvas įsijungimas", „raudo
nasis rojus" ir kiti bolše
vikiniai šūkiai, kuriais buvo 
penimas lengvatikis užsienis.) 
O tai dėl to, kad Lietuva 
anais, tamsiosios, kruvinosios 
tėvynės istorijos laikais nepa
rodė jokio pasipriešinimo oku
pantui, nepakėlė ginklo, ne
sušuko ne! (Kaip, pavyzdžiui, 
padarė mažutė Suomija.) Ne
reikia, kad į tą sakinį vėl pasi
piltų pasiteisinimai, įrodinė
jimai — juos jau daug kartų 
girdėjome. Tačiau to pasyvaus 
nuolaidumo pasekmes Lietuva 
tebejaučia ir šiandien, kai so-
vietijos įpėdinė Rusija įro
dinėja pasauliui, kad Baltijos 
valstybės „pačios, suklupusios 
ant kelių, tiesė rankas į Stali
no saulę ir maldavo toūti prii
mamos į Maskvos globą..." 

Okupacijos pradžios sukak
ties proga, š.m. birželio 19 d., 
senatorius Richard Durbin 
Senate pasakė ypatingą kalbą, 
kuri, įrašyta į Kongreso proto
kolų knygas, dar kartą paliu
dija Amerikos ryžtą nepri
pažinti sovietų okupacijos 
Baltijos valstybėse, o taip pat 
užsienio, t.y. Amerikos, lietu
vių pastangas, kurių reikėjo 
visus tuos šešis dešimtmečius, 
kad ir Atsotvų rūmai, ir Sena
tas, ir prezidentas nepamirštų 
Lietuvos kančių, nepatikėtų 
Maskvos melais ir propagan
da. 

Sen. Richard Durbin yra 
ypatingas žmogus. Jis ne tik 
neslepia savo lietuviškos kil
mės iš motinos pusės,, bet ją 
nuolat pabrėžia ir didžiuojasi 
Lietuvos nepriklausomybe, 
pažanga, siekiais. Mes esame 
jam dėkingi. 

SU PALAPINE I MEKSIKĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Tęsinys 
Nr.4 p M i . 

tenkinau nusipirkdama iš 
anksto paruoštas ir supakuo
tas krabų salotas. 

Važiuojame, saulėta, lauke 
56 F. laipsniai. Po truputį at
siveria lygumos, kurios tęsiasi 
iki horizonto. Kai kur platūs 
medvilnių dirvonai, kitur pie
vose matyti naftą pumpuo
jančios mašinos. Salia kelio 
vienur kitur auga mali kaktu
sai. Horizonte matyti „butte" 
(kalnų forma, tipinga šiai vie
tovei). Taigi, jau beveik esame 
pietiniame klimate. Kai kurie 
atvažiuojantys automobiliai 
priekį pasipuošę kalėdiniu 
vainiku su kaspinu.Tai vėl ne
regėta šiaurėje. Įdomu paste
bėti vietini humorą: ant vie
nos skelbimų lentos, balta ant 
juodo buvo parašyta „Manai 
kad čia karšu? Dievas". Prieš 

Stanton miestelį lentoj buvo 
užrašas: „Čia gyvena 300-tai 
draugiškų žmonių ir keletas 
surūgėlių". 

Žinojome, kad kita stovykla
vietė yra aukštumoje, 4,010 
pėdų virš jūros lygio, Van 
Horn miestelyje. Tai jau į va
karus prie Interstate #10 ke
lio. Pakeliui pradėjo lynoti, ke
lias mus vedė aukštyn, net 
matėme kalnelių viršūnes, pa
skendusias debesyse. Ilgainiui 
pradėjo ir snigti. Per valandą 
pakilome net 2,000 pėdų ir 
lauke temperatūra nukrito iki 
30 F. laipsnių. Turime įtaisy
mus „Avine", kurie mums pra
deda signalizuoti, kai lauke 
temperatūra nukrenta iki ša
limo, taigi, laikas saugotis, 
nes gali užšalti ir boti slidus 
kelias. 

čia mums važiuojant ir pra

dėjo šis įtaisymas „skambėti". 
Su sniegu atvykome į KOA 
Van Horn. Be vargo suradome 
stovyklavietę, užsiregistravo
me ir teiraujamės, ar čia yra 
katalikų bažnyčia. Registra
torius, labai paslaugus senu
kas, patikrino telefono knygą 
ir pasakė,kad yra „Church of 
the Blessed Mary of Fatima". 
Aš pasiskambinau ir gavau in
formaciją, kada vyks šv. Mi
šios. Šiandien vakare ir rytoj 
ryte bus dvikalbės Mišios, t.y., 
anglų ir ispanų kalba, „pasa
kė" telefono įrašas. Puiku, ne
reikės labai anksti važiuoti į 
EI Paso ir ten kalėdinių šv. 
Mišių ieškoti. Galėsime čia 
pasimelsti. Kūdikėlį Kristų 
pasveikinti. 

Prisijungę elektrą ir kabeli
nę TV, kurią ir čia turėjome, 
tikriname vakaro žinias, ypač 
oro pranešimą. Pasirodo, šian
dien slidžiausi keliai yra pie
tiniame Michigane, toliau į ry
tus prie Ohio, ir čia pat, va
žiuojant į EI Paso. Na, kad 

tave devynerios! Tiek kelio at
važiavome ir į tą patį slidų, 
snieguota klimatą patekome. 
Sunku tikėti... 

Per vakaro žinias dar buvo 
progos matyti per CNN trans
liaciją dalį šv. Mišių iš Vatika
no, matėme popiežių, girdėjo
me šią puikią liturgiją... Da
bar jau -žalime atsikvėpti, su
sikaupti Kūčių vakarui. Ki
taip at- esime, negu namie, 
nes neturime dvylikos valgių, 
neturime nei vieno patiekalo, 
kuris tradicinis lietuviškoms 
kūčioms. bet turime kalėdaitį 
iš Lietuvos! Ir lauke sninga! 

Kalėdos, gruodžio 25 d. 
Beveik pramiegojome Mi

šias. Mat buvo apsiniaukę, ir 
saulutė mūsų nepažadino. 
Laimei, Romas laiku pabudo. 
Greit susitvarkėme ir, ruo
šiantis važiuoti, girdime — 
varpai gaudžia. Taigi, reikia 
skubėti. 

Bažnyčia netoli, lengva ras
ti. Mišios buvo ispanų ir anglų 

kalba. Maniau, bus pusė bė
dos, nes mažai žmonių susi
rinko, bet buvo vienos įspū
dingiausių kalėdinių Mišių, 
kuriose teko melstis. Muziką 
atliko dvi gitaros, būgnas ir 
trys giesmininkės. Užuot „Glo-
ria", buvo giedama giesmė 
„Mes girdėjom angelus..." Su 
būgnais, gitaromis, tarškaliu-
kais, puikiais balsais, dar baž
nyčios varpai per visą giesmę 
gaudė, pranešdami žmonijai, 
kad gimė pasaulio Išganyto
jas... bėkite į Betliejų Jo pa
garbinti! Berods, kadaise vai
kystėje buvau tokiose Mišiose, 
kuriose per „Gloria" ir varpais 
gaudė. Mišių pabaigoje, su vi
sa muzika giedota ispanų Ka
lėdų giesmė „Feliz Navidad". 

Per Mišias buvo krikštija
mas berniukas, Jorge Ivan 
Barrera. Po Mišių visi buvo 
pakviesti dalyvauti vaišėse. 
Pasirodo, kad šio vaikučio ar
timas giminė taip pat švente 
savo 45 metų vestuvių jubi
liejų. Neplanavome eiti, bet 

mūsų .Avinas" buvo mašinų 
apstatytas, negalime išvažiuo
ti, lietuje nenorime stovėti, 
užsukome. Labai smagiai pa
sisvečiavome, užvalgėme, pa
dėkojome ir išvykome. Tai bu
vo netikėta, bet ir maloni 
staigmena, labai tinkanti Ka
lėdų rytui. 

Už poros valandų pasiekėme 
numatytą stovyklavietę Cot-
ton Va'lley RV Park, EI Paso, 
Texas. Užsiregistravome. Pa
sistatėme, kaip pasakyta, ir 
tuoj pat atėjo mus pasveikinti 
karavano vadovo žmona Shel-
ley. Jos vyras Fred vadinsis 
..\vagon master" — karavano 
viršininkas. Paklausiau, ar 
kas numatyta šiam vakarui. 
Taip, dauguma važiuos vaka
re į restoraną Kalėdų vakarie
nei, ar, norime prisidėti? Žino
ma. Dar nori asmeniškai su 
mumis pasikalbėti, viską pa
tikrinti, informaciją perduoti. 
Tuo tarpu mes norime surasti 
netoli esančią bažnyčią ir pa
tikrinti, kuriuo metu bus sek

madienio Mišios. Susitarėme 
vėliau, mums grįžus, susieiti. 

Kiek paklaidžioję, radome 
bažnyčią, nusirašiau Mišių va
landas, grįžome, prisijungėme 
elektrą ir per TV rodė puikų 
kalėdinį koncertą „Christmas 
at St. Olaf iš St. Paul, Minne
sota. Vėl labai puiku ir ne
tikėta. 

Shelley atėjus, perėjo visą 
informaciją, patikrindama ar 
visą pasiruošimą, kaip buvo 
pranešta, atlikome. Pasirodo, 
mums trūko kai kurių doku
mentų nuorašų, bet juos ga
lėsime atšviesti Meksikos pa
sienyje. Tuo tarpu karavano 
„uodega", „tailgunner Joe" (jo 
žmona Liz, dabar jau pensi
ninkė — slaugė kartu keliauja 
mums padėti) užlipino karava
no etiketę ir mūsų numerį #10 
ant „Avino" priekinio bei gali
nio lango ir patikrino, ar mū
sų motornamiui nieko ne
trūksta. 

Bus daugiau 

•HM 
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Algis ir Teresė Ilgūnai 

TELYDI JŪSŲ GYVENIMĄ 
MEILĖ 

Gegužės 20 d. gražų, nors 
vėsų šeštadienio rytą į Teresės 
Miliauskaitės ir Algio Ilgūno 
sutuoktuves, kurios vyko Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje Worcester, MA., rinkosi 
giminės, draugai, artimieji iš 
arti ir toliau atvykusieji. 

Vestuvių eisenoje į jiems 
skirtas vietas pirmiausia buvo 
atlydėti jaunojo tėveliai Sta
sys ir Irena Rgunai, bei jauno
sios mamytė Janina Miliaus
kienė. 

Muzikos garsų lydimi prie 
altoriaus artėjo pamergės ir 
pabroliai. Rūta Ilgūnaitė-
Monoenko ir Juozas Miliaus
kas, vyr. pamergė Bernadeta 
Miliauskaitė-Harris ir vyr. pa : 
brolys Viktoras Monoenko. 

Linksmai nusiteikusios smul
kiais žingsneliais, mergytės — 
Onytė Harris, Katrytė Mi
liauskaitė, Rožytė Harris ir 
Kristinutė Miliauskaitė bėrė 
gėlių žiedelius besiartinan
tiems prie altoriaus jauna
vedžiams, kurių laukė parapi
jos vikaras kun. Jonas Pet
rauskas, MIC. Jis aukojo šv. 
Mišias, pasakė giliai pras
mingą pamokslą ir atliko 
jungtuvių apeigas. Ori buvo 
jaunųjų priesaika, o visų daly
vaujančių, kurių tarpe buvo ir 
Nek. Marijos Prasidėjimo vie
nuolijos seselės (iš Putnam. 
Ct.) Oliveta. Margarita ir Ele-
nute, jungimasis bendron mal-
don liudijo nuoširdų dalyva
vimą pamaldose. Puikus so
listo Valerijono Roževičiaus 
giedojimas didino iškilmingu
mą. Mišių skaitinius skaitė 
Rūta ir Bernadeta. Aukojimo 
dovanas prie altoriaus nešė 
jaunojo ir jaunosios mamyte3. 
Mišių pabaigoje, solistui gie
dant jBioj dienoj, o Motin 
brangiausia...", jaunoji, lydi
ma vyr. pamergės Bernadetos, 
prie Marijos kojų padėjo rožes. 

Po Mišių, džiaugsmingiems 
muzikos garsams aidint, jau
noji pora, jau vyras ir žmona, 
vestuvinio pulko lydimi žengė 
j naują bendrą gyvenimą. Var
gonavo parapijos vargoninin
kė Ona Valinskienė. 

Vestuvių šaunus pokylis 
vyko Maironio Parko puoš
nioje salėje. Jaunuosius su 
duona, druska ir vynu pasiti
ko Algio tėveliai ir Teresės 
mamytė. Kun. Jonas Petraus
kas, MIC, sukalbėjo maldą. 
Vyr. pabrolys Viktoras ir pa
mergė Rūta pakvietė svečius 
už jaunųjų laimę pakelti puto

jančio šampano pripiltas tau
res. Svečiai jiems savo lin
kėjimus išreiškė „Ilgiausių 
metų!" daina.Vaišės buvo gau
sios ir skoningos. Svečiai vai
šinosi, linksminosi ir šoko 
švelniems estradinės muzikos 
garsams aidint. 

Dalyvavo daug artimų Ilgū
nų šeimos, ypač jaunojo drau
gų, atvykusių iš Rochester, 
NY., bei kitų vietovių, nekal
bant apie vietos lietuvių tel
kinį. 

Povestuviniai pietūs vyko 
sekmadieni Teresės mamytės 
namuose. Pirmadienio rytą Al
gis ir Teresė grįžo i darbus. 
Gyvena jie Arlington, MA. Po
vestuvinę kelionę, kurią pra
leis Italijoje, atidėjo rugsėjo 
mėnesiui. 

Teresė-Viktorija Miliauskai
tė, Juozo (miręs prieš 12 m.) ir 
Janinos Miliauskų duktė, gi
musi Worcester, MA. lankė 
Šv. Kazimiero mokyklą, Holy 
Name gimnaziją. Priklausė St. 
Šalkauskio moksleivių ateiti
ninkų kuopai, dirbo valdyboje, 
buvo ir paskutinė v-bos sekre
torė kuopos veiklą baigiant 
dėl narių stokos. Baigė Aušros 
Vartų parapijos ribose esančią 
šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą. Su tautinių šokių šo
kėjų grupe „Žaibas" dalyvau
davo tautinių šokių šventėse. 

Atostogų metu savanore dirb
davo ligoninėje, nepaisant va
saros karščių. Šį darbą labai 
mėgo, nes ji svajodavo apie 
medicinos sesers profesija. 

Studijavo Boston North-
vvestern University, kurį baigė 
1981 m. vėžio ligos specialybės 
medicinos sesers bakalauro 
laipsniu. Keletą metų dirbo 
Boston University ligoninėje 
vėžio liga sergančių skyriuje, 
bet vis nesitenkino vien šia 
sritimi ir įsigytomis žiniomis. 
Ji gilino studijas, siekdama 
plačiau pažinti vėžio liga ser
gančius ligonius, kad galėtų 
jiems labiau padėti. Perėjo į 
„Hospice Care, Inc." ir jau arti 
10 metų dirba su gyvenimo 
dienas baigiančiais vėžio ligos 
apimtais ligoniais Hospice gai
lestingos sesers pareigose. Pa
ruošia ligonius ne tik medici
niškai, bet juos ir dvasiškai 
sustiprina paskutinei gyveni
mo akimirkai, guodžia ir ligo
nio šeimą susitaikyti su ne
išvengiamybe. Jei pareigos 
leidžia, dalyvauja ir ligonio 
laidotuvėse. Savo pamėgtai 
profesijai giliai pasišventusi. 
Ligoninės vadovybė dažnai 
siunčiama į medicinos seserų 
suvažiavimus. . 

Priklauso ALRK Moterų są
jungos 5-tai kuopai. Nekalto 
Marijos Prasidėjimo vienuoli
jos Worcesterio seselių rėmėjų 
skyriui. Hospice Nurse orga
nizacijai. Prenumeruoja savai
tinį laikraštį „Darbininkas" ir 
keletą anglų kalba žurnalų, 
ypač susijusių su medicina ir 
gamta, kuria Teresė mėgsta 
gėrėtis. Patinka skaityti ir 
skraidyti. Prieš keletą metų 
atostogas praleido Aliaskoje. 
Lankėsi ir Lietuvoje. 

Algis -^ Stasys Ilgūnas yra 
Stasio, Sr. ir Irenos Ilgūnų 
sūnus. Gimė Rochester, NY. 
Lankė mokyklą. Baigė 
Mcąuaid Jesuit gimnaziją. Šv. 
Jurgio parapijos šeštadieninę 
lituanistinę mokyklą. Šoko 
tautinių šokių šokėjų grupėje 
„Lazdynas" su kuria vykdavo į 
tautinių jokių šventes. Pri
klauso Lietuvių skautų orga
nizacijai. 

Studijavo Niagara Universi
ty, NY, magna cum laude 
chemijos bakalauro laipsniu. 
Dirbo Niagara Falls, NY, New 
Jersey. Pastaruoju laiku dirba 
Holbrook, MA chemiko specia
lybėje. Priklauso „American 
Chemical Society". 

Mėgsta skraidyti ir skaityti. 
Prenumeruoja anglų kalba ke
letą žurnalų. Labai mėgiamas 
dienraštis „Draugas". Keletą 
kartų lankėsi Lietuvoje. 

Algis ir Teresė draugiškai 
praleido kelis metus, bet 
1999-tieji —Naujieji buvo api
pinti, ne tik vienas antram 
nuoširdžiais linkėjimais, bet 
per juos pražydo gili meilė, 
kuri santuokai atvedė juos 

Gegužės 20 d. Pasaulio lietuvių centro Lietuvių fondo salėje, Lemonte, 
Amerikos Lietuvių prekybos rūmų valdyba savo metiniame pokylyje pa
gerbė „Saulute", Lietuvos vaikų globos būrelį, įteikiant jo pirmininkei In
drei Tįjonėlienei žymer.į už humanitarinę veiklą ir 4,000 dol. auką pa
remti „Saulutės" labcaros darbus. Iš kairės: Oavid Shestokas. I. 
Tijunėliene ir Amerikos Lietuvių prekybos rūmų prez. David Gaidas, Jr. 

Jono Tamulaičio nuotrauka. 

NAUJAS 
DIPLOMAS 

PATYRUSIOSE 
RANKOSE 

Šių metų gegužės mėn. 5 d. 
Siena Heights universitetas 
suteikė bakalauro laipsnį Gra
žinai Kriaučiūnienei, gyve
nančiai Lansing, Michigan. 
Tai gali rodytis eilinis įvykis, 
nežinant, kad Gražina Pauliu-
konytė pradėjo studijuoti nuo 
1957 metų, kai baigė Putnam 
Catholic akademiją ir įstojo i 
Anhurst kolegiją. 

Po to yra studijavusi Clark 
ir Loyola universitetuose. 
1962 metais ištekėjo už Ro
mualdo Kriaučiūno ir apsigy
veno Kankakee mieste į pietus 
nuo Čikagos, kur įsteigė ir 
vadovavo lituanistinei mokyk
lėlei. Dėl vyro studijų išsikėlė 
į St. Louis ir augino du vaikus 
— Aidą ir Arą. Laisvalaikiu 
lankė ir baigė kosmetologijos 
akademiją 1966 metais. Po 
metų, jau vėl Kankakee mies
te, kur gimė trečiasis sūnus 
Aldas. 

Užauginusi vaikus vėl grįžo 
prie mokslo knygų, tiksliau — 
prie kompiuterių. 1993 metais 
Lansing kolegijoje įsigijo Asso-
ciate of Arts laipsnį. Nors įvai
rių studijų užskaitų buvo pri
sirinkus su kaupu, bet vis tiek 
reikėjo paskutiniuosius 30 už
skaitų gauti iš bakalauro 
laipsnį teikiančio universiteto. 
Įstojo į Siena kolegiją, esančią 
Adrian miestelyje, kuri netru-

prie altoriaus š.m. segužės 20 
d. Tvirta, darni meiiė, bei tar
pusavio pagarba ienas an
tram telydi Jūsų gy enimą. 

Gražina Kriaučiūniene 

kus gavo universiteto teises. 
Veikli ateitininkė nuo gim

nazijos dienų. Laisvalaikiu 
dirbo ir tebedirba visuomeninį 
darbą lietuvių ir amerikiečių 
tarpe. Mėgsta keliauti, stovyk
lauti ir rašyti į spaudą. Džiau
giasi trimis vaikaičiais — Au
dra, Vytu ir Gyčiu. Močiutės 
pasiekimu džiaugiasi vaikai
čiai ir artimieji. Koresp. 

* Beveik dvejus metus 
išdirbusi „Lietuvos žinių stu
dijoje", žurnalistė Nijolė Steib-
lienė pirmadienį pradėjo eiti 
teisininko Artūro Paulausko 
vadovaujamos Naujosios są
jungos (socialliberalų) infor
macinio centro vadovės parei
gas. 1977 m. N. Steiblienė 
pradėjo dirbti Lietuvos televi
zijoje, rengė reportažus „Pa
noramai". ,BNS) 

Visuomenininkas Julius Pakalka š.m. liepos 1 d. švenčia 85 metų su
kaktį. Ta proga jį gr žiu laiškučiu pasveikino ir prel. Ignas Urbonas: 
„Nuoširdžiai sveikinu mielą vilnietį patriotą ir veiklų lietuvį Julių Pa
kalka jo gražaus amž: ;us sukakties proga. Linkiu Dievo palaimos ir dar 
daug lietuviškai veik!: i metų!" Prie tų žodžių jungiame ir savo sveikini
mus. 

„Draugo" administracijos knygynėlyje apsilankė jauna šeima iš Santa Rosa, Calif, įsigijo knygučių dukrytei ir 
susipažino su „Draugo" darbuotojais. U kairės: Marcus Sandoval, atlydėjusi į „Draugą" Bronė Nainienė, Saby-
na ir jos mamytė Vanesa (KaSelionytė) Sandoval. B. Nainienė yra Vanesos teta (jos sesuo, Vanesos tnttina Adelė 
Bingelienė yra B Nainienės sesuo). Jono Kuprio nuotrauka. 

PLEČIANT ŽINIŲ 
HORIZONTUS 

Lina Diana Sirgėdaitė aukš
čiausiais pažymiais baigė La-
dywood gimnaziją, Novi, Mi-
chigano valstijoje. Š.m. gegu
žės 4 dienos laidoje ..Livonia 
Obsserver" išspausdino ilgoką 
straipsnį apie ją. kaip geriau
sią abitūros klasės mokinę 
(Valedictorian), tarusią atsi
sveikinimo žodį.* Straipsnis 
iliustruotas ir jos nuotrauka. 

Laikraštis toliau pabrėžia, 
kad Lina gavo net keturias 
stipendijas universitetuose 
tęsti studijas iš: University of 
Michigan, Michigan State 
University, University of Not
re Dame ir Loyola University 
of Chicago. nursing and pre-
med. Lina buvo pagerbta ir 
apdovanota net penkių aka
deminių organizacijų. 

Gerai moksleivei nepritrūko 
laiko aktyviai dalyvauti ir ki
toje veikloje: ji baigiamosios 
klasės tarybos pirmininkė, 
Nacionalinės garbės draugijos 
narė, Nacionalinės meno gar
bės narė. Moksleivių draugijos 
prieš žalingus sprendimus. Is
panų klubo. Tarptautinio klu
bo, Motinos Angelica draugi
jos, Our Lady of Victory jau
nimo grupes, vadovių tarybos 

Muz. Dalia Gedvilienė su dukra Agne dainuoja „Šypsenėlės" koncerte, 
kurį šį pavasarį ruošė „Saulutė , Lietuvos vaikų globos būrelis. 

narė ir Lietuvių katalikų jau
nimo organizacijos vieneto pir
mininkė. 

Laikraštis cituoja Linos pa
sisakymą apie jos mokytoją, 
turėjusią didelės įtakos jos 
mokslo metuose: „Ne tik bejos 
sugebėjimų sukurti ir karštų 
diskusijų areną su akivaizdin-
gu džiugesiu fizikos ir mate
matikos klasėse, seselė Doro-
thy McDaniels mokė mane 
vesti mano gyvenimą aukštyn 
pakelta galva, kovoti, kas yra 
teisinga, tartum mano žodžius 
paremtų armija ir praplėsti 
mano žinių horizontą, pilnai 
suprantant, kad tai yra ir viso 
gyvenimo kelionė". 

Toliau laikraštis teigia, kad 
Sirgėdaitė tikisi, jog jos karta 
prisidės prie skatinimo užsi
brėžtu keliu siekiant tikslų, 
net tokių, kurie atrodo nepa
siekiami, stengtis padėti ir 
įkvėpti kitus, ieškant galimy
bių pagal jų pajėgumą ir su
prasti, kad nors kiekvienas as

muo siekia savų tikslų, jie 
trokšta visi kilti aukštyn". 

Laikraštis rašo, kad Lina 
yra Vito ir Danutės Sirgėdų 
duktė, turi brolį Tomą, 20 m., 
sesutes Laurą — 14 ir Juliją — 7 
m. 

Reikia pridėti, kad Lina bai
gė „Žiburio" lietuvišką mokyk
lą Detroite, šoka tautinius šo
kius, vadovauja Jaunučių sto
vyklose Dainavoje. 

Lina šį rudenį pradės studi
jas Michigan universitete Ann 
Arbor, kur ir jos brolis Tomas 
jau trečius metus, taip pat sti
pendininkas, studijuoja kom
piuterius ir toje srityje spėjęs 
parodyti didelių gabumų. (Jis 
universiteto kursą baigs per 
trejus metus). Visi Sirgėdai 
didžiuojasi savo šeimos narės 
Linos laimėjimu. Tuo džiaugs
mu dalinasi ir Linos močiutės 
Ona Sirgėdienė Detroite ir Ire
na Sušinskienė Clevelande. 

Linai sėkmės studijų die
nose! 

v 
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Marija (Bardzilauskaitė) ir Jonas Šimoniai 1946 m 
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Marija ir Jonas Šimoniai savo vedybų 60 metų sukakties šventėje su 
dukromis Daiva MiUerirVita Loyal. . Nuotr Kastyčio Šimonio 

Šių metų gegužės 28 dieną 
Jonas ir Marija (Bardzilaus
kaitė) Šimoniai šventė savo 
vedybų 60-ties metų sukaktį. 
Ta proga jų dukterys Vita ir 
Daiva suruošė šaunų pokylį 
Vitos ir jos vyro Steve Loyal 
gražiame ūkyje, vešliame kal
nų stibyje. -Patekti į tą slėnį, 
reikia keliauti vingiuotais kal
nų keliais, pervažiuoti aukš
tus Santa Ynez kalnus. Su
kaktuvininkams pareikšti 
meilę bei draugiškumą susi
rinko daugiau negu 90 svečių. 
Iš tolimų Amerikos vietovių 
atvyko vaikai, anūkai, vai
kaičiai, giminės, draugai. Ma
rijos brolio duktė su savo duk
ra atkeliavo net iš Anglijos. 

Puošnioje kiemo aplinkoje 
vyko puikios vaišės. Žodžiu ir 
daina svečiai sukaktuvinin
kams linkėjo ilgų ir laimingų 
metų. Ypač maloniai skambėjo 
dukterų Daivos ir Vitos dai
nuotos lietuviškos liaudies 
dainos, kurias jos atsimena iš 
vaikystės dienų. Vaišes užbai
giant, Jonas, savo ir Marijos 
vardu, šiltais žodžiais reiškė 
padėką visiems svečiams. 

Marija, jauna buhalterė, 
gimė ir augo Alytuje. Jonas 
vilnietis, mechanikos inžinie
rius, baigė mokslus Čekoslo
vakijos universitete. Pradžioje 
dirbęs Panevėžyje, amatų mo
kyklos vyresniuoju mokytoju, 
1938 metais buvo perkeltas į 
Alytų toms pačioms parei
goms. Alytus gražus ir istori
nis miestas, iš kelių pusių ap
suptas plačiais pušynais ir 
keliais Nemuno vingiais. Jų 
gražiose pakrantėse žydėjo 
žibuoklės ir iki nakties vė
lumos suokė lakštingalos. Ma
rija ir Jonas pirmą kartą susi
tiko Alytaus šaulių sporto 
klube, kuriam abu priklausė. 
Gimė draugystė, meilė ir 1940 
metais vasario 3 dieną Aly
taus bažnyčioje jie sumainė 
aukso žiedelius... 

Laimingas ir ramus gyveni
mas neilgai tęsėsi, nes už ke
lių mėnesių Lietuvą okupavo 
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Specialios pedagogikos mokytoją Ritonę Rudaitienę (antroji iš kaires) užjos darbą su neįgaliais vaikais įvertino 
ir pažymėjo Kolmar, Oak Lawn, IL, mokyklos vadovybė bei mokytojai, šį pavasarį pasodindami baltąjį pelkių 
ąžuoliuką. Ši mokykla du kartus per metus suruošia drabužių ir mokslo priemonių rinkliavą, kuri per „Saulute" 
ir „Vaiko vartai į mokslą" būrelį persiunčiama vaikų šalpai Lietuvoje. Pažymėtina, kad Ritonė Rudaitienę lie
pos 7 d. vėl išvyksta į Lietuvą dirbti su A.P.P.L.E. organizacija Liepos 10-11 d. Kaune vyks konferencija, skirta 
A.P.P.L.E. specialiosios pedagogikos darbo dešimtmečiui Lietuvoje pažymėti. R. Rudaitienę vėliau dėstys Naujo
joje Akmenėje ir „Vilties" bendrijos poilsio-socialinės reabilitacijos stovykloje Giruliuose. L. Sarracino nuotr. 

MARGARITA IR POVILAS ŠVENTĖ 
VESTUVES 

Pasaulio ir Europos dailiojo jai Margarita ir Povilas buvo 
čiuožimo čempionatų bronzos 
medalininkai Lietuvos šokių 
ant ledo pora Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas ta
po pora ir gyvenime, skelbia 
„Kauno diena" pirmame pus
lapyje. Sekmadienį, birželio 4 
d.; Maskvoje dvidešimt aštuo
nerių metų Margarita ir me
tais vyresnis Povilas sumainė 
aukso žiedus. Lietuvos ciuožė-

sutuokti Maskvos civiliniame 
metrikacijos biure ir nedidu
kėje Maskvos cerkvėje. San
tuokos liudytojai buvo jaunųjų 
draugai Liucija ir Algis — 
Kauno parduotuvės Kotryna" 
atstovai Maskvoje. Margarita 
pasiliko savo pavardę. Ves
tuvės buvo švenčiamos arti
miausių žmonių būrelyje — 
iškilmėse ir pobftvyje dalyvavo 

sovietai. Netrukus prasidėjo 
suėmimai, kalėjimai, trėmi
mas į Sibirą. Lietuva kentėjo. 
Metams praslinkus, prasidėjo 
karas. Vokiečiams užėmus 
Lietuvą, Šimoniai išsikėlė į 
Jurbarką. Ten Jonas buvo 
įsteigėjas ir direktorius pla
taus masto amatų mokyklos. 
Daug jaunų vyrų ją lankė, nes 
šalia mokslo, tokiu būdu jie 
galėjo išvengti vokiečių mobi
lizacijos priverstiniems dar
bams. Po kelių metų, artėjant 
Rytų frontui, 1944 metais 
Šimoniai pasitraukė į Vokie
tiją. Čia teko pergyventi badą 
bei kitokius karo sunkumus, o 
Jonui net baisųjį Drezdeno 
bombardavimą. 

Karui pasibaigus, jie gyveno 
VViesbadeno (vėliau Offenba-
cho) stovyklose. Čia abu labai 
veikliai reiškėsi lietuviškame 
gyvenime. Jonas, drauge su 
kitais inžinieriais, suorganiza
vo technikos mokyklą, kurioje 
jis visą laiką mokytojavo. Mo
kykla labai sėkmingai veikė, 
ruošdama naujus specialistus. 
Marija tuo tarpu priklausė lie
tuvių tautinių šokių šokėjų 
grupei, vadovaujamai J. Ma
tulaitienės, dainavo chore, dir
bo su teatro grupe. Čia jiems 
gimė pirmoji duktė Daiva. 
Laiko slinktis reikalavo rū
pintis pastovesniu gyvenimu. 
Laimei. Jono sesuo, gyvenanti 
Santa Barbara, Kalifornijoje, 
juos pakvietė į Ameriką ir 
1948 metais Šimoniai atvyko į 
Santa Barbara, kur, gražiai 
įsikūrę iki šiol gyvena. Abu 
mėgsta lietuvišką meną ir jų 
namus puošia daugybė ver
tingų lietuviško meno kūrinių. 
Daug kas mano, kad juos 
lydėjo laimė nuo pat pirmos 
dienos apsigyventi mieste, ku
ris yra vienas gražiausių ir ro
mantiškiausių Amerikoje. 
Vandenynas, kalnų pašlaitėse 
išsidėstę ispaniško stiliaus 
pastatai, nuolat žydinti aug
menija bei saulėtas, švelnus 
jūros klimatas davė šiai vietai 
Kalifornijos Rivieros vardą. 

tik Margaritos ir Povilo tėvai 
bei sutuoktuvių liudytojai. 
Švenčiama buvo penkių 
žvaigždučių viešbučio „Euro-
pa-Azija" restorano atskiroje 
salėje. Tačiau pirmadienio ry
tą 8:30 vai. jaunavedžiai jau 
buvo treniruotėje. Čiuožėjai 
šiuo metu intensyviai treni
ruojasi, rengia programas 
naujam sezonui. Birželio 10 d. 
Margarita ir Povilas išvyksta į 
povestuvinę kelionę Ispanijon. 

Elta 

• „Studentai geria re
čiau, bet daugiau", — rodo 
Harvard universiteto atlikta 
studija. Ką ta studija reikš 
mokslui ar visuomenei, turbūt 
niekad nesužinosim, bet „Chi-
cago Sun-Times" teigia, kad 
šiame mieste, šalia Loyolos 
universiteto, "gyvenantis pilie
tis Robin Cook studentų girta
vimo pasekmes kasdien mato, 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

Pavasari ir vasarą kviečiame 
keliauti su mumis. Turime pačias 

geriausias kainas skrydžiams \ Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 

Jeigu šiais metais patys negalite 
aplankyti giminių Lietuvoje, 
atsikvieskite juos į Ameriką. 

Sutvarkysime jų kelionę patogiausiais 
maršrutais ir pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

Esame pasiruošę padėti jums 
visuose jūsų kelionių reikaluose. 

Prašome kreiptis \ 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 

žino, jaučia ir be studijos. Jis 
kas vakarą girdi triukšmą, 
šūkavimą, panašų į šuns kau
kimą, muziką iki trečios ryto, 
o rytais turi saugotis neuž
minti ant šaligatvio pridau
žytų stiklų. Šešeri čia pragy
venti metai jam parodė, kad 
studentai kasmet labiau links
mėja, o jo gyvenimas blogėja. 
Harvard studija jo patirtį tik 
patvirtina. Daug žinių ši įdo

mi studija surinko, grupavo, • 
svarstė, tyrė, išvadas rašė, 
studentus šviesti numatė, ta* 
čiau Robin Cook kol kas ji dar 
nepadėjo, ir jis pagalbos iš jos 
nei prašys, nei lauks. Jis pats 
ir keli kaimynai jau kreipėsi į 
savo rajono seniūną (alder-
man), kuris suorganizavo kai
mynystės ir universitetėta-" 
dovų pasitarimą ir klausimą 
spręs be studijos. 

Povilas Vanagas ir Margarita Drobiazko, Lietuvos žokėjai ant ledo, 
džiaugiasi tarptautinėse varžybose laimėję aukso medalius. 

Jonas, kaip inžinierius, čia 
greit gavo darbą savo profesi
joje. Anot jo, vienas iš įdo
miausių ir svarbiausių jo 
darbų Amerikoje buvo dirbant 
— išvystant „mėnulio auto
mobilį" — (Lunar Roving Ve-
hicle), kuris buvo suprojek
tuotas ir pagamintas G-
Motors, Santa Barbara, CA. 
Pirmas „mėnulio automobilis" 
nusileido ant mėnulio 1969 
metais, vadovaujant erdvės pi
lotui Neil Armstrong. Santa 
Barbaroje jie susilaukė antros 
dukrelės Vitos, todėl Marija 
laikėsi prie namų augindama 
šeimą. Dukterims paaugus, 
savo laisvą laiką Marija auko
jo (ir tebeaukoja) labdarai. 
Šalia to, kelerius metus ji 
buvo Los Angeles BALFo sky
riaus atstovė Santa Barbarai 

aukoms rinkti. Abu Šimoniai 
yra tautiškai susipratę ir 
kiekviena proga prisideda prie 
lietuvybės reikalu. Naujai at
vykę lietuviai visada patiria ju 
draugiškumą bei artimo mei
lę. Net šios sukakties proga 
svečiai buvo paprašyti dovanų 
vietoj per Almos fondą aukoti 
Lietuvos vaikams. 

Norisi paminėt:, kad Marijai 
ir Jonui su 3-jų metų dukrele 
atvykstant į Ameriką, laive jų 
šeima susidomėjo ten buvęs 
„Life" žurnalo fotografas, ir 
todėl daug jų nuotraukų ir gy
venimo aprašymas tilpo ke
liose „Life" žurnalo laidose, 
nes metam praslinkus, ir vė
liau, „Life" žurr.i istai atvyk
davo pas Šimonius patikrinti 
kaip jiems Amerikoje sekasi. 

Vikt. Zakarienė 

Didt'lės šeimos - ddžiaugsmingos Šventes proga. Švenčiant motinos Vladės Siliūnienės 75-ąjį gimtadieni, VI. ir 
Bronius Siliūnai nusifotografavo su Šešiais iš septynių savo vaikų. Iš kaires: psichiatras Mindaugas, kompiute
rių specialistai — Algimantas, Darius ir Rimas, mokytoja Danutė, radiologas Donatas; nuotraukoje nėra chirur
go Vytauto. Indrės Tijūnelienės nuotr. 

Vladė i lšganaitytė) ir Bronius Silionai birželio 11d. dr Donato ir Dainos 
Siliunų namuose kartu su visa gausia Siliunų šeima -ventė Vladės 
Siliūnienės 75-ajį gimtadieni. Su vyru Bronium ji išaugino ir išmokslino 7 
vaikus, o dabar džiaugiasi 15 anūkų pulku. Indrės Tįjūnehenėa nuotr 

Vladės 75 m gimtadienio proga Bronius ir Vladė Silionai, apsupti dvylikos (iš penkiolikos) anūkų I eil. iš 
kaires: Paulius, Alytė, Antanas, Amelija, Liuce. Monika, Audra, Lukas, Andrėja; II eil.: Darija, Daiva, Rimas; 
dar yra Aleksas. Kristina ir Jonas Indrės Tijūnelienės nuotrauka. 

mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com
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CRAWFORD SAUSAGE CO. INC. 
2310 S. Pulaski, Chkago, IL 

773-277-3095 
.£VER YTH1NG FRESH AS A DAISY~ 

Pardoodamas g e r u butą* Kauno 
senamiestyje prie Katedros. 5 
kambariai — 2 mieg . 2 vonios. 
pirtis, ž idinys. 1400 sq.t" . geri 
baldai $49.000 Tel .: 630-209-
2021 arba 011-370-7-22*185. į 

KELIONES' POILSIS' KUlONlV 
. '000 t n | i ' V|i.ilini)i< įi Si t n t u 11 

j u l l l l u j i t l 1 . j I ' S u I1H t . H y l l 

I . l l l |>l l i i | r i f l l iMi kt I i . ' IK i K' 
y|>.u \ v . u l n M u u i K* I M M I I 

VOnhjk, prestižiniam* Antakal
nio rajone parduodamas naujai 
pastatytas dviejų aukštų mūriais 
namas. Greitam pardavimui 
nupiginta kaina. Skambinti 
Lietuvoje 011-370-2-797-822 
arba 011-370-2-345-167. mm 
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Moteris ieško darbo: darbiti, 
sąžininga, susikalba angliškai, 
vairuoja automobili. Gali prižiūrėti 
senelius ir gyventi kartu. Turi 
patyrimo: slaugyti, virti, siūti, kirpti 
plaukus, masažuoti. Geros 
rekomendacijos. Darbas gali būti 
bet kurioje valstijoje. Skambinti 
Daivai, tel. 1-614-882-7922, W4» 

Bnuomojamas 4 kamb. 
2 miegamųjų butas St. 

Louis ir 63 gatvės rajone. 
TeL 773-776-8818. 

Moteris ieško darbo dviem 
dienoms — šeštadieni ir sekma
dieni Downers Grove arba Letnont 
apylinkėse. Savaitės bėgyje gali 
prižiūrėti vaiką, ne jaunesni kaip 1 
metų. TeL 630-964-5898. mua 

Legali imigracija į 
Kanadą. Skambinti 

Rimai tel. 708-218-0161. 

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" (automatine pavara, su vėsin
tuvais). Galime automobili pris
tatyti į oro uostą. Taip pat išpUdome 
kitokius užsakymus, pvz., galime 
aprūpinti Jūsų gimines lietuviškais 
maisto produktais ir kt TeL 00370 
27910 31; fax 00370 2 3137 83; 
mobilus tel. 00370 86 08168; e-

Parduodu Mercury Cougar 
'81 m. 60,000 mylių, gerame 

stovyje, be rūdžių. Kaina 
$ 1,200. Tel. 773-847-5895. 

2KSS0 

O r a m operatort necded for 
48 stale operations. Mušt 

have class A CDL and newer 
equipment. Small fleets wel-1 

come. Ph.888-451-6995. 8 

ATTENTIONIMM1GRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

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

Cmdi 
www.impiignttion-service.com 

Padedu išlaikyti 
vairuotojo teises, 

sutvarkyti „Soc. Security". 
TeL 888-285-9721, I 

E x t 46802. i 

Reikalingas vairuotojas. 
Turėti CDL. Kreiptis: 

708-354-2678. 
»17» 

U . 8 . A . F i n a n c i a l G r o u p , L t d . 
Taikiam* paskolas nekilnojamam turtui Įsigyti. 

Paaiškinsime skirtingas programas. 
Padėsime surasti tinkamiausią sprendimą. 

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

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

Tai. 708-485-8135. Kviesti Gintarą. 

Moteris 58 metų ieško darbo. 
Gali prižiūrėti senus žmones, 
vaikus ir gyventi kartu. Reikalui 
esant, daro masažą. Tel. 773-
918-0702. z*** 

Moteris ieško darbo. Gali 
slaugyti ligonius, tvarkyti 
namus, gaminti maistą. Gali 
gyventi kartu. Šiek tiek kalba^ 
angliSkai. TeL 708-788-0482. Į 

l 

ALWAYSWITH FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai 
* Vestuvinės ir proginės puokštės 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

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

siiAiim aižiam 

PAKKFIBLD FORD 

Ne probieina! Vairuoti automobili galite jau šiandien! Priimam* viaus j 
kreditui gauti Taip pat sutvarkome finansavimą, nežiūrint kredito istorijos. 

Nepralenkite Bos progos! UZeilrite pat mus: 
11400 S. Pulaskt Rd.. Chieago, IL 60655 

Tel. 773-239-7900, f ax 773-239-9296 
E-mail: pparki ie ldeaol .com ir pasikalbėkite au 

ASTAPIELBR 
Auto Saks < 

Tai - Jūsų laikraštis 

/ » 5»*« A-.u*Nce 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Utnuanta 

easier and more convertent 

than SAS. From Chtcago. we 

offer dairy servtce to VHnius wtth 

just one hassle-free connectlon 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gtves you a refawd mom-

mg amval fer buslness or pleasure. 

When you're ready to retum. youTI 

enjoy same-day travel back to 

Chtcago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Economy Class, you can be 

sure our servtce wiH be vrorld-dass, 

and w*H aDow you to arnve rested and 

refreshed - all for a reasonabte fare. 

Ftnd out what a wortd of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

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

mation and special offers. visit 

our website at www.flysas.com. 
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Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
teL 708-422-6558. 

Regina Serpytyte, masažiste 
(Certjf Masseuse). 

Darau masažą, taip pat nuo 
skausmo, artrito ir t.t. į 
TeL 773-284-6471. i 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
773-925-4331. 

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

Vytenis. 

S 
U J ; 

Vdkktnuo 
1921 m. 

8900 Souni A»CHW ROAU, Tffiutjv SKINCS. lunois TEL 708.839.1000 

jffrVyrftf MJąta "Ptto jvairiomg profoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 tta 40 svečių 

ft.MAr2tf'L-„ 
«swaaigr«wpt 

401d 80 svečių 

100 iri 13S svečių 

U » O l " l 0 0 h 
60 iki 100 sveSų 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

mm 
1 g iki 176 svečių 

2251d 550 svečių 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A ve., Chieago, IL 60638 

Tel. 773-581-S5O0 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BMCETOM§J 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chieago, D 60610 

Tel. 312-644-77S0 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

• 4738W.103rdST 
OAKLAWN,IL 60453 

708-422-7900 
KELKM«Ų IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWJaAZEKA.COM 

4315 W. 63 rd St, CHIC AGO, IL 60629 
773-735-3400 

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

LITHUANIA 
$0.21 IMI/IIIIII 

Qr*sir*a*to1her»etoftteworld-a*ryo^a^tlrrje. 

2000 m. vasarą visi keliai veda i 
VILNIŲ 

* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 
lutomis oro linijomis iš: 

New York Chieago 
Florida Cleveland 
Detroit Boston 
Los Angeles ir kitų miestų 

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

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 —235 S t 

Douglaston, N Y 11363 
TeL 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VTTTX)URS@EAinilLlNKNET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SVEKAT06, 
IR GYVYBES DRAJUOSMS. 

Agsntas Frar* Zapota ir 0«. Mgr .MM 
S. Kana kata Hatuviikai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 VVeetOGth Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)681-6864 

SIASYS CONSJHUC I ION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; *skSngB", 

"solras*, *deck»-, "guttere", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, SLBftVMtfa, tsi 690-241-1912.* 

coNsntucnoN co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Lkensed, tasured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773.767-1929. 

C.L.OuaJtty Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

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

Lietuvišku metodu dažau antalriiis 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt. kirpyklines paslaugas; su 
vašku nuimu plaukus nuo veido ir 
kojų. Tel. namų 773-476-0513, 

773-317-49*5. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važincti greitkeliais i 
vakarinius priemiesčius. Skam-
bcntipo6v.vn teL 708-452-2110. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. s e s e r ų padėjėjoms kom-
parHtonėrns ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

A L L C A R E 
Employment Agency 

TeL 773-734-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMĄ© 

MIGLINAS TV 
Q E / R C A ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-778-1486 

MARQUFTTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių ,Jay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 K K J 
ie i td , 8 v.r.-4 v.p.p.; aekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trecd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

Ptrfcate aatemoeSt? 
Turite kredito problemų"' 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite aėst e i vaire Handacn! 

GREIT PARDUODA 

WEMAX 
REALTORS 

ene jmi n s • sass 
WeCr7SB)42S-71SI 

rMO(rt«iaM-4ti* 

RIMAS L.STANKUS 
>Graitas ir sa$n«igaspatarnswimee 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
> Pensininkams nuotakia 

Realmart ft įh t 
Realty Groap Inc. 

4402S.Pal»sURd. 
Chieago, IL 60429 

BALYS BUDRAITIS 
B r o k e r Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bos. 773-3*5*ie» Psftr 31MeM3a7 
Fn773-5SS-39»7 

Acoent 

9201 S. Cicero 
Oak Lavm, Hnois 60453 
Buatnata(708)42M111 
Vok* KM (708) 233-3374 
Fax (708) 423-8236 
Paoar (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Pfofaiionaiai ir sągringai pasamauja 

Įvairių nuosavybių pelams ir pardavkna 
aSsssi ii pileiisSsf Juose 

New VMoa 
12932 S. LaGraage 
T$kmrm%1L«m* 
Bu.: 708-3414800 
V«steM*773«4.7l» 
Pacen 7D8-SK-2573 
Faz: 708.341-94318 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus ByfsįMr 
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 
Nuosavybių ikainavimas veltui. 

SALAMANCA 
Vokemail 

773^58-4878 

43^4si#>54M 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendiniai! Sprendiniai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Perkraustome, 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukšles į sąvartyną. 

TeL 630-964-5898 arba 
mobiius 630-616-7114. 

STASYSSAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chieago, IL. 

TeL 773-927-9167. 

VTIOOOW vrasnrrs nccoeo; 
40,000 per year. We need 100 crewt. 
No exp. necessary. Will tratn. Mušt 
have valid dnver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English 
L A . McMakM Wfa»iow WaaMne. 
TeL 886-828-6155. 

Kalame visą] ru*ų ^ d i n g s " , 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti | 

Romai teL 630-774-1025. K 

Samdonie (vi 
nereikia) įvairiems darbams 
Downers Grove, IL — puiki 

aplinka, 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. A l p pradžiai $7-

7,50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems ištaigos darbams. . 
Butini legalus dokumentai. į 
Sltambtoti: 638.928-0238; R 

fax: 630-920-0157; w*b 

Kalbame angliškai, l enblka i , 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreir^rtes iHalmąarbaMarek. 

• ' * » * * " * . . . w . . ^ - . - - . > . . ^ . - - . . . . . - . . . . „ ^ • - - - . - . . . 

http://tl.nl
file:///v.uln
http://www.impiignttion-service.com
http://pparkiieldeaol.com
http://www.flysas.com
http://WWWJaAZEKA.COM
http://TOURS.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruoiia: Birut* Jasaitienė ir Aldona šmulkitienė 
2711 West 71 st Street, Oūcago, Illinois 60629 

TeL (773) 476-2055; Fax (773) 436-6906 

ATSARGIAI SU GREITA PASKOLA 
Paskutiniu laiku visoje reikia mokėti už jo įjungimą iš 

žiniasklaidoje ir net ant gat- naujo. 

vienam kainuoti labai daug. 
Todėl būkite atsargūs, ypač su 
„payday advance" paskolomis. 
Daugelis nesupranta, arba ne
nori žinoti visų sąlygų, nori 
tik pasiskolinti pinigų ir pa
puola taip, kad sunkiai ir ilgai 
reikia vargti, kol tą skolą ati
duoda. 

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos. 

vių kampų labai siūloma leng
vai gaunama paskola — .pay
day advance" — išvertus į lie
tuvių kalbą, būtų greitas ma
žos paskolos gavimas, užstatant 
dalį savo algos čekio, kurį gau
site ateityje. Iš karto tai atro
do labai patraukliai ir pato
giai, ypač, kai žmogus atsi
duria keblioje padėtyje, nes 
jam būtinai reikia pinigų. 
Tačiau būkite atsargūs su to
kiomis paskolomis ir nesku
bėkite! Toks greito avanso 
gavimas gali vesti tik į didelį 
prasiskolinimą mokant di
džiulius procentus. 

„Payday advances" paskolos, 
kartais vadinamos „deferred 
deposits" — pavėlintas pinigų 
padėjimas-atidavimas, yra po
puliarus tarp žmonių, kuriems 
trūksta pinigų. JAV yra val
stijų, kurios neleidžia tokios 
paskolos davimo praktikos, 
tačiau Illinois valstijoje yra 
leidžiama. Internetas taip pat 
labai noriai padeda šitokias 
paskolas gauti. 

JBayday advances" yra ma
žytės paskolos-paskolėlės ir 
jos darosi vis populiaresnės, 
nes dauguma bankų neduoda 
paskolų, mažesnių negu 1,000 
dolerių. O ką jau bekalbėti 
apie paskolas, kurios mažes
nės, negu 500 dolerių. Saky
kim, asmeniui, kuris neturi 
susitaupęs atsargų ir negali 
gauti kredito (t.y. neturi kor
telės, negali pasiskolinti ii 
banko), ir jam staiga sugen
da šaldytuvas ar automobilis. 
Reikia pataisyti, bet kaip už 
tai užmokėti? „Payday ad
vance" duos tokiam žmogui pi-

JPayday advance" paskolos 
yra tikras apiplėšimas, bet, 
deja, yra žmonių, kuriems 
nėra kitos išeities. Jie neturi 
banko patarnavimų, kredito 
stovis yra blogas, negali rašyti 
čekių, nes neturi kuo juos pa
dengti. 

JPayday advance" skolos 
tampa didele problema žmo
nėms, kada jų grąžinimas vis 
atidedamas, o mokesčiai ir 
procentai vis auga. Atrodo, 
kad šitaip skolinasi žmonės, 
kurie yra sunkioje finansinėje 
būklėje. Statistika rodo, kad 
vidutinis skolintojas yra 35 m. 
ar vyresnis asmuo, kurio me
tinės šeimos pajamos yra 
33,000 dolerių, ar daugiau (tai 
labai netoli JAV-bių vidutinio 
šeimos uždarbio), kuris dabar
tinėje darbovietėje dirba jau 
ketverius metus ir gyvena toje 
pačioje vietoje daugiau kaip 
ketverius metus. Tie skolinto
jai daugiausia nėra kokie svie
to perėjūnai. Taip pat reikia 
žinoti, kad, norint gauti 
„payday advance" paskolą, pir
miausia reikia turėti pastovų 
darbą, turėti reguliarias paja
mas ir einamąją sąskaitą ban
ke. Sakoma, kad „payday ad
vance* yra nesudėtingas bū
das gauti paskolą, nereikia 
tikrinti kliento kredito stovio, 
nustatytas mokestis atrodo 
mažesnis, negu procentai, ku-
kuriuos blogą kreditą turintis 
skolintojas turėtų užmokėti 
skolindamasis kredito kortele. 
Taip pat „payday advance" in
dustrija gincąjasi su jos kriti
kais, ir skolintojai suteikia 
žmonėms reikalingą ir vertin-

„Tėvižkčs žiburiai", 2000, 
Nr. 24. Kultūros veiklos sky
relyje rašoma, kad gegužės 8 
d. Vilniuje, S. Vainiūno na
muose įvyko kompozitorės 
Giedros Nasvytytės-Gudaus-
kienės, gyvenančios Los An
geles, CA, kūrybos vakaras. 
Tai buvo antrojo „Sugrįžimų" 
festivalio dalis. Vakarą vedė 
muzikologas V. Juodpusis. 
Programoje dalyvavo solistai 
N. Katilienė, E. Krivickaitė, 
V. Kuprys, V. Noreika, J. Lei-
taitė, pianistai A. Staškus, A. 
Vasiliauskas, V. Vitaitė, A. 
Žvirblytė ir kt. Kaip ELTA 
primena, G. Nasvytytė-Gu-
dauskienė gimė Kaune 1923 
m., lankė Kauno .Aušros" 
gimnaziją, fortepijoną studija
vo Valstybinėje konservatori
joje, pirmąsias kompozicijos 
pamokas gavo iš dėdės, kom
pozitoriaus Kazimiero V. Ba
naičio. JAV studijavo kompo
ziciją: muzikologiją ir pedago
giką Čikagoje, o džiazo impro
vizaciją ir moderniąją muziką 
- Kalifornijos universitete. 
Kompozitorė G. Gudauskienė 
yra sukūrusi įvairių žanrų 
muzikos - dramos spektak
liams, fortepijonui, dainų 
tekstams, harmonizavusi lie
tuvių liaudies dainų. Ji yra 
pirmoji JAV kompozitorė m<s 
teris, priimta į profesinę JAV 
kompozitorių draugiją. Ųž 
nuopelnus lietuvių kultūrai 
1998 m. apdovanota DLK 
Gedimino ordinu. 

nigtį labai trumpam laikui, gą patarnavimą, palyginti su 
užstatant ateityje gaunamos tuo, ką bankai ar parduotovės 
algos čekį. Žmogus, kuris sko- reikalauja užmokėti už nepa-
linasi, parašo asmenišką čekį dengtą čekį. 
tokiai sumai, kurią nori pasi
skolinti plius užmokestį ui tą 
paskolą. Užmokestis beveik 
visada yra nuo 10 iki 20 proc. 
sumos, kurią skolinatės. Tuo 
tarpu Illinois valstijoje nėra 
ribos, kokio dydžio mokestį ut 
šią paskolą skolintojas gali 
imti. Tada skolintojas — „Pay
day advance" įstaiga — duoda 
pasiskolinusiam žmogui pi
nigų grynais — paskolos su
mą, minus mokestį už pa
skolą. Įstaiga pasilaiko kliento 
čekį sutartam laikui, papras
tai dviem savaitėms. Kai su
tartas laikas baigiasi, klientas 
gali grąžinti paskolintą sumą 
ir gauti atgal savo išrašytą 
čekį, arba skolintojas gali tą 
čekį iškeisti skolininko banke, 
arba skolininkas gali prašyti 
pratęsti paskolos laiką, bet, 
aišku, vėl už mokestį. Visa tai 
atrodo labai paprasta, kol 
pradedate galvoti apie įveltus 
užmokesčio procentus. Saky
sime, jūs tokiu būdu pasiskoli
note 500 dol. ir mokate 20 
proc. mokestį, t.y. 100 dol.. 
Kai grąžinsite per 10 dienų ar 
per dvi savaites, kaip susi
tarėte, jūsų skola jau bus 600 
dol.. Jei atidedate paskolos 
grąžinimą, vėl turite mokėti 
mokestį už paskolinimą, ir 
taip pat jūsų procentai vėl 
didės. Antra vertus, tai gali 

Mylimai Tetai 

A. t A. 
Dr. JUZEI AGLINSKIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą mūsų mielam pusbroliui 
AUDRIUI, jo žmonai ELENAI, jų dukrai VAIVAI 
bei kitiems artimiesiems. 

Krikštasūnis Petras Aglinskas 

Eglė Burke 

A. t A. 
ANTANUI POSKOČIMUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą. Jo žmonai KOSTEI, 
dukroms LAIMAI ir ŽIVILEI, sftnui REMIGIJUI bei 
jų šeimoms. 

Jaunystės dienų draugas — 

Aleksas Urbonas, į/nona Bronė, sūnus Benius ir 
dukra Danguolė su šeimomis. 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 1 d., šeštadienis 

PADĖKA 
A. t A. 

MARIJA MICKEVIČIENĖ 
AUKŠTUOLYTĖ 

Mirė 2000 m. gegužės 22 d. Palaidota 2000 m. gegužės 
27 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Vito Mikolaičiui už 
gedulingas šv. Mišias, už maldas laidotuvių namuose ir 
palydėjimą į kapines. Ačiū solistams Giedrei 
Nedveckjenei ir Ričardui Šokui. Dėkojame už užprašytas 
šv. Misiąs, gėles, aukas Lietuvių fondui, užuojautas 
žodžiu, spaudoje ir laiškuose. 
Liekame-dėkingi visiems. 

Vaikai: Adomas, Tadas, Stasys, Andrius, 
Gražina ir Vytas su šeimomis. 

Jūsų asmeninis mobiliojo 
telefono numeris LietUVOje 

„Payday advance" patarna
vimams vis labiau besiple
čiant, svarbu, kad žmonės ži
notų, ką daro. Taip skolinan
tis, asmuo, galima sakyti, 
„perka sau laiką", gauna pi
nigų, kurie jam padeda nu
galėti finansinius sunkumus 
iki būsimo uždarbio čekio, bet 
tai nėra pats geriausias būdas 
sau padėti išlipti iš skolų ir fi
nansinių nesėkmių liūno. 

The Community Financial 
Services Association of Ameri
ca (CFSA), stebi „Payday ad
vance" įstaigas, ir nori sudary
ti taisykles šios rūšies pasko
loms, kad klientams būtų 
paaiškintos visos sąlygos: kiek 
kainuos mokesčiai doleriais ir 
koks gali būti metinis procen
tas. Taip pat jie norėtų apribo
ti galimybes skolą pratęsti ir 
duoti galimybe klientams at
šaukti „payday advance" sko
los susitarimą iki sekančios 
darbo dienos. Tai yra geras 
žingsnis apsaugoti žmones, 
nes ši skolų rūšis veda ten, 
kur dauguma žmonių ne
norėtų siti. 

Asmuo, iš visų pusių skati
namas viliojančių pasiūlymų 
iš „payday advance" įstaigų, 
turėtų pagalvoti, kaip jis 
elgtųsi išgirdės, kad yra ste
buklingas vaistas, kuris gali 

Plačiausias ••••isjo cm ry*o ****** Lietuvoje. 
Pigūs pokalbiai _ tsuM •»• 0,30 u «* 
3 ••mjimu planai _ pasirinkite *~ 
k e i s k i t e , kai pmartrifl 

būti pigiau, negu užmokant jam padėti — toks asmuo pir-
pabaudą už sugrąžintą nepa- miausia norėtų sužinoti smul-
dengtą čeki, kada bankui rei
kia sumokėti pabaudą ir 

kiaa detales apie tą stebuk
lingą vaistą. „Payday ad-

užmokest) jūsų automobilio ar vance" atveju, bet kuris galvo-
šaldytuvo taisytojui, kuris irgi jantis žmogus, geriau nueitų 
gali reikalauti papildymo mo- pas kredito problemų pa-
kesčio, arba, jei ir užmokės- tarėją, o ne pas skolintoją, 
čio, arba telefono sąskaitų, Paskolos, kurios siūlomos 
jums išjungiamas telefonss ir lengvomis sąlygomis, gali kiek-

Pranešame, kad 2000 m. birželio 15 d. Kaneohe, HI, 
staiga mirė 

A. t A. 
Dr. JUZĖ DRUSKYTĖ 

AGLINSKIENĖ. 
Velionė gimė 1914 m. rugpjūčio 19 d. Odesoje, RusŲOJe. 

Augo Ukmergėje, baigė „Saulės" mokytojų seminariją ir 
mokytojavo 2 metus. 1941 m. ištekėjo už Kęstučio Aglinsko 
ir tais pačiais metais baigė Vytauto Didžiojo universiteto 
medicinos fakultetą. 1947 m. Tubingen, Vokietijoje apgynė 
disertaciją ir buvo pripažinta medicinos daktare. 

Į Ameriką atvyko 1949 m. ir ilgą laiką gyveno Čikagoje. 
Daug dirbo su skautėmis, buvo Akademinio Skautų 
sąjūdžio pirmininke. Buvo pripažinta Fellow of the Ameri
can Academy of Family Physicians ir dirbo savo srityje 
iki 1987 m. Tai metais išėjusi į pensiją, persikėlė gyventi 
į Havajus arčiau sūnaus dr. Audriaus Aglinsko, marčios 
Elenos Bradūnaitės Aglinskienės ir anūkės Vaivos. Vyras 
Kęstutis iškeliavo į Amžinybe prieš 6 mėn. 

Vilniuje liko sesuo dr. Elena Bergienė ir jos dukros 
Laima ir Saulė bei jų vaikai, Amerikoje — a.a. brolio 
Eduardo Druskio dukros Laima, Linda ir Margarita. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Vydūno fondui, 14911 
East 127 th Street, Lemont, IL 60439-8572. 

Liūdintis sūnus su šeima. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1908) .._: 
GERALD F. DAIMID 

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

5 2 0 0 W . 9 5 S t . 
OakLawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

i"-' 
AIL PHONES 

1-773-523-0440 
PROVIDING SERVICE 

THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS 
CLOSETOHOME 

N»M • 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708 6 5 2 5 2 4 5 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hil ls , IL 
708-974-4410 

MMMHMMHHMnMMil •MMHi 



8 DRAUGAS, 2000 m. liepos 1 d., šeštadienis 

APYLINKĖSE, 

P r a n e š a m e , kad Great 
Neck. netoli Ne\v Yorko, mirė 
žurnalistas Almus Šalčius. Jo 
straipsniai pasirodydavo išei
vijos. Lietuvos spaudoje, o ta ip 
pat ir Amerikos žiniasklaidc-
je. 

P raė jus ia i s m e t a i s „Drau
go" gegužinėje buvo daug vai
kų, nes jie galėjo pajodinėti 
arkliukais, dalyvauti piešinių 
ant asfalto konkurse ir ta ip 
pat šokti. Šiemet šie žaidimai 
vėl vyks. Ir ne tik. Bus gar
daus lietuviško maisto, suau
gusieji galės pasitikrinti svei
katą, nusipirkti knygų, pasi
šnekučiuoti ir pabendraut i . Be 
to. vyks didžioji gegužinės lo
terija, kuriai laimikius malo
niai kviečiame aukoti j a u da
bar ir atnešti į „Draugą" ad
ministracijos darbo dienomis. 
Pačioje gegužinėje jū sų lau
kiame liepos 30 d., sekmadie
nį. 

Č ikagos V e n e s u e l o s l i e t u 
vių d raug i jos gegužinė įvyks 
liepos 16 d. 12 vai. Šaul ių na
muose (2417 W. 43 Str . ) . Bus 
gero skanaus lietuviško mais 
to, muzikos, šokiams gros 
Kosto Ramanausko orkes t ras , 
vyks loterija. Visus da lyvaut i 
kviečia draugijos valdyba. 

Č ikagos c e n t r e , N a v y 
P i e r '600 E. Grand), JAV Ne
priklausomybes dienos proga 
kaip visuomet bus rengiamos 
tradicines ugnies salvės. J ų 
pasižiūrėti čikagiškiai galės šį 
šeštadienį, liepos 1 d., 10:15 
val.v., sekmadienį, liepos 2 d., 
9:30 val.v. ir antradienį, liepos 
4 d., 9:30 val.v. Be to, an t r a 
dienį Navy Pier šventiniai 
renginiai prasidės daug anks 
čiau. Rytiniame iškyšulio gale 
jau nuo 6 val.v. vyks šokių pa
mokos, gros orkestras (šokiai 
rengiami kiekvieną ant radienį 
iki rugpjūčio 29 d.). Renginiai 
- nemokami. Daugiau infor
macijos tel. 312-595-7437. 

P o k o m p o z i t o r i a u s Ča i -
kovski „1812 m. uvert iūros" 
bei kitų populiarių ameri
kiečių kūrėjų kūrinių, kuriuos 
atliks Grant Parko simfoninis 
orkestras, Čikagos padangėje 
prie Michigan upės pasirodys 
spalvingosios ugnies salvės. 
JAV Nepriklausomybės dienos 
koncertas prasidės šventės 
išvakarėse, pirmadienį, liepos 
3 d., 7:30 val.v. Grant Parke, 
Čikagos centre. Daugiau infor
macijos tel. 312-742-7639. 

Va iku p a r a d o e i s e n a ir 
pats aukščiausias pasaulyje 
Dėde Siamas pasirodys Čika
gos šiaurėje, prie Chicago His-
torical Society (1601 N. Clark 
St.), antradienį, liepos 4 d.. 
10:15 val.r. Vėliau. 12 vai., 
vyks kiti renginiai - apie an
samblį _The Beatles", apie fo
tografus, kurie žuvo Vie tname 
ir kituose karuose. įėj imas ne
mokamas. Informacija tel. 
312-642-4600. 

V y r e s n i ų j ų l i e t u v i ų cen t 
r e , „Sek lyč io je" , liepos 5 d., 

'trečiadienį, popietės progra
mos nebus. Švenčiant JAV Ne
priklausomybės šventę (liepos 
4 d.) daugelis išvyksta poil
siauti ar į šokių šventę, vyks
tančią šiais meta is Kanadoje. 
Linkime visiems smagiai ir 
saugiai praleisti laiką. 

P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r o 
g e g u ž i n ė vyks liepos 9 d. 12 
vai. centro sodelyje. Bus links
ma muzika, da ina , gal ir šo
kis, skanus mais tas , linksmi 
draugai ir paž įs tami . Atvyki
te - pabendraus ime ir tuo 
pačiu paremsime lietuvišką 
centrą. Gegužinę rengia PLC 
renginių komite tas . 

„ R a m o v ė s " , Lietuvių karių 
ve teranų sąjungos Čikagos 
skyrius , rengia metinę išvyką 
į gamtą, į International 
Fr iendship Gardens (Michi
gan City, Indiana) . Šventė 
vyks liepos 16 d, sekmadienį, 
prie Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos prezidentams pa
sodintų eglių ir j ų garbei pas
ta ty tų paminklėlių. Aplanky
mas ir pagerbimas prasidės 12 
vai. Čikagos laiku. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti . 

A t i t a i s y m a s . 2000.06.27 
„Draugo" laidoje, straipsnyje 
„Cicero lietuviai pagerbė kun. 
dr. Kęstutį Trimaką", netei
singai nurodytos Jonės Bobi-
nienės pareigos. J i yra kun. 
K. Tr imako jubiliejaus rengi
mo komiteto pirmininkė ir Šv. 
Antano parapijos choro pirmi
ninkė . 

Laisvalaikis 
A r ž i n o t e , kad Lincoln Par

ko troleibusiukas kiekvieną 
šeštadienį, sekmadienį ir per 
šventes savo keleivius veža 
nemokamai? Pasivažinėjimų 
valandos — nuo 11 val.r. iki 7 
val.v. Tik įsėskite reikiamose 
stotelėse, kur ios yra šios: 
Gran t Hospital Garage (Web-
ster and Lincoln), Childrens 
Memorial Garage (2300 N. 
Lincoln), Piper 's Alley Garage 
(North Avenue and Wells/. 
Chicago Historical Society Ga
rage (Stockton and LaSalle) ir 
Lincoln Parko sustojimas. 

D u J A V p r e z i d e n t a i - B . 
C l i n t o n i r R. R e a g a n yra 
aplankę didžiulę valgių šventę 
- "Taste of Chicago". Pirmoji 
puota Čikagoje 1980 m. su
t raukė apie 200,000 žmonių, o 
štai šiemet rengėjai tikisi su
laukti daugiau kaip 3.6 mln. 
lankytojų. Sis j au penktadie
nį, Dirželio 30 d., prasidėjęs 
gardumynų festivalis tęsis net 
dešimt dienų. Valgių paviljo
nai išsidėstę ta rp Columbus 
Dr., Jackson St. ir Congress 
Dr. Šventėje savo valgius ruoš 
ir pasižymėję restoranai, ir de
biutantai, t a rp jų: "Eli's 
Cheesecake", "Chicago Brau-
haus", "Billy Goat", Buona 
Beef, „Helen's" ir kt. 

Meno mokyklėlė baigė antruosius mokslo metus. Prie aikų piešinių sie
nos stovi mokyklėles mokytojos Birutė Mockienė ir Jurs.ė Chaves. 

„Draugas" švenč i a JAV 
Nepriklausomybės dieną ir 
liepos 3-4 dienomis (pirmadie
nį ir antradienį) dienraščio re
dakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs. „Draugas" 
neišeis liepos 4 ir 5 d., o bus 
išleidžiamas 6 d. data - ket
virtadienio numeriu. 

Į d o m u n e t ik va ikšč io t i 
po Čikagos miesto centrą, bet 
ir susižinoti šio miesto istori
jos faktų. Chicago Architectu-
re Foundation rengia įvairias 
kasdienines ekskursijas pės
čiomis. Pirmoji kelionė - „Is
toriniai dangoraižiai" vyksta 
kasdien 10 val.r. (šeštadie
niais dar ir 2:30 val.p.p., ket
virtadieniais - 5:30 val.p.p.); 
kitos kelionės - „Modernieji 
dangoraižiai" - kasdien 1:30 
val.p.p. (šeštadieniais dar ir 
11 val.r.). Ekskursija po šiau
rinę Michigan gatvės dalį vyk
sta penktadieniais-pirmadie-
niais 11:30 val.r.. ekskursija 
gatvėmis - penktadieniais-pir-
madieniais 2 val.p.p. Visi no
rintys pasivaikščioti, turėtų 
rinktis prie John Hancock cen
tro (875 N. Michigan). Eks
kursijos rengiamos ir autobu
su. Pirmoji ekskursija „Čika
gos architektūros bruožai" 
vyksta šeštadieniais 9:30 
val.r. (312-922-3432), kelionė 
po "Chicago Loop" ir šiaurinę 
miesto centro dalį - sekma
dieniais 1 val.p.p (tel. 312-
751-1380). Norintys keliauti 
taip pat susitinka prie John 
Hancock centro. Yra dar vie
nas būdas pažinti miestą - ke
liaujant laivu Čikagos upe. 
Laivas išvyksta nuo Michigan 
Avenue tilto 'pietvakarių 
kampo; kasdien, kas valandą, 
nuo 11 val.r. iki 3 val.p.p. 
(šeštadieniais dar ir 5 vai. p.p.). 
Šios ekskursijos vyks iki spa
lio 1 d. (tel. 312-0902-1500). 
Chicago Architecture Founda
tion taip pat rengia pažinti
nes keliones po įvairias Čika
gos vietas ir pastatus. Pasi
klausti kelionių maršruto ir 
išvykimo taško galima skam
binant tel. 312-922-3432. Ar
chitektūros fondas taip pat 
kviečia aplankyti savo muzie
jų, kuris dirba kasdien nuo 9 
val.r. iki 6 val.v. Jėjimas - ne
mokamas. Daugiau žinių 
„Internete" 

www. architecture. org 

Smagų t r a d i c i n i Br igh-
ton P a r k o festivalį liepos 7-
9 dienomis rengia Brighton 
Parko lietuvių namų savinin
kų draugija. Liepos 7 d., penk
tadienį, šventiniai renginiai 
vyks nuo 5 vai p.p. iki 10 vai. 
v.; šeštadienį ir sekmadienį -
nuo 12 vai. iki 10 vai. vakaro. 
Linksmybių vieta - 4700-4900 
S. Western Blvd. 

Padėkos v a k a r o n ė ! Nuo
širdžiai dėkodama už darbą, 
pasiaukojimą, kantrybę, 
„Saulutės", Lietuvos Vaikų 
globos būrelio, pirmininkė 
kviečia „Saulutės" nares, jų 
šeimas bei visus, padedančius 
„Saulutės" šalpos darbuose, 
talkinančius daiktus suvežti, 
pakuoti bei krauti siuntinius į 
talpintuvus, į Padėkos vakaro
nę, kuri vyks penktadienį, lie
pos 7 d., 7 val.v. PLC Bo
čių menėje Lemonte. Bus 
trumpa programėlė, užkan
džiai, pabendravimas. Galin
tys dalyvauti, prašomi pra
nešti Indrei Tijūnėlienei tel. 
847-537-7949 arba 847-541-
3702. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 

TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

PAVASARIO VAJŲ UŽBAIGUS 

tuviams - jc 
Be kita ko, 
tografija, kai r 
natoriaus G( 
asistentė Pat ' . 
redaktoriui J 
natoriaus sve 

Nuo šių metų kovo pradžios 
prasidėjęs Draugo fondo pa
vasario lėšų telkimo vajus bai
gėsi birželio gale, fondui atne
šęs 107,172 dolerius. J is buvo 
vienas iš sėkmingiausių Drau
go fondo pavasario ar rudens 
vajų, užbaigęs milijoną Drau
go fonde. Jos sėkmingumas 
priklausė nuo trijų stambių 
aukotojų: prelato dr. Juozo 
Prunskio, Jono ir Kazės Rat-
nikų bei Jurgio ir Ritos Riškų 
su 25,000 dolerių, Draugo 
fonde pasiekiant 1,013,703 do
lerius. Draugo fondo „pirami
dė" pastatyta su gražiu už-
baigtuvių vainiku. 

Visiems „piramidės" statyto
jams, ypač tiems su dideliu 
vežimu „plytų", nuoširdžiau
siai dėkoja Draugo fondo di
rektorių taryba bei jos pirmi
ninkas. 

Per visą 6.6 metų Draugo 

fondo laikotarpį iš narių-rė-
mėjų sudėtų lėšų ir gautų di
videndų buvo investuota bir
žoje: į akcijas (25 proc.), į 
trumpalaikius bonus (50 
proc.) ir į Mutual Funds (25 
proc.) — iš viso 1,037,525 dole
riai. Šių metų birželio 27 d. 
data investavimų „Portfolio" 
vertė buvo 1,324,122 doleriai 
su 286,597 dolerių prieaugliu 
(Capital gain), kas sudaro 
21.65 proc. investavimų pelną. 
Investavimų pelnas apmokėjo 
viso laikotarpio 41,892 dole
rius Draugo fondo išlaidų. Iš 
investavimų pelno dienraščio 
„Draugo" leidybai buvo išmo
kėta 318,400 dolerių. Šiuo me
tu Draugo fondo ižde yra 
12,250.70 dolerių. Viską sudė
jus turime 1,696,664 dolerių 
apyvartą Draugo fonde per 
tuos 6.6 metus. Iš tos sumos 
atėmus DF pagrindinį kapi

talą — 1,013,703 dolerius, per 
visą laikotarpį susidaro 
682,961 dolerio uždarbis 
(67.38 proc.^ 

Draugo fondo auginimas bus 
ir toliau tęsiamas, nes fondui 
teks kompensuoti dėl prenu
meratorių iškeliavimo į amži
nybę mažėjančias „Draugo" 
pajamas. Pažvelgus į Draugo 
fondo nueitą kelią, galima sa
kyti, kad esamiems ir nau
jiems Draugo fondo nariams 
labai apsimoka didinti įnašus 
Draugo fonde, nes investavi
mai atneša didelį prieauglį ir 
tą auką beveik padvigubina. 

Toks nuosprendis buvo pa
darytas Draugo fondo direkto
rių tarybos posėdyje š.m. bir
želio 27 d., šių metų dien
raščio „Draugo" leidybai — 
priemonių pirkimui paskiriant 
50,000 dolerių. 

Rugsėjo pabaigoje ruošiama
me Draugo fondo metiniame 
narių suvažiavime Čikagoje 
bus konkrečiau nustatyta toli
mesnė Draugo fondo veikla. 

Dar kartą visiems Draugo 
fondo augintojams labai labai 
a č l u ! B r o n i u s J u o d e l i s 

DF tarybos pirm. ir 
iždininkas 

Skalbimai 
• A.a. inž Vlado Užubal io 

atminimą pagerbiant, jo žmona 
Nijolė Užuba l i enė a t s i u n t ė 
$ 1 2 0 „Sau lu t e i " , L ie tuvos 
vaikų globos būreliui, kuriuos 
suaukojo A.V. Marčiai, A. Mar-
kulienė, O. Gintautienė, V. O. 
Suopiai, E. K Kriaučiūnai, M. 
Paškevičienė „Saulutė" dėko
j a už auką ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą Nijolei Užubalienei, 
j ų dukra i Dovilei ir k i t i ems 
artimiesiems. 

„Laiškai l i e tuv iams" , 
2000, biržt.is. Tęsiama 
žurnalo 50-m< io minėjimo te
ma. Nijolė Jankutė-Užuba-
lienė savo kalboje jubiliejaus 
šventės metu priminė kai ku
riuos redakroriaus kun. J. 
Vaišnio, SJ, cavusio žurnalui 
veidą ir toną. dografijos bruo
žus: nuo jau : ystės priklausė 
skautų organizacijai; studi
juodamas Itfcijoje, taip pat 
darbavosi su -io krašto skau
tais; pastaruc-ius 50 metų -
su lietuviais; tai padėjo jam 
giliau įžvelgt: jaunimo porei
kius bei sieki: s. „Laiškai lie-

unas žurnalas, 
įausdinama fo-
Illinois guber-

>rge H. Ryan 
lichalski įteikia 
Vaišniui guber-
%inimą. 

Spausdinan is Antano* Mar-
čiulaičio konkjrsinis straips
nis „J tiesą ; >r ją supančias 
netiesas" ir t ip pat jaunimo 
grupėje prem: įotas straipsnis 

:ie ir ką paliK-
,mi į trečiąjį 

Gretos Bagdo-
-antuokoje atsi-

meilė - ji 
Romualdas 

H M 
• Au tomobi l io , n a m ų ir 

l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
BL 60805-2326. Tel . 708-422-
345S. 

• Miros a.a. Markai Mic
k e v i č i e n e i , jos a t m i n i m u i 
pagerbti, Aleksas Lauraitis ir 
Stasys Žilevičius paskyrė po 
$26 paremti tolimesnę Lithua-
nian Mercy Lift veiklą. LML 
reiškia užuojautą a.a. M. Mic
kevičienės broliui V y t a u t u i 
Aukštuoliui ir jo šeimai, aram 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, vai
kams su negal ia , gaus ioms 
šeimoms bei s tudentams Lie
tuvoje. Aukojo: Raminta Ras-
lavičiutė Saib $60, Laima Pliop-
lienė $120 berniuko paramai , 
Julija Leskauskas $90 tęsdama 
berniuko paramą, Paulius Sid-
rys $100, anon imin ia i (D.) 
$1,060, Laima B r a u n e $240 
tęsia mergaitės metinę paramą, 
Aldona Jesmantienė $840 tęsti 
mergaitės ir dviejų s tudentų 
paramą ir auka Šilalės Carito 
labdarai . Labai ačiū! „ S a u 
lutė" , 419 Weidner Rd., Bu-
ffalo Grove , IL 60089. Tel . 
847-637-7949. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. Taz ED • 
36-3003338. 

..Ką pasiima 
sime, žengd. 
tūkstantmeti" 
naites ..Jeigu 
randa dvasu e 
amžina". Dr. 

lyvi - 1 j 11K i r)• -j<> 

s choro kamer ine (Trupė praėjusi penktadieni, birželio 23 d . i Baltijos *aliu paroda atvykusius da-
dainuodami l ietuviškas dainas Paroda vyko (Vuagos Simfonijos centre 

Nuot r Jono Kuprio 

Kriaučiūnas < uodą patarimų, 
kaip išvengt, depresijos, o 
Indre Bartašn.nienė sako, kad 
tai. ..Kas dar< ma vaiko labui, 
daroma tautu- gerovei." 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
b*3(,Sfulmkmd.,aėaęo,JL«0629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal nutarimą 

Advokatas Jonas flMh 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247&KedsieAi 
Chicago, R. 
TeL 773-7769700 

TTO free M kr. 898 7J6-6743 
Darbo vai. ano 9 v.r. iki 6 •.•. 

8*Stad.9Tj\ ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4 6 M W . 6 8 8 t i w t 
Chica|D,IL 60629 

(Skanai gst*ta m .Draugo") 
TmL 779-164-0160. 

Tai. 690-Sf7-0900, Laaaoart, I L 

• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Casunir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St . Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pasta tant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padary tas , ka ip j au buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vil imas Nelsonai . TeL 773-
233-6336. 

• A lmos fondui aukojo: 
XY, Downers Grove, IL, $600; 
a* . Jul iaus Bardausko atmi
nimą pagerbdami, Danutė ir 
Juozas Doveiniai, Clinton Twp., 
MI, aukoja $100; Regina ir 
John Connolly, Chicago, IL, 
aukoja $60. Almos vardu reiš
kiame užuojautą Velionio arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax ID 36-4124191. 
Čekius r a š y t i , .Lietuvos Naš
laičiu globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siusti: 
2711 West 71 Str . , Chicago, 
1X60629. 

• Vytauto Pacevičiaus, g. 
1928 m. Skuode, ieško pus
seserė Jus tė Jonkutė Mika
lauskienė, Geležinkelio 26-
48, Kretinga, Lietuva. Labai 
prašo atsiliepti ir jai parašyti 
minėtu adresu. 

• Tauragės klubas, pirm. 
Jus t inas Šidlauskas , globoja 
Lietuvoje t r i s vaikus-našlai-
Čiu8. P ra t ę sdami paramą ki
tiems metams, atsiuntė $460. 
Daug Amerikos lietuvių globoja 
va ikus-naš la ič ius Lietuvoje. 
P ra t ę sdami pa r amą kit iems 
metams, ats iuntė po $160 šie 
globėjai: Donna M. Campbell, 
Marlton, N J , Gailė ir Steven 
Omori, Henderson, NV. l ie tu-
vos vaikų vardu dėkojame už 
paramą. „Lietuvos Našlaičiu 
g l o b o s k o m i t e t a s " , 2711 
West 71 Str., Chicago, BL 60829. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėna i . Visų rū š ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel. (778) 847-7747. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3633 S. A r c h e r Ave. , Chi
cago, EL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• A. s . Vlado U ž u b a l i o 
atminimą pagerbdami, draugai 
ir pažįstami suaukojo Lietuvos 
našlaičiams: Stasys Žilevičius, 
I rena ir Algis Regiai, K. Po-
žarniukienė, K. S. Bielagloviai, 
N. Šumskienė ir D. T. Custardo. 
Iš viso šia proga suaukota $136 
Lietuvos vaikams. Reiškaime 
užuojautą velionio a r t imie 
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvon Našlaičių globa", 
2711 West 71 S t r , Chicago, DL 
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NEW WORLD CLUB COMMUNICATIONS, INC 

2248 W. CHICAGO AVE. 
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RcHuJbici Mprlfclmmai ObtribatorU 

CHICAGO, IL 60622 
TEL: 773-342-7382 

CELUJLAR: 773-251-5822 
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