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Valstybės biudžetas merdi, 
savivaldybių pajamos — viršija 

planą 
Vilnius, rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Valstybės biudžetui 
liepą nesurinkus planuotų 
pajamų, savivaldybės numa
tytą planą viršijo. Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) 
duomenimis, liepos mėnesį 
savivaldybių biudžetai gavo 
278.4 mln. litų pajamų — 14.8 
proc. daugiau nei planuota. 

Praėjusį mėnesį savivaldy
bės planavo gauti 242.5 mln. 
litų pajamų. 

Vilniaus apskrities savival
dybių biudžetai gavo 104.7 
mln. litų pajamų — 18.6 mln. 
litų daugiau nei buvo numaty
ta, Kauno apskrities — 4.4 
mln., Klaipėdos — 8.1 mln., 
Panevėžio — 1.6 mln., Šiaulių 
— 2 mln. daugiau nei planuo
ta. Mažiau pajamų nei numa
tyta gavo tik Marijampolės ir 
Telšių apskritys. 

Pasak laikinai einančio VMI 
viršininko pareigas Henriko 

dybių biudžetų įplaukų gau
nama iš fizinių asmenų pa
jamų mokesčio. H. Tamulio 
nuomone, savivaldybių biu
džetų įplaukų pagausėjimą 
lėmė sugriežtintos šio mokes
čio administravimo priemo
nės. 

Finansų ministerijos duo
menimis, įskaitant Mokesčių 
inspekcijos ir muitinės*gautas 
pajamas, valstybės biudžetas 
liepą gavo 427.08 mln. litų 
pajamų — 119 mln. litų ma
žiau nei planuota. 

Valstybės biudžetas per sep
tynis šių metų mėnesius nega
vo 262.475 mln. litų planuotų 
pajamų. 

H. Tamulio tvirtinimu, vy
riausybei priėmus reikalingus 
sprendimus bei sugriežtinus 
mokesčių administravimą, šių 
metų valstybės biudžeto pa
jamų planas gali būti įvyk
dytas ir viršytas. Tamulio, apie 88 proc. savival-

Sostinės savivaldybei iškelta 
baudžiamoji byla 

Vilnius; rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Generalinė proku
ratūra penktadienį iškėlė bau
džiamąją bylą dėl piktnau
džiavimo tarnyba ir mokesčių 
vengimo Vilniaus miesto savi
valdybės Kultūros, švietimo ir 
sporto departamento Švietimo 
skyriuje. 

Tyčinis valstybės pareigūno 
ar tarnautojo pasinaudojimas 
tarnybine padėtimi priešin
gais tarnybai tikslais, jei tai 
buvo padaryta savanaudiškais 
tikslais, arba padaręs didelę 
žalą valstybės interesams ar 
kitiems asmenims — bau
džiamas laisvės atėmimu iki 4 
metų ir bauda ar be jos, arba 
bauda su teisės atėmimu eiti 
tam tikras pareigas ar dirbti 
tam tikrą darbą, užsiimti tam 
tikra veikla iki 5 metų. Mo
kesčių ir įmokų vengimas, pa
darius didelę turtinę žalą 
valstybei, — baudžiamas lais-

Dėl Ignalinos 
jėgainės sustojimų 

patirti dideli 
nuostoliai 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Dėl priverstinių Ig
nalinos atominės elektrinės 
(IAE) sustojimų bendrovė 
„Lietuvos energija", išanks
tiniais duomenimis, patyrė 
apie 5 mln. litų nuostolių — 

- apie 800,000 litų per parą. 
Nuostoliai susidarė pri

verstinai įjungiant į darbą 
Lietuvos elektrinę Elektrė
nuose ir Kruonio akumuliaci
nę hidroelektrinę. Šiose elekt
rinėse gaminamos elektros 
savikaina yra kur kas didesnė 
nei pagamintosios Ignalinoje. 
Be to, sustabdžius IAE, „Lie
tuvos energija" buvo priversta 
nutraukti elektros eksportą ir 
skolintis elektros energiją iš 
Latvijos ir Rusijos energetikos 
sistemų. 

IAE buvo priverstinai stab
doma liepos 28-ąją ir rugpjū
čio 2-ąją. 

Pasak .Lietuvos energijos" 
pranešimo, Ignalinos elekt
rinės veiklos sutrikimai Lietu
vos vartotojams jokių nei
giamų pasekmių neturėjo — 
jiems elektros energijos tieki-
m;is nebuvo ribojamas. 

IAE pagamina maždaug 70 
proc. Lietuvoje pagaminamos 
elektros energijos. 

vės atėmimu nuo 2 iki 6 metų. 
Birželio 14 dieną Generali

nė prokuratūra gavo Seimo 
Biudžeto ir finansų komiteto 
pirminę medžiagą apie tai, 
kad dėl galimų piktnaudžia
vimų tarnyba Vilniaus miesto 
savivaldybėje. nesilaikoma fi
nansinės drausmes, į biudžetą 
nepervedami fizinių asmenų 
pajamų mokesčiai. Prokura
tūra, pradėjusi tyrimą, kad 
būtų nustatyta, ar nėra savi
valdybės kai kurių pareigūnų 
veikloje nusikaltimo požymių, 
pavedė Revizijos departamen
tui atlikti Vilniaus miesto sa
vivaldybės ūkinė8-finansinės 
veiklos patikrinimą. 

Tikrintojai nustatė, kad nuo 
1997 m. sausio 1 d. fizinių as
menų pajamų mokestis buvo 
atskaitomas, tačiau į biudžetą 
pinigai nepervesti ir taip pa
daryta daugiau kaip 160 mln. 
861,000 litų turtinė žala vals
tybei. 

Revizijos departamento akte 
rašoma, kad sostinės savival
dybės pareigūnai, naudoda
miesi tarnybine padėtimi, nu
statydavo darbo užmokestį 
viršijantį darbo užmokesčio 
fondą, dalį fizinių asmenų pa
jamų mokesčio lėšų naudojo 
mokesčiams „Sodrai" mokėti, 
daugiau kaip 20 mln. litų 
buvo išmokėta premijų, nors 
darbo užmokesčio ekonomijos 
nebuvo. 

Kaip teigiama Generalinės 
prokuratūros pranešime, fizi
nių asmenų pajamų mokesčių 
nesumokėjimo faktą taip pat 
patvirtino ir Vilniaus savival
dybės pareigūnai, nuo kurių 
priklausė tokių mokesčių su
mokėjimas, ataskaitų ir de
klaracijų apie tai pateikimas 
ir biudžeto vykdymo kontrolė. 

Generalinė prokuratūra, 
įvertinusi surinktą medžiagą 
ir nustačiusi, kad yra pakan
kamai duomenų apie požy
mius nusikaltimų, numatytų 
Baudžiamajame kodekse, nu
tarė iškelti baudžiamąją bylą. 
Bylos tyrimą atlieka Genera
linės prokuratūros Organi
zuotų nusikaltimų ir korupci
jos tyrimo skyrius. 

Tuo tarpu daugiau kaip 
dvidešimt ii šešiasdešimties 
Lietuvos savivaldybių nu
sprendė duoti į teismą valsty
bę. Savivaldybių tikslams teis
me atstovaus Lietuvos savi-

Beveik 2,000 jaunų žmonių iš visų Lietuvos vyskupijų atstovaus U vvnei Šventųjų — 2000-ųjų — metu Pasaulio jauni
mo dienose, kurios vyks Romoje rugpjūčio 15-20 d Malto* ordini .adovybė pakvietė grupe Lietuvos gydytojų budėti 
Vatikane ir, esant reikalui, suteikti medicininę pagalbą įvairių vai^ybių maldininkams. 

Nuotr^ Maltos ordino pagalbos būstines kieme vyskupas Juoz.T- Tunaitis (kairėje) suteikė palaiminimą į Romą iš
vykstantiems Lietuvos gydytojams, pašventino jų automobilį. Ke*tudo Vanago (Elta) nuotr 

Buvęs ministras — pirmasis 
kandidatas rinkimuose 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. riame prašė dėl jo prieštarin
gos reputacijos neįtraukti jo į 
partijos rinkimų sąrašus. Po 
konservatorių partijos viduje 
atlikto kandidatų sąrašo dau-
giamandatėje apygardoje po
puliarumo konkurso S. Kaktys 
nepateko į 200 asmenų eilę. 
Manoma, kad taip partija 
įvertino S. Kakčfci asmenybę 
supančius prieštanrrimus. 

S. Kaktys sakė esąs tikras, 

(BNS) — Pirmuoju politiku, 
pareiškusiu norą kandidatuoti 
Seimo rinkimų vienmandatėje 
apygardoje, tapo vienas kon
servatorių vadovų Sigitas 
Kaktys. 

Penktadienį oficialiai pra
sidėjo kandidatų į Seimo rin
kimus registravimo laikas, 
truksiantis iki rugsėjo 4 die
nos. 

S. Kaktys dar ketvirtadienį 
pateikė Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK) būtinus doku
mentus, tarp jų - užpildytą 
kandidato anketą, išrašą iš 
turto ir pajamų deklaracijos. 

S. Kaktys pareiškė pageida
vimą kandidatuoti Mažeikių 
rinkimų apygardoje Nr.38. S. 
Kaktys yra buvęs Mažeikių 
meras ir valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minist
ras. 

Kaip ir kiti save išsikėlę 
kandidatai, iki rugpjūčio 29 d. 
VRK jis privalės pateikti tūks
tančio jį remiančių apygardos 
rinkėjų parašus. Iki rugsėjo 7 
d. VRK spręs, ar užregistruoti 
kandidatą Seimo rinkimuose. 

Liepos viduryje S. Kaktys iš
platino atvirą laišką konserva
torių partijos nariams, ku-

valdybių asociacija. Vilniaus 
savivaldybė teisme savo tiks
lams ketina atstovauti pati. 

„Likus dviem mėnesiams 
iki rinkimų keliama baudžia
moji byla yra bjaurus politinis 
aktas, nevertas demokratinės 
valstybės", pareiškė Lietuvos 
liberalų sąjungos (LLS) vadas, 
Vilniaus meras Rolandas Pak-
sas. 

Pasak LLS pirmininko pa
vaduotojo Artūro Zuoko, „tai 
ne pirmas atvejis, kai keliama 
kontraversiška politinė byla". 
Anot jo, „panaudotos jėgos 
struktūros, kaip dažnai atsi
tinka mūsų valstybėje, spren
džiant savo politinius tikslus". 

LLS taryba penktadienį pa
darė pareiškimą, kuriame pa
brėžiama, kad Generalinės 
prokuratūros sprendimas yra 
politinis žingsnis. Pareiškime, 
be kita ko, Generalinės proku
ratūros klausiama, „ar bus iš
keltos baudžiamosios bylos už 
mokesčių nemokėjimą dešim
tims kitų savivaldybių, jų įmo
nių, policijos komisariatų, kitų 
valstybinių institucijų ir pa
čiai ne visus mokesčius sumo
kėjusiai Generalinei prokura
tūrai?". 

jog mažeikiškiai jį vertina 
„pagal nuopelnus, o ne pagal 
vienpusiškus žiniasklaidos pa
teiktus kaltinimus". 

Kadangi konservatoriai kol 
kas neatskleidžia kandidatų 
iškėlimo vienmandatėse apy
gardose aplinkybių, nežinoma, 
ar S. Kakčiui teks susirungti 
su savo partijos kolega. „Jau
čiu, kad man tai nebūtų prob
lema. Tai greičiau problema 
kitiems kandidatams. Aš jau
čiuosi stipriai", sakė S. Kak
tys. 

Rudenį į Mažeikius pradės 
tekėti Kazachstano nafta 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(Elta) — Rugsėjo mėnesį Ma
žeikių naftos perdirbimo įmo
nei bus pradėta tiekti Kazach
stano naftos bendrovės „Ka-
razhanbasmunai" (KBM) naf
ta. 

Pasak „Williams Lietuva" 
atstovo spaudai Dariaus Šilo, 
trejų metų sutartis su Kazach
stano įmone, kurią valdo 
Kanados bendrovė „Na-
tions Energy", buvo pasirašyta 
liepos mėnesį. 

Pradžioje „Mažeikių nafta" 
turėtų gauti 70,000 tonų naf
tos per mėnesį, vėliau tikima
si jos gauti apie 100-120,000 
tonų. 

„Tai svarbus žingsnis, sutei
kiantis 'Mažeikių naftai' tvirtą 
finansinio pastovumo pagrin
dą. Manome, kad KMB ir ki
tos Kazachstano bendrovės 
yra perspektyvios ir svarbios 
bendrininkės, iš kitos pusės, 

'Mažeikių nafta' skatina vai
singą abipusį bendradarbia
vimą bei ekonominius ryšius 
tarp Kazachstano ir Lietuvos", 
sakė „VVilliams Lietuva" gene
ralinis direktorius Randy Ma-
jors. 

Jis pabrėžė, kad sutartis 
bus naudinga ir Rusijai, nes 
padidės jos pajamos iš naftos 
transportavimo. „Derybos su 
nacionaline Rusijos transpor
tavimo bendrove Trasneft' 
bus kitas žingsnis, siekiant 
užtikrinti šio projekto įgyven
dinimą", pažymėjo R. Majors. 

Praėjusiais metais „Mažei
kių nafta" gavo iš Kazachsta
no apie 600,000 t naftos. Ši 
valstybė yra antroji pagal 
apimtis naftos tiekėja buvu
sioje Sovietų sąjungoje. Ka
zachstane per metus išgau
nama apie 33 mln. tonų naf
tos, iš kurių du trečdaliai eks
portuojami. 

Atsako nesulaukęs badautojas 
grasina susideginsiąs 

Tauragė, rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Tauragės miesto cen
tre daugiau nei 7 paras bada
vęs ir valdžios dėmesio nesu
laukęs akcinės bendrovės (AB) 
„Tauragės tauras" darbinin
kas Stasys Andriekėnas grasi
na susideginti. 

S. Andriekėnas. reikalauda
mas, kad darbdaviai grąžintų 
metus laiko nemokėtą atlygi
nimą, badauti pradėjo liepos 
19 dieną. Liepos 24 d. kartu 
su S. Andriekėnu badauti pra
dėjo jo 15-kos metų sūnus Ra
mūnas. Po daugi-'iu nei savai
tės S. Andriekėnas buvo pa
guldytas į Tauragės centrinę 
ligoninę, medikai nustatė or
ganizmo išsekimą nes S. An
driekėnas po trijų badavimo 
dienų nustojo gert. net vande
nį. 

Atsigavęs ligoninėje, S. And-

negrįžo į darbą, o 
išėjo neapmokamų 

riekėnas 
mėnesiui 
atostogų. 

Penktadienį jis sakė, jog da
bar ruošiasi Vilniaus savival
dybės prašyti leidimo badauti 
prie prezidentūros. „Pasista
tysiu palapinę ir badausiu iki 
galo, niekas manęs nepa
trauks iš ten, kol aš turėsiu 
sąmonę", sakė S. Andriekė
nas. Pasak jo, jei sostinės savi
valdybė neišduos leidimo ba
dauti prie prezidentūros, jis 
susidegins. 

„Aš pakartosiu Romo Ka
lantos poelgį, tik jis susidegi
no dėl Lietuvos, o aš suside
ginsiu iš bado. Negaliu žiūrėti, 
kaip mano vaikai badauja, o 
pats nebeturiu ką daryti", sa
ke S. Andriekėnas. 

Jo teigimu, „Tauragės tau
ras" jam skolingas 7,000 litų. 

^ j Tėvynėje pasižvalgius 
* Fantastiniai rezultatai 

Kaune! Ėjike Kristina Salta-
novič ir disko metikas Virgili
jus Alekna ketvirtadienį pa
siekė stulbinančius rezulta
tus. Lietuvos lengvosios atleti
kos pirmenybėse Kaune K 
Saltanovič beveik 2 minutė
mis pagerino pasaulio rekordą 
20 km sportinio ėjimo rung
tyje stadione — 1 vai. 35 min. 
23.61 sekundės. V. Aleknos re
zultatas — 73 m 88 cm — ant
ras pasaulio lengvosios atleti
kos istorijoje. Iki planetos re
kordo lietuviui pritrūko 20 
centimetrų. <EIUI 

* Sumažėjo lietuvių sim-
patyos politikams. Populia
riausių politikų sąrašo I vietą 
užimė kadenciją baigęs prezi
dentas Algirdas Brazauskas, į 
trečiąją vietą išstūmęs prezi
dentą Valdą Adamkų, kurio 
populiarumas smuko net 9 
proc. Palanki nuomonė apie 
socialliberalų vadą Artūrą 
Paulauską sumažėjo 1 proc. ir 
jis yra antras. 4-tą ir 5-tą vie
tą užima Vilniaus meras, li
beralų vadovas Rolandas Pak-
sas ir Krikščionių demokratų 
sąjungos pirmininkas Kazys 
Bobelis. Seimo vadovas Vytau
tas Landsbergis į populiariau
sių politikos veikėjų 20-tuką 
nepateko, o partijos vicepirmi
ninkas, premjeras Andrius 
Kubilius užima paskutinę są
rašo vietą. Liepą tik vieninte
lio Kauno mero, Lietuvos lais
vės sąjungos vado Vytauto 
Šustausko populiarumas pa
didėjo. Dabar jis yra 7-toje vie
toje. (BNS) 

* Seimo kancleris konser
vatorius Jurgis Razma pri
sipažino galįs ramiau atsi
kvėpti po pirmadienį Palango
je įvykusios tragedijos, kurios 
dalyve tapo ir jo 17-metė duk
tė Agnė. Vasaros sezonui pas 
dėdę įdarbinta ir apgyvendin
ta Agnė Razmaitė su grupe 
bendraamžių svaiginosi stip
riu narkotiku heroinu. Nuo 
per didelio šio narkotiko kie
kio vienas iš kompanijos, pa
langiškis Marius Sermontis 
mirė draugų akyse. įvykį ti
riantys Palangos apylinkės 
prokurorai neiškėlė baudžia
mosios bylos, nes nėra įrody
mų, kad narkotikus nusinuo
dijusiam vaikinui suleido kas 
nors kitas. J. Razma sakė pir
miausia iš Palangos parsivež
tą dukrą nuvežęs pas gydyto
jus, kurie Seimo kanclerį nu
ramino, tvirtindami, kad di
desnės žalos mergaitės orga
nizmui nepadaryta. J. Razma 
sakė galįs tik džiaugtis šia ži
nia, nes priklausomybę vie
nam stipriausių intraveninių 
narkotikų heroinui žmonės 
paprastai pajunta jau po pir
mojo pavartojimo. 

* Kol Vytautas Šustaus
kas nebuvo meras, jis buvo 
įsitikinęs, kad Kauno savival
dybėje būtina panaikinti ma
žiausiai 100 etatų. Dabar, ren
giantis savivaldybės pertvar
kymui, projekte numatyta pa
naikinti kiek daugiau nei 60 
etatų, tačiau kol kas delsiama 
vykdyti reformą. Taupymas 
vyksta, naikinant vadinamųjų 
„mirusių sielų" (neegzistuo
jančių darbuotojų - red.) eta
tus, terminuotas darbo sutar
tis su valdininkų draugais ir 
giminaičiais, priedus prastai 
dirbantiems arba per daug 
„gėdintiems" dėl buvusio mero 
Henriko Tamulio laikų pabai
gos valdininkams. 'Elta' 

* Sveikatos apsaugos mi
nistras ' Raimundas Alekna 
pavedė organizuoti nukentė
jusiųjų dėl autobuso nelaimės 
Lenkijoje saugų pervežimą į 
Lietuvą ir tolimesnę jų medici
ninę priežiūrą. Ministerija pa
gal likusių sužeistų diagnozes 
organizuoja jiems tinkamą 
specialų atvežimą, renkamos 
gydymo įstaigos, kuriose pagal 
gyvenamąją vietą bus gydomi 
nukentėję Lietuvos piliečiai. 
Ketvirtadienio naktį ties Ma
zovijos Tomašovu avariją pa
tyrė UAB ,.Kautra" autobusas 
„Scania", vykęs iš Paryžiaus į 
Vilnių. Autobusas, kuriuo va
žiavo 47 keleiviai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Prancūzijos 

_ir Vokietijos, išvažiavo į prie
šingą eismo juostą, numušė 
apsauginę tvorelę ir apvirto 
ant šono. Autobuse buvo 34 
Lietuvos piliečiai, iš jų 31 bu
vo nuvežtas į ligonines. Nelai
mės metu žuvo 64 metų Vil
niaus gyventoja Zinaida Jani
na Leišienė. <BNS> 

* Dar vienas bandymas 
radti pagrobtus buvusį ben
drovės „Mažeikių nafta" vado
vą 45 m. Gediminą Kiesų, jo 
20 m. sūnų Valdą bei 39 m. 
vairuotoją Alfonsą Galminą ar 
aptikti jų pėdsakus nedavė re
zultatų. Ketvirtadienį keli gel
bėjimo tarnybos narai Ukmer
gės rajone, netoli Taujėnų kai
mo esančiame tvenkinyje, pus
dienį ieškojo dingusiųjų kūnų. 
Buvo tikrinama operatyvinė 
informacija, kad nusikaltėliai 
savo aukų kūnus galėjo nu
skandinti. Be dugne buvusių 
šiukšlių, nei kūnų, nei pagrob
tųjų daiktų ar drabužių narai 
nerado. Be to, įvairiuose Lie
tuvos miestuose atlikta apie 
10 kratų. Galinčių atskleisti 
pagrobimo bylą įkalčių taip 
pat neaptikta. „Darbas vyksta 
kasdien. Tačiau pasigirti dar 
neturime kuo", teigė Vidaus 
reikalų ministerijos kriminali
nės policijos vyriausiasis ko
misaras Vytautas Grigaravi
čius. (Eltai 

* Dauguma Lietuvos mo
terų norėtų eiti i pasima
tymą su Artūru Paulausku. 
Kiti du vyrai, nusipelnę di
džiausio moterų dėmesio, — 
Marijonas Mikutavičius ir Ro
landas Paksas, surinkę atitin
kamai 10.9 ir 4.6 proc. balsų. 
Tai skelbia „Baltijos tyrimai", 
atlikę sociologinę apklausą 
„Alldays Tanga" užsakymu. 
Paprašytos nurodyti vyrus, su 
kuriais norėtų eiti į pasimaty
mą, moterys minėjo daininin
kus Andrių Mamontovą ir 
Alaną Chošnau, krepšininkus 
Šarūną Marčiulionį ir Arvydą 
Sabonį, prezidentą Valdą 
Adamkų, pramogų verslo at
stovus, Giedrių Masalskį, 
Arūną Valinską ir kt. 

* Prieš porą mėnesių 
Europos Sąjungos veteri
narinį numerį gavusi Vilkyš
kių pieninė pirmoji Lietuvoje 
pasinaudojo Europos Sąjungos 
sūrių kvota Lietuvai ir pasira
šė pirmąją 500 tonų sūrių par
davimo sutartį su danais. Eita 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio S d-- Švč. M Marija 

„Snieginė"; Mintarė, Nona, Osvaldas. 
Rimtai, Sniegine, Vaidas, Vilija 

Rugpjūčio 6 d^ Knstaus atsimai
nymas. Bylotas, Daiva. Karolina. 
Lengvė, Vaidutis 

Rugpjūčio 7 d.: Šv Sikstas II. 
Sv. Kajetonas; Daumantas. Donatas. 
Drąsutis, Jogiiė. Kantautas, Klaudi
ja 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS XIII 
KONGRESAS 

S. m. liepos 21 d., penkta
dienio vidudieni, Kaune, Vy
tauto Didžiojo universiteto pa
talpose registracijai pradėjo 
rinktis Ateitininkų federacijos 
XIII Kongreso dalyviai. Antrą 
vai. p.p. Sv. Petro ir Povilo ar
kikatedroje bazilikoje Kongre
so atidarymo iškilmingas Mi
šias, kartu su keturiais vysku
pais, aukojo tuometinis Ateiti
ninkų federacijos dvasios tė
vas arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius. Kitas dvi dienas 
Kongreso programa prasidėjo 
šv. Mišių auka: šeštadienį jė
zuitų Šv. Pranciškaus Ksave
ro bažnyčioje, o sekmadienį — 
Kristaus Prisikėlimo bažny
čioje. 

Penktadienį, po šv. Mišių, į 
Kongresą besirenkančius svei
kino Lietuvos aviacijos or
kestras. Pradėjus lynoti, or
kestras suėjo į vidų ir grojo 
universiteto pastato fojė. Sa-
lėn einančius atidarymo posė
džiui sveikino jaunimas, dali
nantis buvusio Federacijos 
garbes pirmininko a.a. Vytau
to Vyganto atminimui pa
ruoštus lankstinukus. Audrius 
Polikaitis, vienas iš penkių 
užsienio ateitininkams AF ta
ryboje atstovaujančių narių, 
pravedė paminėjimą, paleisda
mas įrašą ateitininkams bran
gaus a.a. dr. Vytauto Vyganto 
žodžių, tartų 1996 m. Studijų 
dienose, Dainavoje. Susikaupi
mo ir tylos minute buvo pa-
.gerbtas a.a. dr. Vytautas ir vi
si mirusieji ateitininkai. Po to 
Ateitininkų Šalpos fondo at
stovė Laima Šalčiuvienė, Vy
gantų šeimos vardu, sveikino 
Vygantą Malinauską ir jam 
įteikė dr. Vytauto Vyganto 
premiją. Ši premija, Ateiti
ninkų Šalpos fondo rėmuose, 
buvo įsteigta velionio šeimos 
— žmonos Maros ir dukterų 
Monikos ir Kristinos. Ji ski
riama premijuoti jauną ateiti
ninką, kuris ne tik puoselėja, 
bet ir pavyzdingai įgyvendina 
krikščioniškus principus. 

Po paminėjimo Ateitininkų 
federacijos ir Kongreso rengi
mo komiteto pirmininkas V. 
Malinauskas oficialiai atidarė 
Kongresą. Į prezidiumą pa
kvietė: užsienio ateitininkams 
atstovaujančius — Petrą Ki
sielių, juniorą, Laimą Šalčiu
vienę, Maryte Šmitienę, Ritą 
Venclovienę ir Lietuvai atsto
vaujančius — Vidą Abraitį, 
Kęstutį Bagdžių, Saulių Gir
nių bei Emiliją Pundziūtę. 
Prezidiumui užėmus vietas, 
buvo skaitomi sveikinimai, jų 
tarpe LR prezidento Valdo 
Adamkaus ir Seimo pirminin
ko Vytauto Landsbergio. Žo
džiu Kongresą sveikino arki-
vysk. Sigitas Tamkevičius, 
Telšių vysk. Jonas Kauneckas 
ir buvęs federacijos vadas Juo
zas Polikaitis. Pirmajam Kon
greso posėdžiui pasibaigus, 
dalyviai skirstėsi vakarienei, 
po kurios grįžo į salę pasi
džiaugti jaunimu Talentų va
karo programoje, kurią pa
pildė ir talentas iš sendraugių 
tarpo. 

Talentų vakare Aldona ir 
Jonas Cingai įteikė premijas 
trims ateitininkų kuopoms. 
Cingai jau kelinti metai pra
veda konkursą pažymėti veik
liausias ir pavyzdingiausias 
kuopas Lietuvoje. 

Antroji Kongreso diena po 
Mišių prasidėjo sveikinimais 
ir kadenciją baigiančių val

dybų pranešimais. Pirmiausia 
kalbėjo AF pirmininkas V. 
Malinauskas. Po jo ataskaitą 
skaitė AF Tarybos pirm. Sau
lius Girnius ir AF Kontrolės 
komisijos pirm. Arūnas Peru
kus. Visi išvardino trejų netų 
reikalus faktais, tiksliais duo
menimis ir atvirumu. Netrūko 
ir savikritikos. 

Ataskaitas pabaigus, daly
viai skirstėsi pietums, po ku
rių grįžo trečiam Kongreso po
sėdžiui. Buvo prisiminta prieš 
Kongresą Kanadoje mirusi 
a.a.- dr. Aldona Lukienė, stei
gėja Užupių-Lukų stipendijų 
fondo studentams ateitinin
kams. 

Kongreso pagrindinį prane
šimą skaitė jo autorius istori
jos profesorius Vėjas Liulevi-
čius, užsienio ateitininkams 
atstovaujantis AF Tarybos na
rys. Turiningas pranešimas 
apie užduotis naujame amžiu
je buvo paskata ateitininkams 
drąsiai nešti Kristų į pasaulį, 
pasaulį formuoti, nelaukt, kad 
pasaulis mus formuotų. Toliau 
simpoziume, kuriame dalyva
vo visų sąjungų atstovai: JAS 
-Vilhelmina Raubaitė; MAS -
Kęstutis Bagdžius; SAS - Ire
na Grigalionytė; ASS - Petras 
Kimbrys ir užsienio sendrau
gių valdybos pirm. Algis Nor
vilas, buvo aptariami sąjungų 
pasiekimai, rūpesčiai, tolimes
nės veiklos gairės. Algis Nor
vilas aptarė JAV ir Kanados 
ateitininkų reikalus. Diskusi
jose Kongreso dalyviai kėlė 
klausimus, teikė siūlymus są
jungoms. Sesiją baigus buvo 
pietų pertrauka. 

Ketvirtajame Kongreso po
sėdyje buvo išrinkta Mandatų 
komisija, svarstomi dalyviams 
raštu pateikti įstatų pakeiti
mai. Pasiūlymų dauguma lietė 
smulkesnius reikalus. Vienas 
svarbesnių siūlymų, tai į AF 
rėmus įvesti etatinį generalinį 
sekretorių, Kongreso buvo pri
imtas ir patvirtintas. Po per
traukos vakarienei, posėdis 
buvo tęsiamas. Baigus įstatų 
pakeitimų svarstymus, buvo 
siūlomi kandidatai — AF pir
mininko, valdybos, tarybos ir 
kontrolės komisijos. Trūks
tant laiko, Kongreso rezoliu
cijų projektų pristatymas buvo 
atidėtas iki sekmadienio. \ AF 
valdybos pirmininkus buvo 
siūlomas Vidas Abraitis. 

Sekmadienį po šv. Mišių ei
sena iš Prisikėlimo bažnyčios 
atžygiavo į universiteto patal
pas. Prieš šeštąjį Kongreso po
sėdį sveikinimo žodį tarė 
Ateitininkų Šalpos fondo val
dybos pirmininkas dr. Petras 
Kisielius. Jis džiaugėsi Lietu
vos ateitininkų veikla, skatino 
ir ateityje neprarasti entuziaz
mo. Pranešė, kad Fondas ski
ria premijas kai kuriems Lie
tuvos ateitininkams ir pakvie
tė premijų mecenatus Joną ir 
Laimą Šalčius jas įteikti. Lai
ma Šalčiuvienė, vardindama 
premijuotus asmenis, į sceną 
pakvietė AF būstinės sekreto
rę Aušrą Kazlauskaitę, AF 
reikalų vedėją Laimutę Mi
kuckienę, JAS pirmininkę Vil
helminą Raubaitę, MAS pir
mininką Kęstutį Bagdžių, 
SAS pirmininkę Aliutę Permi-
akovaitę, ASS pirmininką Pet
rą Plumpą, AF valdybos sek
retorę Editą Bagdžiotę, dr. 
Vincą Rastenį, Vidą Abraitį ir 
Vygantą Malinauską. Premi
jas jiems įteikė Jonas Šalčius. 

Dalis Ateitininkų Sendraugių s-g06 Lietuvoje vadovybes. iŠ k.: dr. Vincą* Rastenis, ASS Lietuvoje garbes pir
mininkas, Lietuvos ateitininkų pagrindinis atkūrėju 1989 m., 10 metų buvęs Lietuvos ASS pirmininkas; Reda 
Sopranaitė, ASS Lietuvoje sekretore, veikli Vilniaus ateitininkė daug dirbanti su moksleiviais ir studentais. 
Petras Plumpa, naujasis ASS Lietuvoje pirmininkas, buvęs AF Tarybos narys, LR Vyriausybes patarėjas reli
gijų klausimais. 
Šeštasis ir Kongreso pasku

tinis posėdis pradėtas rezoliu
cijų projektų pristatymu ir jų 
priėmimu. Po to vyko rinki
mai. Vidas Abraitis buvo 
išrinktas pirmininku. Kongre
sas patvirtino ir jo vicepirmi
ninkės pareigoms pakviestą 
Laimą Šalčiuvienę. Priimtas 
buvo ir Petro Plumpos siūly
mas Kongresui AF garbės pir
mininku išrinkti Lietuvoj atei
tininkų atsikūrimo komiteto 
pirmininką ir ilgametį Sen
draugių sąjungos pirmininką 
dr. Vincą Rastenį. Susijaudi
nęs dr. Rastenis padėkojo ir 

apžvelgė ateitininkijos nueitą 
kelią. Buvo išrinkta Lietuvos 
Ateitininkų taryba ir Kont
rolės komisija. Jų sąstatas 
buvo paskelbtas „Iš Ateiti
ninkų gyvenimo" š.m. liepos 
29 d. laidoje). Naujuoju AF 
dvasios tėvu paskirtas Telšių 
vyskupuos vysk. Jonas Kau
neckas. 

Vidas Abraitis, tardamas 
naujai išrinkto AF pirmininko 
žodį, kvietė visus darniam 
bendradarbiavimui, padėkojo 
V. Malinauskui už jo atliktus 
darbus, skatino savarankiš
kumą sąjungose, ragino sąjun

gas stiprinti tarpusavio ry
šius. Padėkojęs už pasitikėji
mą, prašė pasimelsti už jį ir jo 
šeimą. Buvęs ir naujasis AF 
pirmininkai ir jų žmonos (Vir
ginija Malinauskienė ir Loreta 
Abraitienė) buvo apdovanoti 
gėlėmis. , 

Įspūdingas ir darbingas tris 
dienas trukęs XIII Ateitininkų 
Kongresas baigėsi. Kongresą 
uždarant, dr. Petras Kisielius, 
junioras, savo trumpą kalbą 
baigė pareikšdamas: , Jei ne
rasime išeities, per Kristų ją' 
sukursime!" 

fcA 
KENNEBUNKPORT, ME 
ATEITININKŲ POILSIO 

DIENŲ PROGRAMA 
Rugpjūčio 12 d. — 8 v. v. 

Frances Kavaliauskaitės pija-
nino koncertas. Po koncerto — 
vaišės. 

Rugpjūčio 13 d, — Lite
ratūros vakaras — prof. Bra
zaičio raštai. Vadovaus P. Jur
kus. 

Rugpjūčio 14 d. — Lietu
viai Sibire ir buvusiose Sovie
tų respublikose. Kalbės Juo
zas Gaila, ilgametis PLB at
stovas prie Lietuvos Seimo. 

Rugpjūčio 15 d. — Religi
nis koncertas. Vadovaus Fran
ces Kavaliauskaitė. 

Rugpjūčio 16 d. — A.a. 
dr. Alfonso Stankaičio pami
nėjimas. Vadovaus dr. Č. Ma-
saitis. 

Rugpjūčio 17 d. — Reli
ginė tema — ses. M. Palmira. 

Rugpjūčio 18 d. — Ginos 
Čapkauskienės ir Angelės 
Kiaušaitės koncertas, akom
panuojant dr. Sauliui Cibui. 
Po koncerto — vaišės. 

ŠIAURĖS AMERIKOS 
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 registruo
tis pas tarybos narį Vytą Že
maitaitį: 3226 South Carpen-
fcr, Chicago. IL, 60608 arba 
elektroniniu paštu: sąra
šas^ ateitis.org 

Visi prašomi pateikti savo 
vardą, adresą ir telefono nu
meri. Turintieji elektroninio 
pašto adresus prašomi ir tuos 
pateikti. 

ATEITININKŲ 
RENGINIAI 

Rugsėjo 1 - 4 d., Darbo 
šventės savaitgalį — Ateiti
ninkų studijų dienos Daina
voje. 

Rugsėjo 10 d., sekma
dieni — Ateitininkų veiklos 
atidarymo gegužinė Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Pra
džia 10:30 vai. r. 

Spalio 27 d , penktadieni 
— Ateities savaitgalio atidary
mas Jaunimo centre, Čikagoj. 

Spalio 26 d., šeštadieni — 
Ateities savaitgalis Ateitinin
kų namuose, Lemonte. 

— Ateit:es Šalpos fondo va
karienė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Spalio 29 d., sekmadieni 
— Ateities savaitgalis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 

STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Rugpjūčio 6 - 13 d. — Li
tuanistini!; mokyklų mokytojų 
savaitė. 

Rugsėjo 1 - 4 d. — Ateiti
ninkų Stucįjų savaitgalis. 

Rugsėjo 5 - 10 d. — Lietu
vių Fronto bičiulių stovykla. 

Liepos 30 d. — Dainavos 
metinė šventė. 

Dėl stovyklų informacijos 
prašoma k ?iptis į atskirų sto
vyklų vado.us. 

ATETTININKV 
STUDIJŲ 

SAVAITGALIS 
Ateitininkų Studijų savait

galis vyks Dainavoje š. m. rug
sėjo 1-4 d. Akademinėje pro
gramoje dalyvaus kun. A. Sau-
laitis, sesė Igne, Vėjas Liule-
vičius, Saulius Kuprys ir kiti. 
Koncertuos Rokas Zubovas, o 
literatūriniam vakarui vado
vaus Audrė Budryte. Žinios 
apie studentų suvažiavimą ir 
simpoziumą bus paskelbtos 
artimiausiu laiku. 

Kviečiame ateitininkų šei
mas ir studentus nuo 18 m. 
dalyvauti. Prašoma registruo
tis pas Vainį Aleksą: E-paštu: 
vainis@uic.edu. Telefonu — 
708-442-5869 

XII I Ateit ininku kongrese, Kaune vykusiame S m Cpoe 21-23 d I* k — 
k.idennj.i h.uin-s Ateitininkų federacijos pirmu. ,|cas Vygantą* Mali
nauską* ir naujai kadencijai AK pirmininku iAnnx 18 Vida* Abraitis 

Asta M. Astrauskas, MD 

p^aSrts. 
706-923-6300 

f+ttt*tmri\ P n ' • • l | L . _ 
re?§82-6S00 

DR. ARVYDAS J.DAJUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470S.MaJn8t 
Msfllliuit, 1.60443 
Tat 709-746-0089 

DAUAACEPELE.D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 8 t 
TWeyPark,IL60477 

708*1*8671 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M J). 
Valkų gydytoji 

900 RavMa Pi., Oriand Park. IL 
TeJ. 708-349-0887. 

Priklauso Palo* ir Chriat igooinerna. 
Nuolaida naujai atvykuskerns. 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
18643 W. 127* 8 * . 

Sūdą 101 
Lement, IL 

Tat 630-243-1010 

UNASSIDRYS,M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9630 S.RkJgeland Ava. 
Chfcago Rktae, IL 60415 

TU. 706-636-6622 
4149W63rd. St 

T6t 773-736-7709 

Dr.RUSSELLmiBR 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
parama dr. P. 

praktiką. VaL i 
na: plrmd 11-7, anW. •>«, 

t n e t t i o * . pankM. 1<M. kas 
antrą eeftd 10-2.1443 S. 80 

AVI . I Ctoovo, * -
TaL 709462-4188. 
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$46.00 
$60.00 

$250.00 
$66.00 
$86.00 

JAV $100.00 
Kanadoje ir kitur (U.8.) $115.00 
Tik teateiti—k> laižai 
JAV _ $60.00 $46.00 $38.00 
Kanadoje ir kitur <US.).„ $65.00 $50.00 $38.00 
UssakantiUetuva: 
Oro paltu __ _ $600.00 
Reguliariu paštu __ $100.00 
Tik eesradimiin laida oro pasta "Z2 •160.00 
Tik ioitadisnio laida reruliariu peštu $66.00 

Vyriausia redaktore - Damuta 
Administratorius - Valentinas KrasapĮjs 
Moderatorių. - kun. Viktoras Rimiene 

t Administragja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, Mlailiaiiiiii nedirba. 
• Bedakdjs dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, aastadianiaja nedirba. 
• Kadakrija ui •kalbinių, toriai neatsako. Skelbimų kainas atanintiamoa, 
garus prašymą, ka nors skalbti 
-rUdakrjjsitrainenmataianssTnnnntiiTni NsnsnrVihjsUsipoiiiųuBiaufn 
Siunčiant prašome pasilikti kopga. 

Dap#ffU8flJ66A— 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ka*.elL773-602-6000 
Namų M . 847-381-3772 

>YCUNtC.3.C. 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTŲ, POSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MedfceJ Ceraar 

10400 76 8LKanoeha.WI S3142 
10076900 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstatrics & Gynecotogy 

3*25 Highland Aveoue Suite 4A 
DownersGrove. IL80515 

43$ 852*418 
Valandos pagal susharima 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVafter s t , Lamort, R. 80489 
1301 CopparMMAve.,8uta 113, 

Joaat.lL60432 
Tei. 615-723-1864 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

HMsaryHBa) 
Tat 709 696 2131 

DR.VIUUS KUKAITIS 
SOMOS DAKTARAS « CMRUROAS 

FAMBVYMEDICALCUMC 
1no«eVi27St.Laniont,n.ao«M 

> Patas CommundyHoepaai 
rCnssHoapasl 

Tai 

_ .LTD. 
6192 8 . K a d * Ava. 
CNoaoo.IL 60929 
Tat 773-436-7700 : 

RIMGAUDAS NEkWCKA8,M.D. 
8. PRASAD TUMMALA. M.D. 

Skdtoa k- kraujagyslių igoa 
Vaiandoa pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4636VV.63 8L 
Ta i 779-736-7730 
Vaiandoa i 

JONAS V.PRUNSKJ8, MD 
TBV9DALLAS PRUNSKO, MD 
J3RBOORY SUELZLE. MO 
• • H O B I Pat i Traatmant Incttus* 
Nugaros• spcando, gsKo,, ąąnanų, 
vddfe, aammamą aaaaaaaįi m m. 
**į* gydyme sssjsjsjasj . 

Chjcago: 312-726^)600 
East Dundee. 847-551-1212 

McHanry. 815-383-9595 
Eik Grova: 847-718-1212 

ir UbartyvMa. ' 
www.nikx>l8pajn.com 

bR.čANAd&MJkus 
Dttilų gydytoja 

828 8Ms*whssmRd 
WHBli iatai . 9.60164 

TaL70aV344-1694 

Specialybė - vidaus ligos 
7 7 2 2 S . K s t i z » 8 A v « . 

C h i o ą g o j t 6 0 6 6 2 
Tol . 7 7 3 - 4 3 4 - 2 1 2 3 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASAJT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W . 8 3 9L , Burbas*, IL 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Branka Nainys 

MEKSIKIEČIŲ ANTPLŪDIS 
Rimtai išsigandęs, Pat Bu-

chanan bando amerikiečius 
įspėti, bet tai jam nelabai se
kasi. Balandžio mėnesį tolų 
pavojų Kalifornijai iškelian
čios jo kalbos nespausdino ir 
neminėjo nė vienas didesnis 
laikraštis. Kalbą vėliau pa
skelbė tik nežymus dešiniųjų 
laikraštukas, matyt, nepabū
gęs apkaltinimo žmogaus tei
sių pažeidimu. O tokie daly
kai dabar čia mada ir pavei
kūs. Tačiau Buchanan kalboje 
žmogaus teisių pažeidimo po
linkių įžiūrėti negalima, nors 
į tą antplūdį jis žvelgė iš ge
rokai neigiamos pusės. Bucha
nan tvirtino, kad dabartinis 
Kalifornijos gyventojų skai
čius — 34 milijonai — už 20 
metų padidės iki 50 milijonų, 
ir meksikiečiai čia sudarys 
daugumą. Jau ir dabar jų čia 
pilna. Jie beveik visi netei
sėti, tačiau gauna darbus, 
nors ir nemokėdami angliš
kai, leidžia vaikus į mokyklas, 
kuriose su jais kalbama ispa
niškai, ir išsirūpinę įvairias 
pašalpas, medicinos paslau
gas, gerai gyvena ir nedirb
dami. Vienos šeimos mažame
tė duktė prasikirto antakį. 
Ligoninėje,, skubios pagalbos 
skyriuje, tėvas, pildydamas 

mokratijos būtinybė, bet jeigu 
jomis naudojamasi valstybei, 
arba net kokiai kitai bendri
jai, pvz., aplinkoje įsigyvenu
siai tautinei grupei griauti, 
ar toks vyksmas irgi kaip nors 
pateisinamas? Juk žmogaus 
teisės turi būti visiems vieno
dos. Vietinių gyventojų, ypač 
įsigyvenusių tautybių telki
nių, JAV piliečių ir šiam kraš
tui lojalių, teisių apsaugos įs
tatymų Amerika, atrodo, sto
koja. Tai savo kailiu dabar pa
tiria ir Cicero lietuviai, ku
riuos iš nuosavos bažnyčios 
varo kaip tik tie patys meksi
kiečiai, tūkstančiais atkelia
vę, teisėtai ar neteisėtai apsi
gyvenę, net vietinio klebono 
remiami. Ką ir koks įstatymas 
čia saugo? 

•Austrija t ik už lygybę. 
„Daug kartų buvo bandoma 
sujungti Europą, — sako Aus
trijos kancleris Wolfgang. 
Schuessel, tačiau naudojantis 
kieno nors vyraujančia jėga. 
Dabar jau žadame ją suvieny
ti lygiateisių narių pagrindu, 
ir tai yra gerai. Bet atrodo, 
kad labai rimtai. pradedame 
abejoti šios minties praktišku 
įgyvendinimu..." Pagal „The 
Economist" liepos 8-tos laidą, 

j of^įSBPtSSSię sveiki ir vos ahg-
' fiškai susikalbantys meksikie-

•> .-••-. 

» 

apie 10 įvairiausių klausimų taip samprotauja Austruos vy-
. stebėjo, kaip čia atėję, riausybės vadovas, gerokai 

nusivylęs tokią vienybę puo
selėjančiais jau esamais są
jungininkais. Wolfgang Schu
essel iš naujo atkreipia dėme
sį į 14 ES narių Austrijai už
dėtus diplomatinius varžtus 
dėl kraštutinių dešiniųjų va
dovo Jeerg Haider- įjungimo į 

db#*^p 'a*laugas \ f nesiira- savo vyriausybę..Tokį sdren-
sim tamstos draudimo, banko dimą jis laiko nedemokratiš-

čiaf buvo skubiai palydimi 
kažkur vidun. Pagaliau ne
beiškentęs klausė seselės, ko
dėl čia taip darosi? Ir pa
aiškinimas buvęs toks: „Jeigu 
tamsta mums nesumokėsi 200 

; sąskaitos, mes esame 'stuck', o 
• už meksikieti užmokės mies-
' to,, apskrities ar dar kokia 
1. . W& luta labdara, kai tik mes 
l .0 nušiųsim jai sąskaitą". „Kur 
*X dar geresnį gyvenimą rasi?", 
j —klausia Buchanan. 
• Buchanan pastebi, kad Kah-
; fbrftąjoje-meksikiečiai kalba ir 
I apta praėjusius laikus, apie 
• tuos, kai dabartinės valstijos 
j — Arizona, New Mexico, Te-; 
; xas — buvo Meksikos žemės. 
; Teigia, kad jos buvo neteisėtai 
'. pagrobtos ir turi būti grąžin-
• tos. O. kas bus, jeigu dar po 
; ' pusšimčio metų jų čia pakan

kamai pribėgs ir savo balsais 
galės nulemti šių žemių li
kimą. Ne sukilimu, revoliuci
ja, bet tik demokratišku keliu, 
naudodamiesi laisvo apsi
sprendimo teise. Gal šis kon
servatyvusis JAV politikas ir 
ne per daug pro šalį šauna? 

ku, neteisėtu, net pažeminan
čiu. „Juk Haider vadovauja
ma dešinioji Laisvės partija 
rinkimus laimėjo demokra
tišku, teisėtu keliu, laisvu 
Austrijos piliečių sprendimu. 
Klausimas turėjo būti spren
džiamas susitarimu, bet ne 
galingesniųjų sumanytomis 
baudomis". Todėl mes turime 
apsispręsti, kokios Europos 
Sąjungos norime: kelių vy
raujančių tarybos valdomos, 
ar tarpusavyje lygių narių 
bendrijos", — klausia, pasįju-
tęs skriaudžiamas Austrijos 
kancleris. 

Austrijai taikomos diploma
tinės bei ekonominės baudos 
iki šiol ta\a* jau nepadarė, 
tačiau daug austrų šviesuo
menės privertė galvoti apie 
jų mažos tautos vietą bei pa
dėtį Europos sąjungoje. „Aš 
jaučiuosi įžeistas, todėl ir la-

Naujasis JAVanibasadorius Lietuvai John F. Taft, liepoi 25 d. buvo pasveikintas Lietuvos ambasados JAV-se 
suruoštu pobūviu. Iš kaires: Marieila Taft, amb. J. F. Taft, LR Seimo pirm. pavaduotojas Rimantas Dagys. Lie
tuvos amb. JAV Stasys Sakalauskas, Seimo narys Emanuelis Zingeris. Anatolijaus Milano nuotrauka. 

Žmogaus teisės — taip, de- bai piktas, — kalbėjo vienas 

Schuessel vadovaujamos Liau
dies partijos įtakingas parei
gūnas. — Sunkiai kovojome 
dėl įstojimo į Europos Sąjun
gą, bet kai mums jos prireikė, 
nebuvo nė vieno draugo. Nie
kas mūsų neužstojo. Tai mus 
labai užgavo. Taip tikrai ne
būtų atsitikę didesniam kraš
tui. Neparėmė mūsų nė 
mums artimi Vokietijos social
demokratai, dėl to Haider ne
susipratimo prancūzų už no
sies nuvesti. Mes nenorime 
būti dalis sąjungos vyrauja
mos bei įsakinėjamos pran-
cūzų-vokiečių direktoriato. 
Austrija iš tikrųjų nori būti 
Vakarų Europos dalis, nori 
būti ir sąjungos narė, dirbti 
drauge su kitomis Vidurio Eu
ropos valstybėmis, ypač su 
Vengrija, Čekija, Kroatija, 
Slovėnija, Lenkija, tačiau tik 
lygios narystės pagrindu. 

•Lygybės nori ir Lietuva. 
Čia aprašytas Austrijos paty
rimas Lietuvai galėtų būti 
gera pamoka, kuri į Europos 
Sąjungą įstoti siekia irgi tik 
tokiu pačiu lygybės pagrindu, 
ir labai nusivilų, jeigu tos ly
gybės nerastų. Pagal „Lietu
vos ryto" (rugpjūčio 3 d.) apra
šytą pokalbį su Lietuvos dery
bininkais, Lietuvos kelias į 
šią sąjungą, atrodo, daug sun
kesnis negu Austrijos, nes 
aukštą durų slenkstį reikia 
peržengti ir namuose. Sovietų 
įbauginti, žmonės nelabai no
ri užsieniečiams parduoti ką 
tik atgautos žemės ir taip pa
tenkinti vieną iŠ ES reikala
vimų. Yra nemažai priešta
raujančių ir dėl kitų priežas
čių. Juos irgi teks įtikinti ki
taip. Šalia to, pagal derybi
ninkus, Lietuva turi pakeisti 
arba priderinti 3,000 įstatymų 
(1,500 jų jau sutvarkyta), 
įsipareigoti sutvarkyti aplin
kos apsaugą (dabar užtruks 
apie 10-15 metų ir kainuos po 
apie 250 mln. litų per metus), 

pvz., pagerinti geriamą van
denį (kainuos apie 800 mln. 
litų), pertvarkyti vandens 
netekėjimą miestų vamzdy
nais (400 mln. litų;, sumažinti 
triukšmą oro uostuose, ES 
saugumo reikalavimams pri
derinti automobilius ir t.t. iki 
dar tolimos ribos. Ir jeigu vis
kas gerai seksis, ir jeigu Lie
tuva turės pinigų, gal pavyks 
įstoti į ES apie 2004-2005 me
tus, kartu su kitu, derėtis 
pakviestu, valstybių dešimtu
ku, narystę padidinant iki 25. 
Ir tik lygybės pagrindu. Ar 
tai iš tikrųjų įmanoma? 

• Ir Mongolijos valdžion 
grįžta buvusieji. Tačiau šį 
kartą l ada būti jau visiškai 
kitokie. „Dabar grįžtantieji 
yra ne kokios pabaisos, bet ta 
pačia kalba kalbantys žmo
nės", — sako rinkimus laimė
jęs, buvęs Mongolijos komu
nistų partijos vadovas Nam-
buriin Enkhbayar, raminda
mas ir savo tautiečius, ir ypač 
užsienio investuotojus, kai jo 
vadovaujama Liaudies revo
liucinė partija liepos 2-rą įvy
kusiuose rinkimuose vos ne 
šimto nuošimčių dauguma su
triuškino valdžioje sėdėjusius 
demokratus. Kai šiame žemės 
plotu didžiuliame, dviejų su 
puse milijonų gyvulių augin
tojų krašte buvo suskaičiuoti 
balsai, kuriuos rinko ir po 
palapinių kaimus ant arklių 
jodinėdami pareigūnai, paaiš
kėjo, kad iš 76 Mongolijos par
lamento vietų, Namburiin 
Enkhbayar laisiėjo 72. Prieš 
ketverius metus jo partija bu
vo laimėjusi Cik 26 vietas. 
Laimėtojų vadovas sako, kad 
jo laimėjimas nereiškia, jog 
Mongolija dabar bus vienos 
partijos valstybe. Maskvoje ir 
Didžiojoje Britanįjoje studija
vęs, 42 metų Enkhbayar, sa
vo idealu laikydamas Britani
jos ministrą pirmininką Tony 
Blair, save vadina „stepių 
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Danutė Bindokienė 

Kas priklauso Vidurio 
Europai? 

Blair" ir sako krašte puoselė-
siąs tik demokratiją ir rinkos 
ekonomiką. Kaip ten iš tikrų
jų bus, mes greitai gal ir ne-
žinosim, bet vienu geru Mon
golijos pavyzdžiu Lietuva tik
rai gali pasinaudoti: jos parla
mentui užtenka 76 narių. 

* Daugiau kaip 130,000 li
tų Danijos vyriausybė sky
rė Lietuvos informacinio leidi
nio „Gamtoje — kviečia nacio
naliniai ir regioniniai parkai" 
parengimui ir spaudai. Antra
dienį šis leidinys visuomenei 
ir žiniasklaidos atstovams bu
vo pristatytas Aplinkos apsau
gos ministerijoje. Tai viena iš 
valstybinių parkų institucijų 
plėtojimo projekto, finansuoja
mo Danijos aplinkos ir energe
tikos ministerijos, informaci
nės kampanijos dalių. Iš viso 
danai šiam projektui įgyven
dinti yra numatę skirti apie 5 
mln. litų. Kaip sakė aplinkos 
ministras Danius Lygis, tai — 
nepakartojama knyga. Anks
tesnieji turistiniai leidiniai re
tai užsimindavo apie gamtos 
vertybes ir neskatino jomis 
domėtis, o knygose apie gamtą 
nebuvo pakankamai informa
cijos norinčiam keliauti po 
gamtą, ją stebėti ir pažinti. 

I Elta I 

* Kauno taryba ketina 
pasiskolinti 20 mln. litų til
to statybai bei gatvių apšvie
timui. Iš šios sumos 12 mln. 
numatoma skirti tilto per Ne
muną ties M. K Čiurlionio 
gatve statybai, o 8 mln. — 
miesto gatvių apšvietimo 
tinklų atnaujinimui. Strategi
niu objektu mieste vadinamas 
tiltas per Nemuną pradėtas 
statyti prieš 9 metus. Sąmati
nė projekto vertė — 78 mln. 
litų, tačiau kol kas darbų at
likta už 43 mln. litų. Tilto sta
tybą buvo planuota užbaigti 
1996 metais, tačiau dėl lėšų 
stygiaus statybų pabaigtuvės 
atidėtos. <BNS> 

Tokį k laus imą iškelia „The 
Economis t" žurnalas š.m. lie
pos 8 d. laidoje. Dar nelabai 
sen ia i , m a ž d a u g prieš dešimt
metį . Europa buvo padal in ta į 
dvi da l i s — Rytų ir Vakarų . 
Sovietų okupuotų šalių gyven
to jams buvo nuolat pabrėžia
ma, kad j ie priklauso Rytams. 
Nepaisant tų įtikinėjimų, tau
tos, prievarta paverstos so
vietų imperijos satelitais, il
gėjosi nepriklausomybės. Jos 
taip pat troško priklausyti 
Vakarams, arba — geriausiu 
atveju — būti vadinamos Vi
durio Europa. Toji tariamoji 
Vidurio Europos sritis tuo 
metu tęsėsi maždaug tarp Bal
tijos ir Adrijos jūros. Dabar ji 
driekiasi daug toliau į rytus. 

Žlugus sovietijai. Vidurio 
Europos sąvoka pasidarė nebe 
taip aiški. Tvirtinama, kad 
Vidurio Europa dar vis egzis
tuoja — daugiau iš tradicijos, 
tačiau jos ribos nuolat keičia
si. Europą dalinti j Rytų, Vi
durio ir Vakarų dabar labiau
siai mėgsta JAV bei Europos 
Sąjungos biurokratai. Šios są
jungos centrinėje įstaigoje 
Briuselyje „Rytų ir Vidurio 
Europos" vardas taip prigijęs, 
kad jį išgyvendinti būtų jau 
nelengva. Kadangi valstybes 
(jų tarpe ir Lietuva), atsi
kračiusios komunistinio reži
mo, nebenori būti priskiria
mos Rytų Europai, kuri, jų 
manymu, yra susijusi su Rusi
ja, ir ES, ir JAV jas vadina 
Vidurio Europa. 

„Mitteleuropa" buvo popu-
| Hari Vokietijoje ir žymima jos 

leidžiamuose žemėlapiuose, 
priskiriant tam „neapčiuopia
mam viduriui" sovietų oku
puotus kraštus kartu su ry
tine Vokietijos dalimi. Kai su
griuvo ir Berlyno siena, ir so-
vietija, Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl patarė palaidoti 
ir Mitteleuropa sąvoką. Dau
gelis jam pritarė. 

Kai neseniai nepriklauso
mybę atkūrusios valstybės te-
besvyruoja ant „vakarų-vidu-
rio" ribos, tokių abejonių, kur 
jos priklauso, neturi naujosios 
NATO narės — Lenkija, Čeki
ja ir Vengrija. Jos save laiko 
Vakarų Europos dalimi. Ypač 
Lenkija, kuri per palyginti 
trumpą laiką tapo labiau va
karietiška, kaip daugelis val
stybių, visais laikais priklau
siusių Vakarų Europai. 

Lenkiją sparčiai vejasi ir 
Lietuva. Išsilyginus didžiajai 
daliai prieš Antrąjį pasaulinį 
karą tarp šių kaimyninių val
stybių buvusių nesutarimų, 
Lenkija Lietuvai rodo nemažai 
simpatijų ir tarptautinėje are

noje ne kartą pasirodė kaip 
veiksminga Lietuvos reikalų 
gynėja. Nors ne visi lenkų-
lietuvių tarpusavio santykiai 
taip sklandžiai vystosfrkaip iš 
šalies juos mato užsienis, 
tačiau lenkų vyriausybės pa
rama, Lietuvai siekiant na
rystės NATO ir ES, jau buvo, 
ir dar gali būti, naudinga. Rei
kia tikėtis, kad Lietuvos val
džios viršūnės atidžiai pastu
dijuos istorijos vadovėlius (tik 
ne sovietiniais laikais- išleis
tus) ir nepakartos klaidų, ku
rias praeityje — pradedant Jo
gaila, baigiant ponais,' bajo
rais ir dvasininkija — padarė 
Lietuva, nukrisdama "\ lau
kiantį Krokuvos ar Varšuvos 
delną, kaip prinokęs obuolys. 

Nepaisant, kad vakariečiai 
ir JAV; visas tris Baltijos val

stybes vis dar mėgina laikyti 
nedalomu vienetu, jų „klubas" 
pamažu pradeda iširti. Estija 
vis labiau glaudžiasi prie Suo
mijos ir apskritai Skandinavi
jos kraštų. Lietuva gręžiasi į 
Lenkijos pusę. galbūt. nuolai
dumu, draugiškumu ir net pa
taikavimu tikėdamosi laimėti 
Varšuvos paramą savo sie
kiams. Kažkur viduryje lieka 
Latvija, tebekovojant^, su vi
daus problemomis, kyrias su
kelia didelis rusakalbiu gy
ventojų nuošimtis ir-.n^ųplati-
nis Maskvos dėmesys d^l ta
riamo „savo žmonių". teisių 
apsaugojimo. -

Vis tik kai kurios valstybės, 
anksčiau vadintos Vidurio Eu
ropa, dabar jau pasisuko toli į 
Rytus. Viena jų — Baltarusi
ja, kuri, beveik vienintelė iš 
viso būrio tautų. truakra-
čiusių sovietų okupacijos, at
rodė jos besigailinti. Nors ji 
taip pat paskelbė nepriklau
somybę, bet pasiliko •-prie 
senųjų komunizmo simbolių ir 
galvosenos, todėl jos žingsniai 
į vakarietiškumą buvo netvir
ti, nepaslankūs, kol pagaliau 
sustojo. Baltarusijos preziden
tas, užuot vedęs s a w . tautą 
pirmyn, pradėjo dairytis atgal 
į „senus gerus laikus"* k©4> pa
galiau įsiprašė į Maskvos glo
bos ratą. Jeigu Rusija, kaip 
tvirtina prezidentas Vladimir 
Putin, vis tiek suks demokra
tijos keliu ir ieškos draugų Va
karuose, vargiai Kxenįliu;3 il
gai džiaugsis nedaug naudos 
žadančia sąjunga su Minsku. 

Dar užkulisiuose savo eiles 
jungtis j Rytus ar Vakarus 
laukia Ukraina. Be abejo/'ftu-
sija dės pastangas, kad tjertt ji 
per daug nesuartėtų su Lehki-
ja, kurios didėjanti įtaka" Va
karuose ją jau rimtai erzind. 

„ATEIKITE PAS MANE 
VISI!" 

N r . 3 ALEKSAS VITKUS Tęsinys 

Vakare išklausėme konce-
lebruotas iškilmingas šv. Mišias, vadovaujamas arki
vyskupo Sigito Tamkevičiaus, po kurių Vilniaus gatve 
ir Laisvės alėja eucharistinė procesija pasuko į Įgulos 
(Šv. Arkangelo Mykolo) bažnyčią. Pirmiausia ėjo su 
savo vėliavomis visų septynių Lietuvos vyskupijų pa
rapijų tikintieji. Juos sekė organizacijos, draugijos ir 
mokslo įstaigos. Po vyskupijų ėjo kviestiniai svečiai, 
vienuolijos, kunigai, kanauninkai, prelatai ir vysku
pai. Procesijos metu buvo giedamos įvairios giesmės, 
iš kurių man ypač patiko La m bi llote muzika ir šie 
žodžiai: 

Ji šios žemelės, ašarų klonio, 
į dangų kyla mošų mintis". 
Procesijai priėjus prie Įgulos bažnyčios, svečiai ir 

visa dvasininkija su jungtiniu choru įėjo į bažnyčios 
vidų Svč. Sakramento pagarbinimo apeigoms. Pagal 
seną Bažnyčios tradiciją, kongreso metu čia vyko, daž
niausiai tyloje, nuolatinė Švenčiausiojo adoracija, šiuo 
meilės Jėzui budėjimu ir užtarimo malda išreiškianti 
bažnyčios vienybę. 

Birželio 2 d., penktadienį, kongreso renginiai persi
kėlė į senąją Sporto halę, tą pačią, kur 1939 metais 
Lietuva pergalingai laimėjo Europos vyrų krepšinio 

čempionatą. Tikrai negalvojau tuomet, kad po daugiau 
kaip 60 metų čia grįšiu, tik jau ne kaip jaunas en
tuziastingas žiūrovas, bet jau kaip pražilęs maldinin
kas. Palapinėje prie halės iki pat nakties vyko Baž
nyčios institucijų ir organizacijų prisistatymas, o visa 
ši diena buvo vykusiai pavadinta Viešpaties vynuogy
no darbininkų diena. Po rytmetinės liturgijos halėje 
vyko bendri pietas. 

Popiet įvairiose Kauno bažnyčiose vyko konferenci
jos, kurias, deja, turėjome apleisti, nes reikėjo laiko 
paskirti ir susitikimui su mūsų giminėmis, o be to, 
dalyvauti ir Čiurlionio, ir Vytauto Didžiojo (karo mu
ziejų lankyme su visa grupe. Organizuoti įvairius susi
tikimus su giminėmis labai padėjo gerai veikiantis 
„Lietuvos telekomo" tinklas. Nusipirk telefono kortelę, 
kyštelk ją į automatą, surink numerį, vietinį ar toli
mesnį, ir tik lauk skambučio. Kalbant gali ekrane ma
tyti, kiek tau liko apmokėto kortelės laiko. Lengva ir 
patogu, ir galioja ji visoje Lietuvoje. 

Nedalyvavę rytinėje liturgijoje turėjo progą susipa
žinti su Kauno senamiesčiu, katedra ir kunigų semi
narija. Vakare dalyvavome Eucharistijos šventime di
džiojoje Prisikėlimo bažnyčioje, kur vyskupas Juozas 
Žemaitiskoncelebravo šv. Mišias, Liko atmintyje įspū
dinga Fausto Strolios įžangos giesmė: 

jŠutelk visus šventoj rimty, 
Gilioj maldoj, Sūnaus aukoj 
Tave pagarbint, Viešpatie!" 
Po to vėl atgal į halę, kur vyko nepaprastai spalvin

ga vakaronė, vadovaujama folkloro ansamblio „Kupo

le". Čia girdėjome įvairių instrumentų muziką, dainas, 
į kurias ilgainiui įsijungė šokiais bei rateliais ir žiū
rovai. Turėjau stebėtis rengėjų sumanumu mokėti. 
įtraukti visus į tą didelę džiaugsmo šventę. Tokio re
liginio pakilimo dar nebuvau savo gyvenime matęs. 

Šeštadienis, birželio 3 diena, buvo pavadinta vaikų 
ir jaunimo diena. Nors pagaliau atsirado ir daugiau 
laiko pabendrauti su giminėmis, iš dalies gailėjomės 
nedalyvavę ir nematę visų tos dienos kongreso rengi
nių. Pasirodo, kad vaikai rinkosi į Rotušes aikštę, o iš 
ten — į Santaką, kur vyskupas Eugenijus Bartulis. 
laikydamas šv. Mišias, savo entuziazmu tiesiog už
būrė vaikus. Sako, buvo labai įspūdinga, kai vaikai. 
susikabinę rankomis, giedojo: 

„Mes norim nešti tavo taiką. 
Kur neapykanta, leisk sėti Tavo meilę, 
Kur įžeidimas, Tavo atlaidumą, 
Kur abejonė, tikėjimą Tavim". 
Po to vaikai, stovėdami ir sudėję rankas kryžmai ant 

krūtinių, priėmė šv. Komuniją. Neapsakomas įspūdis. 
ir ne vienas ten buvusiųjų suaugusių turbūt pagalvojo: 
Bažnyčia Lietuvoje nepražus! Vaikai pietavo stadione. 
kur juos koše maitino kareiviai, o dalyti pietus padėjo 
savanoriai. Po to vaikai dalyvavo įvairiuose kūrybi
niuose būreliuose, šioje nuotaikingoje programoje tal
kinant žinomiems aktoriams. Turėjome stebėtis, kaip 
kruopščiai ir profesionaliai buvo pasirengta šiems šo
kiams, žaidimams ir kitiems renginiams. 

Jaunimui pritaikytos konferencijos vyko įvairiose 
bažnyčiose ir vienuolynuose, ir po jų dalyviai savo 

džiaugsminga eisena pajudėjo Vilniaus gatve rink 
Jgulos bažnyčios, o iš ten — Parodos gatve aukštyn į 
Kauno halę dalyvauti šv. Mišiose, koncelebruojantr.ar-
kivyskupui Audriui Juozui Baėkiui. Diena buvo,ba"tgta 
krikščioniškos muzikos koncertu toje pačioje halėje. 
Sako. kad tai buvo dar nematytas vaizdas: kunigai, 
vienuolės, jaunimas ir pagyvenę žmonės, dainuojantvs 
ir šokantys visi kartu, nesvarbu, ar jie mūvėjo ke-kies. 
sijonus ar sutanas. . s;. 

O ką mes tuo laiku veikėme? Giminių globojami, 
aplankėme žymųjį baroko stiliaus Pažaislio •vienuo
lyną, kurį 17-me šimtmetyje pastate Lietuvos dtdrkas 
Pacas ir atidavė kamaldulių (tam tikra rūšis benedik
tinių ordinoi vienuolijai. Pats vienuolynas pergyveno 
sunkius laikus, kai 1812 m. Napoleono kariaunapa-
dare nemaža žalos, ir kai rusų caras Mikalojus I-vie
nuolyną atidavė stačiatikiams. Nepriklausomybes lai
kais čia buvo įsikūrusios šv. Kazimiero seserys iš 
Amerikos. Sovietai vienuolyne įrengė ligonine, o.vė
liau jį pavertė Čiurlionio muziejumi. Atgavus nepri
klausomybę, vienuoles grižo. 

Važinėjant buvo progos išgirsti ne viena sąmtįmfgą 
istoriją apie taip dar ne senus sovietinius laikus, S*oi 
sovietų grupe lankosi karališkoje \Vindsoro pilyje 
Šeimininkai anglai padainuoja ir kviečia .-vėčius- pasi
reikšti, neužmiršdami perspėti, kad jie išleistų visns 
negražius žodžius, jei tokių būtų. ..Ižuot ju. sakykite 
.tralia lia". — sako anglai. Rusai sutiko, ir penkias 
minutes trauke ..tralia lia". 

(Bus daugiau; 
.« 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
PAULĄ WOJTAN SUSIŽIEDAVUSI SU 

LIETUVA 
jfaula Wojtan, trejus metus 

dirbusi Lietuvoje, Alytuje, 
„Taikos korpuse" (Peace 
G©rp), gyvena Livonia, MI. Tai 
Dietroito priemiestis. Kai grįžo 
pabaigusi tarnybą Lietuvoje, 
susirado mane, rašantį šias ei
lutes, ir susigiminiavome. Pir
moje eilėje aš ją pakviečiau 
„Lietuviškas balsas" radijo 
programoje papasakoti apie 
turfetą darbą Lietuvoje ir Lie
tuvą. Tai buvo pernai prieš 
Kalėdas. Kalba neblogai lie
tuviškai. Atvažiavo pas mane 
padaryti pranešimo įrašą, pa
sirašiusi lietuviškai ir, galima 
sakyti, su visais rašybos ir rai
džiu ženklais. Taip ir prasidė
jo mūsų „giminyste". Tai nuo
taikinga, pilna energijos len
kų kilmės amerikiete. Dažnai 
aplanko Dievo Apvaizdos pa
rapiją. Dalyvavo Vasario 16-
osios, kovo 11-osios minėji
muose, kuriuos paįvairino sa
vo pranešimu, apie turėtą dar
bą Lietuvoje, Dievo Apvaizdos 
parapijos kirkščioniškosios 
tarnybos surengtoje pensi
ninkų popietėje ir parodė savo 
turimus gintaro turtus. Turi 
daug tautinių juostelių ir juos-
Uįr didelį fotografijų albumą 
iš jos darbų ir Lietuvos vaiz
dų, turi gražius tautinius dra
bužius bei kitokių jai brangių 
ir mums artimų dovanų iš Lie
tuvos. Dalyvavo tautinių šo
kių šokėjų išleistuvėse, susiti
kime su Lietuvos Respublikos 
konsulu New Yorke dr. Ri
mantu Morkvėnu. Visur, tik 
kaip stebėtoja — viešnia. Pau
lą daug kas pažįsta ir ji mielai 
su visais pasikalba. Turėjo ra
dijo programą Alytuje. Ryšiai 
sa Lietuva nenutrūkę. Per sa
vaitę parašo ir gauna gana 
daug laiškų. Kartais, esant 
svarbiam reikalui Lietuvoje, 
parenka aukų ne tik lietuviš
koje, bet ir savo parapijose. 
Žmonės neatsisako jos dar
bams aukoti. Kai pamato ma
ne, rašantį šias eilutes, tuojau 
ateina, apkabina, pabučiuoja 
senio veidą, palikdama lūpų 
dažų nuospaudas ir senis „su 
humoru" nesiprausia net visą 

savaitę. 
Sutarėme vieną sekmadienį 

aplankyti Švento Antano pa
rapiją. Šv. Antano parapijos 
parapijiečiai yra daugiau, 
negu vyresnio amžiaus žmo
nės, bet dvasioje tvirti mil
žinai. Paulą rado su visais 
daug bendros kalbos ir. galiu 
tvirtinti, kad visi ją suprato ir 
ji visus suprato. Tai buvo ma
loni sekmadienio atgaiva Pau
lai ir parapijiečiams. 

Šv. Antano parapijoje para
pijiečių yra tarp pusės ir viso 
šimto. Turi parapijos chorą, 
iškilmingai pamini visas reli
gines ir tautines šventes ir šv. 
Mišios yra aukojamos lietuvių 
kalba septynis kartus per sa
vaitę. Parapijos klebonas, ku
nigas Alfonsas Babonas visa
da bendrauja su parapijie
čiais, visada randamas klebo
nijoje ir yra bendro amžiaus 
su parapijiečiais. Noriu pri
mint, kad daugelis „dypukų" 
Šv. Antano parapijoje pradėjo 
pirmuosius žingsnius Detroi
te. Ten buvo visų vargų ir 
džiaugsmų pradžia ir pabaiga. 
Kitoje gatvės pusėje buvo taip 
vadinamas „valsčius". Ten 
sprendėme visas problemas, 
daktarai rašė receptus ir ad
vokatai davė patarimus, tai 
buvo maždaug prieš 50 metų... 

Taigi Paulą ne tik mielai 
draugauja su Dievo Apvaizdos 
parapijos parapijiečiais, bet 
mielai aplanko Šv. Antano 
parapijiečius — ko nepadaro 
nei mūsų veiksniai, nei atvykę 
politikai ar kultūrininkai iš 
Lietuvos. Ji Šv. Antano para
pijos bažnyčioje meldėsi lietu
viškai, naudodamasi šv. Mišių 
knygele, ir, susiradusi giesmy-
nėlį, giedojo ŠvC. Panelės Ma
rijos litaniją kartu su parapi
jiečiais, nes tai buvo gegužės 
mėnesio sekmadienis. Valio 
Paulai Wojtan! - sako „Lietu
viškas balsas" o, Šv. Antano 
parapija lieka dėkinga už ap
silankymą parapijoje ir sek
madienio praturtinimą... 

Kazys Gogelis 

Sekmadieniais ;x> Mišių visada malonu Detroito Sv. Antano parapijos 
svetainėje susitikti ir valandėle — kita pabendrauti su draugais, senais ir 
naujais pažįstamais Iš k Paulą H'ojtan. Regina JuSkaite-Svobiene. Jū
rate Sajus-Sajauskiene ir Kazys Gogelis. Nuotr. VI. Statkaus 

•ftllšSii 

Uolioji „Saulutes". Lietuvos vaikų globos būrelio, nare Marytė Zabloc-
kiene su vyru Antanu „Saulutės" Padėkos vakaronėje PLC Bočių menėje 
liepos 7 d. Indrės Tijūnelienės nuotrauka. 

Po Reginos ir Bernardo Narušių anūko Jono Narušio Sutvirtinimo sakramento su Čikagos arkidiecezijos arki
vyskupu, kardinolu Francis George. Priekyje iš kaires: Teresėie Narušytė, George ir Viktoras Narušiai; antroje 
eil.: Klara Narušienė, kard. Francis George ir Jonas Narušis. , 

GIMĖ TREČIOJI 
DUKRYTĖ 

Dr. Edžio ir Kristinos Raz
mų šeimoje liepos 25 d. gimė 
trečioji dukrelė — Lana Kris
tina. 

Naujagime džiaugiasi dvi 
sesutės: Gabrytė ir Emilija, 
taip pat seneliai Algirdas ir 
dr. Roma Kličiai, dr. Antanas 
ir Alė Razmai. Nemažiau 
džiaugiasi kiti gimines ir 
draugai. 

• i 

,.Ėsk, ožkyte, žalio šieno, duok Daivutei balto pieno..." Daivutė šią vasarą 
lankėsi Lietuvoje ir turėjo progą pabendrauti su dėdes Geniaus kaimynės 
ožkele. Indrės Tijūnelienės nuotrauka ". :' 

Buvęs ilgametis Cie\eiando Lietuviu Bendruomenes pirm:: įkas, visuo
menininkas Jurui- M.ilskis liepos mėnesį švente 90 metų su. iktį. Ta pro
ga jį pasveikino Lietuvos Respublikos garbes konsule Ohio s istijai Ingri
da Bubliene. apjuoMi.-i sukaktuvininką padėkos juosta. 

• • • • > . : 
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Gamtos mėgėjas Aleksiukas Kubi
lius savo pusseserei Gintarei Dau-
lytei aiškina apie rastos paukščio 
plunksnos švelnumą 

Nuotr R a m u n ė s Kubiliūtės 

—Vienos valso sukurvie — Alvyda Gudeniene ir Mike Vujanovicius I j r (>i i l nnm. i - B. i luk. i * dukra I).mule Cli.uup ir Vytuku (h.imp lanko"! Field muziejuje Čikagoje 
„Pipinukas" 
gegužinėje 

Povilas Sieczkowski džiaugiasi „diplomu" Pipirų ratelio 



LIETUVOS TEISĖS 
AKADEMIJA MINI 

DEŠIMTMETĮ 
Lietuvos Teisės akademija 

gyvuoja jau dešimtmetį. Neil
gas, tačiau labai prasmingas, 
laiko tarpas — akademija kū
rėsi ir brendo drauge su Lietu
vos Nepriklausomybe, metai 
iš metų populiarėjo besiren
kančio specialybę jaunimo tar
pe. 

Susikūrusi kaip Lietuvos 
policijos akademija, 1997 me
tais akademija praplečia stu
dijų programą, pakeičia pa
vadinimą, 1998 m. patvirtina 
statutą. Nuo tada ji rengia 
kvalifikuotus ne tik policijos, 
penitencinės veiklos, bet ir 
teisės, valdymo, socialinio dar
bo specialistus. Pradėjusi nuo 
712 studentų, Lietuvos Teisės 
akademija tapo modernia 
aukštąja mokykla, kurioje mo
kosi 4,500 studentų. 

Studentai — pagrindinis 
akademijos vadovų, pedagogų 
rūpestis. Kasmet priimama 
apie 1,600 studentų, kurie 
teisės bei kitų mokslų pa
žinimą pradeda bakalauro 
arba taikomosiose studijose, 
vėliau gali tobulinti žinias ma-
gistrantūroje ir doktorantū
roje. Vis daugiau laiko studijų 
programose skiriama savaran
kiškoms studijoms, tam kuria
mos tinkamos sąlygos: per
tvarkoma biblioteka, turtina
mi jos fondai: užsakinėjami 
leidiniai, tobulinamos duome
nų bazės. 

Katedrų skaičius išaugo nuo 
5 iki 30. Vien tik pastaraisiais 
metais įkurtos keturios naujos 
katedros: Teisės istorijos, Vie
šojo administravimo, Filosofi
jos ir Politologijos. Išsiplėtė 
mokymo bazė, šiuolaikiška 
aparatūra aprūpinti kabinetai 
ir laboratorijos. Daugiau kaip 
pusė visų mokslo ir mokslo pe
dagoginių darbuotojų turi 
mokslo laipsnius bei pedago
ginius mokslo vardus. Dokto
rantūroje šiuo metu yra 70 
doktorantų, eksternu diserta
cijas rengia 22 žmonės. Aka
demija turi teisę teikti dakta
ro ir habilituoto daktaro 
mokslo laipsnius bei docento 
ir profesoriaus pedagoginius 
mokslo vardus. 

Vienas pagrindinių akade
mijos tikslų — plėtoti funda
mentinį ir taikomąjį mokslą, 
būtiną mokslo ir studijų vieno
vei bei teisėtvarkos ir valdymo 
sistemų plėtotei. Akademija 
vykdo teisės, valdymo, polici
jos veiklos ir kitų mokslo 
sričių, aktualių teisėsaugos 
problemų tyrimus, dalyvauja 
rengiant Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės aktų 
bei valstybinių teisėtvarkos 
programų projektus, pagal 
užsakymus atlieka jų moksli
nę ekspertizę, taip pat daly
vauja juos įgyvendinant, vyk
do mokslo programas kartu su 
šalies ir užsienio universite
tais, kitomis mokslo ir studijų 
institucijomis. 

Akademijoje nuolat vyksta 
mokslinės konferencijos, semi
narai. Moksline veikla užsi
ima ir studentai, ir moksli
ninkai, kurie sėkmingai ben
dradarbiauja su Europos salių 
aukštųjų mokyklų studentais 
bei universitetų teisės moksli
ninkais. Čia jiems talkina Eu
ropos studentų teisininkų 
draugija ELSA LTA. Moksli
nei veiklai organizuoti ir koor
dinuoti yra įsteigtas Mokslo 
centras, pavaldus mokslo pro
rektoriui. 

Plečiasi tarptautiniai ryšiai, 
siejantys akademiją su 23 
užsienio valstybių universite
tais, aukštosiomis mokyklo
mis ir teisėsaugos institucijo
mis iš Austrįjos, Belgijos, 
Didžiosios Britanijos, Švedijos 
ir kitų šalių. Kartu dalyvauja
ma įvairiose tarptautinėse ES 
programose, vykdomi moksli

niai tyrimai, keičiamasi stu
dentų ir dėstytojų stažuotė
mis. Vienas pagrindinių tikslų 
— tinkamai parengti teisi
ninkus, sugebančius dirbti pa
gal Europos Sąjungos įsta
tymų normas bei galinčius ak
tyviai dalyvauti valstybės ins
titucijų veikloje ir jų refor
mose. 

Teisės akademijos metų 
pradžia buvo pažymėta su
dėtinga situacija, kurią nu
lėmė nepakankamas aukštųjų 
mokyklų finansavimas. Jį nu
matyta dar sumažinti. Pra
ėjusiais metais Finansų mi
nisterija aukštosioms mokyk
loms nepervedė 20 milijonų 
litų. Lietuvos teisės akademija 
gavo tik 88,2 proc. skirtų lėšų, 
dėl to negalėjo įgyvendinti da
lies numatytų darbų. 

Kai kurios aukštosios mo
kyklos protestuodamos vienai 
dienai nutraukė akademinį 
darbą. Šiai akcijai nepritarė 
trys Lietuvos aukštosios mo
kyklos, tarp jų ir Teisės aka
demija. Lietuvos aukštųjų mo
kyklų rektoriai 1999 m. gruo
džio 30 dienos konferencijoje 
priėmė kreipimąsi, kuriame 
reiškiamas susirūpinimas Lie
tuvos valstybės ir jos aukštojo 
mokslo ateitimi, informuoja
ma, jog kreiptasi į Lietuvos 
Respublikos Seimą ir Vyriau
sybę bei neatmetama gali
mybė imtis griežtų protesto 
akcijų, nuiratytų praėjusių 
metų gruodžio 16 d. Lietuvos 
aukštųjų mokyklų rektorių 
pareiškime. Tačiau Akademi
jos Senato nariai nepritarė 
kvietimui nutraukti akade
minį darbą, nes pagrindinė 
aukštosios mokyklos pareiga 
— rūpintis studentais ir suda
ryti jiems kuo palankesnes 
sąlygas dirbti. S.m. sausio 
mėnesio pradžioje premjeras 
Andrius Kubilius susitikęs su 
Lietuvos studentų sąjungos 
atstovais, pažadėjo pasirū
pinti, kad valstybės įsiparei
gojimai aukštosioms mokyk
loms būtų vykdomi. 

Š.m. birželio 30 d., mokslo 
metų pabaigoje, net ir esant 
finansiniams nepritekliams, 
grojant iškilmingam maršui ir 

. palydint „Gaudeamus", buvo 
išleista pirmoji gausi teisinin
kų ir valdininkų magistrų lai
da — daugiau nei trisdešimt 
studentų, baigusių teisę ne
akivaizdžiai, bei kiek mažiau 
dieninėse studijose ir tik 14 
baigusių valstybinio valdymo 
dienines studijas. Visi jie gavo 
teisės magistrų diplomus. Ši 
diena sutapo su akademijos 
dešimtmečiu, tad šventė buvo 
dar iškilmingesnė. Ją savo ap
silankymu pagerbė ir ne vie
nas valdžios atstovas. Akade
mijos rektorius prof. Alvydas 
Pumputis pabrėžė, kad „Lie
tuvos Teisės akademija pa
kviesta rengti naujos kartos 
teisininkus, gebančius dirbti 
visose teisėsaugos struktū
rose, viešojo administravimo 
sistemoje bei privačioje veik
loje". Rektorius pasidžiaugė, 
gog studentai, rengdamiesi 
savo darbinei karjerai, suvokė 
akademijos studijų galimy
bes"; „Lietuvos teisės akade
mijos absolventai stiprins ne
priklausomą Lietuvą, saugos 
ir gins žmogų, tvirtai jausis 
konkurencinėje aplinkoje". 

Reikia tikėtis, kad tai nau
jos, atgimusios Lietuvos pa
žangi teisininkų karta. Tai ko
manda, kuri, prisiekdama žo
džiais „pasižadame būti išti
kimi Lietuvos Respublikai... 
gerbti ir vykdyti jos Konstitu
ciją bei įstatymus... stiprinti 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
demokratiją... gerbti ir nepa
minti Teisės akademijos var
do..." prisiėmė sau nelengvą 
naštą — eiti teisybės ieško-
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Pirmoji Valstybinio valdymo studijų Teises magistrantai po diplomų įteikimo š.m. birželio 30 d. Pirmoji iš 
dešinės — šio straipsnio autorė Nendre Černiauskienė. 

ŠALPA LIETUVAI - RYŠYS SU 
LIETUVYBE 

„Drauge" nuolat veikia 
JAV Lietuvių Bendruo
menės Socialinių reikalu 
tarybos vedamas skyrelis, 
kuriame įvairių kartų lie
tuviai gauna praktiškų pa
tarimų. Čia pat skaitome 
apie aukas neįgalių vaikų 
gydymui, našlaičiams, par
tizanams, mokykloms... 
Dirbti su įvairiomis gru
pėmis žmonių Lietuvoje, o 
taip pat su Amerikoje gyve
nančiais vyresnės kar tos ir 
naujai atvykusiais lietu
viais reikalingi ištisi komi
tetai... Daugelis, buvę Čika
goje, yra lankęsi „Sekly
čioje", įsikūrusioje 71-
ojoje gatvėje ir vadinamoje 
pagyvenusių bendravimo 
centru... Visa tai, i r ne t ik 
tai, yra Birutės Jasai
tienės, JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmi
ninkės, be kitų apdovano
jimų turinčios ir Gedimino 
III laipsnio ordiną u i Lie
tuvos vaikų globą, ūkis. 

Audronė Viktorija Škiu-
daitė paprašė BIRUTĘ 
JASAITIENĘ papasakoti 
apie savo vadovaujamos ta
rybos plačiašakę veiklą. I r 
taip gimė šis pasakojimas. 

Birutė Jasaitienė. 

Socialinių reikalų taryba 
buvo sudaryta 1982 m., norint 
padėti „dipukų" senėjančiai 
kartai. Nors šie žmonės daug 
metų pragyveno Amerikoje, 
bet ligos, senatvė atitolino 
juos nuo Amerikos gyvenimo, 
ir jie primiršo anglų kalbą. 
Dėl to atsirado įvairių nepato
gumų: reikėjo pildyti įvairius 

jimo keliu. Prabėgs ne metai 
ir ne dveji, gal net ir ne 
dešimtmetis, kol kiekvienas 
magistrų ras savo valtelės irk
lus. Burės didumas ir spalva 
palankiam vėjui pagauti pri
klausys nuo nuveiktų darbų. 
Ir aš jiems palinkėčiau sėk
mės! 

Teisės magistrė 
Nendrė Ragalevičiūtė-

Černiauskienė 

dokumentus, turėti reikalų su 
Amerikos įstaigomis ir t.t. 

Aš į Socialinių reikalų ta
rybą atėjau 1990 m. Tai buvo 
Lietuvos laisvėjimo metai. 
Buvo visiškai pasikeitusi ir 
darbų plotmė. Reikėjo ne tik 
padėti senstantiems ameri
kiečiams lietuviams, bet ir ap
tarnauti naujai atvažiavusius. 
Ir čia, „Seklyčioje", kur yra 
Socialinių reikalų tarybos 
būstinė, veikia visos šios veik
los centras. Yra kelftas komi
tetų. 

1991 m. įkurtas „Lietuvos 
vaikų vilties", kuriat vadovau
ja Gražina Liautaed komite
tas, kuris rūpinnMfcT ietuvos 
vaikų gydymu. Jis-įsikūrė at
sitiktinai. Atvažiavęs į Čikagą 
ir apsigyvenęs „Seklyčioje" 
gydytojas pediatras., iž Kauno 
paprašė supažindinti jį su 
kokia nors Amerikos vaikų 
ligonine. Kadangi !Šv. Kry
žiaus ligoninės seselės nesuti
ko jo priimti, prisiminiau, kad 
neseniai mūsų tarvbos narys 
kun. Antanas Sauląitis buvo 
prašęs pasidomėti,] kas yra 
Shriners ligoninė, kur nemo
kamai gydomi Leųkijos vai
kai. 

Susiradau Shriners ligoninę 
telefonų knygoje, gavau au
dienciją. Pasiėmiau laisvą 
dieną, nes aš tada dar dirbau. 
Gydytojas John Lubicki, kuris 
vėliau tapo mūsų ir visos Lie
tuvos vaikų draugas, paskyrė 
mums 4 valandas. Tarp kitko, 
jis pasakė, kad šioje ligoninėje 
yra gydomi viso pasaulio vai
kai. Aš paprieštaravau: „Ne, 
daktare, čia negydomi Lietu
vos vaikai". „O kodėlgi ne!?",-
pasakė daktaras. Ir taip pra
sidėjo mūsų bendradarbiavi
mas. „Seklyčioje" nuolat gyve
na keletas iš Lietuvos atvežtų 
vaikų su tėveliu ar mama, ku
rie arba laukia operacijos, 
arba sveiksta po operacijos. 

Tuomet Socialinių reikalų 
tarybos posėdyje pasiūliau 
kurti komitetą. Sakiau, 
galėtume atvežti iŠ Lietuvos 
operuoti 1-2 vaikus per mėn. 
Kolega žurnalistas pasijuokė 
iš manęs: „Ką tu čia šneki! Iš 
kur gausi pinigų? Atveši 
vieną-du vaikus, ir viskas 
užsibaigs". Dabar aš jam tai 
primenu. 

Šis komitetas labai gerai 
įsitvirtino, amerikiečiai lietu
viai jį noriai priėmė. Jau 
atvežta gydyti 150 vaikų. 
Buvo atvažiavę tobulintis 10 
gydytojų, 3 medicinos seserys. 
10 kartų į Lietuva operuoti ir 
konsultuoti važiavo daktaras 
J. Lubicki su komanda (kaip 
prisimenate, Lietuvoje jie pa
lieka ir visą nusivežtą apa
ratūrą). 

1993 m. su dukra Jūrate 
Budriene nuvažiavusios i Lie
tuvą pagalvojome: juk ne
galėsime visų vaikų, kuriems 
reikia pagalbos, atvežti į 
Ameriką. Todėl susitarėme su 
Santariškių ligonine ir 
įsteigėme „Lietuvos vaikų vil
ties" operacinę. Tų metų spa
lio mėn. ji buvo atidaryta. 

Bedirbant pasitaiko visokių 
nuotykių - ir gražių, ir nela
bai. Štai tuomet, nuvažia
vusios į Lietuvą, nutarėme 
užeiti pas sveikatos ministrą 
Brėdikį papasakoti, ką mes 
čia darome. Susitarėme dėl 
priėmimo. Kai nuėjome, bu
vome sekretorės išbartos, kam 
niekais- trukdome poną mi
nistrą, jis neturintis laiko. 
Priėmė viceministras. Kitą 

„dieną, išgirdęs iš savo pava
duotojo apie mus, jau pats 
ministras puolė mūsų ieškoti. 
Bet mes nebesusitikome, nes 
turėjome išvažiuoti. Susirado 
atvažiavęs į Čikagą. Įdomiau
sia, kad pirmas jo klausimas 
buvo: „O kiek skirsite pinigų 
operacinės atidarymui, priė
mimui?" Pasakiau, kadangi 
pati negalėsiu važiuoti, duo
siu savo dalį: 500 dol. Atidary
damas operacinę ministras 
pasigyrė, kad tai jo projektas. 

Šitaip reikia dirbti?! Jūsų 
valdžios žmonės dirba sau, o 
jie turi dirbti žmonėms, nes 
žmonės jiems moka algas. Da
bar mes nieko bendra netu
rime su Sveikatos ministerija. 
Įrengimus užsakome Euro
poje, gauname sąskaitą ir ap
mokame patys. Štai neseniai 
įrengėme naują sterilizavimo 
aparatūrą, kuri kainavo 
70,000 dol. Amerikoje gau
name naudotos įrangos. Mat 
universitetinėse ligoninėse 
aparatūra keičiama dažnai, 
nes būsimieji gydytojai turi 
mokytis prie naujos apa
ratūros. Gauname įvairių kitų 
dalykų tiesiai iš fabrikų. Yra 
visokių galimybių, tik reikia 
žinoti, kaip jomis pasinaudoti. 
Santariškėse jau turime du 
moderniai įrengtus kamba
rius. Lietuvoje jau yra ir 
..Lietuvos vaikų vilties" komi
tetas, kuris labai nuoširdžiai 
rūpinasi vežamais į Ameriką 
vaikais Padeda tvarkyti jų 
dokumentus, gauti vizas. 
Šiam komitetui vadovauja 
Elena Gervickienė. 

Visi pinigai, kurie naudoja
mi šiai ir kitoms programoms, 
yra gaunami iš aukų. Kaip tik 
ruošiuosi metinei ataskaitai 
ir galiu pademonstruoti, kiek 
lėšų esame gavę. Dideli pini
gai praeina pro mus. Štai per 
9 metus „Vaikų vilčiai" buvo 
suaukota 1,173,515 dol. Ir tai 
be šių metų. Mūsų žmonės 
yra gailestingi, ypač vaikams. 
Per metus surengiame tris 
lėšų telkimo vajus: Motinos 
dienos, kalėdinį ir šampano 

vakarą. Kiekvieno vajaus 
metu surenkame daugiau 
kaip 30,000 dol. Komentaro 
tikriausiai reikalautų tik 
šampano vakaras. Jis vyksta 
pas „Vaikų vilties" prezidentę 
Gražiną ir Jim Liautaudus. 
Jie sukviečia savo draugus ir 
pažįstamus. Įėjimas kainuoja 
100 dol. Kitas duoda ir 1,000 
dol. Štai praėjusį kartą su
rinkta 34,000 dol. Šeiminin
kams šis vakaras daug kai
nuoja. Kiekvieną vasarą jie 
dar visus savanorius ir besi
gydančius vaikus savaitei pa
sikviečia į savo vasarvietę 
Wisconsin valstijoje. Tai 
mūsų prezidentės šeimos do
vana savanoriams už jų darbą 
ir atostogos besigydantiems 
vaikams bei jų tėveliams iš 
Lietuvos. 

Turime daug savanorių, ku
rie padeda ir vaikams, ir jų 
tėvams čia, Čikagoje. Komite
tas negalėtų gyvuoti be Vikto
rijos ir Antano Valavičių, Ma
rijos ir Jurgio Brusokų, Onos 
ir Kęstučio Paulikų, Romo 
Burneikio, Danos Gerštikie-
nės, Janinos Jarašienės, Anta
no Jarūno, dr. Aldonos Juoze-
vičienės, Genovaitės Kiudu-
lienės ir daugelio kitų, visų 
čia ir neįmanoma išvardinti, 
pagalbos. Štai Marija Kriau
čiūnienė nepamainoma ligo
ninėje, kai vaikams jau daro
mos operacijos. Ji tada užima 
tėvelius, vertėjauja ir yra kaip 
antra mama. Nė viena opera
cija nepraeina be Marijos. 

Tai tik vienas komitetas. 
Dar veikia „Lietuvos naš
laičių globa". Šis komitetas 
rūpinasi vaikais, kuriuos au
gina seneliai, giminės, sveti
mi, bet neremia organizacijų. 
Tai taip pat buvo nulemta 
tam tikrų aplinkybių. O buvo 
taip. Tuometinis PLB pirmi
ninkas B. Nainys man, 
viešinčiai Lietuvoje, padavė 
vaikų namų sąrašą ir pasakė: 
„Gal rasite kaip nors padėti". 

Grįžusi parašiau laiškus vi
siems JAV LB skyriams ir, 
paskirsčiusi vaikų namus, pa
prašiau .padėti. O JAV LB 
turime 70 skyrių. Atsirado, 
kas padėjo. Kai 1993 m. vėl 
nuvažiavau į Lietuvą, nuta
riau pati pamatyti, kas dedasi 
vaikų namuose, ir perva
žiavau apie 30-tį tokių įs
taigų. Man plaukai pasi
šiaušė: ten vaikai nieko nemo-
kinami, valgį jiems išverda, 
drabužius išplauna samdyti 

žmones, netgi indus suplau
na. Kodėl, klausiu. Sako. 
žmones praras darbą. Bet juk 
šimtai vaikų nemokomi gy
venti!? Sulaukę 18 metų jie 
eina arba į gatvę, arba į sene- . 
lių namus! 

Nuvažiavau į vienus senelių 
namus. Pasitinka direktorė ir 
sako: ,.Jei būtume žinoję. 
būtume nors žolę apsipjaus-
tę". Matau, sėdi prieš namą 
jaunų vyrukų eilė. Sakau: 
„Kodėl jiems neduodat dar
bo?" „O ne,- atsako direk
torė,- juos valstybė išlaiko". 
Nuėjau į Švietimo ministeriją 
ir ministeriui sakau: „Ką jūs 
darot? Ar pats nors žinot, kad 
vaikus gadinat?" O jis manęs 
klausia: „O iš kur pati žinai?" 
Sakau: „Ką tik iš ten. O kada 
pats buvai?" „Prieš dvejus 
metus. O mes tokios progra
mos neturim". Grįžusi į Ame
riką tais pat 1993 m. įstei
giau „Lietuvos našlaičių glo
bos" komitetą, jam pati šiuo 
metu ir vadovauju (pirmoji 
pirm. buvo dr. Albina Pruns
kienė). 

Per 7 m. suaukota daugiau 
kaip 1,000.000 dol. (į šią sumą 
įeina ir Almos fondo lėšos). 
Beje, reiktų pridėti, kad ir Al
mos fondas nebuvo planuotas. 
Yra pas mus toks „Chicagos 
lietuvių moterų klubas", kurį 
prieš 75 metus įsteigė konsule 
Juzė Daužvardienė. Kai klu
bas šventė 75-erių metų su
kaktį, neseniai išeivijos spau
doje interviu buvo davusi 
Alma Adamkienė, kuri sakė, 
kad prezidento rinkimų kam
panijos metu mate labai blogą 
padėtį Lietuvos kaimo mokyk- . 
lose. „Chicagos Lietuvių mo
terų klubas" savo jubilieji
niame susirinkime nutarė Al
mai paskirti 500 dol. Kadangi 
tiesiogiai į rankas pinigų ne
buvo galima duoti, perdavė 
man. Aš spaudoje pasiūliau ,. 
steigti nepelno organizaciją 
„Almos fondas" Lietuvos mo
kykloms remti. Dabar šiam 
fondui yra suaukota 120.000 
dol. Fondas, kurį labai remia 
Lietuvos verslininkai, jau glo
boja 25 kaimo mokyklas. Ir to 
pasiekta tik per nepilnus dve
jus metus. 

Atskiri fondai remia parti
zanus (pirm. Leonas Maska-
liūnas), siunčia Lietuvos mo
kykloms knygas (pirm. Al bert 
Gustaff) ir t.t. 

Nukelta į 7 psl.—-
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AMERICAN TRAVEL SERVICE 

Pavasarį ir vasarą kviečiame 
keliauti su mumis. Turime pačias 

geriausias kainas skrydžiams į Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

******* 

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

Sutvarkysime jų kelionę patogiausiais 
maršrutais ir pigiausiomis kainomis. 

•P IP *P *P <P * * 

Esame pasiruošę padėti jums 
visuose jūsų kelionių reikaluose. 

Prašome kreiptis \ mus. 

A m e r i c a n T r a v e l S e r v i c e 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

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

E-MAIL: ATSVL@Vv-orldnet.att net 
Web: www.americantravelscrvice com 

mailto:ATSVL@Vv-orldnet.att
http://www.americantravelscrvice
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Condo for sale 
Vilnius, pnme kvation (near Kmba.s-
sies). seeonJ floor, 1000 si. 3 Hed-
rooms. large kitchen. 1 1/2 bath. house-
keeper's room. ? balconies. basement 
storage. parking saaoe& Great condi-
tion, rerknaled~ 

Call \Wx, tel. 781-784-0200. 

Siuvu užuolaidas, staltieses, 
dekoratyvines pagalvėles ir 

kt. Taisau rūbus. 
Turiu patirtį. Zita. 
tel. 708-749-4304. 

T v a r k i n g a s p e n s i n i n k a s i e š k o 
nedidel io b u t o NU patogumais ir 
apšildymu Būtina vieta mašinai 
garaže Vie tovė: B n g h t o n Park . 
Marąuette Paik (norėtų į vakarus nuo 
Kedzie). Oak Lawn ar pan. Tel. 773-
247-0032. 9-12 ryte, 7-10 vakare . 

45 m. moteris, med. sesuo, 
ieško darbo: gali prižiūrėti 
ligonį, vaikus ir gyventi kartu 
arba ne. Skambinti Marijai, 
tel. 708-535-6503 arba 773-
779-0068. *«.«> 

PONAI IR PONIOS* 

Kviečiame apsilankyti grožio 
salone pas Romą. 

Kosmetologinės konsultacijos, 
veido, nugaros masažas, 
auskarų įvėrimas, plaukų 
pašalinimas, manikiūras, 
pedikiūras. Jei turite odos 

problemų arba norite 
atsipalaiduoti ir pailsėti — 
ateikite — nenusivilsite! 

Roma, tel. 773-476-2247. 

Kaune parduodamas 
mūriniame name gerai 

Vengtas 4 kambarių butas su 
garažu. Tel. 727-367-6402. 

European restaurant in 
Lemont, IL, is hiring 

English speaking waitress.; 

Tel. 630-257-7570. į 

Skubiai parduodama 
Mazda 323 '94 metų, 

gerame stovyje, 
yra oro vėsintuvas. 
Tel. 708-598-4995. 

Išnuomojamas kambarys 
nuosavame name dirbančioms 
moterims arba šeimai. Pulaski 

Rd. ir 68 gatvės apylinkė. ; 
Tel. 773-767-1583. 

Housekeeper needed full 
time. Mušt speak English, 

have good references. Live-in 
or come & go. Lake Shore Dr. 
location. Tel. 312-255-1197. 

RAYMONDA 
SOLODOVIENĖ 

Mortgage Consuftant 

6710 M Oavford. LrcoTMūod. L S0M6 

Res.773-271-0338; Pager 847-974-3797 
Fax 847-674-1802 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuoeauti patys arba pirkti jau 
pririnktų. Važiuoti: 1-94 iki Michigan 
Exit 1 į New Buffalo. Toliau sekite 
ženklus iki M I K Ė S BLLBERRIES. 
Atsivežkite uogoms krepšelius. Čia graži 
vieta visai šeimai pasidžiaugti gamtoje. 
Tel. 616-469-2509. 

Reikalingas vairuotojas 
CDL. Minimum anglų 

kalba. Labai geras darbas j 
mieste. TeL 708-268-0927. 

Greitoji pagalba 
kompiuteriams. Detalių 

keitimas, „Windows 98" bei į 
kitų programų įrengimas. | 

Atnaujinimas ir konsultacijos. 
TeL 773-593-2303. 

Tefluu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 
žemes sklypą. Padedu 

susirasti butą nuomavimui 
arba išnuomoti Jūsų 
turimas patalpas, galiu 

tarpininkauti gaunant 
finansine, paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S & 
B U I L D E R S , Inc . 

G r a ž i n a J o n a v i č i e n ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 9 - 4 3 9 9 

j o n a v i c i u s O a o l . c o m 

Ieškau moters, kuri man pagelbė
tų nusilpus mano regėjimui. Turiu 
apdraudę, kuri gerai apmokėtų, bet 
reikalingas bent „Nurses Aid" 
pažymėjimas. Skambinti: 1-616-
469-8168, Elena. jotam. 

Moteris ieško darbo. Gali 
slaugyti ligonius, prižiūrėti 
vaikus, atlikti namų ruošą ir 
gyventi kartu. Šiek tiek kalba 
angliškai. Tel. 773-927-3281. 

Gydau naudodamas 
bioenergetinius Rytų 
medicinos metodus. 
Tel. 708-482-8660, g 

Milvydas. a 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko. 
popienuoja kambarių sienas. 

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

Tel. 773-927-9107. 

PARKFIELD FORD 
* Jums reikia naujo ar naudoto automobilio, „vvr*, 
sunkvežuro,,,spodsunTrtyvehirie"' žemomfckajpBBajtf 
'Neturite kredito istorijos? * Nekalbate angliškai? 
Ne problema! Vairuoti automobilįzalite jau šiandien! Priimame 
visus pareiškimus kreditui gauh. Taip pat sutvarkome finansa
vimą, nežiūrint kredito iston)CS. Nepraleiskite šios progos! 
Užeikite pas mus: 

11400 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60655 
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296 

E-mail: pparkfield9aol.com ir pasikalbėkite su 
ASTA PIELER 

CertiBed Auto Sale* Cansulftmt 

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

No or.e makes round-t'ip katei to Lithuania easier and mere convenient 'han SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassie-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return. you'll enjoy same-day travei back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a wor!d of difference SAS 
can make for your ne>t trip. Just call your Travei Agent or SAS'at 1-800-221-2350 
or visit our websife at vvvvvv.sca^dmavian.net. 

Fl^nto 

SK 744 

SK M3 

From 

( -<dgo 
SfoCKholm 
Vilnius 
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Akcinė bendrovė „Rad
viliškio hidrostatyba" prie 
Šušvės upes. ties Vaitiekūnų 
užtvanka, pradejo statyti ma
žąja hidroelektrine, kurios už
sakovas — Mažeikiuose vei
kianti UAB ..Fajaras". Grin
kiškio apylinkėje hidroelekt
rine pradėta statyti laimėjus 
Šiaulių apskrities -kelbta hid
rotechnikos susivienijimo nuo
mos konkursą, kuriame daly
vavo keletas Lietuve.-, bend
rovių laimėjo didžiausių nuo-
BOS kaino pasiūliusi Mažeikių 
UAB ..P.ijaras". Bendrove įgi
jo tei-e nuomoti susivienijimą 
99 Uitu metus. IHM 

* Dėl Lietuvai gres iančiu 
pavoju konservatorių vado
vas nesitraukia iš politikos, 
spausdindamas pokalbį su 
Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu teigia „Lietuvos 
rytas". Prieš vasaros atostogas 
pasibaigusioje 8-oje Seimo se
sijoje parlamentarai pasiekė 
darbštumo rekordą. Pats Sei
mo vadovas dar neatostogauja 
ir. kaip teigia sekretoriato 
darbuotojai, vargu ar išsiruoš 
ilgesnio poilsio — jis dirba 
prie savo darbo stalo Seime ir 
namuose. lEkai 

R&MąniftiaHJ&fe 

* Neringos pusiasalyje 
gyvenančių žmonių susisie
kimui užtikrinti vyriausybės 
narys siūlo keleivius į pusia
salį ir atgal kelti nemokamai. 
Kaip pranešė Susisiekimo mi
nisterija, susisiekimo minist
ras teiks vyriausybei teisinių 
aktų projektus, kuriais siū
loma keltų perkėlą per Kuršių 
marias prilyginti kelio tąsai 
arba tiltui. Neringos pusiasa
lyje, kurį nuo žemyno skiria 
valstybes siena, gyvenančių 
žmonių susisiekimui užtik
rinti siūloma keleivius i pusia
salį ir atgal kelti nemokamai. 

(Ehai 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
GEDIMINAS 
773-925-4331. 
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Nebrangiai atlieku elektros? 
„plumbing". dažymo, staliaus 
| ir kitus vidaus ir lauko 
f darbus. Tel. 708-205-1046, 

Vytenis. 

y J J f Vešoonuo 
1921 m. 

8900 Sot-Tii AaCHK* RCAo, VMJJOTT SMUNKS. JU*IOU T a 708.839.1000 

pokvliu 9alės - tinka įvairiom* progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
€=£«* 

40 K 60 svečių 

»iionooi» 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate iokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 Mri13S svečių 

K! 

125 iki 175 svečių 

mmmm 
22Sld 550 svečių 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer A ve., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

RMCE 

KAVINE 
350 N . Clark. Chicago , n 60610 

Tel . 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir įižicanHgiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

4738 W. 103 rdST 
OAK LAWN,IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWAfAZEKA.COM 
******************************************************* 

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

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

DRAUDIMO AGENTAI 

ralls to LITHUANIA 
frorn.$0.21 

ratMtottwr^artn«worid-«)irycl«K«Ryflre^ 

2000 m. vasarą visi keliai veda j 
VILNIŲ 

* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 
kitomis oro linijomis iš: 

>few York Chicago 
Florida Cleveland 
Detroit Boston 
Los Angeles ir kitų miestų 

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

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRA VEL 
40-24 — 2 3 5 S t 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VTTTOURS@EARTHLLNK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES PRAU08MS. 
AgentasFrar*ZapotolrOR Mgr Auka* 

S. Kana kafca IMuvUkaL 
FRANKZAPOUS ' 

3208 1/2 WMt96ihSlrMt 
Ta). (708) 424-8654 

(773) 581-8864 

STANYS CONSTRUC1ION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių (rengimas: priestatai; 
keramitoe plyteiės; "skings*, 

"softits-, "dacks*. *gutters*. ptokM Į 
ir 'shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S.Seoeto, tel. 630441-1912., 

A M B O t C O N S m U C n O N C o . 
Dengiami stogai, kalamas „skfing", 
atliekami cemento, .̂ umbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, msured, booded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-7«7-l«9. 

C.L.Ouallty Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apiildomas 4 fcamb. 

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

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais i 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v. v., teL 708-652.2110. 

Lietuvišku metodu daiau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt kirpyklines paslauga; su 
vašku mamų plaukus nuo veido ir 
kojų. TeL narna 773-476-6513, 
mobilus 773-317-6965. 

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

ALLCARE 
crafMoyiutat Agtūcy 

TeL 773-736-7980 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346W89th8treet 
Tel.: 773-776-1488 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314W.63St 
TeL 773-776-8998 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykot j JAV? 
Ne problemai 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galėsite sėst už vairo štamtten! 
(630)-579.1857 

GRCIT PARDUODA 

wtvm Hs.sjm 
t(na)aM-4Sifl 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vettui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuotakia 

Realmart 
Reatty Gronp Inc. 

6602S.PtUasURd. 
Cbkafo, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
BrokerAasodBte 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pūtime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. TO-S»5-Met Pittr 312-3SS-«3t7 
F M 7 T 3 . S 1 S . 3 H 7 

Acoent 

9201S.OOSTO 
Oak Unwn.imois 60453 
BuaViaes(70t}4a8«111 
Vqk»Ma1 (708) 23^3374 
Fax (708) 423-9336 
Paoar (312) 707-6120 
Uis. 708-423-0443 

ASTA T . M I K U N A S 
^*—*-*• -*• — « t — t i » ^ « - * • * • • • • • • • -t— 

įTOasiuneiiei ir sazmnaat patarnausi 
(MUų nuosavybių plrMm* Ir pardavime 
IsatejaafjBfi nj f̂ nî Pivavaaf̂ ^F4a^P|pjęX 

• M I I 

Ncw Vata 
13931 S. LaGramae 
Fss«Fark,sL6MM 
B«.: 70S-3S1-0S90 
VoteNfcSt77MS4-7»aO 
Pager: 70S-SW-2573 
Fn: 708-361-NU 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje ištaigoj*. M norite par-

duoci v pirkti oarnui tfėįM&it ar 
priemiesčiuose. kreipktttrfDANUTĘ 

MA YER Ji profesionaliai. 
sąžiningai ir asmeruikai pattnuus 
Nuosavybių įkainavimu veltui. 

SALAMANCA 

77*6584878 

TtŠSZtm 

AUDRIUS MMtULJS 
Sprendiniai! Sprendimai! 

Sprendiniai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojama tuną? Turite sunkumu, su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

â SJająjisI patarnaus 
AUDRIUS rVgKUUS 

Kalame visų rflšhj „sadings". 
„soffits", idedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skatabintl I 

Romui teL 630-774-1025. * 

40,000per year. Weneed 100crews. 
No exp. necessary. Will ttsin Mušt 
have vaM driver's lioensc and trans-
portarjon. Mušt be fluent in Enclisb. 
LA. MeMjktM Wkaa># wJBim. 
TeL 888-8284155. 

Vyii| fr rooteni Urpeja. 
15 metų patyrimas Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vaadai, 
teL 708-422-6551. 

K f l l O N { S ' P O I I M S ' Kt I I O M V 

S h r y r l u i f l - . M . I , >• 1 )• / '( , 
'. •••jl<:-, <• I >\ V- -i •• v ' " ' '•', 
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ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is aocepting appiieaats for 

rvrtmmmtmi Htsnajaaacci 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentratini m iwiaifri»ori to 

Canada 
www.inimigmiorvtervice.com 

• . . N 

http://jonaviciusOaol.com
http://pparkfield9aol.com
file:///Alnius
http://st.lll.UIS
http://WWWAfAZEKA.COM
mailto:VTTTOURS@EARTHLLNK.NET
http://TOURS.COM
http://Fm7T3.S1S.3H7
http://www.inimigmiorvtervice.com
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Rooiia: Birut* Jasaitienė ir Aldona Smtukitienė 
2711 VVesl 71 st Slreet, Chkago, Illinois 60629 

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

./. * . KOVA SU GROBUONIMS 
SKOLINTOJAIS 

Daug yra žiniasklaidoje kal
bama apie negailestingus sko
lintojus, kurie skriaudžia pa
sitikinčius žmones. Dabar prie 

' kitų vartotojų reikalais be
sirūpinančių grupių ir val
džios įstaigų kovoti su grobuo-
niais paskolų davėjais prisi
jungė ir AARP (tai Amerikos 

• vyresniųjų žmonių organizaci
ja). Rūpinamasi, kad nieko 
bloga negalvojantį vartotoja 
tokie nesąžiningi paskolų da
vėjai gali nuvesti prie finansi
nio sužlugimo. 

Nesąžiningi išnaudotojai 
skolintojai (lenders) spaudžia 
daugiausia vyresnio amžiaus 
žmones, kurie turi gerus na
mus, bet jiems trūksta grynų 
pinigų, skolintis užstatant 
savo namus. Tokios paskolos 
dažnai būna nepaaiškinamos, 
ar tiesiog apgaulingos, reika
laujančios didelių mokesčių ir 
procentų. 

.Nesąžiningas skolinimas 
yra valstybinio masto krizė", 
yrą, pasakęs US Housing and 
Urban Development sekreto

re-.__.rKiiiii A. Cuomo. Paprastai 
- <.^*namų savininkai, kurie būna 

_ „"."tokios blogos paskolos auka, 
: 'Jį** norėtų pinigų namų remon-
iį tams, o išeina taip, kad jų 

- -njjpaavybė, kurią jie norėjo 
pagerinti, atsiduria pavojuje. 
O namas vyresniesiems daž
nai yra pagrindinis turtas. 
Maždaug 80 proc. žmonių, su-

.-. .biūkusių 65 metų amžiaus, ar 
vyresnių, turi namus. 

Kritikai sako, kad didžioji 
dauguma nesąžiningai duo
damų paskolų yra gaunamos 

. . , ne bankų, kurie duoda pasko-
: .,<...,-. jas asmenims, turintiems gerą 
j < ""»• *••' kredito istoriją, bet institucijų, 

, . ; kurios specializuojasi duoti 
I Jai paskolas, neturintiems gero 

^' ^redito. Tai vadinamos „sub-
' pfftne'loans". Tokios instituci

jos naudojasi mažumų, netur
tingųjų ir vyresniųjų žmonių 
nepatirtimi, naivumu, gal per 
dideliu pasitikėjimu. v 

„Subprime lending" yra la
bai greitai besiplečianti pa
skolų davimo pramonė, 1990 
metais tokių paskolų Ameri
koje buvo duota tik už 26 mili
jardus dolerių, o 1998 m. jau 
buvo duota už 175 miKjardus 
dolerių. Labai greitai išsiplė
tęs tokių paskolų davimas yra 
dėl to, kad tai naujoviško tipo 
paskola n* dažnai yra mažiau 
kontroliuojama, negu aprime-
market loan", ir padeda var
totojams gauti paskolą bei 
įsigyti namus daug greičiau. 
Bet tuo pačiu skundai dėl to
kios paskolų davimo praktikos 
irgi labai padidėjo. JAV Kong
resas į tai' yra atkreipęs dė
mesį, ir jau 3 įstatymai šių 
paskolų tvarkymui laukia pri-

• • aminio. <* 
AARP ir kiton vartotojų in

teresus ginančios grupės ren
ka mformacŲą apie vyresnio 
amžiaus amerikiečius, kurie 
yra .susidurs su nesąžinin-
gemis paskolų davimo institu-
jtikįoenis ir reikalauja, kad tokie 
.veiksmai įstatymais botų su
stabdyti. 

Nors daugelis mato suk
tumą ir nesąžiningumą sub
prime" paskolų rinkoje, bet 
toji rinka duoda galimybe fi
nansiniai nepajėgiems gauti 
paskolas, įsigyti namus, tokios 
nuomonės yra vieni, bet kiti 
galvoja, kad lengvai paskolas 
duodančioji rinka yra vienas 
žingsnis pirmyn, o du žings
niai atgal. Žingsnis pirmyn, 
tai galimybė lengvai gauti 
paskolą, du žingsniai atgal, 

tai nekreipimas dėmesio į ne
pajėgumą išmokėti paskolos. 
Kad „subprime" skolintojai ne
teisingai savo taikiniais pasi
renka mažumas, neturtinguo
sius ir vyresniuosius — tai yra 
klausimas, kurį kelia federa
linė valdžia. JSubrime" skolin
tojai sako, kad taip nėra, bet 
jų kritikai su tuo nesutinka. 
Tyrimai parodė, kad „sub
prime" paskolų įstaigos kon
centruojasi neturtingų mažu
mų kaimynystėse. Nors daug 
gyventojų tose kaimynystėse 
turi gerą kreditą ir galėtų 
gauti žemesnio procento pa
skolas iš „prime" skolintojų, 
pvz., bankų, bet jiems yra 
įperšamos didesnio procento 
„subprime" paskolos. O tai at
sitinka, kad ir taip: vyresnio 
amžiaus žmogui reikalinga 
trumpalaikė 500 dolerių pa
skola, bet vietoj jos, asmuo pa
sirašo aukšto procento pa
skolą, pvz., už 30,000 dolerių, 
užstatant namą. Ir dažnai 
pažadai duoti telefonu, laišku 
ar kontraktoriaus, kuris nu
kreipė asmenį į tam tikrą pa
skolų gavimo įstaigą, neatitin
ka tikrovei, bet jau būna per 
vėlu — dokumentai pasirašy
ti. Žmogus pamato, kad ne
pajėgs mokėti aukštų mėne
sinių mokėjimų ir reikia 
kreiptis į advokatą. Žmonėms, 
turintiems finansinių sun
kumų sąryšyje su apgaulingo
mis paskolomis, reikia kreip
tis į advokatą, į „housing 
counseling service", arba į 
„credit counseling service". 

Kaip išvengti suktų paskolų: 
1. JFlipping" — dažnas, pa

kartotinas perfinansavimas 
nėra visada klaida, bet takti
ka, kurią naudoja tam reika
lui sukti ir nesąžiningi skolin
tojai, gali reikšti žymiai pa
didintus mokesčius, paslėptus 
mokėjimus ir labai greitai 
didėjantį paskolos balansą. 

2. „Asset — based lending". 
Vis daugiau duodama pasko
lų užstatant namo verte, o 
nežiūrint, ar paskolą gavęs 
žmogus turi pakankamai mė
nesinių pajamų, kad galėtų 
užmokėti mėnesinius paskolos 
mokėjimus. Ir jei toks pasko
los gavėjas atsilieka su mėne
siniais mokėjimais, jis gali 
prarasti namą. 

3. JPacking". J paskolos pa
ketą įrašomi ir nereikalingi 
priedai — papildomo kredito 
gavimas, gyvybės apdrauda, 
mokesčiai už paskolą ir pan.,-
tuo padidinant paskolos sumą, 
padidinant procentus ir mė
nesinius mokėjimus, tuo pačiu 
asmuo praranda savo užstatą 
— namą. 

4. .Consolidating". Visas 
skolas konsoliduojant į vieną 
gali boti naudinga, bet bokite 
atsargūs, tokią konsolidaciją 
darant užstatyti namą, galite 
jį prarasti. 

5. JBalloon payments". Tai 
neblogos paskolos, bet su to
mis paskolomis reikia būti la
bai atsargiems. Žmogus, pra
džioje gavės tokią paskolą, 
turi patogius mėnesinius mo
kėjimus, bet jie gali kilti atei
tyje. Tai ypač blogai žmonėms, 
kurių pajamos nekyla (fixed 
income). 

6. JBait and svritch". Tai 
praktika, kada dokumentai, 
duodami, užbaigiant paskolos 
gavimo procedūrą, yra skirtin
gi nuo susitarimo su paskolos 
davimo pareigūnu. Gali boti 
įjungti pridėtiniai mokesčiai, 
išpūsti procentai ir net ne
minėti didesni mokėjimai. 

7. „High — pressure tactics". 
Didelio spaudimo telefonu iš 
nežinomo žmogaus, atsilanky
mo namuose ar paštu pasko
los. Nesiduokite būti spau
džiami imti paskolą ir ne
turėkite reikalų su tokiu žmo
gumi. 

8. „A connection with a 
home repair contractor". Jei 
finansuojate per finansinę 
įstaigą namų remonto darbus, 
pasirinkite kitą paskolos da
vėją, skirtingą nuo to, kurį 
siūlo kontraktorius. Nemokė
kite kontraktoriui tol, kol ne
užbaigs remonto. Būkite at
sargūs su gražiai kalbančiais 
žmonėmis, kurie siūlo labai 
daug lengvatų. Atminkit, jei
gu kas nors skamba per daug 
gerai, tai turbūt nėra taip, 
kaip turi būti. Atsargiai! 

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos. 

ŠALPA LIETUVAI — 
RYŠYS SU LIETUVYBE 

Atkelta iš 5 psl. 
Pernai 

įsteigėme dar vieną komitetą 
„Vaikai", kuris užsiima įvai
kinimo problemomis. Šį pro
jektą vėlgi pasiūlė pats gyve
nimas. Kadangi Amerikoje 
yra daug lietuvių, kurie norė
tų įvaikinti, ir kad nereikėtų 
jiems imti kitų tautų vaikų, 
nuvažiavusi į Lietuvą pasi
domėjau, kokie ten reikalai. 
„Kaimo vaikų fondo" pirmi
ninkė Regina Švobienė su
rengė ta tema spaudos konfe
renciją Spaudos rūmuose. Su
ėjo suinteresuoti žmonės: 
žurnalistai, vaikų globos orga
nizacijų atstovai, vaikų glo
bėjai. Kad jūs žinotumėte, 
koks pakilo triukšmas. Mums 
beliko tik klausytis. Pasirodo, 
vaikais Lietuvoje spekuliuoja
ma, už vaiko įvaikinimą ima
ma 50,000 dol., nors valstybei 

nenukrinta nė cento. Labai 
daug vaikų išvežama į užsie-' 
nį. Kai kartą viena tokia afera 
buvo išaiškinta, pasirodė, kad 
vaikams buvo parūpinta Ko
rėjos viza. Buvo kaltinamas 
Vaikų apsaugos organizacijos 
vadovas. Išgirdome įvairių šių 
nusikaltimų pavyzdžių: štai 
kaime mergina pagimdo vai
kelį, jis dingsta net neregis
truotas... Šios konferencijos 
medžiaga buvo aprašyta spau
doje. Po kelių dienų tam skirti 
du pasitarimai įvyko Seime. 
Mane po vieno tokio susirinki
mo kažkoks žmogus paklausė: 
„Ar, ponia, nebijai? Juk paju
dinai didelius pinigus?!" Kai 
po to buvo sustabdytas įvaiki
nimas, iš tiesų buvo skam
bučių, kaltinančių, kad aš 
neva tai padariusi. Dabar ren
giamas naujas įstatymas, gal 
atsiras daugiau tvarkos. Beje, 
po kurio laiko šį įstatymą su
stabdė ir Rusija, nes ir ten 
pastebėta, kad vaikais yra 
prekiaujama. 

Vienoje įstaigoje, kuri 
turėtų vaikais rūpintis, man 
pasiūlė: „Gerai, darykim, ir 
tu uždirbsi, ir aš uždirbsiu". 
Aš netekau žado. Bet kaip 

man tai įrodyti? Kas manimi 
patikės?! 

Grįžusi įsteigiau komitetą 
„Vaikai". Jo pirmininke pasi
siūlė būti Alė Kėželienė. 

Pernai, kartu su Lietuvos 
ambasada, Vashingtone su
rengėme 3-ąją labdaros orga
nizacijų konferenciją „Pagal
ba Lietuvai". Buvo užsire
gistravę 30 organizacijų. Pir
moji konferencija buvo su
rengta 1993 m. dar su Stasiu 
Lozoraičiu. 1995 m. Čikagoje 
vyko 2-oji. Čia paprastai susi
renka apie 100 žmonių. Pa
ramą Lietuvai mūsų žmonės 
labai ima į širdį. Jiems tai yra 
didelis dalykas, kad jie gali 
padėti. Mes tai darom maty
dami reikalą, o antros, trečios 
kartos lietuviams, kurie jau 
čia yra gimę, šalpa Lietuvai 
yra vienintelis ryšys su lietu
vybe, su savo šaknimis. Tai 
vienintelis būdas jaustis lietu
viu, ką jie labai vertina. To
kios konferencijos jiems yra 
tarsi atlaidai. 

Yra daug problemų ir čia, 
Amerikoje, ir „dipukams", ir 
naujai atvykusiems, kuriems 
stengiamės padėti, bet tai at
skira kalba. 
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ALWAYSWITH FLOVVERSI 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai 
* Vestuvinės ir proginės puokštės 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 

8015W.79St.,Ju8ttee,IL 

'? 

_ 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

"WWW^W: 

KĄ P4PSSJ, TA 
teudtes pa įklausykite 

Baudi ties ir atidaryfcHe 17jfcos mėnesių 
sertifikatą Rrst Pamor Bank©. 

•..\m 

Gausite aukštą — 7.00 % APY — nuošimti. 
JQsų santaupos atneš gražų derl iui 

Sąskaitos apdraustos federalinės valdžios agentūros. 

Dėl platesnės informacijos skambinkite 
ROtai Staniulienei, Editai Žiurinskienei ar Jūrai Antanaitytei. 

•Frret—Personai -Bank 
Building Personai Banking Retationships*** 

LOfiBYi 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the Orland Greena Shopping Centcr) 
(708) 226-2727 

r m i v E U P : 
15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, DL 
(in the InTrust building) 

Member 
FDIC 

Annd PiiCHUięi Ylrid (APY) li«fltahr« u of July H, 2000 uvd lubjert to chany without nottce. Mimmum 
dcpostt of fZ90 fe mjuirad 10 cMato th* APY. Ptnahy ouy be imposed for early wtthdrawal». 

A. t A. 
DONNA ELAINE KAMM 

KAMINSKAS 
Mirė 2000 m. rugpjūčio 2 d. Seminole, FL, sulaukusi 

99 metų. 
Gimė Vilniuje. Čikagoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: sunūs David Kamm, marti Joan, gyv. 

Ft. Myers, FL, brolis Walter Gustaitis, gyv.Kalifornijoje, 
sesuo Agnės Benko, gyv. Colorado; anūkai su žmonomis: 
Robert ir Cynthia, Eric ir Brandy, Rex ir Jennifer 
Kamm, taip pat keturi proanūkai. 

Velionė Donna buvo Amerikos Lietuvių R. Katalikių 
Moterų sąjungos pirmininkė, dienraščio „Draugas" 
korespondentė. Taip pat ji buvo apdovanota „Chicago 
Distinguished Citizen's" žymeniu. 

Šv. Mišios už a.a. Donną bus atnašaujamos 
šeštadienį, rugpjūčio 5 d. Blessed Sacrament bažnyčioje, 
Seminole, FL, 10 vai. ryto. Velionė bus palaidota 
Calvary kapinėse, FL. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Šv. Kazimiero seserims, 
2601W. Marąuette Rd., Chicago, IL 60629. 

Nuliūdę: sūnus su šeima, brolis, sesuo, 
anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Rhodes Funeral Home. 

A. t A. 
ADELĖ KALVĖNIENĖ 

Mirė 2000 m. rugpjūčio 4 d., sulaukusi 88 metų. 
Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Čikagoje, 

Marąuette Parko apylinkėje ir Hot Springs, Arkansas. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 

Nuliūdę liko: dukterėčia Virginija Balnienė su vyru 
Vytu, dukterėčia Anelė Juodvalkienė, krikšto sūnus Romas 
Juodvalkis su žmona Karen ir šeima. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono. 
Aa. Adelė pašarvota rugpjūčio 7 d., pirmadienį, nuo 8 

iki 9:30 vai. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). 10:00 vai. ryto Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už Velionės sielą. Po Mišių a.a. Adelė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: dukterėčios ir krikšto sūnus. 

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

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

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

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

5200 W. 95 St. 
OakLawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

PROVIDING SERVICE 
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS 

CLOSE TO HOME 

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 
1 708 652 5245 J 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

„DRAUGO" GEGUŽINE — 
SUSIARTINIMO ŠVENTĖ 

Vasara — gegužinių metas. 
Gegužines viena po kitos 
vyksta kiekvieną vasaros sek
madienį. Tačiau gegužines nė
ra visos vienodos. Jos skiriasi 
savo pobūdžiu ir dalyvių 
skaičiumi. Daug priklauso nuo 
rengėjų ir gegužinės tikslo, o 
taip pat ir nuo oro. 

Šiandien galime pripažinti. 
kad pati didžiausia ir popu
liariausia yra „Draugo" dien
raščio gegužinė. Daug metų 
..Draugo" gegužines vyksta 
prie ..Draugo", tėvų marijonų 
sodelyje. Vieta — ideali. Nors 
tai miestas, bet susisiekimas 
geras, didžiuliai medžiai sle
pia dalyvius nuo saulės spin
dulių ir sudaro puikų gamtos 
foną. 

Šiais metais „Draugo" ge
gužinė įvyko liepos 30 d. Iš va
karo kieme vyko didelis pasi
ruošimas: buvo pastatytos 
penkios palapinės, išrikiuoti 
stalai ir sudėliota keli šimtai 
kėdžių svečių patogumui. Dir
bo ..Draugo" spaustuvės tar
nautojai su administratoriumi 
Valentina Krumpliu priešaky: 
Jurgis Savickis. Vytautas Ši
lanskas. Steponas Sadauskas 
ir Aldona Gurskienė. Vienuo
lyno .-vetaineje darbavosi vi
sas būrys darbščių moterų 
prie laimėjimų dovanų, vado
vaujant energingai Ritai Ša-
kenienei: Ona Gradinskienė. 
Aldona Šmulkštienė. Danguo
lė Ilgenyte. Salomėja Dau-
iienė. Eleonora Radvilienė. Al
dona Martiene. Laima Vaičiū
niene. Aurelija Kriaučiūnienė, 
Ilona Palaimienė. Elvyra Zu-
bavit-ienė. Irena Mesenger. Zi
ta Karvinskiene ir Vytautas 
Šakenis. Administracijoje pa
ruošiamuosius darbus rengė 
..Draugo" reikalų vedėja Silvi
ja Krumplienė. Ji rūpinosi 
skelbimais ir informacija. 

Gegužinė oficialiai turėjo 
prasidėti 11:30 v. ryto, sekma
dienį. Čikagos mieste ir apy
linkėse vasara buvo graži. 
Tačiau iš anksto negalima nu-
matyti, koks bus oras tą sek
madienį, nes datas gegužinei 

reikėjo nustatyti prieš metus 
laiko. Ir kaip tyčia, visą naktį 
ir rytą smarkiai lijo. Ge
gužinės darbuotojai — savano
riai anksti rytą atvyko savo 
pasižadėtąsias pareigas vyk
dyti, o lietus vis šlakstė, ir 
saulutė nesirodė. Kun. Vikto
ras Rimšelis, MIC, paruošė al
torių, rinkosi svečiai po pala
pine. Aukščiausiasis išklausė 
susirinkusiųjų maldų ir po šv. 
Mišių dangus prablaivėjo, ren
gėjų ir susirinkusiųjų nuotai
ka pakilo. Apie vidurdienį iš 
arti ir iš toliau rinkosi žmonės 
į gegužinę, rikiavosi mašinos 
„Draugo" kieme ir visi t raukė 
prie pietų stalo. Virtuvėje vos 
spėjo kepti viščiukus ir virti 
dešras Janina Rugienienė su 
talkininkėm: Zita Pačesiene, 
Gražina Savickiene ir Aldona 
Gurskienė. Prie ilgų valgių 
stalų aptarnavo: Jonė Bobi-
nienė, Meta Gabalienė, Alina 
Vadeišiene. Audronė Škiudai-
te, Regina Norkuvienė., Matil
da Marcinkienė, Diana Jonai
tienė ir Kazimiera Požarniu-
kienė. Kava ir pyragais vai
šino Juoze Ivašauskienė ir 
Valerija Čepaitienė. Vaišių bi
lietais aprūpino Sofija Džiu-
gienė ir Sofija Plenienė. Lietu
viška gegužinė neapsieina be 
kugelio. O tikrai skanų kugelį 
visada iškepa Racine delika
tesų parduotuvė, kurios savi
ninkai yra Dana ir Juozas 
Kapačinskai. Lietuviška duo
na ir pyragais aprūpino taip 
pat Racine savininkai ir savi
ninko Algio Ankaus „Baltic 
Bakery". Po gerų pietų reikėjo 
troškulį numalšinti . Čia barą 
aptarnavo: Vaclovas Momkus, 
Algirdas Čepėnas, Kazys Ro-
žanskas, Jurgis Vidžiūnas, Vi
talius Lekeckas, Arvydas Zv 
bavičius ir Vitas Karvinskas. 

Oras tiek pasitaisė, kad da
lyvių — mažų ir didelių — 
suvažiavo gerokai daugiau 
kaip tūkstantis. Pramogų bu
vo įvairių, ypač vaikams: jie 
galėjo pajodinėti poni arkliu
kais, Čikagos miesto policinin
kai turėjo pasirodymą su tre-

,,Draugo" svetiai klausėsi gegužines c 

niruotais šunimis, (Joe Kulio 
suorganizuoti) mokytoja Ligija 
Tautkuvienė suruošė piešimo 
konkursą, ir visi vaikai buvo 
apdovanoti. Piešimo konkurse 
dalyvavo 29 vaikai nuo 12 iki 
4 metukų. Komisija visus 
įvertino, o First Personai ban
kas, kurio viceprezidentė yra 
Rūta Staniulienė, dalyviams 
skyrė pinigines dovanas. Be 
to, vaikus linksmino ir spalvo
tus balionus dalijo lietuviškas 
klounas. Vaikams žaidimus 
suorganizavo ir vedė: Kristi
na, Živilė ir Sandra Bada-
raitės, Rasa ir Audra Miliū-
naitės bei Aušra Bužėnaitė. 

Įvairovių buvo ir suaugu
siems. Medžių pavėsyje išsi
dėstę prekiautojai pardavinėjo 
įvairias lietuviškas prekes. 
Čia buvo galima užsiprenu
meruoti „Draugą" — neseniai 
atvykusiems papiginta kaina, 
o taip pat už vieną dolerį 
laimės keliu įsigyti bilietą 
skrydžiui į Lietuvą. .JJraugo" 
administracijoje darbavosi ne 
tik ten dirbančios Nijolė Užu-
balienė, Gražina Burneikienė, 
Daiva Miliūnienė, bet joms į 
talką atėjusios buvusios tar
nautojos Aldona Sobieskienė 
ir Vida Šilienė. Entuziastin
gai, kur tik reikėjo, darbavosi 
visas redakcijos štabas: Irena 
Regienė, Daiva Švabienė, 
Emilija Andrulytė, Dalia Ba-
darienė, Gražina Makauskas 
ir Dalia Sokienė. Vyr. redak
torė Danutė Bindokienė spėjo 
visus užimti ir paaiškinti 
„Draugo" redakcijos darbą. 

R^nįjiniai 
Vyresnių jų lietuvių centre, 

..Seklyčioje", rugpjūčio 9 d., 
trečiadieni, 2 vai.p.p. trečia
dienio popiečių lankytojai tu-
rė.-> progos susipažinti su mu
zikais iš Lietuvos - Vilniaus 
konservatorijos dėstytoja kom
pozitore Jūra te Baltramiejū
naite ir jos vyru, Lietuvos Mu
zikos akademijos katedros do
centu dr. Rimantu Astraus
ku, sutikusiu skaityti paskai
tą apie liaudies muzikos tyri
nėjimus Lietuvoje. Visi kvie
čiami, bus ir bendri pietūs. 

. .Žiburėl io" mokyklėlės pri
vati baseino šventė vyks rug
pjūčio 13 d., sekmadienį, nuo 
6:30 iki 8:30 vai.v. Cypress 
Cove Aquatic Park. VVood-
ridge, IL. Visas parkas bus tik 
niusų. Kviečiame visas lietu
vių seimas.Nepraleiskite sma-

..ii-ios vasaros šventes! In
formacija skambinant Rasai 
Tijunelytei-McCarthy tel. 630-
985-6125. 

Kęs tu t i s N a k a s vaidins sa
vo paties vaidinime ..My 
Heart, My President" rugpjū
čio 10-13 d. kas vakarą 8 vai.. 
rugpjūčio 14 d., sekmadienį. -
7 vai.v. Lunar Cabaret. 2827 
X Lincoln. Chicago. Informa-
. ija tel. 773-486-7767. 

Rugpjūč io 20 d. Lemonto 
'.}'. valdyba l'I.C >or!elyjc ruo
šia nepaprasta gegužine Ji 
prasidės tuoj po šv. Mišių. 12 
vai. Kviečiame visus dalyvau-

R*?ršįj i ra ioal 

ŠIEK TIEK 
Tie, kurie domisi salės šo

kiais, gal žino, kad pirmasis 
šokis, šoktas vadinamuoju 
,.uždaru" susikabinimu, buvo 
Vienos valsas. Šokimo būdas, 
melodinga muzika gana grei
tai ir lengvai užkariavo pasau
lį. Neilgai t rukus kitas šokis -
polka, gimęs Bohemijos žemė
je, nukonkuravo valsą. Pary
žius stačiai pašėlo, šokdamas 
polką. Tango, kuris taip pat 
priskiriamas prie seniausiai 
šokamų uždarų susikabinimo 
šokių, į šokių sales atėjo gana 
nelengvu keliu - draustas, 
persekiotas, keiktas, galų gale 
leistas šokti (tam prireikė net 
popiežiaus leidimo!), susifor
mavęs kaip Pietų Amerikos 
šokis, pirmiausiai užkariavo 
Europą, o tik po to buvo pri
pažintas ir tėvynėje. 

Be galo daug žmonių yra ty
rinėję tango kilmę. Šokio pro
totipu dažniausiai ieškoma Af
rikos vergų, kurie kolonizaci
jos pradžioje (XVI a. viduryje) 
atvežė i Antilus ir Pietų Ame
riką savo ritmus, šokius ir dai
nas, meniniame palikime. Tai 
vadinamoji afrikietiškoji tan
go kilmes versija. 

Argentiniečių rašytojas Eros 
Nicoln Siri. ilgą laiką tyrinėjęs 
tango kilmę, teigia, kad šokis 
kilo iš afrikiečių belaisvių šo
kio tangano. Kubos ir Haičio 
juodaodžiai, atvykę į Argenti
ną, Rio de la Platos apylinkėse 
šoko gatvėse pagal būgnų iš
mušamą ritmą. Šokdami gana 
konvulsingą šokį, šokėjai dai
navo priedainį, prasidedantį 

APIE TANGO 
žodžiais „eum-tan-go". 

Yra žinoma, kad apie 1780 
m. Kuboje, Brazilijoje ir Urug
vajuje tango pavadinimu vyk
davo juodaodžių šventės. Šiose 
šalyse buvo šokamas tautinis 
šokis tango, kurį 1808 m. 
Montevideo policija uždraudė, 
nes šokėjai kėlė didelį triukš
mą. Tyrinėtojai teigė, kad nuo 
1876 m. tango tapo populia
riausiu Pietų Amerikos šokiu. 

Pats tango ritmas Amerikoje 
buvo žinomas anksčiau nei Is
panijoje. Tai - meksikiečių 
bambo, haitiečių merengo ir 1.1. 

Iš ispanų melodijų gaučo 
(piemenų) gitaros muzikos, 
plantacijų belaisvių juoda
odžių sinkopių, susiformavo mi-
longa. Vėliau milonga, rames
nė negu saldi, sentimentali 
habanera, davė pradžią argen-
tinietiškam tango. 

Žinomas argentiniečių rašy
tojas Chorche Louis Borches 
daug dėmesio skyrė tautiniam 
argentiniečių šokiui milongai. 
Jdomios rašytojo mintys, ku
rios buvo išspausdintos Pary
žiaus laikraštyje ,.Express", o 
po to ir ..Literatūroje ir mene" 
f 1977 m. gruodžio 17 d.): 

,,"Express". Neturite klau
sos, bet domėjotės tango. 

Chorche Louis Borches. 
Ne tango, o milonga šokiu! 
Tango - tai viešnamių šokis, 
prasimanytas 1880 m., groja
mas pianinu ir smuiku, nesu
sijęs su Argentinos istorija, su 
gitaros muzikos tradicija. 

"Ex". O kuo gi skiriasi mi-
longos šokis nuo tango0 
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lainininkų ir žavėjosi ijkėjais. 
Nuotr. Jono Kuprio 

Gegužinės dalyvius fotonuo
traukose įamžino Jonas Kup
rys ir Bernardas Kordell. 
Viename administracijos kam
baryje buvo įsikūręs dr. Jono 
Adomavičiaus štabas, kur i s 
tikrino kraujospūdį: dr. Pe t r a s 
Rasutis, dr. Pranas Mockus ir 
Anelė Kirvaitytė Sveikatą 
tikrino ir Joe Kulio pakviesti 
Cook County ligoninės dak ta 
rai ir seselės. 

O kad gegužinėje dalyviai 
neliūdėtų, visus l inksmino 
smagi Virgio ir Eimio Švabų 
muzika. Čia kojas miklino 
visi, kurie tik norėjo, o šo
kančių atsirado daug, net iki 9 
vai. vakaro. Prie gegužinės pa
sisekimo ypač daug prisidėjo 
tautinių šokių ir vaikų mo
kyklėlės mokytoja Ligija Tau t -
kuvienė. Ji suorganizavo ge
gužinės koncertinę dalį, kur ią 
atliko „Svajos" ir Lietuvos 
Vyčių šokėjai: Birutė Arba
čiauskaitė, Kęstutis Arba-
čiauskas, Jurgita Ambrizienė, 
Loreta Gudėnaitė. Diana Ja 
nonienė, Rasa Maksima-
vičiūtė, Regimantas Beržans-
kas, Gediminas Dudavičius, 
Tomas Gudauskas ir Linas 
Umbrasas. Meno mokyklėlės 
ansamblyje dainavo: Aušra 
Bužėnaitė, Ignas Grabauskas , 
Rūta Grabauskarė, Viktorija 
Kulbokaitė, Dalia Savickaitė, 
Milda Savickaitė. Jonas Serei-
kis ir Ieva Vizg.rdaitė. Mo
kyklėlės dainavimo skyr iaus 
dėstytoja, solistė Loreta Umb-
rasienė, kartu su savo s ū n u m 
Linu Umbrasu padainavo nuo-

Ch. L. B. Tango yra senti
mentalus šokis, o aš nepaken
čiu sentimentalias muzikos. 
Gal todėl, kad pa:s esu senti
mentalus. Ir tai nan nemalo
nu... -Milonga nukada neap
dainuoja moterų nei meilės. 
Viskas vyksta tik t a r p vyrų. 
Muštynės, netgi s. peiliais. 

Visą gyvenimą buvau dau
giau mažiau paslaptingas ra
šytojas. Dabar man 77 metai , 
o kai pradėjo mane skai tyt i , 
turėjau per 50 mitų. Argenti
noje į mane rimtai paž iūrė ta 
tik tada, kai mino knygas 
pradėjo spausdin i prancūzų 
kalba. Tokia pat ir t ango isto
rija. Buenos Aire n iekas ne
norėjo jo šokti, ko nesužinojo, 
kad jį šoka visas Paryžius". 

Tango turi ir ispaniškąją 
versiją. Argentino••» susiklostė 
savitos tango tro licijos. Pir
miausiai buvo t a r . o šokis, vė
liau atsirado taną • d a m a . Ar
gentina turi net s vus kompo
zitorius, kuriančiis tango sim
fonijas. Argentin je v isur -
kirpyklose, koncerte salėse, 
bistro, kavinėse »r restora
nuose galima pa- klausyti a r 
pašokti tango. P. saulinį pri
pažinimą ir šlov Atgentinos 
dainininkas ir šr -ėjas Carlos 
Gordel pelnė usifHmaves 
amerikiečių film< Tango bar". 

Na, o plačiau įpie tango, 
kam bus įdomu, aalėsite suži
noti Argentinos ingo pamo
koje, kurią ves šokią mokyto
jas iš Argentinos F.duardo Šle-
kys-Chimenes. Ed jardo sene
liai atvyko į UruLvajų iš Lie
tuvos. Jo senelis Jus t inas Šle
kys (gimęs 192> m. Veivir-

taikingų dainų. Pasirodo, kad 
„Draugo" tarnautojų tarpe yra 
pramoginių dainų menininkų: 
Steponas Sadauskas , kuris su
kūrė ir»padainavo „Draugui" 
skir ta dainą, taip pat porą 
kitų melodingų dainų. Daiva 
Švabienė, pr i tar iant broliams 
Švabams, atliko dainą „Drau
gams". 

J a u ne vieną gegužinę nesi-
puikuodama l inksmina „Tė
viškės" kapela, vadovaujama 
Stasės Jagminienės . Kapelos 
dalyviai: solistė J ū r a Bakai-
t ienė, Herkulis Strolia, dr. 
Leonidas Ragas, dr. Vilius Mi-
kai t is , Gin taras Juknys , Al
fonsas Seniūnas , Vytautas 
J a g m i n a s ir Stasė Jagmi-
nienė. 

Suruošt i tokią gausią ir pa
sisekusią gegužinę reikia 
daug rankų ir pasiaukojimo. 
Niekas neprašė atlyginimo. 
Visi talkino su geriausiom 
nuotaikom. Gal t as „užkrėtė" 
ir svečius. Gegužinės dau
gumą sudarė neseniai iš Lie
tuvos atvykę tėvynainiai. Tai 
buvo tikra susiar t inimo šven
tė. „Draugo" gegužinėje visi 
pasijautė, kaip tėvynėje Lietu
voje. Tiek vyresnius, tiek nau
juosius imigrantus jungia vie
nas noras išlikti lietuviais, 
viena mintis — Lietuva. 
„Draugas" gyvuoja j au 91 me
tus . Matant tokį skaičių jaunų 
tautiečių, reikia tikėtis, kad 
„Draugas" gyvuos dar daug 
metų. „Draugas" jungė ir to
liau jungs visus tautiečius. 
Čia visiems y ra vietos pasi
reikšti, bendradarbiaut i . To
kią mintį turėjo buvęs tėvų 
marijonų ilgametis provincijo
las kun. Viktoras Rimšelis, 
kuriam visi darbai nebuvo 
svetimi. J is ir dabar gyvena ir 
rūpinasi „Draugo" ir lietu
viško spausdinto žodžio ateitimi. 

Visos „Draugo" vadovybės 
vardu, tar iu nuoširdų ačiū 
kiekvienam, prisidėjusiam 
prie gegužinės pasisekimo, ir 
visiems atsilankiusiems. Nuo
širdus ačiū „Margučio" ir Ana
tolijaus Šluto radijo progra
moms, kurie „Draugo" gegu
žinę reklamavo radijo laidose. 
J ū s visi padarėte „Draugo" 
gegužinę įdomią. Tad rengėjų 
darbas tapo lengvu ir sunku-

; mai dabar j au užmiršti. 

Marija Rein ienė 
„Draugo" valdybos pirmininkė 
žėnuose) buvo protestantų 
pastorius. Močiutė Marija 
Skuperman - Lietuvos vokie
čių kilmės (gimė 1930 m. Tau
ragėje, mirė 1990 m. Urugva
juje). Eduardo tėvas vedė vo-
kiecių-ispanų kilmės merginą 
Astrid. Šeima norėjo, kad Edu
ardo mokytųsi teologijos. Ta
čiau Eduardo net raukė kuni
gystė. J is , pasimokęs Argenti
nos universitete biznio admi
nistravimo, studijavo daina
vimą ir trejus metus lankė 
Tango klubą (tai tam t ikra 
šok ;o mokykla). Eduardo mo
čiutė visą laiką svajojo nuvyk
ti į Lietuvą, tačiau nesuspėjo. 
Lyg vykdydamas jos valią a r 
norą, prieš pusantrų metų 
Eduardo atvyko į Lietuvą. J i s 
silpnai kalbėjo lietuviškai. Įs
tojo į Lietuvos Muzikos akade
miją, prof. E. Kaniavos solinio 
dainavimo klasę. Lietuva su
teikė Eduardo mokslui stipen
diją. Lietuvoje Eduardo įsteigė 
Tango akademiją. Moko lietu
vaičius šio temperamentingo, 
paslaptingo šokio. Tarptauti
nės pramoginių-sportinių šo
kių programos tango yra kito
kio stiliaus šokis. 

Eduardo vieši Čikagoje. 
Kviečiame visus, susidomėju
sius, norinčius pasimokyti ar
gentiniečių tango, į jo vedamą 
pamoką. Taip pat tai puiki 
proga įsijungti į „Svajos" šo
kėjų gretas, nes šios grupės 
šokėjai talkins vedant progra
mą. Pamoka - nemokama. Ji 
vyks rugpjūčio 8 d., antradie
ni. 7:30 val.v. Lemonte, PLC 
didžiojoje salėje. 

Ligija Tautkuvicnė 

Atvykite atsi imti laimin
guosius „Draugo" gegužinės 
laimikius. Jų numeriai: 
611033, 611067, 611096, 
611104, 611120, 611136, 
611172, 611225, 611246, 
611260, 611361, 611438, 
611590,611602,611606. 

Brol ių V i rg in i j aus i r Ei-
m o n t o Švabų atliekama mu
zika linksmins svečius JAV 
LB Vidurio vakarų apygardos 
apylinkių gegužinėje rugpjū
čio 13 d., sekmadienį, 12 vai. 
PLC sode. Veiks laimėjimų 
šulinys ir bus šokiai. 

Skelbimai 
•DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
k re ipk i tės į INTER-VIDEO 
3533 S. A r c h e r Ave . , Chi
cago , IL 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas . 

• Birutės ir J u o z o Brie
d ž i ų 50-ties vedybinio gyve
nimo metų sukakt ies proga, 
A l d o n a ir D a n i s B u i v y d a i , 
S a r a s o t a , FL, a t s i u n t ė $50 
Lietuvos našlaičiams. Sveiki
name sukaktuvininkus, o auko
tojams Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Naš la i 
č i ų g loba", 2711 W e s t 71 
Street, Chicago, IL 60629.v« 

• P r i e š 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 . 
Casimir Memorials, 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 
j ū s ų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pasta tant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j is pada ry tas , kaip j a u buvo 
jūsų pageidauta.- Sav. Lilija i r 
Vi l imas Nelsonai . Tel . 773-
233-6335. 

ALMOS FONDUI AUKOJO: 
• 2000 m. biržel io-l iepos 

m ė n . a.a. R e g i n o s Matule
v i č i ū t ė s Sr iub ienės atmini
mą pagerbdami, aukoja Almos 
fondui: 

Algirdas ir Alma Padolskiai, 
Vytautas i r Aldona Marke-
vičiai, Eugenijus ir Danguolė 
Bartkai , Joseph ir Diana Norei
ka i , Audrey i r Ross Golding, 
I rena Jonynas, Vytas ir Sandy 
Vienužiai, Vytautas ir Gražina 
Kaman ta i , Birutė Sekmakas, 
A u d r o n ė Gied ra i t i s , J a n i n a 
Vienužis , I rena ir Jonas Vil-
galiai, Jus tas Kibirkštis, Petras 
ir M.M. Rulis, Ona ir Vytautas 
Gutauskai , Irena Rimavičius, 
Leonas ir Nijolė Maskaliūnai, 
Halina Bagdonienė, Vytautas ir 
Yolanta Mikūnai, Jonas Matu
kas , Jonas ii Jadzė Mockaitis, 
I rena ir Kazys Miecevičiai, J. 
Vaitkevičiūtė, Onutė Pėterienė, 
V y t a u t a s i r Izolda Š imkus , 
Vytas ir Dalia Juškevičiai, Tolė 
Konauka, Zota Mickevičienė, 
Bron ius ir Aldona Maciuke-
vičiai, Jonas Kaminskas, Jonas 
ir Joana Valaičiai, Adolfas ir 
Algė Šležai, Andr ius ir Zita 
Vikauska i , Danu tė i r Liuta-
v e r a s S e m a š k a i , Aldona ir 
J u o z a s Šilkaičiai , Regina ir 
Juozas Mikailai. I š v i s o š ių 
a s m e n ų suaukota $1,415. 

A.a . R e g i n o s Matu lev i 
č i ū t ė s Sr iubienės atminimą 
pagerbdami, St. Petersburgo 
L i e t u v i ų k lubo va ldybos ir 
Revizijos komisijos nariai auko
j a Almos fondui: 

D. Adomaitienė, A. Balba-
tienė, V. Biknevičius, K. Gai-
ž a u s k i e n ė , J . J a r a š i e n ė , P . 
Kavaliauskas, A. Kerbelienė, J. 
Kirtiklis, V. Petkus, D. Vaidila. 
I i v i s o suaukota $120. 

Almos v a r d u r e i š k i a m e 
užuojau tą vel ionės ar t imie
siems, o aukotojams dėkojame: 

Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Tax ID 36-4124191. 
Č e k i u s r a šy t i , , L i e t u v o s 
O r p h a n Care", p a ž y m i n t , 
k a d s k i r t a A l m o s f o n d u i . 
S i ų s t i : 2711 West 71 S t r . . 
Chicago, IL 60629. 

Naujoji Amer ikos lietu
vių televizi jos la ida jauni
mui pirmą kartą bus rodoma 
šį sekmadienį, rugpjūčio 6 d.. 
7 val.v. per 23 WTBT kanalą. 

Bronius N a i n y s savo įspū
džius iš Lietuvos pasakos 
rugpjūčio 6 d. 12 vai. PLC di
džiojoje salėje. Pasivaišinsome 
šaltais užkandžiais ir kava su 
pyragaičiais. Dalyvauti kvie
čia PLC renginių komitetas. 

Visus kv ieč iame \ Zarasų 
klubo gegužinę , kuri vyks š. 
m. rugpjūčio 13 d., sekmadie
nį, 12 vai. Šaulių namuose. 

• N a m a m s p i rk t i 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 ą v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773> 847-7747. 

• Au tomobi l io , n a m ų i r 
l igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., E v e r g r e e n Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• BALTTC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai . Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

• „Saulu tė" , Lietuvos vai
kų globos būrelis , dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: A.a. dr. Vyto 
Gylio atminimui Julius ir Algi
mantas Kelertai $100 bei Ro-
bert ir Gabrialla Bondy $50; 
penkių vaikų metinę paramą 
tęsti $1,200 anoniminiai; Nijolė 
Kersnauskaitė $20: Pau! Bam-
ford $100. Labai ačiū! „Sau
l u t ė " , 419 W e i d n e r Rd. , 
Buffalo Grove, IL 80089. Tel. 
847-537-7949. T a x ID#36-
3003339. 3092/00 

• Daug Amer ikos lietuvių 
nuola t r e m i a Lie tuvos naš
l a i č ius . Pratęsdami paramą 
kitiems metams, 3tsmntė para
mos pinigus: Klemensas Mat-
kevičius remia 6 vaikus Lie
tuvoje — atsiuntė $900; Vanda 
Pektiene remia 4 vaikus Lie
tuvoje — atsiuntė $600. Po 2 
vaikus Lietuvoje remia , ir 
pratęsdami paramą kitiems 
metams atsiuntė po $300: Lai
ma Miiaitis. Oak Lawn, IL; dr. 
Algimantas Kelertas. Brook-
field. IL; Edmundas ir Marija 
Vasiliauskai. Glen Ellyn, IL. Po 
vieną vaiką remia Lietuvoje, ir 
pratęsdami paramą kitiems 
metams atsiuntė po $150: Ri
man tas ir Aldona Vai tkai . 
Paradise Vailey. AZ; Ramojus 
ir Aldona Vaičiai. Highland 
Park, IL; Marh A Viseckas, 
Mmeola, NY: Vytautas Užgiris, 
Wcrcester. MA; Joseph irStella 
Mikoiaitis, Rio Rico, AZ. Dė
kojame visiems Lietuvos vaikų 
rėmėjams už aukas ir pagalbą 
Lietuvos vaikams' „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71 S t r e e t , Chi
cago. IL 60629. MMĮ 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd , Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas J o n a s Gibritis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli frec 24 hr 888-7766742 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 5 v.v 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

.ADVOKATAS 
Vyten i s L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

(Skersaj gatve * nuo .Draugo") 
Tci. 773-284-0100. 

Tol. G30-2-" O'JO'. 7,-:-• nt. IL 




