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Lie tuva i boikotuojant 
Baltarusiją, Vi ln ius 

brol iuojas i" su M i n s k u 
Vilnius, birželio 1-2 d. 

(BNS) — Nepaisant oficialių 
Lietuvos perspėjimų, kad sau
sio 13-osios sąmokslininko 
Vladimiro Ushopčiko paskyri
mas Baltarusijos gynybos vi
ceministru gali pakenkti dvi
šaliams santykiams, Vilnius 
priėmė gausią Baltarusijos 
sostinės delegaciją. Minsko 
miesto vykdomojo komiteto 
penkiolikos asmenų delegacija 
penktadienį atvyko dviem 
dienoms į Vilnių susipažinti 
su Vilniaus miesto tarybos 
struktūra ir darbu. 

Minsko delegacijos susiti
kimuose su įvairiais savival
dybės komitetais bus kalbama 
apie rinkimų į Vilniaus savi
valdybe sistemą ir organiza
vimą, savivaldybės struktūrą, 
darbo formas ir metodus, 
perėjimo prie rinkos ekonomi
kos sąlygų patirtį bei kitais 
klausimais. 

Kaip žinoma, Lietuvos URM 
praėjusią savaitę pareiškė, 
kad Baltarusijos valdžios 
sprendimas paskirti taikių 
Lietuvos gyventojų žudynių 
organizavimu įtariamą gene
rolą Vladimirą Ushopčiką gy
nybos ministro pavaduotoju 
neatitinka geros kaimynystės 
santykių dvasios ir gali turėti 
neigiamos įtakos tolesnei dvi
šalių santykių plėtrai. 

Tačiau Vilniaus savival
dybės Užsienio ryšių skyriaus 
vedėjas Romualdas Tarvydas 
nemano, kad toks požiūris tai
kytinas ir Minsko savival
dybės delegacijai. „Čia ne po
litinis reikalas. Tai grynai da
lykiniai reikalai dėl tarybų 
darbo patirties", teigė R. Tar
vydas. Anot jo, savivaldybės 
delegacijos vizitas „derintas 
labai seniai" ir „nematom rei
kalo politizuoti šio įvykio". 

Visiškai kitokios nuomonės 
yra Seimo Užsienio reikalų 
komiteto (URK) pirmininkas 
Audronius Ažubalis. „Net jei
gu tai yra miesto delegacija, 
tačiau tai vis dėlto sostinės 
delegacija, Vilniaus savival
dybės politikai turėtų elgtis 
apdairiau", sakė jis, pridurda
mas, jog Lietuvos sostinei, 
„kuri turi daug ryšių su gar
bingomis pasaulio sostinėmis, 

tokie kontaktai kaip šis 
garbės nedaro". 

Vilniaus miesto pirmasis 
pavaduotojas Algirdas Kudzys 
pripažino, kad Minsko delega
cijos priėmimas šiuo metu ne
buvo itin teisingas žingsnis. 
„Kaip bebūtų, politiką daro 
vyriausybė, o bendrauja pa
prasti žmonės", sakė jis ir 
pažymėjo, kad delegacijos vizi
to atšaukimas Baltarusijos vy
riausybės politikos nepakeis
tų-

Tuo tarpu Seimo narys Sta
nislovas Buškevičius paragino 
atsistatydinti Vilniaus savi
valdybės vadovus, kurie pri
ėmė vizito atvykusią Baltaru
sijos sostinės delegaciją. „Ne
suprantu Vilniaus miesto val
džios susitikimo su Minsko de
legacija. Tai tiesiogiai kertasi 
su užsienio politika ir prieš
tarauja moralei", penktadienį 
sakė nacionalinės partijos 
„Jaunoji Lietuva" vadas S. 
Buškevičius. „Nesuprantu, 
kaip savivaldybės politikai 
žiūrės 1991 m. sausio 13-sios 
aukų giminėms į akis. Raginu 
juos apsvarstyti savo atsista
tydinimą", sakė S. Buškevi
čius. Jis įvertino vizitą kaip 
„tiesioginę paramą Aleksan
dro Lukašenkos režimui". 

Vienas Baltarusijos opozici
jos vadovų Semion Šareckij 
teigė, kad Lietuvos politikams 
seniai laikas nustoti pataika
vus diktatoriškai Baltarusijos 
valdžiai. „Su diktatoriumi taip 
nesielgiama, jam pirštas į 
burną nekišamas, nes jis iš 
karto apžioja ranką iki pat 
alkūnės", sakė S. Šareckij, ko
mentuodamas Minsko delega
cijos viešnagę Vilniuje. 

Pasak jo, „visų šių vizitų 
tikslas — kaip įteisinti nusi
kalstamą režimą Baltarusi
joje".-

Jau beveik metai, kai Bal
tarusijos prezidento Alek-
sandr Lukašenka paleistosios 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas S. Šareckij gyvena Vil
niuje, baimindamasis dėl gali
mo susidorojimo savo valsty
bėje. Kaip žinoma, Baltarusi
joje be pėdsakų yra dingę keli 
opozicijos politikai. 

„Naujosios politikos" kūrėjai 
vadovaujasi pasenusiomis tiesomis 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) 
— Vienas konservatorių va
dovų, Seimo kancleris Jurgis 
Razma penktadienį nepa
gailėjo kandžios ironijos besi
kuriančio „naujosios politikos" 
sparno kūrėjams. 

Spaudos konferencijoje penk
tadienį konservatorių partijos 
vykdomasis sekretorius J. 
Razma kritikavo Centro są
jungos. Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) bei Lietu
vos sąjungos (LLS) vadovų 
idėją surengti konferenciją 
apie „naująją politiką". Šią 
konferenciją ėmėsi globoti pre
zidentas Valdas Adamkus. 

Konservatoriai į šią konfe
renciją nebuvo kviečiami, nes, 
centristų vado Romualdo Ozo
lo teigimu, j i e — ne liberalai". 

J. Razma sakė prezidento 
sprendimą tapti globėju ver
tinąs labai teigiamai, nes 
„atsiranda galimybė jo reitin
gui tik išaugti". Anot J. Raz
mos, „globėjo reitingai turi 
būti aukštesni už globotinių". 
„Galima pasveikinti, kad pre-

^ J Tėvynėje pasiiv us 

Nuotr.: Lietuvos II Eucharistinio kongreso Sv. Mišių aukai Kauno arkikatedroje bazilikoje vadovauja arkivyskupas 
Aliau* Koroliovo (Elta) nuotr Sigitas Tamkevičius 

Kaune prasidėjo iškiliausias 
Jubiliejinių metų renginys 

Kaunas, birželio 1 d. (Elta) bei parapijų 
— Skambant visų Kauno 
bažnyčių varpams, ketvirta
dienį mieste, prasidėjo Lietu
vos n Eucharistinis kongre
sas. 

„Šis prisikeliantis kongresas 
yra dar vienas liudijimas, kad 
Lietuva ne tik išoriškai, bet ir 
dvasiškai prisikėlė, — atidary
mo iškilmėse Kauno arkikate
droje bazilikoje sakė Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos pirmi
ninkas, Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke
vičius. — šiandien pradedame 
švęsti didelę eucharistinę 
šventę, kokią Kaunas ir Lietu
va šventė tik 1934 metais. Lie
tuvos II eucharistinis kongre
sas bus Jubiliejinių metų 
iškiliausia viršūnė". 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
sveikinimą ir palaiminimą 
kongreso dalyviams perdavė 
Šventojo Tėvo atstovas antra
jame Lietuvos Eucharistinia
me kongrese, Aukštutinės 
Bosnijos arkivyskupas, kardi
nolas Vinco Puljic. 

Šv. Mišių aukai Kauno arki
katedroje bazilikoje vadovavo 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius. Po šv. 
Mišių eucharistinė eisena — 
vyskupai, kunigai, vienuolijų 

zidentas įsigijo tris globoti
nius", sakė konservatorius. 

Jis stebėjosi, kad „pirma su
galvojamas pavadinimas 'nau
joji politika', po to galvojama, 
kokį surasti turinį". „Pirma 
sugalvojamas vaikui vardas, 
po to tariamasi trise, kaip jį 
pagimdyti", sakė J. Razma. 

Jis teigė, kad konservatoriai 
„ėjo kitu keliu — nuosekliai 
vykdė kitą politiką", kurią 
savo metinėje kalboje pagyrė 
prezidentas, „po to atsirado 
programos metmenys, ir tik 
po to prigijo 'Naujo vėjo' pava
dinimas". 

Anot J. Razmos, jis nežinąs, 
„ar galima įžvelgti, kuo Cen
tro sąjunga pasikeitė palyginti 
su 1996 kai ėjo į Seimo rinki
mus". Pasak jo, „tie patys ly
deriai, per beveik 4 metus 
nematyti naujų žmonių, naujų 
idėjų". „Ši partija vis labiau 
tampa vieno lyderio partija", 
sakė J. Razma. 

Pasak J. Razmos, LLS pa
staruoju metu įvyko struktū
rinių pasikeitimų. „Atsinauji-

atstovai — iš 
Kauno arkikatedros bazilikos 
Vilniaus gatve bei Laisvės 
alėja patraukė į Šv. Mykolo 
Arkangelo (Jgulos) bažnyčią, 

kur prasidėjo valandų liturgi
ja bei naktinė adoracija. 

Keturias dienas truksiantis 
Lietuvos II Eucharistinis kon
gresas baigsis svarbiausiu ak
centu — Lietuvos paaukojimu 
Švč. Jėzaus Širdžiai birželio 4 
dieną, Kauno Santakoje. 

Ignalinos AE uždarymas kainuos 
10 milijardų l i tų 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS, 
— Lietuvos Ūkio ministerijos 
pirminiu vertinimu, Igna
linos atominės elektrinės 
(IAE) pirmok* bloko uždary
mas kainuos \&e 10 milijardų 
litų, kuriuos reikės investuoti 
per 100 metų. 

Ši suma buvo paskelbta 
penktadienį po premjero An
driaus Kubiliaus pietų su Eu
ropos Sąjungos (ES) valstybių, 
JAV ir Japonijos ambasado
riais. Juose buvo aptartas pas
irengimas tarptautinei IAE 
pirmojo bloko uždarymo finan
sinių rėmėjų konferencijai, 
kuri birželio 21-22 d. vyks Vil
niuje. Konferenciją rengia Lie
tuvos vyriausybė, remiant Eu
ropos Komisijai. 

Ūkio ministerijos paruošta
me pranešime Bakoma, kad iki 
2005 metų numatytiems pro
jektams (tarpinei panaudoto 
branduolinio kuro saugyklai, 
radioaktyviųjų atliekų sau
gykloms, naujos katilinės Vi-

Sovietmečio stabų priešininkai 
nenuleidžia rankų 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) laiškus tarptautinėms organi-
— Kaip pranešė Vilniaus 
Sąjūdžio grupių susivienijimo 
JLabora" tarybos pirmininkas 
Leonas Kerosierius, birželio 
12-14 dienomis Vilniuje vyk
stant tarptautiniam kongresui 
„Komunizmo nusikaltimų 
įvertinimas" ir visuomeniniam 
tribunolui „Niurnbergas 2", 
sąjūdininkai ir kitų visuome
ninių organizacijų atstovai su
rengs mitingą ir piketus prieš 
sovietmečio skulptūrų rodymą 
Grūto parke bei rašys protesto 

nimas įvyko dirbtinai, kaip 
sandėris tarp 'pirminės' LLS 
ir Pakso grupės. LLS tarsi nu
sipirko populiarų lyderį, su
mokėdama tam tikrais vadovų 
postais ir įgaliojimais", sakė J. 
Razma. Jis pridūrė nežinąs, 
ar Liberalų sąjungai tai „gali 
užtikrinti vystymosi perspek
tyvą". 

Anot konservatoriaus, LLS 
„nėra dešinioji partija, nes 
koalicijos bendrininkais pasi
rinko Naująją sąjungą, kurios 
veiksmai iki šiol buvo nu
kreipti prieš užsienio investi
cijas". 

zacyoms. 
Anot L. Kerosieriaus, tris

dešimt šešių visuomeninių or
ganizacijų atstovai protestuos 
„prieš komunizmo vadų, jų 
parankinių ir kolaborantų 
skulptūrų atstatymą Grūto 
miške". 

Kaip žinoma, iš visos Lietu
vos suvežtus leninus, kapsu
kus ir melnikaites privačioje 
valdoje rodo verslininkas Vi
liamas Malinauskas. 

Ultrapatriotinių pažiūrų vi
suomeninių organizacijų at
stovai teigia, kad ši paroda 
išniekintų Dzūkijos miškuose 
žuvusių pokario laisvės kovo
tojų atminimą. Be to, sąjū
dininkai teigia surinkę gausy
bę dokumentu, patvirtinančių, 
kad buvusioji Gedimino Vag
noriaus vyriausybe, leisdama 
kurti parodą, pažeidė tuome
tinius įstatymus. 

Kaip pranešė L. Kerosierius, 
birželio 12 d. vidurdienį so
stinės Nepriklausomybės aikš
tėje įvyks mitingu, kurio da
lyviai priims deklaracijas 
„pasaulio valstybių ir organi
zacijų vadovams". 

sagine itatybai, IAE naudoji
mo nutraukimo tarnybos stip
rinimui ir energetikos ūkio 
pertvarkai) reikės apie 800 
mln. litų. Šių projektų užbai
gimui iki 2010 metų reikės pa
pildomai skirti dar 280 mln. 
litų. 

Atlikti galutinius radioak
tyvių atliekų ir panaudoto 
branduolinio kuro sutvarkymo 
bei palaidojimo darbus per 
100 metų kamuos apie 10 mi
lijardų litų. 

, ,ES narės yra suinteresuo
tos konferencijis sėkme, kaip, 
be abejojo, ir mes", po pietų su 
ambasadoriais sakė A. Kubi
lius. Jis pažymėjo, kad pirmie
ji ženklai dėl paramos yra 
„paskatinantys". 

Praėjusiais metais IAE už
daryti Europos Komisija skyrė 
10 mln. eurų, o nuo šių iki 
2006 metų bus skiriama po 20 
mln. eurų. Danija pažadėjo 
skirti 12 mln. dolerių, o gegu
žės pabaigoje Vilniuje viešėjęs 
Švedijos premjeras paskelbė, 
jog jo valstybės parama suda
rys apie 21.5 mln. litų. Švedija 
IAE saugumo, gerinimui jau 
yra paskyrusi 400 mln. kronų. 

EK ir kitų valstybių lėšos, 
skirtos IAE uždarymui, perve
damos į tarptautinį fondą, ku
riam vadovaus Europos rekon
strukcijos ir plėtros bankas 
(ERPB). Vyriausybiniame jė
gainės uždarymo fonde yra 
apie 120 mln. litų, kuriuos su
kaupė pati elektrinė. 

Gegužės pradžioje Seimas 
priėmė IAE pirmojo bloko 
naudojimo nutraukimo įstaty
mą, kuriame numatyta reak
torių uždaryti iki 2005 metų 
sausio 1 dienos, o dėl antrojo 
bloko stabdymo datos turės 
būti nutarta 2004 metų stra
tegijoje. IAE bus uždaroma 
anksčiau projektu leisto laiko, 
nes laikoma nesaugia dėl joje 
veikiančių sovietų gamybos 
reaktorių. 

* Agentūra „Fac tunT 
prie Lietuvos kul tūros fon
do į Lietuvos rekordų knygą 
įrašė naują rekordą. Tai — pa
jėgiausi lietaus vandens valy
mo įrenginiai Vilniuje, Liudvi
navo gyvenvietėje, galintys iš
valyti 7,200 kubinių metrų 
vandens per parą. mm 

* Lietuvos Nacionalinis 
egzaminu centras pateikė 
abiturientams dar vieną aki
brokštą — informacija „nute
kėjo" į Internet'ą, teigia „Kau
no diena" (06.02). Birželio 1 d. 
Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklų abiturientai laikė 
gimtosios kalbos egzaminą 
raštu, kuris šiemet organizuo
tas kitaip nei ankstesniais 
metais — rašinių temos per 
televiziją, kaip įprasta, nebu
vo skaitomos. Moksleiviams 
buvo įteikti užduočių tekstai, 
atplėšus specialiai iš Egzami
nų centro atsiųstus vokus, ti
kintis visiško slaptumo. Deja, 
abiturientai ir jų mokytojai 
teigia jau iš vakaro žinoję, ko
kių kūrinių tekstai analizei 
bus pateikti per egzaminą. 
Dvyliktokai, laikę egzaminą, 
pasakoja, jog visas tris temas, 
kokios buvo įrašytos atplėš
tuose vokuose, išvakarėse ra
dę Internet'e. a w 

* Nuo birželio 1 d. Palan
gos tarybos sprendimu įsi
galiojo nauja autotransporto 
priemonių stovėjimo miesto 
gatvėse ir aikštėse apmokesti
nimo tvarka. I Palangą atvyk
stančių automobilių vairuoto
jai penkiuose specialiuose 
punktuose prie įvažiavimų į 
miestą, spaudos kioskuose, 
parduotuvėse, viešbučiuose ir 
kavinėse galės įsigyti stovė
jimo talonus. Nuo liepos 1 d. 
tokia pat tvarka įsigalios ir 
Šventojoje. Vienkartinis talo
nas galios 24 valandas nuo iš
davimo laiko ir kainuos 5 li
tus. Savaitgalio dienomis talo
nas kainuos 10 litų. Kelis me
tus į Palangą atvykstantys po
ilsiautojai turėjo mokėti už 
įvažiavimą į miestą, tačiau 
Klaipėdos apygardos adminis
tracinis teismas šią tvarką 
pripažino neteisėta. <BNS> 

* Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos (LRT) 
tarybos pirmininku prieš sa
vaitę tapęs poetas Marcelijus 
Martinaitis neslepia, jog ad
ministracinį darbą jam tenka 
dirbti pirmą kartą- Tačiau jis 
teigė ketinąs gilintis ne tik į 
LRT kamuojamas finansines 
problemas, bet ir domėtis ra
dijo bei televizijos programų 
turiniu, sakė „Respublikai" 
(05.30) M. Martinaitis, kurį į 
LRT tarybą pasiūlė preziden
tas Valdas Adamkus. <EIUI 

* Didžiojoje Britanijoje 
lietuviai dažnai nelegaliai 
įsidarbina Peterborough vai
sių ir mėsos perdirbimo fabri
kuose. Ketvirtadienį į Vil
niaus oro uosto pasienio kon
trolės punktą (PKP) iš Di
džiosios Britanijos grąžinta 18 
Lietuvos piliečių. Per apklau
sas nustatyta, kad 16 iš jų de
portuoti už nelegalų darbą Pe
terborough vaisių fabrike. 
Kaip pranešė Pasienio polici
jos departamentas, maždaug 
už 200 kilometrų į šiaurę nuo 
Londono esantis Peterborough 
miestas yra populiarus tarp 
D. Britanijoje nelegaliai dir
bančių lietuvių. Anot prane
šimo, mieste esančiuose vaisių 
ir mėsos perdirbimo fabri
kuose britų policija jau ne 
pirmą kartą sulaiko lietuvius, 
perrinkinėjančius vaisius ar 
dirbančius krovikais. Šiemet 
Vakarų Europos ir Skandina
vijos valstybės į Lietuvą grą
žino ar neįleido 1,119 jos pi
liečių. Vien iš D. Britanijos 
grąžintas 561 asmuo. BNS' 

* Teisingumo ministeri
ja penktadieni į regis t ravo 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungą, kuriai vado
vauja parlamentaras Vytautas 
Bogušis. Sąjunga yra 38-oji 
Lietuvoje įregistruota politinė 
partija, vienijanti apie 4,000 
narių. Didžioji dalis sąjungos 
steigėjų yra buvę Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos nariai. <BNS> 

* Moterų ir vyru lygiu 
galimybių kontrolierė Aušri
nė Burneikienė nurodė sveika
tos apsaugos ministrui panai
kinti vyrų, sergančių prosta
tos vėžiu, teisių suvaržymą 
nemokamai gydytis vaistais. 
Kaip vyrų diskriminaciją ji 
įvertino vaistų kompensavimo 
tvarką, pagal kurią vaistas 
„Goserelinum" vyrų prostatos 
vėžiui gydyti kompensuoja
mas tik 80 proc., kai moterims 
krūties vėžiui gydyti — visu 
100 proc. 

* Nuosaikiųjų (konserva
torių) frakcija mąsto apie 
dabartinio finansų ministro 
Vytauto Dudėno atstatydini
mą. Idėja iš ministrų atstaty
dinti konservatorių V. Dudėną 
buvusiems konservatoriams 
kilo pirmadienį, po jų frakcijos 
posėdžio, kuriame svarstytas 
biudžetinių įstaigų finansavi
mas. 

* Rusijos Dūmos depu
tatu kvietimu Maskvoje lan
kęsis Seimo narys Audrius 
Butkevičius, teigia ten siekęs 
atnaujinti savo ankstesniuo
sius ryšius. Seimo narys sakė 
susitikęs su Dūmos Tarptauti
nių reikalų komiteto pavaduo
toju, Gamybos, statybos ir spe
cialiųjų technologijų komiteto 
nariais, Rusijos vietos gamin
tojų koordinaciniu komitetu ir 
keliais „savo pažįstamais de
putatais". Pokalbiuose, pasak 
jc, jis norėjo išsiaiškinti Rusi
jos požiūrį į Lietuvą. „Mes nie
kam neįdomūs nei ekonomine, 
nei politine prasme", sakė jis. 
Seimo valdyba, turinti apsvar
styti kiekvieno Seimo nario 
užsienio komandiruotes ar 
keliones, A. Butkevičiaus ko
mandiruotės nesvarstė, jai 
lėšų nebuvo skirta, ir jis į 
Maskvą vyko už savo lėšas. A. 
Butkevičius pakartojo neke
tinąs užsiimti užsienio reikalų 
ministro ar prezidento darbu 
— užsienio politikos formavi
mu. 

* Žurnalo „Veidas" užsa
kymu viešosios rinkos tyrimų 
studijos „Spinter" atlikta ap
klausa rodo, kad šiemet per 61 
proc. Lietuvos gyventojų atos
togas planuoja praleisti kai
me, sode arba namuose. Prieš 
porą metų vykusioje apklauso
je beveik 90 pro. planavo di
džiąją dalį atostogų praleisti 
kaime ar sode bei kelias die
nas praleisti prie jūros. Šie
met prie jūros ilsėtis planuoja 
tik 16.8 proc. apklausos daly
vių. Negalintys pakeisti atos
togų monotonijos gyventojai 
nurodo pagrindinę priežastį — 
nėra pinigų. '£'*»> 

KALENDORIUS " 
Birželio 3 d Šv. Karolis Luanga 

ir draugai; Develta. Dovilė, Klotilda, 
Oliva, Tautkantas. 

Birželio 4 d Biržis, Dausprun
gas. Deimena. Kornelijus, Vincenta 
(Vince). Vincentas Tėvo diena (Lietu
va). 

Birželio 5 d.: Sv Bonifacas; Dau
gą. Kantvydas, Kontautas, Marcija, 
Marce. Lantautas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

ATEITININKAI JAM ĮŽENGUS J 
DANGŲ 

KĘSTUTIS TRIMAKAS 

Kristui vos įžengus į dangų, 
Jo mokiniai tebežiūrėjo į dan
gų. Jo pasiuntiniai jiems pri
mine Jo pažadą, kad Jis ir vėl 
ateis. Tada jie nusiramino ir 
pradėjo vykdyti tai, ką Jis 
jiems buvo įsakęs: liudyti apie 
Jį iki pat žemės pakraščių. 

Jie — ateitininkai...Tie, ku
rie palydėję Jį akimis ir šir
dimis, įdėmiai pažiūrėję į dan
gų, imasi darbo — liudyti Jį, 
tikėdami Jo pažadu, kad Jis 
vėl ateis... Ateis ateityje. Tad 
jie liudija ir kuria tokią ateitį, 
kuri būtų verta Jo atėjimo. 

Jauni — tai patys ruošiasi 
tokiam ateities gyvenimui, 
kaip pašaukimui, kuriame bū
tų ypatinga vieta Tam, kuris 
su jų ateitimi ateis. O vyres
nieji jau tokį darbą vykdo, liu

dija apie Jį, sukūrę šeimas, 
veikdami visuomenėje ir tau
toje, ruošia visa, ką tik gali 
aprėpti savo darbu, kūryba, 
menu, veikla, kad kiekvienas 
žmonių ratas ar ratelis, vietos 
kampas ar kampelis būtų tin
kamas Jam ateiti. 

Taip, ateitininkai — tai tie, 
kurie tiki ateitimi: prisimena 
Jo įsakymą liudyti ir Jo pa
žadą vėl ateiti. Tai tie, kurie 
laiks nuo laiko pažiūri į dan
gų, pasiilgsta Jo ir tiki Juo, 
nors nemato... Ir tiki, kad Jis 
su jais, kaip pažadėjo, — „iki 
pasaulio pabaigos". 

Tai tie yra ateitininkai, ku
rie, Jam įžengus į dangų, gy
venimu ir veikla liudija Jį 
gyvą esant ir ruošia ateitį Jam 
pažadėjus vėl ateiti. 

Siaurės Amerikos Ateitininkų taryba. Iš k : Lidija Rir.f enė, Vytautas Narutis, Nijolė Balčiūnienė, Darius Poli-
kaitis, Dalilė Polikaitienė, Aloyzas Pakalniškis, Ona Daugirdienė, Petras V. Kisielius, Romualdas Kriaučiūnas 
ir Vytas Žemaitaitis. 

VISIEMS ŽMONĖMS, VISIEMS 
LAIKAMS 

Už poros mėnesių jau bus 
pasibaigęs Ateitininkų XIII 
Kongresas Kaune. Liks pri
siminimai, bus nauji užsimoji
mai, nauja Federacijos valdy
ba ir taryba. Tai antrieji metai 
iš eilės, kad pasaulio ateitinin
kai vasaros metu bus susirin
kę Kaune. Nors tikslai vieno 
suvažiavimo ir kito bus buvę 
truputį skirtingi, sveikinimo 
žodžiai, be abejo, bus panašūs. 
Juk mūsų, ateitininkų, tikslas 
nesikeičia! Visados siekėme 
„Visa atnaujinti Kristuje" ir 
sieksime to toliau. 

Šiandien, tryliktam kongre
sui dar neprasidėjus, tinkama 
proga pasidalinti, bent dalimi, 
vienu praėjusių metų sveikini
mu per Ateitininkų atsikū
rimo Lietuvoje 10-mecio mi
nėjimo konferenciją. Lietuvos 
Respublikos ambasadoriaus 
Ispanijoje 'tuomet Venesue
loje) dr. Vytauto Dambravos 
žodžiai buvo išspausdinti 
.Ateityje". 1999 metų 3/4 nu
meryje. 13-tame puslapyje. Vi
sai pasaulio ateitininkijai čia 
cituojamuose ambasadoriaus 
žodžiuose tebūna pavyzdys, 
kaip galima skleisti kilnų 
idealą. Juk Kristus visiems 
žmonėms, visiems laikams! 

„Sveikinu idėjos seseris ir 
brolius šiame gražiame ir gau
siame susibūrime. Nežinau ki
tos organizacijos, kuri būtų 
davusi tiek daug kilnių vadų 
ir asmenybių per beveik devy
niasdešimt metų turinčią atei-
tininkijos istoriją. Nemažai 
ateitininkų paaukojo gyvybę 
už Kristų, su kurio ženklu jie 
tarnavo tėvynei. Kančia ir 
krauju pašventinti idealai ir 
idėjos nemiršta: svarbu mums 
turėti žmonių, kurie jas vyk
dytų... 

Kadangi man teko daugelį 
metų dirbti diplomatinį darbą 
užjūryje, noriu jums pasakyti, 
kad ateitininkijos dvasia pa
siekia mūsų brolius katalikus 
toli už Lietuvos sienų. Noriu 
papasakoti apie vieną origina
lesnį projektą. 

Dirbant San Salvadore, 
Amerikos ambasadoje, visai 
nelauktai buvau pakviestas 
dalyvauti eucharistiecių veik
loje. Jų buvo gerokai daugiau 
nei šimtas, o mėnesinė adora
cija tęsdavosi visą naktį. Man 
teko koordinuoti Švenčiausiojo 
garbinimą pirmą valandą nak
ties. Atsimenu, Amerikos am

basadoje rengėme, spausdi
nome maldų, giesmių ir skaiti
nių tekstus. Vėliau už akių 
buvau išrinktas generaliniu 
sekretorium. Dirbome tikrai 
broliškoje dvasioje. Kas mėne
sį vykdavo iškilmingos pamal
dos ir nors šv. Mišios trukdavo 
dvi geras valandas, bažnyčia 
būdavo pilnutėlė. Didžiųjų 
švenčių proga, per Kristaus 
Karaliaus šventę ar didžiąją 
savaitę, kada Kryžiaus kelio 
procesija eidavo San Salvado
ro gatvėmis, viską organizuo
davo eucharistiečiai. 

Iškėliau mintį duoti judėji
mui šūkį: 'Visa atnaujinti 
Kristuje'. San Salvadoro eu
charistiečiai susižavėję vien
balsiai priėmė. Papasakojau 
apie Lietuvos ateitininkų or
ganizaciją, apie jų vadus, ka
talikiškąją veiklą ir jų he
roizmą. Juos džiugino ir ta 
mintis, kad taip bus galima 
maldoje jungtis su kenčiančia 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. 
Tąsyk kreipiausi į mielą atei
tininkų vadą Juozą Polikaitį, 
prašydamas sutikimo leisti 
naudoti šūkį ir parūpinti atei
tininkų ženklelius. Jis tai 
minčiai nuoširdžiai pritarė ir 
neprašydamas pinigų skubiai 
parūpino ženklelius. Iškilmin
gų pamaldų metu jie būdavo 
šventinami ir įteikiami įžodį 
davusiems eucharistiečiams. 
Tarp jų buvo nuncijus ir keli 
ambasadoriai. Neseniai teko 
juos vėl aplankyti. Jų yra arti 
pusantro šimto ir tebegyvena 
ateitininkijos idealais. Kai 
San Salvadoro eucharistiečiai 
norėjo Dvasios vadui padova
noti puošnų kieliką ir pateną 
— užteko užsiminti bičiuliams 
Čikagoje, Marijai ir Antanui 

LIETUVĖ MOTERIS YPATINGAI 
PASIŽYMĖJUSI KRIKŠČIONIŲ IDEALŲ 

TARNYBOJE 
Tokio pavadinimo preniją 

Korp. „Giedra" dabar kasmet 
skiria vienai moteriai, gyve
nančiai Lietuvoje. Šios premi
jos iniciatorius ir mecenatas 
yra prelatas Juozas Prurskis. 
Pirmoji premija 1986 rcetais 
skirta a.a. Juzei Daužvar-
dienei. Po to buvo Nijola Sa-
dūnaitė, a.a. Alina Grinienė, 
Gintė Damušytė, Albina Pa
jarskaitė, Aldona Žemaitytė, 
Birutė Jasaitienė, dr. Nijolė 
Liobikienė, Angelė Skiikienė 
ir Dijana Kančienė. 

2000 m. gegužės U dienos 
susirinkime, suskaičiivus vi
sus paštu gautus babus, 1999 
m. ir 2000 m. premijts laimėjo 
dr. Loreta L. Paulavičiūtė ir 
dr. Aldona Vasiliauskienė. 

Apie dr. L. Paulavičiūtę rašo 
Rita Venclovienė: J5u sesele 
Loreta susipažinau pernai Vil
niuje labai atsitiktinai. Mane 
ten nuvedė Birutė Gučaitė, 
kad pamatyčiau, kaip yra re
daguojamos katalikiškos kny
gos. Maniau, kad einame į 
spaustuvę, bet užlipome girgž
dančiais laiptais į mažą kam
barėlį, kuris man priminė la
gerio gyvenvietę, kurio durys 
buvo antklodė. Mažame kam
baryje vos tilpo lova, o aplin
kui tik knygos ir knygos. Lo
voje gulėjo moteris, kuri mus 
pasveikino su šypsena ir pa
prašė sėstis. Taip susipažinau 
su ses. Loreta, medicinos dak
tare, kun. Zdebskio bendra
darbe, jam žuvus, jo archyvų 
tvarkytoja, katalikiškų vado
vėlių ir knygų redaktore, 
1996-1998 metais ji suredaga
vo ir savo bei kitų aukotojų 
lėšomis išleido 8 knygas apie 
kun. Zdebskį". Nors seselė Lo
reta jau daugiau negu dvide
šimt metų neatsikelia iš lovos, 
bet, kaip rašo viena jos pažįs
tama Veronika: „Ses. Loreta 
sugeba ne tik pati dirbti, kiek 
jos jėgos leidžia, bet ir kitus 
savo nuoširdumu ir meile pri
traukti prie kilnaus darbo, ku-

Rudžiams, ir jie bematant 
mums juos atsiuntė, įrašę: 
'Garbiname Tave, Kristau'. 
Taigi ateitininkų dvasioje, toli 
nuo tėvynės, San Salvadoras 
per eucharistiečius ir šiandien 
yra atnaujinamas Kristuje". 

L.Š. 

ris dirbamas ne už pinigą, ne 
kad garbės įgytų, bet kad 
trauktų tautiečius iš morali
nio purvo, kad žadintų širdis 
Dievo ir artimo meilei". 

Dr. Aldona Vasiliauskienė 
taip pat darbuojasi prie mora
linio ir dvasinio Lietuvos žmo
nių atgimimo per Lietuvių 
Katalikų mokslo akademiją. Ji 
nuo pat LKMA atsikūrimo 
1990 metais ėmėsi darbo su
pažindinti Lietuvos žmones su 
žymiausiais akademijos moks
lininkais, dirbusiais ne tik Ne
priklausomoje Lietuvoje, bet ir 
išeivijoje. Ji tai atlieka rašy
dama straipsnius, brošiūras, 
knygas, organizuodama aka
demijas, jubiliejinius rengi
nius, kalbėdama per radiją, 
televiziją bei suvažiavimuose. 
Alicija Orentaitė taip rašo: 
„Šio kimaus uždavinio ėmėsi 
nuo pat Akadamijos atkūrimo 
tapusi jos nare. Istorikė dr. Al
dona Vasiliauskienė, iki tol ži
noma kaip Antrojo Lietuvos 
Statuto (1566) tyrinėtoja. Di
džiulis daktarės A. Vasiliaus
kienės nuopelnas — Akademi
jos veiklos plėtimas, kuriant 
jos skyrius didžiuosiuose Lie
tuvos miestuose. Ji — inicia
torė 9 LKMA skyrių, jau akty
viai veikiančia, įkūrimo". 

Sėkmės dr. Loretai Paula
vičiūtei ir dr. Aldonai Vasi
liauskienei toliau darbuotis 
krikščioniškų idealų tarny
boje. 

Raminta Marchertienė 

Y2K 
REKOLEKCIJOS 

Gyvenime pasirinkti teisin
gą kelią yra sunku, ypač kai 
esi jaunas. Padėti Clevelando 
jaunimui geriau pasirinkti 
tiesųjį kelią, balandžio 8-9 d. 
buvo laikomos 2000 metų Cle
velando moksleivių ateitinin
kų rekolekcijas, kuriose buvo 
pristatyta įd»mi tema: „Y2K 
— YRA DU KELIAT. Vienas 
kelias mus veda į blogį, o ant
ras į tiesą, ramybę ir į Dievą. 
Kad mums geriau suprasti šią 
temą ir į ją a:siliepti, kun. Si
gitas Žilys, atvykęs iš Vašing
tono, pravedė rekolekcijas, ku
rios vyko Camp Corde. Vado
vais buvo Clevelando mokslei
vių globėjai, dr. Vida Švar-

cienė ir dr. Marius Laniaus-
kas. 

Nors oras buvo šaltas ir bu
vome apsnigti, nuo rekolekcijų 
pradžios jautėme Dievo šilu
mą savo širdyse. Pirmiausiai, 
kiekvienam dalyviui buvo 
įteikti marškinėliai, nudažyti 
rekolekcijų tema. Paskui, da
lyvavome diskusijose ir pra
timuose, kuriuos mums pri
statė kun. Žilys. Pratimai bu
vo tikrai įdomūs, nes daryda
mi pratimus, turėjome laiko 
praleisti su draugais, su Die
vu ir taip pat vienumoje pa
mąstyti. Laikas greit prabėgo. 
Netrukus sutemo ir vakarą 
baigėme su skaidrėmis pa
rinktomis iš dalyvių vaikys
tes. Po to, šventėm įspūdingas 
šv. Mišias, kurias paruošė re
kolekcijų dalyviai. Šv. Mišias 
aukojo kun. Žilys ir mūsų dva
sios kun. Gediminas Kijaus-
kas. Mišioms pasibaigus, susi
rinkome aplink židinį, dar pa
sišnekučiavome ir netrukus 
užmigome Dievo globojami. 

Sekmadienio rytą atsikėlė
me, pavalgėme ir susirinkome 
visi kartu paskutinį kartą, 
prieš grįždami į kasdienybę. 
Atsisveikinome su > kun. 2i-
lium, su vienas kitu ir išva
žiavome skleisti Dievo meilę 
pasaulyje. 

Simas Laniauakaa 
Asta M. Astrauskas, W 

708-023-8300 

-8500 

DR. ARVYDAS J.DAIUDŠ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Makt 81 
Mattesiiin.lL 60443 
Tat 708-748-0033 

ftšmtm tmš gąaąaaj 

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

7915 W. 17181 
Tinto* Pa* , i .80477 

7084144871 
Valandoa pagal auafcarlmą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS UGOS 
Kab. 773-736-4477 

6449 8 . PutertdRoad 
Valandoa pagal auatarlrną 

TERESĖ KAZLAUSKAS, H.D. 
Vata i gydytoja 

900 Ravinta PI., Orland Park, IL 
Tat 708-348-0887. 

Priklauso Palo* ir Christ Igoninama. 
Nuolaida naujai atvykualama. 

DR. DALIA JOOWAUS 
DANUI GYDYTOJA 
15543 W. 127*3* . 

8u8»101 
EjMVaOfvt, 9L. 

Tat 830443-1010 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PHUS7ATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Maricai Carrtar 

10400 75 3t.Kanomia.vVI 53142 
(414)6976990 

iC.Mvnh.MDSC 
Obatetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

430-852.9409 
Valandos pagal susitarimą 

DR.BJGUUSLEUS 
AJOU UGOS IR CHIRURGIJA 

1192Wa»arSt. Lamont, 0.60438 
1301 CoppMtak) Am. 8u8a 113. 

Joaet.IL 60432 
Tei. 815-723-1864 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

O Į M J Į H O laVmhaTafftat fVmVJhff 

- HfckoryHas 
Tat 708-588-2131 

DR. VILIUS kUKAITIS 
SEMOS DAKTARAS m CHIRURGAS 

NVaaUr MEOICAL CLMC 
16605-127 St, Lamont. IL 60430 
PfMtuto PtJot Coffvnunity HoapUal 

f | B • f* • i • • * * • ** * 
UĘNm IsTOM nOapvCM 
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LTD. 
6132 8-KadzlaAve 

Chteago.IL 60629 
Tat 773-436-7700 

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

SirrJes ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR.UNAPOŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kadria. CHICAGO, IL 60652 
Tai .77*434-4440 

Valandos pagal susitarimą. 

Clevelando moksleivių ateitininkų kuopa dalyvavusi S m. Gavėnios rekolekcijose kartu su rekolekcijų vedėju 
kun. Sigitu folium, kuopos dvasios vadovu kun. Gediminu Kijausku. kuopos globėjais dr. Vida Svarciene ir dr. 
Marium Laniausku. 

O D O S LIGŲ SPECIALISTAS 
G Y D O O D O S AUGLIUS, 2AIZOAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJU VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 
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17734884441 

Dr. RUSSELL MLLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 
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DR.DANAM.SAUKUS 
Dantų gydytoja 
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Waatehaavar.IL 60154 
TaL 708-344-1694 

Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAJ_ M.D. 
Specialybė - vidaus Hgos 

7722S.KaXfcl8)Ave. 
ChvC$MO,IL 60852 
T«i 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 8 t , Burtai*, IL 
T4t 708423-8114 

Valandos pagal suatartna. 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tBi. 773-582-6800 
Namų tat. 847-381-3772 

MIDrVAYCUNIC.S.C. 
4840 S. Clcoro Ava. 
Ctiicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių Hgos 

15300 VVaat Ava. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitga*us 

lEUGENEC. DECKER, DOS, PC. 
|4647W. 103St,Oak.Lawn.lL 
Pirmas apyi. su Northwestam un-to 
{rjptornu, lietuviams sutvarkys dantis 

už pneinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tai. 706-422-3260 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 3.7981 Ava., Hfckory HBa, IL 
Tol. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hate, IL 
1 mylia į vakarus noo Hartem Ave. 

Tat (708) 5984065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., &C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame Betuviskaj 
6918 W. Archer Ava Sts 5 ir 6 

Chicago. H. 60638 
Tat 773-229-9985 

Vatendos pagal šusterimą 

MD. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdsn Ave.. Suite 310 

"Napervifle, IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 HigNand Ava.. 
Tower 1, Suite 3 C 

Dovmars Grova. IL 60515 
Tat (630) 435-0120 

LINAS S1DRYS, M.D. 
Akių Hgos / Chirurgija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rktae, IL 60415 

Tol. 708-638^822 
4149W.63rd.3t. 

T a t 773-735-7708 

DR.KENNE7HJ.YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

Panslrsratsfris rsjotsJos 
4007 W. 89 6L, CMoago, k. 

Ta 77»-7364«r 
4707 a Oabsrt. La Oranga. «. 

TaL70MB9-44f7 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLES. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA ' 
CsnaartorHssBji, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2809 

BIRUTĖ LPUMPunS, M.D. 
FoHow: American Acadumy of 

Famity Practic* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

3B0W.61atAva. 019)947-6279 
HjgartfMjŽg Fmaw*tt-
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Stabaro, sanami ir raumens gydymas. 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Hsrleai, Biiofevtetv, IL 

44455. T t t 706-5*44499. Karkasą* 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

EUROPOJE TUŠTUMA 
Europos politikai nesidomi 

net savo įkurtos sąjungos pa
žanga, skelbia paskutinės ge
gužės savaitės „The Econo
mist". Nors didieji sąjungos 
puoselėtojai — Prancūzijos 
ministras pirmininkas Lionei 
Jospin ir Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Joschka Fis-
cher paskiausiomis savo kal
bomis ir „kalnus vertė": pran
cūzas siūlė tuojau pat sudary
ti Europos ekonominę vyriau
sybe, o vokietis, eidamas dar 
toliau, kvietė steigti Europos 
sąjunginę valstybę ir rinkti 
parlamentą bei prezidentą, 
tačiau neatrodo, kad tas savo 
kalbas jie būtų linkę lydėti 
darbais. Netiki „The Econo
mist", kad kas nors išeis ir iš * 
Vokietijos ministro pirminin
ko Gerhard Schroeder siūly
mo skubiai į ES priimti Euro
pos centro valstybes, Lenkiją, 
Vengriją bei kitas, nes nė pats 
siūlytojas toliau savo žodžių 
eiti neketina. Prancūzijai per
imant pirmininkavimą Euro
pos ministrų taryboje, Jospin 
norėjo pasirodyti, kad jis turi 
kažkokį planą, Fischer teigė 
kalbąs ne Vokietijos, bet tik 
savo vardu („The Economist" 
mano, kad taip kalbėti užsie
nio reikalų ministrui — tikras 
nesusipratimas), o Schroeder 
nenorėsiąs pykinti tokiai jo 
politikai besipriešinančių de
šiniųjų, nes, paskiausiuose 
rinkimuose žaliesiems silpnai 
pasirodžius, parlamente jų 
parama gali sumažėti, ir mi
nistro pirmininko išsilaiky
mas atsidurs dešiniųjų malo
nėje. Kam politikui griūti dėl 
kažkokios Europos Sąjungos? 

O Briuselyje, nors dar ir ne
visiškas paralyžius, bet pir
myn nejudama. Mieste, kur 
„braidymas po sirupą" (trea-
clewading) visada buvo pag
rindinis sportas, jaučiama, 
kad sirupas pasidarė dar 
tirštesnis. 18 dalies, dėl neti-
kamos Europos komisuos 
pirm. Romano Prodi laikyse
nos, iš dalies dėl Europos mi
nistrų tarybos nusiteikimo vi
sus svarbesnius klausimus 
spręsti tik jų posėdžiuose. 
Spręsti ir niekada neišspręsti 
— samprotauja „The Econo
mist". Todėl ir naujų narių 
priėmimas vis slysta toliau: 
pirma į 2002-uosius metus, o 
dabar jau į 2005-uosius, ir dar 
gali slysti. „Ir tai būtų didelė 
gėda, — pastebi šis verslo ir 
politikos žurnalas, — jeigu 
Europos Sąjunga kam nors 
tinka, tai geriausiai ji tinka 

įjungti į ją i i komunizmo iš
sivadavusias Vidurio Europos 
tautas, išvesti į laisvą vaka
rietišką rinką, kartu su jomis 
tempiant ir kitas naujas vals
tybes*. Tačiau, pagal „The 
Economist", sąjunga turi būti 
lanksti, ir reikalavimas, kad 
visos jos narės dėl visko vien
balsiai sutartų, neįgyvendina
mas, nes tarp jų per daug 
įvairiausių politinių, ekono
minių, visuomenių skirtumų. 
Todėl tokie ir panašūs sam
protavimai, beje, Europos vi
suomenėje jų gana gausu, yra 
dar viena Lietuvos kelio į ES 
aplinkybė, į kurią ji turi at
sižvelgti. Kaip stojanti į orga
nizaciją valstybė gali pasi
ruošti, jeigu jos priėmimą ar 
nepriėmimą sprendžiantieji 
patys nežino, ko jie nori. 

• Vokietija mažina ka
riuomenę. .Vokietijos kariuo
menė per didelė, bloga jos są
ranga ir atsilikusi nuo laiko" 
— pranešė kariuomenės pa
dėčiai ištirti vyriausybės su
daryta, buvusio prezidento Ri-
chard von VVaizsoecker vado
vaujama, konūsija. „Tokioje 
padėtyje kariuomenė neturi 
ateities" — pagal „New York 
Times" (2000.05.24) bendra
darbį Roger Cohen, skelbia 
komisijos paruoštas dokumen
tas. Cohen rašo, kad šiuo lai
ku 460,000 narių, iš kurių 
apie 100,000 yra pagalbiniai 
civiliai, turinčios Vokietijos 
gynybinės jėgos, buvusios rei
kalingos šaltojo karo laikotar
piu, per ateinančius penke
rius metus bent 100,000 bus 
sumažintos. Toks esąs gyny
bos ministro socialdemokrato 
Rudolf Scharping siūlymas, 
paliekantis tik 240,000 gink
luotų karių, nors karinė vado
vybė norėtų turėti jų bent 
290,000. Nepaisant, kiek jų 
būtų palikta, Waizsaecker ko
misija siūlo kariuomenę iš 
pagrindų pertvarkyti, peror
ganizuoti ir padaryti ypatin
gai judrią, daugiau profesio
nalią, paruoštą skubiam vei
kimui už Vokietijos ribų, jeigu 
toks reikalas iškiltų. Dabar
tinė sėsli, laukianti sovietų 
divizijų puolimo, nebereika
linga. Tokio judrumo stoka 
buvo pastebėta Kosove, kur 
Vokietija NATO sąrangoje lai
ko 7,300 taikdarių. Cohen vėl 
primena, kad NATO narė Vo
kietija kariuomenei skiria 1.5 
proc. vidaus gaminio, Didžioji 
Britanija — 2.8 proc., o JAV 
— 3.0 proc. 

• O Lietuva didina. Gegu
žės pabaigoje prezidentūroje 
posėdžiavusi Lietuvos gyny
bos taryba, kuriai pirminin
kauja prezidentas Adamkus, 
Lietuvos kariuomenę iš 
11,500 karių nutarė padidinti 
iki 13,000. Taip pat nutarė 
šaukti ir daugiau naujokų. Iki 
šiol jų buvo paimama 3,900, o 
šių metų pabaigoje tarnybon 
bus paimta 4,700 jaunų vyrų. 
Be to, taryba, apsvarsčiusi 
klausimą, ką daryti, kai kuri 
svetima valstybė pažeidžia 
Lietuvos oro erdvę, nutarė 
steigti ir priešlėktuvinės gy
nybos batalioną, kuris, įkur
dintas netoli Šiaulių, galėtų 
pradėti veikti po dvejų metų. 
Bet tai priklausys nuo lėšų. 
Per pirmąjį šių metų pusmetį 
Lietuvos kariuomenė tegavo 
tik apie 70 nuošimčių jai vals-' 
tybės biudžete numatytų lėšų, 
kariuomenės sąmatą skai
čiuojant 1.5 nuošimčio nuo vi
daus gaminio. Iki 13,000 bū
tinos tarnybos karių padidin
ta, Lietuvos kariuomenė suda
rytų apie 0.35 nuoš. Lietuvos 
gyventojų. Palyginimui — iki 
240,000 būtinos tarnybos ka
rių sumažinta Vokietijos ka
riuomenė sudarytų tik 0.29 
nuoš. gyventojų. Tai priimant 
dėmesin, pagal gyventojų 
skaičių Lietuvos kariuomenė 
bus didesnė už Vokietijos ka
riuomenę, ir išlaikymas vie
nam jos piliečiui kainuos dau
giau negu žymiai turtinges-
niam Vokietijos piliečiui, ku
rio mokesčių skirstymo pa
grindas <*•+ kariuomenei ats
kaičiuoti irgi tik 1.5 nuošim
čio vidaus gaminio. Taigi to
kia yra Lietuvos kariuomenės 
tikrovė ir tik ją įvertinus gali
ma suvokti jos naudą NATO 
pajėgoms. Ir dar kartą klausti 
įstojimo sąlygas nustatančių 
NATO vadų, kodėl jie iš var
ganos Lietuvos biudžeto rei
kalauja daugiau, negu iš tur
tingos Vokietijos? 

• Jugoslavijoje opozicija 
nesu taria, kaip greičiau at
sikratyti diktatorium Slobo-
dan Miloševič, rašo Steven 
Erlanger „NYT" gegužės 26-
tą. Populiarus studentų judė
jimas „Otpor" (Pasipriešini-

' maa) arttefriežtesnes priemo
nes: visuotinį nepaklusnumą, 
demonstracijas, kelių užtva
ras, kliudyti miestuose tiekti 
vandenį, elektros srovę, vežti 
šiukšles ir taip išreikalauti 
ankstesnius rinkimus. Kiti 
politikai siūlo su Miloševič 
tartis ir tokiu būdu išsiderėti 
palankesnes paankstintų rin
kimų sąlygas. Mažesnės parti
jos, susitelkusios į Pasikeiti
mų sąjungą, siūlo reikalauti 
rinkimų „bet kokiomis sąly
gomis". Svarbu tik, kad jie 
įvyktų ir būtų demokratiški. 
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Danutė Bindokienė 

Kokia draugystės kaina? 

Premjeras Andrius Kubilius Taupo skystąjį kurą? Iš tikrųjų jis gegužės 
pradžioje dalyvavo Vilniaus Kalnų parko estradoje surengtoje dvirati
ninkų, Riedutininkų ir velomobilininku šventėje „Už sveiką ir saugų 
miestą". Nuotr. Eltos 

Vuk Draskovič vadovaujama 
didžiausia opozicinė grupė — 
Serbijos atsinaujinimo judėji
mas mano, kad dabartinėmis 
sąlygomis demokratiški rinki
mai nebūtų galimi. Tačiau vi
sos šios grupės bijosi iššaukti 
Miloševič valdžios jėgos pa
naudojimą, ginkluotus susi
dūrimus ir, ko gero, pilietinį 
karą. Studentų neramumų bi
jodama, Jugoslavijos valdžia 
įsakė universitetams pavasa
rio semestrą baigti savaite 
anksčiau ir išsiskirstyti atos
togų. „Žmonės mums aiškiai 
pasakė, jie nenori civilinio ka
ro" — pagal Steven Erlanger 
sakęs Vuk Draskovič patarė
jas — „laisvi ir demokratiški 
rinkimai geriausias būdas Mi
loševič nuversti... Tačiau ki
tas žymus opozicijos vadovas 
teigęs, kad tai būtų tik dar 
viena dovana Miloševič". 

• Chicago Sun-Times skil-
tininkas David Hoffman ge
gužės 31 d. rašo apie Putin 
kietą ranką, nesidrovinčią 
tvoti net įtakingiems savo ar
timiesiems. „Putin griauna 
demokratines įstaigas, apgau
dinėja Rusijos balsuotojus, 
naikina naują politinį elitą" 
— pagal Hoffman, teigia Boris 
Berezowsky, buvęs Jelcin arti
mas rėmėjas, jo dukters asme
niškas draugas, raktinis as

muo, padėjęs Putin atsisėsti į 
Kremliaus vadovo kėdę. Nuo
latinis Jelcin ir Putin asme
niškas bičiulis, gausiai auko
jęs abiejų rinkimams, supyko, 
nes Putin pertvarko visą, 
1998 metais konstitucijoje nu
matytą, Rusijos valdymosi sis
temą: jis užsimojęs savo pri-
klausomyben pajungti 89 rajo
nų dabar beveik savarankiš
kus gubernatorius, išguiti 
juos iš Rusijos parlamento 
arbs jų visiškai atsikratyti, 
nors jie visi Putin irgi rėmė. 
Jeigu tai sukčiaujančios oli
garchų kastos naikinimo pra
džia, tai gal Putin ir žino, ką 
jis daro? 

* Lietuvos muitinė, pir
mąjį ketvirti nejvykdžiusi 
mokesčių surinkimo planų, 
kai kuriomis gegužės mėnesio 
dienomis ėmė jį viršyti. Pagal 
Finansų ministerijos patvir
tinta.^ užduotis, 10 teritorinių 
Lietuvos muitinių kasdien tu
ri surinkti beveik po 10.5 mln. 
litų muitų ir mokesčių. Pirmi
niais duomenimis, kai kurio
mis gegužės dienomis ši už
duotis buvo įvykdyta 105-116 
proc., surenkant iki 12 mln. Lt 
per dieną. Manoma, kad šiems 
rezultatams įtakos turėjo pa
didėjęs kai kurių prekių im
portas. (BNS' 

Sakoma, kad tarp meilės ir 
neapykantos kel ias labai 
trumpas — maždaug vienas 
žingsnis. Pasaul io akyse tuo 
keliu nuolat keliauja Amerika. 
Nepaisant , kaip stengiasi lai
mėti pasaulio palankumą, 
greičiau užsitraukia kritiką ir 
net neapykantą. Kadangi vi
sos užsienio valstybės, atrodo, 
įsitikinusios, kad Amerika yra 
pati turtingiausia mūsų pla
netos šalis, nuolat į jos kišenę 
t iesiamos godžios rankos — ir 
kai paramos tikrai reikia, ir 
kai nebūtinai. 

Negal ime sakyti , kad Ame
rika per daug kratosi tų 
prašymų. Nuo Antrojo pasau
linio karo pabaigos Vašing
tonas jau išdalino daugiau 
kaip vieno trilijono dolerių 
vertės karinės ir humanita
rinės paramos, ypač atstatant 
karo sugriautas valstybes, 
nors ir buvusias JAV priešų 
pusėje. Tiesa, paramą teikė ir 
tebeteikia daugel is turtinges
niųjų valstybių, įkūrusių įvai
rių įvairiausias tarptautines 
paramos-labdaros organizaci
jas , per tą laiką skyrusias 
š imtus milijardų dolerių pa
galbos, bet jos nepralenkia 
Amerikos dosnumo. 

Kam šiuo metu parama ski
riama, kiek i š jos konkrečios 
naudos, plačiai nagrinėja 
Doug Bandow straipsnyje 
„Down the Rathole", išspaus
dintame š.m. birželio mėn. 
„Chronicles" žurnale. Auto
rius ir į paramos užsieniui 
teikėjus (ypač j ų tikslus), ir į 
jos gavėjus žvelgia gan skep
tiškai, net įtaigodamas, kad iš 
tos paramos „daugiau bėdos, 
negu naudos". Juo labiau, kad 
niekas nieko veltui neduoda
ma: tad neišvengiamai, kartu 
su finansine ar karine para
ma, Amerika taip pat įkelia 
koją į svetimos valstybės rei
kalus. Nors ir labai subtiliai, 
vis dėlto s tengiamasi pakreip
ti tuos „reikalus" norima 
kryptimi. Baigdamas straips
nį, autorius siūlo, kad „Va
šingtonas turėtų nutraukti 
valdžios-valdžiai paramą, nes 
ji neretai t ik sutvirtina val
dančiųjų galią, o nepalengvina 
ekonomikos bėdų, nepadeda 
ei l iniam gyventojui, kuris 
labiausiai pagalbos reikalin
gas. Tai dažniau atneša vidi
nius neramumus, paliekant 
remiamą kraštą dar blo
gesnėje padėtyje. Daug nau
dingiau būtų, jeigu JAV pasis
tengtų surasti neturtinges
nėms valstybėms tiesesnį ke
lią į tarptautinę rinką, įskai
tant Amerikos. O visų svar

biausia įtikinti remiamąsias 
valstybes, kad tik jos pačios, 
bet ne Vakarai, gali veiksmin
gai tvarkyti savo ateitį". 

Straipsnyje labai taikliai 
teigiama, kad lengvai gauna
ma užsienio parama nei vie
nam skurstančiam kraštui ne
atnešė visuotinės gerovės. Čia 
daugiausia kaltė verstina ne 
Amerikai ar kuriai kitai, pa
ramą teikiančiai valstybei, bet 
remiamo krašto biurokratijai, 
iš kurios rankų pinigai ar ki
tos gėrybės retai pasiekia ei
linį pilietį. Kaip paprastai, 
„turtingieji dar labiau pralob-
sta, o vargšams lieka tik elge
tos krepšys". 

Nors Amerikos vyriausybė 
kasmet stengiasi sumažinti 
užsieniui skiriamą paramą, 
tačiau tai nelengva, ypač pa
starųjų dviejų prez. Bill Clin-
ton prezidentavimo kadencijų 
metu. Clinton pasižymi su
gebėjimu net iš opozicinės par
tijos daugumos Kongrese iš
gauti norimas lėšas įvairiems 
tarptautiniams projektams bei 
paramai. Ateinančiais metais 
numatyta išleisti netoli 23 
milijardų dolerių paramai. Ži
noma, į tą sumą įskaičiuojama 
ir JAV Užsienio reikalų minis
terijos (State Department) 
išlaidos, ir atsi lyginimas 
Jungtinėms Tautoms, ir įvai
rių tarptautinių konferencijų 
ruošimas. Vis tik kiek daugiau 
kaip 12 milijardų dol. liks 
tarptautinės paramos pro
gramoms. 

Pinigus dalinti įkurta ne
mažai fondų, organizacijų, ko
misijų (kurių personalo al
goms ir kitiems reikalams taip 
pat tenka nemažos sumos). 
Štai tik kelios: Pasaulio ban
kas, Tarptautinis valiutos fon
das, specialūs bankai Afrikai, 
Azijai, Europai, Pietų Ameri
kai; USAID, Afrikos plėtros 
fondas, Ekonominės paramos 
fondas ir daug kitų. 

Galbūt su didžiausia nesėk
me parama susidūrusi Afri
koje. Nepaisant piltų ir tebepi-
lamų milijonų, Sierra Leone, 
Liberija, Angola, Uganda, Mo-
zambiąue, Ethiopija, Sri Lan
ka, Sudanas ir kitos šio že
myno valstybės neišvengė ba
do, tarpusavio ar pilietinių 
karų, ligų, didžiausio skurdo. 
Svarbiausia — nei viena nesu
gebėjo panaudoti užsienio pa
galbos savo žmonių gerovei. 

Kritikuojant JAV paramą 
užsieniui, visuomet reikia pa
galvoti, kaip šiandien atro
dytų pasaulis, jeigu tos para
mos nebūtų buvę ar ji būtų 
nutraukta. 

MARGI KNYGŲ RAŠTAI 
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS 

Tęsinys 
Nr.5 Mugės lankyto- dėjus apie Vakarams įdomes-

jai susitiko su traukiniu ke- nes mūsų knygas, jų išvertimo 
liausiančiais minėtais mūsų įr išleidimo sąlygas bei gali-
rašytojais. Taigi, negalima sa- mybes. T. Venclova patarė 
kyti, kad mūsų literatūra ne- orientuotis į stambesnes, po-
sulaukia atgarsio svetur, kad puliaresnes Vakarų leidyklas, 
jai neatkelti vartai į Europą ir n e s į tai, ką išleidžia ma-
visą pasaulį. žosios, mažai žinomos, visuo-

Vis dėlto, pasak diskusijose menė ir knygynas mažai krei-
dalyvavusios leidyklos „Tyto p į a dėmesio. Tik niekas ne-
Alba" direktorės L. Varanavi- galėjo pasakyti, kaip mums 
čienės, mūsų rašytojų knygų prieiti prie tų garsiųjų lei-
leidyba užsienio leidyklose yra 
daugiau stichiška, atsitiktinė, 
trūksta nuoseklumo, konkre
čių ryšių ir bendravimo su 
Vakarų šalių leidyklomis. Pri
eita nuomonės, kad būtina su
kurti dvipusę informacinę sis
temą, kurios pagalba mūsų 
leidyklos, rašytojų organizaci-

dyklų. 

Filmai apie rašytojus 

Tarp knygų ir leidyklų mar
gumyno mugėje buvo vilniškės 
kino studijos „A Propus" sten
das. Jame galėjai pažiūrėti ir 
įsigyti Šios studįjos padarytus 

jos galėtų greitai, operatyviai videofilmus apie mugėje eks-
sužinoti, kokią mūsų litera- ponuojamų knygų autorius A. 
turą išleidžia ir pageidauja tu- Nyką-Niliūną, H. Nagi, M. 
rėti užsienio leidyklos. Ir at- Katiliškį, kitus egzodo rašyto-
virkščiai — mūsų leidyklos jus. O paskutinę mugės dieną 
turėtų informuoti užsienio lei- lankytojai buvo pakviesti į 

naujausią „A Propos" studijos 
rūmininkų V. V. Landsbergio 
(jaunojo), A Kulikausko ir jų 
talkininkų tik ką sukurtą vi
deofilmo „Jono Meko antologi
ja" premjerą. O dieną prieš tai 
pilnoje 300 vietų mugės salėje 
buvo rodomi „Su gimtadieniu, 
John Lennon", „Muzikos mo
kykla" ir dar keli J. Meko vi
deofilmai. 

Prieš šį seansą žodį tarė J. 
Meko knygas leidžiančios 
„Baltų lankų" leidyklos direk
torius, A J. Greimo mokinys 
S. Žukas, jau ne pirmi metai 
semiotikos metodais analizuo
jantis šio avangardinio, poeti
nio kino guru filmus. Salėje 
susirinkusiems žiūrovams S. 
Žukas pirmiausia paaiškino, 
kaip knygų mugėje atsirado 
šie filmai. * 

— Iki mugės atidarymo bu
vo numatyta išleisti Jono Me
ko knygą „Nervuoti dienoraš
čiai", įjos pristatymą buvo pa
kviestas ir žadėjo atvykti pats 
autorius. Tai būtų buvęs svar
bus, unikalus mugės įvykis, 
nes savo reikšme šiuos Meko 
1944-1952 metų dienoraščius 

galima lyginti su panašaus po
būdžio pagarsėjusia A Nykos-
Niliūno knyga, — sakė S. Žu
kas. — Deja, dėl užgriuvusių 
kūrybinių programų J. Mekas 
į mugę negalėjo atvykti. Tad 
nutarėme parodyti bent jo fil
mus ir juostą apie jį patį. Tuo 
labiau, kad ta mūsų leidžiama 
Meko dienoraščių knyga kaž
kuo susišaukia su jo dieno
raštiniais filmais. 

Skaitydamas rengiamą J. 
Meko dienoraščių knygą, lei
dyklos direktorius S. Žukas 
buvo nustebintas, 1947-1948 
metų įrašuose aptikęs, kad 
tuo metu autorius dažnai sto
vėdavęs prie lango ir dieno-
raštin užrašydavęs visa, ką 
mato. Taigi, pasak S. Žuko, 
jau Vokietijoje, DP stovyklose. 
atsirado, formavosi J. Meko, 
kaip filmimnko talentas, į 
JAV jis atvyko jau išmokęs 
savo ypatingu žvilgsniu žiū
rėti į pasaulį. 

Almos fondo stendas 

Dalyvaujant geram būriui 
vaikučių bei jų tėvų, savo 

veiklą ir leidinius knygų mu
gėje pristatė Almos Adamkie
nės labdaros ir paramos fon
das, kurį gausina ir užsienio, 
ypač JAV lietuviai. Šis fondas 
dabar remia 26 kaimo vidu
rines mokyklas, o Garliavos 
mokykloje įrengė dailės kabi
netą. Alma Adamkienė globojo 
ir Lietuvos vaikus, dalyvavu
sius tarptautiniame vaikų pie
šinių konkurse „Mano pasau
lis 2000 metais". Piešinių pa
roda pernai vyko VVashington 
centre National Mali. Beveik 
1,700 Lietuvos vaikučių į Vil
nių atsiuntė savo piešinius. 
Mugėje buvo Almos fondo iš
leistas, vaikų — šio konkurso 
laimėtojų — piešiniais ilius
truotas šių metų kalendorius 
ir kiti leidiniai. Tarp jų išsi
skyrė Almos fondo remiamo 
Garliavos mokyklos dailės bū
relio vaikų piešiniais iliust
ruota dainų ir žaidimų (su gai
domis) knygelė „Padainuokim, 
mama". Dr. A. Katinienės 
nuomone, šis naujas leidinys 
gali padėti, emocionaliai pra
turtinti darželio nelankančių 
vaikų žaidimus ir lavinti jų 

muzikinius gebėjimus. 
Beje, Lietuvių jaunimo 

bendrija „Lituanica" iš mugės 
lankytojų rinko knygas Kara
liaučiaus krašto lietuvių bib
liotekoms. Surinkta ir į šį 
kraštą išgabenta krūvos lietu
viškų knygų. Vien Vilniaus A. 
Vienuolio vidurinės mokyklos 
mokytoja D. Puchovičienė at
nešė 64 knygas. 

...Viešosios įstaigos l ie tu
viškos knygos" direktorė J. Za-
barskaite sakė, kad šiemeti
nės mugės sėkmė lėmė nuta
rimą panašią mugę surengti ir 
ateinančiais metais. J ją bus 
pakviestos ir išeivijos leidyk
los. 

Pabaiga 

A. Venclovos knygos „Manau, kad." sutiktuvės mugėje IS kairės — 
„Baltų lankų* leidyklos direktorius Saulius Žukas, Tatjana Vencloviene 
ir Tomas Venclova. Nuotr. A. Žiiiūno 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

Rita Likanderyte ir Antanas Rašymai. 

PRAŽYDO MŪS MEILĖ NETYČIA 
—Lidija, — tariau, — va

žiuojam į Torontą. Apsistosim 
pas Ritą ir Juozą, važiuosim į 
„Tėviškės žiburių" pokylį. Ten 
„Dainava" atliks programą. 

Taip ir įvyko: sėdom į ma
šiną ir traukėm Torontan. Ten 
atsiradusios, nuvažiavome į 
Anapilio salę susitikti su dai-
naviečiais. Pasimatėm su ma
mom, tetom, dėdėm, draugais, 
palinkėjome gero koncerto ir 
išvažiavome pas torontiškius 
draugus. 

Vakare susirinko didelis 
būrys svečių. „Dainava" gra
žiai atlįko. programą, o po to 
buvo šokiai ir pasilinksmini
mas. Vaikščiojom mudvi, -pa-
sišnekučiuodamos su seniai 
matytais draugais, ogi žiūrim, 
kad mūsų Rita Likanderyte 
kalbasi su Antanu Rašymu. 
„Hmmm, — pagalvojom, — 
graži porelė..." 

Pokylis smagiai praėjo ir 
iek. Su gražiais prisimini
mais grįžom namo. 

Už kelių savaičių girdim, 
kad Antanas buvo Čikagoje. 
O? — pagalvojom, ir paklau
sėm Ritos, kas čia darosi? 
„Nieko, nieko, —ji mums tvir
tino, — mes tik draugai". Bėgo 
laikas, o Rita vis Toronte arba 
Antanas Čikagoje. Abu vis gi
nasi, kad „tik draugai", mes 
netikim! 

Per 1998-1999 Naujuosius 
metus susižiedavo Rita ir An
tanas. Jautėme lyg triumfą. 
Mes lyg žinojom, tikėjom ir 
laikėm „sukryžiuotus pirš
tus", kad iš draugystės iš
sivystytų kažkas daugiau. 

1999 m. spalio 9 d. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Rita ir Antanas ap
simainė aukso žiedais. Jau
nuosius lydėjo pamergės: Kris
tina Likanderyte, Ramutė 
Kazlauskienė ir Tamara 
Mačiulytė; pabroliai buvo: Al
gis Rašymas, Arūnas Bal-
čiauskas ir Algis Birgelis. 

Vakare susirinko svečiai 
Jaunimo centre, pasiruošę pa
sveikinti jaunuosius, linkėti 
jiems gražaus gyvenimo kar
tu. Salė buvo pilna pilnutėlė. 
Juokingiausia vakaro dalis 
turbūt buvo „stalo išpirki
mas". Didelis būrys torontiš
kių persirengėlių užėmė ves
tuvinio pulko stalą. Danutė 
Petrauskienė buvo paruošusi 
didžiausias apeigas ir tekstus. 
Be visų kitų šposų Antanas 
turėjo savo vietą išsipirkti 
meilės eilėraščiu, o jis pasirin
ko „Aš turėjau dviratuką", nes 
„myli savo dviratį". Nuo juoko 
skambėjo visa salė. 

Ritos ir Antano draugai su 
jaunavedžiais atsisveikino, 
šokdami Rasos Poskočimienės 
paruoštus šokius — „Sadutę" 
ir „Rezginėlę". Rita ir Anta
nas abu ilgamečiai šokėjai, 
todėl lengvai įsijungė į šokius. 

Vakaras praėjo smagiai, 
buvo linksma. Galėjome tik 
džiaugtis jaunavedžių meile ir 
svečių šeimyniška nuotaika. 
Linkime Ritai ir Antanui daug 
meilės, laimės ir saulėtų die
nų einant bendro gyvenimo 
keliu! 

Audra Lintakienė 

Sakoma, kad ne visi yra 
drėbti iš to pačio molio. Tuo • 
lyg norima pasakyti, kad ne 
visi esame vienodos išvaizdos, 
vienodų polinkių bei užsi
mojimų. 

Pastaruoju metu į Ameriką 
atvyko didokas skAičius naujų 
ateivių. Jų tarpe daug mūsų 
tautiečių. Ne visų vienodas at
vykimo tikslas. Nevienodai 
tvarkosi ir jų gyvenimas. 

Štai, vienas mūsiškis, susi
taupęs keletą dolerių, kibo į 
mokslą. Dirbdamas ir besi-
mokydams įsigijo ne tik baka
lauro, bet ir magistro laips
nius. Jis neabejingas ir toli
mesnėms studijoms. Jo vardas 
Gintaras, o pavardė — Vaitke
vičius. 

Jam nebuvo lengvos pirmo
sios dienos svetimame krašte. 
Laimingu sutapimu, jį pri
glaudė Juozo ir Gintės Raudo
nių šeima. Studijas parėmė 
Lietuvių fondas, Čikagos lie
tuvių Moterų klubas ir Vy
dūno fondas. Studijas pradėjo 
Moraine Valley Community 
College. Paskui persikėlė į 
Levvis universitetą, pasirink
damas finansų mokslo studi
jas. 1997 m. gavo bakalauro 
laipsnį. Baigęs universitetą 
stvėrėsi darbo. Uždirbtais pi
nigais aplygino susidariusias 

skolas. 
Raudoniams tarpininkau

jant, pasiskolino didesnę pi
nigų sumą ir 1998 ra. išvyko 
studijuoti į Glendale, Arizoną. 
Tolimesnėms studįjoras pasi
rinko The American Graduate 
School of International Ma
nagement. US and Vt'arld Re-
port, penkeri metai iš eilės, 
šiai mokyklai suteikia aukš
čiausio; lygio pripažinimą. 

Gintaras Vaitkevičius šioje 
mokykloje įsigįjo magistro 
laipsnį. Mokslo baigimo iškil
mėse plevėsavo įvairių valsty
bių vėliavos. Aiškiau buvo 
matoma ir Lietuvos trispalvė. 
G. Vaitkevičius, gaudamas di
plomą, tarė žodį anglų ir lietu
vių kalbomis. Jis paaiškino, 
kad Lietuva yra viena iš 
neperseniai laisvę atgavusių 
Europos valstybių. 

Mokslo baigimo iškilmėse 
dalyvavo iš Lietuvos atvykusi 
Gintaro mama Zofija Vaitke
vičienė, Gintė Raudonienė ir 
kiti artimieji. 

Gintaras, sugrįžęs į Čikagą, 
įsidarbino vienoje įstaigoje fi
nansinio analizuotojo parei
gose. Jis dėkingas Juozui ir 
Gintei Raudoniams, o taip pat 
Lietuvių fondui, Čikagos lietu
vių Moterų klubui ir Vydūno 
fondui už jam suteiktą pinigi

nę paramą. Gintaro pareigin
gumui nėra galo. Jis jau atsi
lygino Vydūno fondui ir spėjo 
sumažinti kai kurias pasko
las. Valio! Linkime pavyzdin
gajam Gintarui Vaitkevičiui 
visokeriopos sėkmės. 

P . Pet rut is 

PIRMĄJA MOKINE BAIGĖ 
MOKYKLĄ 

Kristina Badaraitė 

Sveikiname Kristiną Bada-
raitę, Vytauto ir Dalios Ba-
darų vyriausią dukrelę, gyve
nančią Burbank, IL, geriausia 
mokine baigusią Luther Bur
bank mokyklą. Ji taip pat lan
ko Čikagos lituanistinę mo
kyklą, kurią baigs ateinan
čiais metais. Kristina priklau
so lietuvių skautų organizaci
jai ir dalyvauja „Grandis" tau
tinių šokių šokėjų grupės 
veikloje. Kristinai linkima 
sėkmės tolimesniame moksle 
ir entuziazmo lietuviškoje 
veikloje. 

Gintarą Vaitkevičių, sėkmingai baigusį mokslą ir įsigijusi magistro dip
lomą, sveikina jo motina Zofija Vaitkevičienė. 

SUSIPAŽINKIME SU SILVIJA COMEAUX 

2000 jų metų sėkmingu Vasario 16-tos minėjimu Seattle, WA, džiaugiasi 
programos vedėja Genutė Gylytė - Orrico ir ruošos darbams vadovavusi 
LB v-bos sekretore Silvija Kabijonaitė-Comeaux. 

Jūs turbūt pažįstate Silviją 
kaip gabią ir sumanią Wa-
shington valstijos Lietuvių 
Bendruomenės sekretorę, bet 
ar kam teko ragauti Silvijos 
bandelių su mėsa, balandėlių, 
kugelio, cepelinų su varške, 
barščių? Ar matėte vešlius jur
ginus jos darže? Ar žinote, kad 
senų namų atnaujinimas yra 
vienas jos mėgiamų užsiėmi
mų? Kad ji daug išmano apie 
kompiuterius? Be abejonės 
Silvija turi daugybę talentų ir 
pomėgių. 

Silvija Fabijonaitė gimė ir 
užaugo Čikagoje, 5-ių vaikų 
šeimoje. Jos tėvai, II pasauli
nio karo „dipukai", leido Sil
viją į šeštadieninę lituanistinę 
mokyklą. Ji ne tik mokėsi lie
tuvių kalbos, literatūros, isto
rijos, dainavimo, šokių, bet 
buvo veikli ir lietuvių skautų 
veikloje, kuri buvo pradėta da
linai jos tėvelio pastangomis. 
Vienu metu Silvija dalyvavo 
keliose tautinių šokių šokėjų 
grupėse. Silvija yra Illinois 
Technologijos instituto absol
ventė, turinti elektronikos ba
kalauro diplomą. Šiuo metu 
dirba kompiuterių/informati
kos srityje. 

Prieš 10 metų Silvija ištekė
jo už Angelo Comeaux, su ku
riuo susipažino dar lankyda
ma Loyolos universitetą. Po 
metų persikėlė į Washington 
valstiją ir tapo didele paspirti
mi vietinei Lietuvių Bendruo

menei. Angelo ir Silvija turi 
du sūnus — 7 metų Angelo, 
Jr. ir 5 metų David. Comeaux 
šeima gyvena Everett mieste, 
kur Silvija yra įsijungusi ir į 
katalikų parapijos veiklą. 

Pasak Silvijos, : Lietuvių 
Bendruomenės veiklą ji įsi
traukė, norėdama sutikti nau
jus žmones. Per paskutinius 
penkerius metus Silvija vykdė 
įvairias pareigas Bendruome
nės taryboje, o paskutinius 
dvejus metus buvo didžiausio 
Bendruomenės renginio — 
Vasario 16-tos minėjimo or
ganizatorė. 

Silvija dalyvauja Lietuvos 
Dukterų veikloje, „Lietučio" 
šokėjų grupėje, rengia ir veda 
programas „Lanko' stovyklos 
dalyviams. Būdams kompiute
rių žinove, daug prisidėjo prie 
elektroninės grafikos įvedimo 
gražinti „Tulpes" leidinį. Silvi
ja svajoja geriau išmokti lietu
vių kalbą, plėsti savo kulina
rinius sugebėjimus („Napoleo
nas" laukia savo eiles) ir kada 
nors aplankyti Lietuvą. Pasak 
Silvijos, „Šiaurės Vakarai yra 
puikus kraštas norintiems 
lankytis koncertuose, susitikti 
šventiniuose renginiuose, ge
gužinėse, stovyklauti.Tikiuosi, 
kad mūsų bendruomenė ir to
liau stengsis pritraukti visus 
lietuvių kilmės asmenis ir bus 
pavyzdžiu kitoms bendruome
nėms, kurios yra gana susi
skaldžiusios". 

Vertė Artūras Urbelis 

Jos senelis yra muz. Faustas Stro-
lia, jos tėvas — Povilas Strolia, taip 
pat reiškiasi muzikoje, tad nenuos
tabu, kad Danielė dainavo Motinos 
dienos renginyje Lemonte. 

Prie vaišių stalo „Vienos valso pokylyje" Pasaulio lietuvių centro Lietuvių 
fondo salėje. Gediminas Kazėnas ir Dana Kelpšienė. 

Tai smagu šokti Vienos valsus... Choreografė Diana Gudavičiūtė ir Sta
nislovas Tautkus. Nuotr. Adomo Tautkaus 

BRONIUS ABRUTIS IR „AMERIKOS 
LIETUVIS* 

Neseniai Čikagoje pradėtas 
leisti naujas lietuviškas laik
raštis, pavadintas „Amerikos 
lietuvis" (beje, pirmas nume
ris išėjo „Lietuvio" vardu), 
tačiau po to buvo pridėtas vie
nas žodis ir pavadintas „Ame
rikos lietuviu". 

Šio naujojo laikraščio su
manytoju, leidėju ir redakto
riumi yra Bronius Abrutis. Jis 
su savo šeima — žmona San
dra ir sūneliu Karoliu — dar 
tik prieš porą metų atvyko į 
Dėdės Šamo žemę. 

Kadangi, dar gyvendamas 
Lietuvoje, Plungėje, B. Abru
tis darbavosi vietinio laik
raščio leidyboje, atvykęs į 
Čikagos apylinkes, tokios min
ties neatsisakė. Čia pradėjo 
dirbti šaltkalviu ir sumanė 
tęsti laikraščio leidybą? 

Su žmona dirbdami, susi
taupė šiek tiek pinigų ir tokiu 
būdu galėjo prieiti prie šio 
nedėkingo bei nepelningo, bet 

Bronius Abrutis su žmona Sandra ir sūnum Karoliu 

labai mėgstamo, projekto. Jau 
pernai jis buvo galvojęs pasi
rodyti su pirmuoju savait
raščio numeriu, tačiau įvairios 
priežastys neleido to padaryti. 
Ir tik gegužes 5 dieną jo nau
jas „kūdikis" išvydo dienos 
šviesą. 

Kreipdamasis į skaitytojus, 
redaktorius ir leidėjas taip 
sako: „Norime tapti jūsų pa
galbininku ir draugu. Mūsų 
tikslas — suteikti jums kuo 
daugiau informacijos bet ku
ria tema iš Lietuvos ir viso pa
saulio. Tikime, kad naujasis 
leidinys sudomins visus lietu
vius". 

Laikraštis leidžiamas kas 
savaitę penktadieniais. Jau 
išėjo trys numeriai ir vis ma
toma pažanga. Nuo trečiojo 
numerio laikraštis jau ilius
truotas, nors maketavimas 
dar gana paprastas. Leidėjas 
ir redaktorius B. Abrutis gal
voja, kad Čikagos lietuviams 
reikia savaitraščio, nes toks 
čia jau seniai neišeina. Kaip 
žinome, Čikagoje buvo lei
džiami du lietuvių savait
raščiai: „Laisvoji Lietuva" ir 
„Sandara", tačiau jų jau seno
kai nematome. 

Kalbantis su B. Abručiu 
paaiškėjo, jog jis žino, kad lie
tuviški spaudos leidiniai Ame
rikoje pelno neduoda. Tačiau 
jis visa tai daro iš meilės lietu
viškam spausdintam žodžiui 
ir noro padėti savo tautie
čiams. Kadangi jis yra nauja
sis ateivis, šį leidinį jis la
biau norėtų orientuoti į naujai 
atvykusius. Tačiau jis sako: 
„Mielai bendradarbiausiu su 
visų generacijų lietuviais, nes 
mūsų visų tikslai yra labai 
panašūs". 

Čia norisi pažymėti, kad 
„Amerikos lietuvio" vardu 
laikraštis Amerikoje buvo pra
dėtas leisti jau 1907, o vėliau 
atgaivintas 1914 metais ir ėjo 
iki 1955 m. Worcesteryje 
1914-1928 metais jis buvo sa
vaitiniu leidiniu, o 1907 ir 
1929-1930 metais — dvisavai
tiniu. Tikime, kad ir naujasis 
„Amerikos lietuvis" išsilaikys 
ilgesnį laiką ir sugebės tar
nauti mūsų tautiečiams. 

E. ŠuUitis 



MŪSŲ GINTARĖLĖS 
Čikagos Lietuvių moterų 

klubo 36-to „Gintaro" pokylio 
debiutancių pristatyme sutik
sime 5 lietuvių kilmės gin-
tarėles. Kiekviena jų yra ne 
tik pirmaujanti akademinėje 
plotmėje, bet taip pat suran
danti laiko ir jėgų padirbėti 
kitose srityse, ypač savano
riška pagalba kitų labui. 

.Gintaro'' pokylis palieka 
neišdildomą įspūdį jaunom de-
biutantėm, sudaro malonų pri
siminimą visiems dalyviams. 
Šio renginio pasisekimu rū
pinasi komiteto pirm. Ramoną 
Kaveckaitė (buvusi gintarėlė), 
klubo pirm. Birutė Zalatorienė 
ir visos darbščiosios klubo 
nares. Gintarėlių pristatymas 
įvyks sekmadienį, birželio 
18- d., Martiniųue pokylių 
salėje, 2500 W. 95th place, 
Evergreen Park, IL. Viešnios 
ir svečiai kviečiami užsisakyti 
vietas, skambinant Scottie 
Žukaitei 773-582-3820. 

M.K. 

VISUOMENINIAI DISKUSIJŲ 
SAMBŪRIAI 

Meghan Darr Rudmin, 
Deborah A. (Martin) ir Ken-
neth D. Rudmin dukra, Chica-
go, IL, lanko St. Ignatius Col-
lege jPrgparatory gimnaziją, 
yra mokyklos šokių trupės va
dovė. Lietuvos Vyčių organiza
cijos narė C-16 jr. Laimėjo 
8-tą vietą IDTA valstybinėse 
šokio varžybose. Mėgsta „aero-
bic funk" šokį, kur išlieja daug 
jaunatviškos energijos. Lais
valaikius pašvenčia parapijos 
ir mokyklos finansų kaupimo 
vajams. Vasaros metu planuo
ja prisidėti prie vargingiems 
žmonėms statomų namų pro
jekto. Baigusi gimnaziją, Me
ghan Darr Rudmin tęs studi
jas aprangos kūrybos srityje. 

Adelė Ročytė, Julijos Aldo
nos (Žemaitaitytės) ir Joseph 
N. Kulių dukra, Chicago, IL. 
yra baigusi Maria aukštes
niąją mokyklą, kur buvo Na
tional Honor Society, Sociedad 
Honoraria Hispanica narė, Il
linois valstijos įžymi mokslei
vė ir įtraukta į „Who is who in 
American high school stu-
dents". USAA National Histo-
ry and Government išrinkta 
„Ali American Scholar". Du 
kartus gavo seselės Bernardos 
muzikos stipendiją, dvi Šv. 
Kryžiaus ligoninės savano
riams stipendijas, Cook ap
skrities šerifo jaunių tarnybos 
garbės medalį, Prudential 
JSpirit of Community" žymenį, 
skyrė nemažai laiko tarptauti
nei dramos draugijai, „Rūtos" 
klubo pirm. Baigė lituanistinę 
mokyklą, lankė pedagoginį in
stitutą, lietuvių skautų są
jungos narė. Lanko paankstin
tas kolegijos klases Čikagos 
Meno institute. Dirba sava
nore Šv. Kryžiaus ligoninės 
operacinėje ir šeimos gimdy
mo centre bei Čikagos univer
siteto ligoninėse. Groja smui
ku ir pianinu.. Dabar stu
dijuoja Čikagos, universitete, 
kur yra pasirinkus biologijos 
šaką, pasiruošdama tolimes
nei medicinos studijai. Univer
sitete yra J»erspective Stu-
dent Assn." koordinatorė, 
„Phoenix" ir ,JPre-medical 
Assn." narė. Veikli kitose uni
versiteto grupėse, jų tarpe 
PSAC organizacijoje įvairiuo
se įsipareigojimuose. 

Prieš savivaldybių rinkimus 
tai iš vieno, tai iš kito Lietu
vos regiono pasirodė žinelės 
apie visuomeninių diskusijų 
sambūrių, į kuriuos buriasi 
nepartiniai žmonės, kūrimąsi. 
Jų dalyviai - daugiausiai jau
ni žmonės, besidomintys vals
tybės gyvenimo reikalais ir 
norintys ne tik perprasti, bet 
ateityje ir prisidėti prie visuo
meninės veiklos. Prieš kurį 
laiką- „Drauge" Virginijus 
Norvaiša pranešė apie Pa
kruojo rajone Lietuvos nepri
klausomybės 10-mečiui skir
tus renginius, kuriuos organi
zavo Pakruojo visuomeninis 
diskusijų sambūris. Šįkart 
atėjo laiškeliai iš Biržų ir 
Tauragės. 

Konservatyvieji prie 
vieno stalo su modernistais 

Biržų Visuomeninis disku
sijų sambūris vasario 20 d. 
Biržų kultūros namuose suor
ganizavo visuomenės susiti
kimą su LR Seimo pirmininko 
pavaduotoju prof. F. Palubins
ku, Seimo nare M. Šeriene, P. 
Gražuliu, Seimo finansų ir 
biudžeto komiteto patarėju 
Gediminu Morkūnu. Vyko 
diskusijos apie politines parti
jas atėjant rinkimams. Buvo 
aptartos Biržų rajono politi
kos problemos. Pokalbis buvo 
tęsiamas ir prie Biržų deka
nato kunigų pašventintų 
vaišių stalų, prie kurių susė
do ir „modernieji", ir „konser
vatyvieji" krikščionys demo
kratai. 

Vasario 26-27 d. tokie pokal
biai vyko Nemunėlio Radvi
liškyje. Šios seniūnijos gyven
tojai susitiko su Vilniaus 
universiteto radiofizikos ka
tedros vedėju hab. dr. prof. 
Vladislovu Ivaška. Kovo 4 d. 
Vabalninke ir aplinkiniuose 
kaimuose apie ekologiją ir ne
tradicinius žemės ūkio vers
lus diskutavo Seimo narys Jo
nas Šimėnas ir Žemės ūkio 
ministerijos bendradarbis Šte-

uolom ir plaukti. Baigusi 
Bloomfield Hills Andover gim
naziją, Brianna Dargis Ran-
ney planuoja studijuoti bio-
med. inžineriją ir neurobiolo-
giją-

Rasa Elena Milo, Rūtos 
Elenos (Giedraitytės) ir Tho-
mas John Milo dukra, Naper-
ville, IL, lanko Benet akade
miją, yra akademiniame stu
dentų garbės sąraše, pri
klauso Benet akademijos gol
fo lošėjų grupei, futbolo (soc-
cer) komandai, Benet Avions 
(pon pom squad). Skambina 
pianinu, lavinasi baleto ir 
modernaus šokio srityse. 
Mėgsta jodinėti. Dirba sava
nore benamių prieglobsčio 
namuose. Puikiai kalba lietu
viškai. Priklauso lietuvių 
skautų sąjungai, ateitininkų 
organizacijai, „Grandies" tau
tinių šokių grupei. Rasos 
mama Rūta Elena Giedraitytė 
yra buvusi „Gintaro" pokylio 
debiutante. Baigusi gimnaziją, 
Rasa Elena Milo planuoja 
siekti aukštesnio mokslo ma
tematikos ir teatro šakose. 

ponas Puipa. Kovo 5 d. Papi
lio seniūnijoje, Kvetkuose, 
lankėsi prof. V. Ivaška, ku
riam diskusijas apie kaimo 
problemas padėjo vesti Papilio 
parapijos klebonas V. Liuma. 
Po to nuoširdus priėmimas 
vyko Papilio parapijos kelbo-
nijoje. Kovo 12 d. diskusijos 
apie galimybes siekti aukštojo 
mokslo ir nedarbą vyko Smil
giuose ir Pabiržėje. 

Aldona Šaknienė 
Biržų visuom. diskusijų 
sambūrio pirmininkė 

Kaimo jaunimas apie 
Europos Sąjungą 

Tauragės visuomeninis jau
nimo sambūris, matydamas 
kaimo jaunimo skeptišką 
požiūrį į Europos Sąjungą ir 
didelį nusivylimą ateitimi, 

Brianna Dargis Ranney, 
Mildos M. (Dargytės) ir Ri-
chard William Ranney dukra, 
West Bloomfield, MI, lanko 
Bloomfield Hills Andover 
aukštesniąją mokyklą. Yra 
National Honor Society narė 
ir priimta į National Young 
Leaders Conference, Washing-
ton, D.C. Per trejus metus 
sukūrė ir koordinavo varžy
bas, laimėjusias vėliavas me
tinėms mokyklos šventėms. 
Savanorė Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus kraujo telkimo va
juose ir Išgrėbstyto miesto" 
talkoje — išvalyti vyresnio 
amžiaus gyventojų kiemus. 
Domisi keramika ir, suradus 
truputėlį laisvo laiko, talkina 
keramikos studijoje. Intensyvi 
žaidėja mokyklą atstovaujan
ti futbolo (soccer) ir tinkli
nio komandose, įsijungusi fut
bolo olimpinio lavinimo pro-
gramon (ODP) per 5 metus. 
Yra baigusi 4 metų ispanų 
kalbos kursą. Mėgėja stovyk
lauti, pėsčiom keliauti, kopti 

nutarė surengti diskusiją 
apie vakarietišką demokra
tiją. Mūsų tikslas - priversti 
jaunimą mąstyti. Teko aplan
kyti nemažai kaimų, diskuta
vome apie viešojo gyvenimo 
problemas, aiškinome vaka
rietiško demokratinio gyveni
mo būdo privalumus. Paskuti
nis pokalbis įvyko balandžio 
16 d. su Dauglaukio kaimo 
jaunimu. Šiame pokalbyje da
lyvavo ir kaimo inteligentija, 
taip pat parapijos klebonas. 
Pastarojo pokalbio tema buvo: 
„Ar krikščioniškoji demokra
tija ras savo nišą Lietuvos po
litiniame gyvenime?" Šiame 
renginyje dalyvavo ir apskri
ties laikraščio „Tauragiškių 
balsas" žurnalistai, kurie 
išspausdino platų diskusijos 
aprašymą. 

Žilvinas Urfoutis 
Tauragės visuom. diskusijų 
sambūrio pirmininkas 
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PAGERBSIME LAUREATUS 
JAV LB Kultūros taryba, 

pagal paruoštas Premijų gai
res, kurios buvo priimtos ir 
patvirtintos 1999 m. gegužės 
26 d., vėl ruošiasi Premijų 
šventei. Šiais metais premijų 
laureatų pagerbimas bus lap
kričio 11 d. S t Petersburg, 
FL, kurį organizuoja Floridos 
LB apygarda, vadovaujama 
pirm. Albino Karniaus. 

LB Premijų šventėmis lau
reatai ne tik pagerbiami ir 
įvertinami, bet jiems padėko
jame už įnašą į išeivijos kul
tūros lobyną. Bus pagerbta li
tuanistinė mokykla, mokyto
jas, spaudos darbuotojas, dai
lininkas, lietuviška radijo lai
da ar radijo darbuotojas, mu
zikas, visuomenininkas ir jau
nasis dailininkas. Premijoms 
kandidatus komisijoms siųsti 
prašoma iki rugsėjo 1 dienos. 

Visų prenuju msssnatas Lie
tuvių fondas. 

Žurnalisto — spaudos 
darbuotojo komisijos pirm. 

Stefanie Aldona Utz, Ma
rytės Julitos (Mažeikaitės) ir 
John Edward Utz dukra, Ever
green Park, IL, yra baigusi 
Maria aukštesniąją mokyklą, 
kur per 4 metus buvo įtraukta 
į studentų garbės sąrašą bei 
apdovanota teatrinio vaidini
mo žymenimis. Yra baigusi li
tuanistinę mokyklą, pedagogi
nio instituto studentė. Dabar 
lanko Miami of Ohio universi
tetą, kur yra pasirinkusi teat
ro studijas. Šalia akademinių 
įsipareigojimų, Stefanie Aldo
na suranda laiko skautiškai 
veiklai, skautų stovyklų dar
buotei bei „Grandies" tautinių 
šokių grupei. Atlieka sava
norės darbą Mokslo ir pra
monės muziejuje ir darbuojasi 
jos mėgstamoje srityje — mu
zikos teatre Field Museum of 
Natūrai History. Jos sesuo 
Onutė yra buvusi gintarėlė. 

Rūta Šakienė, 22 Maygreen 
Ct. Glendale, CA 91206 

Dailės premijos komisijos 
pirm. 

Daiva Karužaitė, 6035 S. 
Wbipple St, Chicago, IL 60629 

Muzikos premijos komisi
jos pirm. 

Leonardas Šimutis, PHD, 
3551 W.98th Ave. Evergreen 
Park, IL 60805 

Radijo laidos — radijo 
darbuotojo komisijos pirm. 

Julya Dantienė, 232 Cam-
bridge Chase, Extjn, PA 
19341 \ 

Lituanistinės mokyklos 
komisija JAV LB Švietimo 
taryba 

Regina Kučienė, 13648 Kic-
kapoo Trail, Lockoprt, IL 
60441. 

Jaunojo dailininko ko
misijos pirm. 

Dalia Šlenienė, 12421 Ar
cher Ave, Lemont, IL 60434 

MJL 

TV IR RADIJO TARYBAI VADOVAUS POETAS 
Į pirmą posėdį tre

čiadienį susirinkusi nauja Lie
tuvos nacionalinio radįjo ir te
levizijos (LRT) taryba savo 
pirmininku išrinko poetą Mar
celijų Martinaitį. 

M. Martinaitį į LRT tarybą 
delegavo prezidentas Valdas 
Adamkus. Jo pavaduotoju pa
skirtas Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos atstovas Vytau
tas Ališauskas. 

Gegužės 30 d. LRT taryba 
numato patikslinti generalinio 
direktoriaus konkurso nuosta
tus ir išklausyti dabartinio 
gen. direktoriaus informaciją 
apie finansinę būklę. Per 15 
dienų taryba turi paskelbti 
viešą konkursą direktoriaus 
pareigoms užimti. 

Šiuo metu LRT generalinio 
direktoriaus pareigas eina 
Vaidotas Žukas, korį šių metų 
sausį išrinko buvusi LRT tary
ba, nors jos įgaliojimai tuo me
tu jau buvo pasibaigę. 

Tarybos nariais prezidento 
'Siūlymu paskirti Vilniaus uni
versiteto Filologijos fakulteto , 
docentas M. Martinaitis, dien
raščio „Lietuvos rytas" vyriau
siojo redaktoriaus pavaduoto
jas Rimvydas Valatka, Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamento generalinio direk
toriaus pavaduotojas Stanisla
vas Vidtman bei Atviros Lie
tuvos fondo direktorė Diana 
Vilytė. 

Konservatoriai į LRT tary
bą paskyrė iki Sioi tarybai va
dovavusį LRT tarybos vadovą 
rašytoją Petrą Dirgėlą, krikš
čionys demokratai — žurna
listą Vidmantą Valiušaitį. 

Seimo opozicija delegavo 
savaitraščio „Atgimimas" re
daktorių Eduardą Eigirdą bei 
Operos ir baleto teatro solistą, 
Lietuvos aklųjų choro direkto

rių Vladą Bagdoną. Lietuvos 
mokslo tarybai LRT taryboje 
atstovauja profesorius Laimu
tis Telksnys, Švietimo tarybai 
— Botanikos instituto direkto
rius Romas Pakalnis, Vysku
pų Konferencijai — teologas 
Vytautas Ališauskas, Lietuvos 
meno kūrėjų asociacijai — ki
no režisierius Gytis Lukšas. 

Prof. V. Ivaška (iš kairės), A. Šaknienė ir Seimo narys J. Šimėnas Vabal
ninke 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Pavasarį ir vasarą kviečiame 

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

* * * * * * * 

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

Sutvarkysime ju kelionę 
patogiausiais maršrutais ir 

pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

Esame pasiruošę padėti jums 
v isuose jūsų kel ionių reikaluose. 

Prašome kreiptis į mus. 

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

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

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

* Lietuvoje nuo metu 
pradžios jau užregistruoti 
458 gaisrai 293 ha miškų plo
te. Pernai tuo pačiu laikotar
piu įvyko tik 263 miškų gais
rai, ugnis nuniokojo 99 ha. 
Apie trečdalį gaisrų kilo priva
čiuose miškuose. Neretai pa

tys miškų savininkai sukelia 
gaisrus savo valdose, deginda
mi kirtimo liekanas. 23 proc. 
visų gaisrų kilo dėl žolės degi
nimo, 60 proc. visų gaisrų su
kėlė neatsargūs poilsiautojai 
karštu metu, ypač savaitga
liais, užplūdę miškus. 'Eitai 

<£* STAPI AUJAMCt 

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

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easJerand more conventent 

than SAS. From Chicago. we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p m 

departure ojves you a relaxed morn-

ing amval for business or pleasure. 

When you're ready to return. you'H 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhager. 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Economy Oass. you can be 

sure our service will be vvorkJ-class, 

and will allow you te arrive rested and 

refreshed - ail for a reasonable fare. 

Find out what a vvorld of difference 

SAS can make for your next tnp. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For more infor-

mation and soeciai offers, visit 

our vvebsite at www.flysas.com. 

nkjht w 
SK946 
SK744 
SK7«3 
SK«M3 

I fUf l I 

Oncago 
Stockholrn 
Vimus 
CoMnrugcn 

To 
Stockrof"! 

Vitnms 
Cocenhagon 
Crucago 

Departure Time 
i 3 0 p n 

9-2C M - i 
1? 45 or i 
340 pm 

Arrhfil Time 
? 4 0 a m » l 

10-50 am * 1 
215 om 
5 4 0 p m 

mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com
http://www.flysas.com
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Egidijus Construction 
Namu vidaus ir išorės 
dažymo, aliuminio darbai, 
visų rusiu stogai, staliaus 
paslaugos. Pigu, gre i ta , 
patikima. 

Tel. 81S S77 1797 

r 24 metų vaikinas ieško 
darbo. Turi savo 

automobili. ; 

Tel. 773-544-9299 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senukus, vaikus, 

gali gyventi kartu. = 
Tel. 773-847-2943. g 

47 St. ir Damen Ave. apylin
kėje išnuomojamas butas su 
baldais ir šiluma. Kaina $450 į 
mėn. Kreiptis: Firs Rate Real 
Estate, Aušra, tel. 773-767-
2400. 2747/00 

SUTEIKIAME P A S K O L A S 
NEKILNOJAMAM T U R T U I 

" ^ Tel.: 773-735-3555 
D i r e c t l i n e : 

773-461-0961 

N A U R I S 
J r ^ ^ T A N K E V I Č I U S 

•\ Vaa^anU Loan Officer 
MES PAIMSIME JUMS 

ATIDARYTI SAVO NAMŲ DURIS 
Nemokamai: išankstinis paskolos 

tvirtinimas (pre-approval), 
kredito patikrinimas. 

Ialand Mortgage Network, Inc . 

5958 S. Pulaski 

Chicago, IL 60629 

Kompiuterių remontas, g 
programinės ;rangos tvarkymas, 5 

kompiuterių ir programų 
..uperade". virusų naikinimas ir 

apsauga nuo jų. 
Tel. 773-879-3525; 773-436-1352. 

F o r R e n t 
2 bd. apt. 5 9 * & Kilbourn. 
$ 6 0 0 M o . + M o . S e c . d e p . 

Incl. Heat . 
Te l . 7 7 3 - 5 8 5 - 5 7 5 7 . 

Nebrangiai atlieku elektros, 
..plumbing". dažymo, staliaus 
: ir kitus vidaus ir lauko 

I darbus. Tel. 708-205-1046, 
Vvtenis. 

Parduodamas batas, 100 kv. m. 
Vilniaus senamiestyje prie 
Katedros 4-tame (iš penkių) aukšte. 
Prašoma $80,000. Kreipt is į 
savininkus (011) 370-2-61-07-81. 

Ieškoma moteris prižiūrėti 
vyr. amžiaus moterį kasdieną 
nuo pirmadienio iki penktadie-f 
nio imtinai, nuo 1 vai. p.p. iki 6' 
v.v. $5 į vai. Tel. 773-778-3971. 

BUTAI PENSININKAMS — 
modernus, erdvus, savarankiškai 
tvarkytis lietuviškoje aplinkoje, 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite 

šia proga, kreipkitės: Villa 
Maria, P. O. Box 155, 
Thompson, C t 06277. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

>nalonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai , ' 

tel. 708-422-6558. 

Des Plaines, IL, 
išnuomoju kambarį. 

Kaina $360 į mėn. 
Tel. 773-220-7776. 

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

Reikalingi asmenys įstaigų 
valymui. Darbas vakariniuose 
priemiesčiuose: Lisle, Naper-
ville ir Lombard apylinkėse. 
Dalinis darbo laikas, vakarais. 
Pradžiai S8 į vai. Kreiptis: tel. 
630-910-5409 arba 630-309-
0733. Kalbėti angliškai arba 
rusiškai. najoa 

Priimsius du kultūringus 
vyrus iš Lietuvos gyventi 

Palos Hills, IL. 
TeL 773-251-3142. 

Reikalingas vairuotojas, 
turintis CDL leidimą dirbti 

Midwest valstijose — 
vairuoti naują vilkiką. ; 

Tel. 773-251-3142. 

50 m. moteris ieško darbo: gali 
dirbti virėja, padavėja (turi 
d ide lę patirtį). Taip pat gali 
tvarkyti namus, kalba truputį 
ang l i ška i , gerai rus i škai . 
Tel . 773-376-0908. 2*91/00 

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) 
8015W.79St.,Justice, IL 

KELIONĖS' POILSIS' Kt l lONlV 
2000 t i i | i ' Ypatingieji Sv. ntn| i 

Jubiliejini.ii' Sii mvt.ii yi.i 
tvvnci jmi kJip Dūly m |ul»ilu-|us 
Tad piligrimini- k i l iom, i ROMU 

ypj< svarbi Muiu kvlmniu 
j g t n t u r j lapkričiu nu-i iniui 

organizuoja keliom-* t.up p.il i 
Šventąja Ivmv ir f j t im . i Pi.nuim 

kreiptu tudarumi sjras.n 
AskaCttavvay Ine 

56S7 S. Harlem Ave.. Chicauu 
Tel 77 5 7 8 8 8 0 0 0 
Fax 77J 5 8 6 3420 

E-mail askagetavvayS'yahoo com 

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 630-964-5898. 

Lithnanian^American Owaer8 
seeks English speaking Machinists 
Apprentice with potential to be-
come a Forman. Small growing 
company near O'Harc. TeL 847-
233-9951; Fax 847-233-9953. 

FULL TIME TELLER 
Expericnce preferrded but not required 
Salary commensurate with experien«. 
Fluent English/Lithuanian required. 
Hours are Monday, Tuesday, Thursday 
9-5. Fnday 9-8 and Saturday 9-1 For 
an apoitment or additional inforrration 
contact Lois Gąjdoras at 701-598-
9400, ext. 228. Midland Federal Sav-
ings & Loan, 2657 West 69tfa Street, 
Chicago, IL 60629. 

E L I A D A Y SPA 
n o w h i r i n g manieurists, 

estheticians, massage thera-
pists. Ca l l 708-535-1450. 

Stambi Čikagos kompanija 
ieško darbininkų dažymo 

darbams. Patyrimas nebūtinas. 
TeL 847-921-51)7. 

Ramaus bodo, pasiauti 50 m. 
moter is i e ško darbo. Gali 
slaugyti ligonius, alikti namų 
ruošą, vairuoja autonobilį. Gali 
gyventi kartu. TeL 7*8-442.3920. 

Bendra Lietuvos !r 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
tatytai oro uostą. Taip pat išpildome 
kitokius užsakymus, pvz., galime 
aprūpinti Jūsų gimines lietuviškais 
maisto produktais ir kt. TeL 00370 
2 7 9 1 0 31; fia 00370 2 3137 83; 
mobilus tel. 00370 86 08168; e-

AKUPUNKTŪRA — 
Gydymas adatų pagalba be vaistų 
galvos*rr*nstniatijų*sttėoir*artrito*sti-
mužimu ir kt skausmų numalžiniira 

Gydymas vaistažolėmis 
Danutė Daydodge, R. N, DipL Ac. 

Board Certified Aeupuneturist 
TeL 312-563-1501. 

Palikite žinote lietuvių arba anglą kalba. 
Appointmeats available on Tuesdjys 9 am -

2 p m and Thorsdays 4 p.m.-Tpjn. 
3210 S. Halsted St, ChĮcajmJL. 

Regina Šerpytytė, masažistė 
(Certif. Masseuse). 

Darau masažą, taip pat nuo 
skausmo, artrito ir t.t. 3 
Tel. 773-284-6471. s 

\ o w Under Construction 

SACRED HEART OF JĖZUS 
GARDEN KRYPTS 

SAINT CAS1MIR CATHOLIC 
CEMETERY 

Chicago. Illinois 

The Sacred Heart of Jesus Garden Crypt Com-
plex is novv under construction wilh 

completion expected m Summerof 2000 The 
crypl complex wtll contain 372 crypts Niches for 
cremaled remains will also be available Artvvork 
by Ramojus Mozoliauskas vvill feature the Sacred 

Hearl of Jesus and the Hill of Crosses 

0 >r addiiu>nal in|nrnuiK>n. plca^c omiplctc 
and rciurn ilic coupou bdou 

atholic 
emclencs 
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City 

l^r i sh (OplKiruHj^ 
State Z.p 

Užpildome automobilių 
šaldymo sistemą 

(freon). g 
Tel. 708-839-8447. R 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 M 3 3 Į . 

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 . 

£ 
U 'J i l IUHMM 

f » ! » t 
8 9 0 0 S o t m i .AJCHKR R O A U . W i u / ) W SPRINGS, I U I M O I S T a 708 .839 .1000 

ffffJHŽt f^YrHf aūažža - 1 " * * " įvairiom* praganą 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
\Sm 

aūMOĘBCJWflt 

40 M 00 svsčių 

80 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

tOOifi 135 svečių 

m 
125 iki 175 svečių 

mali 
225 M S50 svečių 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUDtMrVS. 
Agentas Frank Zapats Ir 0«. Mgr. Auka* 

S. Karte kaba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 Weet9«h Street 
TeL (708) 4244054 

(773) 581-0854 

S l AŠYS C O/V5 TRUC 1KJN 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"sofnts", "decks*, "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas , 

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

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

RMCE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, n 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžia i 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

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

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWJVfAZEKA.COM 
******************************************************* 

MC2KNTT flN§KU3ykM<CIE A<GIENOT 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 

773-735-3400 
4738 W . 103 rd ST., OAK L A W N , I L 60453 

708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

L1THUAN1A 
$0.21 

of tnevorid-wyy doy, owy bm*. 
cnULtmgTMattmetPtmt 

2000 m. vasarą visi keliai veda į 
VILNIŲ 

* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 
kitomis oro linijomis iš: 

New York Chicago 
Florida Cleveland 
Detroit Boston 
Los Angeles ir kitų miestų 

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

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 S t 

Douglaston, NY 11363 
TeL 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

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

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

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G.L.OualIty Body Shop 
Automobiliai 

Remontuojame, patekusį į avariją 
atstatome, dažome ir poliruojame, 

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

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 m i e g . butas 67 & Kcdzie apyl. 
$ 3 7 0 į mėn. + „security" 
TeL 773-778-1451 

Immediate placement for 2 
men & 3 women. Care gi vi ng 
positions. Mušt speak English, 

have car, experience, 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 708452-2110. 

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

ALLCARE 
Lfnployuieitt' Agcncy 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tai.: 773-776-14S6 

MARQUFiTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
ieitd, S v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Anrrad. ir trrfd. sn-
sikalbesite lietųvilkai. 

3314 W. 63 Si 

Tel. 773-776-8998 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Nei lgai naujame darbe? 
K4 tik atvykot į JAV? 

N e problema! 
Ž e m o s automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo Šiandien! 

(6MV234-8222 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

V r c j T T O M - M B 
crrta)4»-7ia» 
if7wa»-«it 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Ncw Vi 
12932S.LaGraaflt 
FaksPark,BL«MM 
Bas.: 70S-341^aao 
v«k» Mat asamaj 
P«fer: 70S-t»2-2573 
Faz: 7 Q S . 3 S I . M U 

DANUTĖ MA YER 
Dirbą naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MA YER. Ji profesionaliai, 
jąįsjsi ir asmeniškai paaaaaai 
luosavybių ikainavinus veltui. 

Realmart 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chkago,IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Aatodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bos. 773.SBS-S1M Pastr 3U-3SM3S7 
Fn773.StS-3997 

Aooant 

9201S.Oc«*0 
Oak La*m, Mnote 60453 
Dualnan(70t)42»ani 
Vok* MM (708) 2334374 
Fax (708) 423-9235 
Paosf (312) 707-6120 
Ras. 70*42*0443 

ASTA T.MHCUNA& 
Protsatonasa) Ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių ptrMma Ir pardavimą 
mieste w pdamissckioaa 

SALAMAItCA 
Vainai ai 

773-6S64«7t 

773-2M-34M 
CdLtat 

43A-4ttlLMn 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Turite sunkumu, su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

išvežame senus daiktus, 
statybinių medžiagų atliekas ir 

Šiukšles į sąvartyną. 
TeL 630-964-S898 arba 

630-816-7114. 

STASYS SAKB4IS 
Dalytojas ii vidaus i r i lauko. 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garaacaotas. 

4612 S. raatea, CMcago, IL. 
TeL773-927-tM7. 

aaia— -a ««» - -«- - — * » — - * - J« 
~ I B W W VTBHCTI r^VOTBai 

40,000 per year. We nsad 100 crews. 
No exp. necessary. WilJcain Mušt 
have vabd driver's nceaatsnd trans-
portation. Mušt be flueat ta English. 
LA. McMahoa WMsw Wasfeing. 
TeL nt-t2aV615S. 

Kalame risų rfliai „skUnas", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gnoers) ir 
dengiame stogus. Skambinti į 

Romai tel. 630-774-1025. 

AiTENTION 1MMIGRANTS! 
Canada is accepting applkants for 

Perntaneot RcsMtace! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigraho:. to 

Canada 
w w w .immigration-service.com 

Pažintines kenoaės po 
Čikan Ir ntaob rslatiją. 

TeL 312.560-1125; 
708.205.13f4; 
70^442-7516. 

http://mvt.ii
http://WWWJVfAZEKA.COM
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
http://7QS.3si.mu
http://immigration-service.com
http://708.205.13f4


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chkago, Dlinois 60629 

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

ŽYDINTI EKONOMIKA IR KREDITO 
KORTELIŲ SKOLOS 

Šiandieną ekonomija JAV-
ėse klesti. Atrodo, viskas labai 
gerai: ir darbai, ir geras gy
venimas. Bet ten kažkur hori
zonte matyti maži tamsos de
besys. Kredito kortelių skola 
vidutiniškai JAV šeimai pra
šoko 153 proc. per paskuti
niuosius 10 metų, ty. nuo 
2,985 dol. iki 7,564 dol. Ši kas
dien didėjanti skola, už kurią 
reikia i mokėti vidutiniškai 
17.11 proc. paskolą, gali bQti 
daug kam, pablogėjus ekono
mikai, kelias į ubagystę. Jeigu 
ateitų ekonominis nuosmukis 
(recesson), daugeliui tai gali 
būti asmeniškas bankrotas. 
Daugumas sutaupytus pinigus 
turėtų sumokėti skoloms su
mažinti ir tai lėtintų tolimesnį 
krašto ekonomikos augimą. 

Daugumas žmonių žino, kad 
būti įsiskolinusiems kredito 
kortele yra negerai, o vis vie
na, pagal statistiką tiktai 40 
proc. žmonių užmoka skolą 
kas mėnesį. Kai kurie kredito 
kortelių savininkai gal ir ne
žino, kad, jei jie nors ir viena 
diena pavėluoja atsiųsti mokė
jimą, jų kredito kortelės pro
centai gali pakilti nuo 16-17 
proc". iki 26-27 proc. 

Kiekvienam reiktų pasvars
tyti, ar ne per daug kredito 
kortelių skolų turima. Jei 
taipTwk£ų stengtis ta skola 
atsikratyti kaip galima grei
čiau. 

Specialistai finansininkai 
siūlo keletą bodų, pagal ku-

• riuogAgaiite nuspręsti, ar ne 
' per daug kredito kortelių sko

los turite. Jei jūsų mėnesiniai 
mokėjimai, neįskaitant namo 
skolos mokėjimo, yra didesni 
negu 28 proc. jūsų mėnesinių 
pajam},-prieš atimant mokes
čius; jūsų skola yra per didelė. 
Kitas mastas — kiek griež
tesnis — jeigu jūsų mėnesinių 
skolų mokėjimai (neįskaitant 

namo skolos mokėjimo) peršo
ka 20 proc. jūsų uždarbio če
kio, kurį parsinešate namo, 
tai gal jus jau esate per daug 
įsiskolinę. 

Kad kredito kortelių skolų 
vaizdas botų ryškesnis, čia ke
letas pavyzdžių: 

Jūsų skola, sakykim, yra 
2,500 dol. Jūs ją norite užmo
kėti per vienus metus, mokant 
po 228 dol. kas mėnesį. Vien 
tik procentų per metus susida
rytų 238 dol. 

O jei tą pačią skolą mokėsite 
per 3 metus, po 89 dol. į mė
nesį, procentų tada užmokėsi
te 714 dol., o per 5 metus, 
mokėdami po 62 dol. į mėnesį, 
vien tik procentams užmokėsi
te 1,237 dol. O jei jūsų skola 
būtų 5,000 dol., tai ir mėnesi
niai mokesčiai, ir išlaidos už 
procentus maždaug padvigu
bėtų. 

Jei botumėte jau įsiskolinęs 
10,000 dol., tai norėdami tą 
skolą per metus atmokėti, tu
rėtume kas mėnesį mokėti 913 
dol. (už procentus 951 dol.). 
Per 3 metus — kas mėnesį 
mokėti tektų po 357 dol., o 
procentų per tuos metus 
užmokėtumėte 2,855 dol., o 
per 5 metus, į mėnesį tektų 
mokėti 249 dol., o už procen
tus užmokėtumėte 4,947 dol. 

Daugelis galvoja, kad jie nei 
nepajus, kaip kas mėnesį mo
kėdami nustatytą skolos mini
mumą, išsimokės, o nepagal
voja, kiek pinigų praranda, 
mokėdami tokius didelius pro
centus. Jei jus vargina skai
čiai, arba jie jums nieko nesa
ko, tai geriausias mastas pa
justi, kad esate įsiskolinęs per 
daug, yra jūsų nuolatinis rū
pestis, įtampa, nemiga. 

Jei norite nusikratyti sle
giančių skolų, pirmas žingsnis 
yra nuspręsti, kam užmokėti 
pirmiausia. Ogi tam, kas rei

kalauja aukščiausių procentų. 
Kadangi kredito kortelės pa

prastai turi aukščiausią pro
centą, tai reikėtų jų skolas 
pirmiausia atmokėti. Kitos 
skolos, kurios irgi turi aukš
tus procentus, yra „unsecured 
credit lines", „finance compa-
ny loans* ir „pay-day loans". 
„Pay-day loans" — tai kada 
pasiskolinate, užstatydami sa
vo ateityje gaunamą algą. 
Taip pat didžiųjų krautuvių 
kredito kortelės turi irgi labai 
aukštus procentus, aukščiau
sius, kurie yra įstatymu lei
džiami. 

Tuo tarpu studentų pasko
los, namų paskolos — ir 
Jiome eųuity" paskolos turi 
mažą paskolų procentą ir jas 
atmokėti nėra taip labai sku
bu. Taip pat turėtumėte žino
ti, kad namų paskolų ir „home 
eąuity" paskolų procentai gali 
būti nurašomi nuo federalinių 
mokesčių. Kai kurie kredito 
kortelių savininkai galvoja, 
kad, paimant naujas siūlomas 
korteles su žemesniu paskolos 
procentu, yra geras būdas ma
žinti kredito kortelės skolą, 
bet reikia žinoti, kad tie žemi 
procentai skaičiuojami tik ko
kius 6 mėnesius, daugiausia 
iki 9 mėnesių, o paskui pro
centai pakeliami. 

Asmenys, kurie dažnai kei
čia korteles ir perveda senų 
kortelių skolas į naujai įsigytą 
su žemu procentu kortelę, 
praktiškai irgi turi problemų, 
nes tas keitinėjimas kenkia jų 
kredito geram vardui. Kredito 
kortelių savininkai yra ragi
nami mokėti kas mėnesį, kiek 
galima daugiau, jei ir ne visą 
skolą. Atminkite, juo ilgiau 
turite skolą, tuo daugiau ji 
kainuos- atmokant. Tik, didi
nant mėnesinius mokėjimus, 
gali padėti jums išbristi iš sko
los. 

Papuolus į bėdą — į didelę 
kredito kortelės skolą, kreip
kitės į biudžeto planuotoją — 
„budget planner", žinoma, į 
tokį, kuris turi leidimą tokiam 
planavimui, arba kreipkitės į 
įstaigą, kuri gali jums padėti 
konsoliduoti skolą ir išsiderėti 
žemesnį procentą. 

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos. 

• Tarp svetimų, be pinigų -
net ir sapne baisu. 

Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, 
Kas žmogui į mintį neatėjo, 
Tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli 
1 Kor. 2,9 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
ONA 

MAILAITĖ 
DRŪTIENĖ 

Jau penkeri liūdni ir skaudūs metai praėjo be Tavęs, 
kada išvargusi širdis sustojo plakti ir užmerkei akis 
amžinai. 
Su giliu liūdesiu ir meile prisimename mūsų brangią 
ir niekuomet neužmirštamą Žmoną, Mamytę ir 
Močiutę, kuri sugrįžo į Viešpaties Namus 1995 m. 
birželio 5 d. 
Šv. Mišios už Velionę bus atnašaujamos birželio 4-tą 
dieną 10t30 vai. ryto Švč. Mergelės Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, Čikagoje ir 
Bartininkų parapijoje, Lietuvoje. 
Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. Onutę 
savo maldose. 

Liūdinti šeima: vyras Antanas, dukterys 
Joana, Ramutė ir Teresė su šeimomis. 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 3 d., šeštadienis 

GAUJAS — DAIMID 
FUNERAL. D I R E C T O R S 

I P 

Directq« of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
7 GĖRALO F. DAIMID 

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

5 2 0 0 W . 9 i S L 
O a k L a w i į l L 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

PROVIDING SERVICE 
THROUGHOUT CHICAGOAND SUBURBS 
ZL CLOSETOHOME 

9900 W. 143 S t . 
O r l a n d P a r k , EL 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
Palos Hills, IL 
708-974-4410 

MANO GIMINĖS PASITIKĮ MANIM, 
NES AŠ PASITIKIU 
WESTERN UNION! 

.. 

Siųsdamas dolerius savo giminėms 
Lietuvoje per VVESTERN UNION, 

galite būti ramus. Si didžiulė bendrovė, 
veikianti virš 120 metų 78,000 vietovių 
ir 178 -iose šalyse, siūlo saugų pinigų 

persiuntimą per kelias minutes. 
Lietuvoje VVESTERN UNION agentai 

aptarnauja 100 vietovių. 
Be to, WESTERN UNION 

kainos yra prieinamos. 

Informacija: teL 1-800-325-6000 
www.westernunion.com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Thm farnttt way to mnd money tuorlduride"* 

A. f A. 
BRUNO G. SHOTAS 

Mirė 2000 m. birželio 1 d. 11 vai. ryto Čikagoje, sulaukęs 
78 metų. 

Gyveno Oak Lawn, IL, ir Minoąua, WI, anksčiau 
Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė Gilman, IL. 

Nuliūdę liko: žmona Lucille Dagytė, dukros: Christine 
Barnaby, Nancy Shotas, sūnus Vincent, marti Jeanine; 
anūkai: Theresa Barnaby, Kevin Shotas ir Caroline Shotas; 
brolis Vitas su šeima Lietuvoje; sūnėnas Vytautas Šatas 
su žmona Ramute ir šeima; pusbrolis dr. Richard Grisius 
su šeima. 

A.a. Bruno pnklausė Knights of Columbus, Cardinal 
Mundelein Cour.al #3024, Lietuvos Vyčiams, kuopa #112, 
Lietuvių Tautinių šokių institutui, American Legion 
Darius-Girėnas, Post #271, McDonald-Linn V.F.W. Post 
#255. Taip pat Velionis buvo I-mos Lietuvių tautinių šokių 
šventės pirmininkas ir vadovas bei „Ateities" tautinių 
šokių grupės vadovas; buvo US Air Force veteranas. 
Priklausė ir daugeliui kitų organizacijų. 

Velionis Bruno pašarvotas sekmadienį, birželio 4 d. nuo 
3 iki 9 v.v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87 St., 
Evergreen park, EL. Laidotuvės pirmadienį, birželio 5 d. 
Iš laidojimo namų 10 vai. ryto Velionis bus atlydėtas i Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Bruno 
bus palaidotas Šv. Kazimiero "lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukros, sūnus, anūkai, brolis 
i r kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Dor.ald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
MARTHA RAČKAUSKIENĖ 

VINTER 
Mirė 2000 m. gegužės 31 d., sulaukusi 85 metų. 
Gyveno Cicero, EL. Gimė Latvijoje, Rygoje. Amerikoje 

išgyveno 47 metus. 
Nuliūdę liko: dukra Violeta Kavaliūnas, sūnus Algis 

ir marti Patricia Račkauskas; anūkai: Vida, Halsey, Rūta, 
Edmundas su žmona Barbara Kavaliūnai, Tracy su vyru 
Derėk Račkauskas- Wo, J.D.S; proanūkai: Dovydas, 
Viktorija, Andriukas. 

Velionė pašarvota sekmadienį, birželio 4 d. nuo 3 iki 6 
v.v. Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 Str. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 5 d. Po religinių 
apeigų 10 vai. ryto laidojimo namuose, Velionė bus 
palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukra, sūnus, marti, anūkai ir proanūkai 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus.Tel. 800-994-7600. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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 PARKAVĘ. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-478-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1-708-652 5245 

http://www.westernunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* 

Ruoškitės nepakartojamai muzikos šventei! { Čikagą koncertuoti atvyk
sta du Lietuvos vardą pasaulyje garsinantys muzikantai - smuikininkas 
Vilhelmas Čepinskis ir pianiste Guoda Gedvilaitė. Prieš savo koncertą 
garsiojoje Carnegie Hali salėje I koncertas New Yorke vyks birželio 27 d.) 
muzikantai užsuks ir į Čikagą, kur birželio 18 d., sekmadienį, 1 val.p.p. 
Pasaulio lietuvių centre surengs vienintelį koncertą. Jų atliekamoje pro
gramoje skambės kompozitorių Brahms, Saint-Saens, Ravel, Elgar, Rach-
maninov. Pcnce. Mendelssohn ir Sarasate kūriniai. Šį klasikinės muzi
kos koncertą organizuoja Pasaulio lietuvių centras. 

Kun. dr. Kęstučio Trima
ko kunigystės 40 metų jubilie
jaus šventei vietas prašome 
užsisakyti jau dabar, kad ži
notume, kiek maisto užsakyti. 
Užsakymus priima Mėta Ga-
baliene tel. 708-863-1911 arba 
paštu: 1828 S.*49th Court. Ci
cero. IL 60804. Čeki (po 8 dol. 
asmeniui už maistą ir šven
tėms išlaidoms* išrašyti: Mėta 
Gabalis. Šventė vyks sekma
dienį, birželio 25 d., Šv. Anta
no parapijoje. 1501 S. 50 Ave-
nue, Cicero. IL. 9 vai.r. bus 
aukojamos iškilmingos padė
kos Mišios, o po jų - vaišės ir 
pasisvečiavimas parapijos sa
lėje. 

Ruošiatės pirkti nekilno
jamą turtą? Island Mortgage 
Xetwork Inc. bendrovės '5958 
S. Puiaski Road. Chicago) pas
kolų skyriaus darbuotojas 
(Loan OfYIcer) N'auris Tanke-
vičius rengia specialų semina
rą, kuriame pasakos apie pa
skolos finansavimo procesą. 
Bus aptarti šie klausimai: 
nuomoti ar pirkti, kokios ver
tės nuosavybę pirkti, kokios 
rūšies paskolą imti, koks pa
skolos procesas. Teisiniais 
nuosavybės pirkimo klausi
mais čia taip pat konsultuos 
advokatas Robertas Ralis. Se
minaras vyks birželio 9 d., 
penktadienį, 7:30 val.v. Jauni
mo centro kavinėje '5600 S. 
Claremont Ave.). Prašome iš 
anksto paskambinti ir užsire
gistruoti tel. 773-735-3555 ar
ba ipager) 773-461-0961. 

Dėmesio! Dėmesio! XI Lie
tuvių tautinių šokių šventės 
rengimo komitetas praneša, 
kad yra likęs tam tikras skai
čius bilietų. Todėl skatiname 
lietuviškąją visuomenę, ža
dančią šventėje dalyvauti, už
sisakyti bilietus kuo greičiau. 
Bilietų užsakymai nuo birže
lio 1 d. yra priimami tik telefo
nu skambinant: Vytautui Ta-
seckui tel. 905-824-4461 arba 
Janei Vingelienei tel. 416-233-
8108. Bilietus, kurių užsaky
mus (telefonu ar paštu) šven
tės rengėjai gaus po birželio 1 
d., reikės atsiimti asmeniškai 
Regai Constellation viešbutyje 
(900 Dixon Road, Etobicoke, 
Ontario) prie informacijos sta
lo, kuris pradės veikti birželio 
30 d. 12 vai. 

Našliu, našliukų ir pavie
niu klubo gegužinė vyks bir
želio 11 d., sekmadienį, Šaulių 
salėje, 2417 W. 43rd St. 
Pradžia - 12 vai. Bus gardaus 
maisto, gėrimų ir smagios mu
zikos. Dalyvaukite ir smagiai 
praleiskite dieną! 

Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovas Vašingtone Al
gis Rimas atvyks į Čikagą tar
tis su ALTo valdyba bei estų ir 
latvių atstovais NATO plėtros 
klausimu. Ta proga lietuvių 
visuomenei jis skaitys prane
šimą apie Lietuvos įstojimo į 
NATO esamą padėtį. Susitiki
mas vyks birželio 10 d., šešta
dienį, 4 val.p.p. Balzeko mu
ziejaus Gintaro salėje. Visus 
kviečia ALTo valdyba. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" butelio 7 d., 
trečiadieni, 2 val.p.p. numaty
ta sveikatingumo paskaita nu
kelta į vėlesnę datą. Vėl tu
rėsime progos pasiklausyti 
Silvijos Simanonienės sukurtų 
eilių ir dainų, dukrai Audrai 
pritariant gitara. Viešnios, at-
vykdamos iš Lietuvos, atsive
žė nemažą „dainų skrynią'', 
kurioje telpa dar daug negir
dėtų dainų. Maloniai kviečia
me visus atvykti, pasiklausyti 
ir padraugauti su dainininkė
mis. Bus ir bendri pietus. 

»/ - ** ' i< i \ 

Net 33 paplūdimiai prie 
Michigan ežero Čikagoje jau 
pasiruošę sutikti iškylautojus, 
maudynių ir golfo mėgėjus. 
Vasaros mėnesiais paplūdi
miai paprastai veikia nuo 9 
val.r. iki 9:30 val.v. Štai pieti
nės pusės sąrašas: 

Calumet South (9900 
South); 

Calumet Beach (9800 South) 
- laivų prieplauka, namelis, 
poilsio vieta, uškandinė, maši
nų stovėjimo aikštelė; 

Calumet North (9600 
South); 

79th Street (7900 South); 
Rainbow Beach (2873 East 

75th Street) - du paplūdimio 
nameliai, poilsio vieta, užkan
dinės, mašinų stovėjimo aikš
telė, tinklinio, krepšinio, teni
so, futbolo aikštelės, žaidimų 
vietos; 

Arthur Ashe Beach Park 
(2701 East 74th Street) - žai
dimų aikštelė, teniso ir tinkli
nio aikštelės; 

South Shore Beach (7100 
South) - paplūdimio namelis, 
poilsio vieta, užkandinė, maši
nų stovėjimo aikštelė; 

67th Street Beach (6700 
South); 

Jackson Beach (63rd Street 
Street) - paplūdimio namelis, 
poilsio vieta, užkandinė, maši
nų stovėjimo aikštelė; 

Jackson Park Golf and Dri-
ving Range (63rd and Lake 
Shore Drįve) - istorinis golfo 
laukas; . 

Jackson Beach (57th Street) 
- poilsio aikštelė, užkandinė, 
mašinų stovėjimo aikštelė;. 

Jackson Beach (49th Street) 
- poilsio vieta; 

31st Street Beach (3100 
South) - poilsio vieta, 
užkandinė, mašinų stovėjimo 
aikštelė, žaidimų aikštelė; 

12th Street Beach (1200 
South) - poilsio vieta, mašinų 
stovėjimo aikštelė, Stephani's. 

I golfo aikšteles užsiregist
ruoti galima skambinant tel. 
312-245-0909; kita informacija 
tel. 312-747-2623. 

Čikagos lietuvių moterų klubo nares ruošia :j6-ajį ..Gintaro" pokyli, kurio metu visuomenė bus supažindinta su 
penkiomis debiutante m i s Pokylis vyks birželio 18 d., sekmadieni, 5 vai p.p. Martiniąue salėje. Bilietus užsisa
kyti įgilina skambin.mt tol 773-582-3820. Nuotraukoje iš kaires sėdi: Elena Čiiinauskienė, Ruth Hoffman, So
fija Žukaitė, klubo pirmininko Birutė Zalatorienė. Irena Norbutienė. Stovi: Nijolė Kaveckienė ir „Gintaro" po-
kvli" ko::i:teto pirmininko Ramoną Kaveckaite. 

• 

Čikagos ir apylinkių atei
tininku Šeimos šventė sek
madienį, birželio 11 d., bus 
pradėta 9 vai- r. šv. Mišiomis 
Pal. J. Matulaičio misijoje. 
Melsimės už gyvuosius ir mi
rusius ateitininkus. Po Mišių, 
10:30 vai. r. PLC didžiojoje sa
lėje bus iškilmingas posėdis, 
kurio metu įžodį duos mokslei
viai ir jaunučiai. Žodį tars iš 
Lietuvos atskridęs kun. Anta
nas Saulaitis Posėdžiui pasi
baigus vyksime į Ateitininkų 
namus dalyvauti ten ruošia
moje gegužinėje. Tikimės, kad 
visi uniformuoti jaunučiai, 
jauniai, moksleiviai, studentai 
ir sendraugiai šioje šventėje 
dalyvaus ir sekmadienį pra
leis kartu, džiaugdamiesi ma
lonia ateitininkiškos šeimos 
dvasia. Kviečiame dalyvauti 
visus artimuosius ir draugus. 

VISI— J LABDAROS 
BENGINH 

Sovietų Sąjungai 1940 me
tais okupavus Lietuvą, Ameri
kos patriotai lietuviai iškart 
tais pačiais metais rugpjūčio 
mėnesį įsteigė komitetą Lietu
vai gelbėti, kurį vėliau pavadi
no Amerikos' lietuvių Taryba 
— sutrumpinai ALTu. O pat
riotai buvošie: Leonardas ši
mutis, dr. Pįjus Grigaitis, My
kolas Vaidyla, Antanas Olis ir 
Juozas Laueka. šiam komite
tui vienam buvo per daug at
likti politinį Ir šalpos darbus. 
Todėl 1944 metais jie įkūrė 
kitą komitetą, kurį pavadino 
Bendru Ain'erikos Lietuvių 
Šalpos Fondu, ir jam pavedė 
rūpintis tik 'šalpos reikalais. 
Visi žinome1/ kad BALFo šal
pos ranka pasiekė net Gulago 
tremtinių stovyklas ir tuo bo
du buvo išgelbėta daug tremti
nių. BALFo skyriai buvo 
įsteigti visoje Amerikoje, vi
sose vaistuose. Laikui bėgant, 
keitėsi sąlygos ir mažėjo sky
rių skaičius. "Pats didžiausias 
buvo Marąuettė Parko sky
rius. Laikas po laiko, keičian
tis gyventojams, pasikeitė ir 
BALFo veik&, veiklos badas. 
Pirmiau suruošdavome di
džiules gegužines, kurios duo
davo daugiau kaip 2,000 dole
rių pelno. Dabar tokios gegu
žinės negalifile suruošti, o šal
pa vis tiek" yra reikalinga, 
nors Lietuva' ir laisva. Todėl 

. vietoj rengtos gegužines BAL
Fo Marquett» Parko skyrius 
rengia kitą renginį — š.m. bir
želio 11 d., sekmadieni, tuoj 
po lietuviškų pamaldų Švč. M. 
Marįjos Gimimo parapijos 
bažnyčios parapyos salėje ruo
šia cepelinų pietus, kurių me
tu bus ir dovanų paskirstymas 
bei trumpa meninė programa. 
Be to, galbūt kai kurie žinoda
mi BALFo atliktus darbus ir 
dabar dar atliekamus, galės 
įteikti ir atikeles — didesnės 
ar mažesnės — visos jos bus 
maloniai priimamos. Stalų ne
reikia iš anksto užsakyti, tik 
iš bažnyčios — ir į salę. Vi
siems užteks vietos ir cepeli
nų. Taip pat bus kavutė ir 
koks sausainėlis prie kavos. 

Taigi valdyba maloniai kvie
čia visus tuoj po šv. Mišių tie
siai į parapijos salę. Savo atsi
lankymu paremsite BALFą ir 
šalpos reikalinguosius brolius 
ir seses lietuvius, kurie bus 
jums dėkingi. Visi skaitome ir 
žinome, kad dar daug yra šal
pos reikalingų tautiečių mūsų 
tėvynėje ir kitur. 

Ištieskime jiems pagalbos 
ranką, dalyvaukime pietuose. 

Ant. Repšienė 
At siiist.t fy.HJtiiK t i 

„Bažnyčios žinios", 2000, 
Nr. 9. Spausdinamas popie
žiaus Jono Pauliaus n laiš
kas 34-osios pasaulinės komu-
nikavuno dienos proga, ku
riame pabrėžiama, kad „šian
dien skelbti būtina žiniask-
laidoje ir per žiniasklaidą. 
'Bažnyčia jaustųsi kalta 
Viešpačiui, jeigu nesinaudotų 
šiomis galingomis priemonė

mis' ". „Bažnyčios Lietuvoje" 
skyrelyje pranešama apie 
gegužės 5 d. pasirašytas Šven
tojo Sosto ir Lietuvos Respub
likos sutartis; skelbiamas ar
kivyskupo S. Tamkevičiaus 
viešas laiškas dėl dienraščio 
„Lietuvos rytas" publikacijos 
apie tariamas Šventojo Tėvo 
ligos priežastis, kompromituo
jančios ne tik šią asmenybę, 
bet ir Bažnyčią (toliau šia 
tema skelbiamas kolektyvinis 
Vilniaus medikų klubo laiškas 
„Kam naudinga šmeižti Šven
tąjį Tėvą"); Telšių vyskupijoje 
diakono šventimai suteikti 7 
Telšių kunigų seminarijos 
auklėtiniams; paminėtas Ka
talikų teologijos fakulteto Vy
tauto Didžiojo universitete 
dešimtmetis; Kaišiadoryse 
pašventinti Maltos ordino pa
galbos tarnybos namai; kun. 
Nikodemas Švogžlys-Milžinas 
(1899-1985) po mirties LR pre
zidento apdovanotas Žūvan
čiųjų gelbėjimo kryžiumi, nes 
1944 m. nuo mirties išgelbėjo 
14 žmonių, tarp jų keletą žy
dų. Šiame numeryje teikiama 
informacija ir dokumentinė 
medžiaga, skirta 47-ąjam 
Tarptautiniam eucharisti
niam kongresui. 

ŠAKIEČIŲ SUSIRINKIME — VIEŠNIA 
IŠ LIETUVOS! 

Iš Šakių krašto kilusi, o da- vo prisimintos motinos ir mo-

„Pensininkas", 2000, N. 3. 
Pagal Lietuvos medicinos en
ciklopediją pateikti kenksmin
gi profesiniai veiksniai. Gydy
tojai aiškina, kas yra skyd
liaukės valioje. Apie jaunystę 
visam laikui,- sėfcĄnt prof. M. 
Krištopaičio straipsniu žurna
le „Medicinos tso$ja; ir prak
tika". Mokslininkai pagaliau 
įsitikino, kad šokoladą valgyti 
sveika, o didikiais kiekiais 
vartojamas vitaminas C kal
tinamas skubinąs arterijų su-
kietėjimą. „ Seklyčios" gyveni
mo vaizduose: susitikimai su 
vysk. E. Bartuliu, PLB atsto
vu Lietuvoje G. Žemkalniu ir 
kiti įvairūs renginiai. 

„Laiškai lietuviams", 
2000, gegužė. Įvadiniame 
straipsnyje kun. J. Vaišnora, 
MIC, apžvelgia Marijos šlo
vinimo tradiciją amžiams bė
gant. „Laiškų lietuviams" 
auksinio jubiliejaus proga 
kalbą pasakė Lietuvos genera
linis garbės konsulas Čika
goje Vaclovas Kleiza, padė
kojęs tėvams jėzuitams už šį 
leidinį, o Laima Krivickienė 
pateikia informaciją aP' e 

pačią jubiliejaus šventę Jauni
mo centre. „Ir bedievybė, ir 
tikėjimas įrodo Dievą",- sako 
Ignas Naujokas. Apie kančią, 
pabudimą ir tapatybę kalba 
kun. dr. K. Trimakas. Kalbos 
skyrelyje J. Vaišnys, SJ, 
moko, kaip, ravint piktžoles, 
neišravėti javų. „Tėvynės" 
skyrelyje L. Krivickienė pra
neša apie Lietuvos naujienas. 

bar Kaune gyvenanti Irena 
Belickienė dalyvavo pusmeti
niame Čikagos šakiečių klubo 
susirinkime gegužės 10 d. į 
Šaulių salę susirinkę apie 40 
šio klubo narių šalia kitų da
lykų galėjo išgirsti ir šios Sibi
ro tremtinės pasakojimus apie 
gyvenimą tėvynėje. 

Susirinkimą pradėjo klubo 
pirmininkė Ema Balzarienė, 
kuri pasveikino atvykusius 
narius. Metinio susirinkimo, 
įvykusio pernai prieš pat Ka
lėdas, protokolą perskaitė sek
retorė Jean Banienė. 

Apie klubo finansinę būklę 
kalbėjo naujasis iždininkas 
Jonas Krumplys. Jis pažymė
jo, jog ižde yra daugiau negu 
19,000 dolerių. Tačiau jis pa
reiškė, jog savo mokesčius yra 
susimokėję tik 45 nariai, o kiti 
to dar iki šiol nepadarė. 

Buvo pranešta, kad nuo pra
ėjusio susirinkimo mirusių ar 
susirgusių nebūta, ir ta žinia 
narius gana gerai nuteikė. Ka
dangi susirinkimas vyko prieš 
pat Motinos dieną, tai čia bu-

Buvusi Sakietė Irena Runaitė-Be-
lickienė dalyvavo Šakių klubo susi
rinkime. Nuotr. E. Sulaičio 

čiutės. Be to, buvo paskelbta 
ir apie klubo rudeninį renginį, 
kuris šiemet bus spalio 8 d. 
Šaulių namuose. Tada įvyks 
vadinamoji JJerliaus šventė". 

Baigiantis susirinkimui, bu
vo pakviesta pakalbėti viešnia 
iš Lietuvos, garsaus partizano 
Prano Runo sesuo ir kito par
tizano — Liudo Belicko žmona 
Irena Belickienė. Ji kaip tik 
tuo metu viešėjo Čikagoje ir 
čia lankė savo artimuosius. 
Viešnia atsivežė savo sesers 
Birutės Šidlauskienės parašy
tą knygą (1999 m. ją išleido 
Marijampolės leidykla „Ramo
ną"), kurioje aprašoma visos 
Runų šeimos partizaninė veik
la ir tremtis Sibire. Viešnia 
turėjo daugiau šios vertingos 
knygos, pavadintos „Tau, ma
no tėvyne", kopijų, kurias su
sirinkusieji Šakių klubo nariai 
įsigijo. Visiems nariams buvo 
įdomu išgirsti iš viešnios lūpų 
apie gyvenimą tėvynėje, kuris, 
deja, šiuo metu nėra rožėmis 
klotas. 

Čia reikia pažymėti, kad Ša
kiečių klubas (iš pradžių buvo 
pasivadinęs Šakių apskrities 
klubu) — buvo įsteigtas 1937 
m. vėlyvą rudenį Cicero. Pir
muose klubo narių susirinki
mų protokoluose apibūdinami 
klubo tikslai buvo tarpusavio 
bendravimas ir aukų telkimas 
Šakių bažnyčios statybai bei 
kitiems lietuvių kultūriniams 
reikalams. 1956 m. klubo pri
imtų įstatų pirmame straips
nyje klubo tikslai taip prista
tyti: palaikyti bei ugdyti 'lietu
vybę, lietuvišką dvasią ugdan
čias institucijas (kultūrinės 
bei labdaringas). Gaila, kad 
dabartiniu metu kultūrinių ir 
labdaringų reikalų rėmimas 
jau yra gerokai sumažėjęs. 
Bet reikia manyti, kad jis ir 
vėl užims deramą vietą šio 
klubo narių tarpe. 

E. Šulaitis 

Shcitpi 
• Namams pirkti pasko

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

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

• „Saulutė", Lietuvos 
vaiku globos būrelis, dėkoja 
už aukas padėti našlaičiams, 
invalidams vaikams, daugia
vaikėms šeimoms bei studen
tams Lietuvoje. Aukojo.Nancy 
irRobertRatch$30 a.a. Rapolo 
Montrimo atm.: Marija Andri-
jonaitė $240 paremti mergaitę 
metams; Audrey ir Martin 
Grūs Foundation $7,000 auto-
busėliui vežioti kaimo vaikus į 
mokyklą. Labai ačiū! „Sau
lutė", 419 Weidner Rd., 
BufTsuo Grove, IL 60089. TeL 
847-537-7949. F a z ID*36-
3003839. 

• Aldona ir dr. Antanas 
Lipakiai, Wood Dale, IL, glo
boja vieną našlaitį Lietuvoje. 
Pratęsdami paramą kitiems 
metams, atsiuntė $150. Lie
tuvos našlaičiams aukoja: $75 
Holy Wisdom Byzantine Catho-
lic Church, Flanders, NJ; $50 
Rita J. Pugliese, Medford, NJ; 
$26 Sisters of Casimir—Holy 
Family Villa, Lemont, IL; $25 
Daniel D. Staniskis, Flanders, 
NJ. Dėkojame visiems gerie
siems ir dosniesiems auko
tojams už aukas, už paramą 
Lietuvos vaikams. „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
1X60629. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai TeL 773-
233-6335. 

• Automobilio, namu ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pss A.Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9489 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk, 
D* 60805.2325. TeL 708-422-
3455. 

• BALTIC MONUMENT8, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8448. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

ADVOKATAS 
ONTAJtAS F. ČEPtNAS 
• H SJtahski • * , ONsJą O. «06» 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Civilinės i* •HmJMlIiiSa bjfkit 
62478JEedalsAt 

Cbieago,n, 
TeL 773-778-9700 

ToOflrse24hr.8M-778«741 
Darbo vai. nuo 9 VJ. iki 5 v.v. 

9v.r. ikUv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis lietuvninkas 

4536W.68Strsat 
Cbieago, 0,80629 

(Skersai gatvSa nuo .Draugo") 
Tai, 77S-M44100. 
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