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Lie tuvą „suvedžiojus i" JAV 
b e n d r o v ė ž a d a t r a u k t i s 

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) 
— Strateginis investuotojas į 
Lietuvos naftos ūkį — JAV 
bendrovė „Williams Interna
tional" nepatenkinta, kad su
tarčių su Lietuvos vyriausybe 
pasirašymas užtruko. Dau
giau nei metus trukęs politikų 
ir požiūrių mūšis dėl Lietuvos 
naftos ūkio pardavimo gali 
baigtis netikėtai, rašo dien
raštis „Lietuvos rytas". 

BWilliams" susirūpinimą su
kėlė tai, kad ūkio ministras 
Eugenijus Maldeikis nutarė iš 
naujo įvertinti buvusio ūkio 
ministro rengtos sutarties pro
jektą. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius dienraščiui sakė, kad JAV 
bendrovei dabar nepriimtina 
vyriausybės pozicija — dery
bos nevyksta taip sparčiai, 
kaip norėtųsi „Williams". To
dėl, pasak jo, bus ieškoma 
būdų, kad sprendimas dėl 33 
proc. „Mažeikių naftos" akcijų 

. pardavimo nebūtų biurokra
tiškai stabdomas. 

Ūkio ministras E. Maldeikis 
šią savaitę teigė, kad derybose 
su „Williams" artėjama prie 
Lietuvai palankesnių sąlygų. 
Jis nurodė rupgjūčio vidurį 
kaip vėliausią sutarties pasi
rašymo laiką. 

Specialistai, pasak „Lietuvos 
ryto", iškėlė, prielaidą, kad 
„Williams", kuris ilgai pats 
vilkino sutarčių pasirašymą, 
dabar ieško argumentų patei
sinti savo pasitraukimą iš Lie
tuvos. Neoficialiomis žiniomis, 
amerikiečiams nepavyko susi
tarti su Rusija dėl pigios naf
tos tiekimo. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Romualdas Ozolas tei
gia, kad JAV bendrovė, įsi
tikinusi savo projekto Lietu
voje nesėkme, ketina pasi
traukti. Penktadienį spaudos 
konferencijoje Centro sąjun
gos pirmininkas R. Ozolas 
teigė, kad „Williams" jau 
atšaukė savo specialistus iš 
Lietuvos, palikdama tik po 
vieną žmogų „Mažeikių naf
tos" objektuose Būtingės ter
minale, Mažeikių perdirbimo 
gamykloje ir ,3iržų naftotie-
kyje". 

R. Ozolas reiškė susirū
pinimą, kad valdančioji kon
servatorių frakcija „spaus vy
riausybę besąlygiškai pasi
rašyti" su „Williams" dar 
buvusio ūkio ministro Vinco 
Babiliaus parengtą sutartį. 
„Kas gi ta sutartis? Ji sudaro 
palankias sąlygas perimti 
įmonę, nemokant už tai, arba 
nekontroliuojamai ja naudo
tis, nemokant už tai", sakė R. 
Ozolas. Jis įspėjo, kad vasarą, 
atostogaujant Seimui, „gali 
būti padarytas spaudimas 
Maldeikiui atsisakyti noro 
įvertinti valdymo sutartį, kiek 
ji atitinka valstybės intere
sus". 

Ketvirtadienį centristų va
dovas susitiko su JAV amba
sadoriumi Lietuvoje Keith 
Smith. Anot R. Ozolo, ambasa
dorius, paklaustas, ką gali 
reikšti tik trijų „Williams" 
žmonių palikimas objektuose, 
atsakė, jog „tai yra labai rim
tas klausimas — ko gero, ^ i l -
liams' nebėra taip užtikrinta, 
kad galės pasilikti Lietuvoje". 

„Netgi tokia patogi sutartis 
jiems darosi mažai naudinga. 
'Williams' pasinaudojo situaci
ja, apsižvalgė, ima trauktis, 
palikdama mus prie su
dužusios geldos", sakė R. Ozo
las. 

Pasak R. Ozolo, J u l i a m s " 
galimas atsitraukimas turi gi
luminę priežastį. Neseniai Ru
sijos bendrovė „Transneft" nu
sprendė pradėti naftotiekio 
Baltijos jūros kryptimi įgy
vendinimą. Pirmiausia bus 
tiesiama naftotiekio atšaka į 
Primorską prie. Suomijos 
įlankos. Po to bus papildomai 
investuojama į Ventspilio naf
tos terminalą. Pasak R. Ozolo, 
„tai gera žinia Ventspiliui ir 
prasta 'Mažeikių naftai' bei 
' VVilliams'". 

Anot Centro sąjungos pirmi
ninko, „Wifliams" grindė savo 
skaičiavimus naftos įsigijimu 
iš Rusijos. «Jeigu *Williams' 
rimtai nusiteikusi dirbti čia, 
kodėl jai nenukreipus žvilgs
nio Pietų link", retoriškai 
klausė R. Ozolas. Jis teigė, 
kad Lietuvai yra gerų galimy
bių gauti Kazachstano, Irano, 
Omano ir Kuveito naftos. 

1936 metais lėktuvu „Lituanica" išskridę iš N'ew Yorko j Kauną ir per
skridę Atlantą, bet nepasiekė Lietuvos, liepos 17-o»k* naktį prūsų teme-
je, Soldino miške, žuvo lakūnai Steponas Darius Jucevičius ir Stasys Gi
rėnas Girskis. 

Nuotr.: Liepos 16-ąją Kaune, prie paminklo Dariui ir Girėnui (dešinėje) 
įvyko Šios liūdnos datos — skrydžio 66-ųjų metinių —paminėjimas. 

(Elta) 

Izraelio ambasadorius 
neprieštaravo palestiniečių vizitui 

Pabaltijyje 

Lietuva per savaite 

Ryga, liepos 15 d. (BNS) — 
Izraelio ambasada Baltijos 
valstybėms paneigė neva da
riusi spaudimą Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai nepriimti pales
tiniečių savivaldos vado Yas-
ser Arafat. 

„Tai negirdėtas kaltinimas 
ir melas", pareiškė Izraelio 
ambasadorius Baltijos val
stybėse Oded Ben Hur. Jis 
pabrėžė, kad ambasada „nie
kada nedarė spaudimo nė vie
nai Baltijos valstybių dėl Ara
fat priėmimo, ir tai gali pat
virtinti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos". 

Rygoje reziduojantis O. Ben 
Hur teigė savaitės pradžioje 
lankęsis Lietuvos URM ir, 
priešingai, pasveikinęs Y. Ara
fat atvykimą, nes „tai gali 
prisidėti prie Vidurio Rytų tai
kos proceso". 

Palestinos savivaldos pirmi-

8 žmonių delegacija kelioms 
valandoms į Vilnių buvo atvy
kusi trečiadienio vakarą. 

Dienraštis „Respublika" ke
tvirtadienį teigė, kad Izraelis 
darė spaudimą Estijai ir Lat
vijai, ir jos atsisakė priimti Y. 
Arafat. Estijos ir Latvijos 
URM atstovai ketvirtadienį 
paneigė tokią informaciją ir 
pabrėžė, kad Y. Arafat pats 

atsisakė anksčiau planuotų 
vizitų į šias valstybes, aiš
kindamas labai įtempta dar
botvarke. 

Izraelio ambasadorius sakė 
po to kalbėjęs su Lietuvos di
plomatais, ir šie taip pat ne
galėję paaiškinti tokios infor
macijos atsiradimo. O. Ben 
Hur neatmetė galimybės dar 
kreiptis asmeniškai į Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų ir 
užsienio reikalų ministrą Al
girdą Saudargą, kad šie jam 
„paaiškintų situaciją". 

Runkelių augintojai pasitraukė 
nca „Via Baltica" kelio 

galios tuo atveju, Marijampolė, liepos 16 d. 
(BNS) — Septynias dienas pi
ketavę bankrutuojančio Mari
jampolės cukraus fabriko dar
buotojai bei cukrinių runkelių 
augintojai protestą nutraukė, 
gavę žemės ūkio viceministro 
Vytauto Gružausko raštą, ku
riame tvirtinama, jog „Ma
rijampolės cukrui" šiais me
tais paliekama 20,300 tonų 
baito cukraus gamybos kvota, 

„Williams" nesitraukia, tik nori 
greitesnio susitarimo 

ninko Y. Arafat vadovaujama 

Lietuvos turtuoliai — didžiausių 
bendrovių savininkai 

Vilnius, liepos 15 d. (Elta) 
— Savaitraščio „Veidas" spe
cialistai sudarė turtingiausių 
Lietuvos žmonių dešimtuką, 
kurio pirmąsias vietas užėmė 
didžiausių privačių bendrovių 
akcijų savininkai. 

Lietuvos turtuolių sąrašo 
viršuje — pramonininkas Bro-

-r 

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) 
— Bendrovė „Williams Inter
national" teigia, kad kalbos 
apie jos pasitraukimą iš Lietu
vos yra nepagrįstos, o derybos 
su vyriausybe dėl „Mažeikių 
naftos" susivienijimo valdymo 
sutarties tęsiamos, žurna
listams penktadienį pareiškė 
„Williams International" at
stovas spaudai Darius Šilas. 

Vienas konservatorių par
tijos vadovų Andrius Kubilius 
pareiškė, kad partija „nespaus 
vyriausybės", o „tarsis", ban
dydama paspartinti sutarties 
pasirašymą. • 

Penktadienį Seime buvo su
rengtas konservatorių partijos 
ir frakcijos vadovybės susitiki
mas su JAV bendrovės atsto
vais. Konservatoriams atsto
vavo partijos vadas ir Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, jo pirmasis pavaduoto
jas Andrius Kubilius, frakcijos 
seniūnas Arvydas Vidžiūnas 
bei Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Vytau
tas Dudėnas. 

„Williams International" at
stovavo vykdomasis direkto

rius naftos perdirbimo reika
lams Stevė Hunkus bei dar 
keli pareigūnai. 

V. Landsbergis susitikimo 
žurnalistams nekomentavo ir 
skubiai išvyko į Valstybės gy
nimo tarybos posėdį prezi
dentūroje. Šiame posėdyje, be 
kitų reikalų, turi būti aptartos 
ir „Williams" investicijos Lie
tuvoje. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas A. Kubilius žur
nalistams sakė iš „Williams" 
atstovų negirdėjęs, kad jie ke
tintų nutraukti projektą. ^Jie 
mato problemų tariantis su 
vyriausybe, bet aš manau, kad 
problemos bus išspręstos", 
sakė A Kubilius. Jo teigimu, 
konservatoriai ūkio ministrui 
Eugenijui Maldeikiui darys 
„ne įtaką, o tarsis, kur yra 
problemos". 

Lietuva nevilkins 
pasirašyti sutart i su 

„Williams" 
Lietuvos vyriausybė ketina 

ne vėliau kaip iki rugpjūčio 
vidurio parengti pasirašymui 
sutartį su JAV bendrove „Wil-
liams International" dėl inves

ticijų į Lietuvos naftos ūkį. 
„Terminai išlieka tie patys — 
liepos pabaiga arba rugpjūčio 
vidurys", po Valstybės gynimo 
tarybos posėdžio žurnalistams 
sakė ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis. 

Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis sakė galintis 
„duoti 70 procentų", kad su
tarties pasirašymas nebus nu
keltas į rugpjūčio pabaigą. 

Abu šie pareigūnai nepa
grįstais vadino gandus, esą 
„Williams" ketina atsisakyti 
tokios sutarties, nes naujoji 
Lietuvos vyriausybė delsia ją 
pasirašyti. 

„Matyt, vasarą jums trūks
ta blogų naujienų", žurnalis
tams sakė V. Landsbergis. 

Beveik tris valandas truku
siame Valstybės gynimo tary
bos posėdyje būtent sutarčiai 
su „Williams" buvo skirta 
daugiausia dėmesio — labai il
gai truko itin detali E. Maldei -
kio ataskaita apie sutarties 
plonybes. 

Posėdžio dalyvių teigimu, 
visų Lietuvos vadovų nuomo
nė yra bendra — sutarties pa
sirašymas neturi būti vilkina
mas. 

nislovas Lubys, kurio turtas 
vertinamas 240-320 milijonų 
litų. 

Gana lengvai specialistai 
apskaičiavo AB „Lifosa" valdy
bos pirmininko Dano Tvarijo-
navičiaus turtą. Pardavęs 15 
procentų „Lifosos" akcijų ben
drovei „Cargill", 54 procentų 
bendrovės akcijų savininkas 
tapo 200-220 mln. litų turto 
šeimininku. 

Buvęs bendrovės „Omnitel" 
savininkas dr. Juozas Kazic
kas, pardavęs šios bendrovės 
kontrolinį akcijų paketą, už
dirbo apie 200 mln. litų. 

Turtuolių sąrašą tęsia Vil
niaus banko valdytojas Julius 
Niedvaras, kuris užsienio in
vestuotojui pardavė 28.6 proc. 
banko akcijų paketą ir už jį 
gavo 188 mln. litų. 

Į pirmąjį penketuką pateko 
krepšininkas Žydrūnas Ilgaus-
kas. kurio turtas įvertintas % 
milijonais litų. 

Šeštojoje vietoje — „Rokiškio 
sūrio" vadovas ir trečdalis 
bendrovės akcijų savininkas 
Antanas Trumpa. Septintojoje 
— Tadas Karosas, * kuriam 
priklauso dalis „Šarmos" ir 
„Aprangos" parduotuvių tin
klo. 

Į pirmąjį dešimtuką pateko 
ir leidybos verslo atstovai. 
„Lietuvos ryto" vyriausiojo re
daktoriaus Gedvydo Vainaus
ko turtas vertinamas 61, 
„Respublikos" leidėjo ir savi
ninko Vito Tomkaus — 60 mi
lijonų litų. 

kuri galios tuo atveju, jei 
rugpjūtį įvyksiančiame fabri
ko kreditorių susirinkime bus 
nuspręsta fabriką finansiškai 
paremti. 

Ketvirtadienio vakarą jie 
išvyko iš piketo vietos tarp
tautinės reikšmės kelyje Mari-
jampolė-Kalvarija. 

Fabriką maždaug lygiomis 
dalimis valdo ūkininkai ir Da
nijos bendrovė „Damsco Su-
gar", nupirkusi visus Lietuvos 
cukraus fabrikus. 

Trečiadienį posėdyje vyriau
sybė nusprendė netenkinti pi
ketuotojų prašymo ir neuž
mokėti bankrutuojančios ak
cinės bendrovės „Marijam
polės cukrus" skolų. Tuomet 
piketuotojai pareikalavo Mari
jampolės cukraus fabrikui pa
likti cukraus kvotą, kad jie 
patys galėtų susirasti rėmėją. 
Kadangi cukraus gamybos 
kvota Marijampolės cukraus 
fabrikui buvo paskirta dar va
sarį, Žemės ūkio ministerija 
raštu piketuotojams patvirti
no, kad ši kvota galioja iki fa
briko kreditorių susirinkimo, 
kur bus sprendžiamas fabriko 
likimas. 

Piketo organizatoriai įsiti
kinę, kad savaitę kelią užtverę 
žmonės savo paseikė. 
„Baigdami piketą, mes pri
ėmėme rezoliuciją, kurioje nu
matoma atnaujinti protesto 
akciją, jei nebus įvykdyti pa
žadai", sakė renginio organi-
za toriai. 

* Kelis mėnesius atlygi
nimų negaunanti laivo „Ne
vėžis" įgula žada paskelbti 
dviejų savaičių bado streiką. 
Nuo kito pirmadienio bada
vimą ketina pradėti 30 jū
rininkų. Kooperatinė ben
drovė „Jūrų žvejyba" šio laivo 
įgulai už keturis mėnesius yra 
skolinga apie 60,000 litų. 
Darbdaviai buvo pažadėję at
siskaityti liepos pradžioje, ta
čiau pinigų iki šiol nesu
mokėjo. Tai pirmas kartas, kai 
nesulaukę atlyginimų, jūri
ninkai imasi kraštutinės prie
monės — bado streiko. tEk»> 

* Helsinkyje viešintis 
premjeras Rolandas Paksas. 
susitikęs su Suomijos kolegai 
Paavo Lipponen pateikė pasi
rengimo narystei ES planą. 
Pasak jo, Lietuva objektyviai 
yra linkusi pradėti derybas. 
Suomijos, kuri šiuo metu pir
mininkauja ES, ministras pir
mininkas P. Lipponen pabrėžė 
didelę Lietuvos pažangą sie
kiant narystės ir išreiškė gilų 
įsitikinimą, kad ES viršūnių 
susitikime Helsinkyje Lietuva 
bus pakviesta pradėti derybas 
dėl narystės. 

* Palangos meras konser
vatorius Pranas Žeimys keti
na atsistatydinti iš užimamų 
pareigų. Anot jo, pagrindinė 
tokio apsisprendimo priežastis 
yra konfliktai su konservato
rių partijos vadovybe, turinčia 
savo asmeninių tikslų Palan
goje ir trukdančia jam dirbti. 
Penktadienį į Vilnių išlydėjęs 
grafą, miesto garbės svečią Al
fredą Tiškevičių, meras pikti
nosi, kad visi Palangoje gauna 
žemės, praeityje jos net netu
rėję, o Palangos įkūrėjo grafo 
Tiškevičiaus palikuoniui „Vil
niaus valdininkų dėka įteikia
me špygas". Palangos valdyba 
atkūrė grafo nuosavybės teisę 
į pusę ūkinės-komercinės pas
kirties Kurhauzo pastato. Pa
veldėtą turtą 85 metų grafas 
ketino dovanoti miestui. Už 
tai kurorte norėjo gauti name
lį, kuriame atvykęs apsistotų. 
Taryba negalėjo išmainyti pu
sę Kurhauso pastato priklau
sančio Tiškevičiui į savivaldy
bės valdomą namą Kęstučio 
gatvėje. Numatytus mainus 
teko atšaukti, nes kurorto sa
vivaldybė gavo vienos kaunie
tės raštą, kad pastatas prieš 
karą priklausė jos seneliui. 

'BNS-

* Du iš tri jų Lietuvos va
dovų da r neapsisprendė, 
kur šiemet atostogaus, rašo 
dienraštis ..Vakarinės naujie
nos". Kol kas savo atostogų 
neplanuoja prezidentas Val
das Adamkus ir premjeras Ro
landas Paksas, o Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
tradiciškai ketina ilsėtis Nido
je ir Ignalinos rajone, prie Pa
lūšės ežerų. Prezidento atsto
vė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė sako, kad prezidentas 
turi teisę atostogauti, tik daž
nai tam pritrūksta laiko. Atos
togų neplanuoja ir premjera? 
Pasak jo atstovo spaudai Jono 
Čekuolio, gali būti, kad šiemet 
vyriausybei teks pasitenkinti 
ne ilgesniu kaip savaitės poil
siu. 

* Seimo pirmininko pa
vaduotojas centr is tas Ro
mualdas Ozolas teigė, kad 
atostogauti ruošiasi jau rude
niop. R. Ozolas su keliais ben
draminčiais ketina automobi
liais apvažiuoti Baltijos pak
rantes. Pasak jo, tai butų lyg 
ir tiriamoji misija. iEha' 

* Lietuvos ir Latvijos pa
sienyje ras ta nemažai mo
terų prižiūrimų aguonų pasė
lių. Šiaulių Pasienio policijos 
rinktinės pareigūnai ketvirta
dienį kartu su rajonų policijos 
pareigūnais Lietuvos ir Latvi
jos pasienyje surengė opera
ciją .Aguona 99". Biržų užkar
dos ruože Tabokinės kaimo g> 
ventojos sklype rasta ir sunai
kinta 17 kvadratinių metrų 
aguonų pasėlių, Dvelaičių kai
mo gyventojos sklype — 8 kv 
m, Gediškių kaimo gyventojos 
— 5 kv m aguonų pasėlių. Vi
sos pilietės įspėtos žodžiu. 

* Lenkijos lietuvių prob
lemos apsvarstytos ketvir
tadienį Lietuvos ambasado
riaus Lenkijoje Antano Valio
nio susitikime su Lenkijos Sei
mo pirmininko pavaduotoju 
Jan Kroi. Lietuvos ambasado
je kalbėta apie svarbiausias 
Lenkijos lietuvių problemas. 
Tai — Seinų lietuviškos gim
nazijos įsteigimas, Punsko 
kultūros namu statybos finan
savimas, vyskupo Antano Ba
ranausko paminklo Seinuos*, 
statyba. Lenkijos politikas, 
kuris yra vienas Lietuvon ir 
Lenkijos parlamentų asamb
lėjos pirmininku, sakė. jog 
Lenkija imsis visų reikiamu 
pastangų šioms problemoms 
išspręsti. 3\s 

* Apie 150 dviratininku iš 
visos Lietuvos penktadieni 
Kaune pradėjo jau šeštąjį 
tradicinį žygj. Kiekvieną die
ną įveikdami po 50-80 kilo
metrų per 10 dienų žygeiviai 
tikisi nuvažiuoti 500 kilo
metrų. Pasak Lietuvos žaliųjų 
judėjimo pirmininko pavaduo
tojo Lino Vainiaus, pagrindi
nis šio žygio tikslas — popu
liarinti dviračius kaip ekolo
gišką transporto priemonę, 
atkreipti dėmesį į transporto 
taršos, vadenvalos. Ignalinos 
AE problemas. 

* Per metus nuo 1998 m. 
birželio maisto produktai 
Lietuvoje atpigo 5 proc Tai 
labiausiai atpigusi prek'.ų 
grupe. Daugiausiai per metus 
pabrango ryšiai — 17 proc. 
Per metus atpigo taip pat svei
katos apsauga (2.6 proc.). o vi
sos kitos prekių grupes pa
brango. 7.9 proc. pabrango 
būstas, vanduo, elektra, dujos 
ir kitas kuras. 5.7 proc. — 
transportas. 

* Lietuvos banko oficia
liosios tarptaut inės atsar
gos šiemet birželio pabaigoje 
sudarė 1 milijardą 312.7 mili
jono JAV dolerių. Per mėnesį 
jos sumažėjo 40.2 milijono 
dol., arba 3 proc. 'Eito 

* Prezidento vyriausiasis 
patarė jas Raimundas Mie
želis Palangoje sukėlė auto
avariją, per kurią nukentėjo 
du žmones. Ketvirtadienio po
pietę R. Mieželis, vairuoda
mas žmonos Dalios automobilį 
„Jaguar", nepraleido pagrindi
niu keliu važiavusio automobi
lio JFord Sierra" ir susidūrv. 
Įvykio metu sužalota ..Ford' 
automobilį vairavusi 22 metų 
kaunietė E. Vankovičienė ir R. 
Mieželio Meksikoje nuolat gy
venanti 16-metė anūke Kari
na de Posada. Kauniete gydo
ma Palangos ligoninės trau
matologijos skyriuje. R Mie
želio vaikaite su galvos sme
genų sukrėtimu bei stubur" 
sumušimu nuvežta j Klai
pėdos ligoninę. Penktadienį ii 
buvo išleista iš ligonines, ne-
nenorėjo čia gydyti.- Medikų 
teigimu, jos būklė normali, 
mergina gaiėjo vaikščioti. Ją 

'BNS 

iš ligoninės pasiėmė mama.,. 
Pats prezidento patarėjas ne
nukentėjo. BNS 

KALENDORIUS " 
Liepos 17 d.: Ui kt -• Darios, 

Girėnus. Irmengarda Irma Vaiga 
1251 m popieJm.- Inoonta.- IV 
Mindaugui ir jo valstybei suteikė 
Šventojo Petro nuosavybes teisi 
19:i6 m Soldino rr.iske žuvo Lietu 
vos lakūnai St«-Į>onas Darious ir 
Stasys Girėnas 

Liepos 18 d.: Arnoldas. Eimante 
Ervinas. Fridrikas. Gaudenis. 
Kamilis. Milius. Tautvilas 

Liepos 10 d.: Aura. Aurėja. Ga 
liga n tas. Mantigaile. Sakalas 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuviene 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

DETROITO ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Detroito ateitininkai tradici- s tudentams atstovaujantis Jo
nę Šeimos šventę pradėjo sau- nas Korsakas, pasveikinęs (žo
lėtą sekmadienio, birželio 6-os 
dienos rytą. šv. Mišiomis Die
vo Apvaizdos parapijos bažny
čioje, dalyvaudami su vėliavo
mis ir pasimeisdami už gyvus 
bei mirusius ateit ininkus. 

Šv. Mišias aukojo dvasios 
vadas kun. klebonas Aloyzas 
Volskis ir kun. Viktoras Kriš-
čiūnevičius. Mišių skaitinius 
gražiai skaitė Laura Karve
lyte ir Vija Underytė. 

Po šv. Mišių, „Aušros Vartų" 
jaunučių kuopos 13 jaunučių, 
egzaminuoti Rusnės Kasputie-
nės, bažnyčioje davė įžodį: 
Liana Butkūnai te , Rima Gied
raitytė, Diana J a n k u t ė , Kristi
na Juškai tė , Diana Karvelyte, 
Aleksa Lukasievicz, Monika 
Mikulionytė, Marius Miliū
nas , Aleksa Miškinyte. Karina 
Puškoriūtė . Liana Šontaitė, 
Laila Zamboraitė ir Darija 
Zubrickaitė. 

Įžodžiui vadovavo kun. Aloy
zas Volskis, asistuojamas kuo
pos globėjos Almos Jankienės 
ir jaunių pirmininko Gyčio 
Mikulionio. Giedamas Ateiti
ninkų himnas. Kun. Aloyzas 
Volskis pasveikino įžodinin-
kus. l inkėdamas j iems gyventi 
pagal tuos idealus, kuriuos jie 
išpažįsta. 

Tolimesnė šventės progra
ma, vadovaujant sendraugių 
pirmininkui Pranui Zarankai, 
tęsiama mokyklos klasėse. 
Šventės vadovas, pasveikinęs 
susirinkusius, pakvietė įžodi-
ninkus likti Kristaus drau
gais, mylėti vieni kitus. Šia 
proga Detroito ateitininkus 
raš tu sveikino buvusi ilgame
tė globėja ir patarėja dr. Mari
ja Jankauskienė ir „Draugo" 
ateit ininkų skyriaus redak
torė Laima Šalčiuvienė, kuri 
knygomis apdovanojo rašiu
sias korespondencijas; Liną 

Bublytę. Svają Mikulionytę, 
Laurą Sirgėdaitę ir Viją Un-
derytę. 

Apie jaunučių veiklą pasa
kojo Alma Jankienė. Veiklos 
metai su 20 jaunučių buvo 
pradėti spalio mėnesį. Vaizdi
nėmis priemonėmis buvo aiš
kinami ateitininkų principai. 
Kalėdiniai sveikinimai nu
siųsti Lietuvos jaunučių kuo
pai. 

Iš „Aušros Vartų" jaunių 
kuopos pirmininko Gyčio Mi
kulionio sužinojome, kad jo 
kuopoje yra 13 narių, o globėja 
Taura Underienė veiklos me
tams parinkusi temą: „Atsi-
naujinkim tarnaujant Dievui 
ir Tėvynei", (red. pastaba: ši 
tema 1998-1999 veiklos me
tams jaunučių ir jaunių kuo
poms buvo paskirta JAS cent
ro valdybos). 

Moksleivių kuopos veiklą 
nušvietė Lina Sirgėdaitė, o 

dininkus, priminė studentų 
skirtingą padėtį — jų išsi
sklaidymą Amerikos platybė
se. Studentams ateitininkams 
rūpi Dainavos stovykla, todėl 
jie kiek galėdami stengiasi 
dalyvauti jos tvarkyme. J i s 
pats bandysiąs pasinaudoti 
tėvo nurodymu baigus studi
jas įsijungti į sendraugius. 

Sendraugių pirmininkas 
Pranas Zaranka apžvelgė 
veiklos metus. Rašyta apy
braiža apie Detroito ateiti
ninkus Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos leidiniui. Lapk
ričio mėnesį aukotos šv. Mi
šios už a.a. Vytautą Vygantą, 
pinigine auka paremtas jo 
vardo fondas, surengtos dr. 
Jus t ino Piktino knygos „Mei
lės psichologija" sutiktuvės. 
Padėkota (įteikiant gėlių) jau
nučių ir jaunių globėjoms Ri
tai Giedraitienei, Almai Jan-
kienei, Taurai Underienei ir 
moksleivių globėjai Danutei 
Sirgėdienei, primenant, kad ji 
tolimesnei veiklai, savo vie
ton, yra pakvietusi Viliją Idze-
lytę. 

Detroito ateitininkų veiklos 
pradžios apybraižą, stropiai 
surinkęs duomenis, skaitė 
Pranas Zaranka. Pirmasis su
sirinkimas, dalyvaujant 14 as
menų, įvykęs 1949 m. spalio 
pirmą dieną. Išrinkta valdyba: 
pirmininkas Jurgis Mikaila; 
nariai: Rachele Memėnienė ir 
Algirdas Petrulis. Nuta r ta 
steigti šeštadieninę mokyklą, 
platinti lietuvišką spaudą, 
šelpti Vokietijoje likusius atei
t ininkus. Per 50 metų didelis 
būrys ateitininkų mokė ir va
dovavo mokyklai, dirbo tėvų 
komitetuose, kartu su kitais 
lietuviškam švietimui pasi
šventusiais asmenimis. 1950 
metais A.L.K.F. suvažiavime 
Pit tsburge, dalyvaujant ateiti
ninkų atstovams, buvo suma
nyta pirkti stovyklavietę, 
steigti jaunučius. Paminėtinas 
a.a. kun. Bronius Dagilis, ku
ris buvo tylus visų ateitininkų 
sąjungų jungėjas. 

Vyresniems klausantis jubi
liejinės apybraižos, jaunučiai 
ir jaunia i pasiruošė įspūdingai 
vaidinti „Bly^Ų karalius" vai
dinimą, su smagiai nuskam
bėjusia „blynų overtiūra". 
„Blynų karalius" — tai Ritos 
Giedraitienės inscenizuota pa
saka, gražiai paruošta globėjų 
Ritos Giedraitienės, Almos 
Jankienės ir Tauros Underie-
nės. Vaidino ir dainavo visas 
pulkas jaunių ir jaunučių. 
Skaitovės buvo Laura Karve
lytė ir Vija Underytė. Karalius 
— blynų mėgėjas — Gytis Mi
kulionis labai sustorėjęs pra
rado apetitą, susirgo, nieko 
nebevalgė. Tik artojui — Pau-

LIETUVOJE ATKURTA KORP! 
GRANDIS 

Df troito ateitininkų Senuos šventėje pravedamas jaunučių įžodis. Iš kaires: Jonas Korsakas, Gytis Mikulionis, 
Alma Jankienė, kun Alovz.i.> Volskis ir Rusne Kasputiene. 

mas įkalė savo vinutes su 
'sveiks!' palyda, sugiedojome 
himną..." 

Be abejo, buvo išrinkta ir 
nauja korporacijos valdyba, 
tik jos sudėtis laiške nebuvo 
suminėta. Tikrai malonu, 
kad korporacijos himno žo
džiais „Kur Nemunu plukdo-
si mėlynos bangos, technikų 
brolių ten aidas suskambo: 
tralia, tralia, tralia..." 

J u o z a s Baužys 

Iš Lietuvos gautomis ži
niomis, 1999 gegužės 22 d. 
Ateitininkų rūmuose įvyko 
studentų ateitininkų technikų 
Korp! Grandies atkuriamoji 
Grandkava. Po daugelio metų 
Lietuvoje Ateitininkų federa
cijos rėmuose vel pradeda 
veikti studentai ateitininkai 
technikai. 

Korp! Grandis Kauno VD 
universitete buvo įkurta 1932 
metais. Vienas iš pagrindinių 
korporacijos steigėjų buvo dr. 
Adolfas Darnusis. Grandiečiai 
savo tarpe vystė ypatingą tar
pusavio draugiškumo dvasią, 
o visuomenėje reiškėsi labai 
aktyviai ir ugdė ateitininkiškų 
principų nuotaikas. Korp! 
Grandis turėjo įdomias tradi
cijas. Metiniai susirinkimai — 
šventės baigdavosi Grandka-
vomis (be alkoholinių gėrimų). 
Jų metu į korporacijos gran
dinę buvo įveriama nauja me
tų grandis, o į korporacijos 
skydą nauji nariai įkaldavo 
trimis smūgiais vinutes su sa
vo eilės numeriais. Su tre
čiuoju kalamos vinutės smū
giu korporantai savo naująjį 
kolegą sveikindavo sušukdami 
„sveiks!". Po visų ceremonijų 
buvo giedamas korporacijos 
himnas: „Aukštai, aukštai, 
kur Grandis žvang...". 

Prieš pirmąją sovietų okupa
ciją Korp! Grandis turėjo arti 
150 narių (120 studentų ir 30 
jau baigusių filisterių). Pasku
tiniąją valdybą 1939-1940 m. 
sudarė: Jonas Kučinskas, Vy
tautas Guobis (sovietų 1940 
m. areštuotas), Pilypas Žu-
kauskas-Narutis, Bronius Pet
ruševičius. Juozas Prapuole
nis, Petras Brizgys. Du iš šios 
valdybos — P. Narutis ir P. 
Brizgys — dabar gyvena Čika
goje. 

Daug grandiečių abiejų oku
pacijų metais buvo įkalinti, 
kankinti ištremti, daug išėjo į 

liukui Jankui — pasiūlius juo
dos duonos — karalius pasvei
ko. Už tai artojas laimėjęs 
auksinę keptuvę ir maišą pi
nigų įkūrė detroitiškiams ži
noma „Chamberlain" duonos 
kepyklą. 

Vaidinimui pasibaigus, vi
sus šventės dalyvius linksmai 
nuteikė kvietimas pasivaišinti 
švelnių rankų patiektais juo
dos ir baltos duonos sumuš
tiniais su gaivinančia kavute. 

Jonas Mikul ion i s 

Jaunučių įžodis šių metų Detroito ateitininkų Šeimos šventėje. 

miškus partizanauti. Nema
žai jų žuvo. Štai tik kelios 
tokių žuvusių grandiečių pa
vardės: Juozas Lukša Dau
mantas, Antanas Norkūnas, 
Antanas Živatkauskas, Apoli
naras Pūkas, Stasys Tilins-
kas, Antanas Šapalas ir daug 
kitų. 

Korp! Grandis buvo atkurta 
ir išeivijoje. Dar 1948 m. Ha-
nau DP stovykloje, Vokietijo
je, dalyvaujant arti 50 korpo-
rantų, įvyko pirmasis išeivi
joje grandiečių suvažiavimas. 
Daugumai išsikėlus gyventi į 
užjūrius, organizacinė korpo
racijos veikla lyg ir sustojo. 
Maždaug po vienuolikos me
tų, Čikagos Jaunimo centre 
1959 m. gegužės 3 d. buvo vėl 
surengta Grandies šventė su 
Grandkava. Išrinkta valdyba: 
Pilypas Narutis (pirm.), Al
fonsas Pargauskas, Petras 
Brizgys, Vladas Sinkus ir 
Donatas Bielskus. Paskuti
niuoju metu vyresniųjų atei
tininkų veiklai Amerikoje 
apskritai susilpnėjus, apie 
tolimesnius Grandies planus 
nieko nebesigirdi. 

„Pagaliau Grandis atkur
ta!" — rašo savo laiške iš Lie
tuvos buvęs paskutiniosios 
1940 m. valdybos narys inž. 
Juozas Prapuolenis — „Ne
didelis būrelis buvusių anų 
laikų grandiečių dalyvavome 
Grandkavoje: Jonas Bazile-
vičius, Mindaugas Bloznelis, 
Albertas Jasiulionis, Justinas 
Jurjonas, Algirdas Pundzius 
ir aš. Šventėje dalyvavo ir AF 
vicepirmininkas Vidas Abrai-
tis. Atkūrėme skydą, jauni-

GRAŽIAI BAIGĖME 
VEIKLOS METUS 

Daumanto - Dielininkaičio 
kuopa gegužės 23-čią dieną 
susirinko paskutiniam šių 
veiklos metų susirinkimui. 
Pradžioje susirinkome savo 
būreliuose ir paruošėme pla
katus apie šių metų mūsų te
mą — ateitininkų- principai. 
Paskui susirinkome visi kartu 
Ateitininkų namų žemutinėje 
salėje. 

Pirmas būrelis apibūdino 
šių metų mūsų iSkylas: obuo-
liavimą, kėgliavimą, plaukimą 
ir čiuožimą. Antrasis būrelis, 
reikšdamas tautiškumo prin
cipą, padeklamavo eilėraštį. 
Trečias būrelis pavaizdavo 
kas yra inteligentiškumas ir 
kas ne. Ketvirtas būrelis pa
ruošė plakatus apie visuome
niškumą. Penktas būrelis pa
rodė katalikiškumą ir ką tas 
principas jiems reišk.a. Šeštas 
būrelis juokingai -uvaidino 
gerą ir blogą šeimyniškumą. 
Septintas būrelis supažindino 
su mūsų metų šūkiu: „Ateiti-
ninkija čia gyva!" 

Paskui ėjome valgyti. Norė
jome eiti į lauką, bet pradėjo 
smarkiai lyti tai žaidėme vi
duje. Dabar mes visi laukiam 
susitikimo Dainavoje. 

Kristina Vaznelytė 
4-tas būrelis 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ava. 
OrkmdPsrk 

708-349-6100 
Valsnont Kasdien, išskyrus savartgatm 

Ramoną C. Marsh, MDSC 
Obstetncs & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA ' 
Aurora Maricai Center 

10400 75 St.Kanoaha.WI 53142 
(414) 697 6990 

Valandos paoal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLODKA, PA-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybes 

6222 S.Piiaakj Rd, Chicago. 
IL 60829 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANUI GYDYTOJAS 

21470 S. MaJn St 
MstHssufi.IL 60443 
Tat 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 S t 
TMay Park, IL 60477 

706-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 708-248-0087 arba 708-246-6581 
644S S. Pulaski Road 

Valandos pagal susitanTną 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
JOKšA 

6441 S. Puiaski Rd., Chicago. IL 
Raz. 708-422-7807 
Kab 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTlf GYDYTOJA 

3800 Hajhssnd Ava., Sta. 201 
(skersai gatves nuo Gdod SemsrUsn Igoninei) 

Downsra Grova, IL 60515 
Tat. 630-980-3113 

Valandos SUSĖSTUS 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava., Chicago 

773-77*6989 arba 773-489-4441 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktinrs gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hstlern, Brtdgevlew, IL 80456 

Tai. 708-584-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 706-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 5 0 * Ava.. Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trecd. Sastad 11 -4 v.p.p. 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kadzia Ava. 
Chicago, IL 60652 
Tat 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WsjsswSt.Lemont.IL 80438 
1301 CopperfteU Ava.. Suite 113. 

Joeat.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

EUGENE C. DECKER; DOS, P.C. 
4647 W. 103 St. Oe*. Uftvn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priirnami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kaJbeti angliškai) 
Tai. 708-422-8260 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Robertą Road 
I Ikkory Hss) 

Tel. 706-698-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHtflURGAS 

FMMVfUEOCALCUMtC 
15608-127 8 t , Lemont, H. 80430 
PrUsuso Patos Commursly HoapsaJ 

SSver Cioss Hosnsal 
VatarrtoapageĮsutttarirną 

Tst 830-257-2266 

LOJA BALČIŪNAITE, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
WHIoughby Htts, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., racfcory Hete, H. 
Tel. (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Canfac Oagnotk, LTD. 
6132 S. KedzjsAve. 
Chicago. IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių, ligos 
Valanstos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S Kadzia, CHICAGO. IL 60652 
Tat 773-736-1540 arba 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMOKĄS, M.D. 
KARDIOLOGAS -r ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory H«s, IL 
1 myKa į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (706) 5964065 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

OREOORY SUELZLE, MD 
IMnoto Pain Tr%«rnent Institutą 
Nugaros, sprando, gebos, sąnarių, 

dubens sribes, raumenų, vėžio, 
suzslolfflų darbovJetsįs ir sporte bei 

kt vietų skausmo gydymo speciaiBtai 
Cracago: 312-726-0600 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Orove: 847-718-1212 

Ir Ubsjrtyvfsa 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. MennhesTi Rd. 
iVssfchsasir. H. 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUnS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 3. Kecteta Ave. 

VA: antro. 2-4 vnp w kstvd 2-5 v p p 
SesM pagal sustsrimą 

Kabineto M. 773-778-2880 
I. 708 446 6646 

EDMUNDAS V&4AS, MD., S.C 
Specialybe - Vidaus Kgų gydytojas 

Kabame ttetuvttkai 
6018 VV. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tei.773-229-9986 

Vsianrtns pagal susAahrną 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairviev* Dental Care 
6317Fairview, Ste. 6 
VVestmont. IL 60559 

630-986-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARASŽUOBA, MD. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave.. Surte 310 

NapervSJe, H. 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.. 
Tower1.Su«e3C 

Downers Grova, IL 60515 
Tel. (630) 436-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 VV. 6 3 n l S t . _ 

Tel. 773-735-7709 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 S t . M a t "-
T e i 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETHJ.YERKĖS 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 81. Chfcago, H. 
TeL 773-738-6688 

4707 8. Gateri, La Orsnge. IL 
Tat 708-388-4487 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai 773-886-3188 
Namų t*t. 847-381-3772 
6746 Weat 63rd 8traat 

Vai. pMnd. ir ketvd. 3 v p p - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus 
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INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 
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Center tor help.1200 S. York, 

Elmhurat, IL 60126 
630-941-2809 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
FoKow. Amticmn Acadtmy of 

Family Pmctica 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.eistAve. 
Hobart, * 48342 Fa* 

947-6879 
947 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

SVEIKINIMAI „DRAUGUI" 90-OJO 
GIMTADIENIO PROGA 

•Atstovu rūmų biudžeto 
komiteto pirm. John Ka-
sich pareiškė nedalyvau
siąs respublikonų pirminiuose 
rinkimuose renkant kandida
tą į prezidentus ir nekaudida-
tuosiąs rinkimuose. Kasich 
pritarė George W. Bush kandi
datūrai į prezidentus. Kritikai 
teigia, kad per greitai respub
likonų partijos pareigūnai re
mia kandidatą George W. 
Bush — be debatų, be visuo
menės pritarimo. Tai kelia ga
limybę nusivylusiems bal
suotojams pritarti trečios par
tijos kandidatui. Bush rėmėjai 
aiškina, kad respublikonai ne
gali rizikuoti pralaimėti 2000 
m. prezidento rinkimus, nes 
tarp kitko, išrinktam prezi
dentui teks paskirti tris 
Aukščiausiojo teismo teisėjus, 
(Rehnąuist, O'Connor ir Ste-
vens išėjus į pensiją). Tai 
svarbu, nes Aukščiausias teis
mas diktuoja krašto kryptį, 
aiškindamas įstatymus. Jie 
remia Bush, nes jis gerai 
žinomas ir mėgstamas guber
natorius; apklausose jis teigia-
miau įvertinamas už demok
ratus Gore ir Bradley. (Fox 
news, WSJ) 

" • Taivanas tvirt ino esąs 
atskiras kraš tas , o ne Kini
jos dalis, tuomi atmesdamas 
„vienos Kinijos" politiką. Kini
ja pareiškė, kad prieš 11 metų 
pagamino neutrono bombą ir 
galioti Taivaną prievarta pri
jungti. JAV vyriausybė pakar
tojo remianti „vienos Kinijos" 
politiką, t.y., pritaria Kinijai. 
(WSJ) 

' Imigracijos departa-
• nientas (INS) pranešė, kad 

šiais metais nepriims daugiau 
prašymų darbininkų vizoms. Tik 
šešis mėnesius po to, kai Kon
gresas padvigubino darbinin
kų vizų skaičių nuo 65,000 iki 
J.15,000, visos vizos buvo iš
dalintos. INS teigia, kad ne
mažas skaičius vizų teko ne 
įstaigų darbuotojams, kurių 
JAV-ose stygius, o JAV gyven-

tojų pažįstamiems, draugams, 
ir pan. Kartais įstaigomis ap
simetę asmenys užsieniečiams 
už pinigus parūpina vizas. 
Įstaigos aiškina, kad INS per
deda. 1998 metais Indijai bvo 
paskirta 46<& darbininkų vizų, 
Kinijai 10%, Kanadai 4%. 
(WSJ) 

•Peru prez. Fujimori pra
neša, kad sulaikė „Shining 
Path" komunistų teroristų 
vadą Oscar Ramirez, kuris 
1992 m. perėmė vadovavimą 
grupei. (WSJ) 

•Rusįja pranešė, kad tik 
trečdalis svarbiausių kom
piuterių paruošt i 2000 m. 
kompiuterių problemų spren
dimui. Tuo tarpu JAV Atstovų 
rūmai užsienio šalpai siūlo 1.7 
mlj. dol. mažiau negu Clinton 
vyriausybė prašė; Rusijai siū
loma šalpa sumažinta 30%. 
(WSJ) 

•Nors Jamaica dar vis 
kviečia tur is tus, neseniai 
kariuomenė buvo iššaukta 
į sostinę, Kingston, sustabdyti 
smurtą ir įvesti tvarką. Nuo š. 
m. sausio mėnesio maždaug 
500 asmenų buvo nužudyti. 
Jamaica saloje yra 2.6 mln 
gyventojų. (WSJ) 

•Praėjusią savaite Irane 
tūkstančiai studentų susi
kir to m policija. Studentai 
demonstravo septynias dienas 
prieš spaudos suvaržymus, 
laikraščių uždarymus ir pan. 
Tačiau po pirmos dienos poli
cija mėgino demonstracijas 
sustabdyti, tą naktį puldama 
bendrabučių studentus. Irano 
politiką diktuoja prezidentas 
Khatami, remiantis reformą, 
ir griežtų pažiūrų frakcijų va
das, Ayatollah Ali Khamenei. 
Anksčiau buvo manoma, kad 
populiarus prez. Khatami ga
lės vienas įvesti reikalingas 
reformas, tačiau praėjusiais 
metais keli disidentai rašy
tojai buvo nužudyti, Khatami 
rėmėjai policijos persekiojami, 
ir pan. Susidarė vaizdas, kad 
ne prezidentas, o Ayatollah 
Khamenei laiko vyriausybės 
vadžias. Tačiau dabar atrodo, 
kad Ayatollah Kamenei arba 
neturi noro, arba nepajėgia 
sustabdyti reformų, nes po 
policijos puolimų, jis viešai 
studentų atsiprašė ir du atsa
kingi pareigūnai buvo paša
linti. Sakoma, kad jie bus pa
traukti atsakomybėn. Šios de
monstracijos buvo pirmos po 
1979 m. Irano vadovybės per
versmo, kurį rėmė JAV. (WSJ) 

•Po dviejų dienų kovos 
prieš marksistus sukilė
lius, Kolumbijos vyriausybė 
paskelbė pergalę. Kovos metu 
trečdaliui krašto buvo įvestas 
karinis stovis. Tuo tarpu, kur 
ne kur, Kolumbijoje dar vyks
ta neramumai. (WSJ) 

•Koaovo albanai protes
tavo prieš rusų kariuome
nę, kuri buvo pasiųsta palai
kyti taiką. NATO pareigūnai 
viliasi, kad rusai galės nura
minti serbus, kurie dar ne
pabėgo iš Kosovo ir dabar bijo 
albanų keršto. (WSJ) 

Dienraščio „Draugo" 
90-ties metų jubiliejaus 
proga sveikiname vyr. re
daktorę Danutę Bindokie-
nę ir visus tarnautojus, 
linkime ir toliau ištver
mingai darbuotis mūsų. 
tautiečių labui, puoselė
jant lietuviškumą, savi
tarpio meilę, domėjimąsi 
tautos reikalais bei rūpes
čiais. 

„Draugas", gyvavęs tiek 
metų ir po savo sparnu 
glaudęs lietuvius, tegul 
ateityje lieka kūrybingas ir 
gyvybingas. 

Lietuvos Šv. Kazimiero 
seserų kongregacija 

Gen. vyr. sesuo Remigija 
ir kitos seserys 

Gerbiamieji laikraščio leidėjai ir darbuotojai, 

nuoširdžiai sveikinu „Draugą", sulaukusį 90mečio 
jubiliejaus. 

Jūsų visų atliekamas darbas žavi tiek nuosekliu in
formacijos teikimu skaitytojams, tiek, kas man ypač 
atrodo svarbu, dėmesiu kultūrai, tautos identitetui. 

Per šį ilgą laikotarpį „Draugas" įgijo daug bičiulių vi
same pasaulyje, įtraukdamas lietuvių išeiviją į pras
mingą ir turiningą veiklą. 

Jubiliejaus proga linkiu begalinės energijos, kū
rybingų minčių, atkaklumo ir jėgų įgyvendinant savo 
užsibrėžtus tikslus (taip artėjant prie šimtmečio jubilie
jaus) ir išliekant kasdieniu draugu daugeliui lietuvių 
pasaulyje. 

Su geriausiais linkėjimais, 
Arūnas Bėkšta, 

Lietuvos kultūros ministras 

Mielieji kolegos, 

Nuoširdžiausi sveikini
mai! Ilgiausių metų! 

Baltic News Service (BNS) 
kolektyvas 

•Šiaurės Airijoje ąvyko 
politinė krizė po to, kai pro
testantai atmetė planą vyk
dyti pereitų metų taikos su
tartį. Ulster partija nesutiko 
dalintis galia su IRA politine 
šaka tol, kol IRA kariuomenė 
tebėra nenusiginklavusi. (WSJ 

•Senatas pr i tarė įstaty
mo pataisai , leisti ne HMO 
draudos įstaigoms, o gydyto
jams ir pacientams spręsti 
kaip ilgai moterys gali išbūti 
ligoninėse po krūties vėžio 
operacijos. (WSJ) 

•Jungt inės Tautos prane
ša, kad po stiprių kovų Su
dane per 150,000 asmenų liko 
be maisto. Pietuose krikščio
nių ir kitų tikybų sukilėliai 
kovoja, reikalaudami neprik
lausomybės nuo arabais apgy
vendinto šiaurinio Sudano. 
(WSJ) 

•JAV policijos ieškomas 
žudikas Meksikos pasie
nyje pasidavė Texas pa
reigūnams. Meksikietis Rafael 
Resendez-Ramirez įtariamas 
nužudęs 8 asmenis, gyvena-
načius prie geležinkelio. JAV 
Teisės pareigūnai teigia, kad 
žymiai anksčiau buvo galima 
suimti Ramirez, nes yra išvys
tyta technologija sekti žmog
žudžius ir prievartautojus. Ta
čiau policija ja nesinaudoja. 
(Fox news) 

Didžiai Gerbiamas „Drauge", 
Mielieji skaitytojai, 

Su ypatingu džiaugsmu savo ir Lietuvos Ambasados 
Vašingtone vardu sveikinu Jus 90-ojo jubiliejaus proga 
ir širdingai linkiu — ^raugui" kasdien gausėjančio 
ištikimų skaitytojų būrio, skaitytojams džiugių aki
mirkų prie mėgstamo dienraščio puslapių ir visiems 
Jums sėkmės bei ilgiausių metų. 

Te tiesa ir šviesa toliau lydi „Draugo" žingsnius. 
Nuoširdžiai Jūsų — 

Stasys Sakalauskas 
Lietuvos Respublikos Ambasadorius 

Jungtinėse Amerikos Valstijose 

1999 m. liepos 12 d. 
Washington, D.C. 

Lietuvos rašytojų vardu — širdingi sveikinimai 90-metį 
švenčiančiam „Draugui". 

Mūsų gyvenimas buvo ir tebėra drauge su „Draugu". 
Ypač brangus šeštadieninis priedas. Sovietmečiu jis 

buvo laisvos literatūrinės minties laukas, deja, ne kiek
vieno akiai matomas. Nūnai džiaugiamės Jūsų dosnu

mu — Lietuvos literatūrinio gyvenimo atvaizdas 
„Drauge" nuodugnus ir raiškus. 

Ačiū ir sėkmės — Jums ir visam bendradarbių būriui. 
Ilgiausių metų! 

• 

Gyvuok XXI šimtmetyje! 
Sveikindami „Draugą" 90 metų gimtadienyje 
liepos 12 d., papuoškimejo fondą milijoniniu 
vainiku, kad jis, lyg užkopęs į Biliūno pasakos 
kalną, paliestų švyturį ir per visą XXI šimtmetį 

toliau skleistų šviesos spindulius. 

Vytautas Kasniūnas 
„Tėvynės" redaktorius 

Danutė Bindokienė 

Nuo ..Lituanicos 99 
99 

iki 99Apollo 99 

Valentinas Sventickas 
Lietuvos Rašytojų sąjungos pirmininkas 

Kai didžiulį vandens plotą 
sujudina stipresnis vėjas, su-
siraukšleja ramus jo pavir
šius, o pabudusios bangos pra
deda kelionę žemes link, kad 
šlapiu savo liežuviu lyžtelėtų 
krantą ir išnyktų. Jeigu vejas 
stiprėja ir virsta audra, ban
gos didėja, lenktyniauja, kuri 
aukščiau iškils, pasilypėjusi 
ant jau buvusiųjų keterų, kuri 
garsiau suos, pasiekusi kran
tą. Tačiau visų pirma reikėjo 
pradžios — sujudinti vandens 
paviršių, kad jis atgytų. 

Argi ne taip su visais gam
tos dėsniais ir žmogaus pra
dėtais procesais? Visi išra
dimai ir atradimai pirmiausia 
švystelėjo nauja idėja, ilgai
niui įgyvendinta, išbandyta, 
kol kažkas sumanė ją patobu
linti, žengti dar žingsnį pir
myn jau pramintu taku. Ypač 
šio šimtmečio būvyje žmonija 
labai toli tuo atradimų-išra-
dimų keliu nukeliavo. Ir gali
ma tik įsivaizduoti, kokias 
aukštumas būtų pasiekusi, jei 
savo energiją bei išteklius ne
būtų išeikvojusi griovimo dar
bui — karams, žudynėms, ne
apykantai. 

Vyriausieji mūsų tautiečiai 
tikriausiai tebeprisimena sen
saciją, kai pirmą kartą žmo
gus galėjo prilygti paukščiui, 
kuriam sparnų slapčia pa
vydėjo ir apie galimybę skristi 
svajojo nuo žmonijos sau
lėtekio. Ar tai buvo Charles 
Lindbergh, ar kuris kitas pra
muštgalvis, išdrįsęs pakilti 
nuo žemės savo paties pasiga
mintu ..orlaiviu", jis žmonių 
jau buvo laikomas tiesiog ste
bukladariu. 

Ir lietuviai paliko savo gi
lius pėdsakus ankstyvųjų 
skrydžių istorijoje, tik, gaila, 
kad pirmieji mūsų drąsuoliai 
lakūnai savo pasiekimais ne
galėjo pasidžiaugti. Pirmasis 
jų skrydis per Atlantą buvo ir 
paskutinis. Dabar tik labai 
trapaus ir primityvaus lėktu
vėlio, pavadinto „Lituanica", 
skeveldros ir dar šiek tiek 
senienų iš „anų laikų" Vytau
to Didžiojo muziejuje Kaune 
mums liudija, kad Dariaus ir 
Girėno skrydis — faktas. 

Prieš kiek daugiau kaip 60 
metų, liepos 17 d., lietuvių 
tautą ištiko tragedija, kai vi
sai netoli Lietuvos sienos, Vo
kietijoje, nukrito ir sudužo 
„Lituanica", vis dėlto nu
galėjusi Atlanto vandenyną. 
Nors abu jos lakūnai žuvo ir 
sugrįžo į tėvynę karstuose, jie 
savo užsibrėžtą uždavinį atli
ko, tik neužbaigė — ir ne dėl 

savo kaltės. 
Nuo 1936 metų, kai nukrito 

,.Lituanica", nuo pirmojo 
-rkrydžio per Atlantą, kuri at
liko amerikietis Lindbergh, 
rodos, nepraėjo tiek daug 
metų, bet skridimo idėja, tary
tum audros išjudinta banga, 
iškilo į neįtikėtinas aukštu
mas — iki pat Menulio! L'ž 
kelių dienų (liepos 20; sueis 
30 metų nuo galbūt didžiausio 
žmogaus atlikto pasiekimo, 
kai jis pirmą kartą pastate 
koją visiškai kitos planetos 
paviršiuje. 

Nuo amenkietiškojo „Spirit 
of St. Louis". nuo lietuviš
kosios „Lituanicos" iki „Apol
lo" erdvėlaivio, kuris ne tik 
pasiekė Menulį, bet su savimi 
iškėlė ir žmogų, neatrodo toks 
ilgas laiko tarpas, ypač pri
simenant, kad pasaulis dar 
buvo priverstas pergyventi 
Antrojo pasaulinio karo siau
bą ir, jam pasibaigus, atstaty
ti griuvėsius, apraudoti žuvu
siuosius, vėl sumegzti nor
malų gyvenimą. 

1969 m. liepos 20 d., kai iš 
.Apollo 11" išlipo pirmasis 
JAV astronautas ir jo žings
nius, sulaikęs kvėpavimą, ste
bėjo visas pasaulis, tas nepa
kartojamas momentas pakeitė 
žmonijos istoriją. Daugelis 
matė ir savo akimis netikėjo, 
o sovietų propagandos mašina 
netruko skelbti, kad visa tai 
tik apgavyste, kad Amerika 
tikrai neturi nei „smegenų, 
nei galimybių" išvystyti tokią 
erdvių skrydžių techniką, tad 
astronautai Armstrong ir Al-
drin tikriausiai vaikščiojo 
kažkur amerikietiškoje dyku
moje ne ant Menulio. 

,Apollo" erdvėlaivių skry
džių buvo keletas.(12, 14, 15, 
16 ir 17), Mėnulio paviršių il
gainiui mindė visas tuzinas 
astronautų, į Žemę jie parvežė 
daugiau kaip 838 svarus 
mėnuliškų „suvenyrų" — ak
menų, todei pagaliau, ne tik 
didžiausi skeptikai, bet ir so
vietai įtikėjo, kad tai tiesa. 

Šiandien planuojamos ke
lionės j Marsą, ruošiamasi 
statyti erdvių stotį už Žemes 
traukos ribų. o nedideli erd-
vėlaivukai, aprūpinti įvai
riais instrumentais, nukeliau
ja neįsivaizduojamai toli, į 
pačius mūsų Saules sistemos 
pakraščius, ir dar toliau. 

Bet mes su pasididžiavimu 
— ir liūdesiu — tebeprisime
name savo didvyrius lakūnus 
Darių ir Girėną, esame jiems 
dėkingi už dovaną, kurią pa
dovanojo savo tėvynei. 

Tęsinys 
tJSSi Nr.8 

BAJORAS 
JURGIS JANKUS 

— Pažįstam, pažįstam, kur čia vieną teturėdami ne-
pažinsim, — pirmoji atsiliepė senoji Poškienė ir pa
prašė sėstis. 

— Sėsk, būsi svečias. Nors mokyklinių vaikų nebetu
rime, o vaikaitis lopšy tebesispardo, tai ir mokytojui 
tokie namai svetimesni, nors panelė mokytoja Valenti
na ir mūsų troboj būdavo kaip namie. 

Čfa atrodė buvo kitokie namai. Ligi šiol tegirdėda
vau tik Tina, ne sykį pagalvodavau, kad jos tikro var
do gal niekas net nežino, o čia jau Valentina. Prie to 
dar pridėjo, kad iš savo namų ji atvežusi ir jurginų, ir 
bijūnų, kokių čia niekas neturėjo. Tada atsiminiau, 
kad mačiau juos net per tvoreles virstančius. 

Kiek šnektelėjęs apie mokyklą, tėvus ir apie aną 
kraštą, iš kur čia atsiradau, atsiminiau, kad pirmą sy
kį užėjus nereikia ilgai žmonių gaišinti, ypač tokių, 
kuriems Valentina arčiau širdies, pasisakiau ko atė
jės. Čia labai gyvai į kalbą įsiterpė abu vyrai. Senasis 
atsiminė, kad ir jie sykį buvo tokią sukynę pasidarę. 
Visą žiemą turėję smagumo, tik kai bernai pamėgo, 
ratą sulaužė, kito iš niekur nepasisekė gauti, tai taip 
ir pasiliko, 

Kai paprašiau, ar negalėtų padaryti rogutes, jauna
sis pasakė, kad jo tebesančios dar visiškai geros. 

— Einam pažiūrėsim, — pakvietė. 

— Pažiūrėkit, ar nereikės perkaustyti? — pridėjo 
tėvas. 

Nusivedė į daržinės priestatą, užlipo ant užlų, pasi-
brazdino ir padavė rogutes. Net ne tokias, kokias bu
vau galvojęs, bet tikras, gražiai užlenktomis ir pa
kaustytomis pavažomis. Geležys buvo aprūdijusios, 
bet pakankamai storos, kad reikėtų perkaustyti. Kai 
namie sukynes darydavom, pavažoms būdavo geri 
nu8klembtais galais lentgaliai, o apie kokį kaustymą 
niekam nė galvon neateidavo. 

— O kartį ir ratą jau turite? — nulipęs paklausė. 
— Karties žadėjau eiti pas eigulį, o rato visiškai ne

reikės. 
Ir paaiškinau, kaip be rato galvoju padaryti. Tik per 

kartį išgręšime skylę, į kuolo viršų įkalsime kokią ap
valią geležį, užmausim ir suk. 

Ir jam patiko, kad nereikės nei rato, nei priėjo kar
ties raišioti. 

— Gerai, sugalvojai, — pagyrė. — Einam. 
Nutylėjau, kad sugalvojimas ne mano, kad esu ma

tęs kitur taip padarytą. 
Už daržinės pastogėje buvo prikrauta karčių. Skal

dytų ir apvalių. Išsistovėjusių, greičiausiai tvoroje bu
vusių. Parinko vieną tokią neploną ir gana ilgą. 

— Kaip manai, ar bus gera0 

Man atrodė, kad net per daug gera, bet pasakiau: 
— Turėtų būti. 
— Manau, kad turėtų, — pritarė ir jis. — Griebk už 

ano galo. 
Paėmiau už plongalio. iškelem iš pastogės, nusine

šėm prie kalvės. Viską aptarėm, o kai prieš Naujus 

Metus pastatėm, susirinko ne vien vaikai, bet visas 
kaimas. Pajutau, kad ir aš pradedu įleisti savo šaknis. 

Kai ant ledo prisilakstėm, kai pakankamas skaičius 
iš smagiai sukamų rogučių kulvirsčiais išsivertė, jau
nimą pasikvietė Baniai pas juos Naujų Metų palaukti. 
Sakė rinktis tuoj po vakarienės. Tą vakarą pirmą sykį 
rimtai atsiverčiau storoką Tinos sąsiuvinį. Buvau atsi
vertęs ir anksčiau, bet nesiryžau skaityti — nieko 
skaitoma jame nebuvo. Tik vardai, pavardės, iš kur 
atėjo, kur išėjo. Tik nuėjęs pas Poškus supratau.kad 
reikėjo prieš einant į jos sąsiuvinį pasižiūrėti. Šne
kėjau ir nežinojau su kuo šneku. Tik kai atėjom ant 
ledo pamatuoti kokio ilgumo reikės kuolo, kad gerai į 
balos dugną įsmigtų, išgirdau Vincą Juozuku Poškutį 
šaukiant. Nuo to laiko jis man tapo Juozu ir net gana 
artimu. Kai fizikos pamokoms kokių priemonių vien 
su peiliuku negalėdavau pasigaminti, bėgau pas jį, o 
jis niekada neatsisakydavo. Fizika, matyti, ir Tinai 
buvo ne prie širdies, kad jokios, net ir paprasčiausios 
priemonėlės mokykloje nebuvo. 

Iš Tinos sąsiuvinio sužinojau, kad Baniene yra Kos-
tancija, kaimynų Koste vadinama, Banys Pilypas, sū
nus Vladas, Bladze šaukiamas, o duktė Teodora, Ta-
vute vadinama, jau ištekėjusi ir net į kitą valsčių 
išėjusi. 

Kas kiti rinksis nežinojau. Patys vardų nepasisaky
davo, o aš klausti nedrįsau, tai ir laukdavau, kad iš ko 
nors nugirsiu, o dabar turėjau sąsiuvinį. 

Pavalgęs pažiūrėjau pro langą į menulio apšviestą 
kaimą, ir praėjo noras eiti. Kad tai butu gimnazija ir 
laikydami būtų nesulaikę, o čia buvo. lyg reikėtų bristi 

į tamsų vandenį, kur nežinai kokios duobės yra dugne. 
Prisirinks pilna troba, ir nė vieno pažįstamo. Vienas 
kitas matytas eglutėje, dar vienas kitas ant ledo. Su 
kai kuriais persimesta žodžiu kitu. o jie turi savo bū
rius, savo šnekas, savo nuotykius. 

Pasiėmiau smuiką ir ėmiau kliunkinti stygas. Smui
ką paveldėjau iš tėvo. Jaunas eidavo į vestuves groti. 
kai jau gerai pačirškindamas išsivežiau ją į gimnazija, 
jis nebegrojo. Muzikos mokytojo kiek aplamdytas, jau 
tikau į gimnazijos orkestrėlį, o praėjusią vasarą moky
tojų kursuose jis ir labai pritiko. Kiti lamdė filharmo
niją, kliunkino pianiną, o aš turėjau gatavą smuiką. 
Kokioje mokykloje, ypač kaime, jie ras filharmonijas ir 
pianinus, o mano instrumentas gali eiti visur kartu. 
Be jo ir per eglutę kažin ar vaikų daineles būtų taip 
gražiai suskambėjusios. Net visiškai kitokios negu 
Tina mokė. 

— Tąi kaip. ponas mokytojau, ar nesirengi pas Ba
nius? — įkišo galvą pro duris Rozalija. 

— Kad nežinau. Lyg tinginys pradeda imti, — nera
dau ką geriau pasakyti. 

— Tai tau' Tokiam amžiuje. Jau kada girdėti dai
nuoja. Nebent kokia liga imtų. Gal peršalai su ta su
kynę. 

Lyg emė noras sakyti, kad šiurpuliukai ima. bet pats 
savęs susisarmatinau ir pasakiau, kad tik pajuoka
vau. Kad rengiuosi eiti. tik nenoriu nulėkti pirmas. 

Nebebuvo kaip. Nuėjau Troba buvo pilna, maniau, 
kad įslinksiu nepastebėtas, susirasiu Banius, pasisvei
kinsiu kaip pridera pirmą syk) atėjusiam, bet nepavy
ko. Jie buvo pasistato žvalgus , (B.d.1 
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Jie gyveno kartu. Tėvai, kiai nuskamba, 
žinoma, buvo nepatenkinti — „Jeigu jūs norite? 
kaip gi taip, be vestuvių? J ie 
draugavo seniai įjau nuo gim
nazijos laikų), studijas pasi
rinko viename universitete, 
nors ir ne tuos pačius dalykus. 

Aldona 
parodo storoką knygą. Čia 
a p i e . " Senutė nustoja šyp
sotis. 

„Tai gal apie šventuosius?" 
..Taigi", — Aldona nustem-

Sieke jis inžinerijos laipsnio, o ba. kad ji atspėjo. Gal anks-
ji — humanitarė. Nuo tėvų to- čiau kas... 
liau. kitame mieste, tai surado „Ne-rei-kia. Aš juos pa-ma-
kuklų butelį — pagal jo sti- tysiu. Greit... 
pendiją ir jos mažus dalinius 
uždarbius vakarais. 

J i buvo atvira ir, aišku, jos 
motina žinojo apie jų padėtį. 
Apsivestų, bet iš ko? Tiek 

„Tai pailsėkit, aš čia pa
būsiu, gal jums ko reiks. Va, 
gėlyčių atnešiau". 

„Pabūk. Gražios, ačiū." 
Aldona buvo pamiršusi — 

pragyvenimas brangus, kad gėlės gulėjo prie jos rankinu-
jei ir abiejų tėvai pridėtų... 
Bet tėvai turi kitus vaikus, 
jaunesnius. O ir vestuvės... J is 
tik nusijuokia: juk ir žiedams 
iš jų išteklių neužtektų. 

„Gal vieną kaip nors nu
pirkčiau. O kaip su kitu? Negi 
vieną žiedą abu mūvesim? — 
Ir tuo vyras užbaigdavo kalbą. 

Tėvai pataria — liepia pa
laukti, gyvent atskirai, apsi
galvoti. O kaip jie lauks, kai 
seniai nebeatskiriami ir kai 
jiems drauge lengviau išsi
laikyti — mokykloj ar bet kur. 

Tą vakarą jie buvo susitarę 
eit į kiną. Jam tik po sunkaus 
egzamino, o ji šiek tiek pelnė 
tris dienas kaimynų vaikus 
saugodama, taigi, turi atlie
kamą pinigėlį. 

Ir jau buvo beeiną, kai ji, 
žvilgterėjusi į savo kalendo
rių, atsiminė, kad buvo pa
sižadėjusi tą vakarą nueiti į li
gonine, kur seneliai. Laisvu 
noru. per tą organizaciją, ku
rios ji nare. „Volunteer!" — 
Jai . tas ir žodis gražus. Ten ji 
atsigauna, pailsi, kam nors 
kiek gera padaro. Tenai pi
nigų nepelnys, bet (kartais ka
vos leidžia su bandele ligo
ninės kavinėj veltui' išgerti.) 
Čia kitoks užsipelnymas — 
dvasinis. 

Jis buvo gerokai nepaten
kintas! Prikaišiojo: 

„Tu nepraktiška. Kur mes 
nueisim taip? Ne kitiems pa
dėk, mums reikia dar kad kas 
padėtų". 

„Na. užteks, užteks. Ne vis
kas apmokama, brangiausi, 
esminiai dalykai dažniausiai 
— ne. Bet ir tų gyvenime rei
kia, esmingiausių..." 

Ji tik prie jo prigludo, pakšt 
į veidą ir išbėgo. 

Jau ir vėlinasi. Tenai ji ne 
viena laisvanorė padėjėja — 
yra daugiau. Budinti seselė 
jau į kitus ligoninės kamba
rius moteris paskirsčiusi porą 
ir vyrų. Jai pasiliko tik labai 
sena senute, jau beveik 
mirštanti. Seselė paaiškino, 
kad ji mažai ir bekalba, tačiau 
atidžiai dar klausosi, ypač jau
no, kai skaito ar pasakoja. 

_Ar turi atsinešusi kokią 
knygą?" 

„Tunu". 
„Tai gerai. Gal klausydama

si užmigs0 Bet pabūkite prie 
jos. Mes turim per daug ligo
nių ir per daug svarbesnių 
problemų". 

..Suprantu". 
Įėjusi į palatą, rado iš

sekusią, išblyškusią, gulinčią 
būtybę, bet gražių veido bruo
žu, tarytum net kiek šyp
sančią. 

Atsisėda netoli jos ant 
kėdes, sklaisto savo knygą — 
šventųjų gyvenimo istorijas. 
Gal tie braškantys lapai? Kad 
ligone pabudusi prasimerkia, 
tuoj paklausia: 

..Kuo tu vardu0" 

.Aldona". 
Užsimerkusi ilgai patyli. Al

dona atsargiai užtraukia jos 
nushnkusią antklodę, apkam
šo pakraščiuose. 

.Ar tu... Nori skaityt? Visi. 
visi skai..." — Jos kalba 
trūkčioja, bet skiemenys aiš-

ko. Suieško spintelėj vazą, 
įpila vandens, pamerkia. Tai 
nasturtos, kurių ateidama 
paskynę iš kaimynų pašalės. 
Kai ji gėles pastato ant stale
lio prie lovos, senutė paprašo, 
kad pakeltų lovos galvūgalį. 
Pusiausėdom ji žvelgia į gėles, 
vėl nusišypso, nebeatrodo mie
guista. 

Aldona prisi traukia savo 
kėdę dar arčiau, nes ligonė 
silpnu balsu mėgina kažką sa
kyt. 

,Aš tau... Aldona — gražus 
vardas..." 

,Ačiū". 
„Aš irgi buvau jauna. Gal ir 

graži. Dai-nuo-davom..." 
„Labai nesivarginkit. Gal aš 

juras vieną istoriją, gerai. Kai 
skaitysiu, pasnūduriuokit". 

„Aš gi sakiau... Man skaito 
visi. Maldas ir... Nereikia. 
Pati meldžiuos, tyliai". 

„Atsiprašau! Gerai. Paty
lėsim". 

„Netylėsim, — Senutė valin
gai atsiliepia, — Aš tau... 
Daug turiu... Kiti nesiklau
so..." 

„O, tai gerai, kalbėkit! Aš 
mielai jūsų pasiklausysiu". 

„Mano amžinatilsi vyras... 
J i s tik apie save, aš jo kiaušy -
davaus, jis — ne. Bet mes su
tikom..." 

Aldona uždeda ranką ant jos 
dešinės, paglosto. 

„Pailsėkit, pamažu". 
„Pailsėsiu, ilgai, per am

žius..." 
„Bet kaip jums žiedą paliko? 

Ligoninėj neleidžia..." — Aldo
na nori pakeisti temą, kad se
nutė nesijaudintų. 

Senutė suspaudžia lūpas, 
kalba energingai, nors balsas 
silpnas: 

„Susiginčijau, leido. Žiedas 
— amžinas, vedybinis, prisiek
ta... Kaip gyveni, taip — kaip 
moki. Bet prisiekta — nenu-
mest. nemainyt. 

„Tai gerai, kad leido. Jums 
ramiau, ar ne? Primena sa
vus, vyrą..." 

„Primena daug. daug". — Ir 
ji užsimerkia. 

Aldona atsikvepia. Atsilošia 
kėdėj, nori pati pailsėt. Bet 
netrukus ligonė vėl prašneka 
— gana aiškiai, nors trūk
čiojančiai: 

„Aš tau pasakysiu... apie 
žiedus. Gal kad patinki man. 
Žiedas jungia abu. O neiš-
nešioja visi. Vieni nenori, kiti 
negali. Buvau paauglė, mano 
motina verkė. Tėvai sugyveno, 
bet... Tėvelis vaikė vištas iš 
rugių. Švyst grumstą — štiš! 
Neklauso. Vėl — švyst! Su 
grumstu — dzin — toli, ru
giuose, palaido būta ant 
piršto..." 

„Ir nebesurado rugiuose?" 
„Ne. Mama verkė, tėvas pik

tas... Negi pirks kitą, anas-
pašventintas". — Ji užbaigia 
labai tyliai. Ir prisnūsta. 

Ligoninėj tylu, kartais tik 
atsargūs žingsniai koridoriuj. 
Aldona sklaisto knygą, žvilg
teri į laikrodėlį — dar jai 
budėti kiek. 

Netrukus vėl senutė praš
neka — aiškiai, tvirtai: 

„Ir mano vyras... Brangūs 

„KARIO" ŽURNALUI SUKAKO 80 
METŲ 

„Aldona atsisėdo prie senutes lovos ir atsiskleidė knyga..." 
Nuotr. Algimanto Žižiūno 

žiedai, išgraviruoti aukse mū
sų vardai... Mylėjau ir vyrą, ir 
žiedą". 

„Tą, kur dabartur i te?" 
„Kam klaust! Nėra kito. Ir 

nebuvo. Nors kartais nesuti
kom. Žmogus darbštus, o 
ūmus. Kitokio manymo — ne
lengva buvo". 

Aldona vėl paglosto jos 
ranką: blizga apvalutis žiedas, 
nugludinto aukso. 

„Koks gražus! Jums atmini
mas — ištikimybės", — Aldo
na susijaudinusi. 

Ilgai senute patyli — 
neužsimerkusi, įsižiūrėjusi į 
baitą ligoninės sieną. Tada ji 
žvilgsnį perkelia į mergaitės 
veidą. Tyliai: 

„Bet vyras... Kaip ir mano 
tėvelis — pametė savo. Gra
žus, aiškios graviūros, nenu-
sitrynęs. Matai, jis dirbo ne 
fiziškai. O kartą... Gal taip 
skirta. Užsimanė vandentiekį 
taisyt pats. Tik vėliau pamatė, 
kad nebėr. Žiedo, brangaus, 
graviruoto..." 

„Pametė? Kaip gaila! Bet ne 
jo kaltė". 

„Ne. Gal tik per aplaidumą. 
Įkrito į vamzdį. Liūdėjom. 
Pašventintas. Amžinas". 

Aldona susimąsto apie save. 
Kada j ie įsigys, kada paš
ventins? 

Senutė pradeda sunkiai al
suoti, lyg pagargaliuodama. 
Išsigandusi Aldona nori spus-
telt seselės skambutį — pa
šaukt. 

Bet ligonė aprimsta, atsi
gręžia į ją: 

„Vaikeli. Žiūrėk... Ištiesia 
nusilpusią ranką. — Žiūrėk, 
nugludintas. Be graviūrų. Ogi 
nuo darbo. 

J i paprašo nuleisti žemyn lo
vos galvūgalį atsilošia užsi-

merkusi. 
Kai Aldonai jau laikas išeit, 

senute pabunda Pasuka galvą 
ir pamoja silpn- rankos jude
siu. Aldonai pri.-:lenkus: 

„Nuimk žiedą Nuo mano 
piršto..." 

Aldona pagalvoja: nori iš 
arčiau parodyt Lengvai nu
mauna nuo suiysusio piršto 
blizgantį žiedą, grožisi. Senutė 
— tvirtai taria: 

„Atiduodu. Neturiu vaikų. 
Dirbk, gludink kibiau..." 

Aldona sustingsta. Su žiedu 
rankoje — išsigandusi. Ką da
ryt, kaip jai atgai uždėt. Ir tuo 
laiku įeina bud.nti sesele, tą 
naktį — vyriausia. Ligone 
žiūri į ją, net galvą mėgina 
kilstelti: 

„Sesele... Tai mergaitei ati
duodu žiedą. Aš dar su protu. 
sesele. Jai reiks, atiduodu..." 

Vyriausia sesele žiūri į 
vieną, į antrą. Supratusi — 
linkteli galva. J i daug ligo
ninėj yra mačiusi. 

Aldona išeidama pabučiuoja 
senutei ranką ir į kaktą. J i lyg 
skriste skrenda koridoriais, 
gatve — iki namų. 

Už dviejų dienų, kai Aldona 
vėl būtų budėjusi, ta pati se
selė jai pasako: senutė prieš 
dieną mirė. 

Aldona atsiprašo nuo bu
dėjimo, tik sužino senutes 
adresą, paskui — jos laidotu
vių tvarką. 

U su savo berneliu nutaria 
už kelių savaičių ruošti ku
klias jungtuves. Jos draugą 
stipriai paveikė papasakotas 
ligoninėj pasikalbėjimas su 
senute. 

Antrą žiedą iš jų -utaupų 
nebus sunku nusipirkti. 

Gegužes 22 diena šiuo me
tu Lietuvoje einančiam „Ka
rio" žurnalui buvo sukaktu
vinė da ta . Lygiai prieš 80 me
tų pasirodė Lietuvos karių 
savai t raš t i s , kuris pradžioje 
vadinosi „Kariškių žodis", iš 
kurio vėliau išsivystė „Kario " 
žurna las . 

..Kariškių žodžio" t iražas iš
augo iki 4,000 egzempliorių, o 
nuo 1920 m. spalio mėnesio j is 
j a u išeidavo „Kario" vardu, 
tačiau paveldėjo pirmojo lei
dinio numeraciją 1930 m. 
„Kario" t iražas buvo 20,000 
egzempliorių, o 1940-siais ėjo 
33.000 egz. tiražu. 

1940 m. vasarą komunistų 
valdžia „Karį" uždarė ir vieto
je jo pradžioje ejo „Karių tie
sa", o nuo tų metų rudens — 
„Raudonarmietis" . 1941-1944 
metais vokiečiai okupantai ir
gi leido spausdinti karinio po
būdžio leidinį lietuvių kalba, 
bet ta i nebuvo Lietuvos ka
r iuomenes tradicijų tęsinys. 

„Kario" žurnalas buvo at
gaivintas Nevv Yorke, kuomet 
1950 m. lapkričio 23 d. pra
dėjo eiti Lietuvos karių vete
ranų leistas žurnalas, reda
guojamas jau Lietuvoje šį dar
bą pradėjusio redaktoriaus S. 
Urbono. 

Kuomet Lietuva vėl atgavo 
nepriklausomybę „Kario" žur
nalas vėl buvo a tkur tas 1991 
m. sausio mėnesį. Prieškari
niais laikais žurnalas dau
giausia buvo savaitinis (išsky
rus 1939-1940 m., kuomet 
išėjo 3 kar tus per savaitę). 

Nevv Yorke ir vėl Lietuvoje 
iki 1997-ųjų jis buvo mėne
siniu leidiniu, o 1998-siais jis 
rodydavosi kartą per savaitę, 
tačiau gan mažos apimties. 
Nuo 1999 m. sausio žurnalas 
eina du kar tus per mėnesį, 
gerokai padidinęs puslapių 
skaičių ir pagerinęs išvaizdą, 
turinį. Buvo.suformuota nauja 
redakcija, kurioje dirba penki 
žurnal is tai , o jiems padeda ke
liolika neatatinių bendradar
bių. 

Pirmą kartą „Kario" ilga
metėje istorijoje redaktore ta
po moteris — Alina Meilūnai-
tė, kuri pagyvino žurnalo tu
rinį, padarė jį aktualų, o ne is
torinio pobūdžio, kokiu kurį 
laiką buvo. 

Dabar žurnale spausdinama 
daug medžiagos apie šių die
nų Lietuvos kariuomenę, svar
stomos jos problemos, gvilde
namos kareiviams įdomios te
mos. Taigi matyti stipri re
dakcine ranka: nededama, kas 
tik pasitaiko. 

Štai , vėliausiai gauto 
„Kario" žurnalo Nr.12 straips
nių pavadinimai: „Gamtosau
ga kariniuose objektuose", 
. .Pirmasis karo prievoles cen

tras", „Žvalgo užrašai", „Poli
gonai laukia išminuotojų", 
„Seimo kontrolierė Leonarda 
Kuodienė" (ji tiria karinių ir 
jos prilygintų institucijų veik
lą), „Kur karių kelią paženk
linę kryžiai". 

Rašoma apie sportą, kultū
rą, net filmus, karinę tech
niką, linksmesnius dalykus. 
Taip pat yra daug nuotraukų, 
kurių didelė dalis — spalvo
tos. Labai pagerėjęs ir žur
nalo laužymas (maketavimas). 
Dabar šį leidinį yra miela pa
imti i rankas. 

Reikia pasveikinti naują, 
jauną redaktorę A Meilūnai-
tę, kuri per trumpą laiką su
gebėjo padaryti tai, ko anks
čiau vyrai redaktoriai nepajė
gė. Kaip atrodo, ji ir kiti re
dakcijos nariai pajėgia atsis
pirti leidėjų (Krašto apsaugos 
ministerijos) varžtams. Apie 
tai sukaktuviniame „Kario" 
numeryje rašoma: 

„Kartais išgirstame prie
kaištų, kad apie kariuomenę 
rašoma pernelyg aštriai. Lai
komės nuomonės, jog nuty

lėdami problemą, ją tik pagili
name. Ilgainiui rasti sprendi
mo būdą tampa pernelyg su
dėtinga. Girdime pastabų, 
kad yra dalykų, dėl kurių ne
verta diskutuoti. Neva yra įs
tatymai, reglamentuojantys 
mūsų nagrinėjamas temas. 
Tačiau įstatymus įgyvendinti 
visame pasaulyje kur kas 
sudėtingiau negu juos sufor
muoti". 

Tai yra gana taiklūs „Kario" 
redakcijos žodžiai, kurių deja, 
nelabai paiso net ne kariška 
spauda. Gaila, kad šiuome
tinis „Kario" žurnalo tiražas 
nėra didelis — 1.500 egz. Bet 
toks tiražas buvo ir 1926-1927 
metais, kuomet „Karys" buvo 
tapęs mažų valdininkų leidi
niu. Dabartinis atviras „Ka
rio" žurnalo pobūdis turėtų jo 
tiražą padidinti. 

Ed. Šu la i t i s 

.* Lietuvos monetų kalyk
la atl iko pirmą tarptautinį 
užsakymą — Estijos banko 
prašymu pagamintos proginės 
1 kronos vertės monetos, skir
tos 130-osioms Estijos Dainų 
festivalio metinėms. Iki šiol 
dauguma Estijos proginių mo
netų buvo kaldinama Skandi
navijos valstybėse. (Eitai 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME PIGIAUSIAS SKRYDŽIŲ KAINAS 

IVTLNIŲ 
IŠ JVAIRIŲ JAV MIESTŲ! 

Taip pat tarime specialias kainas 
iš VILNIAUS j 

Boston 
Chicago 
Detroit 
Lot Angeles 
Miami 
Newark 
SanPrancisco 
Seattle 
Toronto 

$625 
$575 
$785 
$925 
$805 
$575 
$875 
$725 
$675 Prie bilietų kainos 

reikia pridėti mokesčius. 

Nuo Švč. M Marijos — Škaplierine 'liepos 16 d ) iki Šv. Onos ntlairlu (liepos 26 d ) Lietuvoje, pagal tradiciją, 
vyksta rugiapjūte. Nuotr. Viktoro Kapočiau* 

* * * * * 
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 rastinę. Maloniai Jums patarnausime 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

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

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

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


MŪSŲ ŠEIMOSE 

Prel. Antanas Jonušas savo 50 metų kunigystės jubiliejaus proga specia-
lioje audiencijoje su popiežiumi Jonu Paulium II. 

PREL. A. JONUŠAS 
AUKSINĮ KUNIGYSTĖS JUBILIEJŲ 

ŠVENTĖ SU POPIEŽIUM 
Dvasinį pašaukimą prel. 

Antanas Jonušas pradėjo 1942 
m., iš Mažeikių gimnazijos 
įstodamas į Telšių kunigų se
minariją. Lietuvos okupacija 
ir karo įvykiai neišbloškė jo iš 
pašaukimo tapti kunigu, tik 
nubloškė per Eichstaeto ku
nigų seminariją į Romą. Čia. 
Gregoriano universitete, bai
gus teologinius mokslus, 1949 
m. buvo įšventintas kunigu, o 
1968 m. popiežius Paulius VI 
jį pakėlė į prelatus. 

J i s . visiems^ žinomas ne tik 
kaip Šv. Kazimiero kolegijos 
prokuratorius (ūkio vedėjas), 
bet ir labai paslaugus Romą 
lankančių lietuvių vadovas. 
J is laikomas vienu geriausiai 
pažįstančių visus vertingiau
sius Romo? ir Vatikano isto
rinius pan.inklus bei šven
toves. 

Būdamas vysk. Vincento Pa-
dolskio sekretoriumi, prel. A. 
Jonušas yra aplankęs ne tik 
Europos (Angliją, Austriją, 
Belgiją, Šveicariją, Vokietiją) 
valstybes, bet Ameriką ir Ka
nadą. 

Dabar darbuojasi, kaip ir 
nuo pat kunigystės pradžios, 
Šv. Petro bazilikos kapituloje 
ir Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijoje. 

Švenčiant dabar auksinį ku
nigystes jubiliejų Mišias tu
rėjo laimės koncelebruoti kar
tu su šv. Tėvu Jonu Paulium 
II. Prie altoriaus buvo tik trise 
— šv. Tėvas viduryje, šv. Tėvo 
kapelionas iš kaires ir p re! 
Antanas Jonušas iš dešines. 
Tą rytą toje privačioje šv. Tėvo 
koplyčioje suoluose buvo 
aštuoni kunigai. O po šv. 
Mišių buvo prel. Antano 
Jonušo susitikimas su po
piežium Jonu Pauliumi II. 

Po pasimatymo su šv. Tėvu 
kitą dieną prel. A. Jonušas 
savo jubiliejų tęsė, aukodamas 
Mišias lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijoje su kolegijos lietu
viais kunigais studentais, o 
trečiąją dieną su seselėmis 
vienuolėmis. Šią vasarą žada 
nuvažiuoti į Žemaitiją, į Ma
žeikius, švęsti savo penkias
dešimtąjį kunigystes jubiliejų 
savo tėviškėje. 

Tyliai dirbusiam iki šiol pa
saulio centre, Romoje, aptar
navusiam mūsų žymiąją Šv. 
Kazimiero kolegiją (tai lietu
vių dvasinė tvirtovė, prel. 
Lado Tulabos įkurta), lietu
vius ir Vatikaną, visi lietuviai 
linki, kad Dievas leistų prel. 
Antanui Jonušui dar ilgai dar
buotis savo vienuogyne. ^ p 

DRAUGAS, 1999 m. liepos 17 d., šeštadienis 

60 METŲ VEDYBŲ SUKAKTIS 

Minint 50 metų kunigystes jubiliejų, šv. Tėvas savo koplyčioje Vatikane koncelebravo Mišias kartu su jubilia
tais. Prel Antanas Jonušas sėdi viduryje — nuo šv. Tėvo pirmasis iš kaires. 

60 METŲ PRASLINKO KAIP 
GRAŽUS SAPNAS 

Ix» Angeles, CA, gyvenančią Stasę Ličkūnaite-Fledžinskiene 80-jo Kimta-
dienio proga sveikina provaikaite Renata Petraitytė. 

Visuomenininkas, žurnalis
tas, keliauninkas, parašęs ke
letą knygų, net išleidęs savo 
jaunystės poetinių bandymų 
rinkinį, Kazys Karuža su savo 
bendro gyvenimo drauge Jad
vyga sulaukė vedybinio gyve
nimo 60 metų sukaktį. 

Birželio 20 d. jų sūnaus dr. 
Šarūno ir marčios Sandros na
muose, Rolling Hills, CA, buvo 
suruoštas sukaktuvininkams 
pagerbimas, į kurį susirinko 
kelios dešimtys jų draugų ir 
bičiulių. 

Sveikintojų sąrašą sudarė I. 
Aleknavičienė — Arienė ir pir
muoju iškvietė gen. garbės 
konsulą V. Čekanauską, kuris 
pasveikino, apjuosė sukaktu
vininkus iš Lietuvos a ts iųs ta 
tautine juosta ir perskaitė Vil
kaviškio rajono mero pažy
mėjimą, kuriuo Kaziui Karu
žai už nuopelnus sute ikiamas 
garbes piliečio vardas. Biru-
tiečių vardu sveikino jų pirm. 
A. Pažiūrienė; konservatorių 
rėmėjų — A. Markevičius; ka
rių ^Ramovės" — A. Mažeika. 
Dar sveikino rašytoja Alė 
Rūta, žurnalistas J . Kojelis, 
teisininkas I. Medžiukas, V. 
Andrašūnienė, inž. J . Ven
ckus. Kalbas bei linkėjimus 
palydėdavo Č. Geštautas akor
deono muzika. Gauta daug 
sveikinimų raštu, kurių dalis 
buvo perskaityta, kiti buvo tik 
paminėti. Sveikino raš tu vi
suomenininkas A. Regis su 
žmona iš Čikagos, žurnal is tas 
J. Janūsaitis su žmona iš Day-
tona Beach, FL. Vilkaviš
kiečiai J. Gataveckas su 
žmona iš Toronto. Kanados ir 
kiti. 

Dr. Šarūnas Karuža padė
kojo svečiams, susirinkusiems 
pagerbti jo tėvelius. Kalbėjo ir 
pats sukaktuvininkas Kazys 
Karuža, prisimindamas savo 
jaunystės išgyvenimus. Kun. 
St. Anužis, taręs keletą 
žodžių, sukalbėjo maldą. Buvo 
sugiedota „Valio" ir „Ilgiausių 
metų". 

Č. Geštautui, grojant akorde
onu, pirmąjį valsą sušoko, su
kaktuvininkai, po to ir "visi 
svečiai. Visi vaišinosi, šoko, 
linksminosi. Vaišes paruošė 
Sandra Karužienė ir jos moti
na Marija Kindurienė. Svečiai 
linksminosi ir dainavo iki 
vėlumos. 

Kazys Karuža, da r vaiku 
būdamas 1912 m. su tėvais ir 
broliu grįžo iš Škotijos, kur jis 
buvo gimęs. Iš pradžių Karu
žai apsigyveno Alvite, vėliau 
Vokiškėlių kaime, prie pat Vil
kaviškio miesto. Vyresniam 
broliui poetui Petrui Karužai 
anksti mirus, Kazys neteko 
paramos ir stengėsi savo jė
gomis verstis. Mokėsi ir dirbo 
„Naujosios Romuvos" adminis

tracijoje. Vėliau — Pagėgių 
muitinėje, Lie tūkyje" , paga
liau buvo „Maisto" skerdyklos 
vedėju Šakiuose. Su Jadvyga 
Brentaitė susipažino lankyda
mas suaugusių gimnaziją Kau
ne. Likimas juos suvedė, kai 
j i . mokytoja, buvo paskirta 
vaikų darželio vedėja Šilutėje. 
Čia jų keliai susitiko, a ts inau
jino sena pažint is , suliepsnojo 
meilė, kuri nuvedė prie alto
riaus. Žemaičių Naumiestyje, 
bažnyčioje 1939 m. vasario 25 
Kazys ir Jadvyga buvo surišti 
amžinuoju ryšiu. 60 vedybinio 
gyvenimo metų prabėgo kaip 
sapnas, tik vaikai dr. Šarūnas 
ir Giedrė Venckienė su vaikais 
ir vaikaičiais bei vienu provai
kaičiu liudija, kad tai buvo il
gas laikas (gaila, kad Giedrės 
vyras Romas Venckus prieš 
keletą mėnesių staiga mirė). 

Reikia pasidžiaugti , kad su
kaktuvininkai Kazys ir Jadvy
ga dar gerai atrodo ir taip pat 
jaučiasi. Kazys net keletą 
kartų lankėsi Lietuvoje. Savo 
veržlumu ir sumanumu tapęs 
pasiturinčiu, būdamas iš jau
nystės šaulys ir ilgametis šau
lių J. Daumanto kuopos va
das, pirmiausia finansiškai 
parėmė šaulių veiklą Lietu
voje, už ką pakel tas Vilka
viškio šaulių r inkt inės garbes 
šauliu. Parėmė Vilkaviškio 
katedros statybą, krašto mu
ziejų ir kitus svarbius reika
lus. Nuvažiavęs Lietuvon ne
mirko kojų Birštono a r Drus
kininkų mineralinėse gydyk
lose, bet vyksta visur, kur 
susibūrimai, šventės. Ten kal
ba vienus pagirdamas ir 
padrąs indamas, ki tus pas
merkdamas. Savo .pareiški
mais sudomina laikraščių, ra
dijo ir televizijos žurnalis tus. 

Kazys, nepaisant pažengu
sio amžiaus, aktyvus Los An
geles lietuviškų organizacijų 
veikloje. Visur j is dalyvauja: 
susirinkimu* -e, pokyliuose. 

laidotuvėse. Sveikina ar reiš
kia užuojautą. 

Būdamas drąsus, praktiš
kas , tapęs pasiturinčiu, garbes 
ta ip pat įsigijęs. Ko gi reikėtų 
palinkėti sukaktuvininkams 
Kaziui ir Jadvygai, nebent ge
ros sveikatos, kad dar ilgai gy
ventų ir tęstų naudingus dar-
bub Tautai ir Lietuvos val
stybei. 

Ig. M e d ž i u k a s 

SVEIKINAME 
Šių metų. gegužes 30-tą 

dieną. Žaibas — Aušrines Ka-
rait is ir Vytauto Valaičio 
sūnus , baigė St. Ignatius Col-
lege Prepatory mokyklą. įgy
damas atestatą su aukštojo 
pagyrimo įvertinimu kartu su 
Illinois State Scholar žyme
niu. Mokykloje Žaibas pasi
reiškė, kaip labai gabus stu
dentas ir visus ketverius mok
slo metus buvo įrašytas gar
bės mokinių sąraše. 

Žaibas Valaitis 

Kompiuteriai ir laivai — 
Žaibo pamėgta sritis. Mokyk
loje jis priklausė kompiuterių 
būreliui, kur dalyvavo mok
sliniame projekte, pertvarkiu
siame mokyklos „tinklalapi" 
ir mokyklos vadovybės buvo 
įvertintas Tiltu statvmo var-

Šių metų birželio 23 dienų 
dr. Ona ir Adolfas Baliūna. 
švente savo 60 metų vedybų 
sukaktį. Vaišes suruošė jų vai
kai Gražina Baliūnaite-Austin 
ir Algis Baliūnas. 

Prieš vedybas dr. Ona 
Juškevičiūtė dirbo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje 
Akių skyriaus vedėja. Ji buvo 
viena iš steigėjų „Gajos17 kor
poracijos. Adolfas Baliūnas 
dirbo Vilniaus miesto savival
dybėje ir profesoriavo Vilniaus 
universiteto ekonomikos fa
kultete. 

Karo metu gyveno Austri
joje. 1946 metais atvyko į 
Ameriką. Apsigyveno Čika
goje, kur Adolfas Baliūnas dir
bo Antano ir Marijos Rudžių 
firmoje Rockwell Engineering 
Company, o vėliau Midland 

Savings and Loan Assoriatkm. 
Paskutinės jo pareigo.-> buvo 
Metropolitan banko viceprezi
dentas. Jis daugelj metų dirbo 
Lithuanian Chamber of Com-
merce, kur tapo prezidentu 
Daktare Ona Baliūniene tu
rėjo privačią medicinos prak
tiką Marąuette Parke, kurioje 
specializavosi akių, ausų, no
sies ir gerkies ligose. Abu 
1985 m. pasitraukė iš darbų ir 
persikėle žiemomis gyventi 
Singer Island, Fiondoje. o va
saromis gnžta Į VYiilovvbrook. 
Illinois. Praėjusiais metais 
Adolfas Baliūna- -leido pri
siminimų knygą .Mano atsi
minimai ir straipsniai". 

Dr. Onai ir Adolfu; Baliū-
nams linkime dar daug gražių 
sukakčių laiminga. įvesti. Il
giausių metų! 

Dr. Ona ir Adolfas Baliūnai š.m. birželio 23 d švente savo vedybų 60-ją 
sukaktį. 

žybose jis — pirmūnas iš arti 
400 pateiktų darbų. Priklausė 
ir Eastern European Club. 

Buriavimas — Žaibo pomė
gis. Dar mažas būdamas, su 
mama ir dėde Gintaru Michi-
gano ežere plaukiojo. Nuo 14-
os metų dalyvauja Didžiųjų 
ežerų regatose. Baigęs Čika
gos yacht klubo buriavimo 
mokyklą, tapo instruktorium. 
Gimnazijoje buvo išrinktas 
buriavimo būrelio kapitonu ir. 
jam vadovaujant, laimėjo 
..Great Lakęs High Schoo! 
Sailing Championship". Tai 
buvo didele garbe mokyklai, 
pirmą kartą pasiekusiai to
kius laimėjimus. 1995 metais 
Žaibas dalyvavo vandens 
sporte — Lietuvos Olimpia
doje. 

Vaikų darželį ir pradin; 
mokslą Žaibas įgijo Mar-
guette D arko parapijinėje 
Nativity BVM' mokykloje. 

Šeštadieniais lanke Donelai
čio Ht. mokykla. Ją baigęs įs
tojo } aukštesnę lituanistikos 
mokyklą Jaunimo centre. Čia 
pasireiškė Žaibo literatū
riniai gabumai: už straipsnius 
ir eilėraščius net buvo apdova
notas pinigine premija. 

Kazio ir Jadvygos Karužų 60 metu vedybinio gyvenimo sukakties puotoje, i TI birželio 20 d., dalis dalyvių. Iš k 
sėdi sukaktuvininkai Kazys ir Jadvyga Karužai ir Ignas Medžiukas Stovi P Aras. J. Lindsay. I, Mažeikiene. 
J. Čekanauskienė., J Talandis. Gataveckaitė. A Mateika, gipn konsulą.- V (Vkanauskas. 

Nuotr Alfonso* Pažiūrienes 

Žaibas — ateitininkas ir jū
rų skautas. Stovyklaudamas 
būdavo įvairiose pareigose. 

Žaibas yra trečios kartos lie
tuvis, puikiai kalbantis lietu
viškai, aktyviai dalyvauja tau
tinėje veikloje ir padeda visur, 
kur yra kviečiamas: nuolatos 
talkina lietuvių labdarai 
..Mercy Lift". 

Lietuvos Atgimimo metais 
jis. kartu su šeima, dalyvau
davo Čikagos lietuvių demon
stracijose ir savo mažutėse 
rankutėse laikydavo Lietuvos 
trispalvę. Trispalve ir dabar 
puošia jo krūtinę, dėvint jūrų 
skautų uniformą, kuri nieka
da neleis jam užmiršti savo 
kilmės. 

Gaudamas šešias stipendi
jas iš žymiu JAV universitetų. 
Žaibas Valaitis pasirinko Ro-
chester Institute of Technolo
gy. New Yorke. studijuoti In
formation Technology, susiju
sią su kompiuterių mokslu. 

Jo pasiekimais moksle 
džiausiasi tėvai, abi močiutes 
— Viktorija Karaitiene ir Gra
žina Valaitiene, gimines ir 
draugai. Atestato gavimą 
švęsti visi susirinko piknikui 
prie Michigan ežero ..Gintaro" 
vasarvietėje. Union Pier. Mi
chigan. Visi linkime Žaibui to
limesnės sėkmes moksle ir 
laimes gyvenime. 

E.R.R. 

• Kaunas . Birželio 11 d. 
Kauno filharmonijoje įvyko 
Kauno sakralinės muzikos 
mokykios absolventu pirmo
sios laidos iškilmingas aktas, 
{teikdama 24 absolventams 
mokyklos baigimo pažymėji
mus, direktore N Jautakienė 
išreiškė viltį, kad Evangelijos 
pagrindą' gauti per tikybos 
pamokas, padės per muziką 
siekti gilesnio Dievo pažinimo. 
Po tėvų. mokyklos pedagogų, 
kolegų sveikinimu ir linkėji
mų absolventai ir mokyklos 
moksleiviai surengė koncertą, 
kuriame skambėjo klasikine ir 
religinė muzika 
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J . L I N G I O S U K U R T I 
Š O K I A I 

Šįmet min imas choreografo 
Juozo Lingio g imimo 80 -met i s 
geg. 18 d. i ški lmingai pažy
mėtas Lietuvos v a l s t y b i n i a m e 
dramos teatre. Čia koncertą . 
skirtą l iaudiškos s c e n i n ė s cho
reografijos pradininko g i m i m o 
sukakčiai, surengė „Lietuvos" 
ansamblis . 

Šakių rajone g imęs , J . Lin
gys 1938-1943 m. studijavo fi
lologiją Kauno ir V i ln iaus uni
versitetuose. N u o 1941 m. bu
vo .^Lietuvos" ansambl io šokė
jas , nuo 1946 m. — baletmeis 
teris. Dės t ė Vi ln iaus Čiurlio
nio meno mokykloje, Vi ln iaus 
kultūros mokykloje ir Pedago
giniame inst i tue . taip pat tuo
metinėje konservatorijoje. 

J. Lingys — penkių da inų 
švenčių vyr iaus ias i s balet 
meisteris , sukūręs apie 2 0 0 
choreografijos va izdel ių , šo
kių. Daugel is j ų skirti temi
niams ir teatra l i zuot iems 
„Lietuvos" ansambl io muziki 
niams p a s t a t y m a m s , dramos 
spektakl iams. J. L ingys n a u 
dojosi ne tik Lietuvos tautosa 
kos rankraštyno medž iaga , 
bet ir pats iš s e n ų žmonių 
užrašė per 3 0 0 šokių, ratel ių, 
žaidimų. 

Kaip s a k ė „Lietuvos" a n 
samblio m e n o vadovas Pran
ciškus Budrys , prieš 15 m e t ų 
miręs J. L ingys buvo m ū s ų 
tautos l iaudies sceninio šokio 
ta lentas , n e i š s e m i a m a s kūry
binis ša l t in i s , ratel ių, žaidi
mų, šokių sumanytojas , nega l 

vojęs apie poilsį. Beve ik pusė 
J . Lingio sukurtų šokių įeina į 
l ietuvių choreografijos aukso 
fondą. „Lietuvos" šokėjai Lie
tuvoje ir pasaulyje at l ieka J. 
Lingio sukurtus šokius . (Elta 

R U S I J O S 
H U M A N I T A R I N I Ų 

M O K S L Ų A K A D E M I J O S 
T I K R O J O N A R I O 

D I P L O M A S 

Vi ln iaus universiteto Istori- / 
jos fakulteto profesoriui, ha
bi l i tuotam daktarui Edvardui 
Gudavičiui įteiktas Rusijos 
Humani tar in ių mokslų akade
mijos (Sank Peterburgas) tik
rojo nario akademiko diplo
m a s . 

V U IF dekanas docentas, 
daktaras Alfredas Bumblaus -
k a s sakė, kad prof, habil. dr. 
E . Gudavičius buvo įvert intas 
už savo darbus, kurie peržen
g ė Lietuvos mokslo ribas ir 
kuriuos žino Rusijos moksli
ninkai . Pasak Istorijos fakul
t e to dekano, prof, habil . dr. E. 
Gudavič ius yra plačios specia
lizacijos istorikas — jis yra 
v iduramžių , Lietuvos Didžio
s ios Kunigaikštystės istorijų 
spec ia l i s tas , dirba su numiz
mat ika , hieraidika, sociokul-
tūra. Taip pat yra sukūręs ci
vilizacijų istorijos koncepciją. 

N u o 1993 metų E. Guda
vič ius ir A. Bumblauskas , ku
ria televizijos laidą „Būtovės 
slėpiniai". U ž ją 1998 metais 
v i s a laidos kūrybine grupė ga
vo vals tybinę kultūros ir meno 
premiją. (Elta) 

M t V 

MAIN OFFICE 

5316N.MILVVAUKEE AVE.. 
CHICAGO, IL 60630 TEL. 773-467-0700 
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VASAROS KAINOS 
teniratgal įviehąpusę 

Ryga , $760 $872 
Kijevas $742 $581 
Lvovas $742 $581 
Minskas $742 $553 
Vilnius $718 $553 
Maskva $779 $553 
St. Peterburgas $761 $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 NMELWAUKEE 
AVE.. CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

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

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

NILES OFFICE 
9509 N.MILWAUKEE 

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

45 metų amžiaus lietuvis ieško 
prižiūrėti pagyvenusį žmogų. 
kartu gyventi. Turi vairavimo 
teises, automobilį , rekomen
dacijas. Siūlyti telefonu: 630-
243-8918. Vladas. <*m Gelefonu j Lietuvą - tik 

$033 per minutę! 
kambinkite bet kuriuo 
Su. Tel. 630-243-8918. 

wmmw£ 
Veikia nuo 

1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WIUOW SPRINGS, ILUNO;S TEL 708.839.1000 

pokvlių saiku - tinka įoairioma progoms 

P a r d u o d a m a s a u t o m o b i l i s 
Plymouth V o y a g e r ' 8 9 

(minivan). Variklio tūris 2 .5 
1. S k a m b i n U 7 0 8 - 8 5 7 - 1 7 9 0 . 

The Touch of Green Pub 
3820 W. 63 St. 

Tel.773-284-6111. 
Linksmos vasaros visiems mano 

draugams lietuviams! 
Yngo naujas baras. 

35 iki 40 svečių 

liordaaccfoom w 
40 iki 6 0 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

'tfi'at 

t a i 
A l t O R 1 0 0 H 
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 iki 135 svečių 

9 
MOKI 

125 iki 175 svečių 

llffiifiUM 
225 iki 550 svečių 

P a r d u o d u s u n k v e ž i m į su 
„dump trailer". Pirkėją 

įdarbinu ir apmokau. $ 5 5 į 
vai Te l . 7 7 3 - 8 4 3 - 9 6 6 6 . 

Ieškome pilnalaikės auklės 
Detroito priemiestyje. Priedo prie 
algos mes jus apgyvendintume ir 

parūpintume automobilį. 
TeL 313-408-1515, palikite žinutę. 
mes jums atskambinsime. «nu> 

Parduodamas namas Kauno* 
raj., Karmėlavoje. Galima 
siūlyti keitimą arba kitus 

variantus. Kreiptis tel. 732-
396-0088 į Dainių Kairaitį. 

Pri tyręs d a ž y t o j a s atlieka 
visokius dažymo ir namų pa
taisymo darbus greitai, sąžiningai, 
kokybiškai Geros rekomen
dacijos. Tel. 708-656-6599 

to LITHUANIA 
$0.22 per/min 

Great rates to the ręst of the world - any day, any time. 
g^+ For information call Long Distance Posfc 
%SM- 1-M0-449-0445 WWW.ldPOSt.i4WB 

Reklamuokitės 
773-585-9500 

•*J i~*a A-_LIA* 

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

No one makes round-

tnp travel to Lithuania 

easer and more conventent 

than SAS. From Chicago. we 

offer daMy service to Vilnius wtth 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4 :30 p.m. 

departure gives you a refaxed m o m * 

mc amval for business or pleasure 

When you're ready to return, you'II 

enioy same-day t rave l back to 

Chicago througb our Copenhagen 

hub. And vvhether 

you fly Business Class 

or Eccnomy Qass, you can be 

sure our service will be wortd-class, 

and will allow you to arrive rested and 

refreshed - all for a reasonable fare. 

Find out what a wor!d of difference 

SAS can make foryour next tnp. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For more infor

mat ion a^d special offers, visit 

our website a twwwf iysas .com. 

Condo for sale by owner 
4131 W. 93 PI., Oak Lawn, IL 

3 bdrms, 2 baths, 2 nd fl. 
$129,500. 

CaU teL 708-424-4087. 

JDS CONSTRUCTION 
Kitchens. Baths. Deck.s. Siding, 

Wood Floors, lnterior and Exterior 
Painting Also taking jobs in Beverly 
Shores & Union Pier. MI. Cau John 
Vaicekauskas, teL 708-614-1859. 

Spe*k jjngjjsh. 

Single gardener or a 
couple for p/t vvork at 

home in Burr Ridge, IL. 
Tel. 630-887-8119, Joyce. 

mcht w 
<*<m 
SK744 
SK743 
SK943 

FIU I I I 

CNcago 
StocMiolni 

vmms 
Cocffohaajeft 

To 
Stodtfiotm 

VSnius 
Copenrageri 

CNcago 

Departure Time-
4:30 Dm 

9-20 am+1 
12-45 pm 
3.40 pm 

Airlvat Time 

?40am H 
1050 am+1 
2:15 pm 
5:40 pm 

Išvežame šiukšles statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt didesnius daiktus. 
KokybiSkai atliekame namų 
mūrijimo darbu* ir statome naujus 
namus. TeL 708-749-1922. wir? 

Parduoda auto. Buick La 
Sabre '86 m., gerame 

stovyje, mažai mylių. Tel. 
773-476-0135. 

Bnuomojamas 6 
kambarių butas 2 aukšte. 

Cicero.-
Tel. 708-652-3552. 

jau 

One br. a p t , heated with 
stove & refrigeraior near 71" 
& Washtenaw. $350/mo. One 

month security deposit. 
Caū 773-476-8727. 

• 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" pianu. 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 lietuviškai. 

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

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

Skambinti: 
Vladai, tel. 630-243-9385 

R I V E R D A L E A U T O M O T I V E 

Transportuojame ir padedame parduoti 
naudotą auto. Pigiai parduodame iSsur.o 
kėjimui; remontuojame po avarijų: atsta-
tome auto geometrija, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tel. 708-201-05S6. 

B&D ENTERPRISES = 

Kokybiškai atl iekami visi namų 
išorės darba i : s togai , "siding", 
l ietvamzdžiai, mediniai balkonai, 
•porches" ir "decks"; mOrinimas, 
"tuck pointing" namų ir garažų 
remontas. Skambinti Kazimieru, 
tai. 6 3 0 - 2 4 3 - 6 4 2 4 . 

S K E L B I M A I 
[vairūs 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALrrOMOBtJO. NAMU SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapous ir Of!. Mgr Aukse 
S. Kane kaita lietuviukai. 

FRANK Z A P O U S 
3208 1/2 West 95tb Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-6654 

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

"soffrts", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

I S.Benetis, tel. 630-241-1912.t 

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

I mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. t .„security" 

Tel. 773-778-1451 

SIŪLOME DARBUS! 
Gai l . seserų padėjėjoms kom

pan ionėms ir namų ruošos 

darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IP TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

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

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

kiti namų remonto darbai. 
„Licenscd, insurtd, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
te!. 773-767-1929. 

G. L. Ouality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote Į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti j Lietu>ą 

- Išsiųsime. 
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. 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, H 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDŲU 
ANDRULIO Seimą Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime ju 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deh" skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per vvorld vride web: 
www.andrulischeese.com 

Michtgan Farm Cheese Dairy. Inc. 
4295 Miflertcn, Fountašn. MI 49410 

Nekilnojamo turto 
GREIT PARDUODA 

pjgcr (708) 886-4919 

RIM/.> L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

' Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

Realmart 
Realty Groop Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773.585-6100 Pagcr 312-3SM307 
Fax 773-585-3997 

35k Accent 
HomoAndofB 

» 
9201 S. Cicero 
Oak Lavm, linais 60453 
Dusineee (708) 423*111 
Voice Mat (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 708-4230443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patamauia 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
• H V HOME CENTER 

Markoting Consultant 
Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 
• „foreclosure" ir „handyman-spe-

cial" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

(' .kapos iiaurcje r liauni 
perkant ar parduodant Buottvybcs. fcPRsMaJa 

C O L I ; U J C U 
BftMr^CN . ' 

estam*, mota 
A U D R A 
KUBILIUS 

l508SherminAve. 
EvansIcwi.IL 60201 
Business (847) (64-2600 
Fix (847) 475-5567 

Greitas, Voke mail 
profesionalus (847)465-4397 
ir sąžiningas E-mail 
patarnavimas akobilius0aoi.eom 

Gzrtiuiy, KMIEOK REALTORS 
'fft 7922 S.PUasto Rd. 
X I . 4365 S Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mag»r. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir teme-
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

^ 

ATTENTION IMMOIMNTS! 
Canada is acceptrog eppfcano for 

Permanant nasjdanoai 

For free informatiof* c a t 

1-773-282-9500 
GTS corcentratmg m jmmtgrjeon to C»n«cl«! 

www redeuse.oom 

Perkate a u t o f i a t Į t 
Turite kredito problemų'' 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KiitilcatvykotįJAV? 

Neprobiean! 
Žemos automobibų kainos' 
Maži mėnesiniai mokesčiu' 

Nėra pradinio mokesčio* 
Galėsite sėst ui vairo Haaa'ien! 

(630) 207 It* 

http://WWW.ldPOSt.i4WB
http://atwwwfiysas.com
http://www.andrulischeese.com
http://EvansIcwi.IL
http://akobilius0aoi.eom
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

PATIKRINKITE „INTERNETE" 
GAUNAMĄ INFORMACIJĄ 

Šiandieną pasaulį valdo 
kompiuteriai. Jeigu staiga 
sustotų kompiuteriai, ko bijo
masi, ateinant 2000 metų 
pradžiai, tai įstaigos, bankai, 
prekybos ir kiti, įskaitant ir 
paprastus žmones, nežinotų, 
ką daryti. Mokyklose vaikai 
jau nuo pirmo skyriaus moko
mi naudoti kompiuterius. Ką 
žmonės anksčiau skaičiuo
davo, rašydavo, dabar paspau
dus kelius kompiuterio kla
višėlius gali išspręsti sunkiau
sius uždavinius, gauti atsa
kymus tuojau pat įvairiems 
klausiniams. Kompiuteriai 
yra didelė pagalba ne tik 
mokslui, bet ir kasdieniniam 
gyvenimui. Tačiau, kaip ir vis
kas pasaulyje, geri dalykai 
dažnai yra panaudojomi ir 
blogam. Šiandien, jeigu reikia 
kokios informacijos, nereikia 
eiti į biblioteką, nereikia 
skambinti ir jos ieškoti, atsi
darai kompiuterį ir gali rasti 
viską, ko nori, arba tau pasa
kys, kur ta informacija yra. 
Tačiau visi, kurie ieško įvai
rios informacijos „Web" pusla
piuose, turėtų žinoti vieną pa
grindinę taisyklę — niekada 
aklai nepasitikėti ten randa
ma informacija. Juk jus ne
pirktumėte akcijų, nerašytu
mėte kam nors nežinomam čekio, 
nepatikėtumėte informacija, 
gauta iš nežinomų šaltinių, vi
sada stengtumėtės patikrinti, 
ar tai teisėtas skelbimas, 
teisėta ir tikra informacija. 
Radę įvairias žinias kompiute
ryje, kurios jums atrodo įtar
tinos, netikėkite, bet pasiti
krinkite bibliotekoje, jei tai ką 
nors bendra turi su medicina 
— paskambinkite savo dakta
rui. Visada būkite tikri, iš 
kokių šaltinių gavote žinias — 
ar patikimų, ar ne. Jei at
pažįstate kompiuteryje pati
kimą, žinomą šaltinį, teikiantį 
informaciją, ramiai naudo
kitės ta informacija. Bet taip 
pat atsiminkite, kad kai kurie 
žmonės, teikiantys informa
ciją per kompiuterius, gali jus 
supainioti ir, kaip „hackers". 
kartais jie įsijungia j teisėtus 
kompiuterio informacijos pus
lapius (sites;. Visada pasiti
krinkite, ar tas informacijos 
puslapis yra objektyvus, arba 
bent bando pateikti ir prie
šingų pažiūrų informaciją. 
Atkreipkite dėmesį, kada tas 

puslapis (site) buvo atnaujin
tas, kad galėtumėte naudotis 
naujausia, o ne pasenusia, in
formacija. Tai galite patikrinti 
per „Netscape Navigator". 
Pasirinkite „view" ir pereikite 
į „Page info", kad sužino
tumėte, kada jūsų žiūrimas 
informacijos šaltinis buvo pa
skutinį kartą atnaujintas. Pa
tikrinkite, kas tvarko jūsų 
žiūrimą puslapį. Patikrinimui 
naudokite rs. internic. net ir 
„whois", kad surastumėte ten 
duodamus užregistruotus var
dus. Tai tvarko InterNic orga
nizacija, kuri yra registruotoja 
visų svarbiųjų, atpažįstamų 
kategorijų Jnternete". Kai 
sužinosite, kas teikia informa
ciją jūsų žiūrimame puslapyje, 
galėsite geriau spręsti apie 
gaunamos informacijos patiki
mumą. 

Atkreipkite dėmesį į pusla
pio (site) adresą, kuris yra va
dinamas „uniform resource lo-
cater", arba sutrumpintai 
URL ir adresas baigiasi: .com-
tai tas puslapis turi ką nors 
bendra su komercija; .org-kas 
nors bendra su kokia nepelno 
siekiančia organizacija; .gov-
valdžia; .net-„network"-tink-
las; .edu-„education"-švieti-
mas. 

Nors daugelis edu puslapių 
(sites) duoda informaciją apie 
įvairius tikrus tyrimus, bet 
yra puslapių (sites), kurios 
sunkiau patikrinti. Taip pat 
reiktų atkreipti dėmesį, kad 
bet kas su trupučiu pinigų 
gali įsigyti .org, ar .net pus
lapį (site). Pvz., „strip minei"" 
gali užsiregistruoti kaip aplin
ka besirūpinanti organizacija 
(-lovetheenvironment.org). Už
sienio puslapiai (sites) turi 
skirtingus priešdėlius (suffuc): 
.ca-Canada, .ru-Rusija ir t.t. 

Perskaitę visada klauskite 
savęs, ar tikrai galima pa
tikėti reklama. 

Jei matote „tildė" (-tildės 
ženklą-)-Web puslapio adrese, 
tai paprastai reiškia „personai 
home page"-privataus žmo
gaus puslapį. Tas gali pasitai
kinti ir .edu adresuose, kas 
reiškia, kad puslapiuose savi
ninkas yra profesorius, arba 
studentas kuriame universi
tete ar kolegijoje. Yra gali
mybe, kad tokie informatoriai 
nėra esminiai. Dažnai ženk
las, kad puslapis yra kieno 
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Nuotr. V. Matelio 

nors asmeniškas, jų adresas 
turi „geocities", arba „tripod", 
arba www.members.ad.com/ 
vardas Jei Web puslapiuose 
randate nepažįstamų autorių, 
patikrinkite jų vardus per 
„search engine", arba Dejan-
ews.com. Dejanews yra di
džiulė kolekcija asmeniškų 
nuomonių, kai kurios nesu
prantamos arba net ir klaidi
nančios. 

Web puslapis -milton.-mse.-
jhu.edu/research/education/ 
practical.html-pateikia prak
tiškus patarimus, „Internet" 
informacijos šaltinius. Patikri
nimui, galite bandyti pasiekti 
teisiogiai Web puslapio savi
ninką naudojant „e-mail" ad
resą ar telefoną. 

Jei turite abejonių apie as
mens tapatybę, pasiųskite 
jiems „e-mail". Būkite atsar
gus su tokiais puslapiais 
(sites), kurie neturi adreso, 
arba neatsako į jūsų „e-mail". 

Kitas įspėjimo ženklas būti 
atsargiam yra komplikuotas ir 
ilgas adresas Web puslapyje. 
Atkreipkite dėmesį į „hy-
perlinks", trumpus Web adre
sus, kurie pasirodo kompiute
rio ekrano apačioje, kai jūs su 
„pele" keliaujate per puslapį. 
Geras puslapis „Interne duoda 
ne tik pagrindinę, bet dar 
daug ir papildomos informaci
jos. Paieškokite puslapių, kaip 
Cnet.com, kurie turi ir patai
sas. Saugokitės tų puslapių, 
kurie turi daug gramatinių ir 
rašybos klaidų. 

Lietuviška patarlė sako: 
„Reikia mokėti ir žinoti, kaip 
atskirti grūdus nuo pelų", o 
tas yra ypač svarbu, kai nau
dojatės kompiuteriu. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne", 99/04/07 

DARBAS, PINIGAI IR 
IŠĖJIMAS J PENSIJA 

Kiekvienas iš mūsų norė
tume nedirbti ir kaip galima 
anksčiau išeiti į pensiją. Ta
čiau ar mes pagalvojame, kaip 
gyvensime, išėję į pensiją, ar 
turime pakankamai susitaupę 
ir ar iš turimų mūsų pensijų 
planų užtektinai turėsime pa
jamų pragyventi ir t.t.9 

Amerikoje surengta apklau
sa* parodė, kad žmones daž
niausiai nežino, kiek pinigų 
jiems reikės, išėjus į pensiją. 
Daugumas amerikiečių sako, 
kad jie nori išeiti į pensiją su
laukę 54 metų ar net jaunesni 
(5^ žmdnių), o 44<$ norėtų 
išeiti į pensiją dar nesulaukę 
65 metų. 71% žmonių sako, 
jog jie yra tikri, kad jiems už
teks pinigų patogiai gyventi 
išėjus j pensiją. Tačiau ap
klausa rodo, kad vidutiniškai 
uždirbantis amerikietis tėra 
susitaupęs išėjimui į pensiją 
tik tiek, kiek reikėtų užsimo
kėti už būtiniausius pragyve
nimo reikalus. Dauguma, nors 
neteisingai, tiki, kad jie galės 
Rauti Soc. sec. mokėjimus ke

liais metais anksčiau, negu iš 
tikrųjų pagal įstatymus pri
klauso. Iš apklausos duomenų 
aiškėja žmonių savo finan
sinės padėties ir pagrindinių 
faktų nežinojimas. Iš minėtos 
„Retirement Confidence" apk
lausos, paruoštos „Employe 
Benefit Research Institute" 
VVashington D.C., matome, 
kad tik 8% dirbančiųjų rimtai 
ruošiasi išeiti į pensiją; 29% 
ruošiasi nepakankamai. Dir
bančio amerikiečio santaupų 
vidurkis yra apie 29,514 dol. 
Žmonės daugiausia taupo bū
dami 50 ir 59 metų amžiaus, 
jų santaupų vidurkis siekia 
71,250 dol. O žmonės, kurie 
yra vyresni negu 60 metų, su
taupo tik apie 39,286 dol. 
Pažiūrėkime, ką tie skaičiai, 
tie sutaupyti doleriai reiškia. 
Tie, kurie sutaupė 71,250 dol., 
išėję į penai)* galės išleisti 
631 dol. per mėnesį, — kaip 
priedą prie Soc. sec. ar kitų 
pensijų. O tie, kurie susitaupė 
39,286 dol., galės išleisti 348 
dol. per mėnesį. Tai nėra 
daug. Daugelis dirbančiųjų ti
kisi, kad jų Soc. sec. mėne
siniai mokėjimai bus pakan
kami jiems pragyventi, ypač 
tikisi tie, kurie yra 60 metų ir 
turi susitaupę mažiau pinigų. 

19% metais surengta apk
lausa parodė, kad tik 20% dir
bančiųjų tikėjosi, jog iš Soc. 
sec. ir Medicare gaus pagalbą 
be sutrikimų, o šių metų apk
lausoje Soc. sec. ir Medicare 
mokėjimais pasitiki jau 30% 
amerikiečių. 

Daugelis amerikiečių tikisi 
paramos — pensijos mokėji-

Nuotr. Vaclovo Strauko 

mų, kurių jie negalės gauti, 
nes amžiaus reikalavimai gau
ti Soc. sec. mokėjimus yra pa
laipsniui keliami: nuo 65 metų 
iki 67 metų. Tas įstatymo pa
taisymas Amerikos kongreso 
buvo priimtas 1983 m. Iš apk
lausos paaiškėjo, kad tik 16% 
žinojo, kad negaus visų pensi
jos mokėjimų, sulaukę 65 me
tų. 17% apklaustųjų galvojo, 
kad jie gaus visus pensijos 
mokėjimus 4 metus anksčiau, 
o 42% galvojo, kad gaus mo
kėjimus 1-3 metais anksčiau 
nei dabar gaunama (65 metų). 
Daugelis dirbančiųjų nežino, 
kad jų pensijos amžius kyla. 
Todėl Soc. sec. administracija, 
pradedant spalio mėn., vi
siems, sulaukusiems 25 metų 
ir vyresniems siųs metinius 
pranešimus apie jų Soc. sec. 
būsimų mokėjimų dydį. 

Iš tos pačios apklausos pa
aiškėjo, kad 68% dirbančiųjų 
galvoja dirbti išėję į pensiją. 
Prieš metus taip galvojo dary
ti 61%. Bet tik 29% dabartinių 
pensininkų sako, kad jie dir
bo, išėję į pensiją. Kaip ma
tote, labai daug amerikiečių 
nėra informuoti apie Soc. sec. 
ir kitus mokėjimus. 

Šiuose puslapiuose sten
giamės nuolat teikti įvairias 
žinias, įvairius pakeitimus, 
kad mūsų lietuviai žinotų, ko 
jie gali tikėtis ir laukti. 

Naudotasi „Chicago Tribū
ne" (1999 m. liepos 2 d.) me
džiaga. 

Negali ir varpais skambin
ti, ir procesijoje eiti. 

Prancūzų patarlė 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
EUGENIJUS 

VAIŠVILA 

Mūsų mylimo Vyro, Tėvelio, Senelio ir Prosenelio 
netekome 1998 m. liepos 23 d. Jo mirties sukaktį 
minint, Sv. Mišios už Eugenijaus sielą bus 
atnašaujamos š. m. liepos mėn. 23 d. 8:30 vai. ryto, 
koplyčioje, St. Petersburg, FL, o liepos 25 d. 1 
vai. p p. bažnyčioje. Šv. Mišios už a. a. Eugenijų 
bus atnašaujamos ir Lietuvoje, Panevėžyje, Š. m. 
liepos 23 d. 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
tą dieną prisiminti mūsų brangų Eugenijų 
maldose. 

Liūdesyje lieka: žmona, dukros su 
ieimomis, giminės ir draugai. 

Kuo daugiau tave pažinau, 
Dieve, tuo labiau supratau. 
Tavo meiles kelius. 
Renata 

1999 m. liepos 14 d. net i I-

A. t A. 
RENATA MARIA SLONSKYTĖ 

Gyveno Palatine, IL. Buvo gimusi Čikagoje. 
Giliame liūdesyje liko: tėvai Aldo:i 

brolis Andrius ir žmona Sheila. 
Milišauskiene ir vyras Antanas, st•.- i 
vyras Algis, jų vaikai ir kiti gimii 

Velionė pašarvota sekmadienį, ! 
v. v. Andrew J. McGann laidojime nan 
Pulaski, Chicago, IL. 

Laidotuvės pirmadienį, liepos 19 d. Iš la 
9:45 vai. ryto a. a. Renata bus atlydėta į Svč. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, ki 
bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių Vel 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 

Nuoširdžiai kviečiame gimine: . draugi 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: tėvai, brolis, seserys ir ju šeimos. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkų 

800-994-7600 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose ČiKagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vaf. 

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

Directors of Eudeikis Fun°ra! Home (E3T 1908; 
GERALD F. DAIMfD 

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 SUBUPBAN LOCATiCNS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 P. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK. 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWrDE TOLL FREE (nemokamas) T^J. 1 -RO0-994-76O0 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHCR 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIOM* 

CICERO, 1424 S. 50 AVErJUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO. 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652 5 2 4 5 

PALOS-GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
t a ip Čikagos ir Lemento 

• 10 minučių nuo Sv Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. SoiitJivvost H w v . 
Pa lo s ffiffls, H 
708-974-1 U I 

4 m m m m m m m m m m m m m m 

http://-lovetheenvironment.org
http://www.members.ad.com/
http://ews.com
http://jhu.edu/research/education/
http://Cnet.com


DRAUGAS. 1999 m. liepos 17 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Nepamirški te , k a d j a u 
netoli „Draugo" vasaros 
švente gamtoje — t. marijonų 
sodelyje. Čikagoje (prie mūsų 
dienraščio patalpų). J i 
ruošiama rugpjūčio 22 d., sek
madienį, prasidės šv. Mišio-
mis t. marijonų koplyčioje 
11:30 vai. r.. 12 vai. pietūs, at
gaiva — visą dieną, o, be to. 
muzika, programėlė, svečiai iš 
arti ir toli, laimėjimai. Visi 
kviečiami, visi bus maloniai 
sutikti. Iki pasimatymo! 

Jonas Pabedinskas daly
vaus Lietuviškų studijų savai
tėje Dainavoje (savaitė vyks 
rugpjūčio 8-14 d.i, kur šešta
dienį, rugpjūčio 14 d., jis 
kalbės labai aktualia tema: 
.Apmokamas idealizmas arba 
tautiečių pasiaukojimo beieš
kant". Studijų ir poilsio savai
tę gražioje Dainavos gamtoje 
rengia JAV ir Kanados Lietu
vių fronto bičiuliai, 

Tauragės Aukš t . Komer
cijos m-los 75 metų jubilie
jaus minėjimas ir buvusių mo
kinių susitikimas įvyks rug
pjūčio 20 d. 15 vai. pilyje. 
Bus atminimo lentos atidengi
mas prie buvusio Komercinės 
pastato, istorinė apžvalga, pa
roda „Santakos" muziejuje ir 
kt. praneša kraštotyrininkė 
Alma Mizginene, Vytauto g. 
113b. Taurage 5900. 

S a n t a r o s — Šviesos fe
deracijos 46-tas suvažiavi
mas PLC. Lemonte, vyks š.m. 
rugsėjo 9-12 d. Bus eilė įdo
mių paskaitų, kurių pasiklau
syti kviečiama ir susidomėjusi 
visuomenė. 

Naujai iš leis tas Šventas i s 
Raštas jau laukia savo skaity
tojų! Puikiai prel. prof. A. 
Rubšio išverstas, kietais virše
liais įrištas, daugiau kaip 
2,000 puslapių turintis Šv. 
Raštas kainuoja 20 dol. Su 
persiuntimo mokesčiu - 30 
dol. 

„Vasara ' 99" - Pasaulio lie
tuvių centro kieme! Muzika, 
vaišės, šokiai bei kitokios link
smybės lauks visų. liepos 24 
d., šeštadienį, nuo 6 iki 12 vai. 
atvykusių į Pasaulio lietuvių 
centrą. 

„Lithuanian Heri tage 
C a m p " — Dainavos jaunimo 
stovyklos jau daugelį metų 
sėkmingai ruošiama populiari 
stovykla lietuviškai nekalban
tiems lietuvių kilmės vai
kams, vyks š.m. liepos 25-
rugpjūčio 1 d. Kviečiamas jau
nimas nuo 7 iki 25 m. am
žiaus. Pasinaudokite proga 
maloniai stovyklaujant susi
pažinti su savo lietuviška 
kilme, kultūra, papročiais ir 
tradicijomis. Stovyklai vado
vauja patyrę vadovai. Infor
macijai ir registracijai tel. 
630-257-2022. 

„Pipirų rate l i s" - ikimo
kykline vaikų įstaiga - laukia 
naujų pipiriukų 1999-2000 
mokslo metams! Ratelio užsiė
mimai prasideda rugpjūčio 9 
d. ir vyks trečiadieniais bei 
penktadieniais nuo 9:30 ryto 
iki 11:30 ryto. Prašome pasi
rinkti jums patogią dieną. Su
siėję mes dainuojame, skai
čiuojame, šokame, žaidžiame, 
gražiai bendraujame lietuviš
koje aplinkoje. Kreipkitės j 
Elytę Reklaitytę-Sieczkowski 
tel. 708-403-7858. ,» 

Atei t in inkų darbo dienų 
studijų savaitgalis įvyks Dai
navoje rugsėjo 3-6 dienomis. 
Daugiau žinių apie registra
ciją ir programą bus paskelbta 
vėliau. Skambinkite Vainiui 
Aleksai tel. 708-442-5869. 

Union P ier , MI, lietuvių 
draugijos metinė gegužinė bus 
rengiama liepos 25 d. „Ginta
ro" vasarvietėje. 12 vai. Michi-
gano laiku bus aukojamos šv. 
Mišios, gegužinė vyks tuoj po 
Mišių. Svečiai ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti. 

Kreipiamės i v i sus geros 
valios žmones. Septyniolikme
čiui jaunuoliui Gyčiui Karaliu
kui susirgus re ta ir labai sun
kia liga, reikalinga finansinė 
pagalba. Visi galintys pagelbė
ti šiai nelaimės ištiktai šei
mai, siųskite savo aukas šiuo 
adresu: Palos Bank and Trust, 
12600 S. Harlem, Palos 
Hights. IL 60463 c/o Gytis 
Karaliukas. Trust account # 
492175 Att: Kathy 708-448-
9100. ext. 120. 

KVIESLYS 
JAV LB Socialinių reikalų taryba ir 

Lietuvos Ambasada su 
JAV LB Vašingtono apylinke 

kviečia 
JAV organizacijas, telkinius bei pavienius asmenis, 

teikiančius humanitarinę pagalbą Lietuvos žmogui, į 
„Dovana Lietuvai" konferenciją 

1999 m. lapkričio 5 - 7 d . 

Key Bridge Marriot 
1401 Lee Highway 

Arlington, VA. 

Konferencijos tikslai: Susumuoti JAV veikiančių labdaros 
organizacijų bei pavienių asmenų, teikiančių humanitarinę pagalbą 
Lietuvos žmogui atliktus darbus, susipažinti ir tiesiogiai išgirsti iš 
asmenų, dirbusių ir dirbančių Lietuvoje, kaip ši pagalba yra prisidėjusi 
prie Lietuvos žmogaus gyvenimo palengvinimo ir kokios 
humanitarines pagalbos Lietuvos žmogui dar reikia. 

Konferencijos programos tvarkaraštis: penktadienio. lapkričio mėn. 
5 d., vakare - susipažinimas; šeštadienį, lapkričio 6 d - bendri 
posėdžiai, paskaitos, simpoziumai, diskusiniai būreliai; sekmadienio, 
lapkričio 7 d. ryte - bendras posėdis, susumavimas, uždarymas. 
Konferencijos proga bus išleidžiamas Žinynas, kuriame bus 
spausdinama JAV veikiančių labdaros organizacijų/telkinių 
apžvalgines žinios Todėl kreipiamės į visas labdaros organizacijas/ 
telkinius, prašydami renginio komitetui pristatyti — atsiųsti 
organizacijos /telkinio pavadinimą, vyr vadovo vardą, pavardę, 
adresą, telefoną - iki š. m. rugpjūčio 2 d. 

„Dovana Lietuvai" konferencijos rengimo komitetas (8015 S. 
Karlov, Chicago, IL 60652; tel. vakarais ir savaitgaliais 773-2846786, 
fax 773-476-6909). Jūrate Budriene - pirmininkė. Algis Augaitis. 
Birute Jasaitiene f JAV LB Socialinių reikalų taryba), Rita Kazragienė 
(Lietuvos ambasada). Ramune Kligytė (JAV LB Vašingtono apylinkė), 
adv Saulius Kuprys. Jurgis Lendraitis, dr Vytautas Narutis ir dr Linas 
Sidrvs 

Mieli mokytojai, ar gyven
dami Amerikoje nepasiilgote 
lietuviškos mokyklos šurmu
lio, mielų vaikiškų šypsenų ir 
linksmų išdaigų? Jei taip, tai 
ateikite dirbti į Čikagos litua
nistinę mokyklą! Jūsų patir
tis ir žinios bus labai reikalin
gos. Čikagos lituanistinės mo
kyklos direktorė Jū ra tė Dovi-
lienė džiaugiasi, kad jau atsi
liepė keletas norinčių mokyto
jaut i mokytojų, tačiau laukia
ma ir daugiau pasiūlymų. 
Skambinkite Jūratei Dovilie-
nei tel. 630-832-6331. 

Čikagos s k y r i a u s ramo-
v ė n a i rengia metinę išvyką į 
gamtą, \ International Friend-
ship Gardens ( Michigan City, 
IN), prie nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos preziden
tams pasodintų eglių ir jų gar
bei pastatytų paminklėlių. 
Išvyka įvyks liepos 25 d., sek
madienį. Aplankymas, pager
bimas - 12 vai. Čikagos laiku. 

Vyresn ių jų l i e tuv ių centre 
„Seklyčioje"' liepos 21 d., tre
čiadienį, 2 vai.p.p. bus skaito
ma sveikatingumo paskaita. 
Pranešėjas - dr. Antanas Raz
ma (vyresn.). Tema visiems 
aktuali - „Kaip prailginti 
žmogaus gyvenimą". Bus rodo
ma ir vaizdajuostė. Nepraleis
kite progos paklausyti paskai
tos, paklausinėti pranešėjo 
sveikatos rūpimų klausimų, 
nes jų niekada netrūksta! Bus 
ir bendri pietūs. Atvykite! 

Net je i ir nes i skundžiate 
sveikata, bet pasitikrinti ją 
niekada neprošal! Rugpjūčio 
7 d., šeštadienį, Cook County 
ligoninėje nemokamai bus ma
tuojamas kraujo spaudimas, 
tikrinamos akys. dantys, taip 
pat bus galima pasiskiepyti, 
pasitikrinti, ar neturite diabe
to. Ju s mokys, kaip save ste
bėti ir bandyti apsisaugoti nuo 
krūtinės, prostatos vėžio. Tai
gi šeštadienio rytą nesnauski
te, o vykite j Cook County li
goninę. Sveikatos patikrini
mas prasidės 9 vai. r., baigsis 
3 val.p.p. Daugiau informaci
jos galėtumėti sužinoti, pas
kambinę tel. 312-633-7361. 

PILIETYBĖS REIKALU 

Iškilo klausimas dėl pilie
tybės: ar gali asmuo turėti 
dvigubą pilietybę — Lietuvos 
ir JAV-jų. Buvo kreiptasi — 
pasitikrinta Lietuvoje ir Lie
tuvos Konsulate Čikagoje ir: 
Lietuvos pilietybės įstatymas 
netoleruoja dvigubos piliety
bės, išskyrus tuos atvejus, kai 
asmenys turėjo Lietuvos pilie
tybę iki 1940 m.; šią teisę 
išsaugo taip pat jų vaikai ir 
vaikaičiai. Asmenys išvažiavę 
iš Lietuvos po 1990 m. kovo 
11 d. ir paprašę — įgiję Ame
rikos ar kitos valstybės pilie
tybę, praranda Lietuvos pilie
tybę. 

Birutė Jasai t ienė 

Stasys Džiugas - ne tik dosnus plakatų ar knygų aukotojas, jis ir veiklus 
visuomeninkas, Lt-monto LB apylinkes korespondentas. 

Nuotr. Baniutės Kronienės 

IŠEIVIJOS PLAKATU PARODA 
Vilniuje. Lietuvos Naciona

linėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje, atidaryta išeivijos 
plakatu paroda. Parodos pra
džioje kabančiame lapelyje 
bibliotekos darbuotoja Silvija 
Vėlavičienė ra-o. kad rašyto
jas ir bibliofilai Stasys Džiu
gas jau kelinti metai iš Čika
gos šiai bibliotekai siuntė re
tos ir vertingos išeivijos spau
dos siuntas, padovanojo taip 
pat išeivijos plakatų rinkinį. 
Bibliotekos darbuotojus • tai 
paskatino surengti šią parodą, 
pavadintą „Išeivijos plakatai 
— lietuviškosios visuomenės 
ir kultūrinės veiklos atspin
dys". Ši ekspozicija — tai pir
masis tokio pobūdžio išeivijos 
plakatų pristatymas Lietuvos 
visuomenei. 

Žiūrėjau parodoje ekspo
nuojamus įvairiausius plaka
tus ir pagalvojau, kokią svar
bią lietuvybės veiklą puoselėjo 
užjūryje atsidūrę tautiečiai. 
Štai plakatas, skirtas 1955 m. 
įvykusiam Čikagos lietuvių 
vyrų choro sukaktuviniam 
koncertui. Kitas plakatas iš
leistas pirmajai JAV ;r Kana
dos lietuvių Dainų šventei. 
1956 m. nuskambėju?.ai Čika
goje. Štai Prano Dumšaičio 
peizažu papuoštas plakatas, 
skirtas šio dailininko parodai 
Čiurlionio meno galerijoje. Ke
letas įdomių, spalvingų pla
katų liudija apie Lietuvių ope
ros spektaklius. O štai plaka
tas, paliudijantis, kad D. La
pinsko operos J )ux "Magnus" 

libretą parašė Kazys Bradū-
nas . O kiek daug margų pla
katų, skirtų linksmosios sce
nos grupės „Antrasis kaimas' ' 
pasirodymams! Viename šios 
grupes dvidešimtmečio proga 
išleistame plakate — tuometi- J Suopiai , $ 1 0 
nių atlikėjų E. Juodvalkio, K. j kauskai , P. Tautkus , B. T. 
Almeno, A. T. Antanaičio, V. i Ellerbrook, M. Krol, L. Cakott. 
Luko linksmi veidai. D a u g ' B ™° $580. A-a. Justino Liau-
Poezijos dienų plakatų. Juos kaus atminimą pagerbdami 
žiūrint, tarsi atgimsta Antano ' aukojo: $ 5 0 - Alė ir Vytas 

• R i m a n t a s i r A l d o n a 
Vaitkai , Paradise Valley, AZ, 
Aldona ir Ramojus Vaičiai, 
Highland Park, IL. Melrose 
Parko ir apylinkių Lietuvių 
klubas , per Oną Rakauskienę, 
Brighton Parko Namų savi
ninkų draugija, per Viktorą 
Utarą, V y t a u t a s ir Wanda 
Jankai, Delran, NJ, Donald ir 
Kathy Dalias, Millington, MI, 
Juozas ir Stella Mikolaičiai, Rio 
Rico, AZ, Edna F. Black, Chat-
h a m , NJ. Š ie asmenys yra 
našlaičių globėjai Lietuvoje. 
Pratęsdami paramą vaikams 
kitiems metams, visi atsiuntė 
po $150 - metinį vaiko paramos 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2 7 1 1 W e s t 71 s t . S t r e e t , 
Chicago, IL 60829. MM 

• A l m o s f o n d u i aukojo: 
V y t a u t a s i r I l o n a R ū b a i , 
Riverside, IL, sveikina Vidą 
Rimienę gimtadienio proga ir 
aukoja $50; a. a. Enni Czena 
Racunas, Melrose Park, IL, 
atminimą pagerbdami aukojo 
$50 K M. Jablonskiai, J. E. 
Indriūnai, Pijus Pazeriunas, 
Angelikė Andreopoulos ir Gus 
Karakaselis; $ 4 0 - Rich ir Joe 
Bargi , D i a n a r t i s ir Fotini, 
Karadis ir Šeima; $80 - V. L 
Kuteliai ir seimą; $25 R. K. 
Raulli; $20 - V. O. Rakauskai, 
L. O. šmulkstienė, K. Valienė, 
Irena ir Selma Bikneris, P. 6 . 
Bikneriai, L. J. Karling, Bill 
Brysak ir P. Renella, Lisa Fello, 
P. J. Rakauskai; $15 • V. O. 

A. E. Vaiče-

Miškinio, Henriko Nagio, An
tano Gustaičio, Janinos Degu
tytės veidai, tarsi vėl suskam
ba kažkada Čikagoje, Poezijos 
dienose nuaidėję jų eilėraš
čiai... 

Bibliotekos darbuotojai aiš
kino, kad eksponuojamuose 
plakatuose lietuvių liaudies 
meno subtiliu panaudojimu 
pasižymi dailininko Vlado Vi-
jeikio darbai . Didžiąją dau
gumą Čikagos Lietuvių operos 
spektaklių paišė dailininkė 
Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. 
Dažną Poezijos dienų plakatą 
kūrė dailininkas Petras Alek
sa, o scenos grupės „Antras 
ka imas" pasirodymams skirtų 
plakatų autorius — dailinin
kas Vincas Lukas, išradingai 
naudojęs fotografo Eugenijaus 
B'itėno nuotraukas. 

M. Mažvydo bibliotekos dar
buotojai pažymėjo, kad, ren
giant plakatų parodą, organi
zacinių rūpesčių ėmėsi JAV 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vas Viktoras Kučas. 

A l g i m a n t a s A. Naujokai t i s 

Namikai, Snieguolė ir Juozas 
Maaiuliai; $ 8 5 - Vihja ir Vy
tautas Machertai; $80 • Liucija 
ir Vilius Hoffmanai, Felicija 
Jaunius, Aldona ir Vitalis Le-
keckai, Alicna ir Alfredas Miku-

ADVOKATA8 
GINTARAS P. ČBrtMA* 
mm sfotarid M, atsyja a. mm 

TeL 773-582-4500 
Valandos segsi esemasąj 

Gibeitis 
Crfflinės ir krinrinsKnst bylos 

8847 SJCsdsJ* Avsnne 
Chieago, IL 608*9 
TeL 773-778-8700 

ToB ftee 84 hr. 888-77*8748 
Darbo vmL nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

9 • J . iki lv.p.p. 

ADVOKATAS 

4saew.6sstxwt 
Chiesgo,IL 60639 

( Š u n s gslfca nuo .Draugo") 
TaL 77S-IM4100. 

TaL 63986P69M, L—imt, IL 

ADVOKATAI 
JkLFeyntan 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų antairiimų ir kt bylose. 
6H38jfc«faerA»»,Chkafo, 
IL SOSB. T«L 847-SS1-7C36 

(kaftama lietuviškai). Mes josų 
paalaotoma 7 dienas per tsvaite. 

Kaip gi neateiti į savo kraštiečių 
alytiški? dr. Gediminas Balukas 

koncertą"1 Su Aly t mblm šokėjomis fotografavosi buvę* 
N'untr Edvardo Sulaičio 

čiauskai, Stasė ir Petras Mi
liauskai, Ona ir Povilas Nor
vilai, Liucija Shlikas. Iš viso 
$240 Almos vardu dėkojame 
aukotojams, o velionių arti
miesiems reiškiame užuojautą! 
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Tax I D 38-4134191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
la ič ių globa'', pažymint, kad 
skirta Almos fondui ir siųsti 
3711 West 71 st . Str., Chi
cago, IL 80839. «MI 

• A. a. c h e m i k o J o n o 
Prunskio devynių metų mir
ties atminima prisimindama, 
žmona Vanda Prunskienė au
koja $9000 Lietuvos našlai
čiams. Ponia Vanda Lietuvoje 
globoja 30 našlaičių. Ši auka 
tai dvejų metų parama tiems 
našlaičiams. Prisimename a. a. 
Joną Prunskį ir dėkojame už 
auką! „ L i e t u v o s Naš la i č ių 
globos" komitetas 9711 Wes* 
71 s t . S t r e e t , C h i e a g o , 
1X80839. « M 

• A. a. A p o l o n i j o s J a 
n o n i e n ė s atminimą pagerb
dama, Karužų seimą aukoja 
Lietuvos našlaičiams $50. Reiš
kiame užuojautą Velionės ar
t imies iems ir dėkojame už 
auką! „ L i e t u v o s Naš la i č ių 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 3711 
West 71 s t . £ t r . , Chicago, IX 
00839. am 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams bei invalidams vai
kams bei daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje. Aukojo: dr. 
Rimvydas Sidrys $340 tęsti 
berniuko metine P«ramą, Va
lerija Aukštikalnis $80, ano
niminiai $ 3 4 0 , anoniminiai 
$800. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 W e i d n « r Rd., Buffalo 
Grove, 1X80088, teL 647-637-
7949. Taz I D t $8-8008888. 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
i šrūpint i .Sočiai security*. 
E. Šumanas, te l . 1-708-730-
2051. (sk.) 

• A n t a n o G r i n o s p r a 
neš imas „Lietuvos ekonominė 
padėtis stebėtojo akimis" bus 
sekmadieni, liepos 18 d , 13:15 
vai . p. p . (t. y. po 11:00 vai. 
Mišių) Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte, IL, Bočių menėje. Į 
,.Atviro žodžio forumą" ma
loniai kviečia „Saulutė", Lie
tuvos va ikų globos būrelis. 

asa 
• Dr. Julius Šmulkštys iš 

Lietuvos grižo į JAV ir .Atviro 
žodžio forume" bus jo pra
nešimas „Lietuvos politikos 
niuansai". „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis, v i sus 
kviečia sekmadieni, liepos 35 
d^ 13:15 vaL p p . į PLC Bočių 
menę paklausyti dr. J. Šmulkš
čio aktualių minčių. «MS 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3633 S Archer Ave-, Chicago, 
IX 80809. TeL 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (sk.) 

• BALTTC M O N U M E N T S , 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8448. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na-
tuUS. (sk.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
3313 West Cermak R o a d . 
TeL (773) 847-7747. anan 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite St . 
Caaimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime dideli pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai . 
Tel. 773-338-8335. (ak) 

• Automobilio, namų ir 
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems i i Lietuvos ir kitų 
kraštų Kreipkitės pas A.Lau 
raitį, A A L. Insurance Agen-
cy, 9 4 8 9 S. Kedzią A v e . , 
B v e r g r e e n P k „ IL 60805-
3835. TeL 708-4338455 (ak.) 

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo t e i s e s 
(Drivers Lic), Illinois I.D., vizų 
pratesimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. E d . Š u m a n a s 
1-708-730-3851 (.V., 

• 




