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Liberalų pareiškimai sukėlė 
nepasitenkinimą Lietuvoje 
»Williams International" 

prez identas nusivylė 
Rolandu Paksu 

Vilnius, gegužės 26 d. 
(BNS) — .Kaip 'Mažeikių naf
tos' akcininke, 'Williams In
ternational' labai nusivylė tuo, 
kad Lietuvos politikas Rolan
das Paksas puola 'Mažeikių 
naftą' ir netiesiogiai užsipuola 
sunkiai dirbančius bendrovės 
darbuotojus — tuos pačius 
tmnnes, kurie kiekvieną dieną 
stengiasi paversti 'Mažeikių 
naftą' geresne bendrove. Gai
la, kad beveik trijų tūkstančių 
Lietuvos naftos ūkio darbuo
tojų darbas ir gerovė tapo 
trumpalaikių politinių ambi
cijų taikiniu", teigė John Bum-
garner penktadienį išplatin
tame „Williams Lietuva" pra
nešime spaudai. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadieni R. Paksas bei kiti 
Liberalų sąjungos vadovai pa
reiškė, jog konservatorių re
klamuotas „Mažeikių naftos" 
privatizavimo ir plėtros pro
jektas bei JAV bendrovės 
.Williams" verslo planas 
žlugo. R. Paksas tvirtino, kad 
„Williams" per 7 mėnesius ne
sugebėjo užtikrinti pastovaus 
naftos tiekimo gamyklai, iš
spręsti projekto finansavimo, 
„Mažeikių nafta" ir toliau dir
ba nuostolingai. 

Pernai rudenį tuometinis 
premjeras R. Paksas, ūkio ir 
finansų ministrai Eugenijus 
Maldeikis ir Jonas Lionginas 
atsisakė pasirašyti sutartis su 
„Wiltiams International" ir at
sistatydino iš pareigų. 

Mažeikiečiai 
apgailestauja dėl 

buvus io premjero žodžiu 
„Mažeikių naftos" bendrovė 

penktadienį Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) pirmininką 
Rolandą Paksą apkaltino jam 
„nebūdingu tendencingumu". 

Liberalų kalbos 
neturės įtakos 

santykiams 
su konservatoriais 

Vilnius, gegužės 26 d. 
(BNS) — „Aš nė kiek nepykstu 
ant liberalų lyderių, kad ir 
kaip jie kritiškai ir kartais 
nemotyvuotai vertintų *Wil-
liams' investicijas, vyk
stančias derybas, nes mes visi 
puikiai suprantame, kad šios 
*Williams' investicinės sutar
ties kritika yra esminis libe
ralų propagandos pagrindas", 
spaudos konferencijoje penk
tadienį teigė vienas konserva
torių vadovų, Seimo kancleris 
Jurgis Razma. 

Jis priminė, kad Liberalų 
sąjungos populiarumas išaugo 
būtent tada, kai būsimieji par
tijos vadai — buvęs premjeras 
Rolandas Paksas, buvę mini
strai Eugenijus Maldeikis ir 
Jonas Lionginas — rudenį at
sisakė pasirašyti sutartį dėl 
„V/illiams" investicijų į „Ma
žeikių naftą". 

„Šiuo metu mes nemanome, 
kad pablogėtų mūsų santykiai 
su Liberalų sąjunga, nors 
esame skirtingose pusėse dėl 
*Williams' investicijų vertini
mo", pažymėjo konservatorius. 
Tačiau jis išreiškė viltį, kad 
„ateis momentas, kai liberalų 
lyderiams užteks ryžto pri
pažinti klydus". „Aš noriu ti
kėtis, kad tas laikas nebe taip 
toli", kalbėjo J. Razma. 

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje R. Paksas pareiškė, 
kad „Mažeikių nafta" pirmąjį 
šių metų ketvirtį neva patyrė 
70 mln. litų nuostolių. Pasak 
įmonės Komunikacijos tarny
bos pranešimo, R. Paksas 
rėmėsi netiksliais duomeni
mis, nes patikrinti pirmojo 
ketvirčio bendrovės nuostoliai 
yra 17.2 mln. litų. 

LLS valdybos narys ir atsto
vas spaudai Jonas Čekuolis 
sakė, kad „Mažeikių nafta" 
nutyli, jog kalbama apie skir
tingas vertinimo sistemas. 
„Norėtume, kad būtų aiškiai 
pasakyta, pagal kokius ap
skaitos standartus apskaičiuo
jamas dabar pateikiamas 17.2 
mln. litų nuostolis. Tikėtina, 
kad lietuviškais apskaitos 
standartais nuostolis tikrai 
yra 17.2 mln. litų, tačiau pa
gal tarptautinius GAAP stan
dartus tie nuostoliai siekia 70 
mln. litų", sakė J. Čekuolis. 

Jis priminė, kad prieš sutar
ties pasirašymą pernai vasarą 
ir rudenį vertinant „Mažeikių 
naftos" finansinius rezultatus, 
„Williams" visur kategoriškai 
rėmėsi tik tarptautiniais stan
dartais, ypač apskaičiuojant 
apyvartos kapitalo trūkumą ir 
su tuo susietus būsimus Lietu
vos vyriausybės įsipareigoji
mus. 

„Mažeikių naftos" bendrovės 
pranešime kritikuojamas ir R. 
Pakso teiginys, esą Lietuvos 
vyriausybė „Mažeikių naftai" 
yra suteikusi apie 2.4 mlrd. 
litų paskolų. Pranešime tvir
tinama, kad visi bendrovės 
įsipareigojimai — tiek ilgalai
kiai, tiek trumpalaikiai — 
siekia 1.9 mlrd. litų, iš kurių 
1.2 mlrd. litų — valstybės pa
skolos. 

J. Čekuolis sutinka, kad yra 
visiškai tikėtina, kad ben
drovės įsipareigojimai šian
dien yra 1.9 mlrd. litų. bet pa
sirašant sutartį pernai spalį, 
buvo nuolat pateikiamas apie 
2.4 mlrd. litų būsimų įsiparei
gojimų skaičiavimas. 

„Prisiminus, kad šį skaičių 
nuolat minėjo asmenys, pasi
rašę sutartį pernai rudenį, 
tikėtina, jog tokie įsiparei
gojimai ir gali būti pasiekti, ir 
ypač todėl, kad iki šiol 
'Mažeikių nafta' neturi ilgalai
kių naftos tiekimo sutarčių bei 
dirba nuostolingai", sakė J. 
Čekuolis. 
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Partizanų pagerbimo, kariuomenes ir visuomenes vienybes dier 3 proga partizanams ir ryšininkams vyriausybe iš re
zervo fondo skyrė 37,500 litų, kūne penkiolikai nusipelniusių amenų buvo įteikti vyriausybėje vykusiame jų pager
bime. Lietuvos partizanus ir ryšininkus sveikino premjeras Ancius Kubilius, Seimo pasipriešinimo okupaciniams re
žimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių .r reikalų komisijos pirmininkas Antanas Stasiškis, 
krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius, Lietuvos gy*. ntojų ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direk
torė Dalia Kuodyte, monsinjoras Alfonsas Svarinskas. „Jūsų p siaukojimo u- ištvermės dėka Lietuvos vardas nepra
puolė užmarštin. Sunkiomis istorijos akimirkomis Jus išsaugojc: ne tik savo, bet ir šalies, kuri vėl sugrįžo į demokra
tinių pasaulio valstybių bendriją, orumą", sakoma premjero svednime. 

Nuotr^ Ministras pirmininkas Andrius Kubilius sveikina ep ovanotuosius. K*»u>6o Vanago iEita> nuotr 

R u s a m s nepat inka Lietuvos 
n o r a s gauti „okupacine" 

kompensac ij ą 
Vilnius , gegužės 26 d. 

(BNS) — Rusija neigiamai 
vertina Lietuvos Seime svar
stomą įstatymo projektą dėl 
priemonių siekti Rusijos kom
pensacijos už sovietų okupa
ciją, pareiškė Rusijos ambasa
dos Vilniuje atstovas. 

„Panašias idėjas mes verti
name neigiamai", sakė Rusijos 
ambasados Lietuvoje pa
tarėjas Boris Kirilov. Anot jo. 
„klausimo dėl neva padarytos 
per 'okupaciją' žalos atlygini
mo iškėlimas" neskatina Lie
tuvos ir Rusijos santykių 
plėtros. 

Interviu su B. Kirilov ketvir
tadienį paskelbė Lietuvoje 
rusų kalba leidžiamas laik
raštis „Litovskij Kurjer". 

Pasak diplomato, „minėto 
klausimo iškėlimas — Lietu
vos politikų, parlamentaru 
sąžinės reikalas". 

B. Kirilov komentavo Seime 
dabar svarstomą įstatymo pro
jektą, kuriame, be kita ko. nu
matoma, jog Lietuvos vyriau
sybė turi įsteigti SSRS oku
pacijos žalos kompensavimo 
fondą, nustatyti šio fondo tei
sinį statusą ir numatyti lėšas. 

kurios jame būtd aupiamos. 
Vienas šaltinių jhinsuoti šį 
fondą, anot projekt. būtų pa
jamos už Rusi; U .arinių ir 
kitų pavojingu kntvnių tran
zitą į Karali3učiaįs sritį per 
Lietuvos teritoriją. \. 

Anot Eusįjos \ d.plomato, 
„tiems, kas rengiĮ panašius 
įstatymu projektus,, nederėtų 
užmiršti puikios infrastruktū
ros, gyvenamųjų mĮkrorajonų, 
pramonės įmonių, (pastatytų, 
be kita ko, ir už įpliikas į Lie
tuvą iš sąjunginio' biudžeto". 
Jis taip pat pareiškė, kad, 
iškėlus tokias idėjas, „sunku 
tikėtis Rusijos parlamentarų 

geros valios, konstruktyvios 
pozicijos", svarstant Dūmoje 
Lietuvos ir Rusijos sutarties 
dėl dvigubo apmokestinime 
išvengimo ir investicijų apsau
gos tvirtinimą. 

Seimo pirmininko Vytaute 
Landsbergio pasiūlytam įsta
tymo projektui dėl kompensa
cijos už sovietų okupaciją Sei
mas pritarė po pateikimo pra
ėjusią savaitę, dabar jis svar
stomas parlamento komite
tuose ir frakcijose. 

Lietuva kol kas nėra oficia
liai pinigais įvertinusi okupa
cijos žalos. Kai kuriais neofi
cialiais vertinimais, 50 metų 
trukusios sovietų okupacijos 
žala Lietuvai siekia šimtus 
milijardų JAV dolerių, bet 
įstatymo projekte jokios kon
krečios sumos neminimos. 

Lietuva su ES užstoja Latviją 
nuo Rusijos išpuolių 

Vyriausybė planuoja sumažinti 
valdininkų skaičių 

Vilnius, gegužės 26 d. (Elta) 
— Vyriausybė ketina iki 
rugsėjo 30 dienos pertvarkyti 
dvylika vyriausybinių įstaigų, 
kad būtų išvengta esamo už
duočių dvejinimo ir sutaupyta 
apie 10 procentų biudžetinių 
įstaigų atlyginimams skirtų 
lėšų. 

Pasiūlymą pateikusi „Sau
lėlydžio" komisija spėja, kad 
įgyvendinus siūlomą pertvar
ką maždaug 10 proc. sumažė-

* „Lietuvos energijoje" 
ket inama 20 proc. suma
žinti administracijos darbuo
tojų skaičių ir taip sutaupyti 
daugiau kaip pusę milijono 
litų administracijos darbo už
mokesčiui skirtų lėšų. Darbuo
tojų skaičius bus mažinamas 
atskyrus pagalbines, taip pat 
su tiesiogine administracijos 
veikla nesusijusias strukūras 
bei įdiegus naujas technologi
jas (Elta. 

tų valstybės valdymo institu
cijos dirbančių valstybės tar
nautojų skaičius. 

Vien Kūno kultūros ir spor
to departamentą prie vyriau
sybės pertvarkius į to paties 
pavadinimo departamentą 
prie Švietimo ir mokslo minis
terijos, spėjama per metus su
taupyti apie 200,000 litų. 
Maždaug 100,000 litų būtų su
taupoma pertvarkius Viešųjų 
pirkimų tarnybą ir jos paval
dumą perdavus Finansų, o da
lį pareigų — ūkio ministeri
joms. 100-150,000 ekonomija 
būtų pasiekta Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentą 
prijungus prie Švietimo ir 
mokslo ministerijos ir peržiū
rėjus vidinę jo sandarą, ka
dangi didelė dalis darbuotojų 
užsiima vidiniu administravi

mu. 
Taip pat siūloma panaikinti 

Ginklų fondą, jo vykdomai pa
reigas perduodant Krašto ap-

Vi lnius , gegužės 26 d. 
I BNS) — Lietuvos URM penk
tadienį pranešė prisijungusi 
prie Europos Sąjungos (ES) 
pareiškimo, kuriame Rusija 
raginama susilaikyti nuo iš
puolių prieš Latviją. 

Pareiškime pabrėžiama, jog 
demokratijos ir žmogaus tei
sių srityje ES būsimoms na
rėms kelia griežtus reikalavi
mus. ES įsitikinimu, Latvija, 
asocijuota ES valstybe bei val
stybė kandidate, šioje srityje 
yra padarini milžinišką pa
žangą bei atitinka Kopenha
gos politiniu- reikalavimus. 

Pareiškime teigiana, jog 
pastaruosius kelis mėnesius 
Rusijos Federacija ypač stip
riais žodžiai- reiškė griežtus 
kaltinimus Latvijai ir Estijai. 
ES nuomone, toks Ru>ijos el
gesys ne tik duoda priešingų 
rezultatų, ber ir yra nepriimti
nas šiandieninėje Europoje. 

Dokumente ES ragina Ru
siją susilaikyti r. io nepagrįstų 
tokio pobūdžio pareiškimų, 
pranešė Lietuvon URM. 

Nepaisant sk« biamo akty
vaus bendradarbiavimo su 
Latvija. Lietuva ki šiol sava-

saugos ir Vidau- reikalų mi
nisterijoms. MoKestinių ginčų 
komisiją planuojama sujungti 
su Vyriausiąja įdministraci-
nių ginčų komisija prie Teisin
gumo ministerijos ir taip per 
motus sutaupyt: per 300.000 
litu. 

rankiškai nebuvo pareiškusi 
nuomonės apie Rusijos iš
puolius prieš Latviją. Kovo 
11-sios Nepriklausomybės at
kūrimo akto signataras Algir
das Endriukaitis praėjusią sa
vaitę viešai gėdijo Lietuvos po
litikus už tokį pasyvumą. 

* Konsuline pagalbą Lie
tuvos piliečiams Tunise, Al
žyre bei Maroke teiks šiose Af
rikos valstybėse esančios Len
kijos ambasados. Trečiadienį 
Lietuvos vyriausybė patvirti
no sausį pasirašytą atitinka
mą Lietuvos ir Lenkijos vy
riausybių susitarimą. Konsuli
nė pagalba galės būti teikia
ma mirties, sunkaus susirgi
mo, nelaimingo atsitikimo, su
laikymo, įkalinimo ar kitokio 
pobūdžio laisvės atėmimo at
vejais. Taip pat bus teikiama 
pagalba nuo nusikaltimo ar iš
kilus grėsmei piliečių gyvybei 
arba sveikatai. IBNSI 

* Kol bus ąvertinti Šalnų 
ir sausros padaryti nuosto
liai, Finansų ministerija pas
partins lėšų pervedimą, kad 
galima būtų išmokėti už per
nai parduotą pieną, galvijus 
(44.3 mln. Lt) ir cukrinius 
runkelius (20 mln. Lt). Taip 
susitarta ketvirtadienį • prem
jero Andriaus Kubiliaus susi
tikime su žemdirbių savival
dos organizacijų vadovais, že
mės ūkio bendrovių, pieno 
perdirbimo įmonių atstovais, 
ūkininkais. K:-... 

* Užsienio reikalų mini
sterija pareiškė, kad dery
bose dėl stojimo į Pasaulio 
prekybos organizaciją (PPO) 
„pasiektas esminis lūžis", lei
džiantis tikėtis, kad derybos 
bus baigtos iki šio rudens. 
Anot URM pranešimo, per ei
linį derybų ratą Ženevoje 
trečiadienį ir ketvirtadienį 
Lietuvos delegacijos dvišaliuo
se susitikimuose su JAV, Aus
tralijos, Kanados, Naujosios 
Zelandijos ir Kubos delegacijo
mis „pavyko suderinti abso
liučią daugumą su žemės ūkiu 
susijusių derybų problemų". 
Su šiomis valstybėmis Lietuva 
nesutarė dėl jos eksporto rė
mimo tvarkos ir valstybės pa
ramos žemės ūkiui, kai kurios 
jų kėlė tam tikras cukraus, 
jautienos ir paukštienos ek
sporto į Lietuvą sąlygas. 

* Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų) pirmininkas 
Artūras Paulauskas penkta
dienį oficialiai sustabdė Šilu
tės rajono mero Algirdo Bal
čyčio narystę partijoje, o arti
miausiu metu bus priimamas 
NS sprendimas pašalinti A. 
Balčytį iš partijos. Meras susi
kompromitavo tuomet, kai 
viešumon iškilo faktas, kad jis 
savo įmonėms skyrė dideles 
kompensacijas už gruodį Lie
tuvoje siautusio uragano 
„Anatolijus" padarytus nuos
tolius. Tada A. Paulauskas pa
reikalavo, jog A. Balčytis, 
esantis šios partijos Šilutės 
skyriaus pirmininkas, atsista
tydintų iš mero posto. <BNS> 

* Skelbęs apie savo atsi
s tatydinimą Kauno tarybos 
narys Gediminas Žemaitis 
persigalvojo ir nusprendė to
liau dirbti Kauno taryboje. 
Gegužes viduryje Vyriausiajai 
rinkimų komisijai (VRK) įtei
kęs atsistatydinimo pareiški
mą, šią savaitę G. Žemaitis 
VRK įteikė prašymą, kad jo 
pirmasis pareiškimas nebūtų 
svarstomas. G. Žemaitis sakė, 
kad jo apsisprendimą pasilikti 
Kauno taryboje paskatino 
rinkėjų skambučiai ir Naujo
sios sąjungos (NS, sociallibe
ralų) Kauno skyrius. „Na
muose netilo skambučiai, ma
ne rinkėjai keikė, sakė, kad aš 
neryžtingas, sakė, kad jei pa
sitrauksiu iš politikos, geriau 
mieste nesirodyčiau", sakė G. 
Žemaitis. Jis ketino atsistaty
dinti, nes nenorėjo, pasak jo 
paties, dalyvauti „nesąžinin
goje politikoje". Savivaldybių 
tarybų rinkimuose buvęs pir
mas NS sąraše, G. Žemaitis 
šiai partijai nepriklauso. NS 
galiausiai neparėmė G. Že
maičio, jam siekiant miesto 
mero posto. <BNSI 

* Giliai į skolas įklimpu-
s iame Valstybiniame sociali
nio draudimo fonde („Sodra") 
aiškėja vis naujų piktnau
džiavimo faktų. Neseniai mo
kesčių tikrintojai nustatė, kad 
iš „Sodros" Tauragės skyriaus 
išgrobstyta apie 300,000 litų. 
Ši pinigų suma dalimis buvo 
pervesta į neveikiančių įmo
nių sąskaitas arba paimta iš 
banko pateikus suklastotus 
dokumentus. Taip pat įtaria
ma, kad „Sodros" pinigais bu
vo ir kitaip naudojamasi — 
dalis pensijoms ir pašalpoms 
skirtų „Sodros" pinigų galėjo 
būti tyčia užlaikoma banko 
sąskaitoje, o už tai gautos pa
lūkanos — pasisavintos. (Dui 

* Praėjusią savai te Ham
burge (Vokietija) „Veido" 
savaitraščiui įteikta „Die 
Zeit" fondo Gerdo Bucerius 
premija. Tai pirmas toks soli
dus tarptautinis Lietuvos ži-
niasklaidos įvertinimas. „Die 
Zeit" premija skiriama išsiva
davusiai iš politinės cenzūros 
Rytų ir Vidurio Europos vals
tybių spaudai. Svarbiausi 
svertai nustatant laimėtojus 
yra finansavimo skaidrumas, 
nepriklausomybė, kokybišku-
mas, žurnalistinis profesiona
lumas, komentaro atskyrimas 
nuo informacijos. Komisija, iš
rinkusi premijos nugalėtojus, 
pabrėžė, kad „Veidas" pasižy
mi kruopščia žurnalistika, 
drąsiais straipsniais, pasverta 
analize ir puikia leidinio ko
kybe. „Veido" straipsniai gero
kai pralenkė dėl premijos besi
varžiusius Latvijos dienraštį 
„Diena" bei Estijos savaitraštį 
„Postimees". CEIUI 

* Buvęs Pravieniškių su
stiprintojo režimo pataisos 
darbų kolonijos kalinys Juo
zas Valašinas dėl nežmoniškų 
sąlygų kalėjimuose iškėlė bylą 
Lietuvai Europos žmogaus tei
sių teisme. „Respublikos" (05.-
26) duomenimis, Europos tei
sėjus ypač nustebino faktas, 
kad kalimo laiškas į Strasbū
rą buvo cenzūruojamas. Vakar 
į Lietuvą atvykę Europos žmo
gaus teisių teismo teisėjai ti
ria bylos aplinkybes, o Pravie
niškės — ruošiasi priimti sve
čius iš Europos: kolonijoje pa
keisti langai, suremontuota 
pirtis, rengti nauji tualetai. 

* Nealkoholinių gėrimų 
bendrovė „Coca-Cola Bot-
tlers Lietuva" ir „Lietuvos ry
to" dienraštis bendromis jėgo
mis atnaujino sporto sales še
šiolikoje Lietuvos vidurinių 
mokyklų. Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio bei Klai
pėdos vidurinių mokyklų spor
to salėms buvo nupirktos nau
jos krepšinio lentos, lankai bei 
kamuoliai. Renkantis, ku
rioms mokykloms labiausiai 
reikia atnaujinti sporto sales, 
pasirinktos tos švietimo insti
tucijos, kuriose sportuoja ne 
tik jose besimokantys mokslei
viai, bet ir krepšinio mokyklų 
auklėtiniai, neturintys savo 
sporto salių. IEIUI 

* Nacistinės Vokietijos 
fiurerio Adolfo Hitlerio dide
lio formato portretai siūlomi 
Vilniuje, Pilies gatvėje įsikū
rusioje antikvarinėje parduo
tuvėje „Juvelyras". Ten gali
ma įsigyti ir nacių laikų atri
butikos. Komentuodamas tokį 
atvejį, Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininkas Simonas 
Alperavičius sakė, jog ne pas
laptis, kad Lietuvoje esama jė
gų, kurioms artima nacional
socialistinė dvasia ir kurios 
siekia ją įvairiais būdais ska
tinti. „Tai liudija neseniai 
Šiauliuose įvykęs Mindaugo 
Murzos vadovaujamas partijos 
suvažiavimas, nauji mėgini
mai ją įteisinti", sakė jis. IBNS> 

KALENDORIUS 
Gegutė* 27 d.: Šv. Augustinas ii 

Canterbury; Brunonas, Genadijus, 
Leonora, Neringa, Virgaudas, Žy
mante. 

Gegules 28 d.: Donaldas. Jogir-
das, Justas, Rima. 

Gegutės 29 du Algedas. Erdvile, 
Magdalena (Magdė), Teodozya 

Gegužės 30 d.: Jazminą, Joana, 
Jomilė, Ferdinandas, Vyliaudas. At
minimo diena (JAV). 



DRAUGAS, 2000 m. gegutės 27 d., šeštadienis 
mSBmmmmBmBSBmBmmmBBasmnBnBmmmmmaBSmmBBmBBama 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuviene 
1340 Abington Cambs D m ? 
Lake Forest. IL 60045-2660 

ŠAA TARYBOS PIRMASIS 
POSĖDIS 

Šiaurės Amerikos Ateitinin
kų tarybos posėdis su JAS. 
SAS ir ASS valdybomis, arba 
jų atstovais, vyko š.m. gegužes 
20, 21 d. Tėvų Marijonų vie
nuolyno patalpose. Čikagoje. 

Dviejų dienų posėdžio pra
džiai dalyviai rinkosi vienuo
lyno koplyčioje šv. Mišioms, 
kurias aukojo sendraugių dva
sios vadas, kun. Kęstutis Tri
makas. Mišių metu, kreipda
masis į naujuosius Tarybos 
narius, savo pamoksle kun. 
Kęstutis pabrėžė: „Jus esate 
ne tik išrinkti mūsų idėjos 
brolių ir seserų, bet tuo pačiu 
per tą išrinkimą jūs esate pa
šaukti šiam darbui ir paties 
Kristaus. Dėl jūsų ligšiolinio 
rūpesčio ateitininkų veikla, 
idėjos broliai ir seserys parodė 
jums pasitikėjimą. Tą pasi
tikėjimą jums rodo pats Kris
tus. Sutikdami būti Šiaurės 
Amerikos Ateitininkų tarybos, 
kaip 'idėjinio-strateginio orga
no' nariais, jūs ryžtingai atsi
liepiate į didelį išeivijos tiek 
Lietuvos reikalų keliamą iššū
kį". 

Šv. Mišioms pasibaigus, visi 
rinkosi į vienuolyno žemutinės 

kalavimus. ir sprendimą su
šaukti bendrą centro valdybų 
pasitarimą SAS reikalais. 

Toliau kalbėjo apie įstatų 
projektą ir kaip prie jo prieita 
vadovaujantis Ateitininkų fe
deracijos įstatų pastraipa 4.6; 
„Užsienyje gyvenantys ateiti
ninkai savo organizacinę 
struktūrą suformuoja vado
vaudamiesi savo krašto porei
kiais, reikalavimais ir gali
mybėmis". Apibūdino pokal
bius su advokatais. Iškėlė 
veiklos pobūdžio galimybes, 
pagrindus, ir struktūras. Nu
švietė juridinę padėtį, kad 
esame Illinois valstybėje in
korporuoti ir kad šio inkorpo
ravimo registruotas agentas 
yra advokatas Rimas Domans-
kis. Inkorporavimas reikalau
ja metinio atnaujinimo. Vėliau 
posėdžio metu atvykęs Rimas 
atsakinėjo į dalyvių klausimus 
ir pateikė likusius inkorpora
vimo bei IRS reikalavimus. 

Algio pranešimas toliau vys
tėsi apie pačius įstatus ir jų 
reikšmę, kad pagrindinė ŠAA 
organizacinė struktūra parem
ta taryba, kurioje yra autorite
to svoris. Trumpai apsakė esa-

Nuotrauka ii seno albumo —Ateitininkų sendraugių centro valdyba 1961-62 metais. Iš k.: pirmoje eil. Algirdą* 
Žemaitis, iždininkas Kazys Kleiva, vicepirm. P. Starkienė, pirmininkas dr. Vitas Manelis. Antroje eil. dvasios 
vadas kun. Vytautas Bagdanavicius, sekretorius V Šimaitis ir S. Balčiūnas. 

salės rytiniam užkandžiui ir tnus ^status ir su jais susvju-
posėdžiui. Dešimtą valandą sius kai kuriuos sprendimus: 
ryto sendraugių pirmininkas pavadino klausimą, ŠAA san-
Algis Norvilas oficialiai prade- tykį su AF, Tarybos narių 
jo posėdį, pakviesdamas kun. skaičius, kadencijos, komisi-
Kęstutį sukalbėti maldą. Pir- jos, atstovų prie AF skyrimą, 
mininkas padėkojo visiems su- vidinės veiklos taisykles, ŠAA 
sirinkusiems, ypač tiems, ku- dvasios vado patvirtinimą ir 
rių kelias į posėdį tolimesnis, 
būtent Dalilei Polikaitienei iš 
Los Angeles, Nijolei Balčiū
nienei iš Clevelando ir Ro
mualdui Kriaučiūnui iš Lan-

lėšas. Pramatė komisijų (įsta
tų, finansų, programos, nomi
nacijų) sudarymus kaip arti
mos ateities uždavinius. 

Kalbėjo apie ateitininkuos 
sing, MI. Greta šių trijų, ir dabartinę padėtį išeivijoje, pa-
kiti naujieji Tarybos nariai brėždamas veiklos vientisumą 
Petras V. Kisielius, Vytautas 
Narutis, Aloyzas Pakalniškis, 
Darius Polikaitis, Lidija Rin-
gienė, Vytautas Žemaitaitis. 
Tarybos narė Ona Daugirdie
nė atvyko truputį vėliau. Po
sėdyje dalyvavo ir buvęs Fe
deracijos vadas dr. Petras Ki
sielius ir sąjungų valdybų na
riai arba atstovai: Laura Lap-
šytė, Liudas Landsbergis, Lai
ma Šalčiuvienė. Advokatas Ri
mas Domanskis dalyvavo po
sėdžio rytinės sesijos antroje 
pusėje. Dėl kitų įsipareigojimų 
Tarybos nariai Vėjas Liule-
vičius ir Marytė Newsom ne
dalyvavo. 

Po įvadinių žodžių ir dieno
tvarkės pristatymo, kun. Tri
makas nušvietė Tarybos užda
vinius, pabrėždamas tris pa
grindinius rūpesčius: Lietuva 
ir išeivija; jaunimas ir visuo
menė, idealas ir veikimas. 
(Tekstas kun. Trimako įvadi
nių žodžių buvo išspausdintas 
šiame skyriuje praėjusio šeš
tadienio, gegužės 20-tos die
nos laidoje.) 

Sendraugių pirmininkas Al
gis Norvilas pateikė praneši
mą apie išeivijos (Kanados ir 
JAV) ateitininkus ir „momen
to reikalavimus". Išdalinęs sa
vo pranešimo apybraižą (kad 
dalyviams būtų lengviau 
orientuotis), nuodugniai ir iš
samiai kalbėjo apie nueitą ke
lią nuo 1996 metų Federacijos 
valdybos diskusijų kokiu prin
cipu turėtume veikti: sąjungų 
ar kraštų apimtyje. Algis pa
lietė pokalbius sendraugių 
stovykloje, Dainavoje, nusitei
kimus dabartinės ASS valdy
bos, ateitininkų inkorporavi
mo stovį, mūsų gyvenimo rei-

ir tos veiklos stygius. Buvo dė
kingas aktyviai veikiantiems, 
kuopų globėjams ir valdy
boms, organizuojantiems sto
vyklas, kursus, studijų dienas, 
„Ateities" savaitgalius. Džiau
gėsi, kad jaunų šeimų karta 
ne tik jungiasi prie veiklos, 
bet daugeliu atvejų jai ir vado
vauja. 

Žvelgdamas ateitin, pirmi
ninkas siūlė, kad vienas svar
biausių Tarybos uždavinių 
bus išsamus savos organizaci
jos peržiūrėjimas, katalikiškos 
sąmonės ugdymas ir ryšio su 
Lietuva išsiaiškinimas. 

Šio sendraugių pirmininko 
pranešimo eigoje Tarybos na
riai kėlė klausimus į kuriuos 
pirmininkas i i karto atsaki
nėjo. Buvo nemažai pastabų 
dėl mūsų ryšio su Lietuva ir 
Tarybos bendra nuotaika, kad 
turime rūpintis Kanados ir 
JAS veikla, ypač moksleivių 
gretose, bet tuo pačiu, kad 
esame viena Federarija ir mū
sų bendradarbiavimas su Lie
tuvos ateitininkais stiprins 
veiklą abipus Atlanto. Pabrėž
ta būtinybė asmeninio ryšio, 
kas buvo viešai pabrėžta Lie
tuvoje praėjusių metų Ateiti
ninkų atsikūrimo Lietuvoje 
dešimtmečio konferencijoje, 
Kaune, per diskusįjų būrelių 
pranešimus sekmadienį, 1999 
metų liepos 25 dieną. 

Baigęs savo pranešimą, sen
draugių pirmininkas „vadžias" 
įteikė pačiai Tarybai, prade
dant pirmuoju jų uždaviniu — 
išsirinkti prezidiumą. Diskusi
jos šiuo reikalu prasidėjo, bet 
ne visai joms pasibaigus buvo 
padaryta pertrauka užkan
džiui. Tuo nutarimu ir baigėsi 

rytinė sesija maždaug 12:30 
vai. p.p. Posėdžio dalyviai sė
do prie pietų stalo. Pietumis ir 
užkandžiais buvo pasirūpinęs 
pats sendraugių pirmininkas. 

Po pietų Tarybos nariai rin
kosi baigti prezidiumo rinki
mus. Tarybos pirmininke buvo 
išrinkta Nijolė Balčiūnienė. 
Vicepirmininkais — Vytautas 
Narutis ir Lidija Ringienė. 
Sekretoriaus pareigas apsi
ėmė Romualdas Kriaučiūnas. 
Pirmininkė Nijolė Balčiūnienė 
susitarė su Vytautu Naručiu, 
kad ji pirmininkaus iki atei
nančio spalio mėnesio, o toliau 
pirmininkaus Vytautas, Nijo
lei perimant jo vicepirminin
ko pareigas. 

Taryboje veikia Finansų, 
Įstatų, Programos, ir Nomina
cijų komisyos.Visi Tarybos na
riai apsiėmė dirbti vienoje ar 
dvejose komisijose. Kadangi-
Vėjo La Ulevičiaus ir Marytės 
Newsom posėdyje nebuvo, jų 
paskirtis turės būti jų pačių 
patvirtinta. 

Tarybos narys Darius Poli
kaitis padėkojo Algiui Norvi
lui, Laimai Šalčiuvienei ir vi
sai sendraugių valdybai už iki 
šiol nuveiktus darbus jų ka
dencijoje. 

Taryboje iš karto pradėjo 
vykti gyvos diskusijos įvairiais 
ŠAA reikalais. Kalbėtasi ir da-
lintasi įvairiomis temomis. 
Buvo nutarti keli ateinantys 
posėdžiai ir bent dalinai jų 
darbotvarkės, suvedimas Ta
rybos narių siūlymų ir pagei
davimų iki birželio 15 dienos 
(Romualdo Kriaučiūno atsako
mybė), tikslių ŠAA sąrašų su
statymas (rūpinsis Vytautas 
žemaitaitis), pasveikinimas 
„Ateities" redakrijai (Romual
das Kriaučiūnas). Vienas iš 
platesnio masto pasiūlymų 
buvo pateikti Illinois guberna
toriui laišką Tarybos vardu, 
kad pasirašytų siūlomą įstaty
mą, kuris neleistų valstijai 
naudoti jos lėšas abortams. Šį 
pasiūlymą Taryba priėmė 
vienbalsiai, stipriai ir jis buvo 
išpildytas jau sekmadienio, 
gegužės 21-mos dienos rytą. 

Šeštadienio posėdžio sesija 
baigėsi 4 vai. p.p. Buvo pada
rytos Tarybos narių ir bendra 
visų dalyvių nuotraukos. 

Sekmadienio sesija prasidė
jo 10:30 val.r. Ryto diskusijas, 
pasitarimus toliau tęsė Tary
bos nariai, jiems vadovaujant 
Tarybos pirmininkei Nijolei 
Balčiūnienei. Po diskusįjų 12 
vai. Marįjonų koplyčioje Tary
bos nariai ir kiti dalyviai rin
kosi šv. Mišioms, kurias auko
jo kun. Rimas Gudelis. Savo 
pamoksle pritaikytame prie 
sekmadienio evangelijos, kun. 
Gudelis pabrėžė būtinybę atei
tininkams veikti vietovėse ir 
nestatyti hierarchijos. Po Mi
šių, Tarybos ir valdybų nariai 
rinkosi su ateitininkiška vi-

BOSTONO IR APYLINKIŲ ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ SUSIRINKIMAI 

2000 m. balandžio 10 d. Bos
tone, Keturakių namuose įvy
ko Bostono ir apylinkių ateiti
ninkų sendraugių metinis su
sirinkimas. Dalyvavo nemažas 
sendraugių būrys. 

Susirinkimo metu kalbėjo iš 
Lietuvos atvykęs Ateitininkų 
federacijos tarybos pirminin
kas dr. Skilius Girnius. Jis 
papasakoji • kas vyksta Ateiti
ninkų fe< eracijoje bei apie 
Lietuvos ateitininkų veiklą 
aplamai, i lusirinkime dalyva
vo ir sveti s iš Lietuvos dr. A. 
Liekis, i Lošiantis mokslinį 
darbą nat :odamasis Putnamo 
„Alkos" ai iiyvu. 

Bostoną ir apylinkių ateiti
ninkų sadraugių pirmininkė 

STO 
VIETŲ VASAROS 

DAINAVOJE 

Liepte 3 - 11 d. — Mokslei
vių ateitninkų stovykla. 

j 
Liepos 13 - 22 d. — JAS 

jaunųjų ateitininkų stovykla. 

Liepos 23 - 30 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Liepos 30 - rugpjūčio 6 d. 
— „Herltage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

Rugpjūčio 6 - 13 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
savaitė. 

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

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

Liepos 30 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas 

suomene kavutei, užkan-
džiams ir pabendravimui. Tė
vų Marįjonų vienuolyno žemu
tinėje salėje Laima Šalčiuvie
nė supažindino visuomenę su 
nauja Taryba, jv. darbo pasi
skirstymu, atsakomybėmis ir 
pravedė pašnekesį. Tarybos 
nariams buvo pateikti įvairūs 
klausimai, o jie paeiliui kiek
vienas atsiliepė- Tarybos susi
tikimas su visuomene baigėsi 
truputį po 2 vai. p.p. 

Besiskirstydami sekmadie
nio popietės dalyviai džiaugėsi 
šios Tarybos pirminiais žings
niais, jų nuoširdumu, ryžtu ir 
užsibrėžimais. Sakė, kad šioje 
Taryboje jaučiasi veiklumas ir 
joje tikrai vyrauja ateitinin-
kiški principai, kurių keliu 
siekiama „Visa atnaujinti 
Kristuje!" 

LA 
Sendraugių 

valdybos sekretorė 

dr. Mirga Girniuvienė prane
šė, jog metas rinkti naują sen
draugių valdybą. Po diskusijų 
vyko balsavimas. Į naują val
dybą išrinkti: inž. Vytautas 
Sužiedėlis — pirmininkas, dr. 
Tomas Girnius — sekretorius, 
dr. Andrius Kazlauskas — 
iždininkas, dr. Mirga Girniu
vienė — moksleivių globėja, 
Lionė Kazlauskienė — jaunu
čių globėja, ses. Margarita Ba
reikaitė — ryšininkė. 

Gegužės 14 d. Nek. Pr. Ma-. 
rijos seserų vienuolyne, Put-
name, įvyko pirmasis naujos 
valdybos posėdis. Pasiskirs
čius pareigomis, buvo aptarti 
įvairūs reikalai bei klausimai. 

JAV Rytų pakraščio ateiti
ninkų sendraugių poilsio sa
vaitė bus rugpjūčio 12-19 d., 
Tėvų pranciškonų sodyboje, 
Kennebunkport, Maine. Vado
vaus inž. Juozas Rygelis. Sa
vaitės programa sudaryta ir 
bus paskelbta vėliau. 

Asta M. Astrauskas, MD 
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DR. ARVYDAS J.DAlUbŠ 
D A N U I GYDYTOJAS 

21470 S. Makt 8 1 

T s t 706-748-0033 

DALIA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANU! GYDYTOJA 

7915 W. 171 8t 
Tirasy Pa*. IL 80477 

708-6148871 
Valandos pagal susitarimą 

DR.EDECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-7354477 

6449 S. PuIaaH Road 
Valando* pagal auattartmą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vai ta i gydytoja 

900 Ravirda PI., Ortand Park, IL 
Tat. 708-349-0667. 

Priklauso Palo* ir Christ HgonJnemt. 
Nuolaida naujai atvykusiam*. 

DR. DALIA JODViAUS 
D A N U ! GYDYTOJA 
15643 W. 127» 8 * 

8ufta101 
Lamom, L 

Tai. 630-243-1010 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETME CMRURGUA 
6132 8 . Katfria A m . CMoags 

773-7766888 arba 7734664441 

Dr. RUSSELL MULER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS^ 
parama dr. P. Klililau* 

praktiką. Vat suetarua, arba 
na: ptrmd. 11 -7, antrd. 66, 

tmoa 106. psnktf. 104. kas 
SSMd^2.14438X80 
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Tat 706652-4158. 
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GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
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(414 )6876800 

C.Manh.UDSC 
Oostetrics & Gynecotogy 

3825 Hifhland Avenue Smte 4A 
Doamert Grove, IL 60515 

06-852-941* 
Valandos pagal susitarimą 

DR.EUOUUSLBJS 
AMŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

1182 VVafar 8L, Lamont, L60430 
1301 CoppartsJd A m . Softa 113. 

JoSaLi.60432 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

GARSAS IŠ VILNIAUS 
JSina garsas nuo pat 

Vilniaus 
Žirgus reik balnoti 
Ir... į NATO joti..." 
Dainuoja Lietuvos liaudis. 

Tikėkim, kad ji taip ir pada
rys, ir savo prezidento nenu
vils, kuris, kaip „Lietuvos ry
tas" gegužės 24-tą pranešė, 
išskrido į Slovėniją kartu su 
šio krašto prezidentu Milan 
Kuchan pasimatuoti NATO 
švarkų. Po Vilniaus konferen
cijos Valdas Adamkus įsitiki
no, kad 2002 metais NATO 
narių konferencijoje Lietuva ir 
Slovėnija bus tikrai pakvies
tos j NATO, taigi pasiruošti 
reikia iš anksto. Kaipgi jos be 
švarko... Ir dar pats pirmas... 

Ne tik mūsų liaudį ir Adam
kų Vilniaus konferencija suju
dino, jos garsas nuskriejo per 
visą Vakarų pasaulį. Plačiai 
apie ją rašė ir JAV didieji 
dienraščiai: „VVashington 
Post", „Wall Street Journal*, 
»New York Times'', „Chicago 
Sun-Times". Pirmųjų trijų ap
rašymai maždaug vienodi: de
vynios naujos NATO kandida
tės, sukūrusios valstybes So
vietų Sąjungai subyrėjus, po 
Čekijos, Lenkijos, Vengrijos 
įjungimo pajuto, kad, Rusijai 
pradėjus stipriai niurnėti dėl 
naujų narių priėmimo, NATO 
vadovybė darosi atsargesnė, ir 
dėl to gerokai susirūpino. Jų 
nerimą dar didino nesupran
tamas reikalo vilkinimas, kal
bos apie tolimesnės plėtros po
litines pasekmes, kiekvienai 
kandidatei skirtingų reikala
vimų teikimas, vengimas kal
bėti apie numatomas pakvieti-

ĵBM^datas. Dar labiau jas jau
dino tiniasklaidos paskalos 
net apie plėtros sustabdymą, 
bent kol nusistovės naujo Ru
sijos prezidento neaiški, o kai 
kuriems politikams net pavo
jingai atrodanti, banguojanti 
politika. Šių dienraščių skilti-

ninkai, nusistebėję tokių įspė
jimų nepaisymu, Vilniuje šau
kiant konferenciją, dar labiau 
stebėjosi visų devynių kandi
dačių parodyta vienybe, suta
rimu tarp savęs nebesivaržyti 
ir vienbalsiai priimtu „Vil
niaus pareiškimu", reikalau
jančiu visas devynias kandi
dates į NATO pakviesti iš kar
to. 

Kitaip į šią Vilniaus konfe
renciją ir aplamai Rytų Euro
pos naujų valstybių įsijungi
mą į NATO žvelgia „Chicago 
Sun-Times" (5.23) skiltininkas 
John 0*Sullivan. Pirmiausia 
jis grįžta į tų kraštų laisvėji
mo laikotarpį ir.primena Va
karų valstybininkų susirū
pinimą, ką reikės daryti, kai 
išsilaisvinusios tautos (O'Sul-

livan jas vadina etniniais na
cionalistais) pradės ginčytis 
dėl valstybių sienų, tautinių 
mažumų, suvedinėti senas 
sąskaitas. Nors komunistų 
priespauda visa tai buvo nus
lopinusi, ir, pagal jį, Vakarų 
valstybininkai dėl to buvo lai
mingi, bet visgi klausimo vi
siškai neišsprendė. „Todėl, 
pripažindami atsikuriančias 
valstybes, mes rizikuojame su
sigrąžinti vieni kitus naiki
nančius ginčus tarp vokiečių, 
čekų, slovakų, lenkų, lietuvių, 
rumunų, slovėnų ir bulgarų" 
— rašo „Sun-Times" skiltinin
kas. (Ar tai jau pripažinimas 
priežasties, bent iš dalies lė
musios JAV prezidento Roose-
velt sprendimą atiduoti komu
nistams Rytų Europą). Tačiau 
jis ir nusiramina, matydamas, 
kad per dešimt metų nuo Ber
lyno sienos griuvimo taip ne
įvyko, išskyrus, žinoma, buvu
sią Jugoslavijos teritoriją, nes 
jo vadinamas „etninis naciona
lizmas" pavirto į „pilietinį pa
triotizmą", žmogaus teisės vi
sur pripažįstamos ir sienų 
klausimai išspręsti taikiai. 
Taikios buvo ir Čekijos-Slova-
kijos skyrybos. Ir John O'Sul-
livan teigia, kad tokių sunkių 
klausimų taikius sprendimus 
lėmė ne kas kitas, bet tik 
NATO. Ji nustatė visus tuos 
klausimus atliepiančius aiš
kius reikalavimus, ir naujos 
Europos valstybės, norėdamos 
į šią organizaciją įstoti, turėjo 
jų laikytis. 

Tokių išvadų priėjęs, O'Sul-
livan taip pat palankiai verti
na Vuaivge susirinkusių devy
nių* NATO kandidačių — Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Bulga
rijos, Rumunijos, Slovakijos, 
Makedonijos, Slovėnijos ir Al
banijos — konferenciją bei nu
tarimus, tačiau jų sėkme visgi 
abejoja, nes naujų narysčių 
siekiai kol kas sutinkami ne
noru, nors ir visiškai dėl nees
minių priežasčių! Rusijos prie
šinimąsi jis laiko tik noro tuos 
kraštus laikyti savo įtakoje ir 
NATO vadovus įtaigauja jos 
užmačių nepaisyti, Europos 
sąjunga negali būti NATO pa
kaitalas, nes neturi gynybinės 
jėgos, o galingų valstybių at-
miešimą silpnomis galima 
lengvai pataisyti silpnosioms 
padedant atitinkamai susior
ganizuoti ir apsiginkluoti. „Ir 
kai paklausiau buvusį čikagiš-
kį, dabar Lietuvos prezidentą, 
Valdą Adamkų, ką jis sakytų, 
jeigu būtų priverstas rinktis 
tarp ES ir NATO — tik 
NATO, nedvejodamas atsakė 
Lietuvos vadovas", — rašo 
O^ullivan. Aišku, kad šian
dien kitaip nepasakytų nė vie

nas išmintingas lietuvis, taip 
pat pritardamas Vilniaus kon
ferencijos reikalavimui 2002-
aisiais į NATO priimti visas 
devynias kandidates. Bet ir 
vėl ta pati giesmelė: vienas 
Vakarų Europos diplomatas, 
Vilniuje paklaustas, kiek vals
tybių 2002-aisiais metais gali 
būti pakviesta, atsakęs — 
daugiausia dvi. Tad spauskim 
nykštį, kad Adamkui Slovė
nijoje NATO švarko pasima-
tavimas neliktų tik dar viena 
kelione į užsienį. 

• Jugoslavijoje neramu, 
praneša „New York Times". 
Gegužes 18 d. Steven Erlan-
ger rašo apie gausias ir piktas 
demonstracijas, kai 20,000 
serbų išėjo į gatves protestuoti 
prieš uždarymą nepriklauso
mos televizijos stoties, kuria 
nuolat naudojosi, jau tikru 
diktatorium tampančio, prezi
dento Slobodan Miloševič opo
zicija, vadovaujama Serbijos 
atsinaujinimo judėjimo pirmi
ninko Vuk Draskovič. Minia, 
daužydama langus ir pade
ginėdama šiukšliadėžes, rei
kalavo išsiųsti Miloševič į Hagą 
ir atiduoti tarptautiniam tri
bunolui, kur jam yra iškelta 
byla už žmonių žudymą, arba, 
gelbstint Serbiją, jam pačiam 
čia pat nusižudyti. Gegužės 22 
d. tas pats autorius rašo apie 
neseniai įsikūrusį naują serbų 
studentų sąjūdį Otpor (Pasi
priešinimas), kovojantį prieš 
Miloševič. Sąjūdis policijos 
sunkiai sugaudomas, nes ne
turi įprastinės organizacijos 
sąrangos nei aiškios vadovy
bės, kuri galėtų būti suranda
ma ir areštuojama. Sąjūdis 
stipriai priekaištauja ir opozi
cijai, kaltindamas ją neveiklu
mu ir nesugebėjimu visuome
nėje išryškinti Miloševič val
džios nusikaltimų bei tautai 
daromos žalos. 

• Pliekiamas ir Putin. Tos 
pačios gegužės 22-ros d. 
„NYT" vedamasis, stipriai ap
kaltinęs naują Rusijos prezi
dentą už nedemokratiškus 
veiksmus prieš žiniasklaidą, 
ypač už kaukėtų saugumo pa
reigūnų įsibrovimą į žinių 

, agentūros Media-Most patal
pas, taip pat priekaištauja 
jam už išskirtinai draugišką 
priėmimą Jugoslavijos gyny
bos ministro Dragoljub Ojda-
nic, kuris buvo Jugoslavijos 
gen. štabo viršininkas Kosovo 
karo laiku ir Hagos tribunolo 
apkaltintas už nekaltų žmo
nių žudymą. Vedamojo auto
rius primena, kad šis aukštas 
Miloševič valdžios pareigūnas 
yra paieškomas Jungtinių 
Tautų organizacijos, o Rusija, 
būdma jos narė ir pasirašiusi 
žmogaus teises saugojantį do
kumentą, yra įpareigota tokį, 
šiam dokumentui nusikaltusį, 
žmogų suimti ir atiduoti Ha
gos tribunolui, bet ne jį globoti 
ir kaip garbų svečią vaišinti. 
Birželio mėnesį į Maskvą 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 27 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Juk jie ir mūsų 
didvyriai 

Paminklą* Wwhington, DC, Vietname kovojusioms amerikietėms karėms. 

KINTA TRADICINĖ LIETUVIŠKA ŠEIMA 
Pe. pastarąjį dešimt

metį tradcinė lietuviška 
šeima patarė didelių per
mainų — nažėja gimstamu
mas, daugėa ištuokų ir ne
santuokinių vaikų. Dauguma 
šeimų augira tik vieną arba 
du vaikus. 

Statistikos departamento 
duomenimis pernai vidutinis 
šeimos dydi Lietuvoje buvo 
2.65 asmeny o užpernai — 

> 
vykstančiatn JAV prezidentui 
Clinton „NY?" pataria nepa
siduoti naįij Rusijos vadovo 
gražbylystėm apie gerus san
tykius, ekoVminį bendradar
biavimą, imitavimą, bet tuos 
klausimus iikelti, išsamiai 
išnagrinėti it suvokti, kokią iš 
tikrųjų „demokratiją" buvęs 
kagėbistas Ptit.n puoselėja. 

Sis „NYT" jvedamasis įsidė
mėtinas ir Valdui Adamkui, 
berods irgi i birželio mėnesį 
vykstančiam I pas Putin sve
čiuotis. 

• Ingrida Sabonienė įsi
žeidusi ir kalia neprisipažįsta, 
praneša sietuvos rytas" ge
gužės 20-tą. „Kaip ai galėčiau 
važiuoti pasiimti vaikų, būda
ma išgėrusi, — piktinasi Sa
bonienė, pridurdama, kad po
licijos tikrinimo instrumentas 
alkoholio jos kraujyje nerado... 
Garsaus krepšininko žmona 
kaltina policiją neteisėtu elge
siu, ją sulaikant ir, pasitarusi 
su advokatais, policiją ap
skundė teismui. Washington 
apylinkės šerifo departamento 
pareigūnė Marlene Gaskins 
teigė, kad tik teismas spręs, 
ar buvo nusižengta įstaty
mams', — rašo „Lietuvos ry
tas". 

2.69 asmens. 
Šiuo metu Lietuvoje yra 

apie 600,000 namų ūkių su 
vaikais iki 18 metų. Jie suda
ro 43.5 proc. visų namų ūkių. 
Iš jų 91.6 proc. šeimų augina 
tik vieną arba du vaikus. Tik 
apie 50,000 šeimų augina tris 
ir daugiau vaikų. 

Statistikai pažymi, kad tu
rinčios bendrą biudžetą kelios 
šeimos, pvz., tėvai su suaugu
sių vaikų šeima, laikomos vie
nu namų ūkiu, todėl ne kiek
vienas namų ūkis, turintis tris 
ir daugiau nepilnamečių vai
kų yra daugiavaikė šeima. 

Nuo 1991 metų statistikai 
pastebi staigų gimstamumo 
mažėjimą — 1999 m. gimė 
36,600 vaikų, arba 20,000 
mažiau negu 1990 metais. Tik 
kaime gimstamumas išlieka 
nepakitęs. 

Vidutinis vaikų skaičius, 
kurį moteris pagimdo per visą 
gyvenimą, sumažėjo nuo 2 
1990 metais iki 1.36 1998 me
tais. 

18 proc. vaikų gimsta ne 
santuokoje. Nesantuokinis gim
stamumas 1998 metais, paly
ginti su 1990 m., padidėjo 68 
procentais. Dauguma (68 
proc.) šių vaikų užregistruo
jama pagal motinos pareiš
kimą. Nesantuokinių vaikų 
dalis kaimo vietovėse yra 
aukštesnė nei mieste, čia jie 
sudaro 20.9 proc., o mieste — 
16.3 procento. 

Pastaraisiais metais per me
tus vidutiniškai išsituokia per 
11,000 porų, apie 70 proc. iš jų 
augina vaikus iki 18 metų. Po 
ištuokų be vieno iš tėvų kas
met lieka apie 12,000 vaikų. 

(Elta) 

Paskutinį kiekvienų metų 
gegužės pirmadienį Amerika 
skria Memorial Day šventei. 
Be abejo, ilgiau čia gyvenan
tys žino, ką žodis „memorial" 
reiškia, o ir neseniai iš tė
vynės atvykusiems jo aiškinti 
nereikia, nes dabar Lietuvoje 
nebeliko paminklų įvykių ar 
žmonių prisiminimui — visur 
tik „memorialai"... 

Vis tik seniau mes netiks
liai versdavome Memorial 
Day, pavadindami ją Kapų 
puošimo diena. Tą pavadini
mą buvo lengva sumaišyti su 
Vėlinėmis, skirtomis visų mi
rusiųjų prisiminimui. Vėlinės 
ypač prasmingos lietuviams, 
pamaldomis kapinėse ir baž
nyčiose, eisenomis, kapų puo
šimu pažymėtomis. Tad buvo 
lengva pagalvoti, kad Ameri
kos kultūra sudaro pavojų dar 
vienam lietuviškam, krikščio
niškam mirusiųjų prisiminimo 
bei pagerbimo papročiui. 

Tiesa, juk niekas nedrau
džia paskutinį gegužės pirma
dienį paminėti savo artimuo
sius mirusiuosius, lankyti ir 
puošti jų kapus, tačiau ameri-
kietiškoji Memorial Day 
(anksčiau vadinta Decoration 
Day) turi kitą prasmę. Ji skir
ta prisiminti visus žuvusius 
Amerikos karius, nepaisant 
kuriame pasaulio krašte jie 
savo gyvybę paguldė, nepai
sant, kad jų palaikai tebesiilsi 
toli nuo savo žemės. Kad tai 
karių prisiminimo šventė, pa
liudija ir jos įkūrimo faktas: 
Memorial Day pradėta švęsti 
1868 metais, John. A Logan 
Respublikos armijos vado, 
nuopelnu. Tiesa, kai kuriose 
valstijose (ypač pietinėse) jau 
prieš Amerikos pilietinio karo 
pabaigą buvo švenčiama žu
vusiųjų karių paminėjimo 
šventė, bet tik 1868 m. jai pa
skirta gegužės 30 d. (dabar 
data perkeliama į paskutinį 
šio mėnesio pirmadienį) Tuo
met šventė buvo žinoma Deco
ration (puošimo) Day vardu, 
bet 1882 m., taip pat kariuo
menės vadovybės pageidavi
mu, pavadinimas pakeistas į 
Memorial Day, taigi — Prisi
minimo diena. 

Kaip ir kitas valstybines 
šventes, amerikiečiai Prisimi
nimo dieną švenčia savitai. 
Daugeliui tai tik ilgas pavasa
rio savaitgalis, gera proga at
likti užsigulėjusius darbus na
mie ar kieme, galbūt išva
žiuoti į gamtą, pasidžiaugti 
laisvalaikiu. Šiemet jau iš 
anksto skelbiama, kad į kelius 
ir greitkelius pasipils 34 mili
jonai važiuotųjų. Dalis jų ne
pasieks savo tikslo — ar na
mų, nes paprastai ilgi savait

galiai atneša ir daug auto ava
rijų... Tačiau Amerikos kariai 
ir veteranai visuomet pasi
stengia Prisiminimų dieną 
ruošti iškilmes prie karių ka
pų, paradus, programas su 
paskaitomis salėse ir kitais 
būdais prisiminti kovose kri
tusius savo draugus. Ypač iš
kilmingas paminėjimas vyksta 
Arlington National kapinėse 
N. Virginia valstijoje, kur ofi
cialiai laidojami Amerikos ka
riai. 

Tai labai įspūdinga vieta: 
kartu liūdna ir pasididžiavimą 
kelianti. Eilių eilėmis, tary
tum drausmingų karių gretos, 
nuo horizonto iki horizonto tę
siasi balti, vienodi paminkli
niai stulpeliai. Ant kiekvieno 
pažymėta kario pavardė, žu
vimo vieta, data. Tai šios tau
tos didvyriai. Nors iš esmės 
(išskyrus Amerikos revoliu
ciją, kai buvo iškovota neprik
lausomybė, ir pilietinį karą) 
Amerikos žemė nepatyrė už
puolimų, karų, bet jos kariai 
kovojo — ir žuvo — kone kiek
viename pasaulio žemyne. Už 
laisvę, už geresnę visos žmo
nijos ateitį. Tad jie yra ir mū
sų, lietuvių, didvyriai, nes ra
dome saugų, patogų prie
globstį šiame krašte, be to, ne 
vienas, ir ne dešimt, tų pa
minklinių stulpelių pažymėta 
ir lietuviška pavarde. 

Daugelį Amerikos karių ir 
ypač veteranų skaudina toks 
paviršutiniškas Prisiminimų 
dienos „šventimas", todėl ima
masi žygių kažkaip į gyven
tojų mintis įdiegti gilią šios 
dienos prasmę. Tai nelengva, 
nes Ameriką sudaro ne vienti
sa tautinė visuma, kaip dau
gumą kitų, pvz., Europos, val
stybių, o daugiatautė, daugia-
rasė masė. Pasiskirstę savo
mis tautinėmis grupėmis, gy
ventojai — net antros ar tre
čios kartos, jau čia gimę — 
dažniau jaučia lojalumą savo 
kilmės kraštui, kaip gyvena
majam. Tačiau Amerika — 
nepavydi motina: ji leidžia 
laisvai pasirinkti ir vienodai 
traktuoja visus savo gyvento
jus. Svarbu tik, kad jie lai
kytųsi įstatymų ir savo įsi
tikinimais ar papročiais ne
trukdytų kitiems. Vis tik ver
ta atkreipti dėmesį į šįmetinį 
sumanymą grąžinti „prisimi
nimą į Prisiminimų šventę'". 
Vašingtonas siūlo, kad pirma
dienį, gegužės 29 d., 3 vai. p.p. 
(savo vietovės laiku), kiekvie
nas šio krašto gyventojas 
skirtų minutę tylos, susikau
pimo, pasiųstų maldą ar bent 
padėkos mintį už visus žu
vusius karius... 

Nr.l 

MARGI KNYGŲ RAŠTAI 
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS 

Vasario antroje pusėje Vil
niuje, Parodų rūmuose, vyko 
didelė, knygomis, vadovėliais, 
meno albumais, žemėlapiais, 
atvirukais, kitais leidiniais 
marga mugė, pranokusi visus 
leidėjų lūkesčius. Prie knygų 
stendų plūdo būriai žmonių. 
Rengėjai - Lietuvos leidėjų 
asociacija ir viešioji įstaiga 
„Lietuviškos knygos" paskai
čiavo, kad per tris mugės die
nas apsilankė maždaug 
30,000 žmonių. Buvo ką pa
matyti, išgirsti, nuspirkti — 
mugėje dalyvavo per 80 Lietu
vos leidyklų bei knygynų. Sa
vo stendus turėjo taip pat Di-
džioeioi Britanijos, Prancūzi
jos, Lenkijos, kitų šalių knygų 
leidėjai ir prekiautojai. Mu
gėje platintame puošniame 
kataloge įrašytos ir Algimanto 
Mackaus fondo išleistos dvi 

naujausios knygos — A Ny
kos-Niliūno „Dienoraščio frag
mentai" tr A Veščiūnaitės 
„Medžiai ryto saulėj". 

Kartu su knygų prekyba 
mugėje vyko įvairiausi rengi
niai: diskusijos, susitikimai su 
rašytojais ir leidėjais, naujų 
knygų pristatymai, net kino 
filmų apie literatūrą, rašyto
jus demonstravimas. 

Parodoje apsilankęs prezi
dentas Valdas Adamkus svei
kinimo kalboje pasidžiaugė, 
kad knygų mugė tapo kultū
ros švente, kad ji surengta ne
paisant Lietuvos ūkio sunku
mų Iš tiesų, tiek leidėjai, tiek 
rašytojai buvo nustebinti, kad 
mugėje, tiesa, už mažesnę kai
ną, be prekybinio antkainio, 
lankytojai pirko daug knygų. 
„Vagos", „Tyto Alba", „Baltų 
lankų*, „Alma Litera", kai 

kurių kitų populiarių leidyklų 
darbuotojai vos spėjo iš sandė
lių gabenti ryšulius. Mugės or
ganizatorių nuomone, per tris 
dienas buvo parduota knygų 
maždaug už milijoną litų. Tai
gi, knyga, kaip dvasinė ver
tybė, dar neprarado savo ver
tės, net ir sunkmečiu Lietuvos 
žmonės joms sukrapšto pini
gų, galbūt daugelis atsisaky
dami būtinos buitinės prekės. 

Leidyklų derlias 

Visas tris mugės dienas bu
vo gulte apgulti vienos stam
biausių — „Vagos" leidyklos, 
turinčios knygynus Vilniuje, 
stendai. Vien per praėjusių 
metų vasarą ir šią žiemą lei
dykla išleido bemaž 80 įvairių 
pavadinimų knygų. Mugėje 
buvo pristatytas unikalus se
nųjų Lietuvos žemėlapių fak
similinis leidinys, veikė paro
da „Darbininko knyga" ir ran
komis įrištų „Vagos" leidyklos 
knygų ekspozicija, supažindi

nusi su geriausiais Vilniaus 
knygrišių darbais. 

Daug žmonių telkėsi prie ki
tos, tik geromis knygomis 
garsėjančios leidyklos — „Bal
tos lankos" stendų. Ši leidykla 
išleidžia bene daugiausiai išei
vijos rašytojų ir humanitarų 
knygų. Tarp jų — H. Radaus
ko eilėraščius, A Nykos-Ni
liūno, M. Katiliškio,'A. Vaičiu
laičio, B. Pūkelevičiūtės, A 
Mackaus, K Ostrausko, L. 
Mockūnų knygų. „Baltos lan
kos" taip pat išleido ir tebe-
leidžia A. J. Greimo, V. Kavo
lio veikalus, užsimojusi išleisti 
visas svarbiausias J. Meko 
poezijos ir prozos knygas. Pir
mosios — -Laiškai iš niekur", 
išleistos 1997 m. mugėje, jau 
nebebuvo, ji seniai išpirkta. 
Prie stendo sutiktas leidyklos 
darbuotojas sakė, kad baigia
ma parduoti ir kita J. Meko 
knyga, į kurią sudėtos JSeme-
niškių idiles" ir „Rėminis 
cencijos". 

Mačiau Ugą eilę prie „Tyto 

Alba" leidyklos stendų, kai 
ant naujos, specialiai mugės 
proga išleistos smulkios poezi
jos knygos „Carmina Minorą" 
autografus pasirašinėjo poetas 
Justinas Marcinkevičius. Šią 
knygą spaustuvė pradėjo 
spausdinti prieš pat mugę ir 
spėjo išleisti tik 200 egzemp
liorių. Visos buvo išpirktos. 
Tiek ši, tiek „Vagos" leidyklos 
prieš pat parodą išleistas ir 
gerai perkamas poezijos dvito
mis rodo, kad J. Marcinkevi
čius lieka vienu populiariau
sių Lietuvos poetų. 

Beje, mugė dar kartą patvir
tino istoriko E. Gudavičiaus ir 
jo „Lietuvos istorijos" populia
rumą. Lietuvos Rašytojų są
jungos leidyklos pernai išleis
ta ši solidi knyga buvo bemat 
išpirkta. Greitai buvo išpirkta 
ir antroji laida. Tad leidyklai 
prisiėjo leisti ir trečiąją. Ne
paisant to, prof. E. Gudavi
čiaus „Lietuvos istorija" ir to
liau tebeperkama. 

(B.d.) Prie Šiaulių leidyklos „Saulės delta" ekspozicijos- N'uotr A. Žižiūno 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
DAMUŠIAI VĖL SUGRĮŽO I LIETUVĄ 
Praleidę žiemą Amerikoje, 

Jadvyga ir dr. Adolfas Oamu-
šiai, kaip sugrįžtantys pava
sarį paukščiai, grįžo į Tėvynę. 
Nors ir sulaukę brandaus 
amžiaus, sugrįžo ne ilsėtis, 
bet dirbti. Iš karto aktyviai 
įsijungė į įvairius LKMA orga
nizuojamus seminarus. Be to, 
dalyvauja susitikimuose su 
studentais, moksleivių konfe
rencijose. Jų patirtis, svarbus 
dalykiškas žodis yra puiki 
paskata ne tik jaunimui, bet ir 
vyresniems, galvojantiems 
apie gražesnį mūsų valstybės 
rytojų. 

Jadvyga Damušienė — ne
ieško žodžio kišenėje: nuošir
džiu, taikliu pasakymu pagy
vina auditoriją. Profesorius 
Adolfas Darnusis — kovų dėl 

. Lietuvos laisvės organizato
rius ir dalyvis — apie mums 
ne itin žinomą istorijos tarps
nį kalba su tokiu užsidegimu 
ir taip vaizdingai, kad, rodos, 
ir pats esi nebe klausytojas, o 
tų įvykių dalyvis. Profesorius 
ištartas: „Žiūrėkit!.., — nuke
lia ir į Birželio sukilimo orga
nizatorių pasitarimus, ir į patį 
kovų verpetą, ir į Laikinosios 
vyriausybės atliekamus dar
bus, ir į kovotojų dėl Lietuvos 
laisvės veiklą išeivijoje. 

Netgi ir tokia iškilminga 
proga — dr. Antanės Kučin
skaitės 85-mečio minėjime — 
J. Damušienės pasakyti nuo
širdūs sveikinimo žodžiai pa
gyvino visą auditoriją: „Gyve
name netoli akademijos, tad, 
sugrįžus iš Amerikos, pir
miausia ir pasiskambinau į 
Katalikų akademiją. Jau ži
nome, kad sesuo Antanė čia 
praleidžia visas dienas. Pasi
kalbėjom. Dr. Antanė pasi
skundė, kad jai pradėjo šlu
buoti atmintis — kartais pri-

mirštanti svarbius dalykus. 
Pasigyriau, kad atsivežiau 
gerų vaistų ir juos padovano
siu... Tačiau šiandieną, iš
klausiusi jubiliatės pranešimo 
bei atsakymų į klausimus, la
bai nustebau. Tokia puikia at
mintimi ne kiekvienas, ir 
žymiai jaunesnis, gali pasigir
ti. Tad vaistų nedovanosiu..." 
— užbaigė savo sveikinimą J. 
Damušienė, sukeldama salėje 
juoką. 

Prof. A. Darnusis susitikime 
su Vilniaus universiteto Istori
jos fakulteto neakivaizdinio 
skyriaus grupele studentų, 
paskaitą iliustravo nuotrauko
mis, dokumentine medžiaga. 
Jaunuoliai pasinaudojo reta 
galimybe — profesorius vos 
spėjo atsakinėti į klausimus, 
tad pusvalandžiui numatytas 
susitikimas užsitęsė beveik 
dvi valandas. 

Gražaus Žemaitijos mieste
lio Rietavo katalikiška vidu
rinė mokykla jau šeštą kartą 
organizuoja jaunųjų istorikų 
konferenciją. Neatsisakė šioje 
konferencijoje dalyvauti ir 
Damušiai. Profesorius skaitė 
paskaitą, džiaugėsi gražiu jau
nimu, susirinkusiųjų dvasin
gumu, o p. Jadvyga juokavo: 
aš tik vežėjas — mat ji savo 
mašina tiesiog „atskraidino" 
iš Vilniaus ne tik profesorių, 
bet ir kitus konferencijos daly
vius. 

Susitikimai su Damušiais 
(čia paminėti tik trys ba
landžio mėnesio renginiai) vi
siems palieka neišdildomą 
įspūdį — prisiliečiama prie gi
laus dvasingumo, tikros mei
lės savo tėvynei, akivaizdžiai 
liudijamos darbais. 

Dr. Aldona 
Vasiliauskienė 

— 

"• "'• MmtoriatfMedaC 

%wmt£dto 
Lucenč V. Vilkas 

softtrfpufions to MBI 
oftf* tania an£m*A 

Prof. Adolfas Darnusis (sėdi viduryje) po paskaitos Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto neakivaizdiniams 
studentams. Nuotr. Aldonos Vasiliauskienės 

darniai, sistemingai veikian
čios mašinos, kad kontroliuo
tai, jonizuotu oru tekėtų ir 
savo paskirtį tiksliai atliktų 
elektros srovė. Beveik per 
pusšimtį metų pusšimčio 
metų bėgyje tai buvo E. Vilko 
profesinė duona ir druska, 
šiuo metu atvedusi į bendra
darbių neeilinį pažymėjimą 
aukso medaliu. 

MEDALIS UŽ METALO VIRINIMĄ 
„Už neeilines pastangas bei elektros kibirkštim jau seniai 

įnašą metalo virinimo mokslui yra tapęs svarbia inžinerijos 
bei panaudojimui" — profe- mokslo sritimi. Gamybiniuose 
sinė Amerikos Metalų virini- procesuose tai sudėtingas už-
mo sąjunga iškilmingai pa- davinys, kurio sprendimui rei-
skelbė ir balandžio mėnesį kia įvairių sričių teorijomis 
įteikė aukso medalį bei dip- bei bandymais išgaunamų 
lomą Kalifornijoje gyvenan- duomenų. Šiandien acetileno 
čiam lietuviui inžinieriui, Eu- liepsną daug kur pakeitė ne-
genijui Vilkui. Tai džiuginanti užgęstantis elektros kibirkš-
žinia apdovanotojam, jo šei- ties lankas. Tai metalų apdir-
mai ir būreliui bičiulių , kurie bimui pritaikyta aukštoji tech-
E. Vilką pažinojo ne tik kaip nologija, kurią naudojame ne 
lietuvių jaunimo vadovą skau- tik erdvėlaivių, branduolinių 
tų eilėse, bet ir kaip kolegą reaktorių, bet net virtuvinių 
inžinierių. puodų konstrukcijoje. Vien tik 

Turbūt iš kalvio amato ranka laikomų elektrodų daug 
išsivystęs, metalo virinimas kur nebeužtenka: kokybiš-
bei pjaustymas liepsna ar kiems suvirinimams reikia 

Eugenijus Vilkas. 

Vokietijoje po karo spėjęs 
baigti mechaninę inžineriją, 
E. Vilkas 1956 m. įsigijo 
mechaninės inžinerijos magis
trą Illinois Institute of Tech
nology ir metalo virinimo sri
tyje dirbo Čikagos apylinkės 
įmonėse. Kai, statant didžiulę 
„Saturno-Apolo" raketą skridi
mui į mėnulį, aliuminijaus 
virinimo prireikė Amerikai, 
tos reikmės vystymui da
lyvavo ir jis. Atsimename, šio 
pobūdžio projektai stovėjo ant 
tuometinės technologijos ribų 
arba tas ribas dar stūmė to
lyn. Vėliau, nuo 1968 m., E. 
Vilkas darbavosi lietuvių va
dovaujamoje Astro-Arc Co. fir
moje Los Angeles mieste. 1992 
pasitraukęs pensijon, jis dar 
penkmetį konsultavo erdvė
laivių konstrukcijos uždavi
niuose. Yra gavęs šešis paten
tus ir 1968 m. ypatingą pažy
mėjimą. Ketverius metus pir
mininkavo profesinės organi
zacijos pakomisei, besirūpi
nančiai specialiu metalo viri
nimu, o savo suprojektuotas 
virinimo mašinas yra demon
stravęs užsienio kraštuose. 

Lietuvių skautų tarpe, tur
būt ko nors nepraleidus. ne
įmanoma išvardinti jo visų pa
reigų — kai kurių po kelis 
kartus. Kas man atrodo reikš
mingiausia — jis Brolijos Vy
riausias Skautininkas, Aka
deminio Skautų Sąjūdžio vadi-
jos pirmininkas, „Mūsų Vyčio" 
redaktorius ir tikras nugar
kaulis, spiritus movens viso
kiausiuose skautų vienetuose. 
Visa Vilkų šeima yra skau
tiška: ir žmona Irena, ir vai
kai, ir — neabejoju — anūkai. 
Kai prieš kelias savaites 
kalbėjomės telefonu, jam rū
pėjo pokalbį tuoj pat užbaigti, 
nes jau skubėjo pro duris į 
metinę skautų Šv. Jurgio 

Anksčiau sykį 
lietuvius 

kad 
buvo 

šventės iškylą 
girdėjau Los Angele« 
su šypsniu 
LA lietuvių visuomenėje 
dvi šeimos — „gr nakraųjė 
skautiška Vilkų i- „gryna-
kraujė" ateitininki ika Poli-
kaičių. Ir taip ats tiko, kad 
Vilkų sūnus vedė Polikaičių 

dukterį... Ar čia ne graži lietu
vių visuomenės idilija? 

Eugenijaus Vilko profesinio 
pripažinimo proga visai Vilkų 
šeimai segame bičiuliškumo 
medalį, kuris tikrai tolygus 
inžinerijoje jo užsitarnautam 
auksui. 

ADundzila 

APIE JOI Ą IR ONUTĘ KERAMINUS 

viešėjęs 
«J gerą 

Jau ne kartą b :vo proga 
rašyti apie Rockfor . EL., nuo 
1981-jų metų g; -enančius 
mūsų veiklius tauti dus, Joną 
ir Onutę Keraminu 
boję, papuoštoje di bliu Jono 
padarytu koplytstu iiu bei ki
tais lietuviškais dieniais, ne 
vienas čikagietis 
ir patyręs šeimų 
širdį bei vaišini 

Praėjusią žiemą t šių mūsų 
tautiečių atėjo liuana žinia, 
jog sunkiai susireo, vis dar 
tvirtas buvęs, Jomis Kerami-
nas. Prieš tai n« vieną ope
raciją buvo patrrusi ir jo 
žmona, tačiau Atsigavusi, ir 
toliau dar vis aktyviai reiškėsi 
įvairioje veikloje. 

Tačiau Jono ligi yra kompli
kuota, nes jį pakrto baisusis 
vėžys, kuris yri išsiplėtęs į 
tris vietas. Tik smagu pra
nešti, kad liga tent laikinai 
yra apstabdyta ir ligonis gali 
judėti, išeiti į lauką. Sako, jog 
yra geriau, negi anksčiau, 
kuomet tekdavo visą laiką lo
voje gulėti ir vis liūdnesnių 
gydytojų pranešimų laukti. 

Žinoma, tai maža paguoda, 
nes visą gyvenimą buvęs veik
lus, daug bendra-ęs su tau
tiečiais, net ir Čkagoje, ne
lengvai apsipranti tik su sa
vų namų sienomis 

Keraminus, dainai, kiek
vieną savaitgalį ludavo gali
ma pamatyti Čikagoje, nes la
bai mėgdavo lankvtis įvairiuo
se lietuviškuose -enginiuose, 
paviešėti pas Čkagoje bei 
apylinkėse gyvenančius gau
sius jų draugus :*i pažįsta
mus. Jie būdavo nuolatiniai 

„Draugo" gegužinių ar kitų 
pramogų lankytojai. Kerami
nu finansinę paramą jautė ne 
vienas lietuviškas laikraštis ir 
organizacija. 

Palaikė artimus ryšius su 
Lietuva ir jos žmonėmis, ku
riuos irgi visokeriopai rėmė. 
Jų namai — anksčiau New 
Yorko apylinkėse, o po to 
Rockforde, buvo atviri vi
siems. Juos, beje, laukė ne 
vien tik lietuviai, bet ir kita
taučiai, kurie, pasiskaitę 
spaudoje apie šeimininkų su
kauptus lietuviškus suveny
rus bei įdomiai išpuoštą so
dybą, sustodavo pasižiūrėti. O 
Keraminienė su tautodailės 
parodomis dažnai pasirodyda
vo amerikiečių tarpe, kur ji 
pasakodavo ir apie tuomet 
rusų pavergtą gimtinę Lie
tuvą. 

Už savo įvairiapusišką veik
lą, į kurią įėjo ir labdaringi 
darbai, 1992 metais O. Kera
minienė buvo apdovanota 
aukštu pasižymėjimo ženklu 
— aukso medaliu, kurį pa
skyrė „Daughters of the Ame
rican Revolution". Vietinė 
amerikiečių spauda jai ne
gailėjo gražių žodžių. Ji turi 
padėkos laiškų iš kelių Ame
rikos prezidentų, gubernato
rių bei kitų aukštų žmonių šio 
krašto politinėse sferose. 

Keraminai dar ir dabar daž
nai prisimena savo 50 metų 
vedybinę sukaktį. Ją pažymė
jo Rockforde ir Lietuvoje. Auk
sinį jų vedybų jubijiejų palai
mino pats Rockford vyskupas 
Thomas G. Dozan 1996 m. 
spalio 20 d. Nuvykus į Lie-

DARIUS A. UDRYS — POLITIKOS 
MOKSLU MAGISTRAS 

Dariui Albertui Udriui Cla-
remont Graduate universite
tas gegužės 13-tąją dieną su
teikė politikos mokslų magis
tro laipsnį. Darius Udrys tęs 
mokslus Claremont Graduate 
universitete, rengdamasis fi
losofijos daktaro laipsniui po
litikos filosofijos ir lyginamo
sios politikos srityje. Darius 
Udrys yra Kalifornijos vei
kiančio Arsalyn fondo jaunimo 
dalyvavimui politikoje puose
lėti bendradarbis ir laisvosios 
Europos radijo koresponden
tas Jungtinėse Valstijose. Jis 
taip yra Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenės valdybos na
rys politikos klausimams ir 
dėsto visuomenės mokslus, li
teratūrą bei kompoziciją LA 
Šventojo Kazimiero lituanis
tinėje mokykloje. 

Prieš atvykdamas į Kalifor
niją užpernai Darius Udrys 
dirbo laisvosios Europos radi
jui Prahoje, lietuvių redakcijo
je. Jis taip pat yra dirbęs žur
nalisto darbą Lietuvoje, Liuk
semburge ir Vokietijoje. Prieš 
tai Darius Udrys dirbo Bono
je, Vokietijoje, IUCN Pasaulio 
Gamtosaugininkų sąjungos 
gamtosaugos teisės biblioteko
je. 

Bakalauro laipsnį iš politi
kos ir vokiečių kalbos Dariui 
Udriui suteikė Hillsdale Col-
lege. Darius Udrys taip pat 
studijavęs Bonos universitete, 
trumpai 1992-aisiais metais 
dirbo Lietuvos Respublikos 

Darius A. Udrys. 

parlamento užsienio reikalų 
komiteto patarėju ir Lietuvoje 
talkino amerikiečiui ekono
mistui, kuris parašė knygą 
apie Pabaltijo šalių ūkio per
mainas. Darius Udrys yra 
skaitęs paskaitas įvairiomis 
temomis ir Dainavos stovyklo
je. Jo straipsnius yra išspaus
dinę „Židinys/ Naujieji aidai", 
„Draugas", „Darbininkas", 
,3ridges" ir „Garsai". Jis taip 
pat dvejus metus redagavo 
studentų ateitininkų leidinį 
„Gaudeamus". 

Darius Udrys su vertėja ir 
mokytoja Zita Udriene gyvena 
Kalifornijos pietuose. Jis yra 
advokato Arūno Teodoro Ud-
rio ir kalbų mokytojos Virgi
nijos Rūtos (Ruzgaitės) Ud-
rienės sūnus. 

tuvą, ta proga jiedu buvo irgi 
panašiai pagerbti. 

Šiandien jie tegali gyventi 
tik gražiais prisiminimais. 
Metų našta ir pašlijusi sveika
ta neleidžia iš namų toliau 
ištrūkti. Bet nepraranda vil
ties, sakydami, kad tai Aukš
čiausiojo valia. Jonas ir Onutė 
padarė daug gero artimui, 
savo tautiečiams bei kitiems, 
jų pasėta gėrio sėkla atnešė 
gražius vaisius. Jiedu šioje 
žemėje atliko misiją, kuri 

jiems buvo skirta. 
Jie labiausiai pasigenda sa

vo draugų ir artimųjų Čika
goje bei apylinkėse. Kerami
nai galvoja, kad taip greitai 
visi juos pamiršo. Tačiau tikis, 
jog ateityje gal dar kas nors 
prisimins ir n*«iik« į 20 pėdų 
aukščio koplytstulpiu bei ki
tais lietuviškais ornamentais 
papuoštą, jų sodybą Rockford 
miesto pakraštyje. 

Ed. Šulaitis 

Ramunė (Liucija) Gaiiutytė-Papartienė su tėvu Jeronimu Gaižučiu po jai 
žymens įteikimo u2 pareigingumą, dirbant CHA įstaigoje Čikagoje. 

PAGERBTA UŽ 
PAREIGINGUMĄ 

Š.m. gegužės 9 d. Palmer 
House-Hilton Hotel patalpose 
buvo įteikti kasmetiniai „Ka-
thy Osterman" žymenys Čika
gos miesto savivaldybės dar
buotojams už ypatingą darbš

tumą, pareigingumą ir huma
niškumą, atliekant įvairias 
paslaugas miesto gyvento
jams. Šįmet tuo žymeniu buvo 
pagerbti 32 darbuotojai — jų 
tarpe ir lietuvė — Ramunė 
(Liucija) Gaižutytė-Papartie-
nė. Ramunė dirba „Chicago 
Housing Authority" skyriuje. 

. 

Onute ir Jonas Keraminai. Nuotr. E. Sulalcio 
„Vienos valso pokylyje" linksmai nusiteikusios (U kairesiJorate Paltana
vičienė ir Violeta Meyera. Nuotr. Adomo Tautkaus 



Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus prezidentūroje su jaunai»iais sportininkais iš JAV 

PREZIDENTAS ŠIRDIMI SU 
„LITUANICA" 

• 

Tokiu vardu „Kauno dieno
je" (gegužes 6 d.) išspausdin
tas Marytės Marcinkevičiūtės 
pasikalbėjimas su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkumi 
apie Čikagos Akademinį spor
to klubą, kurio jaunieji krep
šininkai viešėjo Lietuvoje. 

Dienraščio pirmajame pusla
pyje pradėtame rašinyje, šalia 
kitų dalykų, teigiama, kad 
jaunieji krepšininkai iš Čika
gos jautė Lietuvos Respubli
kos prezidento Valdo Adam
kaus dėmesį. Pabrėžiama, jog 
šalies vadovas Vilniuje žiūrėje 
Čikagos jaunuolių rungtynes. 
Ir dėlto nebuvo stebimasi, net 
V. Adamkus yra vienas šie 
populiaraus klubo steigėjų, 
buvęs pirmininkas, „Lituani-
cą" pavadinės „savo vaiku". 

Žurnalistei prezidentas pa
reiškė, kad apie JLituanicą" 
gali kalbėti „nors ir visą die
ną". O apie šio klubo kūrimą 
jis taip pasakė: 

„Tituanica' savaime atėjo į 
gyvenimą. Kai pradėjome 
žengti pirmuosius žingsnius 
išeivijoje, nuo ryto iki vakaro 
bandėme užsidirbti pirmuo
sius centus. Čikagoje įkūrėme 
lietuvių sporto klubą 'Gran
dis', kuris vėliau tapo 'Neri
mi' ir nuėjo savo keliu. Kai, 
išėję iš fabrikų, tapome stu
dentais, mes, nedidelė grupelė 
Illinois universiteto Navy Pier 
akademinio jaunimo, 1951 
metų rudenį, nutarėme įkurti 
sporto klubą. Pavadinome jį 
Tituanica'. Nagus prikišau ir 
aš, buvau vienas iš iniciatorių, 

o su manimi — ir Rimantas 
Dirvonis, dabar atvežęs į Lie
tuvą 'Lituanicos' atžalyną, 
taip pat Sigitas Zubkus". 

Kalbant apie dabartinę veik
lą, V. Adamus pridėjo: „Ypač 
džiugu, kad Tituanica' neap
siribojo akademiniu jaunimu, 
o plėtėsi — įsteigė daug įvai
raus amžiaus krepšinio gru
pių, nuo jauniausių iki vyres
niojo amžiaus žaidėjų. Jei ap
silankysite Lemonte, pamaty
site, kad Tituanicoje' treni
ruojasi ir vyrai, ir 7-8 metų 
vaikai. Susiformavo stiprus 
branduolys, komandą nuolat 
papildo jaunimas". 

JLituanicą" aš labai didžiuo
juosi. Išaugome, niekada ne
suklupome, nebuvome prie iš
nykimo ribos, per penkiasde
šimt gyvavimo metų nuolat 
pasipildome lietuvišku jauni
mu", — teigė Lietuvos vado

vas. 
Paklaustas, ar ir dabar pre

zidentas save laiko „Lituani
cos" nariu, V. Adamkus pa
reiškė: 

„Kaip galiu juo nesijausti, 
jei Tituanica' — mano vai
kas". Klubą įsteigėme, augi
nome, vadovavome, o iš pra
džių — ir žaidėme. Širdyje su 
Tituanica' pasiliksiu iki pa
čios paskutinės savo gyvenimo 
dienos. Ir dabar, kai Lietuvoje 
viešėjo 'Lituanicos' jaunimas, 
komandos vadovas, mano jau
nystės draugas Rimantas Dir
vonis man priminė: nepaisant, 
kad esu šalies prezidentas, 
man netaikomos jok os nuolai
dos ir turiu mokėti klubo na
rio mokestį". 

O kokie linkėjimai preziden
to mėgstamam klubui? 

„Pirmiausia — išlikti to
kiam, koks jis yra. 'Lituani
cos' atvykimas į Lietuvą dar 
kartą įrodė, kad ne kalbomis 
mes išlaikysime lietuvybę. 
Pirmą kartą Lietuvoje viešėjo 
keturiolikmečiai, ape šią šalį 
girdėję tik iš savo ievų, šeš
tadieninėse lietuvi- mokyk
lose. Tiems ketmolikme-
čiams, kurie pirmą sykį atva
žiavo į Lietuvą, iš širdies, ma
nau, niekas uetuvjbės neiš
raus. Kaip ir jų tėvans". 

Tolimesnėse savo pastabose 
V. Adamkus šiek ti« papeikė 
Lietuvos žurnalistu, fotoko-
respondetus: Jaun.jų krep
šininkų viešnagės m-tu mūsų 
laikraščiuose ištisi puslapiai 
buvo skiriami NB/ rungty
nėms". 

Čia reikia pažymėt, jog jau
nieji čikagiečiai viešėjo Lietu
voje balandžio 20-29 iienomis. 
Per tą laiką mūsišlia sužaidė 
5 rungtynes, iš ktirų viene
rias laimėjo. Tačiau ne pagal 
pergalių skaičių ši į išryta yra 
vertintina. I. 

\ 

Beje, pasikalbėjimas su V. 
Adamkumi bei kita informaci
ja apie čikagiecius krepšinin
kus „Kauno dienoje" buvo pa
puošta komandos dalyvių bei 
vadovų bendra nuotrauka 
prezidentūroje su Lietuvos 
prezidentu, kuris, kaip ma
tome, nepagailėjo gražių žo
džių mūsų sportuojančiam 
jaunimui. 

Ed. Šulaitis 

ATGAIVINTA KRISTAUS 
LAIPTŲ KOPLYČIOS 

TRADICIJA 
Balandžio 21 d. Bernardinų 

bažnyčios Kristaus laiptų kop
lyčioje maldininkai po dauge
lio metų vėl galėjo melsdamie
si keliais užkopti Kristaus 
laiptais, simboliškai pakarto
dami Kryžiaus kelią Sena 
tradicija melstis, keliais ko
piant Kristaus laiptais, nu
trūko 1948 m., uždarius Ber
nardinų bažnyčią. Sovietme
čiu čia buvo įrengti butai. 
Anot Bernardinų bažnyčios 
rektoriaus kun. J. Sasnausko, 
mintis atgaivinti šią tradiciją 
kirbėjo seniai, tačiau tam ne
buvo lėšų. Prieš kelis mėne
sius koplyčią ėmėsi tvarkyti 
patys parapijiečiai. Nuo ge
gužės kiekvieną mėnesio pir
mąjį penktadienį koplyčioje 
bus aukojamos šv. Mišios. 

CEPELINAI — TAD?; 
„TAMALES- — NE 

Apie Cicero mieste, 111., Šv. 
Antano parapįją— buvusią lie
tuvių, dabar turinčių kovoti 
dėl vos vienų lietuviškų Mišių 
patogesniu tikintiesiems lai
ku, daug kartų mūsų dien
raštyje rašyta. Kaip ir dauge
lis katalikiškų parapijų Ame
rikoje, Šv. Antano turi ieškoti 
būdų papildyti parapijos iždą. 
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Tai daro ir lietuviai, daž
niausiai ruošdami lietuviškų 
patiekalų pietus ne tik para
pijiečiams, bet ir svečiams. 
Panašiu metodu norėjo pasi
naudoti ir meksikiečiai Šv. 
•Antano parapijoje, bet jie ga
mino ir gatvėje prie bažnyčios 
pardavinėjo savo mėgstamą 
patiekalą „tamales". 

Policija in teisėjas į Sį "ISb-
daros darbą paniūrėjo g n 
skeptiškai — Šv. Antano parft-
pijos klebonui "Jirn Kastigar 
įsakyta užmokėti 25 dol.' pa
baudą (ji buvo sumažinta nuo 
100 dol.), nes maisto par
davėjai neturėjo specialaus 
leidimo... („Chicago Sun-
Times", 95.21) 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Pavasarį ir vasarą kviečiame 

keliauti su mumis. Turime pačias 
geriausias kainas skrydžiams į Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 
!l .-

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

Sutvarkysime ju kelionę 
patogiausiais maršrutais ir 

pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

• -

x Ir. 

Esame pasiruošę padėti jums 
visuose jūsą kelionių reikaluose. 

Prašome kreiptis į mus. 
American Travel S e r v i c e 

9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 
Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190 

Fax 708-422-3163 
E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net 

Web: www.americantravel8ervice.com 

cb-l; 
UNION TELECARD 
ALLIANCE, LLC 
Didžiausia telefono 
pokalbių kortelių platintoja 

MĖSE 

MES MATOMI 
RYTŲ EUROPOS TELEFONO 
POKALBIŲ KORTELĖ 

CALLING CARD 
Pasiteiraukite krautuvėse $5, $10, $20 
vertės Rytų Europos telefono kortelių 
Lietuva - 22.0< Latv i ja - 22.7< 
Rusija - 12.5 < Ukraina - 4 .2 < 
Lenkija - 14.2< 

PER ATSTUMA
IS TOLO!!! 

• Nėra prisijungimo mokesčio 
• Prieinama naudojant 800 numerius 
• Likusių minučių laikas neapmokamas 

(no minute rounding) 
Nėra užimtumo signalo 
Rusiškai ir lenkiškai kalbantys patarnautojai 
Puikus patarnavimas 
Geriausios kokybės sujungimas 
Žemiausios kainos 

Amonio 
Armnio 
AzcrboiĮon 
Betarus 
Buuu&lbagoMNu 
Bulgaria 

Goatia 
Czech RepubKc 
Estonia 
France 
Georgio 
Germany 
Greete 
Hungary 
krad 
hary 
Kazakhston 
Kyrgyston 
Latvia 
Uthuama 
Macedonio 

Poiond 
Romomo 
Romano, Budnest 
Rusia 
Russia,Moscow 
RusŠLSt. rVhrsburg 
Siovokio 
Slovėno 
TaJKKton 
Turkey 
Turkmeniston 
Ukroine 
United Migdom 
USA 
Uzbekrston 
VugosJovio 

$0.181 
$0.263 
$0.278 
$0.263 
$0.200 
$0.166 
$0.083 
$0.238 
$0.166 
$0.153 
$0.085 
$0.200 
$0.085 
$0.125 
$0.142 
$0.083 
$0.085 
$0.200 
$0.277 
$0.227 
$0.220 
$0.238 
$0.217 
$0.142 
$0.200 
$0.153 
$0.125 
$0.057 
$0.083 
$0.200 
$0.181 
$0.250 
$0.181 
$0.312 
$0.142 
$0.085 
$0.083 
$0.138 
$0.181 

27 
19 
17 
19 
25 
30 
60 
21 
30 
32 
58 
25 
58 
40 
35 
60 
58 
25 
18 
22 
22 
21 
23 
35 
25 
32 
140 
187 
60 
125 
27 
; 20 
127 
16 
i 35 
i 58 
i 60 
Į 36 
127 

55 
38 
35 
38 
50 
60 
120 
42 
60 
65 
117 
50 
117 
80 
70 
120 
117 
50 
36 
44 
45 
42 
46 
70 
50 
65 
80 
175 
120 
50 
55 
40 
55 
32 
70 
117 
120 
72 
55 

110 
76 
71 
76 
100 
120 
240 
84 
120 
130 
235 
100 
235 
160 
140 
240 
235 
100 
72 
88 
90 
84 
92 
140 
100 
130 
160 
350 
240 
100 
110 
80 
110 
64 
140 
235 
240 
144 
110 

Tapti šios kortelės platintoju skambinkit 1-800-409-0819 ext. 121 (minimum užsakymas 500 dol). 

mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravel8ervice.com
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Happv Memorial Day 
to all of our CUSTOMERS 

from 
CRAWFORD SAUSAGE CO., Inc. 

2310 S. Pulaski, Chicago, IL 
773-277-3095 

„Everything fresh as a daisy" 

Ecjidijus Construct ion 
N a m u v idaus ir i šorės 
dažymu, a l i u m i n i o darba i , 
visu rusiu stogai, staliaus 
p a s l a u g o s . P i g u , g r e i t a , 
pa t ik ima. 

Tel 815 577 1797. 

M o t e r i s g a l i priž iūrėt i 
senelius, vaikus, ligonius, atlikti 
namų ruošą ir gyventi kartu. 
Vairuoja automobilį, truputį 
kalba angliškai. Skambinti 
Ritai, 815-838-1668. „ I W 

50 m. moteris ieško darbo: gali 
dirbti virėja, padavėja (turi 
didelę patirtį). Taip pat gali 
tvarkyti namus, kalba truputį 
angliškai, gerai rusiškai. 
Tel. 773-376-0908. mm 

Antanas ir A ldona ieško 
darbo. Gali slaugyti ligonius, 
atlikti namų ruošą ir gyventi 
kartu. Antanas gali remontuoti 
namus ir vairuoja automobilį. 
Tel. 773-927-4731. M M 

SUTEIKIAME PASKOLAS 
NEKILNOJAMAM TURTUI 
M M * 
"" Tel.: 773-735-3555 

Direc t l ine : 
773-461-0961 

N A U R I S 
TANKEVIČIUS 

Loan Officer 

D Ė M E S I O ! 
Trumpalaikis pasiūlymas: 

4% dovana pradiniam (našui 
Čikagos mieste. 

7,625 % mefiniaJ nuošimčiai!!! 
I&land Mortgage Network, Inc. 
5958 S. Pulaslri 
Chicago, IL 60629 * H 5 

BUTAI PE*NSININKAMS — 
modernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis lietuviškoje aplinkoje, 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite 

šia proga, kreipkitės: Villa 
Maria, P. O. Bos 155, 
Thompson, Ct 06277. 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt kirpyklines paslaugas; su 
vašku niurnu plaukus nuo veido ir 
kojų. Tel. namų; 773-476-0513, 
mobilus 773-317-6965. 

Bendra Lietuvos ir JAV UAB 
„BALTMERA" palankiomis są
lygomis (30-50 USD už parą) nuo
moja Lietuvoje automobilius iš Ka
lifornijos: lengvuosius ir ,,mini-
vans" (automatinė pavara, su vėsin
tuvais). Galime automobilį pris
tatyti į oro uostą. Taip pat išpildome 
kitokius užsakymus, pvz., galime 
aprūpinti Jūsų gimines lietuviškais 
maisto produktais ir kt. Tel. 00370 
2 79 10 31; fax 00370 2 31 37 83; 
mobilus tel. 00370 86 08168; e-
nriflnorifir halHįa@postonwiteinet 

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

Vytenis. 

Užpildome automobilių 
šaldymo sistemą 

(freon). s 

Tel. 708-839-8447. I 

m 

ALVVAYS W I T H FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai 
* Vestuvinės ir proginės puokštės 

Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 
8015 W. 79 Si, Justice.lL 

LITHUANIA 
$0.21 

Greet ratas to tha tmt of tne worM - any doy, *ny tSme. 
ForhrfbTmuUoncatiLongDistancePovt: 

1-800-449-044^ 

KELIONES' POILSIS' K IL IONtS 1 

2000 tl«r|l' \pjtin(jit |i Sv. l i tu 11 
lubilivjini.il' Su i iu t . i i >I.I 

tvenc i j im kji | ) Dul> si> |ul>ili< \u\ 
Tjd pilitjtimiiu- k» l i i inr i HIIIII.I 

y|)i< SV.IIIH M U Š U ki l i u 
J C j t l l t U I J l . l | ) k l K I > l I1H-IH S l l l l 

org.inKUOjj k i l m m v t i i Į i (>"t i 
SMII ! . I | . I Zinu- ir F.ilim.i I'I.IM.IIU 

kreiptis sudalomi s.u.t\. 11 
AskjGct.ivvjy Ine 

5657 5. Harlcm Ave Chicatju 
Tel 77 J 7 8 8 8 0 0 0 
Fax 77$ 5 8 6 3 4 2 0 

E nuii jskj<i<.tJVVJ) yjhou Cum 

E L I A D A Y S P A 
now hir ing manieurists, 

estheticians, massage thera-
pists. Cal l 7 0 8 - 5 3 5 - 1 4 5 0 . 

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 630-964-5898. 

Mua> 
Lithuanian-AmericanOwner| 
seeks English speaking Machinistg 
Apprentice with potential to be-
come a Forman. Small growing 
company near O'Hare Tel. 847-
233-9951; Fax 847-233-9953. 

Reikalinga moteriškų ir 
vyriškų rūbų siuvėja; 4412 
W. 59 StTel . 773-735-5667. 

Kalbėti angliškai arba j 
lenkiškai. ' 

Re ika l inga m o t e r i s 
prižiūrėti senutę 7 dienas 
savaitėje ir gyvent i kartu. 

Tel . 7 0 8 - 5 4 4 - 6 7 1 8 . 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 
Tel. 630-243-1155. 

Reikalingi vyrai ir moterys 
valymai Naperville rajone. 
Pageidaujama, kad turėtų savo 
automobilį. Geros darbo sąlygos. 
Galima susikalbėti rusiškai, 
lietuviškai. Tel. 630-579-1366; 
M0.341.4242 « « 

Kompiuterių remontas, = 
programinės įrangos tvarkymas, s 

kompiuterių ir programų 
„upgrade", virusų naikinimas ir 

apsauga nuo jų. 
TeL 773-879-3S2S; 773-436-1352. 

Skubiai parduodu automobili 
Ford Escort 91 m. Japoniškas 
sportinis Mazdos variklis, 16 
vožtuvų, 120,000 mylių. Kaina 
$2,500 Tel. 773-539-6301, Vida. 
Galima derėtis. ts$tm 

P a r d u o d a m i n a u j i g r a ž ū s 
tautiniai r ū b a i . Kre ip t i s : 

Ina N e n o r t i e n ė , 
6 1 7 - 8 2 5 - 1 8 3 2 . 

£5 S**" *:..!*•<£ 

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

No one makes round-

tnp travel to Lithuania 

easer and more convement 

than SAS. From Chicago. we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departye gives you a relaxed mom-

kąj amvai for business or pleasure. 

When you're ready to return. you'll 

enjoy same-day trave! back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And vyhether 

you fly Business Oass 

Economy Class, you can be 

sure our sevee wiii be workj-class. 

and will allow you to amve rested and 

refreshed - all for a reasonable fare. 

Find out what a worid of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-80O-221-2350. For more infor-

mation and special offers, visit 

our vvebsite at www.flysas.com. 

FUght # 
SK946 
S* 744 
SK743 
S* 943 

From 
Cncago 
Stockho*m 
V*n*rt 
Cooenhage: 

T6 
Stockhofrn 
kinius 
Cooenhagm 
CNcago 

Dcparture 
• 4:30 om 

9-20 am *1 
12 45 om 
340pm 

Time Ar rhrai Time 
?40am*l 
1050 m*t 
21Spm 
540pm 

Pažintinės keliones po 
Čikagą ir Dlinois valstiją. 

TeL 312-560-1125; 
708-205-1394; 
708-442-7516. 

MOVTJNG 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

i kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 

B & D CONSTRUCTION 
Exteriors — 12 years in construction. 

Stogai (shingles, flats), „siding", lietvamzdžiai, balkonai, (decks, 
porches) „tuckpointing", namų ir garažų remontai. 

T e L 6 3 0 - 6 9 7 - 3 0 9 4 . 

y ^ ; 
VeŠoonuo 

1921 m. 
8900 Soimi ARCHJ* ROA». W|UX7T STMNCS, 1UJ40U T a 708.839.1000 

pofolkt mite-tinka minom pngomt 

35 iki 40 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

t a i ••• 
A t l O K l l O O l i 
SOikilOt svočių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 MtM 35 svečių 

f 
fMKCIKiCM. 

125 iki 175 svečių 

tisyi ttu« 
2ž5ioS50sva6ų 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. 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, O 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
• Savaitgalį uždaryta 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWJVIAZEKA.COM 
*******4'********************************************** 

i 4315 W. 63 rdSt , CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400 

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

DRAUDIMO AGENTAI 

2000 IIL Vasarą visi keliai veda j 

VILNIŲ 
* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 

kitomis oro linijomis iš: 
>Jew York Chicago 
Florida Cleveland 
Detroit Boston 
Los Angeles ir kitų miestų 

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

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

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

AKWWKWfcA 
Gydymas adatų pagalba be vaistų 
guvo$'iwmtnuafi*«raii*«tmo*sa-
moiiimi ir kt ikiiiinij mnaliimmai 

Gydymas vaistažolėmis 
DaaattDaydodge, R. N., DiaL Ac 

Board Certined Acupuoctuhst 
TcL 3^563-1901. 

Pslibte hmac benviq abi sntti kalba. 
Appomonenu tvsiUMe <M Taesirt 9 tm • 

2 p.aLtad Thsndiys 4 p.m.-Tp.m 
321* S. HaMad St, CMCSSM, IL. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS P U M P U T I S 

TOraOTETrOTraraSATBeT 
IR GYVYBES iORAUOMAS. 

Agants* Frartc Zapoks ir Ofl. Mgr Aukaė 
S. Kmne kalba totuviakai. 

FRANKZAPOUS 
32001/2 WMt 961h Strett 

Tai. (700) 424^664 
(773)501-0064 

MASV> COISISIKUC HCiN 
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

•soffite•, 'decka*. "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S.Benetto. m 630-241-1912., 

CONSTRUCTION co. 
Dengiami stogai, kalamas .giding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

C.L.Ouality Body Shop 
Automobiliai 

Remontuojame, patekusį į avariją 
atstatomc, dažome ir poliruojame. 

taip pat parduodame 
1997 Dodge Neon $3995. 
Reikalingas darbininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

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

luuuediatc ptacement for 2 
men & 3 women. Care giving 
positions Mušt speak English, 

have car. expehence, be compas-
sionate. $90-120 a day. 

TeL 262-763-2615. 

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

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

ALLCARE 
a&nipivynhcnt Jygcncy 

Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

2340 W 09th Street 
TeL: 773-770-1400 

\IARQUFiTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-e v.v.; 
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Arrtrad. ir trečd. su
sikalbėsite Hetuviikai. 

• 

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

Perkate automobOj? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis'1 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvyhot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst u i vairo šiandien! 

(630)-234-8222 

GREIT PARDUODA 

a A 
REALT0RS 

•neimi tat - ava 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžirongas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuoiatda 

Mm 
New Vkaaa 
12932 S. LaGraaec 
Palos KaOJUMOI 
Bus.: 708-3*1 -0SM 
Vote Mat: 77HS4-Tt» 
Paccr: 708-892-2573 
Faz: 70S-3«1-9S18 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipiatės į DANUTĘ 

MA YER Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Realmart ą mm 
Realty Gronp Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-5SS41SS Pater 3U-38S49S7 
Fax 773.585.3997 

Aooont 
I llMIM^IlMbMa 

9201 S. Cicero 
Oak Lanm, Hnote 60453 
Duamase (708)423-9111 
VoteeMal (703) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pagar (312) 707-6120 
Ras. 7064230443 

A S T A T . M I K U N A S 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta 
įvairiu nuosavybių, pirkime ir pardavimą 
miesto ir priarniasčkjOM 

SALAMANCA 
Votceaaatt 

773-65M878 

773-2it-34t4 
CeU-tti 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendiniai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą? Turite Sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patart ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Perkraustome, 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukšles į sąvartyną. 

Tel. 630-964-5898 arba 
mobilus 630-816-7114. 

S T A S Y S S A K M S 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

Kalame visų rūstų „sfcnngs", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti f 

Romai tel. 630-774-1025. 

Windo« Wsabers Nesskd! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid dhver's lkense sad trant-
portarjon Mušt be fhient in Eagbsh. 
* i aMaai i '"• i ii n i n'iiIiBi 
Td.8tO-S2t-615S. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Resklence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigrabon to 

Canada 
www. immigration-service.com 

HELPVVANTED 
Banquet waitresscs/wsiters 
Condesa del Mar. 12220 S. i 

Cicero I 
Alsip. IL. Apply in person 

http://lubilivjini.il'
http://www.flysas.com
http://WWWJVIAZEKA.COM
mailto:VYTTOURS@EAHTHLINK.NET
http://TOURS.COM
file:///IARQUFiTE
http://773.585.3997
http://immigration-service.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulki t ienė 
2711 West 71 st Street, Chkago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436^906 

VYRESNIEJI TURĖTŲ PASINAUDOTI 
VISOMIS LENGVATOMIS, KURIAS 

TEIKIA VALDŽIA 

vatų paprašė. Daugiau negu 
40 proc., kurie galėjo gauti 
lengvatas, bet jų neprašė, 
sakė, kad jiems nereikia fi
nansinės pagalbos. Yra deda
mos įvairios pastangos padėti 
vyresniesiems gauti jiems 
priklausomos paramos ir pa
tarnavimų. Kalifornija yra 
•iena valstija, kuri turi ne
mokamus telefono numerius, 
kuriais galima pasiekti įvai
rias reikalingas įstaigas. New 
York Council of Senior Cen-
ters ruošia informacija apie 
įvairius galimus gauti patar
navimus — „benefits" rusų, 
japonų ir kt. kalbomis, šalia 

Draugas • DRAUGAS, 2000 m. gegužės 27 d., šeštadienis 

ŠAKIŲ „DRAUGUI" — 55-ERI 

Milijonai vyresniųjų ameri- viską, kas jam priklauso, yra 
kiečių nežino, kad gali gauti nemažai sunkumų. Daugelis 
įvairias lengvatas, patarnavi- profesionalų, kurie dirba su 
mus ir jais nepasinaudoja, vyresniaisiais, patys netino j a u l u r m i ų ' a n r i ų ' i T i s p ^ 
Ypatingai milyonai žemas pa- apie anksčiau minėtus patar- "L-iu-
jamas gaunančių amerikiečių navimus. Angių kalbos ne
negauna pagrindinių valdžios mokėjimas trukdo pasiekti Organizacijos kaip The Na-
teikiamų lengvatų, kuriuos jie daug angliškai nemokančių tional Council on Aging nau-
turi teisę gauti. Gal apie pusė vyresniųjų. Kai kurios įstaigos d oJ a kompiuterių programas 
visų teisę turinčių gauti įvai- įr organizacijos, kaip AARP, ****&& vyresniuosius, kurie 
rias lengvatas, jų negauna. bando tas kliūtis nugalėti, gali gauti federalinės, valstįjos 

Kaip mūsų skaitytojai žino, 
kad Čikagoje leidžiamas 
„Draugas" nėra vienintelis — 
kitas tokio pat pavadinimo 
laikraštis spausdinamas Ša
kiuose. Jis šių rr.etų balandžio 
6 d. paminėjo savo gyvavimo 
55-ąją sukaktį. 

Žinant, kad Čikagos „Drau
gas" pernai šveitė 90-ąją su
kaktį, tėvynėje leidžiamas yra 
dar gana jauna* ir savo jau
nystėje vadinos, kitais var
dais. Be to, musškis yra dien
raštis, o Šakiuose spausdina
mas bendravard s pasirodo du 

Šiandieną, ekonomuos žydė- Pvz., AARP turi galimų gauti « vietinės valdžios pagalbos m J ^ m 0 fornato 
jimo laikais JAV-ėse, daug vy- lengvatų - >nef i tMeidinė- Programas Svarbu yra asme- S u k a k t i e s ' š a k i 

resmųjų, kurie reikalingi pa- Uus anglų, prancūzų, rusų, *f** teuuama informacga redaktorė Aldona 
galbos, paprasčiausuu nežino, igpanų, kambodiečių, korė- Šiuo Uausimu. Praneškite gi- į^^tiBDė balandžio 

mėn. 6 d. numeryje taip rašė: 
„Rajono metraštininkui su

kanka 55 metai Pradėjęs eiti 
1945 metų balaidžio 6 dieną, 
jis vadinos Tkruoju keliu' 
Tuo pavadinim ėjo iki 1950 
metų gruodžio £ dienos; išleis
ta 599 numeria. 1950 metų 

tojų ar artimiausia įstaiga, 
kuri rūpinasi vyresniaisiais 
(Agency on Aging). 

2. Kad surastumėte vietinę 

ką gali gauti. Valdžios įstai- jiecių, laos ir vietnamiečių n"06™8 a kitiems žmonėms 
gos, AARP ir panašios orga- kalbomis. AARP organizacija ^ ^ apylinkėje apie šiuos ga-
nizacijos stengiasi atkreipti maždaug 30-tyje apylinkių l i m u 8 g a u t i patarnavimus ir 
vyresniųjų dėmesį į įvairias JAV-ėse stengiasi vyresniuo- Padekite jiems juos gauti, 
programas, įvairius paleng- 8ius pasiekti įvairiais būdais Trumpai — padėkite žmo-
vinimus, kuriuos vyresnieji — lankydami vyresniųjų cent- n e m 8 dabar taip, kaip norė-
gali gauti, bet negauna ir juos rus, net ir belsdamiesi į namų tumėte, kad jums kas nors 
praranda. Tačiau tų visų pa- duris. padėtų ateityje, kada jums pa
stangų organizacijų ir valdžios Kaip minėjome anksčiau, tiems gal reikės pagalbos, 
daugelis vis tiek nežino, kas daugumą vyresniųjų ieškoti ^ ° r pradėti pagalbos pra-
jiems legaliai priklauso, o yra galimos pagalbos atstumia tu- 8 v t i ? 

daug vyresn ių žmonių , kurie rimi atlikti įvairūs formalu- 1- J e i reikia pagalbos jums 
neturi pakankamai pinigų nu- mai ir kalbos nemokėjimas, ar Patiems ar giminėms bei drau-
sipirkti maisto ar vaistų, už- nesupratimas įvairių išsireiš- gan», susisiekite su .Senior 
simokėti nuomą ar elektros, kimų. Galvojama, kad žmones p^ter" jūsų apylinkėje, gydy-
dųjų, telefono sąskaitas. Eks- žino bent skirtumą tarp Medi-
pertai pripažįsta, kad ne- care ir Medicaid, bet yra 
žinojimas yra tik dalis proble- žmonių, kurie ir to nežino, 
mos. O kita dalis yra, prašant Medicare draudimas yra fe-
pagalbos, reikia užpildyti deralinė sveikatos apdrauda -Ageucy <& aging", paskam-
daug įvairių ir komplikuotų žmonėms, sulaukusiems 65 binkite Eldercare Locator ne-
formų, kas dažnai vyresniuo- metų ir invalidams. mokamai 800-677-1116. Ši 
sius žmones atbaido. Yra ne- Medicaid yra federalinė ištaiga gali suteikti informa-
nražai žmonių, kurie galvoja, sveikatos apdrauda žemų pa- ^ a P i e butus, sveikatos rei-
kad gauti pašalpą iš valdžios jamų žmonėms, padeda vyrės- kalus, maistą, finansinę pa-
nedera, negražu, jie pasidaro niesiems įsigyti receptinius galbą, transportariją ir kitus 
lyg elgetos, o kiti galvoja, kad vaistus ir kitus reikiamus da- patarnavimus. 
ta pagalba vis tiek nepadarys lykus, kurių neapmoka Medi-
didesnio skirtumo jų gyve- care. 
n ? ^ " : . . Kur kreiptis gauti įvairius 
Jač iau jvairūs tynmai rodo vutmK9imaš i r lengvatas vy-

resniesiems, kartais yra gana 
painu. Dažnai įstaigos vardas 
neparodo, kaip ta įstaiga gali 
padėti. Pvz., vyresnieji žmo-

- ., . r . , nes, kurie ieško programų, A A D I , w . , 
mųjų amerikiečių, kurie gali £ j galėtų gauti maisto, ^ f * * * l a p ą w w w a a r P 
gauti nuosavybės mokesčių d a t n a i yra siunčiami iš vieno ° r f P p r , . . , 
sumažmuną, jų negauna; į s t a i s k ^ a u 8 • k i t ą j y> *• Gal i te d a u g informacijos 

3 . tūkstančia i Medicare t u - Jium&ū wrdces" j ^Sočiai 
nnfcų vyresniųjų negali užsi- ^ n ^ . „. ^ Y r a retas da-
mokėti už Medicare primo- lykas, kad apylinkėje būtų vie-

„Jūsų laikraštis mažiau be
sivaiko sensacijų, neišpučia 
muilo burbulų. 'Drauge' gali
ma rasti eilę solidesnių straip
snių, kurie pritraukia rim
tesnį skaitytoją. Pastebėjau, 
kad dauguma Draugą' skai
tančių — pagyvenę kaimo 
žmonės. Jiems aktuali infor
macija apie žemės ūkį rajone, 
vykstančius seminarus ir mo
kymus. Tai naudingos žinios 
žemdirbiams, nes kaip bebū
tų, esame žemės ūkio kraštas. 
Turime ir problemų, tačiau 
'Drauge' jos išdėstomos protin
gai..." 

„Drauge" dažnokai rašoma 
apie buvusius šakiečius, kurie 
gyveno ar tebegyvena JAV. 
Balandžio 18 d. šio laikraščio 
laidoje Regina Usaitė prisime
na prieš 10 metų mirusią 
„Lekėčių lakštingalą" Gražiną 
Tulauskaitę, o Edvardas Šu-
laitis pristato dabar Water-
town, CT gyvenantį margučių 
marginimo specialistą, tauto
dailininką iš Šakių krašto 

KULTŪROS 
BARAI 20oo4 

gruodžio 1 3 di-ną la ikrašt is S i m ą Aug^aitį. 
išėjo k i tu pavacinimu 'Sočia- Š i a m e p a č i a m e „Draugo" n u -

kitaip, pvz. 
1. 30 proc. vyresniųjų, kurie 

turi teisę gauti maisto kor
teles, jų negauna; 

2. daugiau negu 4/5 vyrės-

3. Jei norite gauti AARP in
formaciją apie teikiamus pa
tarnavimus — „public bene
fits", nusiųskite jiems savo 
vardą ir pavardę bei adresą: 
AARP Fulfillment EEO 1417, 
601 E. St. N. W., Washington, 
D 20049, o jei norite gauti in
formaciją Internete, skaitykite 

listinis kelias', kuris gyvavo 
iki 1962 metų balandžio 21 
dienos; išleista 1,169 nume
riai;, o 1962 m balandžio 25 
dieną skaitytoja gavo pirmąjį 
„Draugo" numfer. Iki šiol išėjo 
7,157 numeriii Taigi iš viso 
8,925 numeriai" 

Toliau paįr-žiama, kad 
„Draugas" tur^ siformavęs sa
vo veidą, gautu aktyvo būrį-
Minima, jog jai. nuolat rašo 
beveik 50 žmdkų — neetati
nių bendradarbh. 

Laikraščio redaktorė teigia, 
kad norėtų dideĮr.io skaitytojų 
rato ir didesnės apimties leidi
nio, nes į „plotk' yra sunku 
daugiau ką patalpinti. O laik
raščio padidinimui reikia in
vesticijų. 

kėjimus ir pridėtinį draudimą, na įstaiga, į kurią nuėjus, 
ir jie nežino valdžios paslėptų D Q t u g a l i m ^ ^ p l a e i ą ^ 
programų, pažymėtų raidėmis 
QMB,SLMBirQI-l. 

QMB — The Qualified Medi
care Beneficiary programa, 
padeda pavieniams vyresnie
siems, kurių mėnesinės pąja- nius paramai gauti, bet dėl su 
mos yra žemesnės, negu 707 tiktų sunkumų ir painumų, 
doleriai, ir sutuoktiniams, ku- numoja į viską ranka, ypač jei 
rių mėnesinės pajamos yra reikia prašymus nešioti į 
mažesnės, negu 942 doleriai, įvairias vietas. Bet vyresnieji 

galbos informaciją ir taip pat 
prašymus pagalbai gauti. 

Yra nemažai vyresniųjų, ku
rie padaro pirminius žings-

rasti kompiuteryje. Šie trys 
valdžios Web lapai gali suteik
ti jums informaciją: 

Apie „Sočiai Security" — 
www.s8a.gov 

Apie Medicare — 
www.medicare.gov. 

Apie Medicaid — 
www.hcfa.gov/medicaid/ 
mcainsm.htm 

Naudotasi medžiaga iš 
AARP biuletenio 

„Draugo" redaktorė 
Zaviatauskienė 

Aldona 

Šios sukakties proga įdėti 
žymesniųjų Šakių rajono pa
reigūnų pasisakymai apie 
laikraštį. Kai kurie iš jų gana 

meryje daug vietos pašvęsta 
1999 m. gruodžio 16 d. Kali
fornijoje mirusiai rašytojai 
Petronėlei Orintaitei, kurios 
palaikus birželio mėnesį pri
glaus gimtoji zanavykų žemė. 
Marijos Puodžiukaitienės ilga
me rašinyje rašoma, kad Ke-
turnaujienos mokykla (ją lan
kė P. Orintaitė) visada švęs
davo rašytojos gimtadienį, ta
čiau šiemet kultūros namuose 
įvykęs minėjimas buvo kitoks. 
Minėjimo organizatorė ir P. 
Orintaitės memorialinio mu
ziejaus įkūrėja mokytoja A. 
Jasaitienė papasakojo apie 
mokyklos ryšius su rašytoja. 

Minėjime dalyvavo ir svečių 
iš toliau: rašytoja Marija Ma
cijauskienė, „Varpo" leidyklos 
redaktorius Juozas Kundro
tas, šios leidyklos direktorius 
Povilas Kaunas, Kauno apsk
rities bibliotekos „Atžalynas" 
klubo vadovė Daina Kazlaus
kienė, rašytojos giminaitė Ire
na Janutaitė ir kt. 

Reikia paminėti, kad Čika
goje ir apylinkėse gyvena ne
maža zanavykų, kurių dalis 
skaito Šakių „Draugą". Čika
goje veikiantis Šakiečių klu
bas kiekvienais metais šiam 
laikraščiui pasiunčia auką. 

Ed. Šulai t i s 

„ K U L T Ū R O S B A R A I " 
A P I E I Š E I V I J O S 

D A I L E 

„Draugas" jau pranešė apie 
Vilniuje, Radvilų rūmuose 

numeryje (2000 m. Nr.4) apie 
tai gražiai rašo Laima Kanop-
kienė straipsnyje ..Kada 
sugTįš sugrįžusieji?", prade
danti pasvarstymais, kad pa
roda „netikėtai tapo ne 
dailėtyrinių, o greičiau socio
loginių diskusijų objektu. 
Sparčiai bėgantis laikas nau
jai sudėlioja akcentus, keičia 
nusiteikimus ir vertinimus, 
verčia kitaip pažvelgti į 
įprastus reiškinius. Kai 1988 
m. išeivijos dailė pirmąkart 
taip išsamiai buvo pristatyta 
tuometiniuose Vilniaus pa
rodų rūmuose, džiugesys ir 
euforija natūraliai susiliejo su 
atgimimo nuotaikomis, leido 
suvokti savam krašte ir sve
tur sukurto meno bendrumą, 
panašias aspiracijas visomis 
išgalėmis bandant išsaugoti 
lietuvybę. O antai dabar jau
nesniosios kartos dailės kriti
kai ne be pagrindo klausia, 
kodėl lietuvių išeivija, gyven
dama ir kurdama laisvajame 
pasaulyje, nepersiėme to pa
saulio idėjomis, kaip, pa
vyzdžiui, išeivių (Karpatų ru-

Lazdįjai Vasario 28 d. Laz-
mokėti už Medicare A — turėtų stengtis valėti sutiktus dijuose vyko dekanatų kunigų kritiški, ypač žmonių, labiau veikiančią išeivijos parodą, 
premiums, deductibles, ir co- sunkumus, nepaisant viaoa tos konferencija tema „Dekanato mėgstančių ne taip seniai Ša- kurios didžiąją dalį sudaro iš 
insurances", kurie suteikia Ii- didelės biurokratuos. Yra 
goninės patarnavimus. (Medi- žmonių, kurie prašę, ir turi 
care A Planas moka ui Ii- teiae gauti veteranų pens^ą, 
goninės patarnavimus). bet nepadarę iki galo visų rei-

SLMB — The Specified Low- kalingų žingsnių, jos negau-
Income Medicare Beneficiary na, ir ne todėl, kad nenorėjo, 
programa ir QI-1, kas reiškia, bet dėl to, kad nežinojo. Ir 
*Qualifying Individual — 1", dažnai dėl to reikia kaltinti ne 
padeda kiek daugiau pajamų , žmones, bet sistemą, 
turintiems vyresniesiems už- Kai kurie vyresnieji, nepasi-
mokėti mokestį (premium) už tiki valdžia ir nenori suteikti 
Medicare B draudimą. (Medi- visos reikalaujamos asmenis-
care B draudimas užmoka ui koa infbrmarijos, kad gautų 
sveikatos patarnavimus, su- lengvatos Medicare mokėji-
teikiamus pas daktarus ar ki- mams. Yra žmonių, kurie net 
tur, neatsigulus ligoninėn). nebando eiti į kokią viešąją 

Deja, daug žmonių nežino, įstaigą ir paduoti prašymą pa-
kur kreiptis, pralyti tokios galbai, nes to padaryti jiems 
pagalbos. Maždaug 10 proc. neleidžia asmeniškas išdidų -
amerikiečių, 65 metų amžiaus mas. Jie galvoja, kad tam tik-
ir vyresni, iš viso daugiau ra stigma uždedama tiems, 
kaip 3 milįjonai, gyvena skur- kurie gauna maisto korteles. 
de. Milijonams vyresniųjų, ku- Neseniai padaryti AARP or-
rie turi šiek tiek daugiau pa- ganizadjos tyrimai parodė, 
jamų, negu riba nustato, irgi kad tik 16 proc. vyresniųjų 
galėtų pasinaudoti šiomis pro- amerikiečių, kurie gali gauti 
gramomis. Tačiau, kad galėtų lengvatų nuosavybės mokes-
kiekvienas vyresnysis gauti Cių mokėjimui, yra tų leng-

pasirengimas Eucharistiniam 
kongresui". Praneiimą skaitė 
dekanato Eucharistinio kon
greso koordinatorius, Veisiejų 
klebonas A. Žukauskas. 

kiuose pradėtą leisti „Valsčių". 
Kudirkos Naumiesčio seniū

nas Algimantas Damijonaitis 
apie Šakių „Draugą" taip gal
voja: 

Naw Under Coiutnctkm 
SACRED HEART OF JĖZUS GARDEN CRYrTS 

SAINT CASIMIR CATH0L1C CEMETERY 
Chicago, Illinois 

The Sacred Heart of Jesus Garden Crypt Conv 
plex is now under construction with 

complet ton expected in Summer of 2000. The 
crypt comptex will contain 372 crypts Nicnes for 
cremated remakis wfll also be availabie. Artwon\ 

by Ramojus Mozoliauskas wHI feature the Sacred 
Heart of Jesus and the HMI of Crosses 

0 
Name 

For addkionaj informator). piene comptctc 
and fttum ihe coupon bdow 

atholic. 
emetcnes 

1400 S VkolfKd 
llilludc. II. 60161 

(708)449-6100 
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sinų) palikuonis Andy's 
Warholas, o taip ir liko užsi
konservavę lietuviškojoje tra
dicijoje? Ar priešingu atveju 
jų įnašas į lietuvių kultūrą 
nebūtų buvęs didesnis? Ar jie 
nebūtų vaisingiau praplėtė 
lietuvių dailės horizontų ir la
biau praturtinę mūsų savi
monės? Naivu manyti, kad 
kaltinimai saviizoliacija ir 
uždarumu yra vien drastiškas 
jaunesniosios kartos iššūkis, 
tačiau, kita vertus, kažin ar 
derėtų reviduoti svetimą 
gyvenimą, narsiai primenant 
šiuolaikinį supratimą, bet 
neatsižvelgiant į anuometines 
sąlygas. 

Toliau autorė pateikia iro
nišką dailininko Prano Lapės 
klausimą: „Kiekgi kartų mes 
turėsime vis grįžti ir grįžti? 
...Rašytojai pasielgė daug 
išmintingiau - jie jau ne
skirsto literatūros į savą ir į 
išeivių, ji suvokiama kaip vie
na visuma, taip ji ir verti
nama. Dailėje ši takoskyra 
kažkodėl išliko kaip koks spe
cifinis ženklas - o ar pliuso, 
ar minuso, priklauso nuo to, 
kas vertina. Manyčiau, seniai 
laikas padaryti rinktinę lietu
vių dailės parodą nuo XX a. 
pradžios, kad galėtume paga
liau pamatyti išsamią lietuvių 
dailės panoramą, o ne vien 
kažkokius paskirus fragmen
tus, atrinktus remiantis gana 
miglotais kriterijais ir forma
liais principais. Juk argi svar
bu, kur tie darbai buvo sukur
ti? 

Parengta pagal „Kultūros 
barai", 2000 m. Nr. 4 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

5 2 0 0 W. 95 S t . 
O a k L a w n , I L 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

PROVIDING SERVICE 
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS 

CLOSE TO HOME 

9900 W. 1 4 3 S t . 
O r l a n d P a r k , IL 

Čikagos M. K. Čiurlionio mu
ziejų atvežti paveikslai. Apie 
šią parodą ir Lietuvoje pasi
rodė ne vienas straipsnis. 
Pastarajame „Kultūros barų" 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS. 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 - 7 0 8 - 6 5 2 - 5 2 4 5 

http://www.s8a.gov
http://www.medicare.gov
http://www.hcfa.gov/medicaid/
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8 DRAUGAS, 2000 m. gegužes 27 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

JAV Vidurio Vakarų 
s p o r t o apyga rdos lengvo
sios a t l e t ikos varžybos vyks 
šeštadienį, birželio 17 d.. Cle-
velande. Rengia Clevelando 
sporto klubas ..Žaibas". Visi 
lengvaatlečiai kviečiami. Pla
tesne informacija bus pateikta 
penktadienio, birželio 2 d.. 
..Sporto apžvalgos" skyriuje. 
..Drauge". 

Vyresniųjų lietuvių cent
re ..Seklyčioje" gegužes 31 
d., trečiadieni. 2 val.p.p. bus 
'..r.ksrr.a damų popietė, kuriai 
vadovauja muz. Faustas Stro-
lia Veiks ir laimes šulinys, į 
bus bendri pietūs ir paben
dravimas. Dar ne visos dainos 
išdainuotos, ne visos išklausy
tos, tad kviečiame visus dai
nos mėgėjus atvykti ir su dai
na palydėti paskutinį gegužės 
mėnesio trečiadienį. Iki pasi
matymo ..Seklyčioje"! 

J a u n ų j ų atei t ininkų sto
vykla Dainavoje perpildy
ta! Pranešame, kad registraci
ja stovyklai pasibaigusi, ir vi
sos vietos sausakimšai užim
tos. Džiaugiamės, kad yra tiek 
daug norinčių stovyklauti. Ap
gailestaujame, kad dėl patal
pų ribotumo negalime priimti 
daugiau stovyklautojų. 

„Saulutė" , Lietuvos Vaikų 
globos būrelis, nuoširdžiai dė
koja Vytui Lauraičiui (Ameri
can Travel Service, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Park, 
IL 60805) ir „Scandinavian 
Airlines" už papigintus trans
atlantinius bilietus labdaros 
koncerto „Šypsenėlė" progra
mos dalyvėms Neringai Nek-
rašiūtei, Laimai Lapkauskai-
tei ir garso operatoriui Vir
gilijui Šiiažui. Labai ačiū! 

„Šypsenėlės" koncertas 
vyks jau rytoj, sekmadienį, 
gegužės 28 d.. 3 vai. p.p. Čika
gos Jaunimo centre. 5620 S. 
Clarerr.ont. Su šypsenėle visus 
pasitiks dainininkės Neringa 
Nekrašiūtė, Laima Lapkaus-
kaitė ir muz. Dalios Gedvi
lienės vadovaujamas ansamb
lis ..Lakštutė". Bilietus nuo 2 
vai. p.p. bus galima įsigyti 
prie įėjimo. Į labdaros kon
certą visus kviečia „Saulutė", 
Lietuvos Vaikų globos būrelis. 

Ziono ev. l iu te ronų p a r a 
pija ka r tu su „Tėv i škės" 
parapi ja pirmadienį, gegužės 
29 d.. 11 vai. ryto bendromis 
pamaldomis Kapų puošimo 
dieną švęs Betanijos kapinių 
koplyčioje. 7701 Archer Ave, 
Justice. IL. Visi kviečiami. 

Ši pirmadieni, g e g u ž ė s 
29 d.. Amerikoje švenčiama 
Prisiminimo diena (Memorial 
Day). „Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuve pir
madienį nedirbs, todėl ir an
tradienio dienraštis nebus iš
leidžiamas. Linkime visiems 
poilsingo ir saugaus savaitga-
io — nepamirškite iškilmių 

Šv. Kazimiero kapinėse pir
madienį. Mišios — 10:30 vai. 
ryto. 

,S ie tuvos" s k a u t i n i n k i ų 
i r vyr . skauč ių d r a u g o v ė s 
y p a t i n g a i i šk i lminga s u e i 
ga vyks šeštadienį, gegužės 27 
d., Ateitininkų namuose, Le-
monte. Pradžia punktualiai 7 
v.v. Nesivėluokite. Visos pra
šomos dalyvauti pilnose uni
formose. 

Šv. Kazimiero l i e t u v i ų 
kapinėse pirmadienį, gegu
žės 29 d., švenčiant Memorial 
šventę kaip ir kasmet prie 
Steigėjų paminklo vyks visuo
meniškas mirusiųjų prisimini
mas ir jų pagerbimas, vykdo
mas Kapų sklypų savininkų ir 
Bendruomenės pasauliečių ko
miteto, garbės sargyboje daly
vaujant šauliams, jū rų šau
liams ir ramovenams. Visuo
menė kviečiama pasibaigus 
kapinėse aukojamoms šv. Mi
šioms, tuoj rinktis prie Stei
gėjų paminklo t rumpam susi
kaupimui. Čia religinei da
liai vadovaujant šių kapinių 
direktoriui gerb. kun. Jonui 
Kuzinskui, o Bendruomenės 
pasauliečių komiteto pirm. Al
gio Regio žodžiu, vainiko pa
dėjimu, giesme JAV ir Lietu
vos himnais bus prisiminti ir 
pagerbti visi kovose už laisve 
žuvusieji, taip pat šių kapinių 
steigėjai bei jose amžiną poilsį 
radusieji tautiečiai. Visi kvie
čiami dalyvauti šiame bend
ruomeniškame susitelkime, o 
paskui individualiai aplanky
ti savo artimųjų bei draugų 
kapus. Tęskime šią gražią gy
vųjų ir mirusiųjų bendravimo 
tradiciją. 

..Kg Dievas sujungė, žmogus teneišskiria " Birželio 10 d. kun. Antanas 
Saulaitis ves pamaldas vedusioms poroms, per kurias įvyks santuokos 
pažadų atnaujinimas Pamaldos ruošiamos Ateitininkų namų sode 6 
vai v Kun. A. Saulmtis labai nori susitikti su tais, kuriuos per daufrelj 
notų yra sutuokęs Norintys Šiose pamaldose dalyvauti prašomi dabar 
registruotis skambinant Grasildai Reinytei tel 708-332-3405 arba Pam 
' "įkus 630-325-9772 N'uotr Jono Tamulaičio 

Čikagos l i e tuviu moterų 
klubo tradicinis „Gintaro" po
kylis vyks birželio 18 d., sek
madienį, Martiniąue salėje 
i.2500 W. 94th Place, Ever
green Park). Bus pristatytos 
debiutantės: Rasa Elena Milo, 
Brianą Dargis Ranney, Adelė 
Ročytė, Meghan Darr Rudmin 
ir Stefanie Aldona Utz. Poky
lio pradžia - 5 val.v., debiu-
tančių pr is ta tymas - 6 val.v., 
po to - pietūs ir programa. 
Šokiams gros Ričardas Šokas 
su muzikantais . Norėdami už
sisakyti vietas, skambinkite 
tel. 773-582-3820 iki birželio 9 
d. 

J a u n ų j ų skaut i škų še imų 
s tovykla Rako stovyklavie
tėje, Custer, Michigan, vyks 
ka r tu su Čikagos tuntų sto
vykla š.m. liepos 15-26 d. Šiai 
stovyklai vadovaus skautinin
kas adv. Gintaras Lietuvnin
kas. Informacija ir registraci
ja tel. 708-447-7033. Regis
tracija baigsis birželio 23 d. 

Ate i t in inkų namai prašo 
v i sus grąžinti la imėj imų 
bi l ie tė l ius . Laimingieji bilie
tai bus traukiami Ateitininkų 
namų gegužinėje sekmadienį, 
birželio 11 d. Visi kviečiami ir 
labai laukiami. 

DIMINSKIŲ 
BIBLIOTEKA — DŽIUGO 

FONDUI 

Čikagos lietuviai labai gerai 
prisimena buvusius veiklius 
lietuviškų organizacijų dar
buotojus, kultūrininkus Elz
bietą ir Lietuvos kariuomenės 
kapitoną Viktorą Diminskius 
bei jų gražią šeimą, gyvenusią 
Marąuet te Parko apylinkėje. 
V. Diminskis vienu metu buvo 
sunkiai sužeistas pravažiuo
jančio autobuso Westem Ave-
nue, pateko į ligoninę, ilgai 
sirgo, prarado atmintį ir kal
bą, mirė 1996 metais, sulau
kęs 88 metų. Paskutinius me
tus gyveno, prižiūrimas ir glo
bojamas žmonos bei dukterų 
— Nijolės ir Aldonos šeimų, 
gyvenančių Hot Springs Vil-
lage, Arkanso. 

Diminskiai, išvykdami gy
venti į kitą valstiją, savo visą 
turtingą biblioteką paliko sau
goti sūnui Jonui , kuris iki šių 
dienų gyveno tame pačiame 
name. Šiomis dienomis sūnus 
Jonas su šeima ruošiasi apsi
gyventi Tinly Park apylinkėje. 
Sūnaus ir mamos nutarimu, 
visą turimą biblioteką paauko
jo Stasio Džiugo fondui, kuris 
yra įsteigtas Raseinių viešoje 
bibliotekoje. 

Abu Diminskiai buvo nuo
širdūs lietuviškų organizacijų 
ir švietimo bei kultūros rėmė
ja i . V. Diminskis daug metų 
dirbo „ D r a u g e " kaip knygų 
sandėlio vedėjas, užpirkėjas. 
Jo nuosavą biblioteką sudarė 
įvairūs leidiniai, knygos: vo
kiečių, anglų ir lietuvių kalbo
mis, o taip pat nemažas rin
kinys lietuviškų plokštelių. 
Visa tai bus pasiųsta Džiugo 
fondui ir Girkalnio vidurinės 
mokyklos bibliotekai. 

St. Džiugas 

MOKINIAI ŠVĘS 
MOKYKLOS SUKAKTĮ 
Dėmesio, buvusieji Vasario 

16-osios gimnazijos mokiniai! 
2001 vasario 16 dieną Vasario 
16-osios gimnazija švęs savo 
50 metų jubiliejaus sukaktį ir 
nori visus savo buvusius auk
lėtinius suburti šiai džiugiai 
šventei. Vasario 16-osios gim
nazijos administracija prašo, 
kad jūs atsilieptumėte į šį pra
nešimą elektroniniu paštu 
113240.151@compuserve.com 

papras tu paštu: Litauisches 
Gymnasium, Lorscherstr. 1, 
D-68623 Lampertheim-4, tel. 
49 (0) 6256322, fax 49 (0) 6256 
1641 arba Zitai Dubauską i tei 
773-244-1231. Jeigu ir ne
galėtumėte dalyvauti, prašo
me bent pranešti savo adresą, 
kad galėtumėme sudaryti są
rašą, kuriame būtų buvusių 
mokinių duomenys. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 W E S T 6 3 r d STR€ET 

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

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

„DRAUGO" PIRAMIDĘ BEBAIGIANT 
Nedaug betrūksta. Tik maž

daug 25,000 dolerių iki milijo
no. Tokį ilgą „kelią" nuėjus ir 
tik keliolikai „žingsnių" beli
kus iki finalo, reikėtų dar tru
putį pasitempti ir užbaigti mi
lijoną Draugo fonde. 

Dar visas mėnuo pavasario 
vajaus. Dar gera proga atsi
liepti visiems, kurie iki šiol 
neatsiliepė. Taip, kaip atsilie
pia ilgametis „Draugo" ben
dradarbis ir visai giminei 
dienraštį užprenumeruojantis 
Jurgis Janušaitis, atsiuntęs 
200 dolerių ir malonų laišką. 
J is rašo: „Mielas kolega, Drau
go milijoninio fondo ugdyto
jau! Sveikiname Tave už nuos
tabų ryžtą baigiant Draugo 
fondo piramidę. Džiaugiamės 
Tavo kilniais darbais, o D r a u 
gas' bus amžinai iėkingas. Te
gyvuoja 'Draugą;' dar šimtą 
metų! Piramidei i ižbaigti siun
čiame ir savo kuklų nario 
įnašą. Atleiskite, tad tik nario 
mokestis. Jau tr ti metai ka
muoja sunkios r egalios, ligo
ninės, daktarai, vaistai. Tai 
baisios išlaidos. Dar kartą 
Tau, mielas kok ga, Broniau, 
tariame ačiū už kantrybe ir 
milijoną dolerių' )raugui' ". 

Bebaigiant mi joną, dabar 
geriausia proga atsiliepti vi
siems, kurie da neatsiliepė. 
Atsiliepti tiems, kuriems iki 
DF garbės nario -ūksta šimti
nės a r dviejų. D r kartą a ts i 
liepti DF nariam ir rėmėjams 
užbaigiant „pir midės" sta
tybą. Paskutini žingsniai į 
viršūnę yra šunį ausi, bet vir
šūnė jau čia pa*. Ją pasiekus 

darbas bus atbaigtas. 
Kviečiu visuądar kartą „pa

judint i žemę" 
ta ir piramic 

šimtine ar ki-
viršūnėje iš

kelti pabaigtuvių vainiką. 
Bronius Juodel is 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 1,200 dolerių: 
Petrė Maskolaitis, garbės 

narė iš viso 1,200 dol., Chica-
go.IL. 

Su 300 dolerių: 
Roma ir Viktoras Masčiai, 

garbės nariai, iš viso 1,000 
dol, Pinellas Park, FL. 

Su 260-200 dolerių: 
Dr. Arnoldas Grushnys, 

garbės narys, iš viso 1,250 
dol., Wichita, KS. 

Jurgis ir Veronika Janusai-
čiai, iš viso 200 dol., Port 
Orange.FL. 

Donatas ir Marian Greb, 
garbės nariai , iš viso 2,205 
dol., Piedmont, C A 

Su 100 dolerių: 
Antanas Valaitis, iš viso 800 

dol., Eastlake, OH. 
Apolinaras Varnelis, garbės 

narys, iš viso 2,200 dol., Do-
wagiac, MI. 

JAV LB Brooklyn/Queens 
apylinkė, išviso 100 dol. per 
Renatą Alinskas. 

Su 50 dolerių: 
Tadas Bukaveckas, iš viso 

100 dol., Chicago, IL. 
Dalia ir Alfonsas Dzikas, iš 

viso 250 dol., W. Hartford, CT. 
Juozas Noreika, iš viso 625 

dol., Beverly Shores, IN. 
Jaunimo centro moterų klu

bas, iš viso 700 dol. per A Po
cienę, Chicago, IL. 

Su 25 doleriais: 
Valerija Čepaitienė, iš viso 

125 dol., Chicago, IL. 
Stasė Stanelienė, iš viso 200 

dol., St. Pete Beach, FL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

SEMINARAS PERKANTIEMS NUOSAVYBĘ 
„Daugelis mujų emigrantų 

net neįsivaizduoja, kad turi 
realią galimytę įsigyti nekil
nojamą turtą,' - sako Nauris 
Tankevičius, Island Mortgage 
Netsvork Inc. paskolų skyriaus 
darbuotojas (Loan Officer), -
tačiau prieš padarant šią gal
būt didžiausią gyvenimo in
vesticiją, reikia žinoti, koks 
yra paskolos finansavimo pro
cesas. Tai padės ieškant nuo
savybės, pasirenkant tinkamą 
paskolos rūšį ir terminą, su
taupys daug laiko ir pinigų. 
Gauta informacija padės iš
vengti, deja, v s dar pasitai
kančių nesąžiningų tarpinin
kų, kurių vierintelis tikslas 
yra gauti kuo daugiau pelno iš 
suteiktos paskolos". 

Birželio 9 d. penktadienį, 
7:30 val.v. Jaur.imo centro ka
vinėje (5600 S. Claremont 
Ave.) Nauris Tankevičius ves 
seminarą nuosavybės pirkimo 
klausimais. Čia taip pat daly
vaus advokatas Robertas Ra
lis, kuris konsultuos teisiniais 
nuosavybės pirkimo klausi
mais. Seminare bus aptariami 
šie klausimai: pirkti ar nuo
moti nuosavybe, kokios vertės 
nuosavybę pirkti, kokios rū
šies paskolą imti, koks yra pa
skolos procesas. Norintieji da
lyvauti, prašomi iš anksto pas
kambinti ir užsiregistruoti tel. 
773-735-3555 arba (pager) 
773-461-0961. 

N. Tankevičius papasakojo, 
kad Island Mortgage Network 
Inc. bendrovė, kurioje jis dir
ba, įsikūrė 1984 m. kaip viena 
iš brokerinių įstaigų, teikian
čių paskolas nekilnojamam 
turtui finansuoti. Šiandien ši 
bendrovė turi 55 skyrius, vei
kiančius 49 valstįjose. Island 
Mortgage Network suteikia 
paskolų už daugiau negu 1.3 
milijardo dolerių per metus. 
N. Tankevičius pabrėžė, kad 

Nauris Tankevičius 

ši bendrovė yra tiesioginis 
skolintojas, o ne tarpininkas, 
todėl gali pasiūlyti paskolas 
žemiausiais mėnesiniais nuo
šimčiais. Didelė paskolų apy
varta taip pat įgalina bendro
vę sumažinti paskolos uždary
mo (closing) išlaidas, pvz., 
skirtingai nei kiti bankai jie 
neturi pareiškimo mokesčio 
(aplication fee). Paskolų sky
riaus darbuotojas taip pat pa
žymėjo, kad ši įstaiga nemoka
mai konsultuoja, patikrina 
kredito istorįją, padeda tiems, 
kurie turi blogą kredito isto
riją ar pavėluotai mokėjo mo
kėjimus, o taip pat siūlo finan
savimo programas be pradinio 
įnašo (zero down payment). 

N. Tankevičius teigė, kad 
prieš pradedant nuosavybės 
paieškas, pirkėjai gali ir turi 
gauti išankstinį patvirtinimą 
paskolai gauti. Užpildžius pa
skolos paraišką ir gavus pa
tvirtinimą, išduodamas sertifi
katas, garantuojantis finansa
vimą suradus norimą nuosa
vybę. Tokiu būdu pirkėjas i i 
anksto žinos, kokios vertės nuo
savybės jam ieikoti, o taip 
pat jam bus lengviau derėtis 
su pardavėju, kuris matys, 
kad pirkėjas turi rimtus keti
nimus ir galimybes nusipirkti 
nuosavybę. 

Kms nmuįo 
Di\iucii> knytfynvlyjc 

Naująją monografiją 
MVladas Jakubėnas" sudaro 
keletas skyrių. Pirmajame -
išsamus Algimanto Kalinaus
ko 'dviejų dalių straipsnis 
„Vladas Jakubėnas - žmogus, 
menininkas, kūrėjas". Antra
jame skyriuje spausdinama 
kompozitoriaus žurnalistinio 
palikimo nedidelė dalis. Tre
čias skyrius - epistolinis, pa
teikiantis 21 V. Jakubėno laiš
ką, ir vertingas tuo, kad 
beveik visi laiškai spausdina
mi pirmą kartą, keletas - i i 
originalų. Ketvirtas skyrius -
V. Jakubėno amžinininkų at
siminimai. Atsiminimais dali

jasi jam artimiausi 
sesuo H. Jakubėnaitė-81avė-
nienė-Dilienė, sūnėnas J. Sla
vėnas, muzikai K. Kaveckas, 
J. Nabažas, J. Gaižauskas, 
JAV laikotarpio kolegos J. 
Kreivėnas, kun. B. Chomskis, 
D. Stankaitytė, S. Baras, K. 
Skaisgirys ir kt. Penktas kny
gos skyrius - specialistų iedis 
apie V. Jakubėno kūrybą. Na
grinėjami kompozitoriaus ka
rybos ypatumai, apžvelgiama 
simfoninė kūryba, solinės, 
chorinės dainos, ksmsriaft 
muzika ir t.t. Šeštajame sky
riuje - V. Jakubėno korinių 
bibliografija ir muzikos dšsko-
grafija. Monografiją kie
tais viršeliais sudaro 391 psi. 
Kaina - 17 dol., su persmnti-
m u - 20.95 dol. 

• Automobilio, n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitį, A 4b 
L. Insurance Agency, 9488 8 . 
Kedsie A v e , Evergreen Plu, 
IL 80805-2325. TeL 708-488-
3455. 

• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite 8 t . 
Casimir Memorialą, 3814 W. 
l l l t h 8 t Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Priei pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. 8av. Lilija ir 
Vil imas Nelsonai. TeL 773-
233-8835. 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
Stn Chicago, IL 80888, teL 
773-478-8855. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, 815, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

' • Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d s r a l S a v i n g s , 
2212 Weat C e r m a k R o a d . 
TeL (773) 847-7747. 

« Daug l ietuvių globoja 
vaikus-naauuėius Lietuvoje. 
Čia keli, kurie pratęsdami 
paramą kitiems metams, at
siuntė po $150. Tai Nįjolė ir 
Alfredas Urbai, Chicago Ridge, 
Dl.; Vladas Jomantas, Detroit, 
MI; Jul ie Kowrak, Phila-
delphia, P A Stephen ir Ligia 
Dipaola, Belmont, CA; Ona 
Strimaitis, Putnam, CT; Anta
nas Dundzila, McLean, VA; 
Patriria ir Benjamin Zakiewicz, 
Atkinson, NH; Veronica Pau-
l ionis , Sun City West, AZ; 
„Lietuvos Dukterys*, Seattle 
skyrius, Arlington, WA; Antho-
ny ir Helen Yakaitis, Franklin 
Sąuire, NY, savo globotinei 
mergaitei atsiuntė $800. Lietu
vos vaikų vardu dėkojame vi
siems aukotojams už jų rūpestį 
Lietuvos vaikais. „Lietuvos 

8711 Was* 71 Str., Chleago, 
JX 80828. trtmt 

• A. a. Vidos Raekai tės 
atminimą pagerbdami, Dalia ir 
Antanas Rackai, Farmington 
Hills, MI, atsiuntė $100 Lie
tuvos našlaičių paramai ir 
$ 1 3 8 6 .Lietuvos vaikų vilčiai". 
Reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos NaMai-
čių globa", 2711Weat71Strn 
QlfteagO,IL 69826. mum 

• Irane ir Barry Orenier, 
Los Altos, CA, sveikina Margą 
ir Joną Šimonius, Santa Bar
bara, CA, jų 60-ties metų ve
dybinės sukakties proga. Ta 
proga aukoja $600 apleistiems 

1 Lietuvos vaikams. Sveikiname 
; sukaktuvininkus, o aukotojams 
1 dėkojame! „ L i e t u v o s N a i -
: l a i c i ų g lobos" k o m i t e t a s , 
i 2711 West 71 8tr„ Chicago, 
I m. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108AmberDrive,LemontXL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-2434448. Leonidą h- Gedi
minas Kazėnai. Visų rūiių 
paminklai, žemiausios karnos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ 8AVLNLNKAI1 Norė-
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus i i Lietuvoje aaa-
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiskąjąNTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTBR-VIDEO 
3633 S. A r c h e r A v e . , Chi
cago, DL 60688. TeL 776 8871 
8081. Sav. P e t r a s Bernotas.; 

GsHTARAS P. ČETEMAS 

TeL 773-6624900 n 

TeL 778-778-6780 
b e s S ė k 
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• Almos fondui aukojos A. 
a. B r o n i o R a i l o s . 3 matą 
mirties atminimą pagerbdami, 
žmona Daneta ir dukros Nerin
ga ir Undinė, Los Angeles, CA, 
8100. Dėdės Jono ir dėdinos 
Marytės Šimonių 60 metą ve
dybinio gyvenimo proga Noolė 
Šimonytė Balzarienė, La Gran-
ge Park, IL, $86. Sveikindami 
60 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga ponus Šimo
nius, 880 aukoja Florenos M. 
Tevenan, Gelėta, CA; $15 Ange
line M. OMeara, Santa Barbe, 
ra,CA; Birutė Baimmionė$30. 
Almos vardu reisTrisme^rihav 
jautą velionio artimiesiems, 
sveikiname sukaktuvininkus, o 
aukotojams dėkojsmet Aukos 
nurašomos nuo mokesčiu. T a 
ID 36-4124191. Čekius rašyti 
„Lietuvos N a e U i t t ų i 

fouduL Siųsti; 8711 Wast 71 
8 t r . , C h l e a g o , I L 88888; 

" " • „ S a u l u t ė " , L i e t u v o s 
va ikų g lobos bureha, dakojs 
u i sukas padėti nasmirtams, 
invaUdams vaikams, daugia
vaikėms šeimoms bei studen
tams Lietuvoje. Aukojo: „Lit-
huanian Chamber of Commsr-
ce" $4400 ; Baaiutė Kronienė 
$60; Vladė S i l ion ienė $80; 
Clevelando vyr. skaučių „židt-
nys" (iid. Liuda Apėmus) $848, 
tęsdamos mergaitės metine 
paramą; Bill Martines $88; 
anoniminiai $6; Sigita ir Ana-
tonjns Shitas $86; anoniminiai 
$80-, Msry ir John Molis $80. 
U b a i ačiū! „ 8 a u l u t ė " , 416 

IL 80888. TeL 847-687-7848. 
P a s ID688-8008888. 
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