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Pasitraukiantis kultūros 
ministras spėjo ,4sakyti" 

Vilnius, biržeho 11 d. 
(Elta) — „Skubotu, įžūliu ir 
neatsakingu" prezidentas Val
das Adamkus vadina buvusio 
kultūros ministro Sauliaus 
Šaltenio nutarimą paskirti 
Lietuvos kultūros atašė Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 

„Toks neatsakingas jau lai
kinai pareigas ėjusio kultūros 
ministro S. Šaltenio elgesys 
yra įžūlus Lietuvos žmonių in
teresų ignoravimas. Pamynus 
teisines ir tarnybinės etikos 
normas, švaistomos Vyriau
sybes rezervo fondo lėšos tik
slams, kurie neturi nieko ben
dra su realiomis valstybės 
galimybėmis ir reikmėmis", 
sakoma prezidento atstovės 
spaudai Violetos Gaižauskai
tės penktadienį išplatintame 
pranešime. 

„Akivaizdu, kad buvusio 
ministro S. Šaltenio vadovau
jama Kultūros ministerija ne
turėjo pagrįstai motyvuotos 
politikos, kaip propaguoti Lie
tuvos kultūrą užsienyje", pri
duriama dokumente. 

Skandalingu faktu pavadin
ta tai, kad galimybės kultūros 
ministro įsakymais skirti kul
tūros atašė Lietuvos diploma

tinėse atstovybės „atvėrė kelią 
žinybiniams ar net asmeni
niams interesams*. S. Šaltenio 
įsakymu kultūros atašė JAV 
paskirta jo dukters draugė 25 
metų Vida Pabarškaitė. Iš Vy
riausybės rezervo fondo jos 
išlaikymui skirta 576,700 litų. 

„Prezidento nuomone, savo 
požiūrį į tokią diplomatinėse 
įstaigose dirbančių tarnautojų 
skyrimo praktiką turėtų vie
šai paaiškinti ir užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas. Prezidentas pasiren
gęs svarstyti konkrečius Už
sienio reikalų ministerijos 
siūlymus, kaip tobulinti spe
cialiųjų atašė skyrimo proce
dūras", teigia V. Gaižauskaitė. 

Valstybės vadovas, pasak 
pranešimo spaudai, reikalau
ja, kad Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija skubiai išna
grinėtų, ar laikinai ėjusių pa
reigas ministrų sprendimai, 
susiję su kultūros atašė skyri
mu, neprieštarauja Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymui. 
Taip pat būtina teisiškai 
įvertinti Vyriausybės rezervo 
fondo lėšų naudojimo pa
grįstumą. 

Dėmesio! 
Norintiems atsiimti 

nekilnojamąjį turtą Lietuvoje 

Nuotr^ Nepaisant pasaulio galingųjų valatybių susitarimų, gyvenimas eina pirmyn... Albane moteris verpia 
vilną Tiranos oro pajėgų bazes. Jai ui nugaros rieda amerikiečių tankai. (EPA-Eha) 

jėgų įvedimui į Kosovą", sakė 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Igor Ivanov, paneigda
mas pranešimą, kad į Kosovą 
buvo įvesti rusų karių dali
niai. 

JAV skelbia pergalę kare s u 
Jugoslavija 

nomyrdin už tarpininkavimą 
tarp Vakarų ir Belgrado. 

Užsienyje studijuojantys 
jaunuoliai — už žygį \ Europą 

Vašingtonas, birželio 11 
d. (Reutere-lnterfax-BNS) — 
Amerikos prezidentas Bill 
Clinton ketvirtadienį paskelbė 
NATO pergalę oro kare su Ju
goslavija, tačiau perspėjo, kad 
JAV pajėgų, padėsiančių įtvir
tinti provincijoje kuką, laukia 
pavojinga užduotis. 

„Aš galiu pranešti Ameri-

Vilnius, birželio 11 d. 
(Elta) — Užstenyje besimo
kantys lietuvių studentai at
kreipė Lietuvos valdžios dė
mesį į būtinybę skirti daugiau 
pastangų kampanijai dėl Lie
tuvos narystės Europos Sąjun
goje, kad metų pabaigoje Hel
sinkyje susirinkę ES valstybių 
vadovai pakviestų Lietuvą na
rystės derybų, o visateisė šios 
organizacijos nare ji galėtų 
tapti iki 2004 metų. 

Penktadienį Eltai perduo
tame 95 Lietuvos piliečių, stu
dijuojančių 23 pasaulio val
stybėse, kreipimesi teigiama, 
kad Lietuvos pareigūnų skel
biami integracijos į ES tikslai 
neparemiami konkrečiais dar
bais. „Dabartinė Lietuvos in
tegracijos į ES padėtis kelia 
susirūpinimą. Delsimo taktika 
ir nuomonė, kad ES išsiplė
timas gali įvykti be didesnių 
koordinuotų Lietuvos valdžios 
ir piliečių pastangų, yra ydin
ga ir gali turėti ilgalaikių nei
giamų pasekmių ne tik Lietu
vos įvaizdžiui pasaulyje, bet ir 
tolesniam valstybės vidaus gy
venimui", tvirtina studentai. 

Dokumentu kreipiamasi į 
prezidentą Valdą Adamkų, 
Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį, ministrą pirmi
ninką Rolandą Paksą, užsie
nio reikalų ministrą Algirdą 
Saudargą ir Lietuvos visuome
nę. 

Pasak kreipimosi autorių, 

* Lietuvoje įsteigta nevy
riausybinė organizacija 
„Europos namai" , kuri siek-
didinti Lietuvos visuomenės 
pilietinį aktyvumą ir išpru
simą Europos integracijos 
klausimais, tobulinti švietimo 
sistemą, siekiant ugdyti jauni
mą aktyviais visuomenės na
riais, skatins viešas diskusijas 
apie Lietuvos įsijungimo į Eu
ropos struktūras privalumus 
ir trūkumus, teiks informaciją 
apie tarptautines Europos or-
gsniiarij** Organizacija nu
mato aktyviai bendradarbiau-

atsiranda vis daugiau kliūčių 
ES plėtrai — senkantis pačių 
ES valstybių pasiryžimas šiuo 
klausimu, didelis kandidačių į 
šią organizaciją ir augantis 
euroskeptikų skaičius. „Esant 
tokiai nepalankiai integracijos 
į ES situacijai, Lietuva turi 
kuo skubiau peržiūrėti savo 
integracijos strategiją", teigia
ma kreipimesi. 

Studentai įsitikinę, kad Lie
tuva labai menkai žinoma val
stybė Europoje ir pasaulyje, 
„todėl ji privalo ne tik spartin
ti savo vidaus reformų eigą, 
bet ir pradėti koordinuotą 
sistemingą kampaniją dėl na
rystės ES, išnaudojant visas 
įmanomas tarptautinės infor
macijos ir lobizmo priemones 
bei galimybes". Į šią kampa
niją, dokumento autorių teigi
mu, turėtų įsitraukti ne tik 
valdžios struktūros bei Lietu
vos diplomatinės atstovybės, 
bet ir politinės partijos, nevy
riausybinės organizacijos, kul
tūros veikėjai, studentai. 

„Mes siekiame ir tikimės, 
kad kituose, 2004 metais 
įvyksiančiuose, Europos Par
lamento rinkimuose Lietuvos 
piliečiai galėtų dalyvauti kaip 
visateisiai ES piliečiai ir vie
ningos Europos erdvės kū
rėjai", teigiama kreipimesi. 

kos žmonėms, kad mes pa 
siekėme pergalę dėl saugesnio n u lufį 
gyvenimo, dėl demokratinių 
vertybių ir stipresnės Ameri-
*»".«kėjistdevizrį*kreipi- j ^ S ^ f o ^ , pa' 
mesi i tautą. B. Clinton pažy- w * * *^ 
mėjo, kad Jungtinės Valstijos 
per 78 dienas trukusią oro 

Rusijos) taikdariai 
netikėtai įžengė \ 

Jugoslaviją 
Belgradan. Pirmoji Rusijos 

pajėgų grupė, pakeliui į Koso
vą kirtusi Bosnijos ir Sertnjos 
sieną, penktadieni ryte įžengė 

Jugoslaviją, pranešė liudi-
DaugeUs transporto 

priemonių buvo pažymėtos 
lenkiu „KFOBT,. reiškiančiu 

* Lietuvos* konsulas Ka-
raliaučiuje Jonas Voronavi-
čius kreipėsi į Lietuvos insti
tucijas, prašydamas suteikti 
duomenų apie Ignalinos ato
minės elektrinės (IAE) sau
gumą ir techninę būklę. Kara
liaučiuje jau nuo praeitos sa
vaitės sklinda gandai apie ta
riamą avarįją IAE ir dėl to 
padidėjusį radioaktyvųjį foną. 
Vietiniai gyventojai prašo ži-
niasklaidos skelbti duomenis 
apie radioaktyvumą. Lietuvos 
konsulas teigė nenumanąs, 
kas galėtų skleisti tokius gan
dus, tačiau sakė, kad tai jau 
jam ne naujiena. „Ai prie to 
pripratęs", sakė jis. ruui 

* Lenkijos Humanitari-
ti su žinissklaida. Tokie „Eu- nės akcijos organizacija 
ropos namai" jau veikia 24 Lietuvos lenkiškoms mokyk-
valstybėse. (BNS) loms siunčia labdaros. Lenki-

smūgių kampanįją neprarado 
nei vieno kario mūšyje, tačiau 
perspėjo, kad dar ne laikas 
nusiraminti: „Šis tolesnis eta
pas taip pat bus pavojingas. 
Skaudūs prisiminimai bus dar 
neišblėsę ir gali būti karių au
kų". 

Ovaliniame kabinete B. 
Clinton sakė, kad NATO tiks
las dabar bus atstatyti Kosovą 
ir užtikrinti, kad pabėgėliai 
galėtų saugiai grįžti namo. 

Rusijos santykiai su 
NATO tebėra „įšaldyti" 
Maskva. Rusijos preziden

tas Boris Jelcin penktadienį 
sakė, kad jo valstybės santy
kiai su NATO, nepaisant są
jungos sprendimo sustabdyti 
oro smūgių kampaniją Jugos
lavijoje, nėra šilti, tačiau ne
galima atmesti jų pagerėjimo 
galimybės. 

Rusįja sustabdė bendradar
biavimą su NATO kovo mėne
sį, kai sąjunga pradėjo bom
barduoti Jugoslaviją. Ketvir
tadienį NATO nutraukė puoli
mą, kuriuo buvo siekiama pa
lenkti Belgradą nutraukti 
prievartos veiksmus Kosove. 

B. Jelcin sakė, kad Rusįja 
„įnešė savo indėlį" į pastangas 
rasti Kosovo krizės sprendimą 
ir dabar NATO eilė „mušti ka
muoliuką". Rusįjos preziden
tas taip pat pažymėjo, kad 
JAV prezidentas Bill Clinton 
ketvirtadienį skambino telefo
nu padėkoti jam ir specialia
jam pasiuntiniui Viktor čer-

jos laikraštis „Gazeta Wyborc-
za" pranešė, kad ketvirtadienį 
keturi sunkieji automobiliai 
•u dovanomis išvyko iš Varšu
vos į Lietuvą. Jie veža kom
piuterių, knygų, sąsiuvinių, 
mokymo reikmenų. Laikraštis 
taip pat nurodo Varšuvos ban-
ko sąskaitą, į kurią gali aukoti 
„norintys padėti prasimaitinti 
lenkų vaikams Lietuvoje". 

fBNSi 

jėgas, kuriose iš viso tarnaus 
50,000 karių. Mašinų vilksti
nę prie sienos pasveikino Ju
goslavijos vyriausybės ir ka
riuomenės atstovai. 

Rusijos pasirodymas Jugos-
1—įįe buvo netikėtas NATO 
valstybėms, kurios dar tik de
rino savo ir NATO stabilizaci
jos pajėgų Bosnijoje (SFOR) 
įvedimą į Kosovą. Netikėtas 
rusų karių įvažiavimas į Ju
goslaviją privertė atsiminti 
paskutiniąsias II pasaulinio 
karo savaites, kai Rusįjos ir 
Vakarų pajėgos vertėsi iš skir
tingų pusių į Vokietiją, ketin
damos užimti kiek įmanoma 
daugiau teritorijos iki karo pa-

, Šiuo metu vyksta aktyvus 
pasirengimas tarptautinių pa-

JAV stebisi rusu veiksniais 
Vašingtonas. JAV vicepre

zidentas Al Gore penktadienį 
pareiškė, kad jį nustebino Ru
sįjos kariuomenės įvedimas į 
Jugoslaviją, tačiau sakė, jog 
Maskva užtikrino nevesianti 
kariuomenės į Kosovą. Vice
prezidento teigimu, rusų ka
riuomenė dar nepasiekė Koso
vo ir, kaip užtikrino rusų pa
reigūnai, kariuomenė ten bus 
vedama tik kartu su NATO 
taikdariais. 

Interviu ABC televizijos 
programai „Good Morning 
America" A. Gore, be to, pa
reiškė, kad ketvirtadieni pas
kelbtas prezidento B. Clinton 
pareiškimas, kad Slobodan 
Miloševič prezidentavimo lai
kotarpiu sugriautų Serbijos 
objektų atstatymui lėšos' ne
bus skiriamos, nėra raginimas 
pradėti sąmokslą prieš S. Mi
loševič. „Tai, ką nusprendė 
Serbijos žmonės, yra jų teisė. 
Žinoma, jeigu jūs norite gauti 
pagalbos i i tarptautinės bend
ruomenės, kuri yra pasiruo
šusi padėti Serbijai atsistaty
ti, tada, be abejo, jums teks 
nuspręsti rinkti naują vadovy
bę", teigė JAV vicepreziden
tas. 

Amerikos lietuvis — būsimasis 
Lietuvos kariuomenės vadas 

Vilnius, birželio 10 d. „Nemėtysime pinigų ginkluo
tei, kuri mums nėra labai nau
dinga, nepirksime juk bom
bonešių", aiškino J. Kron-
kaitis. 

Jis nemano, kad dėl jo gerų 
ryšių su JAV kariuomene ypač 
sustiprės Lietuvos ir Ameri
kos gynybinis bendradarbiavi
mas. „JAV yra labai svarbi ir 
įtakinga šalis su labai gera 
kariuomene, bet mūsų pla
nuose yra numatytas bendra
darbiavimas su daugybe už
sienio šalių", pabrėžė jis. 

Jis pranešė pirmadienį ga
vęs oficialų Pentagono leidimą 
priimti Lietuvos prezidento 
siūlymą tapti kariuomenės va
du. Lietuvos ir JAV pilietybes 
turintis J. Kronkaitis sakė 
išsaugosiąs visas jam kaip 
JAV atsargos karininkui pri
klausiančias socialines garan
tijas. 

J. Kronkaitis yra karo tech
nikos specialistas, turėjęs 
aukštas administracines pa
reigas JAV raketų pramonėje. 
27-erius metus jis tarnavo 
įvairiuose JAV kariuomenės 
daliniuose, įskaitant dvejus 
metus Vietnamo kare. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį pava
kare pasirašė potvarkį teikti 
viceministrą Joną Kronkaitį į 
Lietuvos kariuomenės vadus. 

64-erių metų JAV atsargos 
pulkininko J. Kronkaičio pen
kerių metų kadencija pra
sidės, kai Seimas pritars jo 
kandidatūrai. 

Ketvirtadienį po pusvalan
džio pokalbio su prezidentu J. 
Kronkaitis sakė žurnalistams 
nedarysiąs „jokių revoliucijų", 
o tik žadėjo tęsti pradėtas Lie
tuvos kariuomenės reformas. 
Jis žada daug dėmesio skirti 
puskarininkių mokymui, jų 
prestižo visuomenėje kėlimui. 
Gerai parengtų karininkų ir 
puskarininkių trūkumą J. 
Kronkaitis nurodė viena pa
grindinių Lietuvos kariuo
menės problemų. 

Kandidatas į kariuomenės 
vadus mano, kad ginkluotės 
trūkumas nėra itin svarbi Lie
tuvai problema. „Ginklus tu
rime tokius, kokių šiandien 
reikia Lietuvos kariuomenei, o 
kai ji augs ir tobulės — ir 
ginkluotė tobulės", sakė jis. 

Čikaga, birželio 10 d. (LR 
konsulatas) — Birželio 2 d. 
įsigaliojo Lietuvos Respubli
kos piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo pakeitimai, 
Lietuvos Respublikos Seimo 
priimti gegužės 13 d. Šiuose 
pakeitimuose yra nemažai 
naujovių, kurios keičia buvu
sią nuosavybės grąžinimo 
tvarką. 
Pasikeitimais yra išplečiamas 
asmenų, kurie, buvusiam savi
ninkui mirus, gali kreiptis dėl 
nuosavybės teisių atkūrimo, 
ratas. Tais atvejais, kai turto 
savininkas yra miręs ir testa
mentu palikęs savo turtą, 
nuosavybė grąžinama ne tik 
testamente nurodytam asme
niui, bet, jei jis miręs, pastaro

jo sutuoktiniui, tėvams, vai
kams, vaikaičiams bei vaikų 
sutuoktinimas. 

Tais atvejais, kai turto savi
ninkas nepaliko testamento, 
turtas grąžinamas jo sutuokti
niui, tėvams, vaikams vai
kaičiams ir vaikų sutuokti
niams. Kai pats turto savinin
kas yra emigravęs iš Lietuvos 
1939-1990 metais ir, netekda
mas Lietuvos Respublikos pi
lietybės, priėmė kitos valsty
bės pilietybę, turtas gali būti 
grąžinamas jo sutuoktiniui, 
tėvams ar vaikams, jei šie yra 
Lietuvos Respublikos piliečiai. 

Panaikinta anksčiau buvusi 
nuostata, kad turtą grąžinant, 
ne buvusiam savininkui, o jo 
sutuoktiniui, tėvams, vaikams 
ar vaikaičiams, nuosavybės 
teisės atkuriamos tik į jiems 
priklausančią dalį, nors kitų 
dalių niekas ir nepageidauja 
susigrąžinti. 

Visiškai nauja nuostata nu
mato, kad nuosavybės teisės 
atkuriamos piliečiams, ku
riems turtas buvo perleistas 
vadinamuoju „naminiu testa
mentu" arba sutartimis, bei 
piliečiams, kuriems nuosa
vybės teisių perėmėjai testa
mentu paliko savo turtą. Šiuo 
atveju būtina krieptis į teismą 
Lietuvoje, kur reikia įrodyti. 
kad turtas tikrai buvo perleis
tas minėtais būdais, tai yra, 
reikia įrodyti juridinę reikšmę 
turintį faktą. 

Naujuose įstatymo pakei
timuose panaikintas termi
nas, iki kurio turėjo būti pa
teikiami prašymai atkurti 
nuosavybės teises. Taigi pra
šymus gali paduoti visi. kurie 
buvo praleidę anksčiau buvusį 
1997 m. gruodžio 31 d. ter
miną. 

* „Sumaniai laviruoda
mas Valdas Adamkus pri
vertė pasitraukti vieną iš val
dančiosios partijos vadovų 
Gediminą Vagnorių ir jo ko
mandą, tačiau kartu sugebėjo 
išlaikyti gerus santykius su 
TS/LK", rašo „Lietuvos aidas" 
(06.10). „Pritardamas buvu
sios vyriausybės programai, 
jis laimėjo Seimo konservato
rių frakcijos paramą ir gavo jų 
sutikimą bendradarbiauti"". 

Analizuodamas šiandieninę 
Lietuvos politinę situaciją 
dienraštis stebisi, jog naujoku 
Lietuvos politikos arenoje va
dintas V. Adamkus taip sėk
mingai pasiekė savo. Apdai
riai pasinaudodamas žinia-
sklaidos, visuomenės parama, 
jis balansavo tarp skirtingų 
politinių jėgų, nė su viena iš 
jų ne8usisaistydamas. 

Pakeistas valstybes išperka
mos žemės ir miško kategorijų 
sąrašas, iš kurio išbraukta 
žemė, suteikta valstiečio ūkiui 
steigti. Iš valstybės išperkamų 
miškų sąrašo išbraukti miestų 
miškai ir miško parkai, suma
žinta gyvenamųjų pastatų pa
keitimo dalis, kurią pakeitus, 
pastatas išperkamas (vietoj 
buvusių 60 proc. nustatyti 50 
proc. pagrindinių pastato kon
strukcijų). 

Reikalavimas, kad nuosa
vybės teisės atkuriamos tik 
Lietuvos Respublikos pilie
čiams, liko, todėl pageidaujan
tys susigrąžinti turėtą nuosa
vybę Lietuvoje, tačiau to ne
padarę, pirmiausiai turi gauti 
naują Lietuvos Respublikos 
piliečio pasą, o po to pateikti 
prašymą atkurti nuosavybės 
teises. Prašymus dėl paso ir 
pilietybės turėtumėte pateikti 
Lietuvos generaliniams kon
sulatams Čikagoje arba New 
Yorke priklausomai nuo to, 
kurioje valstijoje gyvenate. 

Prašymai dėl nuosavybės 
teisių atkūrimo turi būti pa
teikiami toms pačioms įstai
goms, kaip ir anksčiau. Jie 
turi būti pateikiami tiesiogiai, 
tai yra siunčiami toms įstai
goms pačių prašančiųjų. Tais 
atvejais, kai kreipiamasi dėl 
žemės, miško ar vandens tel
kinio grąžinimo, prašymus 
reikia pateikti miestų arba 
rajonų, priklausomai, kur mi
nėtas nekilnojamasis turtas 
yra, žemėtvarkos skyriui arba 
seniūnijos, kurioje šis turtas 
yra, teritorijoje dirbantiems 
miestų ar rajonų žemėtvarkos 
skyrių darbuotojams. 

Prašymai dėl nuosavybes 
teisių atkūrimo į ūkinės-
komercinės paskirties pasta
tus turi būti pateikiami mies
to ar rajono, kur turtas yra. 
merui arba valstybes valdymo 
institucijai, jeigu jai šis turtas 
priskirtas. Prašymai dė! gyve
namųjų namų, jų dalių ar 
butų grąžinimo turi būti patei
kiami atitinkamo miesto ar 
rajono merui arba valstybės 
valdymo institucijai, jeigu jai 
šis turtas priskirtas. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus Rusijos Nepriklau
somybes dienos proga prezi
dentui Boris Jelcin penktadie
nį išsiuntė sveikinimo telegra
mą, kurioje reiškiama viltis, 
kad Lietuvos ir Rusijos bend
radarbiavimas ir ateityje rem
sis gerais dvišaliais santykiais 
bei abipuse pagarba. <BNSI 

* Beveik 3,000 Lietuvos 
gyventoju nustatytu laiku 
nepateikė Valstybinei mokes
čių inspekcijai deklaracijų 
apie praėjusių metu savo tur
tą ir pajamas, tode! jiems bus 
skirtos įstatymų numatytos 
baudos. Administracinių tei
sės pažeidimų kodekse už šį 
įstatymo reikalavimo nevyk
dymą numatytos baudos nuo 
500 iki 2,000 litų. S»M 

KALENDORIUS ' 
Birielio 12 d.: Anupras. Dovį. 

Kristijonas, Mikantė, Ramūnas. 
Rūta. 

Birielio 13 d.: Akvilina. Anta-
nas. Kunotas. Skalve 

Birželio 14 d Alka. Almina. 
Bazilijus, Digna, Labvardas. Ruti
nas, Valerijus 1940 m. Sovietų Są
junga įteikė Lietuvai ultimatumą 
1941 m SSRS pradėjo masinius 
Lietuvos gyventojų trėmimus i Si
birą. Vėliavų diena (JAV). 

) . 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60O04 

BŪTINAS IŠSIKALBĖJIMAS 
IR SUSIPRATIMAS 

REDAKTORES 
KERTELĖ 

Žmonių bendravime būtinas 
išsikalbėjimas, atvirumas, aiš
kumas, geranoriškumas ir 
nuoširdumas. Kad to trūksta 
mūsų tarpe, -rodo šis dr. Ro
mualdo Kriaučiūno gautas at
siliepimas į siūlomus JAS, 
SAS ir ASS įstatus. Vardan 
išsikalbėjimo, atvirumo ir aiš
kumo rašau šios dienos kerte-
le. 

Dr. Algiui Norvilui ėmus 
pirmininkauti, JAV ateitinin
kų sendraugių s-gos centro 
valdybos pagrindinis rūpestis 
buvo persiorganizavimas, įsta
tai ir korporacijos statusas. Su 
JAS, MAS ir SAS valdybomis 
pradėta tartis 1997-tų metų 
rudenį. Nors buvo minėta 
Šiam reikalui „...sukviesti 
Amerikos ateitininkų suvažia
vimą" (J)raugas", 1998 m. ba
landžio 4 d., psl. 2), to nebuvo 
padaryta. Eita kitu keliu: per 
pasitarimus su įvairiais as
menimis ir advokatais; per 
laišką (prašantį atsiliepti su 
kritika, klausimais, pasiūly
mais jame pridėtiems siūlo
miems įstatams), kuris 1998 
metų vasarą buvo pasiųstas 
40 asmenų — vadovaujan
tiems, aktyviems ateitinin
kams; per pasitarimą 1998 m. 
Studijų dienose, Dainavoje; 
per dr. Norvilo, adv. Rimo Do-
manskio ir adv. Laimos Gar-
bonkienės intensyvesnį darbą 
1999 metų pradžioje. 

S.m. balandžio mėn. gale 
ateitininkų skyriams, viene
tams ir sambūriams buvo pa
siųsti du laiškai, kartu su 
įstatais. Kadangi gali būti 
ateitininkų, kurių šis laiškas 
nepasiekė, šiandien juos 
spausdiname šiame skyriuje. 
Besidomintiems, siūlomais 
įstatais, patariame įsijungti į 
ateitininkų 

tinklaviete: www.ateitis.org 
arba www.atnamai.org. 

Atvirumo dėlei ir siekiant 
tarpusavio dialogo, spausdina
me ir minėtą dr. Romualdo 
Kriaučiūno atsiliepimą, gautą 
š.m. gegužės 27 d. 

L.Š. 

Dr. Algio Norvilo laiškas 

1999 m. balandžio mėn. 26 
d. 

Sendraugių skyriams bei 
vienetams 

Mieli idėjos draugai, 
Per praėjusius metus centro 

valdyba buvo sutelkusi dėmesį 
prie ateitininkų organizacijos 
įstatų ruošimo. Mūsų įsitikini
mu, šie įstatai yra labai reika
lingi tolimesnei ateitininkų or
ganizacijos gerovei. Šis dar
bas, pagaliau, yra maždaug 
pabaigtas. Su šiuo laišku 
siunčiame jums įstatų projek
tą bei sąjungų paruoštą bend-
ralaiškį. Nemaža jūsų yra su 
šiais Įstatais susipažinę ir pa
reiškė savo pritarimą. Kiti 
šiuos įstatus matys gal pirmą 
kartą. Prašome juos peržiūrė
ti, jei galima bendrai aptar
kite. Lauksime pastabų bei 
patarimų. 

Keli prašymai: Ruošiantis 
tarybos rinkimams, kviečiame 
visas vietoves atnaujinti narių 
sąrašus Iki šiol Detroitas ir 

Clevelandas atsiuntė atnau
jintus narių sąrašus. Pagalvo
kite, taip pat, kuriuos asmenis 
būtų galima siūlyti kandida
tuoti į tarybos narius. 

Iškilus klausimams, rašyki
te aukščiau nurodytu adresu. 
Taip pat galite kreiptis per E-
mail: norvilas@vaxd.sxu.edu 
ir šiuo telefonu: (708) 636-
2595. 

Centro valdybos vardu siun
čiu visiems kuo gražiausius 
linkėjimus. 

Garbė Kristui! 
Algis Norvilas, 
ASS pirmininkas 

Sąjungų pirmininku 
bendralaiškis 

1999 balandžio mėn. 26 d. 
Atetininkų sambūriams 
Mieli idėjos draugai ir 

draugės, 

ko organizacijos tikslus ir 
surašyti taip, kad organizaci
jos juridinis statusas dengtų 
visas Ateitininkų Bendrijos 
apimtyje veikiančias sąjungas. 
Pabrėžta, kad Ateitininkų 
Bendrija palaiko tamprius ry
šius su Ateitininkų federacija 
Lietuvoje. 

Taryba. Ateitininkų Ben
drija yra Tarybos (Board of Di-
rectors) pagrindu veikianti or
ganizacija. Ši organizacija yra 
įregistruota pavadinimu »Li-
thuanian Catholic Federation, 
Ateitis, Incorporated" Illinois 
valstijoje. Pagal Illinois įsta
tymus, šitokio pobūdžio orga
nizacijai galės priklausyti 
kaip pilnateisiai nariai ir Ka
nados piliečiai su teise kandi
datuoti ir į pačią Ateitininkų 
Bendrijos tarybą. 

Valdyba.- Pastebėtina, kad 
Ateitininkų Bendrijos valdy
bos pirmininkas/ė yra kviečia
mi bei skiriami tarybos. 

Įstatu keitimas. Be abejo, 
ateityje vis kils nauji veiklos 
reikalavimai. Todėl bus nori
ma įstatus keisti bei tobulinti. 
Siekiant organizacijai suteikti 
lankstumo — galimybę prisi
taikyti prie besikeičiančių gy
venimo sąlygų — Ateitininkų 
Bendrijos taryba turės galios 
įstatus pakeisti. 

Šiuos įstatus jums siunčia
me, kad su jais susipažin 

majame „Ateities" numeryje šį 
pavasarį išleistame Lietuvoje, 
1999/1, psl. 7,8), reikia ir vėl 
rašyti. 

Ateitininkų federarijos (AF) 
statute, priimtame 1997 m. 
liepos 12 d. AF Nepaprastoje 
konferencijoje, Palangoje, bent 
keturiose vietose minimi už
sienio ateitininkai: 

AF veikia Lietuvos teritori
joje, taip pat turi savo pada
linius užsienyje (AF statutas 
1,4). 

AteitininKų kongrese turi 
būti demokratiškai atstovau
jama užsienyje gyvenantiems 
ateitininkams (II.l, 4). 

AF taryboje turi būti atsto
vaujami ir užsienyje gyvenan
tys ateitininkai. Užsienio atei
tininkų atstovų skaičių nusta
to ateitininkų kongresas 
(II.2.2) 

AF vietovės valdyba. Šiame 
statuto skyriuje skatinama 
vietovių organizacinė veikla 
bei jos derinimas. Užsienyje 
gyvenantys ateitininkai savo 
organizacinę struktūrą sufor
muoja vadovaudamiesi savo 
krašto poreikiais., reikalavi
mais ir galimybėmis (IV, 4,6). 

Šiame paskutiniame para
grafe ir yra statutinis pagrin
das detaliau formuoti ir vysty
ti užsienio ateitininkų veiklą 
AF ribose. Tad galime turėti 

Pabaigai vienas klausimas. 
Nejaugi atsiskyrimas nuo AF 
Lietuvoje jau įvyko ir dabar 
tai patvirtinama ant popie
riaus AB įstatais? Tai būtų di
delis ir neatleistinas nesusi
pratimas. Gal ir tragedija. Jei
gu po visą pasaulį pasklidusi 
Romos katalikų bažnyčia, tu
rinti šimtus ar net tūkstan
čius padalinių, išlieka viena, 
tai mums, ateitininkams, likti 
vienoje idėjinėje ir statutinėje 
šeimoje neturėtų būti neįma
noma. Reikia tik geros valios, 
ryžto ir meilės. Tepadeda 
mums Dievas. 

Romualdas Kriaučiūnas 

1999 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Birželio 25 - liepos 3 d. 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la (gali prasidėti ir anksčiau). 

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

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

\ Liepos 25 • rugpjūčio 1 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

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

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

Ateitininkų federacijai per
sikėlus į Lietuvą, likusioms 
pavienėms sąjungoms — JAS, 
MAS, SAS ir ASS — parūpo, 
kas toliau neš atsakomybe už 
bendrą ateitininkų veiklą. Tas 
klausimas netrukus paaštrėjo, 
kai neatsirado, kas pakeistų 
kadenciją baigusią MAS cent
ro valdybą. Šiuo metu nėra 
aiškiai atsakingo vieneto, ku
ris turėtų imtis atsakomybės 
sudaryti naują MAS centro 
valdybą. Taip pat JAS ir ASS 
ypatingą rūpestį kėlė Ameri
koje veikiančios ateitininkų 
organizacijos teisinis statusas. 
Ar ateitininkų organizacija te
bėra juridinis asmuo? Jaunieji 
sendraugiai tiesiog pareikala
vo, kad šis klausimas būtų 
kuo greičiau išsiaiškintas bei 
sutvarkytas. 

Atsižvelgiant į šią padėtį bei 
į Ateitininkų federacijos įsta
tus, kur nurodoma, kad „Už
sienyje gyvenantys ateitinin
kai savo organizacine struk
tūrą formuoja vadovaudamiesi 
savo krašto poreikiais, reika
lavimais ir galimybėmis" (pa
ragrafas 4.6), sąjungos sutarė 
bendromis jėgomis paruošti 
naujus ateitininkų įstatus. 
Maždaug prieš pusantrų metų 
pradėta svarstyti įvairūs pro
jektai. Nuo to laiko vyko eilė 
bendrų posėdžių, pravestos 
diskusijos stovyklose bei Atei
tininkų studijų dienose, ir t.t. 
Įstatų projektas nuolatos kei
tėsi pagal sulaukiamas pasta
bas bei pasiūlymus. Projekto 
ruošai įpusėjus, talkon sutiko 
įsijungti advokatas Rimas Do-
manskis. Taip pat prie įstatų 
teisinio apipavidalinimo prisi
dėjo advokatė Laima Gar-
bonkienė. Jiems abiems dide
lis ačiū. 

Šiuo bendralaiškiu norime 
galutinį įstatų projektą pa
teikti jūsų informacijai bei 
pritarimui. Taip pat prideda
me ir kelias pastabas bei pa
aiškinimus. 

Pavadinimas. Svarstant 
pavadinimo klausimą, dauge
lis reiškė abejones dėl žodžio 
federacija, pvz., Amerikos 
ateitininkų federacija. Bįjota, 
kad toks pavadinimas gali 
būti maišomas su Ateitininkų 
federacija Lietuvoje. Taip pat 
vengta geografinio apsiriboji
mo, pvz. Amerikos, kad Kana
dos ateitininkai nesijaustų iš
skirti. Todėl apsistota prie pa
vadinimo Ateitininkų Bendri
ja-

Bendrieji nuostatai. Išsa-

tumėte — valdybose, susirin- JAV krašto valdybą ar Kana-
kimuose, ir t.t. — ir pareikš- d°s krašto valdybą, ar Šiaurės 
tumėte savo nuomonę. įstatai Amerikos krašto valdybą, ar 
nėra įšaldyti. Laukiame jūsų kokio kito krašto, ar kitos vie-
pastabų bei patarimų, į ku
riuos pasistengsime atsižvelg
ti. Prašome savo pastabas at
siųsti iki birželio mėn. 15 d. 
Jei nieko negirdėsime, many
sime, kad šiems įstatams pri
tariate. 

Kokia dabar padėtis? Kaip 
minėjome, Ateitininkų Bendri
ja jau yra oficialiai įregist
ruota organizacija Illinois val
stijoje. Jai suteiktas šis Taz 
I.D. numeris: 36-4260345. 
Laikinai tarybos narių parei
gas eina šie asmenys: Nijolė 
Balčiūnienė, Laima Braune, 
Ona Daugirdienė, Raimundas 
Lapšys, Algis Norvilas, Laima 
Šalčiuvienė, kun. Kęstutis Tri
makas ir Vytautas Žemaitai
tis. Norėtume vasaros metu 
atlikti Ateitininkų Bendrijos 
tarybos rinkimus. Tikimės, 
kad jau rudenį naujoji taryba 
galės pradėti veikti ir imtis at
sakomybę už ateitininkų orga
nizaciją. Tuo tarpu Rimas Do-
manskis ragina, kad žengtu
me pirmyn ir kreiptumės į 
valdžios įstaigas, prašydami 
Ateitininkų Bendrijai suteikti 
Tax Exempt statusą. 

Kilus klausimams, kreipki
tės į sąjungų pirmininkus: 

Onutė Daugirdienė, JAS 
pirmininkė, 15W560 89th St., 
Hinsdale, EL 60521, (630) 325-
3277. 

Marius Polikaitis, SAS 
pirmininkas, 1209 Country 
Lane, Lemont, IL 60439, (630) 
257-2022 

Algis Norvilas, ASS pirmi
ninkas, 4036 W. 91st Place, 
Oak Lawn, IL 60453. 

Garbė Kristui! 
Sąjungų pirmininkai 

Popierinė revoliucija ar 
neapsižiūrėjimas? 

Ką tik gavau kvietimą į De
troito ateitininkų Šeimos 
šventę. Prie kvietimo skyriaus 
pirmininko Prano Zarankos 
metinis veiklos pranešimas. 
Be jokių komentarų ar pa
aiškinimo pridėta ir Ateiti
ninkų bendrijos įstatai. Ar čia 
siūlomų įstatų projektas, ar 
jau galutinė kieno nors priim
ta ir patvirtinta įstatų redak
cija.' 

Atidžiau paskaičius šiuos 
įstatus ir prisiminus mano 
ankstyvesnį rašinį šiame sky
riuje („Nepavarkime vieni ki
tus tvirtindami", „Draugas", 
1998.07.04). Red. pastaba: 
išspausdintą antrą kartą pir-

tovės valdybą. 
Rankoje turimi Ateitininkų 

Bendrijos (AB) įstatai prašoka 
tuos statutinius įgaliojimus. Iš 
tikrųjų, šie AB įstatai yra po
pierinis nepriklausomybės pa
skelbimas. Vienintelė užuomi
na apie ryšį su AF Lietuvoje 
randame Bendrųjų nuostatų 
viename sakinyje: „AB palaiko 
glaudų ryšį su Ateitininkų fe
deracija Lietuvoje ir kitais 
ateitininkų vienetais" (1, 3). 
Nore įstatuose neminima, bet 
galima teigti, kad AB palaikys 
glaudų ryšį ir su Lietuvių 
Bendruomene, Lietuvių jauni
mo organizacijomis, Lietuvių 
jaunimo stovyklomis, katalikų 
parapijomis, lietuviška katali
kiška spauda ir t.t. Taigi, kal
bama apie glaudų ryšį. Nei žo
džio bet kokiam priklausomu
mui ir paklusnumui Ateitinin
kų federacijai. 

Atidžiai palyginus AF sta
tutą ir AB įstatus, randame 
daug panašumų. Abiejuose do
kumentuose pramatoma tary
ba. Labai panašios šių tarybų 
sudėtys, pareigos ir tikslai. 
Tokios pat jų kadencijos bei 
posėdžių dažnumai (ne rečiau 
kaip du kartus į metus). 

AF ir AB valdybos irgi viena 
kitą pamėgdžioja. Lietuvoje ji 
derina ateitininkų sąjūdžio 
veiklą. Bendrijos teritorijoje (ji 
įstatuose niekur nepaminėta) 
valdyba puoselėja ateitininkų 
veiklą. Ir Lietuvos ir Bendri
jos valdybos tvirtina sąjungų 
valdybas. Taigi bent ant po
pieriaus, turime dvi nepri
klausomas organizacijas, su 
savo tarybomis, valdybomis, 
sąjungomis ir „glaudžių ryšių 
palaikymo" vizija. 

AB įstatuose nėra jokios 
užuominos, nepramatyta jokio 
ryšio su AF vyriausių reikalų 
sprendėju — Ateitininkų kon
gresu. Lietuvoje, Ateitininkų 
kongresas, kaip vyriausias rei
kalų sprendėjas, gali keisti 
statutą, likviduoti AF. Bendri
ja, pati nepramatydama savo 
kongreso ir neturėdama jokio 
priklausomumo AF kongre
sams, vyriausiu reikalų spren
dėju pramato AB tarybą, kuri 
gali keisti AB įstatus ar net 
likviduoti pačią AB. Lietuvoje, 
nutarus likviduoti AF, AF tur
tas perduodamas Lietuvos 
vyskupų konferencijai katali
kiškojo jaunimo auklėjimo ir 
lavinimo reikalams. AB atve
ju, AB taryba kartu su AB val
dyba nutaria AB turto likimą. 

Ramom C. Mšnh, MD SC 
Obstetrtcs & Gynecotogy 

3823 Hifhland Avenie Saite 4A 
Downen Grove, IL 60515 

oe-es2-94ee 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. ORINIS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE) CHIRURGIJA 

10400 76 St Kanoaha. Wl 53142 
(414)6976890 

Valandoa pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ.MD 
AUNAVOLODKA.PA-C 

VIDAUS UGOS 
Sveikatos pafikrlnimas del peietybe* 

0222 S.PutaaM Rd, CNcago. 
K. 00820 

Tol. 773-581-5276 

DR. ARVYDAS J.DAJUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470S.Msin8t 
MUtosann, IL 00443 
Tel. 700-748-0033 

Valandoa pagal suaitaflfną 

DAUAA.CEPELĖ.D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7016 W. 171 S t 
Thk»yPark,IL 00477 

70*014-0871 
Valandos pagal susitarimą 

DR.E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ava. 
UTstVItl r*WK 

700-348-0100 
Valandoa haadton. Hskyrua savaHgaatt 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

6441 S. PuuuM Rd., Chteago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-502-0221 
Valandos auskarus 

DR.DAUAJODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3000 HkjNand Ave.. 8te. 201 
pajaj nuo Oood aaiaaaii ajorsnsa) 

Doemars Grove, IL 00815 
Tat 030-000-3113 

DR. K JUČAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHtRURGUA 
8132 8. Kada* Ave.. CNcago 

773-7788080 arba 7 7 3 - 4 8 8 * 4 1 

DR. VIUJA KERELYTE 
Chiroorakum gydymas, sv i tos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. rtonsm, nrtdg»*ni, H. 60466 

Tat. 706 694 0400 
Valandos pagal sus*srtmą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708882*4189 •tsakonaM 24 vai. 
1443 &80») Ava, Ctoero 

Kaadksn 1 v p.p. - 7 v v 
HMfcyiva IraBd. ftistsJ. 11-4 vp p 

Specialybė- vidaus Hgos 
7722 9 Kedzie Ave 
CNcago, IL 00852 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal sueftarirną 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

1182 Wa6er S t . Latnont, IL 00439 
1301 Coppsjrtald Ave., Sula 113. 

Jotst.IL 00432 
TeL 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9358 S. Roberte Road 
HJcttcty Haas 

Tai. 708-508-2131 

DR. VIUUS MIKAIT1S 
SESSOS DAKTARAS IR CMSVJRGAS 

FAJyiLYMEOICALCUNsC 
16606-127 8L. Lament, IL 80439 
PitSageo Pato* Communfty Hoaptal 

StvorCios* Hoaptal 
Valandos pagal susitarimą 

Tat 630387-2286 

CavrJac Oagnotla, LTD. 
8132S. KadziaAva. 
CNcago. IL 80829 
Tat 773-436-7700 

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

Širdies ir krsujagysflų ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie, CHICAGO. IL 60652 
T*t 773-736-1540 aite 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSKIS.MD 

OREOORY SUELZLE, MD 
IMnoie Pafci Treatrnant Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubans irisas, raumenų, važio, 
sužskflmų dsrbcvislsss š* sporto bei 

at vislų skausmo gydymo •pgJaTJa* 
CNoago: 312-726-0800 

East D u n d M : 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Efc Grove: 847-716-1212 

k-LJbaftyvMe 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydyto)* 

628 8 . Manrasabn Rd. 
W n H n 1 l i , 8.80164 

TaL 706-344-1684 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LŠČNAŠ šššuJlš 
INKSTŲ. P0SLE8 IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 8. Kertas Ave. 

Vai.: anM. 2-4 vpp. Ir kotvo. 2-5 v p p 
Sestd. pagal susSsfvną 

Kateneto 1*773-7764860 
Nsmųtot 708 449 6646 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W . 8 3 S t , Burba** . IL 
T e l 706-423-6114 

Valandoa pagal susitarimą 

DR. KENNETHJ.YERKES 
DR.BOBDOKHANCHI 

Dantų gydytoĮa) 
Peoetrenstarm nuotakia 

4007 W. 60 8t . CNoaao, •, 
Tat 778-726 6881 

4707 8. OJbsrt, La atartas, IL 
TaL 708 381 4497 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. M. 773-598-3168 
Namų tel 847-381-3772 
6746 Waat63rd Straat 

Vai. pirmd. ir katvd. 3 vpp • 6 v p p 
Kitomis dienomis - susitarus 

f U G S v E C DECKER DOS, P.C 
4647 VV. 103 SL. Oak. Laain. IL 
Pirmas apyl. su Nortrnvastam un-to 
dsptomu, astuviams sutvarkys danas 

už prieinama kakta. Rašteaa* 
priimami sbaomaaaj pmUtaM, 

Susitarimui (kabėti anglikai) 
Tel. 706-422-6260 

LIDIJA BALCtONAITĖ, O J). 
AKIŲ DAKTARE 

2804 Som Cerrtor Rood 
VVUloughby Hr%, OH 44094 

Tol. (440) 944-7277 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79lh Ava., HtekoryH8s.IL 
Tai . (706) 596-8101 

Valandos' pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMtCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago.lL 80652 

Kab. tel. 7 7 3 4 7 1 - 3 3 0 0 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 SRoosrts Rd. Hictory HBs, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Hadam Ave. 

TeL (708) 596-4066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDASV&NAS,MJX,S.C. 
Specialybė- Vidaus bgų gydytojas 

KSSDam* safuvaaua 
6918 W. Archsr Ave. 8 * . S k 6 

CNcago. B. 60638 
Tal .77^229*08S 

Vsssndo* pagal aueaartmą 

DANUI GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairviev* Dental Care 
6317Fairviaw. Ste.6 
Westrnont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba iMrtuviskai 

ARA82UOBA,M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdan Ave.. Šuns 310 

Naparvas. H. 60563 
Tat (630) 527-0090 
3825 HkjMsnd Ave.. 
To«erl,8uas3C 

Donnsrs Grove. IL 80815 
TaL (680)49547120 

LINAS SIDRYS.M.D. 
AWų Hgos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rktae. IL 60415 

TeJ. 7084388622 
4 1 4 9 W . 6 3 r r J . S t 

TeJ. 773-736-7709 
DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, POSLES IR PROSTATOS 

gydymas bsi chlrurgįs 
172 Schler St., Elrnhurst. IL 80126 

630-941-2809 
Vatando* pagal suasarmą 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
F*tow. Aimricšn AcaOnny o/ 

Farnšy Practfce 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

3B0W.61stAve. 
•446842 FS 

947-6279 
647 

sTAmkvtaoiCMj). 
Board CertMad, Mtemai Medtesne 

Valandoa )0*ų patogumui 
Hoiy Croas Prolaasionaj Pavflton 

3 8 8ou8t 
UfKjarsan Ptan e t at 

Crsoson. K. 
Tai. 773471-7878 

saaaas] staTaaTl m 

http://www.ateitis.org
http://www.atnamai.org
mailto:norvilas@vaxd.sxu.edu
http://Jotst.IL
http://HtekoryH8s.IL


Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Kosovo ta ikos sutartis 
pasirašyta, serbu kariuo
menė t raukiasi , NATO su
stabdė oro puol imus. Ta
čiau serbų pasitraukimas 
vyksta pamažu, . trukdomas 
kuro stokos, sužalotų karinių 
susisiekimo priemonių, ir mi
nų. Tuo tarpu NATO keliom 
dienom atidėjo britų karių at
vykimą į Kosovą. Yra pra
nešimų, kad pasitraukdami 
serbai padega albanų kaimus. 
(Fox news, AP) 

•Atrodo, kad Indonezija 
žiūrėjo atgal, ne pirmyn, 
šios savaitės istoriniu rin
kimu metu. Spėjama, kad 
didelę dalį balsų surinks par
tija, kuriai vadovauja Indone
zijos mirusio diktatoriaus Su
kamo duktė. Tuo tarpu, buvu
sio JAV prez. Jimmy Carter 
vadovaujama, rinkimų stebėji
mo komisija nusivylusi, kad 
balsų skaičiavimas vyksta ne
paprastai lėtai; tai sukelia ne
legalumų ir apgavysčių gali
mybes. Tai buvo pirmieji par
lamentariniai rinkimai po 
Suharto nuvertimo ir pirmieji 
laisvi rinkimai per 40 metų. 
(WSJ) 

•Erdvių lėktuvas Disco-
very nusileido Floridoje po 
sėkmingos, 10 d. trukusios ke
lionės. Skrydžio tikslas buvo 
pristatyti statomai tarptauti
nei erdvių stočiai aprūpini
mus ir atlikti įvairius taisy
mus. Kita kelionė į tarptauti
nę erdvių stotį numatyta gruo
džio mėnesį. (WSJ) 

•JAV Švietimo departa
mento tyrimas rodė, kad 
1998 metais 60% nepasitu
rinčiu šeimu'vaikų, kurie lan
ko 4-tą skyrių, dar neišmoko 
skaityti. Tuo tarpu Heritage 
Foundation rado 125 nepasi
turinčių Šeimų vaikų lanko
mas "mokyklas, kuriose moki
niai išlaikė nustatytuosius 
egzaminus geriau už 75% visų 
JAV moksleivių. Dauguma 
mokyklų buvo valdiškos. Be
veik be išimties, mokyklų pa
sisekimo priežastis buvo 
vedėjai, kurie nebijojo rei
kalauti stiprių skaitymo bei 
matematikos programų ir 
dažnai tikrino žinias, atsispir-
dami mokyklų taryboms, uni
joms, valstijų komisijoms, 
švietimo madoms. (WSJ) 

•Buvęs Khmer Rouge 
komunistu vadas nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos už 1994 
metais įvykusius trijų Vakarų 
kraštų turistų nužudymus. 
Tai pirmas tos grupės nuteis
tas narys. Vakariečiai atidžiai 
stebėjo teismą, tikėdamiesi, 
kad jis atspindi dabartinę 

Kombodijos teisinę tvarką. 
(WSJ) 

•Kolumbijos sukilėlių va
das atsiprašė už įvykusi 60 
asmenų pagrobimą, bet ne
sakė, ar įkaitai bus paleisti. 
Tuo tarpu sukilėliai pagrobė 
11 žuvautojų prie Barranąuil-
la miesto. (WSJ) 

•Nors mokslapinigiai ky
la, dar vienas universitetas 
žada susilpninti mokslo ly
gą. Prieš metus Georgetown 
u-tas panaikino anglų kalbos 
studentams reikalavimą mo
kytis Šekspyrą. Dabar Čika
gos universitetas, pasižymėjęs 
Nobelio laureatais ir vienas 
JAV-ių žymiausių, pranešė, 
jog toliau sumažins reikalau
jamų esminių kursų skaičių. 
Priežastis — universiteto 
stipri akademinė reputacija 
neva atbaido busimus studen
tus. U-to rėmėjai protestuoja, 
nes mokslo lygis jau gerokai 
nusmukęs nuo 1964 m. Pvz., 
tuo metu anglų kalbos ir is
torijos specialybės studentai 
privalėjo baigti visą eilę savo 
specialybės tradicinių kursų 
ir dukart išlaikyti išsamius 
egzaminus. Reikalaujami kur
sai būdavo pagrįsti klasiki
niais autoriais, pagrindiniais 
literatūros laikotarpiais, Vaka
rų pasaulio kultūra, ir pan. 
Dabar jau išsamūs (compre-
hensive) egzaminai dingę, 
didelė dalis esminių kursų, 
Vakarų pasaulio literatūros 
bei kultūros kursų reikalavi
mai panaikinti. Madingi kur
sai perėmė tradicinių kursų 
vietas. Šiuo metu istorijos stu
dentai gali specializuotis 
„Lyties ir seksualizmo istori
jos" srityje. „Wall Street Jour
nal" laikraštis aprašė šį rei
kalą vedamajame; rytojaus 
dieną Čikagos u-to preziden
tas atsistatydino. Tačiau u-to 
vadovybė tvirtina, kad siūlo
mi pakeitimai vis vien bus 
įvesti. (AP, WSJ) 

(Verta paminėti, kad Čika
gos u-tas taip pat pasižymi, 
būdamas vienas iš tik kelių 
JAV-ose, kurių bendrabučiai 
neparūpina vyrams ir mote
rims atskirų prausyklų/ tuale
tų. Tai daroma vardan ben
drabučių „bendruomenės nuo
taikos". Oficiliai, bendrabučio 
gyventojai turi tam reikalui 
vienbalsiai pritart; tačiau pri
vačiai, studentai yra nusi-
skundę — tokia nustatyta 
tvarka ir nieks jų neatsiklau-
sia.) 

•Svarstoma radijų mėgė
jams panaikinti Morzės 
abėcėlės mokymo reikalavimą. 
Federalinė prekybos komisija 

(FCC), kuri išduoda radijų 
mėgėjams leidimus, nagrinėja 
ar suprastinti šių leidimų rei
kalavimus ir panaikinti tra
dicinį Morzės abėcėlės moky
mo reikalavimą. JAV karinės 
jėgos seniai įvedė naujesnius 
susisiekimo būdus ir mažai 
kas tenaudoja Morzės abėcėlę. 
Tačiau tūkstančiai aršiai šiuo 
reikalu nusistačiusių) ų užplū
do FCC savo komentarais, 
mėgindami vienaip ar kitaip 
sprendimą nukreipti. (WSJ) 

•Moterys steigia savo 
verslo įmones greičiau už 
vyrus ir tai daro, ieškodamos 
daugiau laisvės ir lankstumo, 
ne pinigų. Moterų savininkių 
įstaigų skaičius padidėjo nuo 
6.4 mln. 1992 metais iki 9.1 
mm. 1999 metais. (WSJ) 

•JAV-ose darbininkai 
dažniau keičia tarnybas. 
1996 m. tarnautojai pasiliko 
toje pačioje įstaigoje vidutiniš
kai 3.8 metus, o 1998 m. — 
3.6 metus. (WSJ) 

•Bent penki New Yor-
kiškiai mirė po „liposuc-
tion" operacijos, praneša 
„New England Journal of Me-
dicine". Pernai 172,000 ameri
kiečių naudojosi šia susiliesi-
nimo procedūra, šiuo metu po
puliariausia kosmetine opera
cija JAV-ose. (WSJ) 

•JAV visuomenė vis 
mažiau patenkinta politi
kieriais. 1980 metais 29% 
mokesčių mokėtojų pažymėjo 
ant federalinių mokesčių an
ketoje, kad sutinka paaukoti 
kelis dolerius prezidento rinki
mams. 1996 m., tik 13% taip 
pasireiškė. (WSJ) 

* Aplinkos ministerijos 
medžiojamų žvėrių apskai
tos duomenimis, Lietuvoje su
mažėjo pilkųjų kiškių, tau
riųjų elnių, danielių bei vilkų, 
tačiau daugiau yra stirnų, la
pių ir bebrų. Miškuose dabar 
ganosi 15,429 taurieji elniai. 
Per metus jų skaičius suma
žėjo 642 vienetais. Taip pat la
bai smarkiai sumažėjo ir pil
kųjų kiškių. Šiemet jų suskai
čiuota 76,985, o pernai buvo 
beveik 5,000 daugiau. Lietu
voje yra užregistruoti 33 
stumbrai, 4,852 briedžiai, 73 
muflonai, 22,958 šernai, 81 lū
šis. 

* Ventėje ant marių 
kranto ketinama pastatyti 
paminklą Neptūnui, tuo įam
žinant negrįžusiųjų iš juros at
minimą. Kintų bei aplinkinių 
Kuršių marių pakrantės kai
mų gyventojai beveik kasdien 
susiduria su galinga gamtos 
jėga, beveik kiekviena šeima 
turi artimųjų ar pažįstamų, 
kurie negrįžo iš marių. Pa
minklas jūros valdovui Neptū
nui bus statomas iš aukotojų 
pinigų. Rajono savivaldybė 
šiam tikslui įregistravo visuo
meninį fondą „Rūstusis Nep
tūnas". (BN8) 

Danutė Bindokienė 

Kančios dešimtmečiai 
ir prisikėlimo rytas 

Kun. Antonijus Badura, CMF, šventina lietuvių pastatytą kryžių Ovsjan-
kos kaime, Sibire. Nuotr R. Gaškos 

• 
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KĘSTUTIS TRIMAKAS 

KAM IŠVEŽĖ JIE JUOS? 

Tėvynėje birželis, 
kvapnus bijūną žiedais, 
sužaliavęs linų laukais, 
— kada sunkiausia tėviškę 

palikti. 
Kam, Viešpatie, o kam 
išvežė jie juos tada 
— į Sibirą nakčia? 

, 
Tu pats išėjau su jais 
tą birželio mėnesį, 
pražydusį bijūnų žiedais, 
sužaliavusį linų laukais, 
neklausdams Tėvo — kam. 
Lydėjai juos tada 
— į Sibirą nakčia... 

Tenai toli šiaurėj Tu 
dalinais 

jų kruvinais vargais, 
o jie — Tava kančia, 
Jų žingsniai liko 
Tavo kryžiaus kelio pėdose. 

Suprasim mes tik anapus, 
pasiekę Tėvo dangiškus 

namus, 
atradėjuos tenai, 
arčiausiai Tėvo, 
priglaustus prie Jo širdies, 
išties — arčiausiai Jo, 
pasipuošusius bijūnų 

žiedais, 
atėjusius žalių linų laukais. 

Tada žinosim, Viešpatie, 
kam išvežė jie juos, 

kam ir kur lydėjai juos tada 
— į Sibirą nakčia. 

TREMTINYS 

Su jais jis buvo ištremtas. 
Su jais išėjo 
ir dar nebegrįžo atgalios, 
dar ne... 
Jie ištrėmė Jį pirma. 
Širdims jų suledėjus 
ištrėmė kitus 
į Sibiro ledynus... 

Su ištremtais ir Jis išėjo. 
Per tundras — už Uralo 
lydėjo, šalo... Kristus, kėlė. 
Ledynuose juos guodė 
laidojant savus į ledo guolį. 

Su jais jis buvo ištremtas. 
Su jais išėjo 
ir dar negrįžo atgalios... 
Ar tik neatgulė Jis pats 
į ledo guolį 
šildyti palaidotų, 
iki prikels Jis juos, 
sulaukus amžinai gaivios 

Dienos? 

Tada sugrįš Jis atgalios. 

Visi krikščionys prieš Vely
kas kartu su Kristumi iš
gyvena Kančios ir mirties sa
vaitę, kuri ilgainiui pražysta 
Prisikėlimo rytu. Lietuvių 
tauta šį šimtmetį turėjo per
gyventi penkiasdešimt kan
čios metų, kol pagaliau su
laukė prisikėlimo — laisvės 

• aušros. 
Birželio mėnuo mums visuo

met bus pažymėtas tamsiomis 
siaubo ir liūdesio spalvomis, 
nepaisant, kad tai žaliausias, 
gyvastingiausias metų laikas, 
kuomet atgijusi po žiemos 
speigų gamta savo žydinčiu 
ir dosniu glėbiu apkabina visą 
žemę, žadėdama vasaros ma
lonumus ir rudens gėrybes. 

Tai tokį jazminais kvepiantį 
birželį Lietuvos keliais pasi
pylė okupantų tankai, savo 
dulkėtais vikšrais sutraišky
dami mažos, dar taip neseniai 
įtvirtinusios savo valstybin
gumą, lietuvių tautos laisvę. 
Pusšimčiu metų vėliau pana
šūs tankai traiškė lietuvių 
kūnus, tarytum dar trūko 
aukų, dar reikėjo nekalto 
kraujo lašo, kad vos išdygęs 
Lietuvos laisvės daigas būtų 
pamaitintas vieninteliu mais
tu, įgalinančiu jį augti ir kles
tėti. 

Tačiau birželio tragedija ne
pasibaigė su raudonųjų oku
pantų atėjimu. Praėjus me
tams, visas kraštas suvaitojo 
nenumaldoma rauda: dešim
tys tūkstančių žmonių buvo 
pasmerkti tremtinio daliai, 
daugelį vedančių į mirtį. „Už 
ką žmones veža? Ką jie blogo 
padarė?" — klausė maža mer
gaitė, kai tėvas, komunisto 
kaimyno perspėtas, kad ne-
nakvotų namie, savo šeimą su 
mažais vaikais apnakvydino 
netolimame miške. Kaimynas, 
nors nepriklausomybės metais 
dažnai šiaušėsi „prieš išnau
dotojų buržujų valdžią", pats 
buvo sukrėstas „draugų iš 
Rytų" planų sunaikinti didelę 
lietuvių tautos dalį. 

Žinoma, jeigu nebūtų pri
trūkę vietų vagonuose, ilga 
vilkstine išrikiuotuose Mau
ručių geležinkelio stotyje ant 
šalutinių bėgių, jeigu jie 
nebūtų prieš birželio 22 d. pa
judėję rytų — ir skaudžios 
tremties — link, kelios nak
tys, praleistos girioje tos |ei-
mos nebūtų išgelbėjusios, 
kaip daugelio neišgelbėjo vė
liau, jau antrosios bolševikų 
okupacijos metais. 

Tėvas savo vaikui į klau
simą „kodėl?" atsakymo anuo
met taip pat negalėjo duoti, 
nes pats nežinojo. Nežinojo ir 
tūkstančiai kitų lietuvių, ku
riuos išplėšė iš namų, grūdo į 

traukinių ešalonus ir vežė, 
vežė... Riedėjo traukiniai, rie
dėjo tremiamųjų ašaros; grės
mingai dundėjo ratai, grės
mingai kaupėsi rūstis ir nevil
tis tremiamųjų širdyse. Tolo 
gimtoji šalis, tik niekuomet 
nenutolo jos ilgesys. Neturėtų 
niekuomet nutolti ir anų die
nų atminimas. Jeigu mes tai 
užmiršime, jeigu neįspausime 
tautos skausmo ir netekties 
giliai, giliai į savo jaunesnių
jų kartų pasąmonę, kas atei
tyje apraudos mūsų tautos 
kankinius ir primins pasau
liui žmogaus nežmoniškumą 
žmogui? 

Tai baisios neteisybės esta
fetė, kurios kruviną talismaną 
mes, vidurinioji lietuvių tau
tos karta, perėmėme iš savo 
tėvų, senelių ir turime jį per
duoti savo vaikams, vaikai
čiams. Gal ne visi išdrįs, ar 
norės, jį toliau per istoriją 
nešti (kaip ne visi neša ir 
dabar), bet bus pakankamai 
drąsuolių, kurie tą svarbų at
minimą tęs — juk lietuvių 
tauta visais amžiais pasižy
mėjo dvasine stiprybe, iš
tverme ir pasiaukojimu, 

Gyvenančiųjų užsienyje lie
tuvių atmintyje neišdildomai 
įsirėžusios 1941 m. birželio 
vidurio dienos, kuomet prasi
dėjo pirmieji masiniai Lietu
vos gyventojų trėmimai. Ne 
vien dėl to, kad kone kiekvie
na šeima buvo tiesiogiai tų 
siaubo dienų paliesta (tai dau
gelį paskatino patikti"-- savo 
tėvynę, Antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje vėl prie Lietu
vos sienų artėjant raudona
jam okupantui). Birželio mė
nesio tragedija, kasmet prisi
menama, buvo tarytum' visų 
lietuvių kančios ir nelaisvės 
simbolis. Pasilikusieji tėvynė
je, pergyveno ne vieną tokį 
trėmimų periodą — vieniems 
pavyko išlikti, kiti gulaguose 
kančios taurę turėjo išgerti iki 
dugno. Atsiminimų knygų 
apie tremtį gausa šiandien 
liudija to žmogaus nežmo
niškumo žmogui gilumą. Skai
tome jas su pasibaisėjimu, bet 
kartu ir gėrimės tremtinių 
dvasios tvirtybe: okupantas 
tegalėjo sunaikinti jų svei
katą, kūną, bet retai nugalėjo 
dvasią. Kokios nereikšmingos 
iš tikrųjų buvo visos kankini
mo ir nužmoginimo priemo
nės, koks bejėgiškas visas šė
toniškos neapykantos šėls
mas prieš lietuvio dvasinę 
stiprybę 

Nesidrovėkime džiaugtis 
.žaliuoju birželiu, bet nebijo
kime prisiminti ir baisiuosius 
jo įvykius. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

Moksleivio atsiminimai 
Utena, 1943 m. 

Nr.8 Tęsinys k 

Klausau. Seku kiekvieną žodį. 
Jis gimęs Petrapilyje. Iš ten jį tėvai dar kūdikį at

sivežė į Lietuvą. Žemaitijon. Tėvai darbininkai. Sugrį
žus motina viename Žemaitijos dvare gavo virėjos 
vietą. Tėvas išvažiavo į Ameriką pinigų užsidirbti. Al-
fuką visi mylėjo ir jam buvo gera pas močiutę augti. 
Lakstydavo paupiais, pievomis. Upeliūkščiuose ranko
mis žuvis gaudydavo, soduose šėldavo su vaikais. 
Paaugo. Atvažiavo tėvas, nemažai užsidirbęs pinigų. 
Nusipirko Obeliuose ūkį. Nuo čia ir prasidėjo Alfuko 
vargai. Reikėjo dabar ganyti karves, mokytis. Išmoko 
rusiškai ir lenkiškai skaityti, rašyti. Kaimynas gimna
zistas jį truputį pamokė ir Alfukas norėjo įstoti į gim
naziją Tėvas neleidžia. Alfukas pėsčias nuėjo į Ro
kiškį egzaminų laikyti. Neišlaikė. Tada vėl pėsčias nu
keliavo apie penkiasdešimt kilometrų į Zarasus. Čia 
išlaikė. Pradėjo gimnazijoje mokytis. 

Vargsta. Dažnai nevalgęs eina į klasę. Apskuręs bai
gia keturias klases. Apkursta. Gydosi. Vėliau tarnavo 
Kariuomenėje, policijoje ir kalėjimo raštinėje.. Užeina 

bolševikai. Jam, kaip neturtingam, pasiūloma dirbti 
saugumo agentu. Atsisako, kalėjime tarnaudamas, 
pamatęs lietuvių kalinių kančias, stengėsi jiems pa
dėti, visiems tik gera norėdamas. Vienam gerą žodį, 
kitam papirosų ir t.t. Vienoje kameroje (6-je Aleksand
ras Z.) eina iš proto: jo tėvai neturtingi, o jis, būdamas 
laisvėje, susitaupė pinigų, kurių dabar negali tėvams 
atiduoti. Alfonsui pasako, kur jie yra padėti, parašo 
įgaliojimą į banką, kad tuos pinigus perduotų tėvams. 
Alfonsas, rizikuodamas savo laisve, viską sutvarko. 

Toje pačioje kameroje, kur sėdėjo A.Z., kartu buvo ir 
kalinys Antanas Morkelis, dusetiškis. Jis viską prane
šė ir Alfonsą suėmė. O gyvenimas jam šypsojosi: turėjo 
sužadėtine mokytoją Onutę ir sutarė vestis. Alfonsas 
jautėsi laimingas, žadėjo atsisakyti savo nelabosios 
tarnybos ir gyventi su savąja. Deja, pateko į kalėjimą, 
kuris jo laimę surijo. Ne. Ne kalėjimas, bet išdavikas 
lietuvis. Kalėjime Alfonsą kankino, badu marino, į 
karcerį įkišo... Sunki, liūdna kalinio dalia. Prižiū
rėtojai kolioja, kankina, o kalinys nieko nebijo. Jis tik 
mirti, mirti nori. Todėl nenuostabu, kad jaunas žmo
gus, 27 metų, atrodo senu. Tik akys dar sako, kad jau
na širdis čia plaka, jauna siela tūno. Plaukai pražilo, 
nupliko, išsišovė žandikauliai. Jau ir džiova jaunajam 
kaliniui pradeda rodyti savo dantis. Ir meldėsi kali
nys, prašė Dievą... Nusibodo. Pradėjo keiktis. Keikė 
save, savo gyvenimą, savo vargą. Keikė lietuvį juda ir 
parsidavėlį. Nebetiki nei laime, nei laisve. Paliko tik 
mirti, mirti... 

Atsidėjęs klausau, nepraleidžiu nė vieno žodelio. 
Ilgai pasakoja. Nuoširdžiai, su ašaromis akyse, su 

skausmu ir liūdesiu. Jis viską man, tarytum geriau
siam draugui, bičiuliui atvėrė. 

Jaučiu, kokią turi taurią širdį, kaip jis baisiai ken
čia... Raminu, kaip tik moku ir sugebu. Paklausiau, 
kodėl jis manimi pasitikėjo, manimi — nepažįstamu 
kaliniu naujoku. 

— Tavo lūpose Dievas man parode tave... — pasakė, 
giliai pažvelgęs į mane. 

Pasakoju ir aš jam savo aštuoniolikametę jaunyste 
ir jos dienas. Trumpai primenu savo draugų judų dar
bą, mūsų veiklą ir suėmimą. Nuoširdumu už nuošir
dumą, pasitikėjimu už pasitikėjimą... 

— Tavo brolis kunigas? O tu, Vytaučiuk, laimingas, 
kad tau Dievas suteikė jaunystę, žydrią, nekaltą, be 
vargų... Tikėk manimi, dar tau laimė šypsosis, tikėk. 

— Dievo valioje, — trumpai atsakiau. 
Man buvo įdomu, kodėl jis taip ėmė širdin mano 

brolį kunigą. Kaip paskui sužinojau, jis buvo daug blo
ga ir skriaudų patyręs iš to luomu. bet. man girdint, 
nė karto neištarė blogo žodžio apie juos. blogais neva
dino, nenorėjo manęs užgauti. 

— Tu, Vytaučiuk, saugokis anų. — nurodė į mie
gančius, — nes nežinai, ką jie galvoja. 

— O kokie jie yra: politiniai, ar kriminalistai? 
— Štai tas, kuris prie tavo šono guli, — parode į sto

rulį, — yra buvęs Utenos apskrities valdybos sekreto
rius, Andriejus. Priežastis. Sakosi, esąs vokietis, bet 

turbūt meluoja. Šiaip neblogas žmogus, puse inteligen
to. Nuolat giriasi, kad jį išvešią į Vokietįją. Kiek tie
sos, sunku pasakyti. Kaltina sunkiai: šnipinėjęs so
vietų nenaudai. 

Aiškina man labai nuoširdžiai. Klausau ir stengiuosi 
padaryti atitinkamas išvadas. 

— Toliau — ilganosis, tai Petras S-eikis, Salako 
viršaitis. Čia velnias, o ne žmogus. Tik tu. Vytaučiuk, 
jo saugokis. Jis sakosi buvęs darbininkas. Iš tikrųjų 
pirma, prie Smetonos, buvo komunistas, bet slaptai 
viską pranešinėdavo saugumo policijai — išdavė visus 
draugus. O kai atėjo bolševikai, jj pastatė Salako 
viršaičiu, kaip „ištikimą" komunistą. Bet jo draugas, 
taip pat buvęs komunistų šnipas, viską išdavė, nu. ir 
za dupa — turmon. Oi čia svoločius... — pasakoja Al
fonsas. 

— Blogas iš Petro žmogus. — sakau jam. — Norėjo 
būti dvigubu niekšu, ar ne? 

— Taigi. 
Nutilo. 
Bet man įdomu kai ką sužinoti apie paskutinį, kuris 

man rodėsi, toks geras ir nekaltas Pasakiau savo nuo
monę apie paskutinį, jo dar neapibūdintą. 

— Teisingai pastebėjai, — pasakė Alfonsas, — tai 
tikrai geras ir nekaltas žmogus. Jis žlugusios Lenkijos 
kareivis. Nors mes sakome, kad visi lenkai šunes, ir 
tokiais laikome, bet yra išimčių. Šitą mūsų kareivį ga
lima priskirti prie tos išimties. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

ŠV. TĖVAS PAGERBĖ P. IR E. NARUČIUS 
Elvyra ir Pilypas Naručiai 

plačiai reiškėsi ir tebesireiškia 
visuomeninėj veikloj. 

Pilypas Narutis, dipl. inž., 
ateitininkas, Ateitininkų 
Korp! Grandis filisteris. Profe
sinėje srityje sukūręs didelių 
projektų elektrotechnikos sri
tyje, įvesdamas ir naujas kom
piuterių kontrolines sistemas. 
Plačios skalės lietuvių tautos 
kovos prieš komunizmą ir na
cizmą, organizatorius, mokė
jęs įjungti visus į kovą už tau
tos laisvę. Nacių kalintas kaip 
Lietuvos įkaitas Stutthofo ka-
cete, buvo gerokai suluošintas. 
Ypač rūpinosi lietuviškuoju 
katalikiškuoju jaunimu, ves
damas jį ateitininkišku keliu. 
Plačios religinės apimties gy
venimo teorijoje ir praktikoje 
kūrėjas. Jis daug pasidarbavo, 
statant „Lietuvos Kankinių 
koplyčią" Šv. Petro bazilikoje, 
Romoje, buvo koplyčios staty
mo komitete sekretoriumi. 

Elvyra Narutienė, mokytoja, 
studijavo farmaciją, ateiti

ninkė, Korp! Giedros išeivijoje 
pradininkė, darnios, religin
gos šeimos labai sunkiomis 
sąlygomis palaikytoja. Jungėsi 
ir į visuomeninį darbą, mo
kyklų išlaikymą ir LB veiklą. 

Elvyra ir Pilypas Naručiai 
neseniai šventė šiemet 50-ties 
metų vedybinę sukaktį. Popie
žius Jonas Paulius II suteikė 
Apaštališką palaiminimą El
vyrai ir Pilypui Naručiams, 
taip pat ir jų vaikų — Vytau
to, Dainės ir Rasos šeimoms. 

Šv. Sostas, įvertindamas Pi
lypo ir Elvyros Naručių krikš
čioniško gyvenimo pavyzdį bei 
nuopelnus Bažnyčiai ir lietu
vių tautai, P. Narutį pakėlė į 
Šv. Grigaliaus ordino riterius, 
o E. Narutienei suteikė Pro 
Ecclesia et Pontifice ordino 
kryžių. 

Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte, birželio 26 d., 

5:30 v.v., Mišių metu P. ir E. 
Naručiams bus įteikti šie 
žymenys. 

Vaikui didžiausias džiaugsmas, kai jis sveikas ir yra su savo mylima 
mama ar tėveliu. Čia Reda Pliūriene su dukryte Audra. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

KAI VAIKO AKYS SUŽIBA DŽIAUGSMU 

Elvyra ir Pilypas Naručiai (sėdi) su vaikais ir vaikaičiais. Stovi (iš 
kairės): Dainė ir dr Tomas Quinn, dr. Vytautas ir Julyta Naručiai, Rasa 
ir Marius Kasniunai; priekyje vaikaičiai: Kristina, Vya. Tomukas, Algis, 
Julius ir Aras. 

P A S Š I A U R I N Ė S KALIFORNIJOS LIETUVIUS 

Į pietinio San Francisco * 
miesto Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnytėlę susirenka 
lietuviai kas trečią mėnesio 
sekmadienį šventoms Mi
šioms. Gegužės 16 dieną jų čia 
susirinko net 20. Džiaugiamės 
šiuo skaičiumi, nes, išsibars
čiusiems po visą šiaurinę Kali
forniją, nėra lengva susiburti. 
Šiandien yra ypatinga proga 
susirinkti. Švenčiame Dalios 
Bačinskienės dukrelės Vilties 
Pirmąją Šv. Komuniją. Viltis 
pasipuošusi gražia, balta, ma
mytės ir močiutės pasiūta, 
suknele. Jos labai laimingos, 
kad mūsų visas būrys galėjo
me dalyvauti šioje Šventėje. 

Kun. Alex Auremenko, šios 
parapijos klebonas, kalba lie
tuviškai. Kurį laiką jis dirbo 
Lietuvoje prie vysk. A. Bačkio. 

Prieš savaitę prie manęs 
priėjo vieno trejų metų pa
ciento mama ir padovanojo 
gėlę. Tai buvo pats geriausias 
darbo, kurį aš čia, Lietuvoje, 
dirbu, įvertinimas. 

Jau antras mėnuo kaip lo
gopedė dirbu Respublikinės 
universiteto ligoninės vaiko 
raidos centre, ankstyvosios re
abilitacijos skyriuje. Kiek
vieną dieną, atėjusi į darbą, 
susitinku su grupe neįgalių 
vaikų nuo vienerių iki ketve
rių metų amžiaus. Aš juos mo
kau bendrauti, žaisti ir kal
bėti. Mano pagrindinis tikslas 
— padėti jiems integruotis į 
visuomenę ir paruošti tėvus 

ZZ dirbti su savo vaiku. 
Šiame skyriuje vienu metu 

- teikiama kompleksinė pagalba 
aštuoniolikai vaikųt ir tokiam 
pat skaičiui jų motanij. Vaikai 
ir motinos pasilieka čia tris 
savaites ir susitinka su psi
chologais, logopedais bei ki
tais specialistais. Taip pat 
vaikai lanko kitus įdomius 
užsiėmimus, pvz., Montessori 
terapiją, muzikos terapiją, 
grupinę terapiją, užsiėmimus 
su kompiuteriais. J skyrių 
priimami vaikai, kurie turi 

Viltis galėjo prieiti išpažinties 
savo gimtąja lietuvių kalba. 
Tų pačių Mišių metu buvo 
prisimintas ir Felicijos Brown 
a.a. tėvelis, kurio mirties me
tinės kaip tik pasitaikė tuo 
pačiu laiku. 

Su šv. Mišiomis ši nepapras
ta šventė nesibaigė. Šventėme 
toliau Vilties nepaprastą 
šventę, susėdę už stalo ir vai
šindamiesi Toliaus ir Marijos 
Jazbučių, Reniaus ir Lilos Pa-
žemėnų ir Julijos Frazer su
neštais užkandžiais. Ta proga 
Viltį apdovanojome gintariniu 
rožiniu, kurį parūpino Zita 
Jurkėnaitė. 

Laukiame vėl savo mėnesi
nių šv. Mišių ir susitikimo 
Šioje pietų San Francisco Ne
kalto Prasidėjimo bažnytėlėje. 

Rimas P . Valaitis 

STASĖ SEMĖNIENĖ 
IŠSIKĖLĖ Į WISCONSIN 

Kas gi nepažinojo energin
gosios Stasės Semėnienės, 
kurią daug metų kasdien 
buvo galima sutikti, besidar
buojančią Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, taip pat 
apsilankančių beveik kiekvie
name lietuviškame renginyje 
Čikagoje. Ji labai mėgo ke
liauti ir gražiai, žodingai tas 
keliones aprašyti . „Drauge". 
Taip pat dažnai bendradarbia
vo ir ,.Draugo" laiškų sky
riuje, visuomet taikliai pasisa
kydama įvairiais klausimais. 

Ankstesniais metais Stasė 
Semėniene buvo viena ,.Drau
go" redaktorių, šeštadieniams 
paruošdama medžiagą skyriui 
„Iš moterų gyvenimo". 

Ir netikėtai, be jokių pasi-
garsinimų, ši jaunatviškos 
energijos moteris iš Čikagos 
išnyko. Daug žmonių jos pasi
gedo, daug klausinėjo: kur da
bar gyvena Stasė Semėniene, 
ką ji veikia, kaip jai sekasi? 
Pasirodo, kad S. Semėnienė 
persikėlė į Madison, VVI, ir 
gyvena dukters Nijolės bei jos 
vyro šeimoje. Tačiau nesėdi, 
rankas sudėjusi, o jau spėjo 
įsijungti į tenykščių lietuvių 
(nors gan ribotą, palyginus su 
Čikaga) veiklą, talkina, kur 
tik talkos reikia. Kadangi 
Madison su Vilniumi turi 
„seseriškųjų miestų" ryšius, o 
Madison universitete nuolat 
yra studijuojančių iš Lietuvos, 
įdomių ir lietuvių tautai 
naudingų darbų yra pakanka-

raidos, psichikos ir elgesio 
problemas. 

Mane nepaprastai sužavėjo 
čia dirbančių logopedžių iš
radingumas ir pasišventimas 
savo darbui. Dažnai, net ne
turėdamos reikalingų priemo
nių gydymui, jos stengiasi su
dominti vaikus žaidimais, 
dainomis, įvairiais užsiėmi
mais. Esu labai laiminga, kad 
galiu dirbti Vilniuje, Vaiko 
raidos centre. Tai nepamaino
ma patirtis mano tolimesniam 
darbui. Aš galiu čia pritaikyti 
žinias, įgytas universitete. To
dėl labai apsidžiaugiau, kai 
man leido prisidėti prie kelių 
seminarų apie vaikų psicholo
gines problemas. 

Bodama Vilniuje, dalyvauju 
visuomeninėje skautų akade
mikų veikloje. Prisimenu va
karą, kai man teko paben
drauti su kun. Antanu Sau
laičių, SJ. Jis papasakojo apie 
savo darbą Pietų Amerikoje, 
matėme meninį filmą apie P. 
Amerikos indėnus. Smagu bu
vo Vilniuje susitikti su aka
demikais. 

Esu nepaprastai dėkinga vi
siems žmonėms ir organizaci
joms, kurių dėka esu Lietu-

P A D Ė D A M A S 
IŠREIKŠTI SAVE 

Gegužės 21 dieną Vilniuje, 
Trakų gatvėje esančioje nevei
kiančioje bažnyčioje Remigi
jaus Malinovskio (1 grupės in
validas) pirmoji asmeninė dai
lės paroda. Aštuoniolikmetis 
autorius mokėsi „Versmės" 
vidurinėje mokykloje, kur dės
tė Liutauras Serapinas, akty
vus ateitininkas sendraugis. 
Pas Liutaurą studijuoja ir da
bar tos pačios mokyklos „Dai
lės" studijoje. Remigijus paro
dose dalyvauja nuo 1996 me
tų; tapęs laureatu 1998 metų 
lapkričio mėn. dailės parodos 
respublikiniuose moksleivių 
namuose. 

Parodos atidarymas buvo 
neįprastas. Vakare, žvakių 
šviesoje, atstatomoje bažny
čioje, kurioje buvo susirinkę 
daug žmonių, skambėjo rene
sanso muzika, grojama suau
gusių ir mažamečių vaikų. 
Piešinius žiūrinėjo kiekvienas 
pasiėmęs žvakutę į rankas; 
buvo galima įsižiūrėti į atski
ras detales, potėpius. Remigi
jaus piešiniai verti parodos, 
gyvos spalvos, jų derinimas, 
augalų ir gyvūnų motyvai... 
net keista, kad tai gali nu
piešti žmogus, turintis nega
lę... 

Simboliška, kad Remigijaus 
paroda vyko dar neveikian
čioje bažnyčioje, ji dabar at
statoma ir, kaip viskas Lietu
voje prisikelia naujam ir svei
kam gyvenimui... su viltimi, 
kad tai bus suprasta ir reika
linga. 

Neįgalių žmonių gyvenimas 

voje, dirbu mėgstamą darbą. 
Visi šie žmonės man suteikė 
galimybę čia atvykti, susi
pažinti su neįgaliųjų vaikų 
Lietuvoje problemomis ir įsi
gyti labai vertingą patirtį. 

Monika Gylytė 
Vilnius 

Kai dukra tvirtai žengia motinos pramintomis pėdomis. Danguolė Var-
nienė-Kazutyt*» po savo motinos Onos Razutienes, Los Angeles jaunimo 
ansambliu „Spindulys" įsteigėjos, mirties pasiryžo tęsti šį svarbų ir 
reikšmingą darbą, atvedusi „Spindulį" į 50 metų sukakties šventės 
džiaugsmą Iškilmingą sukakties paminėjimą „Spindulys" ruošia birlelio 
27 d. Nuotraukoje (iš kairės) Danguolė Varnienė au mama Ona Razu-
tiene. 

dabar turi viltį kelti, kurti, gy
venti pilnavertį ir nuostabų 
gyvenimą. 

Kokie svarbūs mokytojai! 
Džiugu, kad mokykloje dirba 
Liutauras, kuris laiką, kūry
bingumą, jėgas skiria vai
kams, jaunuoliams su negale. 
Ne tik atlieka savo tiesioginį 
darbą, bet rengdamas ne
mažai parodų padeda savo 
mokiniams išreikšti save ir 
būti pristatytiems visuomenei. 
Mokytojas, vertindamas savo 
mokinius, padeda jiems vertin
ti save. » 

L.Š. 
(pasinaudota Rėdos 

atsiųstomis žinutėmis) 

Stasė Semėnienė. 

mai. Tad linkime Stasei 
Semėnienei geriausios kloties. 
Kas žino, galbūt vieną dieną 
ji savo įspūdžius iš „naujojo 
gyvenimo" aprašys, atsiųs į 
„Draugą" ir turėsime visi 
malonumą juos paskaityti. 

Zita Šoliūnaitė Kulikauskienė visur suspėja — ją su vyru Antanu ir vai
kučiais matome Mišiose Pal Jurgio Matulaičio misijoje, ji talkina PLC 
Lemonte „Bingo" žaidimams, tautiniams šokiams, veža vaikus j lietu
viškas organizacijas, mokyklą, sportą. Čia Zita su Gintu ir Rita. 

Nuotr. Indr** TŲūnAlienes 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PIGIAUSIOS SKRYDŽIŲ KAINOS 

JVTLNIŲ 
S/13.6/18 d. MMJJOŠA 

Chicago $689 $899 
Newark $689 $829 

IŠ VILNIAUS Į 
Boston $625 
Chicago $675 
Detroit $785 
Los Angeles $925 
Miami $805 
Newark $575 
San Francisco $875 
Seattle $725 
Toronto $875 ^ į M l t a * 

* * * * * 
Grupinės kelionės 1999 metais 

Taste of Lithuania 10 dienų — rugpjūčio 6-15 d; 
Discover Lithuania 14 dienų — liepos 2 -15 d. 
Imperial Capitals 11 dienų — rugsėjo 13 - 23 d 
Nativity BVM Tour Lithuania-Roma 13 dienų rug
sėjo 20 - spalio 2 d. 

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

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

Graži akimirka ii „Seneliu šventos" Detroito „Žiburio" lituanistinėje mo
kykloje. Urte Zableckaitė su savo mamute Roma Abraityte Milusaus-
kiene. Nuotr Lino Mikulionio 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60806-2825 

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

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

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


BESIRUOŠIANT PREMIJŲ 
ŠVENTEI 

Stebuklinga* iv. Antano Paduviečio paveikslas Viešpatie* Apreiškimo 
jalnytioje, Kretingoje. Bėdoje, varge ir kasdienybes dtiangimumae imo-
iės su pasitiksimu *»"Y;"" šventojo Antano užtarimo. 

ANTANINĖS: SKAMBA 
PIEVOJE DALGELIAI 

DR. LIBERTAS KLIMKA 
A«IMo vardas nuo seno 

/ienas labiausiai paplitusių 
Jetuvoje. Su Antaninėmis — 
)irželio 13-ąja — susiję įvai-
•ūs, o kartais ir gana keisti se-
įoviški tikėjimai. Lyg numa-
3nt, kad netrukus ateis ir 
jati trumpiausia metuose, 
jati paslaptingiausioj!, burtų 
r stebuklų vasaros naktis — 
Rasos, Kupolių šventė. 

Į šventąjį Antaną kaimo 
žmonės melsdavosi, ieškodami 
arangaus prac ngusio ar kur 
pamesto daikto. Jo pagalbos 
tikėdavosi jaunamartės, ilgai 
nesulaukdamos pirmagimio. 
\nt šv. Antano altoriaus jos 
iėdavo išaustą juostelę, — to
kią, .kokia perjuosiamas su
vystytas kūdikėlis. Biržų 
krašte manyta, kad šv. Anta
nas sergsti pasėlius ir sodybą 
nuo ..pragaištingųjų viesulų. 
Tą dieną aukštaitės linų ne
verpdavo, nes augančiuosius 
laukuose gali „rūdas išdeginti" 
;tai toks augalo pakenkimas, 
pasireiškiantis rudomis dėmė
mis ant stiebo). Medžiotojai 
vengdavo su šautuvu į mišką 
išeiti: atseit, iššauta kulka 
tądien sugrįžtanti atgalios. 

Antaninės žemdirbio kalen
doriuje tapatinamos su šiena
pjūtės pradžia. Nors vertėtų šį 
iarbą kiek paankstinti ar 
pavėlinti, kad būtų jaunas 
mėnulis, — tada atolas vešliai 
atžels. Vaivorykštės spalvomis 
sutviska kiekvienas rasos la
kelis, tekančios saulės spindu
liams užliejus pievą. Suskam
ba, sužvanga visur kalami dal
geliai, ^uoda lydeka nėrė — 
žalią girią pakėlė. Kas? — 
Dalgis", Šepetys repetys aukš
tą pilį pastatys. Kas? — 
Grėblys". Nė vienas darbas 
taip smagiai, su tekia gera 
nuotaika nedirbamas kaip 
šienavimas. Juk pats vasaros 
gražumas, gamtos šėlsmas. 
Šienapjūtės dainos vadinamos 
valiavimais, pagal dažnai, jose 
skambanti priedainį. Ir iš
dainuojamos tęsiamai, lėtai, 
kad plauktų per visas paupių 
pievas, sugrįžtų aidu nuo 
miško: 

„Mon dalgėla sidabriną 
Dobilalius gražiai skina, 
Valioi pievų peivytalį, valioi, 

valioi..." 

O per poilsio valandėlę iš 
builio stiebo šienpjoviai pasi
darydavo skudučius, iš karklo 
ar sedulos — birbynėlę, lumz
delį, — ir kad užgros, net 
paukšteliai giesminykai prity
la. Vidurdienį į lauką talkinin
kams atnešami lauknešėliuose 
pietūs: žalibarščiai, rūgpienis 
su karštomis bulbėmis, laši
nukai su svogūnais, atsigė
rimui — raugintos po daigintų 
avižų pluta sulos. 

Stojus vėl į pradalgę, su
skamba kitos dainos: 

„Mes penki broleliai 
Lankoj šieną pjovėm, 
O viena sesele 
Visą sugraboj..." 
Toliau dainuojama taip: iš 

pievos broleliai parveža šimtą 
vežimėlių Šieno, o tėvelis 
nušėrė du šimtus žirgelių. Pa
minėti dainoje skaičiai gali 
būti neatsitiktiniai, — vienas 
ankstyvųjų žmonijos istorijoje 
žemdirbiškųjų kalendorių tu
rėjo tik dešimt mėnesių. Trys 
šimtai — tai darbų dienos, po 
kurių sekdavo žiemos poilsis. 
Laikas tada nebeskaičiuo
jamas. Iki šių dienų išliko tar-
pušvenčio tradicija, kai drau
džiama dirbti. Ir net gąs
dinama, kad darbas sėkmės 
neatneš, vien tik rūpestį. Pen
ki broleliai 

JAV LB XV tarybai prita
rus ir uigyrus JAV LB Krašto 
valdybos Kultūros tarybos su
manymui atgaivinti Premijų 
švenčių tradiciją, JAV LB Kul
tūros taryba nutarė premijų 
šventes ruošti kasmet. Dabar 
yra paruoštos ir LB Kultūros 
tarybos priimtos gairės, pagal 
kurias premijos bus skiria
mos. Šiais metais premijuotų 
laureatų pagerbimas bus lap
kričio 14 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje. Numatytos penkios 
premijų kategorijos: dailės, 
spaudos darbuotojo, radijo, 
muzikos ir lituanistinės mo
kyklos ar mokytojo. 

LB premijų .šventėmis lau
reatai ne tik pagerbiami ir 
įvertinami, bet ir jiems pa
dėkojama už įnašą į išeivijos 
kultūrinį lobyną. Labiausiai 
nusipelniusią lituanistinę mo
kyklą ar mokytoją premijai 
išrenka JAV LB švietimo ta
ryba. Visų premijų mecenatas 
yra Lietuvių fondas. • 

Premijų gairės buvo priim
tos JAV LB Kultūros tarybos 
posėdyje 1999 m. gegutės 26 
d. 

Marija Reinienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

MUZIKA 

Muzikos premija gali būti 
skiriama: solistams, (daini
ninkams, inttnun^ntflMttTiT t̂), 
chorams, orkestrams, instru
mentiniams Bnasmhliamt, ka
merinėms dainininkų gru
pėms, dirigentams, (choro, or
kestro, operos), jeigu jie yra 
(a.) aukšto profesinio lygio, 
(b.) nusipelnę lietuvių išeivijos 
kultūrai. 

Be to, muzikos premija gali 
boti skiriama kompozitoriams 
bei muzikos kultūros tyrinė
tojams, gyvenantiems JAV-se 
ir atitinkantiems aukščiau mi
nėtus (aukšto profesinio lygio 
ir nuopelnų lietuvių kultūrai) 
reikalavimus. 

no „kardas"). Netoli jo — ryški 
žvaigždelė, Lietuvos kaime va
dinama Valgio nešėja (Siri
jus). Jeigu ši hipotezė pasi
tvirtintų, turėtume svarbią 
nuorodą į tarpinę grandį bal
tiškojo kalendoriaus raidoje. 
Kartu dar vieną argumentą, 
teigiantį lietuvių folkloro ar
chajiškumą. 

Keletą prosenoviškų pa
pročių ir tikėjimų turi bei pir
mosios šienapjūtės dienos pa
baiga. J namus žengiančius 
pjovėjus ir grėbėjas šeimi
ninkė perliedavo vandeniu, — 
„kad šienapjūtė sausa būtų", 
lietus nesutrukdytų šio svar
baus darbo, o pievoje sodriai 
ataugtų žolė. Padedant dal
gius nakčiai, juos reikėdavę 
papustyti, — antraip laumės 

— Šienpjovių ant jų jodinės ir ašmenis 
žvaigždyno „pjautuvas" (Orio- išlankstys. 

Į kandidatus neįtraukiami 
pramoginės muzikos atlikėjai 
kavinėse, restoranuose, įvai
riuose kitokiuose pobūviuose. 
Tačiau premijų svarstymui 
gali būti pateikiami kūrybi
niai džiazo kolektyvų ir jų va
dovų pasiekimai. 

Dėl muzikos profesijų įvai
rovės, o taip pat, dėl kultūrinį 
gyvenimą išeivijoje sunkinan
čių aplinkybių, muzikos pre
mijų komisijoms siūloma at
sižvelgti į šias svarstybų 
gaires: 

1. Aptariant solistų (pianis
tų, stygininkų, pūtikų, var
gonininkų, instrumentinių an
samblių, vokalistų ar jų an
samblių) kandidatūras, at
kreipti dėmesį į (a.) koncertų 
programas, geografiją ir daž
numą lietuviškos visuomenės 
tarpe; (b.) solistų ar kolektyvų 
profesinius pasiekimus JAV 
muzikinės kultūros sistemoje. 

2. Tie patys pasiūlymai 
(a.b.) taikytini, aptariant diri
gentų (choro, orkestro) kandi
datūras. Papildomai atkrei
piant dėmesį į dirigento su
gebėjimus suburti, atnaujinti, 
tobulinti chorą, vokalinį ar in
strumentinį ansamblį, orkes
trą, kurių pasirodymų pagrin
du yra siūloma premija jų va
dovui 

3. Tie patys pasiūlymai 
(a.b.) taikytini, aptariant pia
nistų akompanuotojų, koncert
meisterių ar muzikos peda
gogų veiklą. Papildomai at
kreipiant demeai į tos srities 
muzikų ilgamečio patyrimo 
veiksnį. 

4. Aptariant kompozitorių 
kandidatūras, pirmiausia at
kreiptinas dėmesys į jų profe
sinius pasiekimus, lyginant 
tai su JAV aukščiausiais tos 
srities pavyzdžiais. Be to, jei 
jaunas lietuvis kompozitorius 
profesionalas yra rekomen
duojamas dalyvauti kokiame 
nors svarbiame JAV-se tos sri
ties konkurse, tai to fakto 
(dokumentine medžiaga pa
tvirtinto) turėtų užtekti, ap
sisprendžiant mūsų bendruo
menei talentingą kompozito
rių paremti. 

5. Aptariant muzikos ty
rinėtojų kandidatus, atkreipti 
dėmesį į jų nuveikto darbo 
reikšmę visuotiniu tautos kul
tūros šioje srityje mastu. Čia 
svarstytini unikalių archyvi
nių kolekcijų tiesioginiai su
darytojai (ne pirkėjai ar įpė
diniai), katalogų autoriai, 
savo darbus spausdinantys 
lietuvių muzikos kultūros ty
rinėtojai 

6. Visais paminėtais atvejais 
muzikes premijos gali būti 
skiriamos pakartotinai, jei 
kandidatai pasiekia naujų, ap
dovanojimo vertų, kūrybinių 
laimėjimų. 

7. Komisijai kandidatus pre
mijai siūlyti iki rugsėjo 15 d. 
Premijos komisija susirenka 

posėdžiui, iki rugsėjo 30 d. 
išrenka kandidatą-ę ir pra
neša KT, atsiunčiant premijos 
skyrimo posėdžio protokolą. 

Pastaba: JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
bos premija nėra tapatinama 
su. apdovanojimais, skelbia
mais įvairių konkursų (at
likėjų ir kompozitorių) nu
galėtojams. Premija nedalo
ma. Mecenatas Lietuvių fon
das. 

GAIRES SPAUDOS 
DARBUOTOJO — 
BENDRADARBIO 

PREMIJAI 
JAV-se lietuvių spaudai 

rašančiųjų nuopelnus pažy
mėti ir apskritai išeivijos 
spaudą stiprinti LB Kultūros 
taryba (KT) asmenis apdova
noja metinėmis premijomis. 
Premijai kandidatas-ė išren
kami, vadovaujantis šiomis 
gairėmis: 

1. Premijos pavadinimas: 
Spaudos darbuotojo-bendra-
darbio premija. Premijos kan
didatas-ė KT-ai rekomenduoja 
tam tikslui pakviesta komisi
ja. Vadovaujantis KT-os nuro
dymu, premijai rekomen
duojama vienas kandidatas-ė. 

2. Premijos tikslams čia su
prantamas savo straipsniais 
nusipelnęs asmuo, lietuviškai 
rašantis bendrajam dėmesiui 
apie įvykius ar reiškinius 
kultūrinėmis, visuomeninėmis 
ar valstybingumo temomis. 
Ypatingas dėmesys skiriamas 
tautiškumo, bendruomenišku
mo, lietuvių telkinių veiklos, 
Lietuvos valstybingumo te
momis. Į temų apimtį speci
fiškai neįeina grožinė lite
ratūra, vertimai, pasaulinių 
žinių raportavimas, siau
resnės apimties moksliniai, 
profesiniai, sporto rezulta
tams ar ribotai skaitytojų gru
pei (pvz. vaikams) skirti ra
šiniai. 

3. Premijai kandidatus iš 
JAV-se gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasira
šytame, su siuntėjo adresu, 
laiške komisijai pristatoma: 
kandidato vardas, pavardė, 
adresas, telefonas ir kurioje 
spaudoje bendradarbiauja. 

4. Kandidatas negali būti 
gavęs KT-os žurnalizmo ar 
panašiai vadinamos premijos, 
negali būti dabartinės KT-os 
ar komisijos nariu. Vadovau
jantis visuomeninių pastangų 
aukos dvasia, kandidatas ne
gali būti komisijai pristatytų 
straipsnių temomis rašęs iš 
pareigos, t.y. būdamas visuo
meninės organizacijos vado
vybės nariu ar apmokamu 
laikraščio, visuomeninės orga
nizacijos tarnautoju. 

5. KT-os pirmininkė-as, ne 
vėliau kaip liepos 1 d. spau
doje skelbia komisijos sudėtį 
ir kviečia visuomenę siūlyti 
kandidatus iki rugsėjo 15 d. 

6. Premijos komisija susi
renka posėdžiui iki rugsėjo 30 
d išrenka kandidatą-ę ir 
praneša KT-o, atsiunčiant pre
mijos skyrimo posėdžio proto
kolą. 

7. Premija negali boti dalo
ma. Premijos mecenatas Lie
tuvių fondas. 

GAIRĖS RADIJO 
PROGRAMOS AR 

RADIJO DARBUOTOJUI 

1. Premijos pavadinimas: 
Radijo programos ar radijo 
darbuotojo premija. Radijo 
programos ar radijo darbuoto
jo premįją rekomenduoja Kul
tūros tarybai (KT) tam tikslui 
pakviesta komisija. 

2. Si premįja gali būti skirta 
kiekvienai, JAV veikiančiai, 
nekomercinei, radijo progra-

DRAUGAS, 1999 m. birželio 12 d., šeštadienis 

radijo laidų įrašus radijo pre
mijos komisijos pirmininkui. 

4. Radijo premija gali būti 
skiriama ir pavieniui asme
niui, eilę metų ruošiančiam ir 
pravedančiam radijo progra
mas. Toks kandidatas negali 
būti apmokamas radijo laidų 
tarnautojas. 

5. KT pirmininkė-as, ne 
vėliau liepos 1 d., spaudoje 
skelbia komisijos sudėtį ir 
kviečia radijo programų ve
dėjus siųsti radijo laidų įrašus 
iki rugsėjo 15 d. 

6. Premijos komisija susi
renka posėdžiui, iki rugsėjo 
30 d. išrenka radijo programą 
ar asmenį premijai gauti, 
pranešant KT-ei ir atsiunčiant 
premijos skyrimo protokolą. 

7. Premija negali būti dalo
ma. Premijos mecenatas Lie
tuvių fondas. 

GAIRĖS DAILĖS 
PREMIJAI 

1. Premijos pavadinimas — 
dailės premija. Atrinkti kandi-
datą-tę dailės premijai, LB 
Kultūros taryba pakviečia pir-
mininką-ke, kuris-ri sudaro 
komisiją. Dailės premijos ko
misija, vadovaujantis Kul
tūros tarybos nustatytomis 
gairėmis, rekomenduoja vieną 
kandidatą-tę dailės premijai. 

2. Premija yra kasmetinė ir 
nedaloma. 

3. Komisija skiria premiją 
už tais metais arba kelerių 
metų laikotarpyje atliktus 
dėmesio vertus kūrinius: žy
mesnes parodas, sukurtus cik
lus, išleistas monografijas. 

4. Dailės premijos komisija 
sudaroma bent 6 mėnesius 
prieš premijos įteikimą. Komi
sijos reikalas yra sekti daili
ninkų veiklą, kad, atėjus bai
giamajam posėdžiui, nariai 
galėtų pateikti faktais parem
tus siūlymus. 

5. Būtina skelbti spaudoje, 
kad skaitytojai ir toliau gyve
nantys meno stebėtojai siųstų 
savo gerai paruoštus bei doku
mentuotus siūlymus dailės 
premijai. Pageidautina at
kreipti dėmesį ir į lietuvių 
kilmes dailininkus, besireiš
kiančius tarptautinėje plot
mėje. Jie taip pat gali būti 
premijuojami, jei jie savo 
kūryba reiškiasi ir lietuvių 
visuomenėje, duodami įnašą 
lietuvių kultūrai. 

6. Premijų komisija renkasi 
posėdžiui, baigiantis terminui. 
Kiekvienas komiteto narys 
privalo pateikti savo nuomonę 
apie kūrybingiausius tų metų 
(arba to laikotarpio) dailės at
stovus. Po diskusijų, balsavi
mo būdu išrenkamas kūry
bingiausias menininkas, pa
teikiant argumentus, kodėl 
jis-ji premijuojamas-ma už 
savo kūrybą. 

7. Dailės premijai kandida
tus komisijai siūlyti iki 
rugsėjo 15 d. Baigiamasis 
posėdis rugsėjo 30 d. Premijos 
mecenatas Lietuvių fondas. 

Visos gairės priimtos JAV 
LB Kultūros tarybos posėdyje 
1999 m. gegužės 26 d. 

Premijų komisijų pirmi
ninkai: 

JAV LB Kultūros muzikos 
premijos komisijos pirmininkė 
Rita Kliorienė. 24985 Plea-
sant Trail, Richmond Heights, 
OH 44143. 

Dailės premijos komisijos 
pirmininkė, Victoria Ma-
tranga, 201 N. Elmvvood, Oak 
Park, IL 60302. 

Spaudas darbuotojo komi
sijos pirmininkas Antanas 
Dundzila, 7621 Tremayne PI. 
#202, McLean, VA 22102. 

Radijo premijos komisijos 
pirmininkas, Vytautas Šeš
tokas, 127 S. Clark Dr., Los 
Angeles, CA 90048. ." - . .-

VERTINGI MUZIKOS ĮRAŠAI 

Dailininkė* M. Jaailionrtta pMinyt ii L. KUmkM, R. 
gumi"(1997m.). 

i r i i kasys „Po tėviškas dsn-

3. Norinčios varžybose daly
vauti, aktyviai veikiančios 
JAV lietuviškos radįjo va
landėlės, iki nustatytos datos 
atsiunčia bent du transliuotus 

Pastaruoju laiku Lietuvoje 
buvo išleisti du dėmesio verti 
kompaktiniai diskai (CD). 

Pirmajame, Vilniaus plokš
telių studijos leidybinio pada
linio „Semplice" vadovės, mu
zikologės Rūtos Skudienės rū
pesčiu išleistame diske įrašy
ta renesanso ir baroko am
žiaus (XVI - XVII) Lietuvos 
muzika. Tai muzika, kurią Žy
gimanto Augusto laikais grojo 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės, o taip pat ir iš 
Vakarų Europos į Lietuvą at
vykę muzikantai. 

Tą diską paruošiant, leidė
jams tekę susitikti su nema
žais sunkumais. Buvę net ir 
abejonių. Pagal R. Skudienę, 
nelengva buvę surasti senųjų 
giesmių autentiškus tekstus, 
gaidas, taip pat ir atlikėjus, 
kurie būtų sugebėję tinkamai 
perteikti tos muzikos stilių. 
Daug darbo ir pastangų įdė
jusi ir senosios muzikos ty
rinėtoja, muzikologė Jūratė 
Trilupaitienė, betyrinėjant 
tekstus ir muziką, kadangi 
norėta galimai tiksliau iš se
nosios lenkų kalbos išversti 
„Giesmės apie šviesiausiojo 
karaliaus Žygimanto Augusto 
jungtuves" ir „Gedulingos 
giesmės", kurios randamos 
ant Barboros Radvilaitės ant
kapio. 

Muziką į diską įprasmino 
choras „Aidija" (vad. Romual
das Gražinis), senosios muzi
kos ansamblis „Banchetto mu-
sicale" (vad. Jūratė Mikiškai-
tė-Vyčienė), latvių „Ludus" po
ra liutnininkų, o trumpas var
gonų kompozicijas įgrojo var
gonininkė Jūratė Bundzaitė. 

Tikimasi, kad tas senosios 
lietuvių muzikos kompaktinis 
diskas dar nebus paskutinis. 
Universiteto, Mokslų akade
mijos, M. Mažvydo bibliotekų 
archyvuose yra dar daug ano 
laikotarpio muzikinės kultū

ros: liturginė muzika, forte
pijoniniai kūriniai, pjesės, šo
kiai. Visa tai, tikimasi, jog 
prakalbės kituose diskų įra
šuose. 

Antrąjį CD, kuriame įrašyta 
keturi J. S. Bach fortepijoni
niai koncertai, išleido Lietu
vos Muzikos draugija. Draugi
jai talkino Spaudos, radijo ir 
TV rėmimo fondas. 

Iš tų keturių koncertų — 
trys dvigubi. Jiems atlikti rei
kalinga keturios rankos ir du 
(arba vienas) fortepijonai. 
Dvigubus koncertus įgrojo pia
nistai Rūta ir Zbignevas Ibel-
hauptai, o viengubą — Z. 
Ibelhauptas. Pianistus palydi 
žymus, Sauliaus Sondeckio 
vadovaujamas, kamerinis or
kestras. 

Pianistų R. ir Z. Ibelhauptų 
fortepijoninis duetas 1997 m. 
buvo apdovanotas Lietuvos 
valstybine premija. Abu meni
ninkai yra fortepijono dėsty
tojai Lietuvos muzikos aka
demijoje ir plačiai reiškiasi 
koncertinėje veikloje. 

Šis J. S. Bach fortepijoninių 
koncertų įrašas susilaukė pui
kių spaudos atsiliepimų: 
„...Baroko lyriką atskleisti pa
dėjo atitinkami garso užgavi-
mo būdai, gyvas frazavimas, 
sureikšminant tiesiog kiekvie
ną garsą, skambesio erdvės 
suvokimas ir kt. (...) Visas at
likimas turi savitą skambesį, 
kurio nupasakoti neįmanoma, 
bet kurį lengva įsidėmėti ir 
vėliau atpažinti. Tuo malo
niau, kad verta" — JDieno-
vidis". 

P. Palys 

• Pavydo tikroji priežastis 
kartais tokia maža, kad be 
melo jos svorio nepadidinsi. 

• Ir akmuo savo vietoje dar
bą dirba. 
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Vasaros skrydžiai į 

VILNIŲ 
Finnair ir kitomis oro linijomis 

žemiausiomis kainomis iš New York, 
Chicago ir iš visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40 -24 235 St. 

DOUGLASTON, N Y 11363 

TEL 718 -423 -6161 
800-778-9847 

FAX 718-423-3979 

Email: VYTTOURS @EARTHLINK.net 
VVEBSITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

Vacant lot for sale 83 C t & 87 
S t , Hickory Hills; 5-6 units; 
muiti-apartment property, good 
location. CaD after 6 pm. eve-
ry day, tel. 630-983-8309. «m 

Fui] rime janitorial hdp ncedcd 
asap 100 nules outside of Chicago, 
mušt rclocate Need documents and 
car. Some English hclpful. Call 
847-274-4346 after 8:00 p a . m 

Š e i m a i e š k o b u t o Brighton 
Parko apy l inkė je . T u r i m e 
geras rekomendacijas. 
Te l . 773 -843 -0264 . 

Išnuomojamas vienas mieg. 
kambarys prie šeimos vyresnio 
amžiaus žmogui. 
Te l . 7 0 8 - 5 9 4 - 1 4 7 2 . Palikti 
žinutę wo\ 

I e š k o m e priž iūrėtojos 
senutei Floridoje. 

Skambinti 
tel. 954-782-4802 . 

W 2 C 

Išvežame Šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, perveiame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. Tel. 708-749-1922. w.r> 

U ž p i l d o m e apša ldymą 
automobiliams. Skambinti 

teL 708-839-8447 . 
Kviesti Algį. 

R e i k a l i n g a m o t e r i s 2 ar 3 
m ė n . pr iž iūrėt i s e n u t ę ir 
gyvent i kartu. $ 8 5 i d i eną . 
Tel . šeštd. ir sekmd. palikti 
ž inutę 7 7 3 - 7 7 8 - 2 0 2 9 arba 
pirmd. - penktd. 2 1 9 - 9 2 4 -
1 2 6 4 . Kviesti Jūratę. 

Moteris, gyv. Lemont, IL, ieško 
darbo. Gali prižiūrėti vyr. amžiaus 
žmones, vaikus ir padėti namų 
ruošoje. Turi darbo leidimą. 
Skambinti Aušrelei, 
te l . 630-243-6659. M » 

atlieku visokius namų pataisymus, 
greitai, sąžiningai, kokybiškai. 
Geros rekomendacijos. Skambinti: 
708-656-6599. 

M 
Aaacrikiteia, kampanijai reikalingi 
dMbioiakji laagų valymii. Daba Čikagot 
priemie*£wa«. Automobilis Mtiiuu. reikia 
tiek tiek mokėti «tW kaftą. Komanda 2 
imoaėt. Uždarbii apie S100 i dieną. 
Skambtab td.T73-774-43Sl, po S val.p. p.. 
kvicad Gediminą . 9*m 

Reikalingi auto vairuotojai. 
Skambinti Rimui, 

tel. 847-774-6643 arba 630-
548-4825. 

mnit 

Nuo š. m. birželio 15 d. išnuo
mojamas 4 kambarių, 2 mie
gamųjų butas vyresnio amžiaus 
žmonėms netoli „Draugo". 
TeL773-5*>5366. MM 

D O S N U M A S PRIVAČIAI 
M A Ž E I K I Ų Į M O N E I 

Dyzel in ių variklių gamyklai 
„Oruva" Mažeikiuose per me
tus vyriausybė skyrė 9 mln. li
tų. TaCiau buvę „Oruvos" dar
buotojai, kurie iki šiol nesu
laukia savo uždirbtų pinigų, 
la iške „Respublikai" klausia: 
„Ar valstybė tokia turtinga, 
kad gali nedirbančiai įmonei 
per metus skirti 9 mln. litų at
lyg in imams išmokėti?" 

„Oruvos" direktorius Artū
ras Klemanas „Respublikai" 
sakė , kas naujojoje dyzelinių 
varikl ių gamykloje jau dirba
ma. Pasak įmonės vadovo, va
riklius gamina pusantro š im
to žmonių, kai kurie uždirba 
iki 3,000 l i tų per mėnesį. Pa
leidus gamyklą visu pajėgu
mu, turėtų dirbti 500 žmonių, 
P u s ė jų b u s inžinieriai. 

Pasak A. Klemano, įmonė 
dabar skolinga apie 5 mln. li
tų . J is pripažino, kad gamyk
la pastaruosius trejus metus 
dirbo labai prastai. Visas ne
sėkmes įmonės vadovas sieja 

P a r d u o d a gerame s tovyje 
'92 Plymouth-Laser 

Thurbo. T e L 7 7 3 - 7 7 6 - 4 6 3 6 . 

Union Pier, M I , 
išnuomojami 5 atskiri 

vasamamiukai „Edelweiss" 
arti ežero. 

Tel. 616-469-9763. W l < 

A M E R I C A j y ^ , ^ ^ - NBROAD,lNC. 

>r-
MAIN OFFICE 

5316N.MELWAUK£E AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

<Ū S2 
K'i& 

VASAROS KAINOS 
tenaratgal į vieną pusę 

Ryga $728 $572 
N. Kijevas 

^ Lvovas 
i Minskas 
^W Vilnius 
W Maskva 
r St Petetburgas 

$860 
$680 
$860 
$830 
$600 
$$S5 

$581 
$581 
$553 
$553 
$581 
$581 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

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

3000 N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

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

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

NILES O F F I C E 
9509 N.MILWAUKEE 

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

sM--i j ®$J%kc6n)o£ 

s u konkurencįja — m a t B a l t a 
rusijoje buvo pas ta ty ta k o m 
presorių gamykla. T e k o i e ško
t i naujų rinkų. 

A. Klemanas, v i e n a s į m o n ė s 
savininkų, š iandien gai l i s i da
lyvavęs, privatizuojant „Oru-
vą". J i s sako dirbąs t ik i š idė
jos . „Skolas b a n k a m s at idavi -

nė8ime gal 5-7 m e t u s . B e t di-
videntų ir m ū s ų v a i k ų v a i k a i 
nesulauks. Nori nenori k o m 
presorių gamyklą teka pert
varkyti. Tam reikės m a ž d a u g 
50-60 mln. dolerių. Į s iva iz
duokite, per k iek l a iko j u o s 
atiduosiu. Lieka t ik d a r b a s dė l 
darbo", — sakė A. K l e m a n a s . 

„Respublikos" k m i o m i s , 
„Oruvos" bendrovės prez iden
to ir gamyklos d irektor iaus 
atlyginimai • ap ie 7 ,000 l i tų . 

R . J a k u t y t e 

Veftfenuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS. IUJNOIS T a 708.839.1000 

pokyliu taltt-tinka 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

40 iki 60 svočių 

tmi 
k l I O t l O O M 
60 iki 100 svečių. 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 lo 136 svečių 

125 • 175 aaggj 

225 f j 550 SveCų 

Home HeaHh Care IncLAgency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 8d $1201 dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz. teL 414-763-2615. 

Parduodamas gerame stovyje 
Buick Le Sabre 1975 m. <950 
dol.) ir Chrysler 5th Ave 1987 
m. (1,500 dol.) . 
TeL 708-599-4643. mnv 

Turite kredito problemų? 
Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KąokatvykotįJAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst a i vairo šiandien! 

((30)207 2748 

BSD ENTERPRISES 

Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai: slogai, "sjdng", 
— • — . - * — • • . - - — . aatvarnzozMs, msonav uasKunai, 
• "- • -— L . — ttm i i i . r i ^ i k b ^ . . 

porcnear ir J U M , munrarnaa. 
Tuok poirtJng*. namų ir garažų 
remontas. Skambini KaiMani. 
tat 630-243-6424. 

Vtlaiaje, Gedimino pr., netoli 
Parlamento parduodame iš 
pagrindų suremontuotą ir įrengtą 
butą. Penki kambariai, virtuvė ir 
vonia. Šviesas, 4-atne aukite, nauja 
graži laiptinė. Patogi, prestižinė 
vieta. 130.000 dol. 
TeL (617) 796-9687 vakarais. 

«m*i 

Kaune parduodama* 4 kamb. 
butas, naujai atremontuotas, 

nauji baldai. Skambinti 
Kerėžiams. 

teL 323-644-1824. 

I e i k o m e patyrusių dažytojų, 
turinčių s a v o transportą. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 8 4 7 - 8 0 8 - 9 1 0 9 
angliškai arba rusiškai. «IM 

Interior A erterior 
•dry wall 
•painting 
* kitehen, hamniom, 
* carpentry 
* siding & decks 

General constructjon 
TeL 815-464^261 

VValtresses sraated. Good pay. 
Come in &. inmrire at: latHa Umm 
l te«aarant*BaaaMts. l521W. 
Schaumburg Rd., Schaumburg. IL 
60194. 
T«L847.89S-55tl. 

Laborer w a n t e d 5 days per 
week. 10 hours daily. Outdoor 
work. Year round. English herp-
ful. South side of Chicago. 
Call 773-436-1472. 

I L 
Only 4 coodos left within 

walking distance o f 
Lith. World Center, Jewel , 

Wajgreen, ete 
Starta at $ 1 2 5 , 9 0 0 . 

O p e n Stavdays 1 2 - 4 p . m . 
or b y spoointment. O n e b l k . 
E a s t o f State S t o n 127 St. 

TeL 6 3 0 - 2 5 7 - 3 3 0 5 

ralls to LITHUANIA 
fronv$0.29 per/mln 

Great ratas to the rast of tha wortd - arty day, arty torna. 
For mformation call Long Diątance Post 

Į-8QQ-W-m5 

MARQUFTTE 
PHOTO 
SUPPLY 

' REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

Kokybiškai atliekame mažus k 
didelius namą vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles. įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, teL 630-243-9385 

Cicero išnuomojamas 1 mie
gamojo butas su baldais, elektra 
ir šiluma vyr. amžiaus vyrui 200 
dol. mėnesiui. 
TeL 708-656-6599. 

F'lVf M)V f A U T O : 

oaadotą ant*. Pigiai parduodam ifaoDO-
kijnmri; remontuojame po avariją: atsta-
toaie aataaMnetriją. ažaakome dali* |e-
riavtia kaina, keičiame acnefatos. 

tat7SS.jai.a5Si. 

Reikalingi sunkvežimio 
vairuotojaL turintys A-CDL-H 

vairuotojo teises. 
Skambinti telefonu d. 708-220-

4797, v. 708-857-8394. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

ELEKTR08 
(VEDM6AI - PATAI8YMA1 

Turiu Čikagos miesto laktoną. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai fa- sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUU8 PUMPUTIS 

IRQYVYEĖ8DrVuJOMAS. 
Aflar*aa^rank Zapota w O". Mor. Auka* 

S.KarNkafcakatuvttkaj. 
FRANKZAPOU8 

3308(1/2 Waat 99h Straat 
Tat {708)424-8864 

(773)581-8664 

sr / \SVS lONSTRUCriON 
Stataus damai. rOsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
kecairikos plyteles; "skings", 

'soffits', *dt<k»', 'gutters", ptoksti I 
ir "arangka' ttogar, cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudkną. 
• S.Baneos, lai 090-241-1912.. 

Tannoniojamaa 
aĮtalldomaa j k a m b . 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
' $355 į mėn. + „security" 

TeL 773-778-1451 

S lOLOME D A R B U S ! 

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

ALLCARE 
Employmcnt Agency 
T i 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MK3UNASTV 
OE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346W69thStraat 
Tsi.: 773-776-1486 

MOVING 
Ugameta prolasionaius kraustymas 

prietvniorna kainomis. 
Draudmas asrantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

COtttTRUCnON Co 
Dengiami stogai, kalamas ,̂ iding", 
atliekami cemento, .plumbing" bei 

khi namų remonto darbai. 
,4Jceased, iasared, bonded" 

Skambanti SigitBi, 
teL 773-767-1929. 

G.L.Quality R o d y S h o p 
AntotnobUiai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti i Lietuvą 

-išriasbne. 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
teL 708-652-2110. 

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

TeL 773-581-8300 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAJCE 

KAVINĖ 
3 » N. Clark, Chicago, n 40610 

Tel. 312-444-7730 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BUD 
ANDRULIO teima Mjchigan valstijoje 
nuo 1840 m. senovišku tradiciniu bodu gamina torius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, surisi au 

, su .ehivea", Pašto, su krapais, su eesnaku ir 
i ir Patą surisi. Situos šorius rasite 

autuve-,^aB*skyriuje. Galite ^ « 0 l t U L r « ą 

i ir telefonu: 616-462-3301 ' " 
* wond wida W6b: 

WWW.4aaMfUll9CA4MM.00in ^_ ^ ^ t 
MtcMąpn rtim QiMti OMry. MC 

4285 Maarton. Fountsln. Ml 49410 

GREIT PARDU.COA 

f rRE/MAX 
REALT0RS 

ollc (773) S86-5959 
hom* (70S) 42^71601 
p«9ąr(70BllS6-4919l 

RIMAS LSTANKUS 
•Grea^irsaytininoaapatarrurvirnas 
• NuoaavybHi įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

ReaimartftĄbjg 
Reaity Group Inc. 

6602S.Pulas*dRd. 
Cbicage,IL60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assocfate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

BM.773-SSS-C1M Pager 3r2-34S-a3S7 
Fax773-SS5-34»7 

^ % . 
Accent 

Homeflhdors 
9201S.Cte«TO 
Oa*Uawn,HNnote 60453 
•antanai (708) 42M1t1 
Velce Mat (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Rsa.70S-423O443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąBranoai pasarnauja 

Ivaartų nuosavybių paidraa k pajgavane 
naasta k prisnaesciuose 

VIDAS POŠKUS 
RS^HT HOME CENTER 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• , Joreclosure" if, JjarSrVmaiftpe-
cial" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

pnenucaSarae 
vyta. toeąaSli. 

COl-DUJeL.. 
DANKCIH . ' 

ČiluaiK iuurejt r 
potiM m pardaoaaal 
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KMIECIK REA1TOHS 
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DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute) Mayar Ji 
pmfeskjraliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
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For free information call: 
1-773-282-9500 
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ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobfllo? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! . 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773.205-7702. 

773-585-9500 

http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://tat7SS.jai.a5Si
http://WWW.4aaMfUll9CA4MM.00in
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„SOCIALSECURmr — KĄ KIEKVIENA 
MOTERIS TURĖTŲ ŽINOTI 

(Tęsinys) 

Kas atsitinka, kai jos gau
nate valdttos pensiją (govem-
ment pension)? 

Jeigu gaunate dvi pensijas: 
„Sodai Security" ir valdžios, 
tada jūsų gaunama pensija ii 
JSoc. Sec" gali būti su
mažinta. Yra dvi įstatyme tai
syklės, kurios tvarko' JSoc. 
Sec." pensijų mokėjimo dydį 
asmenims, kurie gauna vieną 
pensiją ii JSoc. Sec.", o kitą ii 
darbo kuriame dirbant, asmuo 
nemokėjo JSoc. Sec" mokes
čių. 

Viena taisyklė — valdžios 
pensijos konpensacįja (govern-
ment pension offset), yra tai
koma toms į pensiją 
išeinančioms moterims, kurios 
gauna valdžios (government) 
pensiją i* darbo, bet dirbda
mos nemokėjo JSoc. Sec." 
mokesčių ir taip pat turi teisę 
gauti žmonos ar našlės pagal 
vyro kreditus JSoc Sec." 
mokėjimus — pensiją, žmonos 
ar našlės JSoc Sec." pensijos 
mokėjimai bus sumažinti 
dviejų trečdalių jūsų gauna
mos valdžios pensijos suma. 
Pvz. jeigu jos gaunate $600 
valdžios pensijos du trečdaliai 
yra $400, tai skaičius, kuris 
bus naudojamas, sumažinti 
jūsų žmonos ar našlės JSoc 
Sec" mokėjimus. Jei jus galite 
gauti $600 žmonos ar našlės 
mokėjimus, tuo atveju gausite 
iš JSoc. Sec." tik $100 ($500-
$400). 

Jums kyla klausimas, kodėl 
JSoc Sec" pensija yra su
mažinama? JSoc Sec" žmonos 
ar našlės pensijos mokėjimai 
yra/buvo skirti nedirbančiom, 
vyrų išlaikomom, moterims. 
Tie mokėjimai nėra skirti gau
nančioms geras pensijas iš 
darbo, kuriame dirbdamos, 
nemokėjo JSoc. Sec." įmokų. Ir 
toje taisyklėje yra įvairių 
išimčių, bet apie jas sužinoti 
galite, susirišusios su JSoc 
Sec." įstaiga arba gaukite lei

dinėli „Government Pension 
OffMt" (Publication No. 06-
10007) 

Kita taisyklė, vadinama 
„windfall elimination", tinka 
tiems, kurie yra užsidirbę dvi 
penajjas: vieną darbe, ku
riame nemokėjo JSoc. Sec." 
įmokų bet turi uždirbę 
užtenkamai JSoc. Sec." kre
ditų gauti pensijos mokėjimus, 
šituo atveju JSoc. Sec." admi
nistracija vartoja specialią for
mulę apskaičiuoti jūsų pensi
jos mokėjimus. Jie visada yra 
mažesni, negu apskaičiuoti 
pagal reguliarią formulę. Ko
dėl taip yra? 

Prieš 1983 metus mokėjimai 
žmonėms, kurie dirbo, bet ne
mokėjo JSoc. Sec." įmokų, 
buvo JSoc. Sec." administraci
jos laikomi ir apskaičiuojami, 
kaip žemo užmokesčio darbi
ninkai. Apskaičiuojant JSoc. 
Sec." mokėjimus, naudojant 
reguliarią apskaičiavimo for
mulę, mažiau uždirbantis gau
na didesnį mokėjimą, negu 
daugiau uždirbantis. Tuo 
bodu iki tų metų žmonės gau
davo didesnius JSoc. Sec" 
mokėjimus ir antrą pensiją. S' 
taisyklė — „windfall" tą pa
naikino. Daugiau paaiškinimų 
apie pensijas gaunam i i dar
boviečių, kurios nemoka JSoc. 
Sec." mokesčių, juos galite ras
ti JSoc Sec." leidinėlyje „ A 
Pension From Work Not Co-
vered by Sočiai Security" 
(Publication No. 05-10045). 

Kas atsitinka kai jūsų ve
dybų statusas pasikeičia? 

Jeigu jūsų vyras miršta, ga
lite gauti naftlės mokėjimus — 
pensiją, jeigu esate 60 metų 
amžiaus. Jeigu esate invalidė, 
galite gauti našlės pensiją, su
laukusi 50 metų. Jūsų pensi
jos dydis priklauso nuo to, to
kio amžiaus buvote, kai pra
dėjote imti pensiją, ir taip pat, 
kiek josų miręs vyras botų ga
vęs ar gavo pensijos, kada mi
rė. Našlės pensijos dydis gali 
boti 71 1/2 procento vyro pen

sijos dydžio, jei našlė pradėjo 
pensiją imti bodama 60 metų, 
ir 100% vyro pensijos, jei ji 
pradės tą pensiją imt*» sulau
kusi 65 metų. Taigi, jei našlė 
pradės imti pensiją, sulaukusi 
65 metų, ji gaus 100% vyro 
pensijos, kurią jis batų gavęs, 
jei botų buvęs gyvas. Prade
dant 2005 metais, amžius, 
kada našlės galės gauti 100% 
vyro pensijos, bus keliamas, 
kol 2029 metais bus 67 metai. 

Jeigu esate invalidė našlė 
tarp 50 ir 59 metų, josų 
mėnesiniai pensijos mokė
jimai bus 71 1/2% jūsų vyro 
pensijos. 

Jūs turėtumėte atkreipti 
dėmėsi i šiuos dalykus: 

jeigu galite gauti pensiją pa
gal savo darbo kreditus, galite 
pradėti imti sumažintą pen
siją, sulaukusi 62 metų, o kai 
sulauksite 65 metų imti 
našlės — visą vyro pensiją; -

taip pat, jei turite už
tenkamai uždirbusi JSoc. Sec." 
kreditų, galite, sulaukusi 62 
metų, pradėti imti našlės 
sumažintą pensiją, °> sulauku
si 65 metų, pradėti imti savo 
visą uždirbtą pensiją; 

jeigu jus neišeinate į pen
siją, sulaukusi 65 metų, josų 
JSoc. Sec." pensijos mokėjimai 
kils tam tikrą procentą kiek
vienais metais. Pavyzdžiui, 
jeigu jos esate gimusi 1935 
metais, ir atidedate išėjimą 
pensįjon, pensijos mokėjimai 
kils 6% kiekvienais metais, 
kol dirbsite tarp 65 ir 70 metų 
amžiaus. 

Kas jums geriau tinka, tu
rite pačios apsispręsti. Taip 
pat JSoc Sec." administracijos 
tarnautojai gali patarti, kaip 
gali boti finansiniai geriau. 
Našlė gali gauti Medicare 
sveikatos draudimą. Našlė su
laukusi 65 metų, jei jos miręs 
vyras dirbo užtenkamai ilgiu 
ir įmokėjo užtenkamai kreditų 
į JSoc Sec", gali gauti Medi
care draudimą. Jus turite 
užpildyti formas gauti Medi
care draudimui 3 mėnesius, 
prieš sulaukiant 65 metų. Jei
gu našlė susituokia su kitu 
vyru, sulaukusi 60 metų, ji 
gali gauti buvusio vyro pensi
jos mokėjimus. Jeigu, pagal 
naujo vyro uždarbį, ji galėtų 
gauti didesnius pensijos mo
kėjimus, gali pakeisti ir imti 
mokėjimus pagal naujo vyro 
uždirbtus kreditus. Bet buvusi 
našlė, vėl ištekėjusi, negali 
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lt makes a world of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one nuties round-
trtp tiSMl to LKhusnts 
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and *M alow you to jrrta rested and 
refresbed — ai for a reasonabte fare. 
Rnd out wnst a wortd of dtfference 
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gauti dvi pensijas pagal abu 
vyrus — ji turi pasirinkti 
vieną. 

Našlė auginanti vaikus iki 
16 metų, arba auginanti in
validą vaiką, kuris gauna in
validumo mokėjimus, gali gau
ti pensijos mokėjimus, ne
svarbu, kiek ji turi metų. Vai
kai iki 18 metų, netekę tėvo, 
gali gauti pensijos mokėjimus, 
nesvarbu, kiek ji turi metų. 
Vaikai iki 18 metų, netekę 
tėvo, gali gauti palikuonių 
mokėjimus. 

Našlės mokėjimai bus su
stabdyti, kada auginami vai
kai sulauks 16 metų. Taip pat, 
jeigu susituoksite prieš 60-
sius josų amžiaus metus, tad 
našlės mokėjimai bus sustab
dyti. Jums susituokus, jūsų 
vaikams iki 16 metų ir invali
dams vaikams bus vis tiek 
mokami palikuonių mokėji
mai. 

Jeigu esate 50 metų ir gau
nate JSoc. Sec." mokėjimus, 
kadangi auginate vaikus, ga
lėsite gauti Medicare ligos 
draudimą, jeigu tapsite inva
lide. Kada busite pripažinta 
invalide, po 24 mėnesių gau
site Medicare draudimą. 

Jeigu jūs išsiskiriate 

Išsiskyrusi moteris gali gau
ti JSoc. Sec." pensijos mokė
jimus pagal buvusio vyro 
uždarbio rekordus, jeigu tas 
vyras gauna pensijos mokėji
mus arba yra miręs ir 

jūsų vedybos tesėsi bent 10 
metų, ar daugiau; 

dabar jus nesate ištekėjusi; 
jus esate 60 metų ar vyresnė 

(jeigu jūsų buvęs vyras yra mi
ręs, galite pradėti imti pensi
jos mokėjimus, sulaukusi 60 
metų arba, jeigu esate in
validė — 50 me**>. 

Jeigu jūsų buVęs vyras, su 
kuriuo išsiskyrėte, dar neima 
pensijos mokėjimų, bet juos 
gali gauti, sulaukęs 62 metų 
ar vyresnis, galite gauti mo
kėjimus pagal jo darbo rekor
dus, jeigu esate su juo iš
siskyrusi bent dvejus metus 
ar daugiau, ir atitinkate ki
tiems reikalavimams, kurie 
buvo išvardinti anksčiau. 

Jeigu jūsų buvęs — iš
siskyręs — vyras miršta, ga
lite gauti mokėjimus pagal jo 
JSoc. Sec." rekordus, jeigu ir 
nebuvote vedę 10 metų, jeigu: 

prižiūrite jo vaiką kuris yra 
ir jūsų, ar josų įvaikintas, ne
turįs 16 metų, ar invalidas; 

ir neištekėjote vėl. 
Jūs gausite mokėjimus, kol 

vaikai sulauks 16 metų, o in
validai — pasveiks. Į mo
kėjimų didumą neturi jokios 
įtakos buvusio vyro naujos 
žmonos, kuri irgi gauna mo
kėjimus, pagal jūsų buvusio 
vyro JSoc. Sec." rekordus. 
Daugumas moterų gali gauti 
didesnius 'mokėjimus, pagal 
jų buvusio vyro, su kuriuo 
išsiskyrė, JSoc Sec" rekordus, 
negu pagal savo uždarbio re
kordus, ypač, jei buvęs vyras 
yra miręs. Kiekviena išsisky
rusi moteris turėtų pasitikrin
ti, kurie mokėjimai botų jai 
didesni. Kada norite tai patik
rinti, turite JSoc. Sec." įstaigai 
duoti buvusio vyro JSoc. Sec." 
numerį, jei jo nežinote, tai tu
rite duoti buvusio vyro gimi
mo datą, vietą ir jo tėvų var
dus. 

Pastaba: tos pačios tai
syklės galioja ir išsiskyru
siems vyrams, kurie nori gauti 
mokėjimus pagal jų buvusių 
žmonų JSoc Sec." uždirbtus 
rekordus. 

Turite žinoti: 
Bukite tikros, kad JSoc. 

Sec* įstaigos rekordai turi 
josų teisingą vardą ir pavar
dę. Tas yra labai svarbu, jeigu 
dirbate, nes darbdavys rapor
tuoja jūsų uždarbį, pagal 
vardą, kurį jam davėte. Kada 
pakeičiate savo vardą ir pa
varde darbovietėje, ar būtų 

dėl vedybų, skyrybų, ar kitų 
priežasčių, būtinai pakeiskite 
ir JSoc. Sec." įstaigoje. Kitaip 
gali būti, kad ne visi jūsų 
uždirbti pinigai bus reportuoti 
JSoc. Sec." įstaigoje jūsų re
korduose. 

Net ir tada, kai nedirbate, 
bet pakeičiate savo vardą, tu
rite pranešti JSoc. Sec." įstai
gai, nes kitaip turėsite sun
kumų, kada norėsite gauti 
pensijos ar kitokius mokėji
mus. Norint pakeisti vardą, 
turite užpildyti formą vadi
namą: „Application for A So
čiai Security Number Card 
(Form SS-5). Pildant tą formą, 
turite parodyti tapatybės do
kumentus su senu vardu ir 
nauju. Jeigu nesate gimusi 
Amerikoje, turite turėti JAV 
piliečio dokumentus arba 
„žalią kortelę". Vardo pakeiti
mo formą galite gauti kiekvie
noje, JSoc. Sec." įstaigoje, arba 
paskambinus bet kada ne
mokamu telefonu 1-800-772-
1213. 

Jeigu esate 65 metų ar vy
resnė, arba akla, ar invalidė, 
jūsų pajamos yra žemos ir nie
ko neturite, galite gauti mė
nesinius pridėtinius mokėji
mus — pašalpą, vadinamą 
JSupplemental Security In-
come" (SSI). Apie tuos mo
kėjimus galite sužinoti, už
sisakę leidinėlį JSupplemen
tal Security Income" (Publica
tion No. 05-11000). 

Jeigu jums reikia bet kokios 
informacijos apie įvairius 
JSoc. Sec." mokėjimus ar ki
tokius reikalus, galite skam
binti telef. 1-800—1213 ir gau
ti automate įkalbėtą informa
ciją 24 valandas paroje. Jeigu 
norite kalbėti su JSoc. Sec." 
tarnautoju, turite skambinti 
tarp 7 vai. ryto ir 7 vai. vaka
ro. Visi pasikalbėjimai, ar tai 
būtų asmeniški, ar telefonu, 
yra konfidencialūs. JSoc. Sec." 
įstaiga laiko milijonų žmonių 
asmeninę informaciją. Ta in
formacija, pvz., jūsų JSoc. 
Sec. " numeris, uždarbio rekor
dai, amžius ir adresas, yra lai
koma slapta ir niekam ne
duodama. Kada jūs paskambi
nate, JSoc. Sec." tarnautojas 
klausia kelis klausimus, kad 
galėtų būti tikras apie jūsų ta
patybę. Jeigu asmuo prašo, 
kad kas kitas vietoje jo kal
bėtų, jis turi tam duoti lei
dimą. Nepilnamečio vaiko 
JSoc. Sec." reikalus gali tvar
kyti tik tėvai ir teisiniai 
įgalioti globėjai. JSoc. Sec." 
įstaiga prašo niekam neduoti 
savo JSoc. Sec." numerio. Yra 
atvejų, kada valdžios įstaigos 
reikalauja, kad duotumėte 
joms savo JSoc. Sec." numerį, 
bet tos įstaigos neturi teisės 
jūsų JSoc. Sec." numerio ir ki
tos jūsų informacijos duoti ki
tiems. 

Naudotasi JSoc. Sec." įstai
gos informacija. 
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* Laikinasis sveikatos 
apsaugos ministras Min
daugas Stankevičius Lietuvoje 
įteisino dirbtinio apvaisinimo 
procedūras. Statistikos duo
menimis, 15 proc. šeimų Lie
tuvoje dėl įvairių priežasčių 
negali susilaukti vaikų. Dabar 
Lietuvoje taikomi nevaisingu
mo gydymo metodai ne visada 
būna veiksmingi, todėl kai ku
rios šeimos ieško pagalbos už
sienio dirbtinio apvaisinimo 
klinikose. Pagal patvirtintą 
Moters, esančios santuokoje, 
dirbtinio apvaisinimo tvarką, 
dirbtinai apvaisinta gali būti 
tik pilnametė, bet ne vyresnė 
kaip 45 metų moteris, jeigu 
sveikatos būklė leidžia jai at
likti tokią procedūrą; moteris 
gali būti apvaisinama tik su
tuoktinio lytinėmis ląstelėmis, 
o apvaisinimas gali būti atlie
kamas tik tose asmens sveika
tos priežiūros įstaigose, kurios 
turi teisę atlikti tokias proce
dūras. ,Elvv 

Kur eisi tu, tenai'eisiu ir aš; 
Kur būsi tu, tenai būsiu ir aš. 
Tavo tauta bus mano tauta, 
Ir tavo Dievas bus mano Dievas. 
Kur mirsi tu, tenai mirsiu ir aš 
Ir tenai būsiu palaidota. 

(Rūtos knyga 1.16- 17) 

Musų tėvams 
ANTANUI (1906 -1989) ir 

ONAI (1907 -1979) 
SAULAIČIAMS 

Atminti 
f 

Antanas Saulaitis, SJ 

Marija ir Algis Stankus - Saulaičiai 

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. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

• • * • 
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LACK & SONS ===! 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. -:~~> 

ORLAND PARK, 9900 VV. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO A N D SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 7 0 8 6 5 2 5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Pa los Hills, IL 
708-974-4410 

„DRAUGAS informuoja; „DRAUGAS for 

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis. 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

http://wvm.flysas.com


8 DRAUGAS, 1999 m. birželio 12 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Spaustuvininkas Clemente Dedela ir kelionių verslo specialistė Jurgita 
Gurevičiene iš Riverside, IL. Jurgita neseniai atidarė savo patarnavimo 
įstaiga, pavadintą „Jurgita Travel". Nuotr. Ed. Šulaičio 

Lietuvos Vyčiu Amer ikos 
Vidur io vakaru apskritis 
ruošia metinę gegužinę sek
madieni, liepos 4 d., Pasaulio 
lietuvių centre. Kviečiami visi, 
norintys maloniai praleisti po
pietę gamtoje. Žadama puiki 
muzika, laimėjimai, žaidimai 
ir dainos. Vaišės prasidės 1 
vai. p.p. Daugiau informacijos 
teikia Faustas Strolia tel. 708-
687-1430 arba Diann Martin 
773-376-4779. 

Praėjusį šeštadieni m ū s ų 
dienraštyje buvo rašyta 
apie kel iaujančią D i e v o 
Motinos statulą, kuri tarp 
birželio 14 ir 27 d. bus Sacred 
Heart parapijoje, 8245 W. 111 
Str., Palos Hills. Tos parapijos 
klebonas skiria po vieną va
karą įvairioms tautinėms 
grupėms, kad galėtų Mariją 
pagarbinti savo kalba. Lietu
vių vakaras yra ketvirtadienį, 
birželio 17 d., 7:30 vai. Bus 
kalbamas rožinis, giedamos 
giesmės. Maldoms vadovaus 
tos parapijos narė Mary Anna 
Gerčius. Kviečiama kuo gau
siau susirinkti ir parodyti ki
tataučiams, kaip lietuviai my
li Dievo Motiną, be to, tai dar 
viena gera proga prisiminti 
tragiškojo birželio įvykius ir 
pasimelsti už tų įvykių aukas. 

Skautininke Dal ia Sodei-
kienė, Los Angeles „Palan
gos" tunto „LDK Gražinos" 
vyr. skaučių būrelio vardu, 
savo laiške „Skautybės kelio" 
redaktorei rašo: Nuoširdžiai 
dėkojame už jūsų prasmingą 
darbą puikiai redaguojant 
Skautybės kelią' ir siunčiame 
"Draugui' 50 dol. auką. Budi
me, Kun. Gražinos vyresnių 
skaučių būrelio sesės". Šio 
būrelio skautės pasižymi savo 
gerais, ypač labdaros, darbais. 
vertina spaudą ir pagal iš
gales ją remia. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą laikraš
čiui ir pavyzdį jaunesnėms. 

Vyresniųjų l i e tuv ių cen
tre, „Seklyčioje", Tėvo diena 
bus paminėta trečiadienį, 
birželio 16 d., 2 vai. p.p. 
Kalbės kun. Rimas Gudelis. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Bus ir meninė progra
ma, ir bendri pietūs. Atvykite! 

Tauragės L ie tuv iu klubo 
pusmetinis sus ir inkimas 
Šaukiamas š.m. birželio 20 d., 
1 vai. popiet, Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str. Visi nariai 
prašomi susirinkime dalyvau
ti. Bus svarstomi klubo atei
ties planai. Visi laukiami ir 
turi jausti pareigą į susirin
kimą atvykti. 

ŽIN1ASKLAIDOS 
DĖMESIUI 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės prašymu Lietuvos Res
publikos susisiekimo ministe
rijos ryšių departamentas iš
leidžia proginius pašto vokus 
bei proginį žymeklį 1999 metų 
birželio 14 dieną ir organizuo
ja pašto korespondencijos bei 
kitos filatelinės produkcijos 
antspaudavimą, skirtą Lietu
vių Chartos 50-čiui paminėti. 

Prieš 50 metų, t.y. 1949 m. 
birželio 14 d. Vokietijoje buvo 
paskelbta Lietuvių Charta, 
kuri tapo programiniu įsipa
reigojamuoju dokumentu sve
tur gyvenančių lietuvių sieki
mams ir organizuotai veiklai 
pagrįsti „Charta — kiekvieno 
lietuvio sąžinei rašytas kodek
sas" fV. Vaitiekūnas). 

Pažymėdama šį jubiliejų, pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba š.m. liepos 17 d. ren
gia iškilmingą paminėjimą 
Vasario 16 gimnazijoje Hiu-
tenfelde, Vokietijoje. Šiais me
tais Lietuvių Chartos jubiliejų 
numatoma paminėti ir Lietu
vos Respublikos Seime rudens 
sesijos metu. 

Algis Rugienius 
PLB Vykdomasis 
vicepirmininkas 

NEPAVĖLUOKITE I 
IŠKILMES! 

„Partizano Motina" pamink
lo pašventinimo iškilmės pra
sidės 10 vai. ryte — prie paga
liau pastatyto paminklo. Po 
šventinimo apeigų, 11 vai. r., 
bus Mišios Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje, o vėliau — pietūs Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Tikime, kad jau 
užsisakėte vietą pietums. Jei
gu dar neprisiruošėte, tai pa
skutinė proga paskambinti Al
donai Palekienei tel. 708-448-
7436. Partizanai A Lukša ir 
V. Balsys jau atvyko iš Lietu
vos. Jie laukia susitikti kiek 
galima daugiau savo tautiečių 
prie paminklo ir salėje. Pri
mename dar kartą: tiesa, 
Mišios yra 11 vai. r., bet pa
minklo pašventinimo apeigos 
yra prieš Mišias, 10 vai. r. 
Nepavėluokite! 

Čikagos Lietuviu pensi
n i n k u sąjungos nariu nu
matyta gegužinė birželio 27 
d. šaulių salėje dėl susidėju
sių aplinkybių neįvyks. 

Jaunimo centras kviečia į 
Alytaus dainų ir šokių ansam
blio „Dainava" koncertą šeš
tadienį, liepos 3 d., 3 vai. p.p. 
Bilietai jau gaunami „Sekly
čioje" ir Jaunimo centre. 

MIRUSIU PAGERBIMAS 
ŠV. KAZIMIERO 

LIETUVIU KAPINĖSE 

Švenčiant Mirusiųjų prisi-
minimo dieną, š.m. gegužės 
31, pirmadienį, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse prie Steigėjų 
paminklo vyko jau daugelį 
metų Kapų sklypų savininkų 
draugijos ir Bendruomenės 
pasauliečių komiteto praveda
mos visuomeniškos iškilmės, 
kuriose visuomet garbės sar
gyboje dalyvauja uniformuoti 
šauliai ir ramovėnai. Lietu
viškoji visuomenė gausiu daly
vavimu parodo pritarimą ir 
šių iškilmių vertinimą. 

Po kapinėse vykusių šv. 
Mišių, žmonėms susirinkus ir 
garbės sargyboje prieš Steigė
jų paminklą išsirikiavus šau
liams, šaulėms ir ramovė-
nams, iškilmes pradėjo Kapų 
sklypų savininkų draugijos 
pirmininkė Birutė Matutienė. 
Religinę dalį nuoširdžiu įsi
jautimu pravedė gerbiamas 
Šv. Kazimiero kapinių direk
torius kun. Jonas Kuzinskas. 
Bendruomenės pasauliečių ko
miteto pirmininkas Algis Re
gis savo žodyje prisiminė šiose 
kapinėse ir viso pasaulio kapi
nynuose — žinomuose, o taip 
pat užmirštuose ir niekieno 
nebelankomuose, amžiną poil
sį radusius mūsų tautos miru
siuosius, ypač kovotojus už 

Poetas ir režisierius Vytautas Landsbergis ir „Margučio" radijo vedėja 
Dalia Sokicnė poezijos vakare Jaunimo centre. 

Savo 101 gimtadienį neseniai šventusi, ciceriete Jadvyga Jelmokienė yra 
dažna lietuviškų renginių lankytoja. Čia J. Jelmokienė (dešinėje) gu Cice
ro lietuvių veikėja dr. Brone Motuziene. Nuotr. Ed. Šulaičio 

DRAUGO FONDAS 
4548 W. 89rd *tr—t 

Chlemgo, IL 809M9 
fl. 773-S85-9BOO 

PAVASARIO VAJŲ BEBAIGIANT 
Jau tris mėnesius trukęs 

Draugo fondo 1999 lėšų telki
mo pavasario vajus baigiamas 
birželio mėn. gale. Didelė pa
dėka priklauso visiems, kurie 
per šiuos tris mėnesius dides
niu ar mažesniu įnašu parėmė 
Draugo fondą. 

Pavasario vajaus įnašai dau
gumoje buvo gauti iš senųjų 
Draugo fondo narių ir rėmėjų. 
Prisidėjo ir eilė naujų DF 
narių bei rėmėjų, bet ne tiek, 
kiek laukėme, besistengdami 
šiais jubiliejiniais „Draugo" 
metais pasiekti milijono kapi
talą Draugo fondą. Draugo 
fondo piramidės užbaigimui 
dar trūksta 156,000 dolerių. 

Šio pavasario vajus, iki da
bar, atnešė 33,500 dolerių įna
šų. Pagal planą ir pagal pra
ėjusius metus DF šio pavasa
rio vajui dar trūksta 16,500 
dolerių. Per vajaus likusias 
birželio mėn. savaites labai 
reikėtų tą trūkstamą sumą 
surinkti, į talką ateinant 
tiems „Draugo" skaitytojams, 
kurie, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, dar neatsiliepė į 
šio pavasario vajaus prašymą. 
Laukiame ir DF narių papil
domų įnašų. Laukiame naujų 
DF garbės narių. Ypač tų, ku
rių įnašai visai arti tūkstan
tinės. 

Draugo fondas vasaros atos
togų neturi. Nors ir nebus spe
cialaus vasaros lėšų telkimo 
vajaus, lauksime ir mielai pri
imsime įnašus į Draugo fondą 

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse prie Steigėjų paminklo Mirusiųjų prisiminimo dienos visuomeniškų iškilmių 
š.m. gegutes 31 d. pravedėjai Ii k. —- Šv. Kazimiero lietuvių kapinių direktorius kun. Jonas Kuzinskas, Sklypų 
savininkų drauguos pirm. Birutė Matutienė, vainiką prie paminklo padėję Vytauto Didi. saulių rinktinės atsto
vai Monika Gudaitienė ir Juozas Guievis-Gurevi&us, lietuvių Bendruomenės pasauliečių komiteto pirm. Algis 
Regis ir Sklypų savininkų drauguos reikalų vedėjas Antanas Pautuolis 

laisvę, nepriklausomybę, gy-
nusius savo tautines, religines 
ir kultūrines vertybes, įsitiki
nimus ir teises. Išskirtinai 
buvo paminėti Šauliai, visuo
met kovoję ir budėję tautinių 
idealų sargyboje, šįmet pažy
mintys savo organizacijos aš
tuoniasdešimties metų sukak
tį. Šios garbingos sukakties 
proga Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės atstovai Monika Gu
daitienė ir Juozas Gurevi8 
buvo pakviesti padėti vainiką 

prie Šv. Kazimiero kapi
nių Steigėjų paminklo. Kuni
gui palaiminus vainiką, visi 
šių iškilmių dalyviai sugiedojo 
„Marįja, Marija* giesmę, JAV 
ir Lietuvos himnus. Iškilmių 
vedėjai Birutei Matutienei 
padėkojus šių kapinių direkto
riui kun. J. Kurinskui u i daly
vavimą ir maldas, A. Regiui 
už mirusių prisiminimą savo 
žodyje, Šauliams ir ramovė-
nams u i pareigingą įnašą į Šių 
lietuviškų mirusių pagerbimo 

Nuotr. Z. Degueio 

tradicijų tęsimą ir visuomenei 
u i dalyvavimą, iškilmės buvo 
baigtos. 

Dalyviai skirstėsi lankyti 
savo artimųjų ir pažįstamųjų 
kapus, o saunai ir ramovėnai 
nužygiavo prie a.a. kovotojo 
už laisvę Romo Kalantos kapo. 
Čia buvo atliktos trumpos pa
gerbimo apeigos, jose religinę 
dalį atlikus ir gerb. kun. J. 
Kurinskui. Tikimasi, kad šios 
gražios tradicijos bus tęsiamos 
dar ilgus metus. m 

• ALMOS FONDAS. Eufe-
mija Steponis, Seven Hills, 
OH vaikams Lietuvoje su ne
galia $150. Dėkojame! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių Tax 
U ) . 36-4124191. Čekius rašy
ti „Lietuvos Našlaičių. Glo
ba" pažymint, kad skirta Al
mos Fondui ir siųsti 2711 
West 71st St., Chicago, IL 
60629. sau 

ir vasaros metu. 
Visiems Draugo fondo na

riams, garbės nariams ir rė
mėjams linkime malonių vasa
ros atostogų. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 400 doleriu: 
Dr. Juozas ir Barbora Pli-

kaičiai garbės nariai, iš viso 
2,900 dol., Arlington Hts., IL. 

S u 200 dolerių: 
Zuzana Pu pienė, iš viso 800 

dol., St. Pete Beach, FL. 
S u 160 dolerių: 
Los Angeles Draugo fondo 

komitetas, iš viso 252.55 dol., 
LA., CA. 

Su 100 dolerių: 
Dr. Petras Jokubka, garbės 

narys, iš viso 1,500 dol., Chi
cago, IL. 

Julius ir Regina Matoniai, 
garbės nariai, iŠ viso 1,000 
dol., Burbank, IL 

Su 50 dolerių: 
Sigutė Mikrut, iš viso 60 

dol., Lake BlufT, IL. 
Mečys Aukštuolis, iš viso 

150 dol., Richmond Hts, OH. 
Joseph A Kaziūnas, iš viso 

105 dol., Toms River, NJ. 
Virgis ir Ona Smilgiai, iš 

viso 50 dol., Country Club 
Hills, IL. 

Su 25 doleriais: 
Valentina Dailidka, iš viso 

225 dol., Albuąuerąue, NM. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

• „Žiburėlis", priešmokyk
linė Montessori mokyklėlė ieš
ko mokytojos 1999-2000 moks
lo metams, 16 vai. į savaitę. 
Kreiptis: Vida Slapšienė, 
tel . 630-968-3057. 9/199 

• Ieškau brolio Vytauto 
Vi lūno (Alfonso), g. 1923 m. 
(?). Rašyti ar skambinti Pra
nu i Vi lūnui (Alfonso), 
Braškių 2F-4, Vilnius. 
Skambinti 011-370-2-796492 
arba 796016. Arba kreiptis 
pas dukterėčią, Vilę (Vilū-
naite) Urbonienę, Debesį-
jo s 4-12, Vilnius 2055. Tel. 
0-11-370-2-710567. an* 

• Barbara ir Anthony 
Pastore , Maple Glen, PA at
siuntė $200 — Tai jų ketu
riems globojamiems našlai
čiams gimimo dienos proga do
vaną. Barbara Clow, Middle-
town, CT, atsiuntė $161, kad 
perduotumėm kaip dovaną Se
reikų auginamiems vaikams, 
Gapsių kaime, prie Raseinių. 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me! „Lietuvos Našlaič ių 
globos" komitetas, 2711 
West 71st St., Chicago, IL 
60629. 9/166 

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo te i ses 
(Driverš Lic), Illinois I J)., vizą 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed . Š u m a n a s 
1-708-720-2661 (sk.) 

• „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. 

(sk.) 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
išrūpint i „Sočiai Security" . 
E Šumanas, t e l . 1-708-720-
2661. (ak) 

• P r i e i u ž s i s a k y d a m 
p a m i n k l ą aplankykite 8 t 
Casimir Memorialą, 3914 W 
l l l t h St. Turime dideli pasi
rinkimą: matys i te granite 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Priei pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. 8av . 
Lilija ir Vi l imas N e l s o n a i . 
TeL 773-2334335. (sk.) 

• Siuntiniai \ Lietuvą pri
imami Baltia Espress įstaigo
je tel. 800-772-7624, Siaurės 
Čikagoje tel. 800-262-6797 , 
Jaunimo centre 773-778-7501 
(teirautis pas J. Sadauską), 

TĖVI&KĖ8EV. LIUTERONU 
BAŽNYČIA 

SS41 8. Troy SC, 
Chicago, IL«06» 

atknialiiinlaii 10:30 • • ! ryto 

ir sekmadienini mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 706-386-3269 

GBfTABASr. 

TeL 773-582-4500 

• PRANEŠIMAS. Lietuvos 
atsargos karininkų sąjungos 
Čikagos skyrius rengia eks
kursiją i L ie tuvą š ių m e t ų 
birželio mėn. 17 d. Kaina $885. 
Dėl infbrmatijos prašome kreip
tis į grupės vadovą Stasį Pau
lauską Čikagoje teL 708-652-
2110. 

• Kauno „Žalgiris" 1999 
m. E u r o l y g o s č e m p i o n a s ! 
Aukštos kokybes vaizdajuostėje 
(3 vai.) matysite dvi nuostabias 
krepšinio rungtynes: pusfinalio 
Jialgiris" - Pirėjo „Olympiakos* 
(Graikija) ir finalo „Žalgiris" -
Bolonijos „Kinder" (Italija). 
Nugalėtojas „Žalgiris" - stip
r iaus ias Europos krepšinio 
klubas. Vaizdajuostę dabar 
galite užsisakyti pas I n t e r 
n a t i o n a l H i s t o r i c F i l m e , 
Ine* skambinant telefonu 778-
927-2900, ra i tu arba asme
niškai atvykdami į mūsų ras
t inę 8 6 8 3 8 . A r c h e r A v a . , 
Chicago, IL 60609. Kaina $22 
(Illinois gyventojams reikia 
pridėti $1.70 valstijos mokesti) 
ir $5 už pers iunt imą. Mes 
pri imame Čekius ir Visa / 
Mastercard kredito korteles. 
Sav. Pe tras Bernotas . 

,IL( 
TeL 778-778-9700 

Darba vaL aoo 8 v r. ikt.7 r.r. 
,»vxikllv.p.p. 

ADVOKATAS 

4500W.68Stta* 
IL 60036 

no .Draafo") 
TaL 77S-K4>0106. 

TeL 606.Q07.M6S, T • • • • ! , IL 

ADVOKATAI 
L J U a e Jk LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avariją, 

asmenišką soieidimų ir kt. bylose. 
SUS SAicsar Ava, CHcago, 
XL 606tS. TaL S47-SS1.7SM 

(kalbame lietuviškai). Met jttsų 
paslaugoms 7 dienas per tavaite. 

• N a m a m s pirkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įntokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g a , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
TeL (773) 847-7747. (ak., 

• Padedame Išsilaikyti 
sunkveiimių vairuotojo teises 
ir susirasti darbą. Skambinti: 
847-867-0564 arba 630-268-
4269. (*k) 

• Automobi l io , n a m ų i r 
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
s i e m s i i Lietuvos ir k i tų 
kraštų. Kreipkitės pas A l a u -
raitj, A. A L. Insurance Agen-
cy, 9 4 3 9 8 . K e d s i e A v e . , 
E v e r g r e e n Pk. , IL 6 0 8 0 5 -
2326. Tel . 708-422-3455 (sk) 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108AmberDrive,Lemont,IL, 
60439. Prie pst PL Centro. TeL 
680-248-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (ak) 

• DĖMESIO! VIDEO AP A-
RATV SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos \ ameri
kietiškąjį NTSC ir atvirkščiai, 
kre ipki tės » INTER-VTDEO 
8633 8 Archer Ave* Chicago. 
D - 60809. Tel. 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (sk < 

http://606.Q07.M6S

