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Modernieji krikščionys 
demokratai šliesis prie 
„naujosios politikos'' 

Vilnius , birželio 15 d. 
(BNS). Modernieji krikščionys 
demokratai teigia suradę są
lyčio taškų su vienais „nau
josios politikos" skelbėjų — 
centristais. 

Kaip sakė prieš porą mė
nesių susibūrusios Moder
niųjų krikščionių demokratų 
sąjungos (MKDS) pirmininkas 
Vytautas Bogušis, ketvirta
dienį j is ir jo kolega parlamen
ta ras Algis Kašėta susitiko su 
Centro sąjungos (CS) pirmi
ninku Romualdu Ozolu bei CS 
pirmininko pavaduotoju Vid
mantu Staniuliu. 

„Galbūt ir mes galėtume 
įsilieti į formulę 3+1. Prie libe
raliosios pasaulėžiūros būtų 
gerai ir krikščioniškajai de
mokratijai atstovaujantys 
žmonės", sakė V. Bogušis. 

Centro sąjunga ka r tu su 
Naująja sąjunga (NS, socialli
beralais) bei Lietuvos liberalų 
sąjunga paskelbė surengsianti 
„naujosios politikos" konferen
ciją. J ą ėmėsi globoti preziden
tas Valdas Adamkus , kuris 
pirmasis pavartojo „naujosios 
politikos" sąvoką savo meti
niame pranešime. 

Anot V. Bogušio, susitikime 
sutar ta , kad yra galimas 
MKDS ir „naujosios politikos" 
atstovų bendradarbiavimas 
iki Seimo r inkimų ir po jų. 
MKDS vadovo teigimu, susiti
kimą pasiūlė surengti R. Ozo
las. 

Pasak V. Bogušio, MKDS ir 

Bažnyčia — prieš valstybinių 
mokyklų pasaulietinimą 

centristai turi bendrų požiūrių 
dėl perspektyvinės politinės 
raidos, politikos formavimo iki 
2010 metų. „Tikimės, kad 
Centro sąjungos vadovai infor
muos savo partnerius ir sė
sime keturiese prie derybų 
stalo, sakė V. Bogušis. 

R. Ozolas susitikimą apibū
dino kaip „darbinį pokalbį", 
pereinant iš „kuluarinio lyg
mens" į „konsultacijų lyg
menį". „Tai, ką išsiaiškinome, 
leidžia daryti išvadą, kad ga
lime informuoti bendradar
bius socialliberalus ir libera
lus, kad reikia susėsti visiems 
keturiems, jeigu NS ir LLS 
pripažins, kad tai reikalinga," 
sakė R. Ozolas. Jis patvirtino 
„referuosiąs savo galimiems 
porinkiminės koalicijos part
neriams, kad modernieji krikš
čionys demokratai norėtų su 
mumis derėtis dėl galimo ben
dradarbiavimo ir prieš Seimo 
rinkimus, ir po jų". „Manau, 
kad tai yra svarbu, kad 
krikščioniškos vertybės būtų 
atstovaujamos liberalioje vi
suomenėje", sakė R. Ozolas. 

Savaitgalį numatoma su
rengti Centro, Liberalų, Nau
josios sąjungų ir Moderniųjų 
krikščionių demokratų parti
jos vadovų susitikimą. 

Romualdas Ozolas, Rolan
das Paksas, Artūras Paulaus
kas ir Vytautas Bogušis susi
tiks sekmadienį Molėtų rajo
ne, prie Bebrusų ežero, kur 
vyks socialliberalų sąskrydis. 

Viln ius , birželio 14 d. 
(BNS) — Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos ats tovas mano, 
kad Konstitucinio teismo 
sprendimas dėl valstybės ir 
religinių bendruomenių mo
kyklų veda prie bendrų Baž-

Vilniaus meras: 
Puolimas dėl skolų 

— politika 
Vilnius , birželio 16 d. 

(BNS) — Vilniaus meras, Li
beralų sąjungos pirmininkas. 
Rolandas Paksas puolimą dėl 
savivaldybės skolos valstybes 
biudžetui laiko politiniu. Dien
raščiui „Lietuvos ;ytas" R. 
Paksas tvirtino esąs įsitikinęs, 
jog skandalas dėl savivaldybės 
skolų sukel tas tik norint su
kompromituoti jį ir jo vado
vaujamą Liberalų sąjungą. 

„Vien Vilniuje savivaldybės 
valdymo sferai nepriklausan
čių įmonių ir įstaigų fizinių 
asmenų pajamų mokesčio 
įsiskolinimai siekia 235 mln. 
litų", sakė R. Paksas . Pasak 
jo, miesto biudžeto padėtis yra 
„tiesiog tragiška", nes anks
tesnė miesto taryba patvirtino 
tokį šių metų biudžetą, kuris 
leis švietimo įstaigų darbuoto
j ams darbo užmokestį mokėti 
devynis su puse mėnesio, so
cialinio draudimo mokesčius 
— vos šešis su puse mėnesio. 

Skandalas dėl Vilniaus 
miesto skolų kilo prieš savai
tę, finansų ministerijai pra
nešus, kad Vilniaus savival
dybė skolinga biudžetui 94 
mln. litų fizinių asmenų pa
jamų mokesčio. 

R. Paksas teigė, kad apie 
šias skolas Seimo komitetai ir 
Finansų ministerija žinojo 
visą laiką, o skolos susidarė 
vyriausybei nepervedant visu 
skirtų lėšų 

Rusijos prezidentas neteisus 
dėl NATO plėtros grėsmės 

pat pabrėžė, kad demokrat i -

Penktadienį Lietuvos prezidentas Vaidas Adamkus padekt;o labdaros ..Lithuanian Mercy Liti" ir ,,('hnsti:tn Reiief 
Services" atstovams už Lietuvai teikiam;} paramą bei išreiškė viltį, kad bendradarbiavimas :JUS plėtojamas ir ateit>je. 
„Mercy Lift" — viena didžiausių JAV lietuvių labdaros er^nizaeįų, teikianti parama Lietuvos sveikatos apsaugos 
sistemai. Lietuvai perduodamos medicininės įrangos ir me iikamentų verte viršija dešimtis milijonų litų. ..Christian 
Reiief Services", teikianti humanitarinę pagalbą visuose penkiuose žemynuose, bendradarbiauja su valstybių vietinė
mis panašaus pobūdžio organizacijomis medicinos srityje. 

Nuotr.: „Lithuanian Mercy Lift" vadovę Viligailę Lendraitienę sveikina prezidentas Valdas Adamkus. 
Vladimiro Gulevi&aus 'Elta; nuotr. 

JAV Senatas Rusijai primena 
Baltijos valstybių okupaciją 

nyčios ir valstybės mokyklų 
naikinimo. 

Konstitucinis teismas ant
radienį nustatė, kad Švietimo 
įstatyme apibrėžta religinių 
bendruomenių įtaka bend
roms valstybės ir religinių 
bendruomenių mokykloms 
prieštarauja Konstitucijai. KT 
nustatė, kad įstatyme numa
tyta galimybė religinei ben
druomenei teikti skyrimui to
kios mokyklos vadovą, orga
nizuoti pedagogų atestaciją 
prieštarauja valstybės ir Baž
nyčios atskirumo principui. 

Vyskupų Konferencijos ge
neralinio sekretoriaus padėjė
jas- kunigas Adolfas Grušas 
sakė, jog mokyklose duodamas 
išsilavinimas, tačiau tėvai turi 
teisę pasirinkti, kaip auklėti 
vaikus, todėl turėtų būti gali
ma pasirinkti mokyklas, ku
riose auklėjama „tam tikra 
kryptimi". „Grįžtame į tą pozi
ciją, kurioje buvome penkias
dešimt metų", komentavo A. 
Grušas, apgailestaudamas, 
kad iki šiol Bažnyčia suvokia
ma tik kaip organizacija. 

Jo manymu, vadovų sky
rimas ir pedagogų atestacija 
taip pat yra pagrįsta, nes no
rint mokykloje ugdyti vaikus 
tam tikra kryptimi, atitinka
mos pažiūros taip pat turi būti 
priimtinos ir kiekvienam pe
dagogui. Pasak jo, Bažnyčia 
kol kas nepajėgi steigti priva
čias mokyklas, be to jos būtų 
neprieinamos didžiajai daliai 
vaikų. 

Švietimo ir mokslo ministe
rijos duomenimis, šiuo metu 
Lietuvoje yra dvi mokyklos, 
kuriu steigėjas yra valstybe ir 
religine bendruomenė. Tai — 
Panevėžio katalikiškoji mer-
gmč'iu žemes ūkio mokykla ir 
Kauno aukštesnioji katechetų 
mokykla Katalikiškos pakrai-

Vašingtonas-Vilnius , bir
želio 16 d. (BNS) — Jungtinių 
Amerikos Valstijų Senatas 
priėmė nutarimą, kuriame 
sveikinamas Baltijos valstybių 
vaidmuo, 1990-1991 m. žlun
gant Sovietų sąjungai, bei jų 
sėkmė įgyvendinant politines 
ir ekonomines pertvarkąs. 

Senato nutarimas, kurį pa
siūlė ilgametis Lietuvos bi
čiulis, senatorius Richard 
Durbin, priimtas trečiadienį, 
pažymint 60-ąsias metines, 
kai Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo įjungtos į Sovietų są
jungą ir JAV pradėjo įgyven
dinti šių sovietų veiksmų ne
pripažinimo politiką. 

Nutarime pabrėžiama, kad 
JAV 60 metų nepripažino Bal
tijos valstybių įjungimo į 
SSRS bei prisidėjo, paremda
ma Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tautų siekius atgauti ir ne
priklausomybę. Baltijos val
stybės sveikinamos už savo 
nepriklausomybės atgavimą, 
vaidmenį, suvaidintą 1990-
1991 m. žlungant Sovietų 
sąjungai, politinių ir ekonomi
nių pertvarkų įgyvendinimo 
sėkmę, kuri gali paspartinti 
įstojimą į Europos ir Vakarų 
institucijas. 

JAV Senatas pareiškia re
mias regioninį Baltijos, Šiau
rės Europos valstybių ir Rusi
jos bendradarbiavimą bei ragi

na plėtoti bendradarbiavimą 
aplinkos apsaugos, teisėsau
gos, sveikatos apsaugos, pilie
tinės visuomenės plėtros ir 
verslo bei prekybos srityse, 
skatinti pastangas užtikri
nant Europos. Rusijos ir 
Šiaurės ir Baltijos regiono tai
kią, demokratinę, klestinčią ir 
saugią ateitį. -

Nutarimo įžangoje, be 
kita ko, pabrėžiama, kad 1940 
metais Sovietų sąjunga okupa
vo Baltijos valstybes ir prie
varta jas įjungė į SSRS. 

1940 m. liepos 15 d. JAV 
prezidentas Franklin Delano 
Roosevelt paskelbė įsaką, ku
riuo remiantis, visos Baltijos 
valstybių sąskaitos buvo 
įšaldytos, kad nepatektų į so
vietų rankas. Tų pačių metų 
liepos 23 d. viešai pirmąkart 
paskelbtas Valstybės departa
mento pareiškimas, kuriuo 
griežtai smerkiamas ir nepri
pažįstamas Baltijos valstybių 
užgrobimas. 

įžangoje sakoma, kad ir Ru
sijos Federacija pripažino Lie
tuvą, Latviją ir Estiją esant 
nepriklausomas ir suverenias 
valstybes. 

Pernu, birželio 16 d. (BNS) 
— Lietuvos premjeras užgin
čijo Rusijos prezidento perspė
jimus apie NATO plėtros neva 
keliamą pavojų, pareiškęs, jog 
naujų narių priėmimas į są
jungą tik sustiprins tarptauti
nį pastovumą. 

„Tolesnė NATO plėtra už
tikrins saugumą ir stabilumą 
Europoje bei paspartins lais
vos, klestinčios ir vieningos 
Europos sukūrimą", pareiškė 
Lietuvos ministras pirminin
kas Andrius Kubilius penkta
dienį po Estijos Pernu mieste 
įvykusio trijų Baltijos valsty
bių vyriausybių vadovų susiti
kimo. 

Anot jo, NATO plėtrai 
prieštaraujantys Rusijos pre
zidento Vladimir Putin pa
reiškimai „neprisideda prie 
saugumo ir stabilumo didini
mo regione". 

Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin ketvirtadienį Berly
ne pareiškė, kad Baltijos vals
tybių priėmimas į NATO su
keltų pavojų Rusijai. 

A. Kubilius pabrėžė, kad 
„NATO plėtra, skatinanti tar
ptautinį bendradarbiavimą, 
nėra nukreipta prieš kitas val
stybes, tarp jų ir Rusiją, ir 
Baltijos valstybių narystė 
NATO nekelia grėsmės Rusi
jai". Lietuvos premjeras pažy
mėjo, kad naujų narių — Len
kijos, Čekijos ir Vengrijos — 
priėmimas į NATO sustiprino 
pastovumą Europoje. Jis taip 

niame pasaulyje valstybės tu r i 
teisę laisvai pasirinkti savo 
saugumą užtikrinančias prie
mones. 

„Rusijos prezidento pasisa
kymai dėl NATO plėtros ir 
galimybes Baltijos valstybėms 
tapti NATO narėmis nuvylė, 
nes iš esmės kartojamos se
nos, atspindinčios šaltojo k a r o 
dvasią formuluotės, kur ių 
esmė — neleisti, įtakoti, do
minuoti", sakoma penktadienį 
paskelbtame Užsienio re ikalų 
komiteto (URK) pirmininko 
Audroniaus Ažubalio pare iš
kime. 

A. Ažubalio nuomone, V. 
Putin pasakymai rodo, kad 
Rusijos politika, kaip ir se
niau, siejama su senoviniu, te
ritoriniu mąstymu, o ne euro-
pietiškomis vertybėmis: pa
garba žmogaus teisėms, t a u t ų 
apsisprendimo teisei ir laisvei 
reikšti įsitikinimus. 

A. Ažubalis teigia, jog j a m 
kelia nerimą tai, kad V. P u t i n 
„savo pareiškimais iš esmės 
imasi revizuoti galiojančią 
Lietuvos ir Rusijos 1991 metų 
sutartį". 

URK. vadovas įsitikinęs, 
kad nuoseklus Lietuvos ir 
Vakarų demokratijų da rbas 
santykiuose su Rusija a tneš 
teigiamų rezultatų, ir Rusijos 
politikai suvoks, kad NATO 
užtikrina pastovumą ne t ik jos 
nariams, bet ir kaimynams. 

Seimūnai ragina aktyviau 
reaguoti į Rusijos pareiškimus 

Baltijos valstybės nusipelnė 
teisę įstoti į NATO 

Vilnius, birželio 16 d. 
(BNS). Pats faktas, jog latviai, 
estai ir lietuviai išliko gyvi so
vietų okupacijos metais, įta
kingo Amerikos laikraščio 
nuomone, yra geriausias įro
dymas, kad Latvija, Lietuva ir 
Estija vertos įstoti į NATO. 

„Mes turime teisingai iš
nagrinėti jų paraiškas įstoti į 
NATO. J ie jau daug kartų su
mokėjo stojamąjį mokestį", 
rašo ketvirtadienio numeryje 
laikraštis „VVashington Ti
mes". 

Gedulo dato> — 60-mečio —, 
kai SSSR okupavo Baltijos 
valstybes, d:eną laikraštis 
pažymėjo, jog pats latvių, lie
tuvių ir estų fizinis buvimas 

Ar Michail Gorbačiov liudys 
Sausio 13-osios byloje? 

Vilnius, birželio 14 d. 
(BNS) — Lietuvos apeliacinis 
teismas svarsto, ar kviesti liu
dytoju į teismo posėdį buvusį 
SSRS prezidentą Michail Gor
bačiov nuteistųjų 1991 metų 
sausio 13-sios byloje. 

Apeliacinio teismo bau
džiamųjų bylų skyriaus pirmi
ninkė sakė, kad iškviesti liu
dytoju M. Gorbačiov paprašė 
nuteistasis Juozas Jermalavi-
čius. Nuteistasis prašymą mo
tyvuoja tuo, kad M. Gorbačiov 
liudijimai padėtų išsiaiškinti, 
kas vadovavo tragiškiems įvy
kiams, ar prosovietinė Lietu
vos komunistų partija derino 
savo veiksmus su Maskva. 

Nuteistieji taip pat dar kar
tą prašo iškviesti liudytoju į 

pos mokyklų, kunos priklauso 
savivaldybei, Lietuvoje yra 11, 
12-koje mokyklų yra įsisteigu
sios religines bendrijos. 

teismą buvusius SSSR prem
jerus Nikolaj Ryžkov ir Valen-
tin Pavlov, buvusį SSSR 
Aukščiausios tarybos pirmi
ninką Anatoli Lukjanov. 

Pastaruosius nuteistųjų 
prašymus Apeliacinis teismas 
jau anksčiau vra atmetęs, nu
teistieji juos eikia pakartoti
nai. 

Buvęs prosovietinės LKP 
pirmasis sekretorius M. Buro
kevičius Apeliacinio teismo 
prašo kreiptis į Konstitucinį 
teismą, kad jis galėtų išaiš
kinti, ar tuometinės Aukščiau
sios tarybos 1990 m. nutari
mas uždrausti LPK/TSKP 
veiklą Lietuvoje neprieštaravo 
tuometiniam laikinajam ir pa
grindiniam įstatymui — Kons
titucijai bei Politinių partijų 
įstatymui. 

Jeigu nuteistųjų prašymai 
bus atmesti, greičiausiai pra
sidės teisminiai ginčai. 

rodo šių tautų drąsą ir valią 
išlikti. Laikraštis primena. 
kad tuoj po okupavimo sovietų 
valdžia traukiniais vežė mirti 
į stovyklas tūkstančius latvių. 
lietuvių ir estų. „Buvusi So
vietų Sąjunga fiziškai beveik 
išnaikino tuos, kurie drįso va
dintis latviais, lietuviais ir es
tais", pažymi laikraštis. „Žmo
nės, kurie buvo latvių, lietu
vių ir estų tautų sąžinė, turėjo 
pasirinkti: palikti savo tėvynę 
arba žūti 'žemės pakraštyje' — 
Kolymos lageriuose", pažymi 
„Washington Times". 

Laikraštis palygina su holo-
kaustu tai, kas buvo padaryta 
SSSR okupacijos metais Balti
jos tautoms, ir stebisi, kodėl 
amerikiečiai, kurie pasiryžę 
užkirsti kelią naujajam holo-
kaustui bet kurioje pasaulio 
vietoje, netaiko tų pačių stan
dartų latviams; lietuviams ir 
estams. 

* Estijos polit ikai sutin
ka, kad re ikėtų iš Rusijos 
pareikalauti kompensacijos už 
okupacijos metais Estijai pa
darytą žalą, tačiau abejoja, ar 
tokia kompensacija gali būti 
išpešta. „Estijai verta pateikti 
Rusijai reikalavimus kompen
suoti Sovietų sąjungos okupa
cijos metais padarytą žalą tik 
tuo atveju, jei tokią kompen
saciją iš Rusijos pavyks gauti 
Lietuvai", laikraščiui „EestL 
Paevaleht" sakė Tartu univer
siteto politologijos dėstytojas 
Kaido Jaanson. Jo žodžiais, 
dabar Estija neturi jokių gali
mybių pareikalauti iš Rusijos 
kompensacijos, todėl reikšti 
tokias pretenzijas būtų bep
rasmis užsiėmimas. Estijos 
parlamento deputato Kulio 
Arjakas nuomone. Lietuvos 

Vilnius , birželio 16 d. 
(BNS) —„Manome, kad URM 
privalo ne tylėti, o garbingai, 
aiškiai ir nedviprasmiškai, 
remdamasi tarptautine teise, 
reaguoti į Rusijos daromą poli
tinį spaudimą Lietuvai", sako
ma pareiškime, kurį pasirašė 
17 Seimo narių. Pasak jų, tai 
įpareigoja prieš 60 metų įvyk
dytos okupacijos „aukų ašaros 

parlamento sprendimas yra 
vien propagandinis, tačiau 
drąsus ėjimas. attm 

* Grupė parlamentaru 
prašo paaiškinti , kuo rem
damasi Seimo pirmininko pa
vaduotoja Rasa Juknevičienė 
pranešė, kad maždaug pusė 
Rusijos ambasados Vilniuje 
darbuotojų dirba žvalgybai. 28 
Seimo nariai pasirašė kreipi
mąsi į Seimo valdybą, prašy
dami „viešai atsakyti", kokius 
konkrečius įrodymus turi R. 
Juknevičienė. Parlamentarai 
teigia, kad faktais nepagrįsti 
pareiškimai kenkia tarpvals
tybiniams santykiams. 

* L ie tuvos sociallibe
ra la i (Naujoji sąjunga, NS) 
pareiškė, kad „su nerimu ste
bi" santykių su Rusija blogė
jimą, kaltindami tiek dabarti
nę Lietuvos konservatorių val
džią, tiek ir Kremlių. Vienai iš 
konservatorių vadovų Rasai 
Juknevičienei paskelbus Rusi
jos agresyvėjimą Lietuvos at
žvilgiu, socialliberalai ketvir
tadienį paskelbė pareiškimą, 
kad „ponia R. Juknevičienė 
tik pila alyvą į ugnį — apsun
kindama Lietuvos ekonomi
nius santykius su Rusija". R. 
Juknevičienė trečiadienį sakė, 
kad agresyvius Rusijos planus 
Lietuvos atžvilgiu liudija ir 
tai, jog. jos žiniomis, daugiau 
kaip pusė Rusijos ambasados 
Vilniuje personalo dirba tos 
šalies specialiosioms tarny
boms. BNSi 

ir kraujas, ir įsisavintos pamo
kos". 

1940 metų birželio 15 dieną 
Sovietų sąjunga įvedė savo ka
riuomenę į Lietuvą. 

Lietuvos parlamentarai „po
litine klastote", siekiant patei
sinti užpuolimą ir jos pasek
mes, pavadino prieš savaitę 
išplatintą Rusijos URM pa
reiškimą, jog Lietuvos aneksi
ja 1940 metais neva buvo 
teisėta, paprašius tuometinei 
Lietuvos valdžiai. 

Kremliaus atstovų pareiš
kimą apie tariamą lietuvių 
specialistų pagalbą čečėnų ko
votojams parlamentarai verti
na kaip melą. „Mūsų žmonių 
ten nėra, jų niekas nekvietė, o 
jei jų ten ir būtų savo valia, 
tai yra jų pačių apsisprendimo 
reikalas", sakoma pareiškime. 

Prieš kelias dienas Rusijos 
prezidento padėjėjas Čečėnijos 
klausimais Sergej Jas tžembs-
kij teigė, esą .,banditų būriuo
se Čečėnijoje" buvo samdinių 
iš Lietuvos. Lietuvos parla
mentarai šiuos pareigūno 
priekaištus įvertino „kaip savo 
nusikalstamų veiksmų suver-
timą kitiems ir savęs teisi
nimą". 

„Lietuva yra nepriklausoma 
valstybe, turinti savo kariuo
menę, savo sąjungininkus ir 
yra pasiryžusi ne tik išsakyti 
savo teisę ir nuomonę, bet ir 
ją apginti. Tai yra suverenios 
valstybės prerogatyva ir gyva
vimo sąlyga", mano Seimo na
riai. 

KALENDORIUS 
Birželio 17 d Adolfas, Daugan-

tas, Laura. Liudgailė, Vilmante. 
Birželio 18 d.: Šve Trejybė. Ar-

nulfas. Ginbutas, Marcelinas, Mari
na, Morkus, Tolvandas, Vaiva. Tėvo 
diena (JAV). 

Birželio 19 d.: Šv. Romualdas; 
Deodatas, Dovilas, Gervazas, Prota-
zas. Ramune. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

DETROITO ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Kai šių metų gegužės 21-ąją, 
sekmadienį, pagal Jono evan
geliją (Jn. 15-4) Jėzus kviečia: 
„Pasilikite manyje, tai ir aš ju
myse pasiliksiu"— Detroito 
ateitininkai su savo vėliavo
mis žengia Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčion, dalyvauti 
šv. Mišių aukoje, pasimelsti 
ųž mirusius savo organizacijos 
narius. 

Šv. Mišias laiko parapijos 
klebonas kun. Aloyzas Vols
kis. Mišių skaitinius aiškiai 
skaito: Svaja Mikulionytė, Li
na Sirgėdaitė ir Danius Gied
raitis, tikinčiųjų maldas — Vi
ja Underytė. 

Po šv. Mišių šventės daly
viai susirenka parapijos sve
tainėje. Sendraugių skyriaus 
pirmininkas Pranas Zaranka, 
vadovaudamas šiam, jo žo
džiais tariant, „neįprastam su
sitelkimui" (be įžodininkų) 
trumpos maldos žodžius bai
gia poeto Bernardo Brazdžio
nio posmais: „Įženk į mūsų 
dieną, Jėzau, per pluoštą sau
lės spindulių, Įeik į mūsų ke
lią, Jėzau, jei eisime ne tuo 
keliu. Įženk į mūsų šventę, 
Jėzau, kaip žodis gydančios 
giesmės. Įženk į mūsų 
džiaugsmą, Jėzau, kad jis 
nebūtų be prasmės". 

Pasveikinami visi susirinku
sieji, pasidžiaugiama, kad mū
sų šventėje dalyvauja svečias, 
buvęs Ateitininkų federacijos 
vadas Juozas Polikaitis. 

Prisimindami Viešpaties pa
šauktuosius į amžinojo 
džiaugsmo karalystę: a.a. Al
gimantą Bražėną, Aldoną Mil-
mantienę ir visus mirusius 
ateitininkus, tariame: „Amži
ną atilsį suteik jiems, Vieš
patie, ir amžinoji šviesa jiems 
tešviečia". 

Kviečiama Taura Underienė 
supažindinti mus su buvusiu 
Ateitininkų federacijos vadu 
inž. Juozu Polikaičiu. Sužino
me, kad jis gimęs prieš 65-ius 
metus Gudžiūnų miestely, Kė
dainių apskrity — jauniausia, 
gausios Polikaičiu šeimos at
žala — Juozukas, kuris pra
dėjęs lankyti gimnaziją Vokie
tijoj, ją baigė Detroite, nes čia, 
1949 metais įsikūrė gyventi 
visa Polikaičiu šeima. Katali
kiškame U of D universitete 
(Detroite) 1959 m. Juozas įsi
gyja chemijos ir metalurgijos 
mokslų bakalauro laipsnį. 
Dvejus metus tarnavęs ka
riuomenėje, ROTC programo
je, pasiekęs vyresniojo leite
nanto laipsnį, rezerve kapito
no pareigose „šaudė" iš šešių 
patrankų. 

Dar gyvendamas Vokietijoje, 
Juozas įstoja į ateitininkų or
ganizacija. Detroite — jis 
moksleivių kuopos pirminin
kas, dainuoja Šv. Antano pa
rapijos chore, studentų trio, 
išrenkamas Detroite sudary
tos S.A.S. centro valdybos pir
mininku. 

Šeimiškumo principas trau
kia Juozą Čikagon, kur šviečia 
auksaplauke Irena Valaitytė. 
1962 m. vasarą, būrys detroi-
tiškių važiavo į jų vestuves, 
Prano Zarankos sukurtos 
svodbines raudos giedoti, ku
rios posmą autorius dabar pa
giedojo: 

„Eina garsas per Čikagą, 
Traukim liūdną dainą: 
Paskutinis Polikaitis 
Užkuriom išeina". 
Aukštybių Viešpats laimina 

Juozo ir Irenos gyvenimą, pra

turtindamas jų moterystę tri
mis sūneliais ir viena dukrele, 
leisdamas Juozui 1977 m. Illi
nois institute įsigyti metalur
gijos magistrą. 

Pažymėtina, kad Juozas be
veik 30 metų administravo 
„Ateities" žurnalą. 1983 m. 
išrenkamas Ateitininkų fede
racijos tarybos pirmininku, o 
1985 m. — jau Federacijos 
vadu. Šiose pareigose jis išbu
vo net 12 metų. 

Visą laiką labai mylėjęs jau
nučius, jaunius ir moksleivius, 
Tauros leidžiamas, šia proga 
trumpu žodeliu norįs jiems pa
linkėti dviejų dalykų: išmin
ties ir drąsos. 

Išmintimi suprantama, kas 
yra gera ir kas bloga. Tačiau 
reikia drąsos, kad supratus, 
kas yra gera, nebijot išsiskirti 
iš kitų, apsisprendžiant eiti 
geru keliu. 

Klausome Detroito Jaunučių 
globėją Ritą Giedraitienę pa
sakojančią apie jaunučių veik
lą 1999-2000-siais metais. 

Kuopos pavadinimas — 
„Aušros Vartai", 22 nariai 
(nuo pirmo iki penkto sky
riaus). Globėjos: Rita Giedrai
tienė ir Alma Jankienė. Metų 
tema: „Herojai" (Lietuvos did
vyriai). 

Spalio mėn. per seselę Nijolę 
Sadūnaitę nusiųsta Lietuvos 
vaikams Kalėdų proga, jau
nučių paaukotų žaislų. 

Lapkričio mėn. Padėkos die
ną, kuopos nariai pakvietė sa
vo tėvelius, brolius, sesutes į 
jų paruoštą „Padėkos kavutę 
su saldumynais". 

Sausio mėn. — išvyka pama
tyti gražų filmą — „Fantasia". 
Vasario mėn. kalbėta apie 
šventuosius, įpareigojant kiek
vieną narį surinkti žinių apie 
savo pasirinktą šventąjį. 

Kovo mėn. prisimintas Jur
gis Matulaitis, kalbėta apie 
pasiruošimą Gavėniai, apie 
galimybę būti „didvyriu" savo 
šeimoj, parašyti, kokį gerą 
darbelį narys galės atlikti per 
Gavėnią. Balandžio, gegužės 
mėn. ruoštasi „Daržovių gegu
žinės" vaidinimui. 

Apie moksleivių „Mindaugo" 
kuopos veiklą pasakoja Lina 
Sirgėdaitė. Kuopos susirinki
muose aiškintasi, kuo svarbi 
mums Ateitininkų organizaci
ja. Kuopos nariai entuziastin
gai dalyvavo Dainavos tvarky
mo darbuose. Didesniems 
organizaciniams žygiams 
trukdė moksleivių užimtumas 
jų mokslo darbuose. Smagu, 
kad dabartinė kuopos globėja 
Vilija Idzelytė sutiko globoti 
moksleivius ir kitais metais. 

Moksleiviai padainavę dai
ną: „Mažam kambarėly" su
laukia šventės vadovo pagyri
mo: „Gerai, kad dainuoja t". 

Kaip padėkos ženklą, už 
rūpestingą darbą, Ritai Gied
raitienei ir Almai Jankienei 
Nijolė Lapšienė įteikia gėlių. 

Sendraugių skyriaus pirmi
ninkas Pranas Zaranka sako 
norįs savo pranešimą pradėti 
daina: „Oi varge, varge". Su
nyko studentai. Nerandam 
globėjo,(os) jauniams. Reikia 
aukos didesniems darbams. 
Visi kviečiami prenumeruotis 
jau Lietuvoje leidžiamą „Atei
tį". J Ateitininkų kongresą 
vyksiantį Kaune, liepos 21-23 
d., ko gera, gal tik Birutė Bub
lienė bus vienintelė mūsų at
stovė. Ačiū bendradarbiams — 
Nijolei Lapšienei ir Benedik

tui Neverauskui. 
Svečias Juozas Polikaitis 

prabyla į vyresniuosius (jau
nučiai išėję ruoštis vaidini
mui). 

Ateitininkai žvelgia į ateitį, 
turėdami savyje šūkį: „Visa 
atnaujinti Kristuje". Pasaulis 
reikalingas keitimosi. Esame 
netobuli, todėl būkime vieny
bėje su Kristumi, kad paveik
tume pasaulį. Ateitininkuos 
uždavinys tas pats — ugdyti 
tvirtas asmenybes, sugebėti 
atsinaujinti. Organizacija ne
norinti atsinaujinti — pas
merkta žlugimui. Ateitinin
kams reikia „gydytojo" abie
jose Atlanto pusėse. 

Kalbėtojas prisimena dauge
lį organizacinių problemų: 
moksleiviai neturi centro val
dybos, kai kuriuose vienetuose 
vyksta „partizaninė" veikla — 
stoka planingumo. Studentų 
ateitininkų veikla susilpnėjusi 
dėl jų išsisklaidymo — reika
linga reforma. Studentai baigę 
studijas neateina pas sendrau
gius —jiems čia neįdomu. 

Lietuvoje moksleivių sąjun
ga pati pajėgiausia. Sendrau
gių sąjunga ten neturi kryp
ties. 

Federacijos valdyba per vė
lai nukelta į Lietuvą: persi
tvarkymui, susiorganizavimui 
reikia laiko. 

Čionai gyvendami turėsime 
ieškoti būdų, kaip įtaigoti jau
nus tėvus, kad jie nebūtų abe
jingi savo vaikų — ateitininkų 
organizacijai. 

Pagal savo sugebėjimus 
kiekvienas turime eiti į darbą. 
Atsakymus rasime kiekvienas 
savyje. „Ateitininkijoa ateitis 
priklauso nuo manęs*. Dieve 
padėk mums ištesėti" — baigė 
savo paskaitą Juozas Polikai
tis. 

„Pranyksta" svetainės siena 
ir atsiveria salės erdvė, ku
rioje vyksta talentingų režisie
rių — Ritos Giedraitienės ir 
Almos Jankienės vadovauja
ma Birutės Pūkeleviciotės pa
rašyta, Stefos Miškinienės ir 
Aldonos Šontienės išpuošta 
„Daržovių gegužinė". 

Tikėtina, kad burokas (Da
nius Giedraitis) turėjo didelį 
„širdies skausmą", kai jo kvie
čiama šokti bulvė (Lanutė 
Zomboraitė) atsisakė moty
vuodama: „Pasenau ir susto
rėjau". Didelį vaidmenį (be už
rašų) čia gražiai atliko pa-
girūnė aguona (Vija Underytė) 
„Aš aguona, aš gražuolė... 

Sklandžiai vedusiam Šven
tės programą Pranui Zarankai 
sukalbėjus maldą prieš valgį, 
suneštinėmis vaišėmis baigėsi 
Detroito ateitininkų pavasa
rinė Šeimos šventė. 

Jonas Mikulionis 

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
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PASKAITOS 
SENDRAUGIŲ 
STOVYKLOJE 

Pirmadieni (7/24) —„Lie
tuvos jaunimas: religija ir 
brendimas". Kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. 

Antradieni (7/25) — Kal
bės stovyklos kapelionas (dar 
neaišku kuris). 

Trečiadieni (7/26) — „Ar 
verta būti lietuviu Amerikoje? 
Tautiškumas ateitininkų per
spektyvoje". Kalbės Petras Ki
sielius, M.D. 

Ketvirtadieni (7/27) — 
„Kas aš?" — Darius Polikaitis 
ir Laima Šalčiuvienė. 

Penktadieni (7/28) — 
„Lietuvos pažiūra į išeiviją ir 
jos vertinimą". Povilas Zum-
bakis. 

Šeštadieni (7/29) - „Kas 
padaryta ir ką dar reikia (liko) 
padaryti einant į organizacijos 
šimtmetį". Kalbės Algis Nor
vilas, Ph. D. 

Stovykloje turėsime mielą 
svečią iš Lietuvos — Kęstutį 
Kevalą. Jis bus Lietuvoje 
įšventintas kunigu liepos 23 d. 
Džiaugiamės, kad galėsime 
pabendrauti, pasidžiaugti ir 
kartu pasidalinti rūpesčiais. 

NUole Balčiūnienė 

Ten toli*, kur ošia pušys, sto-
vykėlė Dainava, vis kasmet 
ten suvažiuoja, gausus Sen
draugių būrys. 

Atvažiuoja su vaikučiais, su 
seneliais ir draugais, valgo, 
žaidžia, maudos, kuria, klauso 
paskaitų rimtų-

Registruoja juos Šoliūnas, 
kad miegotų po stogu, kad visi 
tvarkos laikytus, pučia dūdą 
iš peties. 

Jo žmonelė, Aldonėlė, su se
sute Nįjole, verda, kepa pyra
gėlius, kad būtų sotūs ir svei
ki. O Elvyra Idzelienė, ūkve-
dėlė jiems visiems, perka 
maistą, veža vaisius, kad ne
būtų alkani. 

Šliumpu pumpu, šliumpu 
pumpu, vaikšto Vytautas 
anksti, kelia jis visus iš miego: 
„eikit, melskitės visi". Bene
diktas Neverauskas tvarko 
maldeles Mišių, o, kad jų bal
sai skambėtų, veda giesmes 
Zaranka. 

Šios stovyklos kapelionas, 
atvažiuoja iš toli, kur banguo
ja Nemunėlis ir graži Trakų 
pilis. Moko jis, kaip reik my
lėti mūsų Dievą ir kitus, o vai
kams įskiepyt meilę — nepa
miršti Lietuvos. 

Išmiegoję, pasimeldę, po ge
riausių pusryčių, eis vaikučiai 
su vadovais, vedami Rasos 
dainos. O tėveliai pasilikę, eis 
į paskaitas visi, išklausyti 
prelegentų iš šalelių tolimų. 
Dėstys jie, kas vyksta sviete, 
kas tos žvaigždės danguje, kas 
ten vyksta mūs šalelėj ir kas 
esam mes tokie. 

Muzikantė atvažiuoja Pos-
kočimienė Rasa, atsiveš akor
deoną, grot vaikučiams ir tė
vams. Išmokys ji, kaip dainuo
ti daineles iš Lietuvos, išmo
kys suktinį šokti mergaites ir 
berniukus. 

Su vaikučiais dirbs vadovai, 
prie darbelių ir dainų, Miko-
liūnienė Rūtelė, paglobos ji 
juos visus. Pažiūrės, kad būt 
pavalgę, išmiegotų jie visi, 
kad jie sunkiai, sunkiai dirbtų 
ir išmoktų vadovaut. 

Kai aukštai saulutė šypsos 
dienos vidury, eina jie visi į 
Spyglį atsigaivinti ežere. Ten 
vaikučiai plūduriuoja, taškosi 
visi linksmai, stato jie pilis iš 
smėlio, valgo „icecreamą" ska
niai. 

Pasimaudė, pailsėję, grįžta 
jie visi atgal, tenai laukia jų 
tėveliai su darbeliais įdomiais. 
O vaikučiai, tie pupučiai, ta
lentingi jie visi — pasirodys 
jie tėveliams vieną vakarą 
visi. 

Pirmą dieną atvažiavus su
sipažint visiems reikės, nors 
pažįsta vienas kitą 100 metų 
ar daugiau. Oficialiai supažin
dins Rasa Lapkienė įdomiai, 
tas šeimas, kurios atvyko, pir
mą kartą stovyklaut. 

Laužas didelis sukrautas, 
Kulbis Tadas jį praves, ten 
vaidinsim ir dainuosim Rasai 
grojant nuostabiai. 

Iškeptus pyragus vešim 
švęst gimtadienį visi, Jėzaus 
Kristaus Jubiliejų, pasimokyt 
iš Jo mylėt. Jis mus mokė 
kaip mylėti draugą, priešą ir 
visus, reik visiems skriaudas 
atleisti, kad būt pasaulyje tai
ka. Koks gimtadienis be 
džiaugsmo, be pyrago, dovanų, 
bus vaikučiams, dovanėlių at
vežtų iš Lietuvos. 

Karnavalas, balaganas, at
važiuos jis ten tikrai, su bū
delėm, su žaidimais su loteri
jom visiems 

Mūsų tauta yr" kūrybinga ir 
poetų turim daug — Mikulio-
nienė Rūtele poetų vakarą su
rengs. 

Paskutini vakarėlį, ši tradi
cija yra, suvaidins tėvai spek
taklį, pasakėlę jų vaikams. 
Vainis Aleksa sukūrė pasakė

lę iš „galvos", per naktelę jis ją 
rašė, kad vaikams ji būt links
ma. O režisierių kiek yra, tuzi
nas ar du tikrai, čia Viktutė 
piešia scenas, Asta kostiumus 
parengs, Dalia juos dainuot 
mokina, Eglė šokti įdomiai, O 
vaikučiai, mažutėliai, džiau
gias, juokiasi linksmai, čia 
mamytė, čia tėvelis, šoka žio
gu ar varle. 

Ten bus gera stovyklauti, 
susitikt visiems kartu, nega
lės jie iškeliauti neišklausę 
paskaitų. Algis Norvilas vis 
dėto kas mes esame tokie — 
esam mes Ateitininkai, mūsų 
principai 5. Dėsto aiškina ir 
kalba 100 metų ar daugiau, 
bet vis tiek jiems dar neaišku, 
kas tie principai tokie. 

O Balčiūnienė Nijolė, ri
kiuoja juos prie vėliavų, pagal 
aukštį, pagal amžių, pagal 
miestus ir šeimas, o jie vaikš
to, ieško, klausia kurioj vietoj 
reik stovėt. 

Šliumpu pumpu, šliumpu 
pumpu, atkeliaukite visi, kal-
sim principus iš naujo ir iš
moksim kur stovėt. 

Jei išleidau kokį žmogų, 
man atleiskite, prašau, suka
kau jau 100 metų, atmintis 
jau ne kokia. 

Nąjolė Balčiūnienė 

ATEITININKŲ 
REGISTRACIJA 

Šiaurės Amerikos Ateitinin
kų taryba tvarko Kanados ir 
JAV ateitininkų sąrašus. Šių 
kraštų visi ateitininkai, pri
klausantys veikiančiam viene
tui ar ne, prašomi užsire
gistruoti pas tarybos narį Vy
tautą Žemaitaitį: 3226 S. Car-
penter, Chicago, LL 60608, 
arba ei. paštu mailto: sara-
sas@ateitis.org 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pedlatrics 
708-923-6300 

Chicago Pedlatrics 
773^82-8500 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
DANTLĮ GYDYTOJAS 

21470 S. Main S t 
MaHaMon.IL 60443 
Tol. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 St 
TinfcjyPaik.IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6 4 4 9 S . PutasM Road 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Valai gydytoja 

900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
TeL 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

*^R^!ATIAJO5WAUS^ 
DANUI GYDYTOJA 
15543 VV. 127* S* . 

Sulas 101 
Lernont, IL 

TeL 630-243-1010 
v t« f ldN«Mn» 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIQU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
6132 S. Kedate Av«., CNcago 

773-778-6968 e i ta 773-460-4441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką. Ve i smOrus, arba 
rts: phmd. 11-7. antrd. 9-6. 

trscd. 10-6, panku. 104. kas 
seMd 10-2.1443 S. 50 
Ave.. Ctoero, IL. 
Tst. 708-662-4169. 
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ir 
Paruošė Bronius Naktys 

SOVIETAI — NE OKUPANTAI?! 

Žinoma, kad ne — praėjusią 
savaitę tėškė Rusijos Užsienio 
reikalų ministerija, atsiliepda
ma į Lietuvos Seimo nutarimą 
reikalauti iš Rusijos, kaip So
vietų Sąjungos paveldėtojos, 
atlyginti okupacijos bei anek
sijos nuostolius. Tvirtinimai 
apie Lietuvos okupaciją ir 
aneksiją neatsižvelgia į istori
nę tiesą, skelbia jos viešas pa
reiškimas, giedodamas seną, 
nuvalkiotą Kremliaus giesme
lę apie savitarpinės pagalbos 
sutartį, pagal kurią Lietuva 
„savanoriškai" sutiko įsileisti 
sovietų kariuomenės įgulas, 
apie „demokratiškus rinki
mus" ir „savanorišką" įsijun
gimą į Sovietų Sąjungą. „Koks 
ciniškas pasityčiojimas iš mū
sų tautos, prisimenant Lietu
vos okupacijos 60-tąją tra
gišką sukakti", — rašo J-*e-
tuvos rytas", birželio keturio
liktos vedamajame ir pami
nėjęs tuojau pat prasidėjusį 
bolševikų šeimininkavimą ir 
Lietuvos valstybės naikinimą, 
visą „rinkimų" ir su jais susi
jusių įvykių farsą, Lietuvos 
valstybės vadovų areštus, tar
dymus, sovietizaciją, trėmi
mus. „Argi tai dar ne okupaci
ja, ne aneksija?" — klausia. 
Taip, ar tai ne pasityčiojimas? 
— taip pat klausia lietuvių 
tauta tėvynėje ir jos po pa
saulį pasklidusi dalis, klausia 
ir prieš dešimtmetį iš tos oku
pacijos ištrūkusi bei iš naujo 
atsikūrusi Lietuvos valstybe. 
Klausia sutrikusi ir susirū
pinusi, ką tokie postringavi
mai reiškia? Ar jau 1991-1992 
metų Jelcin vadovaujamos Ru
sijos vyriausybes prisipažini
mai bei pripažinimai, įrašyti į 
Lietuvos • Rusįjos 1992 m. lie
pos mėnesį Jelcin - Landsber
gio pasirašytą sutartį, kad, pa
gal Ribbentropo • Molotovo 
slaptus susitarimus įvykdyta, 
Lietuvos okupacija bei aneksi
ja buvo neteisėta, negalioja, 
jos politiniai padariniai panai
kinami ir okupacinė kariuo
menė iš Lietuvos išvedama, 
dabartiniam vadovui Putin 
nebereiškia nieko? Negi be jo 
žinios Užsienio reikalų minis
terija tokius pareiškimus 
skelbtų? Ir tokį mūsų susirū
pinimą dar padidina paskiausi 
įvykiai Čečėnįjoje. 

Birželio 13-tą, antradienį, 
„New York Times" pranešė, 
kad Rusios prezidentas Putin 
Čečėnijoje įvedė prezidentinį 
valdymą ir krašto valdovu pa
skyrė savo atstovą, musulmo
nų šventiką, taip pat čečėną, 
Mufti Akhmed Kadyrov. 

bele apie vieną kitą dešiniųjų 
slystelėjimą, ir tu jau antinati-
ninkas, antieuropininkas ir 
pagaliau — paulauskininkas. 
Ir čia jau taškas, esi baigtas, 
galutinai sutvarkytas švento 
patrioto, kuris, ko gero, su 
savo vaikais lietuviškai nė vir
tuvine kalba nebesusišneka. 

• Byra ir Lenkijos val
džia. „Pustrečių metų Lenkiją 

Straipsnio autorius „NYT 
bendradarbis Michael R. Gor-
don, aprašydamas įvykį teigia, 
kad Čečėnijos prezidentas As- valdžiusi dešiniųjų koalicija, 
lan Maskbadov, išrinktas dar apie keletą mėnesių tarpusavy 
prieš rusų įsikišimą į krašto 
reikalus 1994 metais, Mufti 
laiko išdaviku, jo nepripažįsta 
ir toliau tęs kovą dėl čečėnų 
tautos laisvės. Gordon mini 
kelis tokius Maskvos bandy
mus krašto vadu paskirti ru
sams parsidavusį arba bent 
palankų čečėną, tikintis, kad 
taip bus galima tautą nura
minti ir valdyti, tačiau iki šiol 
nepasisekė, nes paskirtieji ar
ba tuojau su rusais susipyko, 
arba buvo išguiti laisvės kovo
tojų. „NYT" bendradarbis ne
linkęs pranašauti tokio Putin 
veiksmo pasekmių, tačiau jo 
paminėti keli sustiprėjusių ko
vų pavyzdžiai tokiai Rusijos 
jėgos politikai nieko gera ne
žada. 

Daug kartų Vakarų valsty
bių vadovai, įtakingi politikai 
ragino Putin sustabdyti karą 
su čečėnais ir ieškoti taikaus 
sprendimo. Europos parla
mentas net Rusijos atstovus 
išgujo, tačiau naujas Rusijos 
prezidentas į tai nekreipė dė
mesio. Putin iš savo pirmtakų 
patirties žino, kad jie nieko 
daugiau nedarys. Vakariečių 
niurnėjimui pritildyti Rusijos 
kariuomenės Kaukazo srityje 
vadas generolas Gennadij Tro-
šev porina, kad prezidentinis 
valdymas tik laikinas, perei
namajam laikotarpiui, paskui 
čečėnai galėsią išsirinkti kitą 
prezidentą... Ir nuryja nebaig
tą sakinį, kaip 1940 m. liepos 
14-tą Lietuva Liaudies seimą, 
kuris pereinamąjį laikotarpį 
pavers nuolatiniu... 

Tad ar tokie Rusijos užsie
nio reikalų ministerijos įžūlo-
kai melagingi pareiškimai, 
paskiausias Kremliaus žings
nis Čečėnijos atžvilgiu ir dar 
— areštas didžiausios nepri
klausomos spaudos bendrovės 
Media-Most direktoriaus, Lie
tuvos vadovų neskatina ge
riau apgalvoti savo politiką 
buvusio okupanto atžvilgiu, 
užsienio politiką aplamai ir 
ypač vidinį purtymąsi už atla
pų, patriotizmo matuoklius 
vieni kitiem į tam tikrą vietą 
bekaišiojant. Ypač prieš Seimo 
rinkimus. Kad Putin nekiltų 
noras kokio nors panašaus į 
Mufti Akhmed Kodyrov „šven
tiko" Lietuvoje paieškoti. Būtų 
gerai, kad tai įsidėmėtų ir kai 
kurie JAV lietuviai: žodis ne 
pagal juos, ir jau į kairę varai, 
bolševiko dūdą puti. O pasta-

pasipurkštavusi, šią savaitę 
vos visiškai nesubyrėjo", — 
praneša „The Economist" bir
želio 3-9 laida. Žurnalo nuo
mone, ar ši vyriausybė su
griūtų dabar, ar išsilaikytų iki 
ateinančiais metais rudenį 
įvyksiančių rinkimų, vis tiek 
Lenkijos valdžia pateks į bu
vusių komunistų rankas. Bu
vęs komunistas, dabartinis 
prezidentas Aleksander Kwas-
nievvski rudenį vėl bus nesun
kiai perrinktas, o parlamento 
rinkimus taip pat be didelių 
pastangų laimės buvę komu
nistai, dabar susimetę į persi
tvarkiusią Socialdemokratų 
partiją. Dabartinės koalicijos 
byrėjimo priežastį „The Econo
mist" nurodo finansų ministro 
Lerszek Balcerowicz vadovau
jamą Laisvės sąjungą, nedide
lę koalicijos sąjungininkę, ku
ri yra per pažangi dešiniajam 
40-ties partijų junginiui po so
lidarumo sparnu, plačiai iš
skėstu nuo mažų verslininkų 
prieškomunistinių grupelių 
iki krikščionių demokratų bei 
dar dešinesnių nepriklausomų 
verslo grupuočių, norinčių ap
saugoti savo pelnus nuo už
sienio varžovų su dideliu kapi
talu. Balcerowicz laisviečiai 
siekia griežtesnės finansų po
litikos, siūlo sustabdyti prie
dus nuostolingom valstybinėm 
įmonėm, uždaryti nuostolin
gas kasyklas bei liejyklas, 
greičiau išparduoti suvalsty
bintą turtą, sumažinti mokes
čius. Kitom Solidarumo jungi
nio grupėm tai nepriimtina, o 
dar keisčiau, kad daugelis jų 
nežino, kas joms priimtina. 
Ministro pirmininko Jerzy Bu-
zek prikalbėti nepasitraukti, 
Balcerowicz šalininkai šiaip 
taip tempia dienas be ypatin
go noro ką nors daryti, o kiti 
vyriausybės nariai tarp savęs 
ginčijasi dėl premjero pakeiti
mo. Tai sudaro dirvą popu
liarėti socialdemokratams ir, 
jeigu nieko netikėto neįvyks, 
būsimajame Lenkijos parla
mente vyraus į šią partiją su
simetę komunistai. Nors Lech 
Walęsa ir žada kandidatuoti į 
prezidentus, bet apie jo laimė
jimą niekas nekalba. Ar ne pa
našios Seimo sudėties ir Lie
tuva tikisi šį rudenį po rin
kimų? 

• Popiežius i Rusiją? p a 
sitarimai tarp Romos Kata-

DRAUGAS, 2000 m. birželio 17 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Iš mažo grūdo — 
milijoninis derlius! 

Draugo fondo direktorių tarybos pirmininkas ir iždininkas Bronius Juo
delis. 

COCA-COLA" INVESTUOJA LIETUVOJE »» 
Iki mėnesio pabaigos vy

riausybė savo nutarimu turi 
įpareigoti ūkio ministrą Va
lentiną Milaknį pasirašyti su
sitarimą su pasauline firma 
„The Coca-Cola Expert Corpo
ration" dėl mažiausiai 8.5 
mln. litų jos investicijų Lietu
voje. 

Iš minėtos pinigų sumos už 
3.5 mln. litų iš valstybės tu
rėtų būti nupirktas 22.96 

likų ir Rusijos Ortodoksų baž
nyčių viršūnių dėl susitaiky
mo gali atsinaujinti dar šį ru
denį ir vėl sukelti viltis, kad 
popiežius Jonas Paulius II 
„gali atvykti į Rusiją", — rašo 
„NYT" bendradarbis Michael 
Wines. Abi Bažnyčios nesuta
ria ir nebendrauja nuo 1054 
metų. Per tą laiką, taigi dau
giau negu tūkstantį metų, nė 
vienas popiežius į Rusiją ne
buvo atvvkęs. Ankstesnes pas
tangas susitaikyti labai paga
dino NATO bombos Jugosla
vijoje, kurią Rusija laiko savo 
sąjungininke. Rusijos prezi
dentas Vkdimir Putin popie
žiaus apsilankymo Rusijoje 
klausimą aptarė prieš dvi sa
vaites, kai jis lankėsi įtaigoje. 

• Šnipui-persekiotojui 
n ė r a ramybės nė kape . Bir
želio 6-tą Berlyne, Friedrichs-
felde kapinėse, buvo palaido
tas buvęs komunistinės Rytų 
Vokietijos Saugumo slaptosios 
tarnybos (Stasi — NKVD, 
MGB, KGB atitikmuo, tik dar 
baisesnis) viršininkas Erich 
Mielke. Po kelių valandų jo 
kapas, esantis šalia Vokietijos 
komunistų partijos steigėjų 
Kari Liebknecht ir Rosa Lu-
xemburg buvo apniokotas: 
numėtytos gėlės, sudraskyti 
vainikai, suskaldytas laikinas 
dangtis, sutryptas ką tik su
piltas smėlio kauburiukas. 
Apie tai rašo „NYT bendra
darbis Victor Homola birželio 
8-tos laidoje. 

proc. „Alytaus Coca-Cola" ga
myklos akcijų paketas, kurį 
nesėkmingai bandyta privati
zuoti jau šešis kartus, o už 
likusias lėšas — išplėstas 
„Coca-Cola" gaminamų gai
viųjų gėrimų gamybos, preky
bos bei paskirstymo tinklas. 

Atitinkamą protokolinį 
sprendimą vyriausybė jau yra 
priėmusi. 

Pagal numatomą pasirašyti 
susitarimą, 3.5 mln. litų „The 
Coca-Cola Export Corpora
tion" planuoja investuoti į 
naują gamybos, prekybos ir 
platinimo įrangą bei dar šiais 
metais Alytaus gamykloje pra
dėti gaminti gaiviuosius gė
rimus su „Cadbury Schwep-
pes" prekiniu ženklu. 1.5 mln. 
litų būtų investuota į 0,25 lit
ro stiklinių butelių liniją. 

Mainais už šias JAV gai
viųjų gėrimų milžinės investi
cijas vyriausybė per ateinan
čius dvejus metus ketina 
„Coca-Cola Bottlers Lietuva" 
leisti be muito mokesčio im
portuoti gamybai reikalingą 
kiekį ypač švaraus rafinuoto 
cukraus, kuris Lietuvoje kol 
kas negaminamas. 

„Coca-Cola" gėrimai Lietu
voje užima didžiausią gaiviųjų 
gėrimų rinkos dalį. „The Coca-
Cola Company" yra investavus 
si per 30 mln. dolerių. (Elta) 

* Žydų genocidu kaltina
mo Aleksandro Lileikio teis
mo posėdis įvyks birželio 23 
dieną. Dėl prastos sveikatos 
93-ejų metų kaltinamasis ne
gali atvykti į teismą, todėl 
pirmą kartą Lietuvoje posė
dyje bus naudojamasi garso 
ir vaizdo ryšiu, kurį turėtų už
tikrinti bendrovė „Lietuvos 
telekomas". Birželio pradžioje 
paskelbtose medikų išvadose 
sakoma, kad A. Lileikis gali 
duoti parodymus, tačiau tai 
gali sukelti pavojų jo gyvybei. 

Ši savaitė mums pažymėta 
nuostabiu įvykiu, tačiau ne
gaudė varpai, neaidėjo trimi
tai ir tylėjo tie, kurie pa
prastai paskelbia ir džiugias, 
ir nemalonias žinias... Tik 
„Draugo" redakcijos ir admi
nistracijos darbuotojai vaikš
čioja su plačiausiomis šypse
nomis veiduose ir didžiausia 
padėka širdyse. Mat, tuo įvy
kiu tikrai verta džiaugtis: 
Draugo fondas pasiekė „kalno 
viršūnę", ne tik užbaigė mili
joną, bet dar ir perviršijo! 

Mažas grūdelis — užuomina 
— pasėtas prieš kiek daugiau 
kaip šešerius metus, išaugino 
milijoninį derlių! Atrodo, paly
ginti greitai, bet visgi didelių 
pastangų dėka. Tad didžiausia 
padėka priklauso dosniesiems 
„Draugo" skaitytojams, taip 
nuoširdžiai atsiliepusiems į 
kvietimą prisidėti, gelbėti nuo 
pražūties vienintelį dienraštį, 
užsienyje leidžiamą lietuvių 
kalba. Tie geradariai — vieni 
mažesniais, kiti stambesniais 
įnašais — krovė ir krovė savo 
indėlius į Draugo fondo aruo
dą, o sumanūs investuotojai 
ieškojo veiksmingiausių būdų 
tuos indėlius dar paauginti, 
padidinti. Direktorių taryba 
dėjo daug pastangų, kad DF 
narių kaupimas būtų sėk
mingas — darbuodamiesi ne 
vien iš Čikagos, bet ir tolimes
niuose lietuvių telkiniuose: 
Ohio, Floridoje, Kalifornijoje, 
Michigan, New York, Pennsyl-
vania ir kitur. 

O vis tik kažkas turėjo sto
vėti už visų organizacinių dar
bų nugaros: skatinti, raginti 
(kartais net įkyriai), įtaigoti, 
kad įsibėgėjimas nesustotų, 
niekuomet neišleidžiant iš 
akių tikslo: „Draugo" dien
raščiui reikia sukaupti mili
joną dolerių, tuomet jo ateitis 
bus saugesnė. 

Tas „kažkas" kone nuo pat 
Draugo fondo užuomazgos bu
vo Bronius Juodelis. Iš esmės 
jį galima vadinti DF idėjos 
gimdytoju, nes pirmasis Bro
niaus straipsnis „Taisykime 
'Draugo' finansinį stogą" buvo 
išspausdintas dienraštyje 
1993 m. 08.20 d. Kadangi B. 
Juodelis tą vasarą savanoriš
kai talkino „Draugo" redakci
joje, buvo neblogai susipažinęs 
su finansiniais ir kitais sun
kumais, grėsmingai kalenan
čiais dantimis čia pat už dien
raščio slenksčio... Savo straip
snyje jis dar neįvardino tokios 
finansinės paramos Draugo 
fondo vardu, bet mintis buvo 
aiški: vien aukų, prenumeratų 
ar kitais būdais gaunamų lėšų 

nepakanka, reikia pastovios 
.jėgainės", kuri užtikrintų pa
pildomą finansinę pagalbą. 
kuria „Draugas" visuomet ga
lėtų pasitikėti. 

Tuoj po to (08.26) Laiškų 
skyriuje išspausdintas M. Re
inienės laiškas jau siūlo steig
ti Draugo fondą: , Atėjo laikas 
įsteigti 'Draugo' fondą, kuris 
būtų kaip ir kiti fondai — t.y. 
nenaudotų kapitalo, o tik pro
centus". Ji taip pat pamini, 
kad 1,000 ar daugiau dolerių 
paaukojusių narių pavardės 
būtų su padėka įamžintos 
dienraščio patalpose visiems 
laikams. 

Trečiasis skambutis, prieš 
prasidedant, šešerius metus 
trukusiai, Draugo fondo kelio
nei iki milijono, buvo šiose 
skiltyse vyr. redaktores 
straipsnis „Kad ilgą iešmą be-
drožiant, šuo kepsnio nenu
neštų". „Nepriklausomas fon
das būtų geras visų problemų 
sprendimas. Verta jo įsteigimą 
ne tik pasvarstyti, bet nedel
siant įgyvendinti. Ilgai bepla-
nuojant, gali nelikti dien
raščio, kurį reikia gelbėti..." 
Tų metų žiemą (sausio 24 d.) 
mirė ilgametis „Draugo" re
daktorius ir moderatorius 
kun. Pranas Garšva, MIC, tad 
ir per neilgą palyginti laiką, 
praleistą jo kėdėje, jau buvo 
susipažinta su visais dien
raščio leidimo niuansais, ypač 
problemomis, pradedant me
džiagos stoka, baigiant finan
sinėmis painiavomis. Dabar, 
galime pasidžiaugti, kad di
džioji tų problemų „armija" 
nugalėta. Bendradarbių, dė
kui Dievui, turime, v finansinį 
užnugarį sudaro milijoninis 
Draugo fondas. 

Deja, liko dar vienas kalnas, 
į kurį įkopti vis tik reikia, ki
taip visos daugelio žmonių 
pastangos bus bergždžios. Tai 
skaitytojų mažėjimas. Kiek
vieną kartą, kai mirties dalgis 
išskina dar vieną susipratusį 
lietuvį iš mūsų visuomenės, 
„Draugas" praranda prenu
meratą. Dažniausiai vieta taip 
ir lieka tuščia... Tačiau tikime. 
kad padėtis pasikeis ir vis 
daugiau naujų skaitytojų 
jungsis į dienraščio šeimą. 
Juk ne visi tikėjo, kad drąsi 
mintis — sukaupti milijoną 
dolerių — tikrai išsipildys, o 
šiandien tai tikrovė. Viltį tei
kia ir tai, kad milijonines pi
ramidės viršūnę pirmieji pa
siekė kaip tik jaunesniosios 
kartos skaitytojai: Rita ir Jur
gis Riškai. Pasirodo, daug dir
bant ir pozityviai galvojant, 
viskas įmanoma! 

APDOVANOJIMAI AUKAI IR 
ŽUDIKUI 

JONAS ALBERTAVIČIUS Nr.2 
Tęsinys Lietu
voje buvo likusi tik sesuo 
Onutė su šeima, bet po 'metų 
ir ją surado bei ištrėmė. Na
muose nieko neliko. Juose 
ėmė gyventi sena močiutė, tė
velio mama, bet ją išvarė. Na
mus išardė ir išvežė, sunaiki
no. Dabar tik sodybos vieta li
kusi. Praėjusiais metais rude
nį, rugsėjo mėnesį, sodybos 
vietoje pastatė paminklą, kad 
gyveno tokia šeima. Mus išve
žė, o brolis liko, laiškus į Si
birą rašė. Aš žinojau, kad tai 
jo laiškai, jo braižą atskirda-
vau. Jis man parašydavo kaip 
panelei. Turėjom tokius sutar
tinius ženklus. Žinojom, kad 
gyvas, jis žinojo, kad mes gyvi. 
Bet mane ir tremtyje pradėjo 
persekioti. Lietuvoje paėmė 
keletą partizanų, kurie mane 
išdavė: pasakė slapyvardį, 
kad buvau ryšininkė, vienam 

kulkosvaidį nuvežiau. Kadan
gi ten akistatos nebuvo, aišku, 
neprisipažinau, neigiau. Bet 
jie pradėjo mane agituoti, kad 
sutikčiau važiuot į Lietuvą pa
dėti brolį surasti. Sakė: aprū-
pinsim butu, galėsi mokytis, 
tik jiems padėk. Griežtai atsi
sakiau. Ne, sakau, šito tai tik
rai nebus, jeigu čia man leng
va gyventi, siųskit toliau, da
rykit, ką norit, bet tokiais dar
bais neužsiimsiu. Kitais me
tais įtarimų atsirado dar dau
giau — mūsų barake darė 
kratą. Rado nuotraukų, laiškų 
nuo draugių, giminių — nieko 
reikšminga. Laiškų nuo brolio 
Antano jokiu būdu negalėjom 
išlaikyti — juos naikindavom. 
Nebuvo kur paslėpti: kamba
riukas nedidukas, o gyvenome 
septyni žmonės. Visur narai ir 
tik mažiukas staliukas. 

1959 metais, po Stalino mir

ties, ir mes gavom dokumen
tus, bet be teisės grįžti į Lie
tuvą. Kadangi šeima buvo 
daugiavaikė, motinai davė 
medalį ir pažymėjimą. Išleido 
ir sakė, važiuokit, kur norit. 
Aš jau buvau ištekėjusi. Vyrą 
reabilitavo iš karto, jo doku
mentai buvo švarūs, be bylos 
sėdintį jo brolį paleido iš ka
lėjimo — pripažino, kad buvo 
išvežti neteisingai. Tikėjau, 
pagal vyrą mane irgi prire
gistruos Lietuvoje. Toks nai
vumas buvo — brolis tai gyvas 
vaikščiojo! Kai atvažiavom, jie 
išskėstom rankom priėmė: oi, 
gyvenkit, pirkit, statykit na
mus, viskas leista. Molėtuose 
nusipirkome trobelę ir apsigy
venome. Bet greitai iššaukė 
saugumas, pradėjo agituoti, 
kad padėtume surasti ir pri
statyti gyvą brolį. Brolis nie
kad negalvojo gyvas pasiduoti. 
Šito labiausiai bijojo. 

Kai pamatė, kad jokios pa
galbos jiems neteikiam, nepa
deda m, pradėjo terorizuot. Ka
dangi laukiausi kūdikio, leido 
pagimdyti. Sūnaus susilaukė

me 1959 metų gruodžio 16 die
ną, o jau 1960 metais kovo 
mėnesį davė įsakymą per ke
turias valandas savo lėšomis 
išsikraustyti. Kur? Atgal į Si
birą. Vyras važiavo į Teisingu
mo ministeriją pasiklaust, kas 
daryt? Sako, mano dokumen
tai švaru?, galiu gyventi, bet 
žmonos neregistruoja. Minis-
ras atsake: „Jeigu nori Lietu
voje gyventi, skirkis su žmo
na, tegul j : viena važiuoja". 

Antra kartą — i Sibirą 

Ką padarysi, nors labai 
skaudu buvo, teko atgal į Si
birą sugrįžti. Sunkiausias mo
mentas man buvo, kai reikėjo 
su mažyčiu vaikeliu ant rankų 
išvažiuot į nežinią. Kas mūsų 
laukė? Kur turime apsigyven
ti, vietos nenurodė. Kadangi 
reabilitacijos dokumentus tu
rėjom, jau galėjom pasirinkti. 
Pagal valdžios nutarimą mes 
turėjom būt Sibire, kol gyvas 
brolis Kelionėje mano vaiku
tis labai susirgo. Prisimenu, 
paguldė ant grindų, visą naktį 

vaikas verkė, ir aš, verkiau. 
Nežinau, nei kas daryti, nei 
kur dėtis, nei kur šauktis. Bu
vo baisu. Paskui po kiek laiko 
mus priėmė namo susiruošę 
vykti lietuviai, priregistravo 
kaip gimines. Tokioj mažutėje 
virtuvėlėje du mėnesius pra
gyvenom. Jie išvažiavo, o mes 
likom. Pasisekė, nes tada butą 
gauti buvo labai sunku. Ta
čiau mano kūdikis nuolat sir
go — ausyčių uždegimu, sep
tynis kartus persirgo plaučių 
uždegimu. Maniau, bus vis
kas. Pirmas vaikelis toks 
brangus — man jau buvo 29 
metai. Prasidėjo baisūs, neap
sakomi dalykai. Visko trūko, 
vaikelis buvo nestiprus, aš 
dirbti negalėjau. 

Ką gi, atvargom. Vaikui 
atėjo metas į mokyklą. Kad ne 
vaikas, gal būtume nevažiavę 
— taip nesvetingai mus Lietu
va sutiko. Bet nenorėjom, kad 
vaikas surusėtų. Į Lietuvą bu
vo leista sugrįžti tik 1966-ai-
siais — kitais metais po brolio 
žūties. Tačiau dar metus už-
traukėm. iš viso Krasnojarsko 

krašte išgyvenom 7,5 metų. 

Apie brolio mirtį parašė 
„Tiesa" 

Apie brolio mirtį mes suži
nojom perskaitę „Tiesos" laik
raštyje. Mama mėgo skaityti 

spaudą, laikraštį buvo užsi
prenumeravusi — to nedrau
dė. Ir „Tiesoje" radome žinute. 
kad per susišaudymą nušau
tas (ne nusišovė, o nušautas!) 
paskutinis Lietuvos banditas 
Antanas Kraujelis. 

Bus daugiau 
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Tremtyje, praėjus savaitei po žinios apie Antano mirti mot MM AM 
Kraujeliene su dukra Vitalija, jos vyru Pranu Telksniu, ar* ki-iių lai 
kiinfiu sūneli Joną 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
NAUJAS GYVENIMAS PRIE 

MISSISSIPPI UPĖS 
Pernai metų lapkričio 13 

dieną į jaukią kaimo baž
nytėlę rinkosi Pam Turnis ir 
Aro Kriaučiūno giminės bei 
draugai paliudyti jų Moterys
tės sakramentą. Bažnytėlė yra 
netoli Cedar Rapids miesto 
Iowa valstijoje, kur tuo metu 
būsimieji jaunieji gyveno. Po 
bažnytinių apeigų dalyviai 
rinkosi į pokylių salę vaišėms 
ir pabendravimui. 

Aras Kriaučiūnas, gimęs 
prie Mississippi upės esan
čiame St. Louis mieste, Mis-
souri, yra baigęs ž ibur io" li
tuanistinę gimnaziją Detroito 
priemiestyje. Yra veikęs atei
tininkuose ir daug prisidėjęs 
prie Dainavos stovyklos dar
bų. Bakalauro laipsnį iš kom
piuterių mokslo įsigijo Michi-
gan Technological universi
tete, o magistro laipsnį toje 
pa f srityje gavo iš Central 
Michigan universiteto. Kaip 
kompiuterių inžinierius savo 
srityje dirbo San Diego, CA, ir 
Cedar Rapids, Iowa. 

Pam Turnis gimė ir augo ry

tinėje Iowa valstyoje, irgi ne
toli Mississippi upes krantų. 
Baigusi gimnaziją. toliau 
mokslo siekė Grand View ko
legijoje Des Moines mieste. 
Ten gavo bakalauro laipsnį 
žiniasklaidoje (radijo ir tele
vizijoje). Iki vestuvių dirbo 
komunikacijos bendrovėje Ce
dar Rapids mieste. 

Jaunieji susipažino dvirati
ninkų klube. Pernai liepos mė
nesį abu dalyvavo garsiame 
dviratininkų ture, kur per sa
vaitę reikėjo nuvažiuoti dau
giau 500 mylių nuotolį per 
visą Iowa valstiją. Povestuvi
nei kelionei pasirinko tolimąją 
Naująją Zelandiją, kur stovyk
lavo, su kuprinėmis keliavo po 
kalnus ir miškus. 

Grįžę namo, kitą dieną su
sikrovė savo turtą į sunk
vežimį ir išsikėlė į Minnea-
polį, esantį ant Mississippi 
upės krantų, Minnesota vals
tijoje, kur abu pradėjo naujus 
darbus ir naują bendrą gyve
nimą. Ilgiausių metų! 

K o r e s p . Jaunavedžiai Pam Turnis ir Aras Kriaučiūnas. 

PASKIRTOS STIPENDIJOS 
PAŽADŲ ATNAUJINIMAS 

Kristina (Likanderytė) ir Sigitas Belagloviai. 

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA 
Lapkričio mėnesio pabai

goje Čikagoje dažniausia būna 
šalta ir niūru — dienos t rum
pėja, naktys ilėja, jau beveik 
tikra žiema. Tačiau, 1999 m. 
lapkričio 26 d. išaušo graži ir 
saulėta, netgi šiltesnė rudens 
diena. Ta diena buvo ypatinga 
šventė Likanderių ir Bielaglo-
vių šeimose, nes tą dieną Kris
tina Likanderytė sumainė 
aukso žiedus su Sigitu Biela-
gloviu. Ji . j auna visuomeni
ninke, a.a. Aleksandros ir a.a. 
Eugenijaus jauniausia duktė, 
visur suspėjanti ir dalyvaujan
ti — ir skautuose, ir „Spin
dulio" tautinių šokių šokėjų 
grupėje, ir pas akademikus, ir 
Jaunimo centro valdyboje, ir 
kituose lietuviškuose rengi
niuose. J is . prieš 8 metus at
vykęs iš Šiaulių („Sigitas iš 
Kelmės" kaip jis pats mėgsta 
visiems aiškinti), jauniausias 
Sofijos ir Alfonso sūnus, 
mėgstantis žuvauti, pajuokau
ti, mėgstantis juokauti ir ne
bijantis darbo. Kaip tai nuti
ko, kad šie du jaunuoliai, ro
dos iš skirtingų pasaulių, 
suėjo į porą. susidraugavo ir 
susižiedavo? Jų draugystė 
prasidėjo labai paprastai — 
susipažino per kitus pažįsta
mus pas „Jūgą" i ir aš ten bu
vau) ir pradėjo kalbėti, ir 
kalbėti, ir kalbėti. Nemaniau, 
kad galima tiek daug kalbėti 
— ir telefonu, ir asmeniškai, 
ir kas dieną po dvi ar tris va
landas. Vienas pokalbis vedė 
prie kito. ir prie trečio, ir pa
galiau prie altoriaus, kur 
Kristina ir Sigitas sumainė 
aukso žiedus. 

Penktadieni, po Padėkos 
dienos, rinkosi gimines, drau
gai ir pažįstami į Švč. Mer
geles Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią Marquette Parke 
dalyvauti jaunųjų šventėje ir 
pasidžiaugti jų laime. Pirmoji 
į bažnyčią Įėjo vyriausioji pa
mergė, jaunosios sesuo Rita 
Rašymiene. apsirengusi viole
tinės spalvos suknele — Kris
tinos mėgstamiausia spalva. 
Prie altoriaus jaunąją, kun 
spindėji kaip tikra karalaitė. 
lydėjo jos krikšto tėvas Liudas 
Vanagas. Čia jos laukė kuk
lus, besišypsantis jaunasis Si
gitas ir jo vyriausias pabrolys 
bei geras draugas Laimis Pivo-
ris. Miiit* metu smuiku grojo 
Herkulis Strolia. vargonavo 
Ričardas Šokas, solo giedojo 
Algimantas Barniškis Ypač 
puikiai bažnyčioje nu

skambėjo daina „Saulėtekis, 
saulėlydis" ir „Edelvveiss" me
lodija. Jungtuvių šv. Mišias 
aukojo kun. Rimantas Gude
lis, skaitymus atliko Antanas 
Rašymas (lietuviškai), Rūta 
Staniulienė (angliškai) ir Rita 
Rašymiene. Viskas buvo pui
ku ir nuostabu — tik gaila, 
kad Kristinos tėveliai nesu
laukė šios džiaugsmo šventės, 
per anksti užbaigę savo 
žemiškąsias keliones, o Sigito 
tėveliai Lietuvoje (dėl silpnos 
sveikatos) negalėjo dalyvauti 
vestuvėse. Jaunųjų tėveliai 
būtų buvę labai patenkinti to
kiomis gražiomis apeigomis ir 
sužavėti nauja marčia bei 
žentu. Nors jų asmeniškai ne
buvo, bet jie dalyvavo dva
siškai ir jaunuosius laimino iš 
dangaus ir iš tolimos Lietuvos. 

Vestuvių vaišės vyko Jauni
mo centre, kur jaunoji Kristi
na Bielaglovienė užaugo ir 
praleido jaunystės dienas. Su 
duona, vynu ir druska, jau
nuosius Bielaglovius sutiko 
Kristinos teta Jane Mačiulie
nė ir Liudas Vanagas, bei Sigi
to gera draugė nuo pat atvyki
mo į Ameriką, Rūta Staniu
liene ir jos vyras Aras. Puotą 
pravedė visų mylima ir pa
žįstama Rasa Poskočimienė, 
kuri šiai ypatingai progai 
sukūrė juokingą dainelę apie 
jaunąją ir humoristinį pasako
jimą apie jaunąjį. Rasa sako, 
kad čia jos ..paskutinės ves
tuvės" ir dabar išeina į pen
siją. Maldą sukalbėjo tėv. Juo
zas Vaišnys, S.J., kuris pa
brėžė, kad čia labai gražus 
junginys tarp Amerikoje gimu
sių ir neseniai iš Lietuvos at
vykusių — čia ne „Mes" ir ne 
..Jūs", bet viena bendra lietu
viška šeima. 

Po labai skanios Aldonos 
Šoliūnienes pagamintos va
karienes ir po visų sveikinimų 
ir kalbų, (ypač jaudinantį svei
kinimą atsiuntė Sigito tėveliai 
iš Lietuvos), atėjo laikas šo
kiams. Kristinos drauges, at
sisveikindamos su jaunąja, 
grakščiai pašoko ..Sadutę", o 
„Spindulio" tautinių šokių 
grupės draugai. į šokio sūkurį 
įtraukę ne tik Kristiną, bet ir 
jos naują vyrą Sigitą, kartu 
pašoko „Rezginelę". Tauti
niams šokiams grojo nuolatinė 
„Spindulio" vadove ir grupės 
„gyva muzika" — Rasa Posko
čimienė. Sigito draugai šį šokį 
pnomė su dideliu entuziazmu 
ne 

Birželio 10-tos vakare tris
dešimt keturios poros susirin
ko Ateitininkų namų patal
pose atnaujinti savo vedybi
nius pažadus. Iš susirinku
siųjų buvo viena pora vedusi 
tik metus, o kita vedusi net 
šešiasdešimt metų! Visos po
ros susirinko prisiminti savo 
sutuoktuvių dieną. 

Amerikos lietuvių tarpe, 
atrodo, niekad nėra vykęs toks 
vedybinių porų pažadų atnau
jinimas. Kun. Antano Sau-
laičio buvo suruoštas komite
tas, su pirmininke Pam Bau-
kus, įvykdyti šį pažadų atnau
jinimą. Kadangi Pam yra ne 
lietuvė, bet gerbianti lietuvių 
tautą, darbas vyko dviem kal
bom. Kaip ir su kiekviena 
nauja įdėja, buvo tam tikrų 
kliūčių. Viena iš pagrindinių 
buvo žmonių nepriėmimas 
šiuo idėjos. „Buvo pažadėta 
prieš Dievą vieną kartą, ir 
taip turi būt visą gyvenimą. 
Kam ten atnaujint pažadus?" 
Iš tikrųjų, tai labai teisinga 
pastaba. Bet kaip gyvenime 
dažnai būna, gali atsakyti į 
klausimą: „Taip, bet...", taip 
ir šiuo atžvilgiu galėjo komite
tas atsakyt: „Taip, tiesa, kad 
pažadai visam amžiui, bet af 

nebūtų smagu vėl tuos šven
tus sakramentinius pažadus 
pakartot, ir jų žodžius t ikrai 
įsidėmėt?" Reta vedusi pora 
prisimena savo vedybų dieną. 
Gal vieną kitą momentą, bet 
daugumai ta diena buvo tarsi 
migla. Tai, jei kasmet galim 
atnaujinti Krikšto pa iadus 
(kuriuos kiti už mus priža
dėjo), kodėl neatnaujinti ve
dybų pažadus su savo pora? 

Susirinkusios poros taip ir 
padarė! Prisiminė, kaip pra
džioje jie paliko tėvus, moti
nas ir sukūrė naują Seimą, 
naują vienetą. Prisiminė, kaip 
prižadėjo viens kitą gerbt, vie
nas kitą mylėt, viens kitam 
būt ištikimais, viens kito ne
apleist iki mirties. JKą Dievas 
sujungė, te žmogus neišski
ria''. 

Po Mišių vyko vaišės ir pa
bendravimas. Beveik visi susi
rinkusieji buvo patenkinti , 
kad pasistengė atvykti. Buvo 
gražus vakaras, nuotaika 
linksma ir tuo pačiu šventa. 
Buvo verta palikti rūpesčius 
namuose, ir susieiti su vyru ar 
žmona ir bent kelias va
landėles pabūti kartu. 

GJt 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas šįmet, kaip ir per dau
gelį metų praeityje, skyrė sti
pendijas lietuvių kilmės stu
dentams. Po ilgų svarstymų, 
iš arti 40 pateiktų pareiškimų, 
parinkti du s tudentai , ku
riems bus įteikti čekiai po 
1,000 dol. „Gintaro" pokylio 
metu, sekmadienį, birželio 18 
d. Štai mūsų stipendijų ga
vėjai: 

A r ū n a s K a r a l i s , Violetos 
(Damarackaitės) ir velionio 
Chester Karalių sūnus , Le-
mont, IL, šįmet baigė Lemont 
aukštesniąją mokyklą (10-tas 
iš 209), kur per 4 metus lankė 
pastiprintas (honors) klases, 
tapo „National Honor Society" 

nariu ir „Illinois Scnolar"; ak
tyvus ACE, CSFE, studentų 
taryboje, Jungtinių Tautų mo
delyje bei tarpininkavime tarp 
bendraamžių. Sportas ir fizi
nis' lavinimas užėmė svarbią 
dalį jo laiko: krepšinio treni
ruotė, svorių kilnojimas, krep
šinio komandos kapitono pa
reigos. Apdovanotas ..Presi-
dential Physical Fitness" žy
meniu, fizinio lavinimosi metų 
studentas ir „ali-conference" 
žaidėjas. 

Arūnas baigė Maironio li
tuanistinę mokyklą geriausiu 
mokiniu ir toje pačioje mokyk
loje dirbo 3 metus mokytojos 
padėjėju; šoka „Grandies" tau
tinių šokių grupėje, yra Lietu

vių skautų sąjungos narys, pa
siekęs „Eagle Scout" rangą, 
..Lituanicos" krepšinio koman
dos ir Lietuvos Vyčių organi
zacijos narys. Arūnas pasirin
ko biologijos studijas Illinois 
universitete, Urbana. siekda
mas medicinos daktaro profe
sijos. 

Ričardas N. P . Končius , 
Rūtos (Kleinaitytės) ir Arnol
do Končių sūnus, Lemont, IL, 
šįmet baigė Lemont aukštes
niąją mokyklą klasės 4 proc. 
geriausių mokinių tarpe. Per 
4 metus įtrauktas į Gerųjų 
mokinių sąrašą, priklausė 
„National Honor Society", 
„Mathletes", HOWL ir VAST 
'savanoriškas pradinės ir 
aukštesniosios mokyklų moki
nių akademinis paruošimas), 
„Spring Team" (priešnarkoti-
nio vajaus) vadovas, CSFE, 
ACE. studentų tarybos narys, 
įtrauktas į „Who is Who 
Among High School Stu-
dents", ristikas. 

Ričardas yra baigęs Mairo
nio lituanistinę aukštesniąją 
mokyklą. Lietuvos Vyčių orga
nizacijos narys, skautų vado
vas Rako stovykloje, „Gran
dies" tautinių šokių grupės 
narys, baigęs nardymo klases. 
Ričardas lankys St. Louis uni
versitetą, kur pasirinko biolo
gijos šaką ir yra priimtas į 
sustiprintą universiteto pro
gramą. Jo siekis — medicinos 
daktaro profesija. 

Lietuvoje Tėvo diena buvo švenčiama birželio 4, o Amerikoje — birželio 
18, bet jos reikšmė visur ta pati. Sveikiname visus tėvelius! Ričardas Končius. 

Gera su tėveliu... Iš kairės: Jonukas, Arvydai ir Andriukas Blyškiai, gyv. 
Hamilton, Kanadoje. Nuotr. Vidos Blyskienės 

gas Sigitas taip gerai šoka. 
Šokiams visą vakarą puikiai 
grojo Virgis ir Eimis Svabai, 
turintys didelį pasisekimą Či
kagoje lietuvių tarpe. Iki 
ankstyvo ryto visi linksminosi, 
šoko, dainavo. 

Povestuvinei kelionei jaunie
ji išskrido į Floridą, kur ap
žiūrėjo Disney World. Grįžę į 
Čikagą, įsikūrė Kristinos tėvų 
namuose Marąuette Parke. 
Jaunoji Kristina Bielaglovienė 
dirba „Draugo" administraci-

net nežinojo, kad ju drau- joje, o Sigitas yra dažytojas ir 

namų remonto ekspertas. 
Laisvalaikį jaunieji mėgsta 
žuvauti ir dalyvauti Lietuvių 
operos spektakliuose, susitikti 
su senais ir naujais draugais, 
ir juos pavaišinti rūkyta žu
vim. Linkime šiai naujai lietu
viškai porai dar daug gražių, 
laimingų ir saulėtų dienų. 
Kartu žengiant nauju gyveni
mo keliu ir toliau deginti til
tus tarp „mūsų" ir Jū sų" pa
saulių. Ilgiausių metų, mieli 
Kristina ir Sigitai. 

Rita R a š y m i e n e 

Jaunoji Mariaus Nario Ph D , šeima, gyvenanti Dovvners < imv II . K1 r>vo dieną švęs Lietuvoje Visa šeima 
lankosi Lietuvoje kur dr. Marius N'aris XI Pasaulio Lietuviu mokslo ir karybos simpoziume, š m. birželio 21-25 
d. vyksiančiame Vilniuje, skaitys pranešima ..Analitines chemijos reikšme vaistu gamyboje, vykdant tarptauti
nius reikalavimus*. Nuotraukoje — dr. Manus su dukrele Vaidute, sūnum Mantuku ir žmona Dalia 
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S T O K O J A D Ė M E S I O DRAUGAS, 2000 m. birželio 17 d., šeštadienis 

Pedagoginio lit. instituto vadovybe, lektoriai, dalis mecenatų ir studentai, S m. birželio 3 d. gavę PLI baigimo 
diplomus. I eil. iš kairės (vadovybė ir lektoriai): kun Jonas Duoba, MIC, Milda Šatienė, Aldona Bikulčienė, Juo
zas Placas, direkt. Stase Petersoniene, rektorius dr. Jonas Račkauskas, Juozas Masilionis, Ramutė Plioplytė, 
mecenatė zurn Zuzana Juškevičienė, Vydūno fondo atstovė Jūratė Variakojiene, Ligija Tautkuvienė; II eil. Kip
rijonas Daknys, Sigita Lukauskaitė, Virginija Aleksandravičiūte, Edita Malakauakaitė, Dalia Šataite, Bronius 
Kvietkus, Stefute Utz, laurą Dainyte, Karolis Užgiris, Tadas Raudžius, Benediktas Valinskas. 

PLI diplomantai. Iš kaires: Benediktas Valinskis, Karolis Užgiris, Tadas Raudžius, Kiprijonas Daknys, Bronius 
Kvietkus, Virginija Aleksandravičiūtė, Sigutė Lukauskaitė, Dalia Šatai te. Edita Malakauakaitė, Stefutė Utz, 
Laura Dainyte. Visos PLI baigimo iškilmių nuotraukos Zigmo Degučio 

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO ABSOLVENTŲ 

VAKARAS 
2000 m. birželio 3 d. Čikagos 

Jaunimo centre įvyko Peda
goginio lituanistikos instituto 
penkioliktos laidos absolventų 
vakaras. Preliudo muzikai 
grojant (Andrius Utz)„ \ ma
žąją salę įžygiavo absolventai, 
rektorius, direktorė ir lekto
riai. Visiems užėmus vietas, 
prasidėjo akademinė dalis. In
stituto direktorė Stasė Peter
sonienė pasveikino absolven
tus, jų tėvelius, mecenatus ir 
svečius. Buvo pagerbtas prieš 
kelias dienas miręs lektorius 
J. Dainauskas ir instituto rė
mėjai: a.a. Jonas Paronis bei 
Juozas Žemaitis. Lektorius 
kun. Jonas Duoba, MIC, su
kalbėjo invokaciją. 

Vadovaujant PLI rektoriui 
prof. dr. Jonui Račkauskui, di
rektorei Stasei Petersonienei 
ir lektorių tarybos sekretoriui 
Juozui Masilioniui, buvo įteik
ti trejų metų absolventams 
diplomai: Gajai Bublytei (as
meniškai nedalyvavo), Laurai 
Dainytei, Kiprijonui Dakniui, 
Broniui Kvietkui, Sigutei Lu-
kauskaitei, Daliai Šataitei, 
Stefutei Utz ir Benediktui Va
linskui. Visi gerai parašė dip
lominius darbus. 

Dvejų metų absolventams: 
Audrai Adomėnaitei, Virgini
jai Aleksandravičiūtei, Ramo
nai Lukauskaitei, Editai Ma-
lakauskaitei, Tadui Raudžiui 
ir Karoliui Užgiriui. 

Baigę PLI trejų metų absol
ventai gauna teisę mokytojau
ti aukštesniosiose lituanisti
nėse mokyklose, o baigę dvejų 
metų kursą — pradinėse lit. 
mokyklose. 

Toliau įteikiami garbės dip
lomai: Zuzanai Juškevičienei 
už jos ilgametį darbą su lietu
višku jaunimu, už jos aktyvų 
dalyvavimą įvairiose lietuviš
kose organizacijose, siekiant 
Lietuvai laisvės, už rūpestį 
laisvos Lietuvos ateitimi. 

Nijolei Jankutei Užubalie-
nei, Pedagoginio lituanistikos 
instituto absolventei, už para
šymą daug puikių knygų mū
sų lietuviškam jaunimui, tuo 
skatinant jį pamilti Lietuvą, 
jos kalbą ir kultūrą. 

Ramutei Plioplytei, Pedago
ginio instituto lektorei už lie
tuvių kalbos kultūros progra

mos sukūrimą Pedagoginiam 
lituanistikos institutui, tuo 
apsaugant mūsų kalbos grožį 
ir grynumą nuo svetimybių. 
Taip pat pagerbiama už profe
soriaus Zigmo Zinkevičiaus 
„Lietuvių kalbos istorijos" iš
vertimą į anglų kalbą. Ši kny
ga dabar yra įvairiuose pasau
lio universitetuose. Pedagogi
nio instituto lektorių taryba 
R. Plioplytę laiko puikiu pa
vyzdžiu lietuviškam jaunimui 
ir reiškia savo pagarbą. 

Sveikinimai. Absolventus 
sveikina prof. dr. J. Račkaus
kas, PLI rektorius. Vilniaus 
Pedagoginio universiteto pro
fesorius dr. Jonas Dautaras. 
Lektorė Aldona Bikulčienė 
sveikina visų lektorių vardu. 
Absolventų vardu atsisveikina 
Dalia Šataitė. 

Trumpa, pačių absolventų 
sukurta meninė programa. Ją 
atliko PLI studentai: Sigutės 
Lukauskaitės poeziją skaitė 
Stefutė Utz ir Dalia Šataitė. 
Virginija Aleksandravičiūtė 
paskaitė savo kūrybos. Bene
diktas Valinskas paskambino 
pianinu savo sukurtą kūrinėlį 
„Pavasaris". 

Pagiedojus Jjetuva brangi", 
oficialioji dalis baigta. Po kun. 
J. Vaišnio, SJ, stalų palaimi
nimo, prasidėjo vaišės. Ruoši
mo komitetą sudarė: pirm. 
Milda Šatienė, Hedvina Dai
nienė ir Marytė Utz. Vaišes 
parūpino „Racine" kepyklos 
savininkai Danutė ir Juozas 
Kapačinskai. 

Absolventai, lektoriai ir me
cenatai buvo apdovanoti gė
lėmis. Jų buvo daug. Gėles 

parūpino rengimo komitetas. 
Pasibaigus vaišėms, buvo 

laimėjimai. Bilietus platino P. 
Masilionienė; laimikius auko
jo: H. Dainienė, P. Aleksand
ravičienė, Z. Daknienė, D. 
Kvietkienė, P. Masilionienė, 
M. Šatienė, A. Užgirienė, M. 
Utz. Laimėjimus suorganizavo 
ir pravedė M. Šatienė. 

Absolventai buvo apdovano
ti Vydūno fondo išleista knyga 
„Mano tėvynė". Vakaro talki
ninkai: dr. J. Dautaras, Skir
mantė Miglinienė ir Rita Rač
kauskaitė. Muzika Andriaus 
Utz. 

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas jau veikia 42 metus 
mecenatų ir aukotojų dėka. 
Svarbiausi rėmėjai: Lietuvių 
fondas, LB Švietimo taryba, 
Lietuvių tautiniai namai per 
inž. J. Jurkūną, Vydūno fon
das — V. Mikūnas, J. Variako
jiene, Vytautas Janulaitis, Zu
zana Juškevičienė, dr. Teresė 
ir inž. Algis Kazlauskai, Mar

garita ir Vaclovas Momkai, 
Viktoras ir Milda Šatai, Virgi
nija Paulienė, dr. Alfonsas 
Šešplaukis, dr. Audronė ir Ša
rūnas Užgiriai, Antanina Va-
siukevičienė, a.a. Juozo Že
maičio palikimo vykdytoja 
Ona Daškevičienė ir kt. Pag
rindiniai pedagoginio lituanis
tikos instituto rėmėjai yra lie
tuviai tėvai jėzuitai. Jei ne jie, 
jei ne Jaunimo centro jauki 
pastogė, vargu, ar šis institu
tas būtų iš viso išsilaikęs. 

Pedagoginio lituanistikos 
instituto ateitis priklausys 
nuo aukotojų skaičiaus ir nuo 
studentų. Reikia pasidžiaugti, 
kad ir neseniai atvykę iš Lie
tuvos jungiasi į instituto veik
lą. Bendromis jėgomis veikda
mi, išlaikysime lietuvybę šia
me, labai svarbiame Lietuvai, 
krašte. 

J. PlaČas 

„Valstiečių laikraš./je" 
(Laisvės pr. 60, 2056 Vilnius) 
2000 m. Nr. 42 spausdina
mas privačių mokyklų ir 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos atstovų pokalbis redakci
joje prie apskritojo stalo apie 
privataus mokslo problemas. 
Pačioje pokalbio pradžioje 
išsiskyrė dalyvių nuomonės 
dėl privataus mokslo tikslų. 
Ministerijos valdininkams at
rodo, kad privačią mokyklą 
žmonės steigia, kad susikurtų 
sau darbo vietas ir siekdami 
pelno. Tai iki ašarų įžeidė mo
kyklų atstovus. 

Lietuvoje jau egzistuoja 2 
aukštosios nevalstybinės mo
kyklos - Vilniaus Sv. Juozapo 
kunigų seminarija ir Tarptau
tinė aukštoji vadybos mokyk
la. Pagal aukštesniųjų studijų 
programas dirba net 18 ne
valstybinių mokyklų. Išduota 
licencija jau ir devynioliktai. 
Pagal pagrindinio profesinio 
mokymo programas dirba 3 
mokyklos, 6 - pagal vidurinio 
mokymo, dar 6 - pagal pa
grindinio mokymo programas. 
Pradinukai mokosi 10-yje pri
vačių mokyklų. 

Kiekviena privati mokykla, 
pradėdama veikti, turi sufor
muoti bazę iš savo lėšų, pa
rengti studijų planus ir pa
rinkti patrauklias specialy
bes, atitinkančias rinkos po
reikius. 

Privačių mokyklų atstovai 
kalbėjo, kad ši sritis nustumta 
į antrą planą, valstybė neski
ria jai dėmesio, dėstytojams 
trukdoma stažuotis užsienyje. 

Dėl valdininkų abejingumo 
kai kurios mokyklos neteko 
užsieniečių paramos. Kiek 
šviesesnės gaidos skambėjo 
Tarptautinės aukštosios vady
bos mokyklos rektoriaus dr. 
V. Kundroto kalboje. Šią, 
pirmąją nevalstybinę aukštąją 
mokyklą Lietuvoje įkūrė vie
na didžiausių ir prestižiš
kiausių Europos verslo mo
kyklų - Norvegijos vadybos 
institutas. Nuo ateinančio 
rugsėjo čia jau bus pradėti 
rengti bakalaurai. Mokykla, 
padedama norvegų, stato mo
dernius rūmus, kurie bus 
baigti iki naujų mokslo metų. 

Laimos Bagociūnienes dizai
no aukštesniojoje mokykloje 
rengiami drabužių, teatrinio 
grimo, interjero ir baldų, re
klamos dizaino specialistai. 

Vadybos ir teises institutas 
Kaune jau dvylika metų nega
li prasimušti pro valdininkus 
ir tapti aukštąja mokykla, 
nors Lietuvos mokslų akade

mijos, kitų žinybų ekspertai 
prieš keletą metų pripažino, 
kad ši G. Stulpinienės mokyk
la atitinka aukštajai mokyklai 
keliamus reikalavimus. Jos 
studentai priversti pratęsti 
mokslą Rusijos, Prancūzijos ir 
Norvegijos aukštosiose mo
kyklose. Kodėl šiai mokyklai 
nesuteikiamas aukštosios sta
tusas, valdininkai aiškiai ne
pasako. Mokyklos steigėja 
kreipėsi pagalbos į valstybės 
vadovus. Čia jau parengta 
1350 specialistų. Tai Lietuvai 
būtų kainavę 22 mln. Lt. 

Štai Šiaulių Vandos Dudė
nienės aukštesnioji verslo va
dybos mokykla siekia tapti 
kolegija... Privačių mokyklų 
atstovai teigė, kad valstybė 
privalo atsigręžti į milžiniš
komis entuziastų pastangomis 
sukurtas švietimo įstaigas, o 
štai, priėmęs Švietimo įsta
tymo pataisas, Seimas užkirto 
net kelią galimai nevalstybi
nių mokyklų paramai, j ^ y . Š. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

Žum. Zuzana Jucevičienė sveikina PLI direktore Stase Petersonienę 
padėkos žodžiais ir gėlėmis. 

Pavasari ir vasarą kviečiame 
keliauti su mumis, Turime pačias 

geriausias kainas skrydžiams į Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 

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

Sutvarkysime ju kelionę patogiausiais 
maršrutais ir pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

Esame pasiruošę padėti jums 
visuose jūsų kelionių reikaluose. 

Prašome kreiptis i mus. 

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

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

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

PLI diplomų (teikimo vakaro rengimo komitetas Ii kaims: Marytė Ut*, 
Milda Šatienė, pirm. instituto direktorė Stasė Petersor enė ir Hedvina 
Dainienė 

į į ST*. AU'ANCE 

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

Pedagoginio lituanistikos instituto diplomų įteikimo iškilmių prezidiumo dalis. Is kairės: lektoriai — Milda 
Šatienė, Juozas Masilionis, Ramutė Plioplytė, Aldona Bikulčienė, turn. Zuzana Juškevičienė ir Vydūno fondo 
vicppirm Jūratė Variakojiene 

No orte makes round-

trip travel to Lithuania 

caster and (nore corwtnient 

than SAS. From Chtcago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gwes you a retaxed mom-

ing arrival for business or pleasure. 

When you're ready to return. you'il 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhage^ 

hub. And whe!her 

you fly Business Class 

Economy Class, you can be 

sure our service wtll be world-class. 

and will altow you to arnve rested and 

refreshed - ail for a reasonable fare 

Fmd ouf 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 speaai offers. visit 

our website at wwwflysas.com. 
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Egidijus C o m t r u c t i o n 
N a m u v i d a u s ir išorės 
d a ž y m o , a l iuminio darba i , 
visu rusiu stogai , stal iaus 
p a s l a u g o s P i g u , g r e i t a , 
p a t i k i m a 

Tel 815 577 1797. 

Geras vairuotojas gali jus 
pavežioti po Lietuvą. Sąžiningas 
ir pigus patarnavimas. Tel. 
Kaune 8-27-560-337 arba 
daugiau informacijos sužinosite 
tel. 708-923-0676. ramo 

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 630-964-5898. 

39 metų moteris ieško darbo 
su vaikais arba l i g o n i a i s . 
Galėtų dirbti ne tik Il l inois 
valstijoje. Tel. 708-387-1136. 

27*4/00 

SUTEIKIAME PASKOLAS 
NEKILNOJAMAM TURTUI 

TeL: 773-736-3555 
Direct l ine: 

773-461-0961 4 
4M NAURIS 

> * ^ L TANKEVIČIUS 
MES PADĖSIME JUMS 

ATIDARYTI SAVO NAMŲ DURIS 
Nemokamai: išankstinis paskolos 

tvirtinimas (pre-approval), 
kredito patikrinimas. 

Ialand Mortgage Network, Inc. 

5958 S. Pulaaki 

Chicago, IL 60629 flOBl 

Ramaus būdo, pas laugi 5 0 
m e t ų moteris i e ško d a r b o 
d ienos metu. Gali s laugytu 
ligonius, prižiūrėti vaikus, atlikti: 
namų ruošos darbus. Vairuoja 
automobili. Tel. 773-582-6732. 

Live-in caregivers needed. Eng-
lish, cxpericnce, references, non-
smokers a mušt Marure, well-man-
nered ladies preferred Daily 
salary $100-$120 Located in SE 
Wisconsin. TeL262-763-3375. _ 

amu 

O v* ners operators needed for 
48 statė operations. Mušt 

have class A CDL and newer 
eąuipment. Small fleets wel- 1 

come Ph. 888-451-6995. * 

Įdarbinsiu mūrininkus ir jų 
pagalbininkus. Darbas | 

Čikagoje, gerai apmokamas. I 
Skambinti 773-436-7591, nuo 

6 iki 11 vai. vakaro. 

BUTAI PENSININKAMS — 
modemus, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis lietuviškoje aplinkoje, 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite 

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

AKUPUNKTŪRA 
Gydymas adatų pagalba be vaisių 
galvos*ma«niaciji|*strėnų»annto*su-

muSimų ir fa. dt>"ŠfflU nmiMKininat 
Gydymas vaistažolėmis 

Danutė Daydodge, R. N., DipL Ac. 
Board Certified Acupuncturist 

TeL 312-563-1501. 
Palikite žinote lietuvių arba anelų kalba. 

Appomtmems availabk on Tuesaays 9 a.m.-
2 p.m.and Tbursdays 4 p.m.-7 p.m. 

32l6 S. HabtedSJ, Chicago, IL. 

Reikalingas CDL teises B 
kategoriją turintis 

vairuotojas. Skambinti 
630-257-6822. 

+llc/min 
I*|! .7. 

TELEFONO KORTELES 
PREPAID PHONE CARDSl 

$5 CAhb= mm 
$10CABD=72MJN 
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Astl,lCttJWJ> llH 
S6S7 S Harlt'in Avt Chicitio 

T v I 77 J 788 8000 
Fax 7 7 } 586 s420 

E mail askjyvtJvv.iy yjlioo eum 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mie
gamųjų butas solidaus amžiaus 
žmonėms Kedzie ir 63 gatvės 
rajone. Jei reiktų pagalbos ar 
slaugos — ji gali būti suteikta. 
TeL 773-776-8*18. auw 

Išnuomojamas 4 
kambarių (2 miegamųjų) 

butas Brighton Parke. £ 

Tel. 773-847-1695. f 

Parduodamas butas Kaune, 
senamiestyje, Vilniaus gatvėje; 
5 kambariai, su židiniu. Yra 
pirtis, baldai. Kaina $48,000. 
Tel. 011-3707-22-61-85 arba 
630-209-2021. » . 

Dviejų asmenų šeima, 
turinti šunį, nori 

išsinuomoti butą nuo 
liepos 1 d. 

Tel. 773-536-3709. 

Vilniuje, p 
nio rajone parduodamas naujai 
pastatytas dviejų auksui marinki 
namas. Greitam pardavimui 
nupiginta kaina. Skambinti 
Lietuvoje 011-370-2-797-822 
arba 011-370-2-345-167. 

Parduodamas 2 miegamųjų 
kondomi niurnas. Gerame 
stovyje. Arti parduotuvių ir 

mokyklų. Antras aukštas, 1 lh 
vonios, balkonas. Galimybė 
naudotis sauna ir baseinu. 

Kreiptis teL 773-767-2400, g 
Aušra Padalino, 

First Rate Real 

Reikalingi patyrę 
padavėjai, 

kalbantys angliškai. 
TeL 630-655-9020, 

kvieskite Steve arba Tina. 

Padedu išlaikyti vairuotojo 
teises, susitvarkyti ^Sodal 
Secnrity". 

Tel. 1-888-285-9721. 1 
8 

šiek tiek kalbanti angliškai, gerai 
suprantanti rusų ir anglų kalbas. W t 
darbo. Gali priSOrėti senelius, gaminti 
maistą, sutvarkyti namus. TeL 773-
927-6063. Skambinti nuo g v.r. iki 4 
v.p.p. arba nuo 8:30 v.v. iki 11 v.v., 
kviesti Irena. 

Ieškau slaugyti senus žmones bet 
kurioje valstijoje. Gali būti su 
gyvenimu, galiu būti ateinanti. 
Vairuoju automobilį, esu baigusi 
med. seserų kursus. Siūlyti įvairius 
variantus. Susikalbu angliškai .TeL 
773-392-8126. » M » 

Sow Under Construction 

SACRED HEART OF JĖZUS 
GARDEN KRYPTS 

SAINT CASIMIR CATHOLIC 
CEMETERY 

Chicago, Illinois 

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

comptetion expected in Summerof 2000 The 
crypt complex will contam 372 crypts Niches for 
cremated rėmams will also be availabie Artvvork 
by Ramojus Mozoliauskas vvill feature Ihe Sacred 

Heart of Jesus and the Hill of Crosses 

0' 
N.imc 
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jdduicn,il inl'ormuiion. pteuse complcic 
and rciurn ihc coupon bcki\\ M otholic 

emeteries 
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AfH.HDIfiCESt t» CNCMO 

Street 

I'IMMK:\miibcrvMth AroaCodc 

T i y 
p-.irisluOphoiul) 

Stata "2ip" 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai , 

teL 708-422-6558. 

ReginaSerpytytė , masažistė 
(Ceruf. Masseuse). 

Darau masažą, taip pat nuo 
skausmo, artrito ir t.t. I 
TeL "73-284-6471. * 

M O V I N G 
I lgamet is profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

N e b r a n g i a i at l ieku elektros, 
„plumbing", dažymo, staliaus 

ir kitus vidaus ir lauko 
darbus. Tel . 708-205-1046, 

Vytenis , 

e 
j i i' Veido nuo 

1921 m. 
8900 SoUT.i ARCHKR ROAO, WlUjt>r SMMNGS, 1U*IOIS T a 708839.1000 

pnkvliu *nl*K - tinka įmiriam* profanu 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

m/ 
•JBŪ 

35 iki 40 svečių 

tftti 
D0MBmxtipam 

100*0136 svečiu. 

401d 60 svočių 

akio*too H 
60 tfu 100 svočių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
Šokio mene ~ vyksta 

pamokos) 

fuiKcjifni 

125 iki 175 svečių 

S Iii HM 
225 lo 550 avedų 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer A v e . , Chicago , IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įva irus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BMCEPOLM Î 

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

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produkta i ir užkandžia i 

m i e s t o centre 
Savaitgalį uždaryta 

•-. .; 4 7 3 8 W . 1 0 3 r d S T 
O A K LA VVN, IL 60453 

r - .- . 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

W W V v f k A Z E I K A . C O M 
v****************************************************** 

IMC2ENTT ITKStUI&^GLE AdSIENCTy 
4 3 1 5 W . 6 3 rd St, C H I C A G O , I L 60629 

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

708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

LITHUANIA 
$0.21 

2000 m. vasarą visi keliai veda i 
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 TRA VEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
TeL 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 
WBB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AfMMWJ&^&^WR 
m GYVYBES DRAUD04AS. 

Agentas Prank Zapoka ir Oft Mgr Auksą 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK2APOUS 
3206 1/2 Wtet96tfi Street 

Tai. (708) 424-6654 
(773)561-8654 

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

"soffits", "decks". "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

• S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

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

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

C.L.Ouallty Body Shop 
Automobiliai 

Remontuojame, patekusį į avariją 
atstatome, dažome ir poliruojame, 

taip pat parduodame 
1997 DodgeNeon $3995. 
Reikalingas darbininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

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

Uetuvtfka metodą dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt kirpyklines paslaugas; su 
vaiku nuimu plaukus nuo veido ir 
kojų. Tel. namų 773-476-0513, 
mobilu* 773-317-6965. 

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

SI0LOME DARBUS) 
Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti [ darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
fcjnpioyntcnt /Vgency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMINYS 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.; 
leitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

Lietuvos Ir JA V tUB 
„BALTMERA" palankiomis są
lygomis (30-50 USD už parą) nuo
moja Lietuvoje automobilius ii Ka
lifornijos: lengvuosius ir „mini-
vans" (automatinė pavara, su vėsin
tuvais). Galime automobilį pris
tatyti į oro uostą. Taip pat ispildome 
kitokius užsakymus, pvz.. galime 
aprūpinti Jūsų gimines lietuviškais 
maisto produktais h- kt. TeL 00370 
2 7918 31; fax 08370 2 3137 83; 

~ teL 88370 86 08168; e 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(OTcrmnumi 
•0Kr7MI4S-71M 

macmm.ms 

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

New Vision 
12992 S. LaGraage 
PkiuP*ffc,IL«o*4 
Bu.: 7OS-3*l-0a00 
V«teM*773a54-7t» 
Patcr: 70S-892-2573 
Fax: 70S-361-9US 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MA YER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Realmartftilt 
Reahy Group Ine 

6602 S. Palaiki Rd. 
Chicago, IL 68629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
. pirkime bei pardavime, 
mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-SS541M Paftr 312-3«*-«3e7 
F«773-5«5-»»7 

^ f t l . Aooont 

9201S.OOSR) 
OakLawn,l«nois 60453 
• ą — (708)4280111 
Voica MM (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pagar (312) 707-6120 
Re*. 708-4230443 

ASTA T.MIKUNAS 
ProfesionaSai ir sąžiningai patarnauta 

įvairių nuosavybių pirkime Ir pardavimą 
mieste ir prterntasciuoM 

SALAMANCA 
773-658-6878 

773.26a.3484 
CetLttL 

636666.5988 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

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

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Perkr austome, 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukSles į sąvartyną. 

T d . 630-964-5898 arba 
630-816-7114. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko. 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

WindowWasbcrs Needed! 
40,000 per year. We need 100 ctews. 
No exp. necessary. Will trata. Mušt 
have vajid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in EngHsh. 
LA.McMalMmVV|^towWaa&tt. 
Td. 880-820-6155. 

Kalame visų ruiiu s i d i n g s " 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti | 

Romui tel. 630-774-1025. 

( e * , 
nereikta) įvairiems 
Dovmers Grove, IL — puiki 

aplinka, 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai $7-

7,50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. . 
Būtini legalus dokumentai. į 
Skambinti: 630-920-0238; E 

fax: 630-920-0157; web 
n i i i i i i n i i m 

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

file:///ddrcss
http://WWVvfkAZEIKA.COM
http://TOURS.COM
http://773.26a.3484
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

KĄ DARYTI, JEI JŪSŲ SVEIKATOS 
APDRAUDA NEMOKA SĄSKAITŲ 

Dažnai girdime, žmones 
skundžiantis, kad jų draudi
mas neapmoka visų gydymo 
sąskaitų. Tipiškai, apdraudos 
atmeta ieškinius dėl tryų 
priežasčių: 

1. tarnautojų kompiuteryje 
padarytų klaidų; 

2. aiškiai apdraudos sutar
tyje parašyta, kad tai neap-
draudžiama; 

3. ginčai — ar tai medici
niškai buvo reikalinga. 

Paskutinis reikalas yra sun
kiausiai išsprendžiamas. Ir 
kartais, kad įrodytume, jog tai 
mediciniškai buvo reikalinga, 
reikia gerokai padirbėti. 

Bet žmonėms — pacien
tams, turintiems sunkumų dėl 
savo ieškinių iš apdraudų, yra 
padedančių. Vienas jų — Pa-
tient Advocate Foundation, 
Newport News, VA., ne pelno 
siekianti organizacija. Illinois 
valstija yra viena iš 30 Ameri
kos valstijų, kuri turi įstaty
mus, suteikiančius žmonėms 
— pacientams tose valstijos 
reguliuojamuose HMO drau
dimuose, išoriniam nepriklau
somam sąskaitų peržiūrėjimui 
tuo atveju, jei sąskaitos yra 
atmestos ir neapmokamos. 

Dėl tarnautojų padarytų ar 
administracinių klaidų at
mestus ieškinius yra lengviau 
sutvarkyti. Tuo atveju galima 
paskambinti 877-527-9431 
valstijos apdraudos įstaigai — 
Insurance Department, pra
šant pagalbos, aiškinantis biu
rokratines klaidas. 

Keletas patarimų dėl ap
mokėjimo įvairių terapijų. Te
rapija yra sritis, dėl kurios 
kartais reikia ginčytis, nes ne 
visada draudimas pripažįsta 
jų reikalingumą. Čia keletas 
patarimų: 

1. sužinokite savo ieškinio 
apgynimo eigą. Įstatymai rei
kalauja, kad apdraudėjas pa
sakytų priežastį, kodėl jie at
meta jūsų ieškinį. 

Kadangi gydymas turint 
HMO draudimą, gali reikalau
ti išankstinio leidimo, priežas
tys dėl jūsų prašymo atmeti
mo ar išankstinio patvirtinimo 
turi irgi būti duotas. Su šiuo 
paneigimu rankose pacientas 
gali pradėti apeliaciją — Jn-
ternal appeal process". Pasi
tikrinkite savo apdraudos nu
rodymų knygelėje, kaip šį 
procesą pradėti, arba kreip
kitės į jų draudimo mokė
jimo administratorių. Jeigu 
norite gauti daugiau informa
cijos apie apeliaciją, ar jūs 
priklausote HMO draudimui, 
arba turite kitokią sveikatos 
apdraudą, pasinaudokite in
formacija kompiuteryje Web 
site, kurią duoda Patient Ad
vokate Foundation www.pa-
tientadvokate, org 

Pirmiausia reikia apeliuoti 
— aiškintis su pačia apdrau
dos įstaiga, o tik tada prašyti 
peržiūrėti ką nors iš šalies. 
Kadangi peržiūros įstatymas 
yra naujas šiais metais, HMO 
draudimai tik tai pradeda 
tvarkyti savo procedūras, dėl 
išorinio, nepriklausomo skun
do peržiūros. Pagal įstatymus, 
gydytojas, kuris tikrins — 
darys skundo peržiūrėjimą, 
turi būti paciento ir jo gydyto
jo tame plane bei pačios ap
draudos plano priimtas — 
aprobuotas. Jei gydymas, dėl 
kurio kyla ginčai, yra skubus 
(emrrgencyl. apeliacijos — 
peržiūros procesas turi būti 
pravestas nustatytu laiku. 

2. Naudokite tinkamą tak
tiką. Žiūrėkite, kad jūsų nau

dojamos procedūros būtų jums 
kuo naudingiausios, t.y. tu
rėkite visus duomenis, nes yra 
žmonių, kurie nežino vardų, 
pavardžių bei datų, su kuo jie 
kalbėjosi ir aiškinosi apeliaci
jos reikalais. Yra labai svarbu 
turėti gerai dokumentuotus 
duomenis. Taip pat gerai 
turėti pakvitavimus, patvirti
nančius įvairių dokumentų 
apdraudėjui siuntimus. Tai 
parodo, kad apdraustasis tik
rai viską padarė, kas buvo 
reikalaujama. Ypatingai yra 
svarbios įvairios datos. 

3. Ieškokite savo bylai para
mos. Jei esate ligonis, jūs tik
riausiai neturit noro eiti per 
apeliacijos procesą ar jį sekti. 
Tuo atveju jums gali padėti 
The Office of Managed Care 
įstaiga, kuri randasi Chicago 
Department of Public Health. 
Jų telefonas 312-745-2273. 

Naujasis valstijos įstatymas, 
reguliuojantis HMO arba „ma
naged care" draudimus, sukū
rė įstaigą valstijos Draudimo 
departmente pavadintą „Of
fice of Consumer Health Insu
rance". Ši įstaiga gali padėti 
apeliacijų ir skundų procese. 
Jos telefonas: 877-527-9431. 

Vietinė advokatų „bar asso-
ciation" gali jums duoti advo
katų pavardes, kurie speciali
zuojasi sveikatos apdraudų 
ieškiniuose. Taip pat „Patient 
Advocate Foundation" gali 
jums parūpinti advokatą, ku

ris nemokamai peržiūrėtų jū
sų pirminį skundą ir patartų, 
ką reikia toliau daryti. Tada 
advokatas gali paaiškinti, 
kiek jūsų skundui ištirti rei
kės įdėti darbo ir kiek viskas 
kainuos. Skambinti:. 800-532-
5274. 

Esant skubiam reikalui 
(emergency), teismai sudaro 
galimybę tai išspręsti kaip 
galima greičiau. Bet dažnai 
ieškiniai išsprendžiami be 
teismo. Keliant ieškinius, yra 
svarbu turėti kuo daugiau me
dicininės informacijos: lite
ratūros ir nuomonių, pare
miančių — palaikančių jūsų 
atvejį. The Patient Advocate 
Foundation, gali parūpinti, jei 
jie jų turi, reikiamų doku
mentų jūsų atvejui paremti. 
The Medical Care Ombuds-
man Program Bethesda, MD 
turi savanorių įvairių medici
nos ekspertų jūsų bylai pa
dėti. 

Jei žmonės turi nesutarimų 
sveikatos apdraudos reikalais, 
gali būti suteikta ir antroji 
nuomonė nemokamai, ir mūsų 
ekspertai gali padaryti skundo 
peržiūrėjimą, sako Medical 
Care Management Corp. at
stovas. Jų telef. 301-652-1818. . 

Viena atminkite, kad jūsų 
daktaras yra pagrindinis liu
dytojas, draugas ir užtarėjas. 
jūsų byloje su draudimo įstai-. 
gomis. Labai svarbu, kad dak
taras būtų jūsų pusėje, sako 
atstovas iš „Center for Health 
Care Rights". Jei žmonės ne
sutinka su savo pačių gydy
toju, jie neturės geriausio 
padėjėjo byloje. Paskutiniu 
laiku vis daugiau ir daugiau 
žmonių turi įvairių skundų 
dėl HMO draudimo įstaigų 
mokėjimo ligos ir gydymo at
veju. 

Naudotasi informacija iš 
įvairios spaudos. 

A. t A. 
JULIUS BARDAUSKAS 

Mirė 2000 m. birželio 12 d. 3 vai. p. p., Florence, South 
Caroline, sulaukęs 72 metų amžiaus. 

Gimė Šiauliuose. Gyveno Čikagoj*. Amerikoje išgyveno 
48 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Ligia Bardauakienė Lirgamerytė, 
sūnus Tomas su žmona Ramoną, anūkai Ričardas ir 
Erikas, duktė Julįja Stroom su vyru Eric, anūkai Erica, 
Kristian ir Hanna; dvi seserys — Regina Filipowicz su 
šeima Lenkijoje, Sofija Bagdonienė su šeima Lietuvoje ir 
kiti giminės Kanadoje, Amerikoje ir Vokietijoje. 

Velionis bus pašarvotas birželio 18 d., sekmadienį, nuo 
2 iki 4 vai. p P Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 
87 Street, Evergreen Park, EL. Laidotuvės privačios. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Almos fondui. 

Nuliūdę: žmona, vaikai, anūkai ir seserys. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 
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„Lyg lakios lieiirbos laulų 
Sugrįžtam į Tave nūnai" 

Skautininkui KEISTUČIU* 
KODAČIUI 

mirus, pirmąją „Gabijos" skaučių tunto tuntininkę 
v.s.fil. KUNIGUNDĄ KODATIENĘ, kūrybingai 
vedusią mus į skautišką ir visuomeninę veiklą, 
užjaučiame ir guodžiame. 

Danutė Racevičiūtė Jankienė 

Danguolė Šeputaitė Jurgutienė 

Aldona Rastenytė Page 

Jūratė Bytautaitė Pečiūrienė 

Albina Kaselytė Ramanauskienė 

Liuda Griškelytė Rugienienė 

Želvy ra Buknytė Šimoliūnienė 

Y-

• *• 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose <-.,.. 

Patarnavimas 2 4 vai. 

Siųsdami per VVestern Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

Kai siunčiate pinigus per Wcstem Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortele.. Jūsų artimieji 

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir 
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti Westem Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
VVestern Union bendrove., kuria pasitiki milijonai. 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-600 
wwwwesternunk>n.com 

VVESTERN M O N E Y 
U N I O N TRANSFER 

Greičiausi** fiurgą persiuntimas visame pasamljtje" 

A. t A. 
GENOVAITĖ ATKOČIŪNAS 

Mirė 2000 m. birželio 13 d., sulaukusi 95 metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Toronto, Kanadoje, anksčiau 

Oak Lawn, IL. Kanadoje išgyveno 50 metų. 
Velionė buvo žmona a.a. Juozo. 
Nuliūdę liko: duktė Gražina, jos vyras Stasys, duktė 

Alma su vyru Romu, sūnus Modestas su žmona Ona ir jų 
šeimos. 

Velione pašarvota sekmadienį, birželio 18 d. nuo 3 iki 
8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 19 d. 9:30 vai. 
ryto iš laidojimo namų a.a. Genovaitė bus atlydėta į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, Lemont, 
IL, kurioje bus aukojamos šv. Mišios už Velionės sielą. 
Po Mišių a.a. Genovaitė bus palaidota šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę artimieji. 
Laidotuvių direkt. Petkus Lemont. Tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
Inž. VLADUI UŽUBALIUI 

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame 
velionio žmoną, rašytoją NIJOLĘ JANKUTĘ 
UŽUBALIENĘ, dukrą DOVILĘ, žentą ARVYDĄ ir 
visus artimuosius. 

Lietuvių Rašytojų draugija 

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 Hwy. 
P a l o s H i l l s , I L 
708-974-4410 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

5200 W. 95 St . 
Oak L a w n , IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

PROVIDING SERVICE 
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS 

CLOSE TO HOME 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

CHICAGO 1-773-476-2345 
NAT!ONWIDE TOLL FREE (nemokamu) 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 6 5 2 5 2 4 5 

http://www.pa-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

T r a g i š k o j o b i r ž e l i o mi
n ė j i m a s sekmadienį, birželio 
18 d.. Marąuette Parke ruo
šiamas ALTo Čikagos sky
riaus, bus pradėtas 10 vai. 
ryto iškilmingu vėliavų pakė
limu Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos aikštėje. Visuomenei 
dalyvaujant, vėliavas pakels 
Vytauto Didžiojo rinktinės 
šauliai ir jūrų šauliai . 10:30 
vai. r. Švc. M. M. Uimimo 
bažnyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios, o 12 vai. parapijos 
salėje — minėjimas. Visi daly
vaukime visose minėjimo da
lyse, prisimindami baisią lie
tuvių tautos tragediją, pa
gerbdami kankinių ir tremti
nių kančias, vargus, laisvės 
kovotojų ryžtą, išverme ir mir
tį: dėkodami Dievui už Lietu
vai grąžintą nepriklausomybę. 

V y r e s n i ų j ų l ie tuv ių cent
r e , „Seklyčioje", birželio 21 d. 
d., trečiadienį, 2 va!.p.p. pami
nėsime Tėvo dieną. Kad ši tre
čiadienio popietė virstų didžia 
ir įspūdinga šeimos švente, su 
linksma šypsena, su skambia 
daina atvyks ir mažieji daini
ninkai . Tai - Čikagos Jauni
mo centro vaikų vokalinis an
samblis ..Lakštutė", kuriam 
sėkmingai vadovauja muz. 
Dalia Gedvilienė. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami, da
lyvaukite patys ir pasikvieski
te draugus, kad su linksmais 
dainininkais galėtumėte įsi
jungti į bendrą dainą. Bus -ir 
bendri pietūs. Iki pasimatymo 
,.Seklyčioje"'! 

V a š i n g t o n o - B a l t i m o r ė s 
Lietuvių jaunimo sąjunga 
kviečia visus į tradicines Jo
nines. Jos įvyks birželio 24 d. 
5 vai.v. Svvains Lock Parke, 
prie Chesapeake ir Ohio kana
lo. Potomac, MD (visai netoli 
nuo Vašingtono). Pinsim vai-
niku^>. padainuosim, pašoksim 
ir ieškosim paparčio žiedo. La
bai prašom tų, kurie gali, at
vežti gėlių, nes mes iš jų pin
sim vainikus. Iki pasimatymo' 

J o n i n e s birželio 24 d., šeš
tadienį Šauliu namuose ren
gia Vytauto Didžiojo rinktinės 
šauliai. Pradžia - 4 vai. v. 

V y t a u t o Didžio jo r i n k t i 
n ė s šau l i a i i r j ū r ų šau l i a i 
sekmadienį, birželio 18 vd., 
minint tragiškuosius birželio 

.vykius Lietuvoje. 10 vai. 
r. iškilmingai pakels vėliavas 
Marąuette Parke, Švč. M. Ma-

; Gimimo parapijos aikš
tėje. Visuomenė kviečiama da
lyvauti. 

L inksma A r t ū r o B lažuko 
m u z i k a ir d a i n o s skambės 
pirmojoje šią vasarą Pasaulio 

:uvių centre vyksiančioje 
je. kurią rengia .Vai

ko vartų į mokslą" būrelis. 
Gegužinės pradžia - 12 vai. 
Dalyvaudami paremsite ap-

tus Lietuvos vaikus ir pa
dėsite savanoriam» sėkmingai 
v< »ti Charakterio ugdymo pro
gramą Vilniuje, kurią ruošia 
šio būrelio narės 

• P a s a u l i o l ie tuvių cent
r o Soc ia l in ių re ikaių t a ryba 
p r a n e š a , kad visos vietos ke
lionei į XI Lietuvių tautinių 
šokių šventę Toronte jau užim
tos. Dėkojame visiems vykstan
t iems ir primename, kad iš
vykstame liepos 1 d., šeštadienį. 

J a u gali te regis t ruot is ir 
užsisakyti kambarius, norėda
mi dalyvauti 44-ojoje Lietuviš
kų studijų savaitėje, kurią 
šiemet ir vėl rengia Lietuvių 
fronto bičiuliai. Ji vyks rugsė
jo 5-10 d., tuoj po Darbo die
nos šventės. Jau galima regis
truotis ir užsisakyti kamba
rius, kreipiantis į Marytę Pet
rulienę adresu 37668 X. Lau-
rel Park Dr., Livonia, MI 
48152; tel. 734-953-9182. 

„Tr imi to" , šaul ių sąjun
gos ž u r n a l o 80 metų sukak
t i s bus minima sekmadienį, 
liepos 30 d., Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės namuose ruo
šiamoje gegužinėje. Prašoma 
datą pasižymėti savo kalendo
riuose ir šiame renginyje daly
vauti . 

„ D r a u g o " geguž inė šiais 
metais vyks gegužės 30 d., 
sekmadienį. Iš ryto bus auko
jamos šv. Mišios, o 12 vai. pra
sidės linksmybės. Jau dabar 
pasižymėkite šią datą ir nepa
mirškite atvykti su savo šei
momis, draugais ir pažįsta
mais! Kaip visada, bus loteri
ja , prie kurios laimėjimų kvie
čiame prisidėti jau dabar. 
Laimėjimų lauktume „Drau
ge" administracijos darbo va
landomis. Per „Draugo" gegu
žinę taip pat gros muika, šoks 
Ligijos Tautkuvienės vadovau
jamas šokių ansamblis. Vaikai 
galės dalyvauti piešinių kon
kurse, pajodinėti arkliukais, 
suaugusieji - pasitikrinti svei
katą. Visus vaišins šeiminin
kės savo paruoštais gardžiais 
lietuviškais valgiais. Atvykite! 

Šv. A n t a n o parapi jo je ki
tą sekmadienį, birželio 25 d., 
kun. dr. Kęstutis Trimakas 
švęs savo 40 metų kunigystės 
jubiliejų. 9 vai.r. bus aukoja
mos iškilmingos padėkos Mi
šios, o po jų - vaišės ir pasis
večiavimas parapijos salėje. 
Bilietus užsisakykite, skam
bindami Mėtai Gabalienei 
tel.708-863-1911. 

Č ikagos ka rd ino las F r a n 
c is George kviečia visus ka
talikus šiais Jubiliejiniais Jė
zaus Kristaus metais švęsti 
Dievo Kūno ir kraujo šventę 
dalyvaujant iškilmėse mieste. 
Minėjimas vyks birželio 24 d. 
Soldiers Field stadione. Bus 
šv. Mišios, giedos chorai, bus 
procesija. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapija Marąuette Par
ke gavo 100 bilietų, kad para
pijiečiai dalyvautų. Bus ir au
tobusas, kuris nuveš ir parveš. 
Jei kas norėtų važiuoti, prašo
me skambinti Vytui Paskaus-
kui tel. 773-779-4273. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET 

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

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

Rita ir Jurgis Riškai. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

JURGIS IR RITA RISKAI UŽBAIGĖ 
MILIJONĄ! 

Prieš šešerius su puse metų 
aktyviai įsijungęs į Draugo 
fondo milijonines piramidės 
statybą, buvęs valdybos pirmi
ninkas ir vienas iš trijų pir
mųjų direktorių, inkorporuo
jant Draugo fondą Illinois 
valstijoje, Jurgis Riškus su 
žmona Rita š.m. birželio 14 d. 
užbaigė milijoną. įteikdami 
25.000 dolerių čekį. 

Vienas iš Draugo fondo pra
dininkų taps ilgai auginto mi
lijono užbaigėju. Tris kartus 
„Valio"! 

Jurgis ir Rita Riškai yra 
Draugo fondo garbes nariai su 
1.100 dol. įnašu nuo 1995 me
tų. Dabar jie tapo D F aukš 
č iaus io la ipsnio g a r b ė s na
r i a i s . 

Prie stambaus čekio pridė
tame laiške Jurgis ir Rita ra
šo: „Lietuviška spauda padeda 
lietuvybės išlaikymui ir ypa
tingai lietuvių labdaros orga
nizacijų veiklai. Prieš beveik 

septynerius rretus buvo įsteig
tas Draugo fmdas. Negalvo
jome pasiekti milijoną dolerių 
taip greitai, kurie reikalingi 
Draugo' išlaikymui. Sveikina
me visus, kurie prisideda prie 
'Draugo'. Ypač visus tarnauto
jus, kurie kiekvieną dieną iš
leidžia 'Draugą'. Sveikiname 
Draugo fondo tarybą, tėvus 
marijonus ir mielai priside
dame prie Draugo fondo mili
jono užbaigimo su 25,000 dole
rių. Tegyvuoja laisva lietuviš
ka spauda!" 

Tenka paž\oiėti, kad šią sa
vaitę prie Dnugo milijono už
baigimo laba prisidėjo Jonas 
ir Kazė Ratiikai iš Sunny 
Hills, FL, su .0,000 dolerių če
kiu. Draugo fondo piramidės 
užbaigimą paskubino ir daug 
kitų Draugo fondo narių su 
mažesniais i'iašais. 

Didiesiem> DF milijono už
baigimo mecenatams Jurgiui 
ir Ritai Riškams, Jonui ir Ka

zei Ratnikams bei visiems ki
tiems aukotojams labai nuo
širdžiai dėkoju visos DF tary
bos vardu ir džiaugiuosi, kad 
visų bendromis jėgomis pasie
kėme užsibrėžtą tikslą. 

B r o n i u s J u o d e l i s , 
DF tarybos pirmininkas 

Mil i jono u ž b a i g i m o į n a š a i 
Su 25,000 d o l e r i ų : 
Jurgis ir Rita Riškai, ga r 

b ė s n a r i a i , iš viso 26,100 dol,, 
Burr Ridge, IL. 

Su 10,000 do l e r i ų : 
Jonas ir Kazė Ratnikai, ga r 

b ė s n a r i a i , iš viso 10,400 dol., 
Sunny Hills, FL. 

S u 500 do le r ių : 
Raimundas ir Danutė Korzo-

nai, g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
1,200 dol., Palos Hills, IL. 

Saulė Corporation — Patri-
cia Paulauskas, g a r b ė s n a r ė , 
iš viso 1,000 dol., Chicago, IL. 

S u 200 do le r ių : 
Valerija Žadeikienė, iš viso 

200 dol., Oak Lawn, IL. 
Juozas Paškus, iš viso 200 

dol., Orland Park, IL. 
Veronika Paovys, g a r b ė s 

n a r ė , a.a. Jono Paovio mirties 
6 metų paminėjimui, iš viso 
1,350 dol., Grand Rapids, MI. 

S u 100 do le r ių : 
Dr. Petras Jokubka, g a r b ė s 

n a r y s , iš viso 1,600 dol., Chi
cago, IL. 

•Stanley Ančiulisf iš viso 140 
dol., Twin Lakęs, WI. 

Juozas J . Lekys, iš viso 100 
dol., Chicago, IL. 

S u 50 do le r ių : 
Eugenija Barškėtienė (60 

dol.), iš viso 680 dol., Hinsdale, IL. 
Jadvyga Povilaitis, iš viso 50 

dol., Omaha, NE. 
Rimas ir Elona Vaišniai, iš 

viso 650 dol., North Have, CT. 
Povilas Kantas , iš viso 50 

dol., Chicago, IL. 
Dr. Zigmas Brinkis, iš viso 

450 dol., Los Angeles, C A. 
Su 25 d o l e r i a i s : 
Julius Špakevičius, iš viso 

275 dol., Westwood, MA. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. F o n d o i ž d i n i n k a s 

JONINIŲ DVASIA — ČIKAGOS CENTRE 

f't;iirų ratelio gtgvtiatįt PLC -odelyje Nuotr Indrės Tijūnelicnės 

Toli nuo Baltijos jūros ir Pa
baltijo miškų, pačiame did
miesčio viduryje, apsupti ne 
žydinčiais laukais ar pieve
lėm, bet .galingais dangorai
žiais. Baltijos šalių meno pa
rodos ir vidurvasario pobūvio 
rengėjai iškart suprato, jog 
jiems skirta sudėtinga už
duotis — atkurti Joninių dva
sia Čikagos miesto centre. 

Po gilaus mastymo ir ati
daus planavimo šio nepakarto-
tino pobūvio rengėjai nuspren
dė, jog jiems pavyks šią už
duoti įvykdyti. Net gavo iš 
Simfonijos centro leidimą 
įrengti tvenkinį anksčiau ne
gu fortepijonas stovėjo! 

Ateinantį penktadienį, bir
želio 23 d. prestižiniame Či
kagos Simfonijos centre (220 
South Michigan Avenue), ku
riame per praėjusį šimtmetį 
koncertuose pasirodė patys 
garsiausi pasaulio orkestrai ir 
dainininkai, skambiai nuaidės 
ir lietuviška liaudies daina bei 
linksmas tautinių šokių šo
kėju trepsėjimas. O Simfonijos 
centro sienas puoš įspūdingas 
Baltijos šalių šiuolaikinis me
nas, beveik apie šešiasdešimt 
darbų. 

Baltijos šalių meno parodos 
ir vidurvasario pobūvio, vadi
namo ..Baltic Art Exhibition 
and Summer Solstice Recep-
tion". dalyviai už palyginus 
kuklų įėjimo mokestį (kuris 
laikomas auka ir nurašomas 
nuo valdiškų mokesčių) susi
lauks tokių įspūdžių, kokių 
miesto centre tokiuose iš
kilminguose renginiuose abe-

! jotina. ar šimtine uzporka. At
sigaivins vynu ir šampanu, 
prie nuostabiai papuošto ir 
skaniomis vaišėmis padengto 
švediško stalo gardžiuosis ska
numynais, pasigerės menu ir 
įdomia programa, kuriai patys 
bu* kviečiami daina pritarti. 

Tačiau svarbiau pabrėžti, ne 
ką parodo- dalyviai patys 
gaus, bet ką jie savo dalyvavi
mu dovano kitiems, būtent — 
Lietuvai, -urios vardas iš
garsės amerikiečių tarpe, ir 
Lietuvos dailininkams, kurie, 
nesulaukę paramos iš Lietu
vos verslininkų (į kuriuos Lie
tuvoje rengėjai kreipėsi pri
sidėti prie parodos pervežimo 
ir dailininką kelionių išlaidų) 
negalėjo sava kūrinių palydėti 
per Atlanta ir asmeniškai iš
girsti pozityvių, kritiškų atsi

liepimų, kurių jų darbai ligi 
šiol sulaukė New Yorke, Va
šingtone, Hiustone ir Los An
geles miestuose. 

Dalia lietuviams lemia di
džiausiame lietuvių telkinyje 
už Lietuvos ribų entuziastin
gai pritarti ir paremti Lie
tuvos dailininkus savo gausiu 
dalyvavimu ir draugiškai ne
pasiduoti latviams ir estams 
parodos dalyvių sąrašuose. 
Norėdami užsisakyti bilietą, 
nedelsiant skambinkite Si
gitai Balzekienei tel. 630-986-
8613 arba vakarais Reginai 
Gailiešiūtei tel. 312-335-1528. 

• Ramojus i r Aldona Val
čiai , sveikindami savo draugus 
Ritą ir O. Bragg, jų 50 metų 
vedybų sukakties proga aukoja 
Lietuvos našlaičiams $50. Svei
k iname sukak tuv in inkus , o 
aukotojams dėkojame! „Lietu
vos Našla ič ių globa", 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 60629. 

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

• A m e r i k o s l ie tuvia i glo
boja Lie tuvoje per „Lietuvos 
Naš la ič ių globos" komitetą 
1000 Lietuvos vaikų. Pratęs
dami paramą kitiems metams, 
atsiuntė: $160 Pranas Joman
tas; po $150 dr. Jonas Prunskis, 
Barrington Hills, IL; Vytautas 
ir Ona Gutauska i , Michigan 
City, IN; Donald ir Kathy Dal
ias, Millington, MI; dr. Jonas ir 
J a n i n a Ša lna i , Portage, WI; 
Danutė Varaneckienė, Chicago, 
IL. Ponia Irena Jankauskienė, 
German town, MD, a t s iun tė 
$25. Lietuvos vaikų našlaičių 
vardu dėkojame visiems auko
tojams už gerumą! „Lietuvos 
Našla ič ių globa" , 2711 West 
71 Str., C h i cago , I L 60629. 

• „Sau lu tė" , Lietuvos vai
kų globos būrelis , dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, gausioms šei
moms bei s tudentams Lietu
voje. Aukojo: Nat ional City 
Bank $50; Lithuanians in Te-
xas (Litą Javors) $240 tęsia 
mergaitės metinę paramą; St. 
Bernadette School, Evergreen 
Park , IL, 6 skyr ius ( J ū r a t ė 
Norvilienė) $200; Irena Jan
kauskienė $25; L ir D. Tijū
nėliai $25 a.a. Vlado Užubalio 
atm. Labai ačiū! „Sau lu t ė " , 
419 W e i d n e r Rd . , Buffa lo 
Grove , I L 60089. Tel . 847-
537-7949. A u k o s n u r a š o m o s 
n u o mokesč ių . T a z ID # 36-
3003339. 

• A lmos f o n d u i auko jo : 
Marijos ir Jono Šimonių vedy
binės 60-ties metų sukakties 
proga Marija ir Peter Burggren, 
Escondido, CA, "aukoja $75. A. 
Juodvalkienės gimimo dienos 
proga aukoja Gudauskų šeima, 
K. ir M. Pažemėnai, B. ir E. 
Arai, CA. Iš viso $225. Almos 
vardu sve ik iname sukaktu
vininkus, o aukotojams dėko
jame! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax ID 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymin t , k a d 
sk i r t a Almos fondui . Siųst i : 
2711 West 71 Str. , Chicago, 
I L 60629. 

• Au tomobi l io , n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s a tvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Everg reen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, n,, 
60439. Prie pat PL CenVro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėna i . Visų rūš ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

• A.a. R a p o l o M o n t r i m o 
a t m i n i m ą p a g e r b i a n t , j o 
žmona Marija Mont r imienė 
atsiuntė „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui $70 auką. 
„Saulutė" dėkoja už pa ramą 
vargingai gyvenantiems Lie
tuvos vaikams ir reiškia užuo
jautą p. Marijai Montrimienei 
ir kitiems artimiesiems. 

• A-a. Z e n o n o P e t k a u s 
laidotuvių metu giminės, drau
gai ir pažįstami suaukojo daug 
aukų. Jų dalis, $790 šeimos 
nuožiūra sk i r iama k a m rei
kalinga. Žmona Vanda Petkie
nė tuos pinigus paskyrė Lie
tuvos va ikams naš la ič iams , 
ta rdama visiems aukotojams 
nuoširdžiausią ačiū! Reiškiame 
užuojautą žmonai , a r t i m i e 
siems, o už aukas Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame! „Lie
tuvos Naš la ič ių globa", 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 60629. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video jrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąjį NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į I N T E R - V I D E O 
3533 S. A r c h e r A v e . , C h i 
cago, IL 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. P e t r a s B e r n o t a s . 

• Ba l t i j o s k r a š t ų m e n o 
p a r o d a i r v i d u r v a s a r i o p o 
būvis , vadinamas „Baltic Art 
Exhibition and Summer Sols
tice Reception" v y k s p e n k t a 
dieni , b i rže l io 23 d. Č i k a g o s 
Simfonijos cen t r e , 220 S o u t h 
Michigan Ave, 6 vaL v a k a r o . 
Sukvieskime kitataučius drau
gus ir patys gausiai susirinkime 
pasigėrėti ir pasididžiuoti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos ža
vingu š iuola ik in iu m e n u i r 
įdomiais v i d u r v a s a r i o p a p 
ročiais. Bilietų kaina: $30 iš 
anksto , $40 tą vaka rą . R e 
zervaci jos : 630-986-8613. M 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČMAS 
6436 SPulsskiRd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas J o n a s Giba i t l s 
Civilinės ir kriminalines bylos 

6247 SJKedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

ToO free 24 h r . 896,77164742 
Dazbo vai. ano 9 v.r. iki 5 v.v. 

Še*tad.9v.r.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Stora* 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 77S-S64-0100. 

TeL 6SO-U74S00,1 rtmtmt, IL 

• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Cas imir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydi »r t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas , kaip j au buvo 
jūsų pageidauta. Sav . Lil i ja i r 
Vi l imas Ne l sona i . TeL 773-
233-6335. 

Arvydas Šaltenis. Autoportretas, aliejus, 1967 m. Be A. Šaltenio 
darbų, par.cloje bus eksponuojama ir Alekso Andriuškevičiaus, Broniaus 
Gražio, Altrirdo Griškevičiaus, Dalios Kasčiūnaitės, Rūtos Katiliūtės, 
Dainiaus l.ukevičiaus, Petro Mazuro, Vilmanto Marcinkevičiaus, Vygan
to Paukšti-, Audriaus Puipos, Nomedos Saukienes, Algio Skačkausko. 
Sauliaus V iltiekuno ir Vitalijaus Čepkausko kūryba. 

A L W A Y S 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.,Ju8tice,IL 
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