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„Naujosios politikos" skelbėjai 
pasirašė koalicinę sutartį 

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Valdančiąją daugumą for
muojančios „naujosios politi
kos" jėgos Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS> būstinėje Vil
niuje ketvirtadienio vakarą 
pasirašė koalicijos sutarti. Do
kumentą pasirašė LLS. Naujo
sios sąjungos (NS. sociallibe
ralų'. Centro sąjungos ir Mo
derniųjų krikščionių demo
kratų sąjungos vadovai. 

Kaip sake NS informacinio 
centro vadove Nijole Steiblie-
nė, ši sutartis — „tai politinis 

aktas, reglamentuojantis koali
cijos bendrus principus, teises 
ir įsipareigojimus, susijusius 
su įstatymų vykdomąja ir 
leidžiamąja valdžiomis". 

Sutartyje įtvirtinta, kad vy
riausybės vadovo pareigos ati
tenka LLS. Seimo pirmininko 
— socialliberalams. Pasak 
LLS pirmininko pavaduotojo 
Artūro Zuoko, sutartyje numa
tyta, kad koalicijos bend
rininkų dalyvavimas valsty
bės valdymo institucijose nu
statomas proporcingai Seimo 
rinkimuose gautiems įgalioji
mams ir pagal atskirą priedą, 
kuris bus parengtas veiiau. 
Sutartyje taip pat įtvirtinama 
pagarba koalicijos bendri
ninkų vertybėms ir progra
minėms nuostatoms, kolegia
lumas bei atviras dalijimasis 

informacija apie valstybės rei
kalus. 

Kaip sake A. Zuokas, dėl 
priedo, kuriuo bus nustatytas 
pasidalijimas ministrų pos
tais, tebėra deramasi. Jo teigi
mu, palnuojama, kad LLS 
teks 7 portfeliai, tarp kurių — 
Ūkio, Finansų, Krašto apsau
gos ir Susisiekimo ministerijų 
vadovų. Pasak A. Zuoko, so
cialliberalai kontroliuos 6 mi
nisterijas — Vidaus reikalų, 
prie kurios bus prijungta Val
dymo reformų ir savivaldybių 
ministerija. Užsienio reikalų, 
Švietimo ir mokslo. Aplinkos. 
Socialinių reikalų ir darbo, 
Sveikatos apsaugos. 

A. Zuoko teigimu, planuoja
ma, kad ateityje Sveikatos ap
saugos bei Socialinių reikalų 
ir darbo ministerijos bus su
jungtos. 

Pasak liberalo, modernieji 
krikščionys demokratai ir 
centristai gaus ne mažiau 
kaip po du viceministrų pos
tus. Jų atsakomybės sritys 
bus nustatomos pagal kandi
datų tinkamumą premjerui ir 
dalykines savybes. 

Rolandas Paksas yra oficia
lus koalicijos kandidatas į 
premjero pareigas, NS vadas 
Artūras Paulauskas — į Sei
mo pirmininko postą. 

Valdančiosios koalicijos gretose 
— pareigų dalybos 

Valstiečių vadas gauna 
Seimo vicepirmininko 

postą 
' Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Valstiečių partijos vadovas 
Ramūnas Karbauskis gaus 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
postą mainais už keturis par
tijos parlamentarų balsus 
Naujosios politikos koalicijai. 

„Skaičiuojame kiekvieną 
mandatą ir matome, kad pa
kankamai nelengva surinkti 
71 balsą, kuris lemia pagrindi
nių sprendimų sėkmę", sake 
Artūras Paulauskas. Anot jo. 
su R. Karbauskiu sutarta, kad 
keturi į Seimą vienmandatėse 
apygardose išrinkti partijos 
atstovai galėtų prisijungti prie 
socialliberalų, liberalų, cent
ristų ir moderniųjų krikš
čionių demokratų ..Naujosios 
politikos" koalicijos. Keturi 
valstiečių balsai gali būti le
miami naujosios politikos koa
licijos daugumai, turinčiai, be 
būsimų sąjungininku. 68 bal
sus. Svarbiausiems sprendi
mams Seime priimti reikia 71 
balso. 

Mainais už šią paramą R. 
Karbauskiui pasiūlytas Seimo 
pirmininko pavaduotojo pos
tas. „Jis pakankamai aiškiai ir 
labai protingai pasakė: mūsų 
programa negavo rinkėjų pasi
tikėjimo, 5 proc. barjero mes 
neperžengėme, todėl nepreten
duojame į žemes ūkio politikos 
formavimą", apie pokalbį su 
R. Karbauskiu sakė A. Pau
lauskas. 

Centristai tikisi 
viceministrų kėdžių 

Nesėkmę Seimo rinkimuose 
patyrusi Centro sąjunga (CS) 
teigiamai vertina Naujosios 
politikos koalicijos sutart) ir 
neatmeta galimybės, kad par
tijos atstovai dalyvaus val
džios institucijų darbe, „ši su
tartis yra iš tiesų pirmoji Lie
tuvos politinėje istorijoje tikra 
koalicinė sutartis. Sutartis, 
kuri kuria daugumą iš partijų. 

Narystė NATO — ne dovana, 
o pareiga 

Sofia, spalio 13 d. (Reuters- donijos, Slovakijos ir Slovėni-
BNS) — NATO nepriims vals- jos atstovams, kurie susirinko 

Lietuvos Žemes ūkio banko investicinis projektas — individualių namų kvartalas Buivydiškėse. 

Žemės ūkio bankas investuoja 
į statybas 

,Pragysta", pagal formulę Vilnius, spalio 12 d. (Elta) 
—Lietuvos žemės ūkio bankas 
pradėjo investuoti į gyvena
mųjų namų statybas. Bankas 
nusprendė ne tik teikti pasko
las būstui įsigyti, bet ir siū
lyti, ką galima už tai nusipirk
ti. 

Pasak banko atstovų, imtis 
tokių projektų buvo nuspręsta 
po rinkos analizės, kuri paro
dė, kad didėja nedidelių indi
vidualių gyvenamųjų namų 
paklausa. 

Bankas savo bendrininke 
pasirinko statybos bendrovę 

o ne iš dviejų susitariančių 
partinių organizacijų", sakė 
CS pirmininkas Romualdas 
Ozolas penktadienį po susiti
kimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi. 

R. Ozolas paneigė žinia-
sklaidos pranešimus, neva 
Centro sąjunga delsė pasi
rašyti šią sutartį. Jis tvirtino, 
kad CS nesiekia postų vyriau
sybėje, nes „pasitikėjimo netu
rinti partija negali pretenduo
ti į ministro postą". „Tačiau 
mes jokiu būdu nedraudžiame 
mūsų žmonėms dalyvauti bet 
kokios valstybes institucijos 
veikloje, jei koaliciją suda
rančios partijos pakviečia mū
sų žmones ten dalyvauti", 
sakė centristų vadas. 

Modernieji krikščionys 
demokratai nenori 

ministro posto 
„Seime mes tarsimės dėl 

tam tikrų pozicijų komite
tuose, tačiau vyriausybėje mes 
į ministrų postus tikrai nepre
tenduojame, be to, mums nie
kas ir nesiūlo", po susitikimo 
su prezidentu Valdu Adamku
mi žurnalistams sakė Moder
niųjų krikščionių sąjungos at
stovas Algis Kašėta. 

Kaip žinoma, galimu kandi
datu į užsienio reikalų mi
nistro kėdę buvo minimas mo
dernusis krikščionis demokra
tas, diplomatas Egidijus Va
reikis. 

Anot A. Kašėtos, modernieji 
krikščionys demokratai galėtų 
dirbti Seimo Užsienio reikalų 
bei Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetuose. Jis pri
dūrė tikįs, kad modernieji 
krikščionys demokratai bus 
..ta svarbi trilujė, kuri galės 
lemti tam tikrus sprendimus". 

Naujoji koalicija padės 
spręsti lenkų problemas 

Penktadienį susitikime su 
prezidentu Valdu Adamkumi 
Lietuvos lenkų rinkimų akci
jos (LLRA) atstovai Valdema-

,,banko klientas - banko part
neris". Pirmasis investicinis 
projektas turėtų būti baigtas 
netrukus, ir bankas teigia, jog 
tokių projektų ateityje daugės 
ir su kitomis statybos bend
rovėmis. 

Pasak Žemės ūkio banko Fi
nansų maklerio departamento 
direktoriaus Vytauto Kup-
liausko, šio investicinio pro
jekto tikslas finansuoti staty
bos įmonę statybų metu ir su
teikti kredito ar nuomos pa
slaugas norin.uSb namus jsi-

Socialdemokratinė koalicija 
puoselėja viltį patekti į valdžią 
Vilnius, spalio 13 d. (Elta) pirmą posėdį dar nebuvo susi-

— Socialdemokratinė koalicija 
žada būti konstruktyvia opozi
cija Seime, tačiau kartu ne
praranda vilties dėl plataus 
pasitikėjimo vyriausybės p ku
riai vadovautų Algirdas Bra
zauskas, sudarymo. 

Anot vieno iš socialdemokra
tines koalicijos vadovų Čes
lovo Juršėno, noras matyti A. 
Brazauską kaip premjerą grįs
tas politiniais skaičiavimais, 
tačiau apie jo detales kalbėti 
nenorėjo. 

„Aš turiu vilčių, kad prezi
dentas įvertins tai, jog rin
kėjai, balsuodami už rnūsų 
koaliciją, pirmiausia buvo už 
A. Brazauską kaip premjerą, 
būtent jis galėtų sudaryti tin
kamiausią šiam laikui vyriau
sybę", sakė Č. Juršėnas. Pa
sak jo, kol prezidentas Valdas 
Adamkus oficialiai nepasirin
ko premjero kandidatūros, į 

ras Tomaševskis ir Janas Min
cevičius aptarė administraci
nės reformos, švietimo reika
lus bei Vilniaus krašto proble
mas. 

LLRA atstovai mano, kad 
bendradarbiavimas su valdan
čiąja koalicija padės spręsti 
lenkų mažumai svarbias prob
lemas. Daugelis LLRA nuo
statų sutampa su koalicijos 
nuostatomis, įskaitant savi
valdos plėtojimą, aktyvesnę 
regionų politiką bei kaimo mo
dernizavimą ir stiprinimą. 

Penktadienį pas prezidentą 
buvo atvykęs ir vienintelis 
Krikščionių demokratų sąjun
gos atstovas Seime, šios parti
jos vadovas Kazys Bobelis. Po 
susitikimo jis teigė, kad, ren
kant naują valdžią, nesieks jo
kių postų. Paklaustas, kokioje 
srityje norėtų dirbti. K. Bobe
lis paminėjo sveikatos apsau
gos sritį. Tačiau, anot jo, vis
kas priklauso nuo prezidento 
sprendimo. 

rinkęs naujasis Seimas, neat
sistatydinusi Andriaus Kubi
liaus vyriausybė, socialdemo
kratinė koalicija dar turi šiek 
tiek laiko veikti. 

„Mes turime svarų žmonių 
mandatą ir jo pagrindu turim 
veikti iki paskutinio momen
to", sakė Č. Juršėnas. 

Jeigu socialdemokratinės 
koalicijos viltys dėl plataus 
pasitikėjimo vyriausybės ne
pasiteisintų, tuomet 50 vietų 
Seime turinti frakcija žada 
būti konstruktyvia opozicija, 
remti tas vyriausybės progra
mos nuostatas ir tuos sprendi
mus, kurie bus naudingi Lie
tuvai, ir priešintis, anot Č. 
Juršėno, „tolesniam kor.ser-
vatorizmo-liberalizmo diegi
mui". 

Kęstučio Vanago Elta. nuotr 

gyti. 
Pirmojo uždaro 17 gyvena

mųjų namų kvartalo Vilniuje 
statybas bei namų apdailą ke
tinama baigti iki šių metų pa
baigos. Bendra statybos darbų 
vertė — 6.37 mln. Lt. 70 proc. 
šios sumos investavo Lietuvos 
žemės ūkio bankas, likusią 
dalį — statybas vykdanti 
„Pragysta". 

Bankas tikisi, jog investi
cijų grąža iš šio projekto bus 
iki 20 proc. Be to, planuojama, 
kad kai kurie asmenys na
mams įsigyti iš banko ims pa
skolas, tuo dar suteikdami 
bankui galimybę uždirbti. 

„Jau parengtas projektas 
dar dviem panašiems kvarta
lams. Šių namų vieno kvadra
tinio metro kaina yra iki 2,400 
Lt. „Tačiau statomų namų 
kaina turėtų mažėti", teigė V. 
Kupliauskas. 

* Rusijos naftos susivie
nijimo „LUKoil" vadovams 
nerūpi politinių jėgų santykio 
pasikeitimas Lietuvoje po Sei
mo rinkimų — jų netenkina 
„Mažeikių naftai" tiekiamos 
žaliavos kaina. Taip „LUKoil" 
viceprezidentas Leonid Fedun 
komentavo užsitęsusias dery
bas. 

* Rusijai panaikinus 
pervežimų lengvatas Lietu
vos kryptimi, Klaipėdos uos
tas neteko savo pagrindinio 
privalumo ir jau artimiausiu 
metu gali prarasti iki pusės 
krovinių. Uostininkai kaltina 
vykdomąją valdžią, kuri pus
metį nereagavo į rusų siūly
mus derėtis. B M 

Dingo be žinios keltu 
iš Stokholmo plaukęs lietuvis 
Talinas-Vilnius, spalio 13 

d. (BNS) — Penktadienį iš kel
to Baltijos jūroje iškrito ir din
go be žinios Lietuvos pilietis. 
Kaip pranešė Estijos policija, 
nelaimė įvyko penktadienio 
rytą kelte „Regina Baltica", 
kuris plaukė maršrutu ..Ta
linas - Stokholmas - Talinas". 
Žmogus iškrito už borto, kel
tui iš Stokholmo artėjant prie 
Talino įlankos. 

Estijos Pasienio apsaugos 
tarnybos duomenimis — din-
gusysis yra 31-erių metų Lie
tuvos pilietis S. L. 

Kaip sakė Lietuvos URM 
Konsulinio departamento di
rektorius Artūras Zurauskas, 
laivybos bendrove „Estline" 
kol kas nepatvirtino nei din
gusiojo asmens tapatybes, nei 
jo pilietybes. Tačiau, pasak A. 
Zurausko, iš Estijos pasienio 
apsaugos tarnybos sužinota, 
kad patikrinus kelto keleivius, 
iš tiesų pasigesta S. L. Anot A. 

tybių kandidačių, kurios atsi
lieka nuo gynybos ir šiuolai
kines karybos standartų, pa
reiškė NATO generalinis sek
retorius lordas George Robert-
son penktadienį Bulgarijoje, 
kur susitiko su aštuonių na
rystės NATO siekiančių val
stybių gynybos ministrais. 

Lietuvai šiame forume at
stovavo krašto apsaugos mi
nistras Česlovas Stankevičius. 
„Sąjunga vėl plėsis, kai ji bus 
pasirengusi. kai narystes 
sieikiančios šalys bus pasiren
gusios ir kai jų narystė galės 
prisidėti prie saugumo ir pas
tovumo Europoje užtikrini
mo", pabrėžė G. Robertson. 

Jis kalbėjo Lietuvos, Latvi-

Zurausko, prieš iškrentant 
žmogui už borto, liudytojai 
kelte matė muštynes, per ku
rias, pradiniais duomenimis, 
vyras pats šoko už borto. Gel
bėtojai jūroje rado jo baltą 
megztinį. 

Nelaimės metu pūtė 4 met
rų per sekundę vėjas, bangų 
aukštis siekė 0.5 metro. Oro 
temperatūra buvo 12 C (54 F) 
laipsnių, vandens — 11 C (52 
F) laipsnių. Tokiame vandeny
je užsigrūdinęs plaukikas gali 
išbūti gyvas vos keliolika mi
nučių. 

Gavus pranešimą apie iškri
tusį už borto žmogų, keltas 
buvo sustabdytas, išsiųsta gel
bėjimo komanda. J pagalbą at
vyko Švedijos ir Estijos pasie
niečių kateriai, atskrido Esti
jos ir Suomijos gelbėtojų sraig
tasparniai. Gelbėtojų paieškos 
buvo bevaises ir po 4 val.uuhi 
buvo nutrauktos. 

aptarti kariuomenės reformų 
ir karinio bendradarbiavimo, 
siekdami pasirengti būsimai 
narystei NATO. 

„NATO narystė nėra auto
matiška, tai ne dovana, ne 
garbė. Tai — daugeliu požiū
rių yra pareiga, nemaža naš
ta", sake G. Robertson. 

Jis taip pat padėkojo toms 
valstybėms, kurios pernai, ki
lus Kosovo krizei, pareme 
NATO oro smūgių kampaniją 
prieš Jugoslaviją. Tačiau G. 
Robertson pabrėžė, kad dide
lėms ir nejudrioms šaltojo ka
ro laikų pajėgoms reikalinga 
griežta ir brangi reforma, kad 
jos atitiktų NATO reikalavi
mus. jos, Estijos, Albanijos, Make-

Naujoji valdžia ištikima 
Lietuvos tarptautiniams 

įsipareigojimams 
Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 

— Būsimasis Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas pa
reiškė, kad Naujosios politikos 
koalicija (NPK) gerbs ir laiky
sis ankstesnės valdžios pri
siimtų tarptautinių įsiparei
gojimų, nors kai kuriuos iš jų 
anksčiau kritikavo. 

„Mes esame ne kartą pasa
kę, kad užsienio politika ne
turėtų būti keičiama, neturėtų 
įvykti radikalių pasikeitimų. 
Pagrindiniai prioritetai — 
NATO, Europos Sąjunga, geri 
santykiai su Rusija — išlieka 
ir vyriausybės programoje, ku
rią mes ruošiame", užtikrino 
A. Paulauskas. 

Socialliberalai smarkiai kri
tikavo Seimo birželį priimtą 

Kauniečiai savo 
mieste nori išlaikyti 

garsų muzikantą 
Kaunas, spalio 10 d. (Elta; 

— Kauniečiai rūpinasi, kad 
garsaus muzikanto nepasi-
glemžtų sostinė. Antradienį 
Kauno miesto valdyba muzi
kantui Vilhelmui Čepinskiui 
nutarė skirti beveik 70,000 li
tų butui remontuoti. 

Liepos 25 dieną miesto val
dyba nusprendė leisti V. Če
pinskiui vienerius metus gy
venti miesto Manevriniam bu
tų fondui priklausančiame 86 
kv. metrų bendrojo ploto 3 
kambarių bute V. Putvinskio 
gatvėje. Toks sprendimas bu
vo priimtas V. Čepinkio, netu
rinčio sąlygų groti, prašymu. 
Tačiau muzikantas atsisakė 
savivaldybės pasiūlymo, nes 
čia, nepaisant didelės erdvės, 
nebuvo sąlygų gyventi. Pasiū
lytame bute reikėjo kapitaliai 
remontuoti patalpas, vamzdy
nus, reikėjo įrengti vietinį 
šildymą. 

Kauno miesto savivaldybės 
bendrojo skyriaus vedėjas Ig
nas Levandavičius sakė, jog 
Vilniaus valdžia, pamačiusi 
apgailėtina muzikanto padėtį, 
pradėjo siūlyti V. Čepinskiui 
idealias gyvenimo ir repetavi-
mo sąlygas Vilniuje. Tode! 
kauniečiai antrą kartą atsi
žvelgė Į muzikanto prašymus, 
kad šis nepaliktų Kauno. 

Savivaldybei priklausančio 
buto remontas kainuos beveik 
70.000 litų. Apskaičiuota, kad 
<tatybos darbą: kainuos 
37.000, dujinio šildymo 
įrengimas — 23.000. vanden
tiekio ir kanalizacijos darbai 
— beveik 9,500 ii t u 

įstatymą dėl reikalavimo, kad 
Rusija atlygintų Lietuvai so
vietų okupacijos padarytą 
žalą. Jie tuomet teigė, kad 
įstatymas labai kenkia ge
riems santykiams su Rusija, 
bet dabar A. Paulauskas pri
pažįsta, kad įstatymą reikia 
vykdyti. 

„Manau, kad okupacijos 
žalos atlyginimo įstatymas ne
turėtų būti kvestionuojamas, 
nes tai yra referendumu iš
sakyta mūsų piliečių nuomo
nė", sakė būsimasis Seimo pir
mininkas. Tačiau, anot jo, 
įstatymas turi būti vykdomas 
taip, kad nepakenktų santy
kiams su Rusija. 

Pasak A. Paulausko, „mes 
esame suinteresuoti turėti 
gerus santykius su kaimynais, 
tarp jų ir Rusija, ir nesinorėtų 
pradėti savo darbo nuo preten
zijų, priekaištų, reikalavimų. 
Norisi kiek įmanoma įvykdyti 
įstatymą, bet tai padaryti ne 
per aštriai ir negadinant san
tykių", sakė A. Paulauskas. 

A. Paulauskas taip pat 
užtikrino, kad Naujosios poli
tikos koalicija nemėgins tik
rinti ir anksčiau smarkiai 
kritikuotos sutarties su JAV 
susivienijimu .,Williams Inter
national" del bendroves „Ma
žeikių nafta" akcijų pardavi
mo, bet sieks, kad įmonė 
dirbtų naudingiau. 

„Mūsų nuostata tokia — 
šiandien 'Mažeikia naftos" per
dirbimo įmonė dirba minima
liu režimu, vadinasi, ji negali 
duoti tiek naudos naftos ūkiui, 
kiek ji galėtų duoti, kiek ji 
galėtų įnešti į Lietuvos biu
džetą pajamų. Todėl reikia 
išsiaiškinti priežastis, kodėl 
operatorius „Williams" negali 
užsukti gamybos pilnu pa
jėgumu", sakė A. Paulauskas. 

Tačiau, anot jo, geresnio 
įmonės darbo galima pasiekti 
ir neperžiūrint sutarties su 
„VVilliams", nes du trečdaliai 
..Mažeikių naftos" akcijų tebe
priklauso Lietuvos vyriausy
bei. Pasak A. Paulausko, tarp
tautinių sutarčių vienaša
liškas keitimas pakenktų vals
tybes autoritetui. 

KALENDORIUS" 
Spalio 14 d.: &» Kalikstas. For

tūnatą, Lakštuone. Mindaugas. 
Rimvyde. Vincentas. 

Spalio 13 d.: ,Šv. Terese Aviliete; 
Domante. Galiminas. Ina. Leonardas 

Spalio 16 d.: Sv Jadvyga. Sv. 
Margarita Marija Alacoque. Amb
raziejus. Aurelija. Dovalde. Gaudvi-
le. Gutautas 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

DAUGIAU DĖMESIO TINKLAPIUI — 
w w w . a t e i t i s . o r g 

Kiekvieną mėnesį ateitinin
kų svetainėje randama nauja 
medžiaga. Nuotraukos ir ra
šytas žodis skaitytojus supa
žindina su ateitininkų įvairia 
veikla. Pateiktomis mintimis 
skat ina kiekvieną pagalvoti 
apie gilesnę gyvenimo prasmę. 
Ką šiuo metu galima rasti 
tinklapiuose? 

Kazys Razgaitis savo sukur
tuose tinklapiuose, prie kurių 
galima prieiti per ateitininkų 
svetainę, nuotraukomis supa
žindina su jaunųjų ateitininkų 
vasaros stovykla. Onilė Šešto
kienė ir S tasė Kazlauskienė 
savo korespondencijose apibū
dina šių metų vasaros moks
leivių ir sendraugių stovyklas. 
Romualdas Kriaučiūnas pa
ruošęs t inklapiams moksleivių 
atei t ininkų vasaros stovykloje 
užpildytų anketų santrauką 
apie d raugus ir tėvus — įdo
mūs j aun imo pasisakymai. 
Įvairių ateit ininkų stovyklų ir 
studijų rengėjai kreipiasi į 
t inklapius „pagarsinti" užsi
mojimus — čia būna registra
cijos informacijos, renginių da
tos ir j ų apibūdinimai. Tinkla
piuose gal ima pasiskaityti ko
respondencijas ir pamatyti 
nuo t raukas iš Lietuvos ateiti
ninkų veiklos. 

Plačiai pateikta medžiaga iš 
šių metų birželio mėnesį Lie
tuvoje vykusio Eucharistinio 
kongreso. Šią vasarą Kaune 
vykęs Ateit ininkų kongresas 
apibūdintas smulkiai, pateik
ta programa, Kongreso priim
tos rezoliucijos ir kai kurių 
valdžios įstaigų atsakymai į 
šias rezoliucijas. Algio Norvilo 
pranešimas „Ateitininkai išei
vijoje ir momento reikalavi
mai", pa te ik tas Kongreso me
tu, susumuoja mūsų išeivijos 
rūpesčius. Juozas Kojelis, pa
rašęs keletą prisiminimų iš 
ankstyvesnių laikų, kai Vil
niaus universitete buvo pirmą 
kartą įregistruoti ateitininkai 
— prisiminimus papildo kelios 
nuotraukos iš praeities. Kun. 
Kęstutis Trimakas iš savo vė
liausios knygos, šį rudenį 
spausdinamos Lietuvoje, pa
teikia mint is „Jaunuoliai bręs
ta religiškai sąmonėdami" 
mąstymui ir diskusijoms. Pa
našiai kviečia pamąstyti ir 
Romualdo Kriaučiūno „Pasiū
lymas prasmingam 'kainos-
naudos' projektui", Vaidoto 
Vaičaičio iš Lietuvos atsiųstas 
nežinomo autoriaus „Nemato
mos žaizdos" bei kiti rašiniai. 

Tinklapių tikslai — supažin
dinti a tei t ininkus vienus su 
kitų veikla, paskatint i giliau 
pagalvoti ir kurt i , prisiminti 
praeitį ir iš jos mokytis, viltin
gai ir kūrybingai žvelgti Į atei 
tį — nuoširdžiai siekiami tink-
lapio vadovybes. Laukiama 
skaitytojų apsilankymų ir at
siliepimų, kuriuos lengvai ga
lima pateikti besilankant sve
tainėje. Iš visų ateitininkų 
vienetų laukiama ir platesnio 
prisidėjimo prie tinklapių turi
nio ne tik raštu, bet ir nuo
trauka. Elektroniniu paštu 
prašome medžiaga siųsti 
tinklapių koordinatorei Lai
mai Šalčiuvienei, 

laima@at.eitis.org Nuotrau
kas galima nušviesti naudo
jant „scannner" ir siųsti tie
siog Pranui Pranckevičiui, 

pranas@ateitis.org, tinkla
pių techniniam vadovui. Są

jungų vienetai savo reikalais 
gali ta r t i s su Vytautu Naru
čiu, t inklapių sąjungų ryšinin
ku, vytas@ateitis.org Prisimi
nimus, istorinę medžiagą, ga
lima siųsti Romualdui Kriau
čiūnui, „Praeities" skiltelės re
daktoriui , 

romualdas@ateitis.org 
Kalbą tvarko Gražina Kriau
čiūnienė. Ūkio reikalais rūpi
nasi Juozas Polikaitis. 

Laima 

Hamil tono j aun ia i ir moksleiviai po pas i rodymo 1999 metų kuopos šventėje, 
pickas. Lukas Gud inskas ir Vincas G u d i n s k a s . Stovi — P e t r a s Va ič iūnas , 
d inskas . Aus te Vaičiūnaite. J u s t i n a s T r u m p i c k a s ir Marijus G u d i n s k a s . 

PRADEDANČIŲJŲ KUOPŲ GLOBĖJŲ 
KURSAI 

Žmones yra dovanos, kurias 
Kūrėjas mums siunčia. Kiek
vienas susit ikimas su žmonė
mis yra pasikeitimas dovano
mis... 

Esame be galo dėkingi Lie
tuvių Fondui už materialinę 
paramą, kuri leido per pasta
ruosius metus surengti daug 
naudingų kursų i r susitikimų 
su mūsų organizacijos nariais 
ir globėjais. Štai ir dabar, vos 
tik prasidėjus naujiems moks
lo metams, rugsėjo 16 d. su
kvietėme į Kauną visus norin
čius susipažinti su Ateitinin
kų organizacija, jos istorija ir 
veikla. Informaciją apie kur
sus išsiuntinėjome visiems 
Lietuvos švietimo skyriams, 
vietovių ateitininkų valdy
boms, o jie, savo ruožtu, gautą 
informaciją paskleidė vietose. 
Ankstyvą šeštadienio rytą į 
Kauno arkivyskupijos jaunimo 
centrą susiriko 25 dalyviai iš 
įvairiausių Lietuvos kampe
lių: Josvainių, Kėdainių, Mari
jampolės, Šakių, Alytaus ir 
Alytaus rajono, Kauno, Ignali
nos, Jiezno, Molėtų, Kaltinė
nų, Klaipėdos, Gudžiūnų. 
Kursų organizatoriai Erika 
Laucevičiūtė, Aurimas Šukys 
ir šių eilučių autorė Rozvita 

Vareikienė pakvietė visus da
lyvius susikaupti maldoje, o 
Erikos giesmė dar labiau su
vienijo visus bendram darbui. 
Ateitininkų federacijos pirmi
ninkas Vidas Abraitis šiltai 
pasveikino visus susirinkusius 
ir pakvietė drauge ieškoti ke
lių į jaunimo širdis. Visos die
nos mintis — „kiekvienas susi
tikimas su žmogumi tai pasi
keitimas dovanomis". Juo va
dovaujantis ir dalinomės to
mis dovanomis, kurias tur ime, 
mes vedantieji — savo orga
nizacijos veikla, istorine patir
timi, sąjungų projektais, kuo
pų veiklos planavimu, o daly
viai įsijungė smalsumu ir švie
žiomis mintimis apie savo mo
kyklų gyvenimą. Dalyviai 
džiaugėsi, kad kursų metu ga
vo nemažai metodinės medžia
gos, giesmynų, žurnalų „Atei
tis", patys galėjo pabandyti 
smulkiai suplanuoti kokį nors 
būsimą renginį. Visi, dėko
dami vylėsi, kad kursai bus tę
siami, kvietė rengti kuo dau
giau susitikimų, kad nesi
jaustų vieniši savo darbe, siū
lė organizuoti tokius mini se
minarus vietovėse. 

Rozv i t a V a r e i k i e n ė 
referentė kuopų globėjų 

reikalams 

KVIETIMAS 
Pasibaigus studentų ateiti

ninkų sąjungos suvažiavimui 
rugsėjo 16. 17 d. Vilniuje, 
elektroniniu paštu ateitininkų 
konferencijos keliu atėjo stu
dentės Evelinos Smilgytės įdo
mus la iškas. Čia su skaityto
jais dal inamasi svarbiausia to 
laiško dalimi — paskata kiek
vienam ateitininkui. Kai atei-
tininkija kvies kurį iš jūsų pa
čių prisidėti prie jos darbų, gal 
šie Evelinos žodžiai ras imlų 
atgarsį pas kiekvieną. To aiš
kiai viliasi tie, kurie tarnauja 
ateitininkijai. 

„... s akau tiesiai, šviesiai ir 
garsiai: 

Išdrįskite prisiimti atsako
mybę. 

Išdrįskite įsipareigoti. 
I šd r į sk i t e būti verti ženkliu

ko ir juostelės. 
Išdrįskite savo veikla įrodyti 

(red.: ateitininkų) Credo tei
singumą. 

Išdrįskite būti neramūs ir 
karingi. 

Išdrįskite veikti neraginami, 
patys iš savęs, nes kur tada 
jūsų avant iūr izmas ir ko ver
tas jūsų tikėjimas? 

Būkite tikri ateitininkai ir 
prieš nuspręsdami neišdrįsti, 
a r ir toliau likti pasyviais, iš
drįskite paieškoti savyje tikė
j imo Dievu, tikėjimo savimi, 
ateitininkų organizacija, jos 
prasmingumu ir reikalingumu 
J ū s ų asmeniniame gyvenime, 
paieškokite ir įsitikinkite, ar 
t ikrai jūs tik tokie liūdni ir 
galbūt apgailėtini vartotojai, 
ničnieko daugiau negalintys 
duoti, kaip tik dalyvauti... 
kursuose, kituose... susibūri
muose, kur papras ta i visada 
yra viskuo pasirūpinantys or
ganizatoriai. Ir jei paaiškėtų, 
kad jūs kaip tik tokie, išdrįs
kite nebebūti dėlės ar utėlės. 

Išdrįskite augti , keistis... 
Būkite sau nuoširdūs bei tei
singi... Drąsus žingsnis yra 
ver tas visko, ką į jį sudėsi; jis 
ver tas viso tavęs. Nes tik tada 
ta i bus tavo žingsnis. Pir
myn!" 

S T U D E N T Ų D Ė M E S I U I 
Studentų rekolekcijos Dai

navoje vyks lapkričio 10-12 d. 
Kviečiame visus s tudentus. 
Daugiau u:.formacijos bus tei
kiama šiame puslapyje. Stu
dentų ateit ininkų centro val
dyba bando atnaujinti stu
dentų sa'a.šus. Prašome jus 
•ypač": naujus studentus) pra
nešti n a m ą savo adresus, tele
fono numerius ir kt. elektroni
niu paštu 
liudas@mindspring.com arba-
telefonu 708-53.^-2022 Lauk 
sime atsiliepiant 

C l e v e l a n d e 
S p a l i o 21-22 d. — Ateiti 

Ginta* Stirbys iŠ Philadelphnos, moksleivių ateitininku mini kursuose ninku Šeimos švente Rengia 
..Ateities" klubas. 

Priekyje iš k. klūpo Simonas T r u m -
V a n e s s a Trurapickai tė , Domas G u-

SIŪLYKIM ARBA 
PASISIŪLYKIM 

Šiaurės Amerikos ateitinin
kų sendraugių valdybos trejų 
metų kadencija oficialiai pasi
baigė su šios vasaros sendrau
gių stovyklos uždarymu. Ka
denciją baigusi valdyba sten
giasi surast i , kas perimtų 
„valdžią" iš jos rankų. Laiškai 
siunčiami sendraugių viene
tams, prašant siūlyti asmenis, 
t inkamus sudaryti naują val
dybą, rūpintis vasaros sen
draugių stovykla, studijų die
nomis ir kitais sendraugių 
projektais. Visi sendraugiai 
kviečiami siūlyti kandidatus į 
valdybą; galima siūlyti ir sa
ve! Siūlymus iki šių metų spa
lio 25 dienos prašome siųsti 
sendraugių sekretorei Laimai 
Šalčiuvienei (tiesioginiu paš
tu), 1340 Abington Cambs 
Drive, Lake Forest, IL 60045-
2660, o elektroniniu paštu 

laima@ateitis.org. arba 
mlaima@prodigy.net 

ŠAA s e n d r a u g i ų v a l d y b a 

VISI KVIEČIAMI 
A t e i t i n i n k ų š a l p o s fondo 

m e t i n ė v a k a r i e n ė Ateitinin
kų namuose, Lemonte, vyks 
Ateities savaitgalio metu — 
šeštadienį, spalio 28 d. Pra
džia 6 vai. vak. Vakarienė 
ruošiama ateitininkiškai veik
lai paremti. Visi ateitininkai 
ir jų draugai kviečiami daly
vauti. Apie dalyvavimą pra
neškite dr. Aldonai Juoze-
vičienei, tel. 708-499-2447. 

MOKSLEIVIŲ D Ė M E S I U I 

Lipniūno — Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuo
pa kviečia moksleivius į an t rą 
šių metų susirinkimą penkta
dienį, spalio 20 d. vyksiantį 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. Susirinkimas vyks nuo 7 
iki 10:30 v.v. Dalyvaus ir ses. 
Laimutė. Bus labai smagu. 
Ateikite šiltai apsirengę ir at
sineškite savo moliūgus. 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708-484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai. 

Putname. ruošia prakalba apie Lietuvos partizanų kova su okupantais 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAILIDE 
DANTŲ. GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesaon, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 S t 
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park. IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODWALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127* Str. 

Sufte101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką Vai. euaKarue, arba 
na: pirmd. 11-7. antrd. 9-5, 

treCd. 108 , panfctd. 10-4 kaa 
antrą iettd. 10-2.1443 š. 50 

Ave., Cicero, IL 
Tel. 708-652-4150. 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora MedicaJ Center 
10400 75 StKenosha,WI 53142 

(262) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValtor St, Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113, 

Jotot, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory HUla 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VtUUS MIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
10611W. 143 StOdand Park, IL 60467 

Paklauso Palos Communrty Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Canšac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635W.63St. 
Tel. 773-735-7730 
valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatmertt Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt 
vtetų skausmo gydymo specialistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVeetcheeter, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė • vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817W.83St,BurbankJL 
Tei 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR KENNĖTH J.YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Dantų gydytojai 
Pantininkafnt nuolaida 

4007W.58 8t,CMcaoo,IL 
Tai. 773-736-5556 

4707 S. OMMrt. La Oranga. IL 
Tai. 706-362-4487 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-582-6800 
Namų tel. 847-381 -3772 

MIDVVAY CLINIC. S.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 West Ave. 
Orland Park 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W . 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills. IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTZJNAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
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KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel . 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Center forHaanh. 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

320W.61«tAv«. 
Hobart. IN 46342 Fax 

•47-5279 
947-6236 

BIRUTĖ LPUMPUTJS. M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

HlSI 
flft. ViUJA KEBH77Š 

Amber Health Center 
Stuburo. samanų ir raumenų gydymas. 

chiropraktika.manualinė terapija, 
akupunktūra. 

7271 S. Harlem, Rr1dgeview, IL 
60455. Tel. 7IM-594-04O0. Kalbame 

lietuviukai. Valandos «nttaru< 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

PUTIN DAR TAMSOJE 
Nuskendusio povandeninio 

laivo „Kursk" sukelta audra 
Rusijoje dar nenurimsta. Atro
do, kad Putin tik dabar prade
da suprasti, kokia skaudi tra
gedija palietė jo kraštą, tačiau 
nesuvokia, kaip reikia žaizdą 
gydyti. Dar rugpjūčio pabai
goje, nei iš šio, nei iš to, Rusi
jos prezidentas pažadėjo pa
kelti atlyginimus branduoli
nių ginklų gamyboje bei aptar
navimo srityje dirbantiems 
žmonėms ir įsteigti keturis 
laivų gelbėjimo centrus. Tai 
nustebino ekonomistus, nes 
dar visiškai neseniai Putin 
buvo pažadėjęs 20 nuoš. pa
kelti atlyginimus Jelcin nugy
ventai, demoralizuotai kariuo
menei, policijai, kalėjimų sar
gams, muitininkams, mokes
čių pareigūnams. Rusijos vals
tybės išteklių žinovai teigė, 
kad ižde nėra nei pinigų, nei 
galimybių jų gauti. Spauda 
skelbė, kad sprendimą pakelti 
branduolinių ginklų darbuoto
jams atlyginimus lėmė Putin 
pajutimas kaltės už moder
niausio povandeninio laivo nu
skendimą ir pareiginės atsa
komybės Rusijos gyventojams. 
Gyventojų kritikos jis buvo 
verčiamas ką nors daryti ir, 
nežinodamas už ko griebtis, 
krašto ginkluotai tarnybai pa
žadėjo daugiau pinigų. Pagal 
„Financial Times" (2000.08.27), 
ir pats Putin, ilgėdamasis pra
ėjusių galybės laikų, nori at
gaivinti, bemaž bereikšme vir
tusią, Rusijos karinę jėgą, ge
gužės pirmos įspūdingus para
dus ir taip patenkinti kelis 
šimtus dabar mažai reikalin
gų generolų. 

Tačiau Putin taip pat jautė, 
kad merdinčio nebeprikelsi, o 
ir prikėlęs, ne ką su juo be
padarysi. Todėl mojosi karines 
pajėgas perorganizuoti, suma
žinti, perginkluoti, tikėdamas 
modernia ginkluote pasiekti 
anksčiau turėtą pajėgumą. Ir 
čia jis atšoko, kaip kamuolys, 
atsitrenkęs į kietą sieną. Visi 
generolai, admirolai, štabai 
nori likti savo^ vietose ir uni
formuoti, medaliuoti žygiuoti 
paraduose, iškilmių^laiku — 
sėdėti pirmose eilėse, lydėti 
politikus į tarptautines konfe
rencijas. Neužtenka 10 povani 
deninių saugoti Rusijos pa
krantėms, jų turi būti tiek, 
kiek reikia vyrauti atviruose 
vandenynuose, šaukė pensi
ninkas, buvęs Juodosios jūros 
laivyno, kuriam priklausė nu
skendęs „Kursk", vadas admi
rolas Eduard Baltin. Sausu
mos bei oro pajėgų karo vadai 
siekia pertvarkyti karo akade
mijas, kuriose šalia karinio 

mokymo būtų dėstomi ir hu
manitariniai mokslai, tiksli is
torija, nes iki šiol būsimiems 
gen. štabo karininkams buvo 
grūdami tik pykčiu prieš Ame
riką persunkti melai, ekono
mika. Generolams nepatin
kanti NATO plėtra, Vakarų 
veiksmai Artimuose Rytuose, 
ypač Jugoslavijoje, negali būti 
nepriimti dėmesin ar praleisti 
be atgarsio. 

Tačiau apie karinių jėgų 
pertvarkymą Rusijoje sklando 
ir kitokių nuomonių. Vieną jų 
savaitinio politinio žurnalo 
Jtogi" redaktorius Aleksander 
Golts skaitytojams taip per
duoda: „Mūsų kariuomenė da
bar nepajėgi net Rusijos sienų 
apsaugoti, o admirolai svajoja 
apie pasaulyje galingiausią 
povandeninį laivyną. TCursk' 
buvo pastatytas puldinėti JAV 
lėktuvnešius, kuriems galams 
dabar tokių laivų reikia?" Kita 
įtakinga spauda, priskaičiuo
dama dar apie tris milijonus 
karinei vadovybei priklausan
čių įvairiarūšių uniformuotų 
— ginkluotų, mažai veiksmin
gų, bet iždą eikvojančių pilie
čių, sako, kad Rusijai reikia 
elgtis taip, kaip darė Vokietija 
po karo: viską pradėti nuo nu
lio. „Nors ir dešimt kartų dau
giau pinigų skirtumėm dabar
tinei karinei jėgai, vis tik ji 
liktų tik pasenusi sovietinė 
kariuomenė", — teigia žurna
listai. 

Rusijos generolams nepatin
ka nė JAV prezidento siūloma 
nuo raketų apsigynimo siste
ma — erdvėje pakabinti „žval
gai" (sensors), įspėjantys apie 
artėjančius priešo branduoli
nius sproginius. Jungtinių 
tautų narių vadovų susirinki
me New Yorke Putin garsiai 
skelbė, kad Rusija nesutiks 
sukarinti erdvių ir dėl to siūlė 
kviesti tarptautinę konferen
ciją. „Jeigu Rusijai tai nepa
tinka, mes ir nedarysim", — 
keistai skambėjo ir mums ne
mažai rūpesčio keliantis Clin-
ton pareiškimas. („Financial 
Times" 2000.09.07) Ar JAV 
prezidentas taip pat galvoja ir 
apie Lietuvos kelią į NATO? 
Jei Rusijai nepatinka, tai ir 
nepritarsimi Nejuokai mums, 
jeigu tokią politiką tęs ir nau
jas JAV vadovas. 

Prie Putin bėdų savo trigra
šį prideda ir vienas jo atsikra
tytų, nežinia, kaip tuos turtus 
įsigijusių, „oligarchų". Jam 
rinkimus padėjęs laimėti, Jel
cin draugas milijardierius Bo-
ris Berezovvski, net į „New 
York Times" įsigrūdęs, rugsėjo 
22 d. savo vardu paskelbė 
prieš Putin nukreiptą straips-
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Danutė Bindckienė 

Reikia kiek atitolti, kad 
būtų geriau matyti 

Senos pušys pajūryje ties Palanga. Tolumoje — į smėlyną įstrigęs laivas. O. Rušenienės nuotrauka 

nį, kaltindamas jį Rusijoje de
mokratijos paneigimu, pasuki
mu diktatūros keliu, laisvos 
spaudos slopinimu, neleistinu 
kliudymu opozicijai bei priva
čiam verslui. Dviguba pilie
tybe, šiuo atveju — Izraelio, 
naudodamiesi, „oligarchai" 
sunkiai duodasi patikrinami 
įgyto turto teisėtumu bei ki
tais galimais prasižengimais 
su įstatymais. Taigi Rusijos 
prezidentui bėdų daug, o jų 
šalinimas — kol kas tik graba-
liojimasis tamsoje. Ar ne pa
našiai ir Lietuvoje? 

• Bet turčiams gyveni
mas geras. „Nors prezidentas 
Putin ir įspėjo rusus, kad net
rukus jų tauta gali tapti tre
čiojo pasaulio valstybe, bet 
Maskvoje, užsukęs į Le Duc 
arba Shinok restoranus, taip 
negalvoji", — rašo Andrew 
Jack „Financial Times" rugsė
jo 27-tą. Įdomiai, Rusijos kai
mo gyvenimo vaizdais — gry
čia kartu su karvėm, ožkom, 
avimis — dekoruota užeiga 
svečią pavaišins varlių kojom, 
ikrą, veršiena, kumpiu bei ki
tais prancūzo virėjo su pran
cūziškais prieskoniais gamin
tais patiekalais taip pat, kaip 
Paryžiaus „Maksim" restora
nas. Žinoma, tokius pietus su
valgęs, be 100 dol. sąskaitos 
neišeisi. Nors, pagal Andrew 
Jack, svetainėje girdisi tik 
anglų, vokiečių, prancūzų kal
bos, nors automobilių aikšte
lėje tik juodi Mercedes, Ja 
guar, prie jų — taip pat juodai 
apsirengę pietautojų asmens 
sargai, restorano savininkas 
Andrei Dėlios teigia, kad Rusi
joje, ypač Maskvoje, nė kokio 
skurdo nėra ir niekas čia badu 
nemiršta. Maskvoje tokių res
toranų 100, ir visi pilni. Tik 
vakarietiškai išsipustęs Dėlios 
pamiršta, sako Jack, kad 
Maskvoje dabar 15 mln. gy
ventojų ir kad vien tik „rau

donų vaisių trečioji" jo resto
rane kainuoja daugiau negu 
daugelio rusų mėnesio alga. 
Spėčiau, kad Vilniuje vienam 
asmeniui iš karto pravalgyti 
100 dol. dar turbūt sunkoka. 

• Nerimą keliantys skai
čiai. „Lietuvoje mažėja gyven
tojų", — praneša „Kauno die
na" rugsėjo 12-tą d. Bendra
darbio Anatolijaus Lapinsko 
pateiktoje ką tik pasirodžiusio 
„Demografijos metraščio — 
1999" santraukoje — tokie, 
nerimą keliantys, skaičiai. Šių 
metų pradžioje Lietuvoje gyve
no 3,698,521 žmonių, trečio 
ketvirčio pradžioje jau buvo 
3,696,300 gyventojų. Taigi, 
nuo 1992, kai Lietuvoje buvo 
priskaičiuota 3,746,000 žmo
nių, valstybė prarado beveik 
50,000 gyventojų — po 7,140 
per metus. Nors berniukų 
gimsta daugiau; tačiau mote
rų yra 210,000 daugiau negu 
vyrų, nes jos ilgiau gyvena. 70 
metų ir vyresnių moterų yra 
du kartus daugiau negu vyrų. 
Mažėja ir santuokų. Tūks
tančiui gyventojų pernai teko 
4.8 santuokos, užpernai — 5, 
1956 — 10.6. Tai buvo rekor
diniai metai. Neramina nė iš
tuokos, nors jų skaičius pasto
vus: pernai šimtui santuokų 
buvo 63.7 ištuokos. Pernai gi
mė 36,236 vaikai — mažiau
sias skaičius per 60 metų. 
1940 m. buvo 68,000 naujagi
mių. Paguoda tik, kad šiek 
tiek mažėja mirusiųjų skai
čius. 1994 m. iš 1,000 gyven
tojų mirė 12.5 žmonių, 1999 
n. — 10.8. Amžiaus trukmė 
ilgėja: šiemet — 72.33 metai 
(užpernai — 71.78). Vyrų — 
67.7 (užpernai — 66.50), mo
terų — 77.41 (užpernai — 
76.87). Daugiau žmonių — 
68.5 nuoš. — gyvena miestuo
se: Vilniuje pernai gyveno 
577.900 (šiais metais berods 
peržengė 600,000 ribą), Kaune 

— 412,600, Klaipėdoje — 
202,400, Šiauliuose — 146,500, 
Panevėžyje — 133,600 žmo
nių. 

Tačiau gyventojų mažėja ne 
tik Lietuvoje. Panaši padėtis 
Bulgarijoje, Čekijoje, Latvijo
je, Vengrijoje, Rusijoje, Ukrai
noje, Baltarusijoje. Bet labai 
didėja jų Egipte, JAV, Pakis
tane, Kinijoje, Indijoje. Ištuo
komis Lietuva lenkia daug 
Europos šalių, tačiau nenugali 
Estijos: ten 100 santuokų už
pernai buvo 95 ištuokos. Jau
niausios nuotakos Lietuvoje: 
amžiaus vidurkis — 22.9 me
tai. Vyriausios Islandijoje — 
29.7 m. Lietuvoje labai žemas 
šeimos vidurkis — 2.7 (už
pernai — 3.2). Taigi, skaičiai 
tikrai nedžiuginantys. 

* l Lietuva sugrįžo Lietu
vos diplomato, 1918 metų 
Vasario 16-osios akto signata
ro Petro Klimo archyvinis pa
likimas, kurį Lietuvos archy
vų departamentui perdavė 
Prancūzijoje gyvenantis signa
taro sūnus Petras Klimas. By
lose yra 1935-1940 m. sukaup
ti dokumentai: diplomato P. 
Klimo susirašinėjimas su Lie
tuvos URM ir kitų valstybių 
ambasadomis, dokumentai 
apie Lietuvos ir Lenkijos san
tykius Sovietų sąjungai perda
vus Vilniaus kraštą Lietuvai, 
kitus įvykius. Tarp dokumen
tų yra ir poeto bei diplomato 
Jurgio Baltrušaičio poemų ir 
kitų kūrinių rankraščiai, flts) 

* Lietuvos nacionalinio 
dramos teat ro generaliniu 
direktoriumi vyriausybė pa
skyrė ilgametį šio teatro akto
rių Vytautą Rumšą, kuris 
teatro vadovo pareigas eis 5 
metus. Ankstesnis teatro di
rektorius, kompozitorius 
Faustas Latėnas iš pareigų at
sistatydino vasarą, teatrui va
dovavęs vos vienerius metus. 

(BNS> 

Lietuviai apskritai mėgsta 
politikuoti. Vos sueis du ar 
trys, tuoj ir klausia — kas 
naujo? Tačiau tas klausimas 
nesusietas su asmenine svei
kata ar šeimos reikalais: lau
kiama žinių bei nuomonių iš 
politinių dirvų platybių. Nors 
tai dažniausiai tik „iš tuščio į 
kiaurą pilstymas", bet ir 
klausėjas, ir atsakovas jaučia 
pasitenkinimą, kad domisi ne 
vien siauros kasdienybės te
momis. 

Deja, pastaruoju metu poli
tinės diskusijos, ypač užsienio 
lietuvius, veda į depresiją ar 
kitokias negalias (turbūt mū
sų bendradarbis dr. Jonas 
Adomavičius niekam nepa
tartų tokiose „lankose" pasi
vaikščioti). Pasibaigus Seimo 
rinkimams ir laimėtojams be
sistengiant įsitvirtinti kuo 
aukštesnėse, garbingesnėse 
pareigose, daugelio nuomone, 
šiuo metu Lietuvos prezidento 
padėtis — nepavydėtina. Kaž
kokiu būdu jis turi tuo 
duobėtu keliu išvairuoti, kad, 
pagal liaudies posakį, ,,ir avis 
liktų sveika, ir vilkas sotus". 
Nors ir kaip besistengdamas, 
papuola į nemalonę ir iš 
dešinės, ir iš kairės. Tai liudi
ja ir jo kalba, pasakyta spalio 
12 d. (išspausdinta „Draugo" 
13 d. laidoje). Joje Valdas 
Adamkus vis tik pasisako tik
rai „prezidentiškai" ir tai 
žadina viltį, kad Lietuva iš
bris ir iš šios krizės. Kaip da
bar mėgsta sakyti žmonės: 
„Pergyvenom vokiečių, pergy-
venom rusų valdžią, pergyven
sim ir lietuvių". 

Tarptautinė politinė padėtis 
šiuo metu dar pavojingesnė, 
labiau įtempta. Vargiai ir ge
riausios diplomatinės pastan
gos įstengs užgesinti tą 
įsiliepsnojusį laužą, kad jis 
neišsiplėstų visos planetos 
mastu. Tad verčiau pasukime 
tema, kuri nieko bendra netu
ri su politika. 

Tik kažin, ar tokios temos 
egzistuoja? Net, kalbant apie 
orą, neįmanoma išvengti tam 
tikros politikos, kurios pertek
lius — arba stoka — sukelia 
problemas žemei, vandenims 
ir atmosferai. 

Jau seniai būgštaujama, 
kad mūsų planeta sparčiu 
žingsniu žengia į visuotinį kli
mato atšilimą ir iš to ky
lančias pavojingas pasekmes. 
Tiesa, yra ir pakankamai 
skeptikų, tvirtinančių, jog to
kios pranašystes yra tarytum 
katinėlio, vaikščiojusio po ko
pūstų daržą, šauksmas, kad 
„dangus griūva". Tačiau kai 
kurie ženklai vis tik rodo, kad 

galbūt žmogus per daug ne
pasitikėtų savo išmintimi (o 
taip pat technologija, galinčia 
visas atsirandančias negero
ves pašalinti) ir į perspėjimus 
apie klimato pasikeitimą leng
vabūdiškai nenumotų ranka. 

Viena aišku, virš Žemes 
esančiam ir ją nuo kenks
mingų ultravioletinių' Saules 
spindulių saugančiam, ozono 
sluoksniui pavojus yra kon
kretus. Šiame sluoksnyje atsi
randančios ir vel išnykstan
čios, arba gerokai sumažėjan-
čios skylės yra kasmetiniai 
reiškiniai, galbūt vykstantys 
nuo tų laikų, kai Žemė „-įsigijo 
atmosferą". Niekas tiksliai 
dar neišaiškino, dėl ko tos 
skylės atsiranda, kodėl vie
nais metais jos didesnės, ki
tais mažesnės, bet apytikrės 
priežastys žinomos. Tik pasta
raisiais dešimtmečiais moksli
ninkai pradėjo perspėti žmo
nes apie radiacijos pavojų, kai 
ozono sluoksnis suplonėja ar
ba jame atsiranda didesnes 
skylės. Tuomet pagausėja su
sirgimai odos vėžiu ir kitos 
negalios, susietos su ultravio
letiniais Saules spinduliais, 
pažertais į Žemę, kai jų kiekį 
nesulaiko ozono sluoksnis. 
Taip pat atrasta, kad žmogus 
— jo pramonė, jo deginamas 
augalinis kuras bei kita veikla 
— daug prisideda prie ozono 
sluoksnio sunykimo,' skylių 
jame atsiradimo. ' " 

Neseniai NASA tyrinėjimo 
duomenys parodė, kad šįmet 
virš Antarktikos skylė ozono 
sluoksnyje yra daug kajfų" pla
tesnė, kaip bet kuomet 
anksčiau. Ji siekia vienuolika 
milijonų kvadratinių mylių 
(maždaug triskart didesnis 
plotas, kaip visos JAV-ės) ir 
pasiekia net didelę dalį Pietų 
Amerikos. Šios savaites ' pir
madienį Jungtinių Tautų va
dovybė, besirūpinanti sveika
tos reikalais, perspėjo pietinės 
Čilės gyventojus, kad tarp 11 
vai. ryto ir 3 vai. popiet 
vengtų ilgiau pabūti saulės 
šviesoje, nes radiacija yra pa
siekusi ypač pavojingą slenks
tį. Tose srityse paskelbtas 
aukščiausias — ketvirto laips
nio — pavojus, tvirtinant, kad 
buvimas tuo laiku saulėje tik 
apie 7 minutes, jau pavojingai 
nudegins neuždengtą .'odą. 
Ypač patariama saugoti akis. 
nes gresia apakimas. 

Verta paminėti, kad ultra
violetiniai spinduliai pavojingi 
ne vien žmonėms, bet visai gy
vajai gamtai, todėl tolimesnės 
šios „megaskyles" pasekmes 
tuo tarpu nežinomos. 

BIRUTES ODISĖJOS 
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE 
Nr.7 AURELIJA MITUZIENĖ 

Pagaliau sulau
kiame vicegubernatoriaus, su
sirenka jo iškviesti atsakingi 
darbuotojai. Visi pareigūnai 
uniformuoti — skiriasi tik 
aprangos atspalvis. Paskelbia
ma dingusio rašto paieška. 
Netikėtai jis atsiranda ant ką 
tik viską neigusios tarnauto
jos stalo — atseit, raštą kaž
kas tik dabar jai atnešęs ir pa
dėjęs. Birute jau buvo girdė
jusi, kad tarnautoja yra „bran
gi moteris" netgi vertinant ko-
rumpuotos Indonezijos maste
liais ir ne kiekvienas per jos 
rankas einantis raštas pasie
kia gubernatorių. 

Netrukus įvykiai pasisuka 
neįprastu Indonezijai tempu 
— jau sekančią dieną guber
natorius prašymą pasirašo. 
Delsti nebegalima — dviem 
džipais su Birutės asistentų 

palyda pajudame į virš de
šimties valandų kelionę Pang-
kalanbuno link. Kelyje sutin
kame vien motociklus, džipus 
ir nedidelius siaurus sunkve
žimius. Platesni ir galingesni 
automobiliai siaurame vin
giuotame keliuke net neprasi
lenktų. Bet kelias ties sostine 
dar šviežiai asfaltuotas, ir mes 
gana sparčiai judame pirmyn. 

Vietoj tropinio miško — 
dykynės 

„Tropiniai miškai niekada 
netaps didelio masto kirtimo 
centrais", — vos prieš 30 metų 
rašė optimistai, įrodinėdami, 
jog pati gamta sugebės pasi
priešinti žmonių invazijai. Ga
liūnai medžiai lyg milžiniškų 
katedrų kolonomis ir piliast
rais rėmėsi į žemę palei pa
grindą išplatėdami tiek, kad 

juos kirsti reiktų ne mažes
niame kaip 3-6 metrų aukš
tyje. Be to, medžių viršūnės 
buvo taip glaudžiai susipynę 
šakomis, kad net nupjauti ne
galėdavo nuvirsti, o jei ir virs
davo, tai kartu nugriaudavo 
daugybę aplinkinių medžių. 
Drėgno tropinio miško tamsus 
ir tankus pasaulis ilgai su
gebėjo apsiginti nuo miška
kirčio rankos. 

Dabar tai skamba lyg sena 
graži pasaka. Ten, kur anks
čiau buvo neįžengiamas miš
kas, abipus kelio plyti šiurkš
čia žole ir krūmokšniais apau
gusios plynės, virš kurių kyšo 
aukšti išdžiūvę buvusių me
džių pavieniai stagarai. Birutė 
dar atsimena čia buvusį vešlų 
mišką. Iškirsti plotai ilgalai
kei žemdirbystei netinka — 
skurdi smėlinga dirva gali 
duoti derlių ne daugiau kaip 
vienerius — dvejus metus. 

Vietiniai gyventojai nuo se
no atkovodavo iš džiunglių 
nedidelius plotelius, kuriuose 

iškirsdavo krūmus ir žemes
nius medžius, o didesniems 
medžiams apipjaudavo kamie
ne žiedą ir leisdavo patiems 
nudžiūti. Vėliau sudegintų 
medžių ir krūmų pelenai pa-
tręšdavo žemę, į kurią su nu
smailintu sodinimo pagaliuku 
žemdirbys įsprausdavo sėklas. 
Šiltas oras ir drėgmė darbą 
užbaigdavo. Pirmaisiais me
tais pasisekdavo gauti neblogą 
derlių, leidusį pakenčiamai iš
laikyti šeimas. Ilgainiui lietus 
išplaudavo pelenuose buvu
sias maisto medžiagas, su
plakdavo žemės paviršių. Savo 
žalingą darbą padarydavo ir 
saule. Netrukus sklypo derlin
gos jėgos išsekdavo, ir kaimie
tis, jį apleidęs, eidavo į 
džiungles ieškoti kito plotelio 
Apleisti ploteliai atsigaudavo 
ir per 10-15 metų užaugin
davo naujų želdinių tiek, kad 
būdavo galima iš naujo kirsti. 
deginti ir vėl panaudoti žem
dirbystei. 

Vietiniams gyventojams de
ginant miško plotelius, ugnis 

retai persimesdavo į gretimą 
mišką, nes jis buvo šlapias ir 
sunkiai įsiliepsnodavo. Nors 
tą patį plotelį kaimietis galė
davo naudoti tik kas 10-15 
metų, ši ūkininkavimo rūšis 
leisdavo kaimeliams ištisus 
šimtmečius gyvuoti vienoje 
vietoje. 

Tokia agrokultūra negalėjo 
padėti išgyventi vis didėjan
čioms žmonių masėms. Indo
nezijos valstybės pagrindinis 
principas, kad šalis turi būti 
vieninga ir vienodai tarnauti 
visiems žmonėms, pateisino ir 
pagrindė transmigrantų jude 
jimą. Iš šimtamilijonines Ja
vos salos į Kalimantaną buvo 

-perkelta tūkstančiai šeimų. 
Tokio antplūdžio skurdi n l n 
žemė ir senomis tradicijom i.» 
paremta ūkininkavimo šau
nia išmaitinti negalėjo. Nuo 
gyvenimo pokyčių pirmiausia 
nukentėjo milijonus metu iš
gyvenęs galiūnas — tylus, 
drėgnas, tamsiai žalias tropi
nis oaflun. Ruv Ha.imao 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

BALZEKO MUZIEJUS METŲ 
ŽMOGUMI PASKELBĖ 

ANTANĄ RAZMĄ 
Spalio 7 d. Balzeko Lietuvių 

kultūros muziejuje įvyko 
2000-ųjų ,,Metų žmogaus", ku
riuo šiemet paskelbtas išei
vijos lietuvių visuomenės vei
kėjas, Lietuvių fondo įstei
gėjas dr. Antanas Razma, pa
gerbimo iškilmės. Jose dalyva
vo LR ambasadorius JAV ir 
Meksikoje Stasys Sakalaus
kas, generalinis konsulas 
Čikagoje Giedrius Apuokas, 
gen. garbes konsulas Vaclovas 
Kleiza, garbės konsulas Flori
doje Stanley Balzekas, Jr. 
Vakarą vedė Sigita Balzekas. 
Vakaro svečiams dainavo so
listė Lijana Kopūstaitė-
Pauletti, akompanuojant mu
zikui Alvydui Vasaičiui. Iš
kilmių stalą laimino kun. Al
girdas Paliokas. Organizaci
niam komitetui vadovavo Sta
sys Baras. 

Iškilmingojoje dalyje kalbėjo 
LR ambasadorius Stasys Sa
kalauskas, garbės konsulas 
Stanley Balzekas, Jr., pasvei
kinę dr. Antaną Razmą, pel
niusį Balzeko muziejaus, jau 
daugiau kaip trisdešimt metų 
renkančio populiariausią me
tų žmogų, garbės vardą. Apie 
savo tėvą šiltai kalbėjo ir jį 
sveikino Antano Razmos sū
nūs - Antanas Gintaras ir 
Edis Petras. Lietuvių fondo 
prezidentas Povilas Kilius pa
pasakojo apie dr. Antano Raz
mos gyvenimo kelią ir nuveik
tus darbus. Jis sakė: 

„Daktaras Antanas Razma 
yra Žemaitis, gimęs Platelių 
valsčiuje, mokęsis Skuodo ir 
Plungės gimnazijoje, po Ant
rojo Pasaulinio karo medicinos 
mokslus baigęs Vokietijoje, 
Tuebingeno universitete. 

Atvykęs į JAV 1952 m., 
užsiėmė privačia medicinos 
praktika Wilmington, Illinois. 
Buvo Will-Grundy Medical So-
ciety vicepirmininkas, St. Jo-
seph Medical Center Joliet gy
dytojų štabo prezidentas. Nuo 
1955 m. - American Medical 
Association narys, nuo 1975 

m. - American Board of Fami
ly Practice narys-specialistas. 

Nors, gyvendamas tolokai 
nuo lietuviškos veiklos, jis 
jautė pareigą jungtis į lietu
vybės išlaikymo darbus ir 
ypač rūpinosi sukurti nuolati
nę tos veiklos finansavimo 
bazę. 1960 m. ėmėsi konkre
taus darbo tą savo idėją 
įgyvendinti. 1962 m. dr. Raz
ma su grupe steigėjų, kurių 
nemažai yra ir šiandien susi
rinkę jo pagerbti, Illinois vals
tijoje įsteigė Lietuvių fondą, 
kurio kapitalas yra neliečia
mas, skirstomos tik pajamos: 
lituanistiniam švietimui, kul
tūrinei veiklai, visuomeni
niams reikalams ir stipendi
joms lietuviškam jaunimui. 

Dr. Antano Razmos idėja 
įkurti vieno milijono fondą lie
tuvybei išlaikyti, kuris duotų 
apie 100,000 dolerių palūkanų 
per metus lietuvybės išlai
kymui, tuo metu kai kieno bu
vo laikomas nepasiekiama 
svajone. Tačiau dabar ma
tome, kad Lietuvių fondas, ku
rio 7,000 narių jau suaukojo 
daugiau kaip 10 mln. dolerių, 
o su visu investuoto kapitalo 
realizavimu vertas daugiau 
kaip 15 mln. dolerių, jau duo
da mums galimybę tokią sumą 
- 1 mln. dolerių - per metus 
skirti lietuvybės reikalams. 
Iki šiol šiems tikslams fondas 
jau yra paskyręs iš viso netoli 
9 mln. dol. 

Dar norėčiau pasakyti, kad 
dr. A. Razma buvo Lietuvių 
fondo siela ir sąžinė. Jo nuo
latinis priminimas visai LF 
vadovybei, kodėl ir kokiems 
tikslams jis buvo įsteigtas, ir 
toliau fondo veiklą kreipia ta 
pačia vaga. Nuo pat įsteigimo 
jis yra tarybos narys, buvęs 
tarybos ir valdybos pirminin
kas, šiuo metu - patikėtinių 
tarybos ir pelno skirstymo 
komisijos pirmininkas. 

Nuo gimnazijos laikų - atei
tininkas, ateitininkų medikų 
korporacijos „Gaja" narys ir 

VEIKSMINGA SĖKMĖS 
FORMULĖ? 

SVEIKINIMAS 

Spalio 7 dieną žymusis išeivijos lietuvių veikėjas, 
darbininkas ir vadovas, Lietuvių fondo steigėjas, 

Patikėtinių tarybos pirmininkas. Lietuvių fondo Pelno 
skirstymo komisijos pirmininkas, Lietuvių fondo tarybos 

narys nuo jo įsteigimo iki šios dienos; buvęs Lietuvių 
fondo tarybų ir valdybų pirmininkas, buvęs įvairių 

organizacijų pirmininkas, JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybų ir prezidiumo narys, JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimų 
narvs. Antrųjų Pasaulio lietuvių dienų pirmininkas 
ir ilgametis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondo 

direktorius, medicinos daktaras ANTANAS RAZMA 
buvo dar kartą už jo prasmingą lietuvišką veiklą 

įvertintas — tai Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus 
,,Metų žmogaus" žymeniu, įteiktu muziejaus pokylyje. 
Apgailestaujame, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

valdybos nariai negalėjome muziejaus pokylyje 
asmeniškai dalyvauti ir pasveikinti dr. Antaną Razmą ten 

dalyvaujančių asmenų akivaizdoje naujo žymenio 
gavimo proga. 

Prieš septynias savaites Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės X Seime Vilniuje, Lietuvoje, 2000 metų 
rugpjūčio 15-20 dienomis, suvažiavę 129 atstovai iš 28 
pasaulio kraštų Lietuvįų Bendruomenių visais balsais 

viešai pareiškė savo ypatingą padėką Lietuvių fondui, 
vadovams ir nariams. Dailininko Vinco Luko specialiai 

sukurti padėkos žymenys buvo įteikti Lietuvių fondui ir 
dr. Antanui Razmai. Visų kraštų Lietuvių 

Bendruomenės tokiu būdu parodė savo padėką 
ir pagarbą tiems, kurie dirba lietuvybės išlaikymui ir 

Lietuvos gerovei. 
Dar kartą sveikiname dr. Antaną Razmą. 

Vytautas Kamantas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

valdybos pirmininkas 

atejeiararajaMajaiaiaafl2JBfaaiaEJBf^ 

„Visuomet užsiėmiau tuo, 
kas man įdomu" — genialiai 
paprastą savo sėkmės formulę 
atskleidžia advokatas Aure
lius Butvilas, 38. Pats Aure
lius sako, kad nėra jokios for
mulės — didžiausias savo gy
venimo pergales mieliau vadi
na atsitiktinumais. Prieš de
šimtį metų inžinierius iš Lie
tuvos savo karjerą Jungtinėse 
Valstijose pradėjo nuo valytojo 

bei vairuotojo pareigų. Šian
dien pašnekovo darbovietė — 
kone didžiausia Čikagos imi
gracijos advokatų kontora 
„Azulay, Horn, Villasuso & 
Yoo". įsikūrusi 27-ame vieno 
..Downtown" dangoraižių 
aukšte. Ar Aureliaus karjera 
— sėkmė, atsitiktinumas, ar 
tiesiog sunkaus ir nuoseklaus 
darbo rezultatas, tenuspren-
džia skaitytojas. 

Dr. Antaną Razmą „Metų žmogaus" žymens gavimo proga sveikino Illi
nois valstijos gubernatorius George Ryan. Sveikinimą Įteikė jo asistentė 
etniniams reikalams Pat Michalski. 
daugeli metų - jos pirminin
kas. 

Nuo pat sukūrimo - JAV 
Lietuvių Bendruomenės narys 
ir nuo 1961 m. iki 1991 m. -
JAV LB tarybos narys, buvęs 
prezidiumo vicepirmininkas, 
kontroles komisijos pirminin
kas, JAV LB garbės teismo 
pirmininkas, o svarbiausiuoju 
- Lietuvos nepriklausomybes 
atkūrimo metu — 1988-1991 
m. - JAV LB karšto valdybos 
pirmininkas. 

Daugelį metų buvo 'Draugo' 
leidėjo - Lietuvių Katalikų 
spaudos draugijos tarybos 
narys ir kurį laiką - pirminin
kas. 

1975 m. - 'Man of the Year' 
Lithuanian-Amerikan Repub-
lican League of Illinois. 

1983 m. - Antrųjų Pasaulio 
lietuvių dienų rengimo komi
teto pirmininkas. 

1995 m. apdovanotas 'Ellis 
Island Medai of Honor', kaip 
Amerikos pilietis, pasižymėjęs 
savo profesijoje bei etninėje -
lietuvių veikloje. 

1996 m. Vytauto Didžiojo 
universitetas suteikė Antanui 

Razmai sociologijos garbes 
doktoratą už Lietuvių fondo 
įsteigimą ir visuomeninę 
veiklą. 

1998 m. LR prezidentas Val
das Adamkus suteikė Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no trečiojo laipsnio ordiną. 

Antanas Razma - tai as
muo, kuris tikrai nusipelnė 
didelės pagarbos už savo ne
nuilstamą darbą išsaugojant 
lietuvybę už Lietuvos ribų ir 
ugdant jaunimą, rūpinantis 
mokslu ir švietimu Lietuvoje", 
kalbėjo Lietuvių fondo prezi
dentas Povilas Kilius. 

Balzeko muziejus jau 34-ąjį 
kartą rinko metų žmogų. Šį 
titulą yra pelnę: ambasado
rius Stasys Sakalauskas 
(1999), kun. jėzuitas Antanas 
Saulaitis (1998), amerikietis 
gydytojas, gelbstintis Lietuvos 
vaikų gyvybes ir sveikatą dr. 
John Lubicky (1993), garsūs 
lietuviai solistai Stasys Baras 
(1990), Arnoldas Voketaitis 
(1989) ir Algirdas Brazis 
(1986) ir kt. įžymūs žmonės. 

Audronė V. Škiudaitė 

KELIAUJAME SU DAINA 
Daug mūsų tautiečių mėgs

ta keliauti. Kelionės po Eu
ropą ir visą pasaulį tapo kas
dienybe. Čikagoje, užsienio 
lietuvių „sostinėje", jaučiamas 
didžiausias judėjimas. Iš Či
kagos ir į ją keliauja šimtai, 
net tūkstančiai lietuvių. 

Seniausia ir geriausiai žino
ma lietuvių kelionių agentūra 
yra .American Travel Service 
Bureau". Tai — Alekso ir Vy
tauto Lauraičių agentūra. 

Vasaros kelionių įkarščio 
metu kalbamės su .American 
Travel Service" vadovu Vytau
tu Lauraičiu. 

— Ar dažnai ir kur dau
giausia keliauja mūsiškiai? 

— Tūkstančiai lietuvių kas
met atvyksta iš Lietuvos. Kai 
kurie pasilieka čia, daug su
grįžta namo. Tuo pačiu vis 
daugiau mūsiškių vyksta į 
Lietuvą atostogauti, aplankyti 
giminių, net ir apsigyventi. Be 
to. lietuviai pradėjo plačiau 
domėtis kitomis kelionėmis, 
ypač skirtomis atostogų pra
leidimui. Organizuojame eks
kursijas į Europą. Pietų Ame
riką. Daug žmonių keliauja 
laivais po Karibų salas, Alias
ką ir Ramųjį vandenyną. Kai 
kurie važiuoja ir į rečiau lan
komas vietas, pvz.. Kiniją, In
diją, tolimas Ramiojo vande
nyno salas, netgi į kraštus, 
kur yra labai sunku pri
važiuoti. Taigi, lietuviai pasi
darė mėgstančia keliones tau
ta. 

— Ar pasikeitė lietuvių 
kelionių distancijos pasta
raisiais metais? 

— Taip. Nebėra problemų 
nuvykti į Lietuvą, nebereikia 
rūpintis vizom ir kitais biu
rokratiniais apsunkinimais, 
kuriais reikėdavo rūpintis ke
letą dešimtmečių iki 1990-ųjų 
metų. Tuo pačiu keliauja dau

giau lietuvių, kurie anksčiau 
išėjo į pensiją. 

— Kada buvo įsteigta 
„American Travel Servi
ce"? 

— Šią firmą įsteigė W. Rask 
prieš maždaug 38 metus. O 
mano tėvas, Aleksas Laurai
tis, tapo partneriu prieš 27 
metus. 

— Kiek metų pats daly
vauji kelionių agentūros 
veikloje? 

— Pradėjau dirbti čia prieš 
12 metų. Padedamas tėvo ir 
kitų žmonių, išstudijavau ke
lionių agentūrų, oro, laivų, 
traukinių linijų rezervacijų 
procedūras, reikalavimus ir 
pan. Tai yra sudėtinga siste
ma. Pasiskelbti kelionių agen
tu nėra sunku, bet yra kas 
kita tai padaryti profesionaliai. 

— Kuo skiriasi „Ame
rican Travel Service" nuo 
kitų agentūrų? 

— Pirmiausia, kiekviena 
agentūra tvarko daug klientų 
pinigų, turi sudarę sutartis su 
įvairiom lėktuvų, laivų bend
rovėm. Laiko išankstinių ke
lionių užsakymų rezervus. Tai 
yra didelė atsakomybė. Ge
riausiai ši atsakomybė „įro
doma" per ilgus darbo metus. 
Dažnai galima išgirsti, kad 
viena ar kita agentūra — pa
prastai nauja ir nepatyrusi, 
atsiduria bėdoje. Kartais dėl 
to nukenčia klientai. Agen
tūros amžius ir vardas yra la
bai svarbūs rodikliai. Tuo mes 
galime pasidžiaugti. Esame 
viena seniausių kelionių agen
tūrų, ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių tarpe. Per tuos 
metus nesame turėję jokių 
skandalų. Klientai aptarnau
jami gerai. Norinčiam keliauti 
labai svarbu pasirinkti gerą 
vardą turinčią agentūrą, ypač 
planuojant tarptautines ke

liones, paliekant piniginius 
užstatus prieš keliones ir pa
našiai. Agentūros tuo ir ski
riasi — pagal patikimumą. O 
gerą vardą galima įsigyti tik 
per ilgą laiką ir tik sąžiningai 
atliekant savo darbą. 

— Kaip pasikeitė preky
ba kelionėmis metų tėk
mėje? Daugelis žmonių da
bar turi galimybe patys 
užsisakyti bilietus, viešbu
čius ir t.t. per kompiute
rius. 

— Mūsų profesija keičiasi 
kasdien. Vis atsiranda naujų 
variantų, naujų lengvatų ir 
problemų. Kai kurie bando 
užsisakyti bilietus per inter-
netą, išsiųsdami savo krediti
nių kortelių numerius ir ap
skritai pasitikėdami sudė
tinga interneto sistema. Mes 
nejaučiame didelės konkuren
cijos dėl to. Planuojant ke
liones, ypač tolimesnes, žmo
nės žino, kad yra visai kas 
kita, kai gali asmeniškai pasi
kalbėti, gauti atsakymus į 
klausimus, patarimus, kurių 
negali gauti iš automatų ar 
net tiesiog iš oro linijų bendro
vių. 

Mūsų darbas yra palengvin
ti kelionių planavimą. Mums 
malonu, kai galime numušti 
kainas, rasti patogesnį laiką 
kelionei, gražesnį, švaresnį 
viešbutį ir padėti savo klien
tams kuo įdomiau praleisti 
atostogų laiką. Mes konkuren
cijos nejaučiame ir mūsų kom
piuterių bei Internet dinami
ka ne tik negąsdina, bet yra 
labai naudinga. Mes turime 
savo „puslapį" Internete ir per 
jį palaikome ryšius su dauge
liu mūsų klientų bei no
rinčių keliauti. 

Mūsų Interneto adresas yra 
www.americantravelservice.com. 

Per Internetą mes renkame 
informaciją iš viso pasaulio ir 
perduodame detales apie ke
liones į Lietuvą. Internetas, 
kaip ir daugeliui, atidarė lan
gą į pasaulį. Bet nepaisant, 
kaip palaikome ryšius su 
klientais — asmeniškai, tele
fonu ar per Internetą, mes 
stengiamės patarnauti kiek
vienam, lyg jis ar ji būtų patys 
svarbiausi keliautojai. Tai 
mūsų sena tradicija. 

— Ar tiesa, kad jūsų 
agentūros paslaugomis yra 
naudojęsis Lietuvos prezi
dentas ir kiti žymūs Lietu
vos politikai? 

— Taip, daugelį metų. 
Tačiau nenorėčiau išduoti pa
slapčių. Atsakymas į klausimą 
yra viešas reikalas, tad tiek 
tegaliu atsakyti. 

— Kaip geriau patariate 
keliautojams? Juk infor
macija apie kelionių marš
rutus ir kelionių būdus yra 
viešas reikalas, yra daug 
informacijos. 

— Ir apie mediciną yra daug 
informacijos, net apie operaci
jas, jų būdus ir procedūras. 
Tačiau retas žmogus daro ope
raciją sau. Yra per daug su
dėtinga, galima nuo to nu
kentėti. Panašiai yra ir su ke
lionėm. Žmogus gali nukentėti 
dėl kainų, kelionės komplika
cijų ir t.t. Mes kiekvieną dieną 
renkame informaciją iš įvairių 
šaltinių — profesionalių ir 
bendrų. Bet svarbiausia: mes 
turime didelę patirtį. Su savo 
štabu esame aplankę, išbandę 
ir patikrinę daugumą vietų, į 
kurias vyksta mūsų klientai. 
Tas vietas žinome ne tik iš 
reklamų ir bendros informaci
jos, bet iš savo patirties. Mūsų 
patirtis ir surinkta informaci
ja yra didelė. O tai padeda, ap
tarnaujant klientus. 

— Kokia yra „American 
Travel Service" pagrindi
nio štabo sudėtis? 

— Mums su tėvu, Aleksu 
Lauraičiu, daugiausia padeda 
mūsų pagrindinės kelionių 
ekspertės: Rita Pencylienė ir 
Bronė Barakauskienė. Jos turi 
ilgametę patirtį šioje srityje. 
Pačios yra aplankiusios dau
gelį vietovių, į kurias nori ke
liauti mūsų klientai. Jos yra 
mūsų agentūros širdis ir pa
žiba. 

— Kada jauti didžiausią 
pasididžiavimą savo profe
sija? 

— Kai padedu sudaryti 
sąlygas seneliams nuvykti į 
tėvynę, susitikti su anūkais, 
broliais ir seserimis. Taip pat 
yra gera, kai matai sėkmingą 
draugų ekskursiją į Fatimą, 
Alpes ar Aliaskos ledynus. 
Jų džiaugsmas yra didelis 
džiaugsmas mums. Jaučiame 
profesinį pasitenkinimą, kuo
met, sugrįžę iš ekskursijų, 
žmonės atvyksta padėkoti ar 
atsiunčia padėką paštu, įver
tindami mūsų pastangas. 

— Dėkojame Vytautui už 
pokalbį. 

Kalbėjosi Dr. In. 

Aleksas Lauraitis ir jo suims Vytas Lauraitis, American Travp] agentūros 
savininkai 

— Gerbiamas Aureliau, 
papasakokite, ką veikėte 
Lietuvoje? 

— Esu kilęs iš Radviliškio. 
Mano profesija Lietuvoje buvo 
inžinierius, baigęs Žemes ūkio 
akademiją, keletą metų vado
vavau vieno Žemaitijos rajono 
energetiniam ūkiui. 

— Rodos, sekėsi neblogai, 
tai kodėl nusprendėte pa
likti Lietuvą? 

— Laikai buvo neramūs. Ži
nau, taip sakydavo pokaryje, 
tačiau tinka ir mano kartai. \ 
valdžią atėjo Gorbačiov, pra
sidėjo dideli pokyčiai žemės 
ūkyje. „Perestroika" man gero
kai įkyrėjo. Pavyzdžiui, per 
trejetą mėnesių mano darbo 
kabinetas keitėsi tris kartus ir 
t.t. Mačiau, kad viskas griūna, 
nebuvo prasmės dirbti toliau. 
Tai buvo puiki proga atvažiuo
ti į Ameriką. Geriausias daly
kas, ką aš turėjau Lietuvoje 
1990-aisiais, buvo bilietas į 
Čikagą. 

— Ar išvykimui užteko 
tik „puikios progos"? 

— Tikrai nebuvo paprasta, 
tačiau man pasisekė. Išvykau 
1990 metais, jau po kovo 11 
dienos. Lietuva buvo nepri
klausoma, tačiau lietuvių pa
sai dar buvo sovietiniai. Rusi
jos bankai mano sunkiai už
dirbtus rublius atsisakė keisti 
į dolerius. Tačiau išeitį radau 
— Baltarusijoje man mielai 
iškeitė valiuta. Kaip gavau vi
zą? Važiavau į tuometinį Le
ningradą. Ten JAV ambasa
doje pasakiau viską, ko ne
turėjau sakyti: jaunas, neve
dęs, darbo neturiu ir nežinau, 
ko važiuoju į Ameriką, t.y. ne
turiu jokio tikslo. Tačiau kaž
kokiu stebuklingu būdu turis
tinę vizą gavau! 

— Kaip sekėsi įsikurti 
JAV? Nuo ko pradėjote? 

— Iš tiesų sekėsi labai ne
blogai. Pusantro mėnesio gy
venau pas savo tetą, %'ėliau 
darbą man pasiūlė vienas tur
tingas lietuvis verslininkas. 
Dirbau pas jį ir valytojų, ir 
vairuotoju, turėjau ir kitokių 
įvairių pavedimų. Tai truko 
apie trejetą mėnesių, po to 
man viskas labai įgriso. Turiu 
prisipažinti, kad nesu tinka
mas fiziniam ir monotoniškam 
darbui. Negalėčiau visą gyve
nimą dirbti vairuotoju ar mū
rininku. Galbūt ne todėl, kad 
neturiu fizinių jėgų, tačiau, jei 
nematau švieselės tunelio ga
le, t.y. tikslo, tuomet man pa
sidaro labai neįdomu. 

— Šiandien galima teigti, 
kad ši savybė Jums padėjo. 
Tačiau ką veikėte tuomet? 

— Pradėjau prekiauti nau
jais ir naudotais automobi
liais. Tai man be galo patiko! 
Ėmiau laisviau šnekėti ang
liškai — atsirišo liežuvis. Dar 
vėliau pažįstami pasiūlė įkur
ti transportavimo korporaciją. 
Jiems reikėjo žmogaus, kuris 
galėtų vadovauti, tvarkyti 
kasdieninius reikalus. Tuo aš 
užsiėmiau apie penketą metų. 
kol ir ta veikla... nusibodo. 
Dar dirbdamas toje korporaci
joje, pradėjau prekiauti nekil
nojamu turtu. Tai specifinė 
veikla: reikia baigti mokyklą, 
išlaikyti egzaminą, gauti vals
tijos leidimą. Teko visa tai ir 
padaryti. Nekilnojamu turtu 
kartais prekiauju dar ir da
bar. 

— Kaip atsidūrėte šioje 
įstaigoje? 

— Teisė man visada patiko. 
Daug mano draugų Lietuvoje 
— teisininkai. Dar Lietuvoje 
mąsčiau apie galimybę studi
juoti šiuos mokslus, tačiau 
tuomet supratau, kad neįvei
kiama kliūtis pakliūti į uni
versitetą būtų stojamasis ang
lų kalbos ezaminas. Taigi sa
votiška likimo ironija — teisės 
mokslus baigiau Amerikoje, 
būtent anglų kalba. Kai čia 
išlaikiau stojamąjį egzaminą į 
teisės mokyklą, gavau pasiū
lymų mokytis keliuose univer-
s.tetuose. (Nukeltoj 5 psl.) 

http://www.americantravelservice.com


KAI KRYŽIUI NEBĖRA 
VIETOS ŠVENTORIUJE 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

„Kai Lietuva dar nešė komu
nistines priespaudos naštą, 
kai kunigo J. V. Kluoniaus 
tauta buvo kalama prie kry
žiaus, per tą patį kryžių zana
vykų panemunių sūnus su
manė žadinti ir kitataučius, 
kad pagaliau pasaulis at
kreiptų dėmesį ir į pavergtą 
Lietuvą... Ir gūdžioje Lietuvos 
naktyje JAV Michigan valsti
jos didžiųjų ežerų zonoje žmo
nės, žiūrėdami į lietuvišką 
kryžių ir trispalvę, tikėjo to 
krašto prisikėlimu''. Taip rašė 
XXI amžius f 1997.06.06). Ma
no korespondencijoje, apra
šant kun. J. V. Kluoniaus 50 
metų kunigystes sukaktį, dar 
pridėjau, kad čia yra minimas 
lietuviškas kryžius ir Lietuvos 
trispalvė, daug metų plazdė
jusi Šv. Antano bažnyčios 
šventoriuje Mackinavv mieste
lyje (Draugas, 1997.08.20). 

Kryžius, sukurtas skulpto
riaus Jurgio Daugvilos, buvo 
pastatytas 1985 m. ir iškil
mingai pašventintas 1986 m. 
liepos 20 d. Gražinos Kriau
čiūnienės paruoštas lanksti
nukas anglų kalba pristatė 
Lietuvos istoriją, jos kryžių 
tradiciją ir detaliai aptarė Šv. 
Antano parapijos šventoriuje 
pastatyto kryžiaus simboliz

mą. Jo tikrai buvo apstu. Pats 
kryžius pagamintas iš kedro 
medžio, o ant jo esančios 
skulptūrėlės ir papuošimai pa
gaminti iš raudonmedžio. Pa
žymėta, kad kryžiaus aukštis 
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VEIKSMINGA SĖKMĖS FORMULĖ 
(Atkelta iš 4 psl.) 

Pasirinkau Valpa-
raiso universitetą Indianoje, 
nes buvo arčiau namų. Teisės 
daktaro laipsnį gavau per pus
trečių metų. ' 

— Ar, stojant \ universi
tetą, Jums padėjo tai, kad 
Lietuvoje buvote baigęs 
aukštąją mokyklą? 

— I teisės ir medicinos mo
kyklas JAV negalima stoti iš
kart po vidurinės mokyklos 
baigimo. Šių studijų pagrindu 
turi būti kitos specialybės ba
kalauro laipsnis. Man labai 
pasisekė, kad buvo pripažin
tas vadinamosios „žemkės" 
(Lietuvos žemės ūkio akade
mijos — V.R.) bakalauro diplo
mas. Beje, daugeliui neseniai 
atvykusių lietuvių trūksta in
formacijos apie tai. Jie nežino, 
kad Lietuvos aukštųjų mo
kyklų diplomai gali būti pripa
žinti JAV. Tas procesas šiek 
tiek kainuoja, tačiau tai yra 
keliasdešimt kartų pigiau, nei 
baigti universitetą čia. 

— Jums teko dirbti JAV 
muitinėje, vedėte derybas 
dėl darbo su stambia tarp
tautine korporacija, tačiau 
taip ir nepraktikavote 
tarptautinės teisės. Šalia 
šeimos bei nekilnojamo 
turto teisės, svarbią vietą 
Jūsų praktikoje užima 
imigracijos bylos. Kodėl? 

— Kodėl imigracija? Dėl 
daugelio priežasčių. Pirmiau
sia, aš pats esu imigrantas, 
taigi turiu šiek tiek asmeninės 
patirties. Kita vertus, visada 
tikėjau asmens laisve pasi
rinkti gyvenamąją vietą. Nors 
Amerikos imigraciniai įstaty
mai labai suvaržyti, dažnai 
galima surasti įstatymą, lei
džiantį užsieniečiui 'teisėtai 
gyventi ir dirbti šioje šalyje. 
Galimybė padėti žmogui gy
venti ten, kur jis nori — tai 
tikriausiai ir yra tas profesi
nio pasitenkinimo atpildas 
imigracijos advokatui. 

— Kad apsaugotumėte 
bent vieną tautieti nuo ne
malonumu, gal galėtumėt 
paaiškinti, kada būtinai 
kreiptis i imigracijos advo
katą ir kiek tai kainuoja? 

— Yra keletas būdų teisėtai 
dirbti ir gyventi Amerikoje. 
Juo anksčiau žmogus sužinos 
visas imigracines teisės teikia

mas galimybes, tuo didesnė 
tikimybė, kad patyręs advoka
tas jam galės padėti. Deja, 
daugelis žmonių kreipiasi per 
vėlai, kai turisto statusas jau 
yra pasibaigęs. Be abejo, ad
vokatas visada svarbus depor
tacijos atveju — su teisininko 
pagalba to dažniausiai galima 
išvengti. Už kokią sumą? Su
dėtinga deportacijos byla gali 
kainuoti klientui iki 5-7 tūks
tančių dolerių. 

— Ar didesnė jūsų klien
tų dalis — lietuviai? 

— Ne, didelė klientų dalis 
yra meksikiečiai, lenkai. Dėl 
jų manau pramokti ir lenkų 
bei ispanų kalbą. Tuo tarpu 
daugiau lietuvių kreipiasi pas 
mano kolegas šioje kontoroje. 
Labai nustemba, kai vėliau 
sužino, kad čia dirba jų tautie
tis. Mielai atstovaučiau lietu
viams. Beje, deportacija ak
tuali ne tik paskutiniaisiais 
metais atvykusiems tautie
čiams. 

— Ko galėtumėt palinkėti 
naujiesiems atvykėliams? 

— Pats atvažiavęs, visą lai
ką, išskyrus vos kelis mėne
sius, dariau tai, kas man buvo 
įdomu. Pašnekėjęs su sutik
tais žmonėm dabar, suprantu, 
kad jie užsiima tuo, kas jiems 
visiškai nepatinka. Jie supa 
vaikus, vairuoja sunkveži
mius, bet dažniausiai tai nėra 
darbai, kuriuos jie norėtų 
dirbti. Mano filosofija buvo ki
tokia: dirbau tik tai, kas man 
teikė pasitenkinimą. Galbūt to 
linkėčiau ir jiems — gyventi 
įdomiai. 

Paskutinis klausimas: įsi
vaizduokite, jog vėl atsi
randa galimybė išvažiuoti \ 
kitą šalį ir ten viską pra
dėti nuo nulio. Ar surizi
kuotumėte? 

— Taip, absoliučiai. Mane 
sustabdytų tik svetima kalba, 
tad Vokietijon ar Japonijon 
nevykdau. Tačiau, jei kas 
nors pasiūlytų Australiją — 
nesuabejočiau. 

Norintiems kreiptis: tel. 
(312) 832-9200; fax (312) 832-
9212;E-mail: 

aurelius@aapclaw.com 
— Dėkui už pokalbį. Lin

kime dar daugybės įdomių 
dalykų gyvenime. 

Kalbėjosi 
Vaiva Ragauskaitė 

— 24 pėdos varti 8 metrų). Tų 
lankstinukų buvo pakartoti
nai išspausdinta tūkstančiai. 
Sudėtos viltys pasiteisino. 
Kryžius tapo vienas turistų 
lankon-ų objektų šiame turis
tiniame miestelyje. Į pensiją 
išeinąs klebonas pasirūpino, 
kad kryžius būtų tinkamai 
prižiūrimas. 

Dabar šventoriuje nebėra 
nei to puošnaus kryžiaus, nei 
daugelį metų ryžtingai plevė
savusios trispalvės. Vėliavos 
stulpas tuščias, o kryžiaus vie
toje likusi tik cemento pakopa. 
Kas atsitiko? 

Šių metų rugpjūčio mėnesio 
gale telefonu skambino kun. J. 
V. Kluonius. Atsiliepė mano 
žmona Gražina. Jai, šalia kitų 
reikalų, pasiguodęs, kad jo 
statytą kryžių dabartinė para
pijos administratorė nutarusi 
likviduoti, nes kryžius jai ne
patikęs (angliškai pasakiusi, 
kad tai „eyesore"). Tada jis 
ėmęs ieškoti išeities ir galvojo 
kryžių pervežti į miestelio ka
pinaites, kur jau turi žemės 
sklypelį savo palaikams. Ta
čiau tuo metu nežinojo, ar 
gaus savivaldybės leidimą. 
Teiravosi apie kitas galimy
bes. 

Atsigavęs nuo tautinius 
jausmus užgavusio adminis
tratorės sprendimo, kreipiausi 
į Dainavos jaunimo stovyklos 
tarybos pirmininką. Jo na
muose tuo metu nebuvo, tai 
visą reikalą išdėsčiau jo žmo
nai, kuri pažadėjo tai perduoti 
savo vyrui. Dainavoje jau yra 
kryžių kalnas ir, mano many
mu, gali susidaryti proga bei 
privilegija kun. Kluoniaus 
kryžių ten perkelti. Ta pačia 
tema tariausi su keletu kitų, 
kurie šiai galimybei pritarė. 

Rugsėjo 19 dieną, grįždamas 
iš atostogų Kanados šiaurėje, 
sustojau Šv. Antano parapijoje 
Mackinaw miestelyje. Norėjau 
pasižiūrėti, kas su tuo kry
žium atsitiko ir, jei galima, 
daugiau gauti infomacijos. 
Įvažiuojant į bažnyčios rajoną, 
pirmiausia pasigedau visą lai
ką kieme plevėsavusios tri
spalvės. Po to, galvą pasukus į 
kairę, akys vietos neatpažino. 
Didingo kryžiaus vietoje — ce
mentinis blokas ir naujai su
kastų velėnų krūvelė. Einu į 
kleboniją. Duris atidaro mote
riškė. Aš prisistatau kaip kun. 
Kluoniaus bičiulis. Pasiprašau 
į vidų. Įleidžia. J i atsitolino į 
gretimai esančią raštinę, o aš 
likau stovėti koridoriuje. Taip 
abu išstovėjom apie 20 minu

čių. Kalba kažkaip nesirišo. 
Vis turėjau imtis iniciatyvos, 
kad pokalbis visai nesustotų. 
Užklausus patvirtino, kad ji 
yra parapijos administratorė, 
kilimo iš Saginaw miesto. Jos 
vardas seselė Chris. Ilgainiui 
kalbą nukreipiau į kryžių. 
Šyptelėjęs pastebėjau, kad, 
atrodo, lyg jis būtų buvęs pa
vogtas. Iš tikrųjų, įdomiu su
tapimu, jis buvo išmontuotas 
tik dieną prieš man atvažiuo
jant. Seselė pridūrė, jog pati 
nemačiusi jo išvežimo, bet pri
mygtinai teigė, kad viskas bu
vo padaryta pagal kun. Kluo
niaus pageidavimą ir nurody
mus. Jis tam paruošęs atitin
kamus dokumentus ir gavęs 
visus reikiamus leidimus. 
Kryžius bus pastatytas valdiš
kose miestelio kapinėse. Vizi
to metu ji bent porą kartų la
bai aiškiai paminėjo, kad vis
kas buvo atlikta pagal kun. 
Kluoniaus pageidavimus. 
Nors žinojau ir kitą medalio 
pusę, bet dabar nebuvo nei lai
kas, nei vieta gal jau begy
jančias žaizdas trinti. 

Padėkojęs už informaciją, iš
vykau atgal į savo stovykla
vietę kitoje tilto pusėje, St. Ig
nace miestelyje. Čia reikia 
įterpti paaiškinimą, kuris 
bent iš dalies padės suprasti 
tikrai drungną mano priėmi
mą. Stovyklaujant gamtoje, 
vilkėjau patogų juodą megz
tinį, ant kurio buvo aiški „Mi
chigan Sheriffs Association" 
emblema ir užrašas. Jai pasi
teiravus, iš kur aš esu, pasa
kiau, kad iš Lansing (tai yra 
Michigan valstijos sostinė). 
Prisiminkime, kad kryžius 
dieną prieš buvo išvežtas, o 
dabar prisistato policininkas 
iš sostinės ir apie jį detališkai 
teiraujasi. Mano juokais pasa
kyta užuomina apie „pavogtą 
kryžių" tik prisidėjo prie klai
dingai besusiformuofančio 
įvaizdžio apie mano rolę ir 
profesiją. Tik šio nesvetingo 
vizito pabaigoje administra
torė pasisakė, jog buvo įsiti
kinusi, kad aš esu policinin
kas. Aišku, tai turėjau paneig
ti ir man net jos gaila pasi
darė. Man reikėjo dėvėti 
marškinėlius su vyčiu ir tri
spalve. Tokius savo motorna-
myje irgi turėjau. 

Rytojaus dieną, jau vėl per
važiavęs abu Michigan pusia
salius jungiantį didingą tiltą, 
nutariau grįžti į Mackinaw 
miestelį ir paieškoti tų kapi
naičių. Norėjau savo akimis 
išvysti patį kryžių. Kapines 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PRIEŠKALĖDINĖ KELIONĖ LAIVU, 

2000 m. gruodžio 3 — 10 d. 
N a u j a u s i a s Costa Atlant ica la ivas , 

n e į t i k ė t i n a i gera k a i n a ir smagi kompanija! 
Vietų skaičius labai ribotas, prašome skambinkite. 

* * * * * * * 
Turime pač ias ger iaus ias rudens ir ž i emos 

ka inas skrydžiams \ Vilnių i i įvairių JAV mies tų . 

* * * * * * * 

J e i g u š ia i s meta i s patys negalite aplankyti 
g iminių Lietuvoje, atsikvieskite juos į Amerika. 

Sutvarkys ime j ų kel ionę patogiausiais 
maršruta is ir pigiausiomis kainomis . 

* * * * * * * 

J e i g u planuojate atostogauti Europoje, 
Meksikoje ar kitur, prašome kreiptis į m u s . 

Esame pasiruošę padėti jums visuose jūsų 
ke l ionių reikaluose. 

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

Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 
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radau be sunkumų. Jos yra 
gal pusę mylios į vakarus nuo 
ten, kur kryžius penkiolika 
metų praeivius stebino. Ne
reikėjo ilgai jo kapinės? ieško
ti. Kryžių radau paguldytą 
ant pastovų šalia kun. Kluo
niaus paminklo ir būsimo ka
po. Pats kryžius, mano nuste
bimui, jau pradėjęs trūkinėti, 
ypač iš viršaus, kur, jam sto
vint, tų įtrūkimų negalėjai 
matyti. Kas daugiausia mane 
paveikė, tai to kryžiaus nuo
gumas. Nuo jo nuimtos visos 
skulptūrėles, visi papuošimai, 
visi drožiniai. Gal visa tai rei
kėjo padaryti pervežam, kad 
nebūtų sužalota. Kitą atsaky
mą sunku būtų rasti. 

Su nekantrumu lauksiu ki
tos progos vėl į kapinaites 
nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip 
persodintas kryžius gyvuoja. 
Kryžių pamilusiems ir jo ne
randant kur daug metų sto
vėjo, tereikia keletą šimtų 
metrų pavažiuoti ta pačia gat
ve į vakarus ir ten esančiose 
kapinėse jį vėl aplankyti. 

TEISĖS INSTITUTAS 
PLEČIASI 

Vytauto Didžiojo universite
to Teisės institutas gavo nau
jas patalpas, kuriose rengia
ma prestižinė Mykolo Riome
rio teisinės literatūros biblio
teka, teisinių knygų skaičiumi 
pranoksianti kitas Lietuvos 
bibliotekas. Magistrantų labui 
atnaujinta kompiuterių klasė, 
grindys išklotos antistatine 
danga. Padidėjo Teisės insti
tuto personalas: priimta nauja 
referentė - teisės magistrė 
Inga Pavlovičiūtė (2000 m. ab
solventė). 2000 m. „Justicia" 
leidinyje Nr. 3 pasirodė 1998 
m. absolventės Linos Daru-
lienės straipsnis ,,Konkuren-

DRAUGAS, 2000 m. spalio 14 d., šeštadienis 

ADĄ BINGELIENĘ. sulaukusią SO-ojo gimtadienio, sveikina Laima ir 
Vacys Garbonkai, Rūta ir Kęstutis Sušinskai. Brone ir Bronius Nainiai 
(Ada Bingelienė yra Bronės Nainienės sesuo). 

cijos teisė: bendroji vertika
liųjų susitarimų išimtis". 

Per šimtą VDU teisės ma
gistrantų išklausė tris kursus 
vasaros semestre: Anglijos 
Birmingham universiteto 
dėstytojas dr. Timothy S. Jaye 
dėstė Prekių konvenciją, seno
kai Kaune dirbantis vizituo
jantis VDU dėstytojas prof. 
Viktoras Justickis - krimino
logijos kursą ir prof. Barbara 
Black iš Niujorko valstijos 
Pace universiteto - akcijų pre
kybos kursą. 

Itin sėkmingai vyko pri
ėmimas į teisės magistran-
tūrą: ypatingo dėmesio susi
laukė Teisės instituto tęstinė 
programa su sumažintu se
mestriniu krūviu. Sudariu-

Fbst Personai Bankas * * * 

v apytnkių šetuvtamsl 
Kviečiame apeBankyti mošų 
nauįoįe įataJgofe č&agoįel 

šiųjų sutartis stoti į mokamas 
vietas buvo keturis kartus 
daugiau negu praėjusiais me
tais. 

Tadas Klimas 

• Telšiai., Rugpjūčio 27 d. 
vysk. A. Vaičius pašventino 
Klaipėdos Marijos Taikos Ka
ralienės bažnyčią. Prieš sumą 
1105 tikintiesiems suteiktas 
Sutvirtinimo sakramentas. Į 
šventinimo iškilmes susirinkę 
tikintieji gyvai prisiminė 
skaudžią šios bažnyčios soviet
mečio istoriją: nuteistuosius 
kunigus ir pasauliečius, kovą 
dėl uždarytos bažnyčios atga
vimo, entuziazmą atstatant 
šią Marijos Taikos Karalienės 
šventovę. 

4 * * * f. * * * 

— Persona 
/ \ 'Banlt 

R r * Personai Banko tamartojBi Jure vtearJasutefcs malonų ir sąžrtngą paLarnaviną. 
Janine Masny, George Cvack, Randy Schwartz 'banko prezidentas). Rūta Staniuliene. 
Danute Babarskiene. Sandy Medina, Joyce Rudnik, Edita Žiunnskiene. Mcheite Guiik, 
Agmeszka Fezatt Sytvia Borovviec. Neringa Noreitoene, Mike Casey, Karen Halbran, 
Rima Blažienė. 

Hrst Personai banke galėsite susikalbėti lietuviškai. 

Atidarymo proga, rnes siūlome Jums įsigyti 
„ VmLCOME HOME* sertifikatai 

Aukštas nuošimtis 6.80% AP Y 
Trumpas terminas 6 mėnesiai 

Kada norite, galite į šį sertifikatą įdėti pinigų nepratęsiant termino datos. 

Dovana Jums — a t ida rę naują , ,Welcome Home" 
sert i f ikatą, gausite . .M ikasa* k r is ta lo d i r b i n į 

v e l t u i ! * 

LOTERUA 
VELTU// 

* Dovana priklauso nuo indelio sumos. 

Pirma premija — $5,000 
Antra premija — 27" spalvotas televizorius 
Trečia premija — Kompaktinių plokštelių grotuvas 

* 

* 

* 
* . 

BtUdutg Personai Banking Rx.lation%hipsv 

r.ABPTFi n Rimip 
6162S. Archer Ave. 
Chicago, EL 60638 
(betwern Au*tin and McVtcker} 
(773) 767-5188 

ORLANP PARK 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 60462 
(near Domimck't »nd Waigreen's) 
(708) 226-2727 

M'rr.rvrt 
FD1C 

Anoual Parcantaga YMd (APY) ts aflactlve as Of September 18. 2000 and .s subiect to change wmout nobce 
Mintmom daposrt o* $1.000 is r«qu«r«d to ootain the APY Penalty may be impcsed for sarty *.«hdrawals. 

* 

* • * * * * • • * ¥ * • * 

mailto:aurelius@aapclaw.com
mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com
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Jūsų dovanos gimines ir artimuosius Lietuvoje pasieks 
Šv. Kalėdoms, jeigu kreipsitės j Atlantic Express Corp. 

iki lapkričio mėn. K) dienos. 
Jūsų siuntinys yra labai laukiamas Lietuvoje. 
Jau pats metas pradėti ruoštis šiai šventei. 

Pigiausi skambučiai i Lietuvą 3 8 0 /min. 
Parduodame telefono korteles 

J c ATLANTIC .-»& 
*Ę* txpress Corp. įfiį 

12301 S New Ave.. Suite D, Lemont, IL 60439, (630)-257 -6822 
2719 West 71st Street, Chicago, IL 60629. (773)434 -7919 

1-888-615-2148, 1-800-775-SEND 

Šeima ieško išsinuomoti 
butą arba namą. 

TcL 773-436-5193. I 

M O V I N G 
I l g a m e t i s p r o f e s i o n a l u s 
k r a u s t y m a s Č i k a g o j e ir 

j k i t a s va l s t i j a s . 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

Išnuomojamas Oak l.avvn. IL, 
įruoštas butas (English basement). 
Labai didelis, 1 mieg. Už elektrą ir 
šilumą sumoka savininkas. $600 į 

mėn. Yra baseinas ir teniso 
aikštele, graži aplinka. 
48 St. ir Damen Ave. 

išnuomojamas 2 mieg. butas. 
Savininkas sumoka už elektrą, 
šilumą ir vandenį. $450 į mėn. 
50 St. ir \Vestern Ave. Išnuo

mojamas „Fast Food" restoranas 
su visais įrengimais; arti gero 

susisiekimo Metro traukinėliu. 
$1.500 į men. 

First Rate Real F.state, Aušra 
Padalino, tel. 773-767-2400. 

Egidijus Construction 
N a m u v idaus ir išorės 
dažymo, al iuminio darbai , 
visu rusiu stogai, staliaus 
p a s l a u g o s . P i g u , g r e i t a , 
pa t ik ima. 

T e l . 8 1 5 - 5 7 7 1 7 9 7 . 

Profesionalus k r a u s t y m a s 
Čikagoje ir už jos r ibų. 

Išvežame šiukšles ir visa kita. 
Tel. 630-964-5898 a r b a 
mobi lus 630-816-7114. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko. 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chicago, IL. 
Tel. 773-927-9107. 

4 9 m . m o t e r i s i e ško d a r b o . 
Gali pr iž iūrėt i senel ius ir 

gyven t i kar tu. s 

T e l . 7 0 8 - 2 3 7 - 1 2 5 2 . 

30 m . v y r a s ieško d a r b o . 
Turi darbo leidimą, 

truputį kalba angliškai, 
turi automobilį. 

Te l . 847-215-1541 . 

I š n u o m o j a m a s 1 m i e g a m o j o 
butas su šiluma arti Archer ir 

Califomia; S475 į mėn. 
S k a m b i n t i po 6 p .p . . 

tel. 312-623-8603. 

303 Taxi Co. Needs drivers 23 
yrs. or older. Minimum knovvl-
edge of English. also Illinois driv-
er's license needed; $650 a week 
or more. Tel. 847-368-8914. Talk 
to Steve or leave a message. 

25 m. gailestinga sesuo ieško 
da rbo . Gali slaugyti ligonius, 
prižiūrėti vaikus, dirbti ruošosi 

darbus ir gyventi kartu. 
Tel. 708-301-2108, La ima . 

Dažytojas, profesionalas, baigęs 
amatų mokyklą 1969 m. 

Lietuvoje. Jau 8 metai dažo = 
Amerikoje, turi geras 

rekomendacijas. Darbo -
įvertinimas veltui. Sigitas, 708-
267-2861 arba 773-737-9057. 

Mickie's Hair Salon, 5742 S. 
Archer Ave., Chicago. 

Vyrų ir moterų kirpėja! 
Madingi kirpimai, šukavimai, 

dažvmai, cheminiai sušukavimai. 
" manikiūras, pedikiūras, 

solarumas. Skambinti Valdai, 
tel. 773-284-1011. 

Padedu vyrams 
įsidarbinti statybos 

darbuose. 
Tel. 708-612-3723. 

P a r d u o d a m i b a l d a i : sofos, 
komodos , salono staliukai ir 

pan. Te l . 773-471-0720. 
S k a m b i n t i j 

n u o 5 v .p .p . iki 9 v.v. : 

Reikalinga sekretorė 
(manager) statvbinei firma: 

Dovvners Grove. IL. Būtina gera 
anelų kalba ir sklandus 

bendravimas su žmonėmis. ; 
Tel. 630-434-9744 arba ? 

630-816-7114. 

35 m. rūpestingas ir tvarkingas 
vyras, mokantis gaminti valgĮ. 
truput] kalbantis angliškai, gali 
prižiūrėti vyr. amžiaus žmogų. 

Kartu gyventi negali Turi 
automobilį ir vairavimo teises Tel. 
708-4X4-16X0 arba 708-828-0377. 

Kerpu vyrus ir moteris. 
Skirmantė, 

tel. 708-612-9562 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) įvairiems darbams 
I)o\\ners (Jrove. U. - puiki 

aplinka. 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai S7-

" 50 Reikalingi: mašinų 
operatoriui, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems Įstaigos darbams 
Būtini legalūs dokumentai. | 
Skambinti: 630-920-0238: 

lav: 630-920-0157: web paj>e: 
wv* w xarlislestafnng.com 

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai 

Kreipkitės | Halina, arba M.tiek. 

Bal/eko muziejui reikalingi darbuotojai: 
I (Bibliotekininkas: 2)Islorikas. galintis 
organizuoti paskailas. renginius. 3)Meno 
Nk>njus Jirektonaus pavaduotojas, galintis 
organizuoti parodas; 4)Programu vaikams 
orpam/alonus Skambinti muziejaus tel. 
"'.582-6500 nuo 9 v. r. iki 5 s. p.p. 

5 c autotrade 
•PARDUODAME AUTOMOBILIUS lŠSlMOKEJiMU 
•PADEDAME ĮSIGYTI VARŽYTINĖSE: 
•ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ: 
• A T S T A T O M E P O A U T O JVYKIU: 
•ŽALOS (VERTINIMAS NEMOKAMAI. 
•DIDELIS PASIRINKIMAS. ŽEMIAUSIOS KAINOS. 
•SUTVARKOME FINANSAVIMĄ iR DRAUDIMĄ. 

GALI VAŽIUOTI ŠIANDIEN! 
888-615-2148. 630-254-5364 

MINDAUGAS 

For rent clean sleeping r m . for 
n o n - s m o k i n g m a n . P r i v a t e 
back entrance, good transporta-
tion, near 63 St. & Pulaski Rd. 
S54 a vveek. Tel . 773-767-1357. 

įs m mvoK 
rtS 

Veikto nuo 
1921 m. 

S900 Sot.Ti1. ARCHHK R Č A : \ VfcfcOV SAKINOS, lix*<o:s TEL708.839.1000 

Šešias pokylių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maišias, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

C o n d e s a d e l M a r 
V V a i t r e s s e s w a n t e d ! 

A p p l y in p e r s o n : 
1 2 2 2 0 S . C i c e r o A v e . 

A l s i p , I L . 

40 iki 6C svečiu 

60 iki 1C0 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) , 

100 ik; 135 svečių 

125 i<i 175 sveč:ų 

225 iki 550 svečių 

2000 m. vasarą visi keliai veda į 

VILNIŲ 

Chicago 
Cleveland 
Boston 

* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 
kitomis oro linijomis iš: 

New York 
Florida 
Detroit 
Los Angeles ir kitų miestų 

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

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, N Y 11363 
Te!. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

K E P Y K L A I R D E L I K A T E S A I 
6216 W . A r c h e r Ave . , C h i c a g o , IL 60638 

T e l . 773-581-8500 
• L i e tuv i ška d u o n a ir r aguol ia i 
• V e s t u v i n i a i ir įva i rūs tor ta i 
• L i e t u v i š k a s m a i s t a s — " c a t e r e d " 
• S i u n č i a m e m ū s ų p r o d u k t u s UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
K e p y k l o s p r o d u k t a i ir u ž k a n d ž i a i 

m i e s t o cen t r e 
Savaitgali uždaryta 

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

708-422-7900 
KELIONIŲ IR A T O S T O G Ų AGENTŪRA 

W W W . M A Z E I K A . C O M 
******************************************************* 

mmEmr ^NSUEAMOE A©IEN<CT 
4315 W . 6 3 r d St , C H I C A G O , I L 60629 

773-735-3400 
4 7 3 8 W . 103 r d ST . , O A K L A W N , I L 60453 

708-422-3922 
D R A U D I M O AGENTAI 

Legali pagalba visiems, norin
tiems atvykti į JAV, įskaitant ir 

nepilnamečius. Kokybę ir 
sąžiningumą garantuojame. 

TeL 773-434-4419. 
VORASlHOTMAIL.COM 

MORTGAGE SOUARE, Inc. 
* Mažas pirminis įnašas — 

0%, 3%, 5%; 
* Perfinansavimas veltui; 
* Be uždarbio, darbovietės, 

turto patikrinimo; 
* Antra paskola (second 

mortgage) iki 125% namo 
vertės; 

* Tik 10% įnašas pelną 
nešančio namo (multi-unit) 
pirkimui; 

* Paskola statybai 
netikrinant pajamų. 

A r ū n a s P . Ivanauskas 
Tel. 773-777-2727 office, 

773-671-6672 cell. 

lt makes a worid of difference vvhen vou fly SAS 
to Lithuania. 

- •-:> 'r̂ ve1 to Lithuania easier and more conventent thari SAS 
•' daiiy servtce to Vilnius with a hassie-free ronnect'on via 

•'•" n /ouVe ready to return. you'H enioy same-day travel back to 
• ipenhagen hub. Fmd out what a worirJ of differenr.o SAS 

can make for you' ned ina Just can your Travel Agent or SAS at 1 -800-221 -2350 
.-.rt.'S'te at 'wwwsrandmavian.net 

ViTKNTlON IMMKiRANTS! 
Canada and Australui 

are accepting apphcants for 
P e r m a n e n t Residence! 
For free information cali: 

1-773-282-9500. 
GTS concenirating in įmmigration 
www.immiKr_iion-servict.tom 
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B & B 
Važiuojate Lietuvon9 Sustosite 
Jurbarke? Pabūkite pas ASTA 

Jos namas naujas, gražus, 
puikiai įrengtas. Susitarus, 
ASTA galės patiekti pietus, | 

vakariene jums ir jūsų -
draugams. Parveš nuo stoties ir 

galės nuvežti kur tik 
pageidausite. 

ASTA G U D A I T I E N Ė 
P a p a r č i ų gatvė 6, J u r b a r k a s 

Tel . 011-370-48-53462. 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapdis i' Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
32061/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings". 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingje" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tel. 630-241-1912.x 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing'" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Lictnsed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambink i t e 815-723-7650. 

I š n u o m o j a m a s 
a p š i l d o m a s 4 k a m b . 

1 mieg. butas 
67 & YVhipple apyl. 

S375 • į men. +^ecurity" 
Tel . 708-293-6088 

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

Lie tuvišku metodu dažau 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrą ir pedikiūrą, kerpu ir 
dažau plaukus ir atlieku kt. 
kirpyklines paslaugas; su vašku 
nuimu plaukus nuo veido ir kojų. 
Parduodu rusiškas telefoninių 
pokalbių korteles. Tel. namų 773-
476-0513, mobilus 773-317-6965. 

Ka lame visų rūšių „s id ings" , 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. S k a m b i n t i 1 

Romui tel. 630-774-1025. 2 

Window VYashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crev. s 
No exp. necessary. VVill train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Enahsh. 
L.A. McMahon Window VVashinc. 
Tel. 800-820-6155. 

Vyrų ir moterų k i rpė ja . 
15 metų patyrimas. Greitas. 

malonus patarnavimas. 
Skambint i V a n d a i , 

tel. 708-422-6558. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 
žemės sklypą. Padedu 

i susirasti butą nuomavimui 
arba išnuomoti Jūsų 

turimas patalpas, galiu 
tarpininkauti gaunant 
finansinę paskolą. 

'FLAHERTY REALTORS & 
BUILDERS, Inc. 

Gražina Jonavičienė 
708-430-1000 
708-599-4399 

]onaviciusOaol.com 

GREIT PARDUODA 

KELIONES* POILSIS? KELIONĖS! 

Skrydis j Florida S149 95 
3 naktys Lai Vegas S289.9S 
7 naktys Meksikoje S489 95 

Skrydis j Lietuva S595 00 

AskaCetaway Inc. 
5657 S Harlem Ave., Chicago 

Tel . 7 7 3 7 8 8 8 0 0 0 ; 
Fax 7 7 3 5 8 6 - 3 4 2 0 . 

E mail askagetawayGyahoo.com 

Perkate automobi l į? 
Tunte kredito problemų-7 

Nėra kredito istorijos ? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykote į J A V 0 

Ne p rob lema! 
Žemos automobilių kainos' 
Žemiausi finansavimo 7c\ 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galite sėsti u i vairo šiandien! 
Tel. 430-841-6527. 

Sjj į RE/MAX 
^REALTORS 
0FFC.(7731 586 - 5959 

HOME I708i 425 - 7160 
MOBIL f773) 590-0205 

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

yi-iMCS MIS 

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

,BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767^655 Tet. 773-259-3303 

Fsu 773-767-9618 

QjrrtLHK~. Accent 
—zzr?-4tl\, Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (706) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312^ 707-6120 
Res 708-423-0443 

ASTAT.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patamaųa 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

^2L 
SALAMANCA 

Vuicemail 
773-650-6878 

Pager 
773-260-3404 

Cell. tel. 
630-660-5988 

AUDRIUS M I K U L I S 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą tuną? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS M I K U L I S 

» GęrmJO^i 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VcioeVfcA 773851-7820 
Fax: 708-361-9618 

D A N U T Ė 
M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar oriemiesčiuoše. kreipkitės į 
DANUTĘ' MAYER. ProfeMonaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo i986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

file:///Vestern
http://xarlislestafnng.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://VORASlHOTMAIL.COM
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

..Seklyčioje" kalbasi Socialinių reikalų tarybos raštines vedėja Birute Po-
dienė 'kairėje' ir talkininke savanorė, dažnai parašanti į „Draugą" apie 
..Seklyčios" organizuojamas išvykas, Onutė Lukienė. 

PENSIJA IR DARBAS 
Š.m. balandžio 7 d. prezi

dentas Clinton pasirašė Kon
greso vienbalsiai priimtą įsta
tymą — „Senior Citizen's 
Freedom to VVork Act of 2000". 
Ką tas reiškia? 

Pensininkai nuo 65-70 metų 
— tokių JAV-bėse yra apie 9 
milijonai, galės dirbti ir 
užsidirbti be pabaudų. Iki to 
įstatymo priėmimo būdavo 
nuskaitoma po 1 dolerį iš „So
čiai Security" čekio už kiekvie
nus 3 dolerius, kuriuos šio 
amžiaus darbininkai (65-70) 
uždirbdavo ir, jei suma viršijo 
17.000 dolerių per metus. 
Nors šis įstatymas buvo priim
tas balandžio mėn. pradžioje, 
bet jis įsigalioja jau nuo š.m. 
sausio 1 d. — atseit, įstatymas 
veikia atgaline data. Šis įsta
tymas paskatins kai kuriuos 
žmones imti pensiją ir dirbti. 

Bet daug kam kyla klausi
mas, ką daryti? Ar pasinaudo
ti šiuo įstatymu — imti „Sočiai 
Security" pensiją ir dirbti, ar 
palaukti, kol sueis 70 metų 
(tas pasirinkimas dar galioja) 
ir tada pradėti imti didesnę 
„Soc. Sec." pensiją? 

Kai kurie pastebėjo, kad, 
gaunant „Soc. Sec." pensiją ir 
tebetęsiant darbą, net iki 85 
proc. „Soc. Sec." pensijos gali 
būti apmokestinama, nes žmo
gaus pajamos yra didesnės. Be 
to. yra ir naudos, uždelsiant 
išeiti į pensiją (naujasis įsta
tymas tam nedaro įtakos). 
Nesvarbu, ar jūs dirbate, ar 
ne, už kiekvienus metus, kai 
uždelsiate imti „Soc. Sec." pen
siją (iki 70 metų), gaunate 
kredito, kuris priklauso nuo 
jūsų gimimo datos. Tiems, ku
riems sueis 65 metai šiais 
metais, t.y. gimusiems 1935 
metais, kreditas — pensijos 
didumas bus 6 procentus di
desnis už kiekvienus iš
lauktus metus, arba 1/2 proc. 
už mėnesį, neišėjus į pensiją. 
Jei laukiate, kol jums sueis 70 
metų, t.y. laukiate dar penke
rius metus, arba 60 mėnesių, 
jūsų pensija bus 30 proc. di
desnė, negu jei jūs ją pra
dėsite imti, sulaukus 65 metų. 
Priedo čekis, kurį gaunate iš 
„Soc. Sec", sulaukus 70 m., 
bus didesnis, nes kiekvieni 
darbo metai didina pensijos 
mokėjimą. 

Daugumas klausia, tai ką 
daryti? Imti pensiją dabar, ar 
laukti0 Nėra atsakymo, kuris 
tiktų visiems. Čia pateikiame 
keletą galimybių, bet ir jos yra 
tik numatytos galimybės, ir ne 
tik visiems. Be to, reikia tu
rėti omenyje ir infliacijos au
gimą, kuris padidina pensijos 
mokėjimus. Svarbiausia du 
dalykai, kuriuos numatyti yra 
labai sunku: kiek ilgai gyven
site ir kiek jūs gautumėte pi
nigu, jei investuotumėte „Soc. 

Sec." pensiją. 
1. Jeigu jūs galvojate gyven

ti iš „Soc. Sec." pensijos, tei
singas nuosprendis būtų imti 
pensiją dabar ir nieko nelauk
ti. 

2. Jei jūs negalvojate išleisti 
„Soc. Sec." pensijos pragyveni
mui, nes turite kitą gerą pen
sijos planą, ar kitokias įplau
kas, iš kurių galite pragyven
ti, tai irgi patartina imti pen
siją dabar. Jūs galite ją inves
tuoti ir palikti didesnių pa
lūkanų savo palikuonims ar 
labdarai, ar pan. 

3. Jei investuojate pradžioje 
„Soc. Sec." pensiją, bet pas
kiau naudojate tuos pinigus, 
kad papildytumėte savo pensi

jos įplaukas, būtų geriau, kad 
lauktumėte, kol jums sueis 70 
metų ir tada pradėtumėt imti 
pensiją. 

Šie trys specialistų patari
mai remiasi prielaida, kad jūs 
visada uždirbote bent iki 
aukščiausios „Soc. Sec." pamo-
kestinamos sumos, kad pragy
venimo pakilimo ateityje ski
riami padidinimai ir padi
dėjimas „Soc. Sec." atlyginimo 
pagrindo bus 2.4 proc. per me
tus, ir kad 1/3 mėnesinės „Soc. 
Sec." pensijos dings pajamų 
mokesčiuose. 

O nuosprendis, kada išeiti j 
pensiją, glūdi apskaičiavime, 
kad „išėjus lygiomis". Norint 
apskaičiuoti tą amžių, jums 
reikia palyginti, kiek pensijos 
gautumėte, jei ją pradėtumėte 
imti, sulaukęs 65 metų, ir 
kiek jos gautumėte, sulaukęs 
70 m. Vadinamas „break-even 
age" yra, kiek amžiaus bū
tumėte tuo laiku, kai didesni 
mokėjimai, pradedant 70 me
tus, susisumuotų prie ma
žesnių mokėjimų, išėjus į pen
siją-65 metų. 

Jeigu galvojate, kad negy
vensite daugiau, negu „break-
even age", jums būtų geriau 
imti pensiją, sulaukus 65 me
tus. Pvz., 65 m. amžiaus žmo
gus, kuris gauna didžiausią 
„Soc. Sec." pensiją dabar ir ją 
išleidžia, „tne break-even age" 
būtų 80,8 metai. Bet, jei 65 m. 
žmogui, kuris visada investuo
ja „Soc. Sec." pensiją ir gauna 
5 proc. palūkanų, „the break-
even" amžius būtų 87 m. O jei 
užuot 5 proc. gautų 6%, tai jo 
„break-even" amžius būtų 89,5 
metai. O jei gautumėte 8 proc. 
palūkanų, jūsų „break-even" 
amžius būtų 100 metų. 

Kaip matote, juo didesnį 
procentą gaunate už investa
vimus, tuo geriau būtų jums 
išeiti pensijon dabar (t.y. su
laukus 65 m.) 

Lietuvos partizanam* remti komiteto dalis posėdžio metu. Iš kairės: Antanas Paužuoiis, pirm. Leonas Maska-
liūnas, iš Lietuvos atvykęs Antanas Lukša, Birutė Jasaitienė, Povilas Vaičekauskas. 

LIETUVOS PARTIZANU GLOBOS 
FONDAS L.P.G. FUND 

Lietuvos Partizanų globos 
fondas (LPGF) įsteigtas 1955. 
09.25 d. Čikagoje, JAV, ir yra 
dalis Lithuanian Human Ser
vices Council of the USA, Inc., 
a non-profit Corporation, Fed. 
Tax ID 36-3163350. 

A. Dundzilai pasitraukus iš 
fondo JAV Atlanto rajono at
stovo pareigų, jas mielai suti
ko perimti E. Slavinskas iš 
Floridos. Fondo valdybos na
riai už savo darbą atlyginimo 

Tas pats principas taikomas 
ir aukščiau minėtam 3 punk
tui, kur sakoma, jei investuo
jate „Soc. Sec." pensiją nuo 
65-70 m. ir tada išimate pa
kankamai pinigų iš investa
vimų, kad gautumėte tokias 
pat mėnesines įplaukas, kaip 
būtumėte laukę, kol jums su
eis 70 m. 

Taigi, kaip matote, kiekvie
nas turi pats apsiskaičiuoti ir 
nutarti, kada jam yra geriau
sia pradėti imti pensiją. 

Naudotasi įvairia spauda. 

negauna. Visa veikla eina sa
vanoriško darbo principu. Ke
liaudami į Lietuvą ar kitur, 
fondo valdybos nariai išlaidas 
padengia patys. 

Surinktas aukas LPG fon
das persiunčia į Lietuvą ir per 
Lietuvos Laisvės kovos sąjūdį 
(LLKS) paskirsto pagalbos rei
kalingiems LLKS nariams 
Lietuvoje. O jų kasmet mažė
ja... 

LPG fondas kaupia aukas 
korespondenciniu būdu ir per 
savo kasmetinį aplinkraštį 
„LPGF ryšininką". Reikia pa
žymėti, kad išleidimas šių 5-ių 
numerių LPG fondui nieko ne
kainuoja. Tai Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Los Angeles 
skyriaus dėka, suradus „ano
niminį" mecenatą, kuris iš
spausdina tekstą su spalvo
tomis nuotraukomis. J Čikagą 
atsiunčiama 4,500 egzemplio
rių, kuriuos valdyba išsiunti
nėja po visą Ameriką. Visuo
menės atsiliepimas aukomis 
yra geras. 

Gimtinė artesnė 
Kelionė j greitesnė 
Kišenė I pilnesnė 

Torontas:^' 

Niuarkas 
Niujorkas 'Ą 

•*& Sankt-Peterburgas 
^Tjriirtas 

* ? * " C 3 C Maskva 
itfskas 

Ki jėvas 

LOT skrydžiai žymiai priartino Cantrina ir Rytų Europa. 
Naujas tvarkaraštis įgalina kaliauti graičiau ir maloniau 

/ Parsadimas - tarsi langva mankšta kojoms. \ 
Kainos - pačios žamiausios. taigi, skrisdami LOT, nanuskriausita savo piniginės. 

Lenkijos Avialinija LOT nuskraidins jut ten, kur reikia, be to, aptarnaus aukščiausiu lygiu. Neveltui jau 
eile metų LOT pelno geriausios Centrines ir Rytų Europos avialinijos vardą. Mes garsėjame mandagiomis 

stiuardesėmis, svetingumu, kokybifku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
iŠ Niujorko, Niuarko, Čikagos*, Toronto nuskraidins jus tiesiai \ Varšuvą. Lengvas, malonus persėdimas 

Šiuolaikiniame Varšuvos aerouoste, ir... po lėktuvo sparnais jau matosi Vilniaus bokštai. 
Su LOT - ir arčiau, ir pigiau. 

•IOT bendrauja tu 
M* arba tavo 

»o»oJ. goM* patogiai tutitMfcti w dar 14 JAV mtottu 
• tatj> pat aptantrykta minų iatai — a j tvata*** www.tet.eam \ 

POLISH AIRLINES 

Informacija ir rezervacijos: 
1-800-223-0593 

10TL 
TICKETSONLINE * 

www.lot.com 
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* Lietuviu aktoriui, kul
tūros veikėjui ir diplomatui 
Juozui Budraičiui spalio 6 d. 
sukako 60 metų. Jubiliejaus 
proga sveikindamas J. Bud
raitį. Lietuvos ambasados Ru
sijoje patarėją kultūros reika
lams, prezidentas Valdas 
Adamkus pažymėjo, kad „iški
lus talentas ir darbštumas, 
poetine tiesa pagrįsti vaid
menys svariai prisidėjo prie 
tos Lietuvos kino istorijos at
karpos, kuri iki šiol pelnytai 
laikoma viena įtaigiausių bei 
meniškiausių ne tik lietuviš
kajame kine". „Jūsų diploma
tinė bei organizacinė veikla ne 
kartą virto pasaulinio lygio li
tuanistikos konferencijomis, 
literatūros festivaliais, dar 
vienu Martyno Mažvydo, Mi
kalojaus Konstantino Čiurlio
nio. Jurgio Baltrušaičio, kitų 
iškilių mūsų kultūros ir meno 
žmonių pristatymu pasauliui", 
rašoma V. Adamkaus s%'eiki-
nime. .Eita. 

• Savivaldybės nori di
dinti nuompinigių už jems 
priklausančias gyvenamąsias 
patalpas dydį, nes dabar jie 
yra per maži ir neatitinka tik
rųjų išlaidų šioms patalpoms 
remontuoti. Eitai 

Šių metų birželio 12-14 d. 
du valdybos nariai (P. Vaiče
kauskas ir L. Maskaliūnas. 
savo lėšomis) dalyvavo Vil
niuje Tarptautiniame kongre
se „Komunizmo nusikaltimų 
įvertinimas". 

LPG fondo piniginė apyskai
ta yra pateikiama LPG fondo 
iždininko atskirame praneši
me. 

Leonas Maskaliūnas 
LPG fondo pirmininkas 

* 

ALVVAYS VVITH FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėiės 
* Vainikai, krepšeliai ^ ( 

* Vestuvinės ir proginės puokštės 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

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

8015 W. 79 St., Justice, IL 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1 -773-523-0440 

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 
NATTONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

' 

http://www.tet.eam
http://www.lot.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" spalio 18 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus jau 
13-oji madų paroda. Maloniai 
kviečiame atsilankyti, pama
tyti naujausias šio rudens 
spalvingas madas, susipažinti 
su modeliuotojais. Kaip jau 
įprasta — pietausime ir įdo
miai praleisime trečiadienio 
popiete. 

t vargonininko Gedimino 
Kviklio koncertą, vyksiantį 
spalio 29 d. Pal. J. Matulaičio 
misijoje, bilietus jau galite įsi
gyti iš anksto sekmadieniais 
misijos prieangyje arba pas
kambinę Vandai Gvildienei 
tel. 630-271-9136. 

Dienos išvyką į United 
Centrą, kur vyks nauja ir įdo
mi cirko programa, lapkričio 
17 d. (penktadienį) planuoja 
Vyresniųjų lietuvių centras 
„Seklyčia". Išvyksime 9 vai. 
ryto. sugrįšime 2 vai. p.p. Ma
lonėkite registruotis iš anksto 
asmeniškai ar telefonu 773- • 
476-2655. 

Beveik 50 JAV gyvenan
čių dailininkų su savo dar
bais, skirtais M. K. Čiurlio
niui, dalyvaus Čiurlionio festi
valio parodose, kurių atidary
mas vyks lapkričio 3 d., penk
tadienį. 7 val.v. Lietuvių dai
lės muziejuje. Lemonte, ir 
lapkričio 4 d., šeštadienį. 6 
val.v. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Atvykite! 

J aun imo centre šeštadie
niais veikia Meno mokyklėle. 
Dabar moksleiviai priimami į 
baleto bei sportinių-pramogi-
nių šokių klasę. Dar mokoma 
dailės tyra dvi klasės - tuoj po 
lituanistinės mokyklos pa
mokų - 1:20 vai.p.p., kita pa
moka - 2-.10 val.p.p.^ mokoma 
skambinti kanklėmis. Pamo
kos vyksta po lituanistinės 
mokyklos pamokų. Nuo spalio 
14 d. pradės savo veiklą dra
mos skyrius. I jį priimami 
įvairaus amžiaus moksleiviai. 
Su būsimais aktoriais dirbs ak
torė Apolonija Steponavičienė. 
Pamoka prasideda 3 vai.p.p. 
Kviečiame tėvelius atvesti sa
vo vaikus į Meno mokyklėlę. 
Su vaikais dirba specialistai, 
profesiją įgiję Lietuvos aukš
tosiose mokyklose. 

• ^JUJllMJJLf 
Vaikų filmų festivalis iki 

spalio 22 d. vyks Facets Multi
media kino teatre (1517 W. 
Fullerton Ave.) ir General Ci-
nemas City North (2600 X. 
Western Ave.). Informacija 
tel. 773-281-9075. 

/VT«̂  Icylc Mos 
Nuo 1901 metų veikiantis 

Dominican universitetas kvie
čia į atvirų durų dieną, kuri 
vyks lapkričio 5 d., sekmadie
nį, 1:30 va!.p.p. River Forest 
i 7900 W. Division Street;. 
Daugiau žinių tel. 708-366-
2490 arba „Internete": 

www.dom.edu 

Buvęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirminin
kas dr. Vytautas Bieliauskas 
kalbės tema „Individas, tauta 
ir kultūra" 20-ojo Ateities sa
vaitgalio metu šeštadienį, spa
lio 28 d.. 1:30 vai. p.p. Ateiti
ninkų namuose. Čikagos ir 
apylinkių lietuvių visuomene 
kviečiama savaitgalyje daly
vauti ir pabendrauti su visais 
prelegentais bei svečiais. 

Lapkričio 8 d., trečiadienį, 
11:30 vai.r. autobusu iš Pa
saulio lietuvių centro Lemonte 
vykstame į Shakespeare teat
rą Navy Pier pastate. Matysi
me ..Two gentelman of Vero
na" komediją, pastatytą dabar
tine, mums geriau supranta
ma kalba. Puikiai įrengtas 
teatras su labai gera akustika. 
Grįšime apie 4:15 vai.p.p. Vie
tų užsakymas tel. 630-243-
0791 arba 708-343-0756. Išvy
ką rengia LB Lemonto apylin
kės socialinių reikalų skyrius. 

Spalvinimo konkursėlis 
vaikams Ha!loween švenčių 
proga vyksta naujai atsidariu
sioje First Personai banko įs
taigoje (6162 S. Archer Ave.; 
773-767-5188). Vaikai iki 12 
metų gali pasirinkti ir nuspal
vinti vieną iš keturių paveiks
lėlių, kuriuos galima gauti 
banko įstaigoje. Bankas šį 
konkursėlį ruošia, norėdamas 
vaikus supažindinti su banku, 
kad ateityje jis jiems nebūtų 
svetimas. Žaislų pripildyti 
krepšeliai bus įteikti pirmų ir 
antrų vietų laimėtojams pagal 
amžių grupes: 0-3 metai, 4-6 
metai, 7-9 metai, 10-12 metų. 
Konkursėlis tęsis iki spalio 28 
d. Laimėtojai burtų keliu bus 
atrinkti spalio 31 d. 3 vai. p.p. 

18-oji JAV LB Kultūros ta
rybos premijų šventė įvyks 
lapkričio 18 d., šeštadienį, St. 
Petersburge, FL. Šventėje bus 
pagerbti premijų laureatai -
dailininkas, spaudos darbuo
tojas, lietuviškoji radijo laida 
ar jos darbuotojas, muzikas ir 
lituanistine mokykla. Meninę 
programą atliks ..Dainavos" 
vyrų oktetas iš Čikagos, vado
vaujamas muziko Dariaus Po-
iikaičio. 

Koncertai 

Chicago Symphony Cen-
ter (220 S. Michigan Ave.) 
vyks keletas puikių koncertų. 
Spalio 17 d. 8 val.v. grieš 
Šiaurės Vokietijos radijo sim
foninis orkestras, o spalio 19. 
20 ir 21 dienos programose iš
girsime Čikagos simfoninį or
kestrą, atliekantį Debussy, 
Bėrio ir Prokofiev kūrinius. 
Spalio 22 d., sekmadienį, kon
certuos jau pagarsėjęs barito
nas Dmitri Chvorostovskv, o 
spalio 29 d., sekmadienį, 
skambins taip pat seniai mu
zikos mėgėjus džiuginantis 
pianistas Michail Pletniov. In
formacija tel. 312-294-3000 
arba ..Internete": www.cso.org 
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AVIS 
Automobilių nuomavimo kompanija ieško vairuotojų 

(shuttle driver). Darbas — pervežti nuomojamus 
automobilius, kur pareikalaujama. Idealus užsiėmimas 

pensininkams arba asmenims, norintiems padidinti 
savo pajamas. Reikalingas vairuotojo leidimas ir noras 

dirbti įvairiose pamainose — dienomis, vakarais, 
savaitgaliais bei švenčių dienomis. Atvykite 

asmeniškai j : 
AVIS 

6015 S. Cicero Ave., Chicago, IL. 
Mūsų website: www.avis.com 
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Vilniaus-styginių kvartetas ruošiasi Čiurlionio festivaliui, kuris vyks šį rudenį Čikagoje. Jau vasarą Lietuvoje 
kvartetas kartu su pianistais iš Čikagos Sonata ir roku Zubovais atliko M. K. Čiurlionio bei naujuosius, M. K. 
Čiurlionio atminimui sukurtus ir premijuotus lietuvių kompozitorių R. Merkelio, M. Urbaičio ir V. Barkausko 
kurinius. Čiurlionio festivalio koncertai, kuriuose dalyvaus Vilniaus styginių kvartetas, vyks Čikagos Kultūros 
centre. Lemonte. -Jaunimo centre ir University of Chicago. Bilietus į koncertą Jaunimo centre jau galite įsigyti 
..Seklvčioje" 

Į Čiurlionio festivalį at
vyks ir dailininkų, ir muzi
kantų, ir paskaitų skaitytojų. 
Galbūt Čikagos lietuviai norė
tų tapti svetingais šeiminin
kais ir pirmąjį lapkričio sa
vaitgalį pas save apgyvendin
ti festivalio svečius? Skambin
kite tel. 773-776-8818. 

„Vaiko vartų \ mokslą" 
būrelis spalio 22 d. rengia 
..Laumių pietus" (Halloweem. 
Linksma ir įdomi šventė vyks 
Pasaulio lietuvių centre. Bus 
kaukių paradas. laimikių 
traukimas, bendri rateliai, 
skanūs pietūs ir kitokių įdo
mybių. Lauksime visų, norin
čių padėti Lietuvos vaikams. 
Vietas užsisakykite, skambin
dami Nijolei Grigaliūnienei 
tel. 708-974-1262. 

„Draugo" prenumerata 
metams - tik 65 dol. Papigin
ta kaina mūsų laikraštį gali 
užsisakyti tik nauji JAV gyve
nantys skaitytojai. 

Jaunimo centro moterų 
klubas spalio 29 d., sekma
dienį, Jaunimo centro kavinė
je visus vaišins skaniais mie
liniais blynais ir burnoje tirps
tančia obuoline koše. Šeimi
ninkės blynus keps jau nuo 8 
va!, r. 

Lietuvių filatelistų drau
gijos „Lietuva" rengiama 
pašto ženklų ir numizmatikos 
paroda „LITHPEX XXVIII'-
įvyks spalio 20-22 dienomis 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd. 
Lankymo valandos - nuo 10 
vai.r. iki 6 val.v. Oficialus pa
rodos atidarymas vyks šešta
dienį 10 vai. r. Lietuvių visuo
menė kviečiama parodą ap
lankyti. 

Šių metų kasmetinės lietu
vių fotografijos parodos tema 
- „Jaunystė, vasara, vidurdie
nis". Parodos atidarymas vyks 
spalio 20 d., penktadienį. Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje. Kaip ir anksčiau, parodos 
rengėjas yra Budrio lietuvių 
fotoarchyvas. jos kuratorius -
fotomenininkas Algimantas 
Kezys. 

Kas naujo 
, Draugo" knygynėlyje 

Artėjant Čiurlionio festi
valiui, apie žymųjų mūsų dai
lininką ir kc mpozitorių galima 
pasiskaityti anglų kalba. Sta
sys Goštautas yra sudaręs ir 
1994 m. Vilniuje yra išleidęs 
560 psl. knygą "Čiurlionis: 
Painter and Composer", kurio

je surinkti įvairių autorių ir 
tyrinėtojų straipsniai apie M. 
K. Čiurlionį. A. Senn pateikia 
biografinius duomenis, R. Vie
sulas klausia, kodėl pasaulis 
nepažįsta M. K. Čiurlionio, M. 
Etkind iškelia klausimą „Di
letantas ar genijus?", S. Goš
tautas sieja M. K. Čiurlionį su 
Lietuva. Taip pat spausdina
mas Mstislav Dobužinsky pa
sakojimas ..Čiurlionis Sankt 
Peterburge (1908-1909)", Via-
česlav Ivanov „Čiurlionis ir 
menų sintezė" bei kitų autorių 
- Nikolaj Vorobjov, Aleksis 
Rannit. Gabriella Di Milia. 
N'ina Kandinsky. Audriaus 
Pliopiio, Vytauto Landsbergio, 
Jono Bruverio, Vlado Jakubė-
no straipsniai. Knygos pra
džioje pateikiama chronologi
nė M. K. Čiurlionio gyvenimo 
datų ir pagrindinių to meto 
Lietuvos muzikos bei meno 
įvykių seka, pabaigoje patei
kiama knygų ir leidinių apie 
M. K. Čiurlionį bibliografija. 
Šios knygos kietais viešeliais 
su aplankalu kaina - 25 dol.. 
persiunčiant - 28.95 dol. 

4> Jht D R A U G O F O N D A S 
4545 W E S T 63rd S T R E E T 

C H I C A G O , IL 60629 

T E L . : 773 -585 -9500 

PIRMIEJI RUDENS VAISIAI 

Dalis klausytojų, rugsėjo 30 d Pl.C Bofiu nu 
no Burbos ir Romos Navikaitės pranešimus. 

eje susirinkusių pasiklausyti Lietuvos Vaikų fondo atstovu Roma-
\ •• In<lr< s Tijiin<-lii'-n<-* 

Neseniai buvo išsiųsti Drau
go fondo laiškai „Draugo" 
skaitytojams, visus kviečiant 
DF lėšų telkimo rudens vajų 
pradedant antrąjį milijoną. 

Jei mūsų didysis brolis — 
Lietuvių fondas, sutelkęs dau
giau kaip dešimt milijonų ka
pitalą, su pelnu turintis apie 
penkiolika milijonų dolerių, 
spalio mėnesį vėl paskelbė lė
šų telkimo vajų, argi mažajam 
broliukui — Draugo fondui de
ra sustoti po vieno milijono, 
kai ateityje nusimato dideles 
dienraščio „Draugo" leidybos 
išlaidos? Kai reikalingas ant
rasis milijonas? 

Draugo fondo narių suvažia
vimui dar nepaskelbus rudens 
vajaus žengiant į antrąjį mili
joną, atkeliavo pirmieji rudens 
vaisiai, pirmieji įnašai į Drau
go fondą. Tas parode pačių DF 
narių pastangas toliau auginti 
Draugo fondą su vajais, sie
kiant sutelkti antrąjį milijoną, 
reikalingą ateityje, kai su
grius labai sena didžioji 
..Draugo" spausdinimo maši
na, kai prakiurs stogas. 

Rudens vajus jau prasidėjo. 
Prašymai visiems išsiųsti. 
Galbūt jų negavo gausios mū
sų organizacijos, JAV LB apy
linkes ju vadovybes, mūsų 
prekybininkai ir profesionalai. 
Visų parama „Draugui" per 
Draugo fondą yra labai svarbi 
ir labai laukiama. 

Rudens vajaus įnašai 
Su 1,000 dolerių: 
Viktorija Sideravičiūtė-Ar-

to LITHUANIA 
$0.21 

Gre«t ratoa to th* «Mt ef M* wortd - any cfcy. any tSme. 
Farhtf(mrMH<mcallLc*ngI>isttincePost 
S S . 1-800-449-04451 

thur, a.a. Prano Sideravičiaus 
— garbės nario atminimui, 
iš viso 1,000 dol., Indianapo-
lis, IX. 

Su 400 dolerių: 
Jonas ir Ona Gradinskai, 

garbės nariai, iš viso 1,800 
dol., Chicago, II. 

Su 200 dolerių: 
Juozas ir Marytė Vizgirdos, 

garbės nariai, iš viso 2.000 
dol.. Putnam, IL. 

Petras ir Irena Dirdos, gar
bės nariai, iš viso 1,200 dol., 
Oak Lawn, IL. 

Algirdas Čepėnas, garbės 
narys, iš viso 1,700 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Juozas Kriaučiūnas, a.a. 
Rimtauto Kriaučiūno atmini
mui, įrašant nariu, iš viso 620 
dol., Putnam, CT. 

Su 100 dolerių: 
Algis ir Irena Regiai, iš viso 

400 dol., Chicago, IL. 
Gražutė Sirutis, garbės na

rė, iš viso 2,000 dol., Santa 
Monica, CA. 

Su 50 dolerių: 
Juozas ir Eugenij; Pažerū-

nai. iš viso 350 dol., Melrose 
Park,, IL. 

Marąuette Park liet. namų 
savininkų dr-ja, iš viso 250 
dol.. Chicago. IL. 

Su 25-20 dolerių: 
Petras Petraitis, iš viso 160 

dol.. Richmond Hill. N.Y. 
Pranas Totoraitis, iš viso 40 

dol., Oak Lawn. IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

• Ieškau mano tėvo Vinco 
Kručko dviejų pusbrol iu 
Pečiukonių arba jų vaikų, 
kilusių iš Lazdijų parapijos. 
Pusbrolių tėvai išvyko į Ame
riką. Jeigu kas nors turi kokių 
nors žinių apie juos, prašau 
parašyti: Rimas Kručkas , 
Geležinkelio gatvė, Nr. 26, 
butas 17, Lentvaris, Lietuva. 

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

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Leonora 
Lirgamerienė $50; Kęstutis 
Sušinskas $100 savo mamytės 
Irenos Sušinskienės gimta
dienio proga; Jūratė Raulinai-
tytė $50 Rūtos ir Gyčio Laurai
čių muzikiniam lavinimui; Gail 
Griffin $50 a.a. Algirdo Reivyčio 
atminimui; dr. Mindaugas Vy
gantas $1,000. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tel. 
847-537-7949. Tax ID#36-
3003339. 

• „Laumių pietūs" — tai 
renginys, kurio pelnas skiria
mas paremti „Vaiko vartai į 
mokslą" darbą, besirūpinant 
benamiais ir apleistais vaikais 
Lietuvoje. Pietūs bus spalio 
22 d., sekmadieni, 12 vai. 
Pasaulio l ie tuvių centre . 
Visi kviečiami — dideli ir maži, 
su kaukėmis ir be kaukių. Bus 
kaukių paradas ir premijuojami 
gražiausi, įdomiausi kostiumai, 
veiks laumių laimės šulinys ir 
žadama daug kitų įdomybių. 
Rezervuoti vietą galima skam
binant Nijolei Grigaliūnienei 
tel. 708-974-1262. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkai! 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo*) 
TeL 773-384-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

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

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatą* iT^jį^ 
Jonas Gibaitia 

Civilines ir 
kriminalines bylos 

8247 S. KedsJe Avenue 
Chicago, IL 60829 
Tel. 773*776-8700 

Toli free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

šeitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

• Kviečiame aplankyti 
Rimo VisGirdos keramikos 
parodą Lietuvių Dailės muzie
juje, 14911 — 127 St., Lemont, 
IL. Atidarymas šeštadieni, 
spalio 14 d. Paroda tęsis iki 
spalio 29 d. 

x Karaliaučiaus srities 
l ietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Jurgis Bendikas: 
Dr. Martin Shobris: Dr. Jonas 
Valaitis. $60 — Vytautas 
Graužinis $50 — Aleksas ir 
Larisa Jankūnai: Ona Kronas; 
Maryte Utz. $30 — Praurima 
Murinas. $25 — Petronėlė 
Cicėnas; Irena Manomaitis. 
$20 — Algirdas ir Vida Keb-
linskas. $15 — Sofia Vėbras. 
$10 — Juozas Ališauskas; 
Petras ir Rita Bernotavicius; 
Elena Radzevičiūtė; Juozas 
Vaineikis. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus 
Krašto lietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL 60540-7011. 

• BALTIC 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. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
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 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

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

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

•DĖMESIO! VTDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

http://www.dom.edu
http://www.cso.org
http://www.avis.com



