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Rusija nori valdančiojo 
vaidmens Baltijos valstybėse 

Vilnios, liepos 14 d. (BNS) 
— „Rusija neatsisako strategi
nio intereso dominuoti Balti
jos valstybėse", teigia Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. 

Penktadieni kalbėdamas per 
Lietuvos radiją, V. Landsber
gis sakė pastebįs „ypatingą 
RUSUOS priešinimąsi ir veiki
mą" Lietuvoje ir Vakaruose, 
„kad būtų bent jau atideda
mas mūsų pakvietimas į Šiau
rės Atlanto aljansą". 

„Kodėl? Rusija turi savo 
strateginių interesų, ji nori to
liau dominuoti", pažymėjo Sei
mo pirmininkas. Anot jo, ši 
Rusijos mąstysena „dar nepa
sikeitė, nori mus valdyti, nori 
užsitikrinti čia savo .garanti
jas". 

„Galų gale mes tai galime 
matyti net dabar paskelbtoje 
Rusijos užsienio politikos dok
trinoje, kur labai gražu, kad 
pasisakoma už gerus santy
kius su Baltijos valstybėmis", 
sakė V. Landsbergis. 

Kaip jau skelbta, neseniai 
Rusijos prezidento Vladimir 
Putin patvirtintame Užsienio 
politikos plane pabrėžiama, 
kad „Rusijos santykių plėtra 
su Lietuva, Latvija ir Estija 
turi gerų perspektyvų, Rusija 

remia tai, kad šie santykiai 
pasuktų geros kaimynystės ir 
abipusiškai naudingo bendra
darbiavimo keliu". Tačiau pla
ne nurodoma sąlyga, kad Bal
tijos valstybės „turi gerbti Ru
sijos interesus, taip pat ir es
miniu klausimu dėl rusakal
bių gyventojų teisių laikymo
si". 

Anot V. Landsbergio, po šia 
sąlyga „gali slėptis visoks tie
sioginis diktatas". „O ką, ar 
patys geri santykiai nėra Ru
sijos interesas? Ar jie duodami 
kaip kokia malonė: jeigu pada
rysite nuolaidų, vykdysite to
kią politiką, kurią diktuoja ki
ta valstybė, tada galbūt bus 
geri santykiai?", retoriškai 
klausė V. Landsbergis. 

Jis pabrėžė, kad Lietuva su 
Rusija neturi kokių nors prob
lemų, „kurios slėgtų mūsų są
žinę, ar mes ko nepadarėme". 
Seimo pirmininko teigimu, nė
ra neišspręstų reikalų dėl Lie
tuvoje gyvenančių rusų, vals
tybių teritorijų bei sienų. Anot 
jo, vienintelis nesureguliuotas 
klausimas yra okupacijos pa
darytos žalos atlyginimo bei 
Lietuvos -nekilnojamojo turto 
Romoje ir Paryžiuje grąžini
mas. 
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Nuotr.: Kad ir sumažėjus poilsiaujančiųjų Lietuvos pajūry e ^kainui, saules palydėti ant Palangos tilto kas vakarą 
ateina minios žmonių. 

Atostogauti pajūryje 
lietuviams trūksta pinigų 

Vilnius, (Elta) — Dau- daugiau atostogaujančių pa-

L j Tėvynėje pasižvalgius 

A. Saudargo konsultacijos 
užsienio politikos klausimais 

žlugo 
Vilnius, liepos 14 d. (BNS) tas. 

— Parlamentinėms partijoms 
ignoravus užsienio reikalų 
ministro kvietimą suderinti 
Lietuvos užsienio politikos 
tikslus, spėjama, jog diskusi
jos šia tema tesis per rinkimų 
kampaniją. 

I penktadienį UR ministro 
Algirdo Saudargo surengtą 
antrąjį susitikimą su partijo
mis užsienio politikos klausi
mais atėjo tik socialdemo
kratijos 2000" vadas Rimantas 
Dagys bei Lietuvos demokratų 
partijos vadovas Saulius Pe
čeliūnas. 

Konsultacijos neįvyko. 
UR ministras A. Saudargas 

žurnalistams sakė, kad šiame 
susitikime ketinta sutarti dėl 
„konkrečių dalykų, kurie ne
botų diskutuojami rinkimi
nėje kampanijoje". „Šiandien 
mes esame tiktai trys, o tai 
rodo, kad kitoms partijoms tai 
nebeįdomu, ir prie konkrečių 
dalykų politinės partijos dirbti 
dar yra nepasirengusios", tei
gė jis. 

A. Saudargas mano, kad 
partijoms neužtenka politinės 
valios ir entuziazmo padirbėti 
valstybės labui, kad užsienio 
politikos klausimai nebūtų be 
reikalo diskutuojami rinki
muose. 

Socialdemokratų „dutūk-
stantininkų" vadovas R. Da
gys teigė, kad toks partijų 
požiūris į šį susitikimą leidžia 
įtarti, kad užsienio politikos 
klausimai bus rinkiminės 
kampanijos diskusijų objek-

Lietuvos demokratų partijos 
vadovas S. Pečeliūnas taip pat 
mano, kad politinėms partijos 
neužtenka valios „už žodį at
sakyti kaip už daiktą". „Ar tai 
reiškia, kad mes po rinkimų 
vėl turėsime aiškintis, ar Lie
tuva turi vieningą užsienio 
politiką, ar vėl pasauliui, Ry
tams ir Vakarams iš naujo 
reikės atsakinėti į šituos klau
simus", piktinosi jis. 

S. Pečeliūnas apgailestavo, 
kad diskusiją užsienio politi
kos klausimais teks tęsti rin
kimuose ir „labai nesąžiningu" 
partijų elgesiu pavadino keti
nimus iš to susirinkti taškus 
rinkimų kampanijai. 

Šias konsultacijas buvo nu
spręsta pratęsti po pirmojo su
sitikimo, surengto prieš savai
tę. Jame A. Saudargas pateikė 
sąrašą vyriausybės vykdomų 
konkrečių užsienio politikos 
priemonių, kurios laikytinos 
tęstinomis. 

giausia Lietuvos gyventojų 
atostogas praleidžia kaime ar 
sode, kadangi atostogoms pa
jūryje ar užsienyje trūksta pi
nigų. 

Žurnalo „Veidas" užsakymu 
viešosios rinkos tyrimų studi
jos „Spinter" atlikta apklausa 
rodo, kad šiemet per 61 proc. 
gyventojų atostogas planuoja 
praleisti kaime, sode arba na
muose. 

Prieš porą metų vykusioje 
apklausoje beveik 90 proc. gy
ventojų planavo didžiąją dalį 
atostogų praleisti kaime ar 
sode bei kelias dienas praleisti 
prie jūros. Šiemet prie jūros 
ilsėtis planuoja tik 16.8 proc. 
apklausos dalyvių. Ketinančių 
atostogauti namuose per pra
ėjusius porą metų padaugėjo 
beveik vienu procentu iki 12.7 
proc., o numatančių atostogas 
praleisti užsienyje per šį laiką 
sumažėjo nuo 6.6 iki 5.6 proc. 
dalyvavusiųjų apklausoje. 

Negalintys pakeisti atosto
gų m&notonijos gyventojai nu
rodo pagrindinę priežastį — 
nėra pinigų. 

Nuo šiol visi trokštantys 
poilsiauti Lietuvos kaime in
formaciją ras išleistame nau
jame kataloge, kuriame pri
statoma daugiau kaip 100 kai
mo sodybų, jau pasiruošusių 
priimti vasarotojus ne tik iš 
Lietuvos, bet ir užsienio. 

Pasak Lietuvos kaimo turiz
mo asociacijos prezidentės, vis 

Buvęs ministras prakalbo apie 
„teisėtą" sukčiavimą 

* Pr ie Seimo gynybinių 
barikadų bus statoma Šv. 
Mergeles Marijos koplytėlė. 
Parlamentarai antradienį pri
ėmė Seimo nutarimą, įparei
gojantį Seimo kanceliariją per 
mėnesį paskelbti viešą kon
kursą Sausio 13-sios koplytė
lės prie Seimo rūmų projektui. 
Projektą pasiūlė Krikščionių 
demokratų frakcijos seniūnas 
Povilas Katilius ir frakcijos 
narys Jonas Šimėnas. BNS 

Vilnius, liepos 14 d. (Elta) 
— Ketvirtadienį duodamas in
terviu „Lietuvos aidui", buvęs 
ūkio ministras Vincas Babi
lius pripažino, kad prieš pri
vatizavimą AB „Mažeikių naf
ta" buvo įteisintas kyšininka
vimas. 

Pasak buvusio ministro, 
„Mažeikių naftos" vadovai, 
važiuodami į Rusiją pasirašyti 
sutarčių su Rusijos naftos ver
slovėmis, veždavosi ir grynųjų 
pinigų kyšiams jų vadovams. 

V. Babilius daro prielaidą, 
kad buvusio „Mažeikių naf
tos" vadovo bei jo bendrakelei
vių pagrobimas gali būti susi
jęs su tuo, kad gamyklos vado
vai liko kažkam Rusijoje sko
lingi dideles pinigų sumas. 
..Pirmiausiai, aš esu labai su
krėstas dėl G. Kiesaus pagro
bimo, nes jis man paliko, žmo
giškai vertinant, teigiamą įs
pūdį. Net ir šiandien niekaip 
negalėčiau Dasakvti. kad G. 

Kiesus, kaip generalinis direk
torius, būtų susijęs su grobsty
mais gamykloje ar tiesiogiai 
juos būtų organizavęs", kalbė
jo V. Babilius. 

Jis taip pat sakė manąs, 
kad G. Kiesus galėjo būti pa
grobtas dėl to, kad kažkam 
neįvykdė savo įsipareigojimų. 
„Juk ne paslaptis, jog tam, 
kad gautų naftą iš Rusijos, bu
vo keliamos įvairios sąlygos, ir 
kartais tas sąlygas reikėdavo 
vykdyti. Nors, aišku, tos sąly
gos ne visada būdavo įvyk
domos legaliais būdais", sakė 
V. Babilius. 

„Niekur nedmgsi — 'Ma
žeikių naftoje' buvo žmonės, 
kurie turėjo tai daryti. Aišku, 
tai galėjo daryti ir įmonės ge
neralinis direktorius. Tačiau 
viskas pasikeitė, atėjus ameri
kiečiams — kyšius nustojo 
duoti, tačiau, galbūt, liko ne
įvykdytų įsipareigojimų Rusi-
ios pusei. Galbūt, dėl to G. 

geidauja ilsėtis ne triukšmin
guose kurortuose, bet ato
kiuose kaimo vienkiemiuose. 
Praėjusiais metais daugeliui 
norinčiųjų ilsėtis kaime tie
siog trūko informacijos apie 
ūkininkus, besiverčiančius 
šiuo verslu. 

Naujasis katalogas supa
žindina su poilsio sąlygomis 
įvairiose kairio sodybose, tei
kiamomis paslaugomis bei 
pramogomis. Priklausomai 
nuo vietovės, kurioje įsikūrusi 
ūkininko sodyba, turistai gali 
pasirinkti žvejybą ar grybavi-

KfitutM Vanago (Elta) nuotr 

mą, iškylas valtimis bei jach
tomis, jodinėjimą žirgais. 

Tuo tarpu nemažai jūros 
išsiilgę lietuvių jau ne pirmus 
metus keičia savo atostogų 
maršrutus. Susilyginus Palan
gos bei Maborkos kainoms, 
mažesnes pajamas turintys 
tautiečiai pradėjo dairytis 
Karaliaučiaus srities. Dar per
nai ėmę sklisti gandai, jog ru
siškieji kurortai pritrenkia pi
gumu, šįmet padarė savo. 
Dauguma tarakonais bei vo
rais knibždančių Zelenogrado 
poilsio namų užpildyta jau vi
sai vasarai. Lietuviai dėl vie
tos šįmet priversti konkuruoti 
su maskviečiais bei Sankt Pe
terburgo gyventojais. 

* Konservatorių partijos 
rinkimų sąrašo projektas su
kėlė pasipiktinimo ir nusivyli
mo audrą, rašo „Respublika". 
Daugelis dabartinio Seimo 
Konservatorių frakcijos narių 
ar net ministrų partijos rinki
mų sąraše atsidūrė taip že
mai, kad jiems nebeliko net 
teorinių galimybių patekti į 
kitą Seimą daugiamandatėje 
rinkimų apygardoje. Nemažai 
Seimo narių surašyta vilčių 
rinkimuose nepaliekančiuose 
5-ajame ir 6-ajame dešimtu
kuose, o net keli dabartinės 
valdančiosios frakcijos nariai 
iš viso nepateko tarp 141 kon
servatorių kandidatų. Konser
vatorių vadovai vengia kalbėti 
apie frakcijos narių nuotaikas 
sužinojus savo eilę rinkimų 
sąraše. Audringos kalbos neti-

* Buvusio „Mažeikių naf
tos" vadovo Gedimino Kie
saus, jo sūnaus bei vairuotojo 
dingimas gali būti siejamas su 
sūnaus Valdo drauge Alaina. 
gyvenančia Londone, teigia 
„Lietuvos rytas". Liepos 6-
osios naktį V. Kiesus daug 
kartų skambino savo draugei. 
Vėliau jaunuolio telefonas bu
vo išjungtas. Iš Latvijos kilusi 
V. Kiesaus mergina anksčiau 
turėjo kitą vaikiną, kuriam 
nepatiko nauja draugės pažin
tis, todėl vaikinai santykius 
aiškinosi net samdydami smo
gikus. Šaltinis Latvijos teisė
saugos struktūrose teigė, kad 
buvęs Valdo draugės vaikinas 
palaiko ryšius su žinomais Ry
gos nusikaltėliais. Tarp arti
miausių jo bičiulių D. Britani
joje yra ir čečėnų. G. Kiesus, 

lo valdančiosios frakcijos posė- jo sūnus ir vairuotojas dingo 

Lietuvos prezidentas padėkojo 
Jungtinėms Valstijoms 

Vilnius, liepos 14 d. (BNS) okupacijos nepripažinimo poli-
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus nusiuntė laišką 
Jungtinių Valstijų preziden
tui, kuriame dėkoja už šios 
valstybės daugiau kaip pusę 
amžiaus vykdytą sovietinės 
okupacijos nepripažinimo poli
tiką. 

Šeštadienį sukanka 60 me
tų, kai JAV oficialiai ėmė lai
kytis Baltijos valstybių okupa
cijos nepripažinimo politikos. 

JŠi politika teikė stiprybės ir 
vilties šimtams tūkstančių 
Lietuvoje ir ištremtų iš jos", 
rašoma penktadienį JAV pre
zidentui Bill Clinton išsiųs
tame laiške. Jame V. Adam
kus pažymi, kad „šiandien 
Lietuva vėl laisva, ir šis ne
ginčytinas atkurto teisingumo 
faktas rodo nepripažinimo po
litikos teisumą ir sėkmę". 

Lietuvos žmonių vardu V. 
Adamkus dėkoja JAV vado
vams ir Amerikos žmonėms už 
šią svarbią paramą, pranešė 
spaudos tarnyba. 

V. Adamkaus laiške sako
ma, kad per pastaruosius 
dešimt metų Lietuva ir JAV 
toli pažengė, plėtodamos sėk
mingą bendradarbiavimą. „Ta
pome daugiau nei dviem drau
giškomis valstybėmis, euroat-
lantinės šeimos bendradar
biaujančioms tautomis. Tikiu, 
kad ir ateityje JAV rems Lie
tuvos visavertį grįžimą į eu-
roatlanto brndruomenę", ra
šoma V. Adamkaus laiške B. 
Clinton. 

Anksčiau -ią savaitę pa
našią padck4 Amerikai už 

Kiesus ir bu v pagrobtas. Liko 
norai, bet jis jau galėjo nebe
turėti galimybių įgyvendinti 
tuos norus. Galėjo būti ir toks 
variantas, ir rnan atrodo, kad 
ši versija yra pati rimčiausia", 
įsitikinės bu\ >;s ministras. 

tikos vykdymą pareiškė Lietu
vos Seimas. 

* Svarstant liepos mėne
sio valstybės biudžeto pla
ną, nutarta liepą sveikatos ap
saugai skirti ne 30 mln. litų, 
kaip ankstesniais mėnesiais, o 
60.8 mln. litų. Gavus šiuos 
pinigus, galima bus 30 mln. li
tų sumažinti Valstybinės ligo
nių kasos įsiskolinimus gydy
mo įstaigoms ir vaistinėms. 
Jei skola Valstybinei ligonių 
kasai ir toliau bus mažinama, 
šiais metais bus galima visiš
kai atsiskaitys su vaistinėmis 
ir gydymo įstaigomis už su
teiktas paslaugas bei 60 mln. 
litų sumažinti praėjusių metų 
įsiskolinimus. <EIU> 

* Ekonomistai ir rinkos 
žinovai teigia, jog žmonėms 
nereikėtų baimintis dėl savo 
indėlių Lietuvos taupomajame 
banke. Anot jų, kalbos apie 
neva kylantį pavojų indėlių 
saugumui ar net valstybės 
biudžetui yra tik politikavi
mas. Būdamas valstybinis, 
Taupomasis bankas, kad ir 
kokia bloga būtų jo padėtis, 
negali bankrutuoti — vyriau
sybė bet kuriuo atveju jį iš
gelbėtų. Tačiau kartu jie ragi
na kuo greičiau parduoti ban
ką, kad jis nebūtų priklauso
mas nuo politikos ir politikų. 

* AB „Klaipėdos laivų 
remontas" finansinė būklė 
vis dar išlieka įtempta, skola 
biudžetui siekia daugiau kaip 
4 mln. 800,000 litų. 

* Didžiausius nuostolius 
dėl praėjusią savaite Latvi
jos ūk in inkų organizuotų Mei-
tinės ir Grencta lės pasienio 
postų už tvarų patyrė Lietuvos 
vežėjai, k u r i ų asociacijos pa
te ik ta is duomenimis , jos na
riai pa tyrė apie 340.000 litų 
nuostolių. 'BNS) 

dyje, kur iame eil iniai jos na
riai mėgino aiškint is , kodėl jie 
a ts idūrė sąrašo pabaigoje, bei 
dėl to apkaltino partijos vado
vybę. „Yra visko, bet nenoriu 
t ų žmogiškųjų momentų ko
mentuoti", t a ip situaciją nu
pasakojo Konservatorių frak
cijos seniūnas Arvydas Vidžiū
nas. (Elta) 

* J a u metus Vilniuje gy
venantis vienas iš Baltarusi
jos opozicijos atstovų Semion 
Sareckij sako kol kas dar ne-

1 grįšiąs į tėvynę ir toliau lik
siąs Lietuvoje. „Tautai reikia 
ne aukos, o demokratijos per
galės", sakė jis, pridurdamas, 
kad „tokiomis sąlygomis grįžti 
į Baltarusiją būtų neprotin
ga". Praėjusių metų liepą S. 
Sareckij, bijodamas galimo 
Baltarusijos valdžios susidoro
jimo, atvyko į Vilnių. Jį tebe
saugo Lietuvos VRM Vadovy
bės apsaugos departamento 
pareigūnai. S. Sareckij teigė, 
kad finansiškai jį remia įvai
rūs žmonės, jis gauna 3 JAV 
dolerių pensiją iš Baltarusijos. 

* JAV valdžia pareiškė 
nebematant i tikslo atnau
jinti Ramiajame vandenyne 
dingusio Lietuvos laivo „Lin
kuva" paieškas. Kaip sakė lai
kinasis Lietuvos ambasados 
Vašingtone vadovas Darius 
Degutis, atsižvelgdama į dau
giau kaip savaitę trukusių pa
ieškų rezultatus, JAV pak
rančių apsaugos tarnyba daro 
vienareikšmę išvadą — laivo 
įgulai išsigelbėti nepavyko. 
Manoma, kad laivui patekus į 
uragano epicentrą, visa įgula 
buvo laivo viduje, o laivui stai
ga pasvirus ir apvirtus, ten ir 
liko palaidota vandenyno dug
ne. D. Degutis laivo paieškas 
pavadino neturinčiomis atitik
mens, nes jos vyko išimtinai 
ilgai ir jų metu buvo panaudo
ta daug įvairios technikos. 
Tačiau paieškos baigėsi be re
zultatų. BNS 

* Skurstantys Kauno 
„Inkaro" darbininkai suži
nojo, kad bankroto procedūrai 
vadovaujantys penki adminis
tratoriai iš nustekentos įmo
nės sąskaitos kas mėnesį gau
na 25,000 litų, kai daugiau 
kaip 200 buvusių „Inkaro" 
darbininkų nesulaukia atlygi
nimų, rašo „Kauno diena" 
(07.14). Reikalaudami pinigų, 
jie surengė ne vieną triukš
mingą renginį, tačiau tai ne
davė ir neduoda jokių rezulta
tų. Sulaukta tik valdžios pa
žadų spartinti „Inkaro" sukty
bių tyrimą ir pagal galimybes 
greičiau grąžinti žmonėms už
dirbtus pinigus. 4DM 

liepos 6 d., pakeliui iš Vil
niaus oro uosto į n a m u s Ma
žeikiuose. (BNS) 

* Sulaukęs griežtos kri
tikos, liepos 12 d. iš pareigų 
atsistatydino Valstybinės mo
kesčių inspekcijos (VMD vir
šininkas Artūras Bakšinskas, 
rašo „Respublika" (07.13). Iš
sikvietęs A. Bakšinską finan
sų ministras Vytautas Dudė
nas jam pareiškė, kad minis
terijos netenkina VMI veikla.. 
Išgirdęs tai, A. Bakšinskas pa
siprašė atleidžiamas iš parei
gų. Griežtos kritikos šią savai
tę jis sulaukė ir iš premjero 
A. Kubiliaus, kuriam VMI va
dovas negalėjo paaiškinti, 
kaip ketina iš savivaldybių iš
ieškoti į biudžetą nesumokėtų 
fizinių asmenų mokesčius, ne
pateikė ir siūlymų, kaip page
rinti mokesčių surinkimą į 
biudžetą ir kt. 

* Ministrų kabineto pasi
tarime buvo nuspręsta, kad 
Lietuvos finansinė padėtis 
prasta tik todėl, kad dabar 
reikia grąžinti pernykštes sko
las. Tačiau premjeras Andrius 
Kubilius paneigė, kad pastebi
ma finansų krizė. Pasak jo. 
,.valstybės finansinė situacija 
pakankamai gera". 

* Be konkurso priimtai 
jaunai specialistei ūkio mi
nistras Valentinas Milaknis iš 
karto skyrė dvigubą priedą, ti
kina „Respublika". Pasak jos, 
žurnalistai jau pastebėjo, kad 
ūkio ministrą V. Milaknį daž
nai lydi jauna simpatiška jo 
patarėja-ekspertė Viktorija 
Babičienė. Ūkio ministerijoje 
kalbama, jog patarėja dirba 
neskaičiuodama darbo valan
dų: rašo ministrui kalbas, vyk
sta su juo į keliones, jei reikia 
— dirba ir vertėja. Be to, pata
rėja turi ir kitas pareigas — 
yra ministerijos Energetikos 
išteklių departamento direkto
riaus pavaduotoja. Ministras 
jai skyrė net 200 proc. atlygi
nimo priedą, o į tai dėmesį at
kreipė Valstybės kontrolė, tik
rindama ministerijos B lygio 
valdininkų priėmimą. Kontro
lierius nustebino tai. kad V. 
Babičienė j darbą buvo priim
ta be konkurso. B M 

KALENDORIUS" 
Liepos 15 d.: Sv Bonaventūras. 

Donaldas. Gerimantas. Gerimante. 
Girkantas. Henrikas. Mantas. Rozali
ja (Role'. Žvingile. 1410 m tvyko Žal
girio mūšis 

Liepos 16 d.: Svč Marija Škap 
lerine. Danguole. Dundute. Faustas. 
Vaigaudas 

Liepos 17 d.: Aleksas. Danus. 
Girėnas, Irmengarda ilrma . Yaiga 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

AUKSINĘ SUKAKTĮ ŠVENČIANT 

Žvilgterėjus praeitin 

Beveik 130 metų Clevelando 
lietuvių istorijoje (pirmieji lie
tuviai čia įsikūrė 1871 m.) 
1949-1951-ųjų metų laikotar
pis gali būti žymimas kaip šio 
lietuviško telkinio naujoji auš
ra, šviežaus kraujo švirkštas į 
jau gan didelių nuovargio 
ženklų rodančią senąją imig
raciją. Tremtiniais, karo pabė
gėliais, „Dievo paukšteliais", 
D.P. ^rinoriais'' vadinami lie
tuviai, gelbėdamiesi nuo vėl 
grasinančiai artėjančio komu
nizmo antplūdžio, pasitraukė į 
Vakarus. Su skausmu, netikra 
ateities viltimi, palikę ir daug 
savo artimųjų, lietuviai laiki
nai kūrėsi Europos kraštuose. 
Daugiausia jų sustojo Vokieti-* 
joje. Viltis, kad gal greit galės 
grįžti gimtinėn buvo gan stip
ri. Bėgo metai ir dienos. Iš Eu
ropos kraštų prasidėjo emig
racija į kitus kontinentus — 
Šiaurės Ameriką, Pietų Ame
riką, Australiją. Priėmus DP 
(Displaced Persons) įstatymą 
JAV Kongrese, Amerikon bu
vo įsileista arti 30,000 lietu
vių, kurių arti, 3,000 įsikūrė 
Clevelando mieste ir jo apy
linkėse. Jų tarpe buvo ir „Visa 
atnaujinti Kristuje'' organiza
cijos narių. Vyko organizacijų 
kūrimasis. Nesnaudė ir ateiti
ninkai. 

Truputį anksčiau čia įsikūrė 
dr. Adolfas ir Jadvyga Darnu-
šiai 1949 metų pradžioje savo 
bute sukvietė ateitininkų pa
sitarimą, o tų pačių metų rug
pjūčio 14 d., Sv. Jurgio lietu
vių parapijos mokyklos klasėje 
buvo sušauktas ateitininkų 
sendraugių ir studentų susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
38 asmenys. Išrinkta valdyba, 
taip pasiskirsčiusi pareigomis: 
pirm. Ignas Malinauskas-Ma-
lėnas, sekretorius Vaclovas 
Rocevičius-Rociūnas ir iždi
ninkas Balys Graužinis. Li
tuanistinės mokyklos organi
zavimo reikalai pavesti B. 
Graužiniui, kitiems nariams 
— informacijos, jaunimo, kul
tūros reikalai. Organizacija 
pasivadino Ateities" klubo 
vardu. 

Ryžtas ir sėkmė 

Pasirašiusieji Steigimo aktą, 
prašydami Aukščiausiojo pa
laimos, ryžtasi: 

1. raštu, žodžiu ir darbais 
aktyviai ginti Lietuvos reika
lus; 

2. populiarinti ir skatinti lie
tuviškąją kultūrą bei savitus 
mūsų tautos charakterio bruo
žus, naudojantis spauda, gyvu 
žodžiu ir vykusia asmenine 
laikysena; 

3. spiestis į darbą lietuviško
se parapijose, kaip krikščio
nybės ir lietuvybės židiniuose; 

4. aktyvia socialine veikla 
ugdyti lietuvių tarpe krikščio
niškąjį solidarumą, siekiant 
bendradarbiavimo visų lietu
viškos kilmės ir orientacijų as
menų tarpe; 

5. auklėti jaunimą tėvynės 
meilės dvasioje ir 

6. gimtosios kalbos, religinių 
ir tautinių tradicijų ir lietu
viškos sąmonės išlaikymui or
ganizuoti paskaitas, meninius 
renginius, kursus ir visomis 
išgalėmis remti lietuvišką 
spaudą. 

Ar tie gražūs ryžto žodžiai, 
užrašyti prieš pusšimtį metų, 

tapo ateities dienų realybe? 
Besikeičiančiame pasaulyje, 
tautų ideologijų mišrainėje, 
technikos laimėjimų aukšty
bėse ir blizgesy, Amerikos 
tautų sulydymo katile, turbūt, 
ateitininkų laikyseną ir sieki
mus galima vertinti bent geru 
— patenkinamu pažymiu. Čia 
prisimintini ir Barono žodžiai: 
„Visi laikai, kurie seni, yra 
geri". 

Ir Clevelando ateitininkija, 
pažymėjusi savo auksinę su
kaktį 1999 m. spalio 30-31 d. 
Dievo Motinos šventovėje ir 
Lietuvių namuose, atrodo, ne
turėtų labai skųstis ir šių die
nų permaininguose sūkuriuo
se. Ji gyva, įsijungusi į religi
nius, kultūrinius, socialinius 
darbus, semianti Lietuvos ir 
išeivijos reikalingiausius pla
nus ir auka. Išlikti lietuviš
kuoju telkiniu šiame tautų tir
pinimo katile — lieka pagrin
diniu tikslu ir ryžtu. 

„Ateities" klubas su 110 na
rių, moksleiviai su 25 nariais, 
jaunieji moksleiviai su 30 na
rių ir „Giedros" korporacija su 
16 narių ir šiame lietuviška
me telkinyje gražiai atiduoda 
savo duoklę bendrajam lietu
viškam krikščioniškajam rei
kalui. 

Pavarčius Clevelando ateiti
ninkų veiklos protokolus, įvai
rių organizacijų bei parapijų 
žiniaraščius, žiniasklaidoje iš
spausdintus straipsnius bei 
informacijas, matome, kad per 
50 metų ateitininkai nestovėjo 
šalia lietuviškosios gyvybes 
palaikančio judėjimo. Lietuvių 
Bendruomenė, VLIKas, AL-
Tas, BALFas, Religinė šalpa, 
parapijos, sportininkai, Krikš
čionys demokratai, Lietuvių 
fronto bičiuliai jautė ateiti
ninkų indėlį ir darbu, ir auka. 
Prisimintini ir didieji rengi
niai: 1972 m. Ateitininkų sen
draugių suvažiavimas; 1975 
m. lietuviškųjų parapijų me
tai, kur iš 12 rengimo komi
tete narių devyni buvo ateiti
ninkai; 1977 m. rugsėjo 1-4 d. 
IX Ateitininkų kongresas su 
šūkiu „Liudyti Kristų ir savą
ją tautą"; Dainavos stovyklai 
remti komiteto įvykdyti vajai, 
loterijos, stovyklos darbų tal
kos ir kt. 

Clevelandas didžiuojasi savo 
eilėse turėjęs ir turįs žymių 
asmenų, dirbusių ir tebedir
bančių Lietuvai ir tautai. Tu
rime menininkų, poetų, rašy
tojų, spaudos darbuotojų. Čia 
juos išvardinti per daug iš
plėstų šio rašinio apimtį. Jie 
visi ras savo garbingą prisimi
nimą ateitininkijos leidinyje. 
Pažymėtina, kad daug šių 
kultūrininkų nebuvo pamiršti, 
suteikiant įvairias premijas, 
apdovanojimus bei pagerbi
mus. 

Ekranas sugrąžina 
praeiti 

Kai ateitininkai susirinko 
prisiminti per pusšimtį metų 
prabėgusių dienų Clevelande, 
tiktai penki nariai, pasirašę 
„Ateities" klubo steigimo aktą. 
dr. Adolfas ir Jadvyga Darnu-
šiai, Domicėlė Sirvaitienė ir 
Vaclovas Rocevičius-Rociūnas 
tebebuvo šios žemės keliau
ninkai... Gyvenimo keliai ir to
liau vingiuoja. Iškeliavusiųjų 
vieton stojo naujos ateitininkų 
kartos bei kiti, pasiryžę veikti 
ne tik „Visa atnaujinti Kris-

Clevelando ateitininkijos šventėje 1997 m. bule l io 1 d. Is k.: pirm. dr. Birutė Kasperavičiene, dr. Marius La
niauskas, paskaitininke Laima Šalčiuvienė, svečiai — dr. Adolfas ir Jadvyga Damusiai , Danius Ši lgal is , dr. 
Vida Švarcienė ir kt. . i Nuotr. VL B a c e v i č i a u s 

tuje" šūkio šviesoje, bet likti ir 
lietuviškosios bendruomenės 
išeivijoje nariais su tvirtu pa
sitikėjimu žvelgti į tretįjį 
tūkstantmetį. 

Miela buvo susirinkusiems į 
Lietuvių namus sekti skaidres 
ekrane ir klausyti dr. Vidos 
Čyvaitės-Švarcienės trumpas 
žodines įtarpas, paaiškinimus. 
Dr. Marius Laniauskas, dail. 
Rimas Laniauskas, dr. Vida 
Švarcienė ir dr. Linas Vait
kus iš nuotraukų ir skaidrių 
atkūrė Clevelando ateitininki
jos vaizdinę istoriją. 

Visa ateitininkų šeima — 
nuo mažiausiųjų, dar būsimų
jų narių, jaunučių, mokslei
vių, studentų ir sendraugių — 
buvo sugrąžinti į praeitį ir iš
ryškinti jau ir mūsų dienų 
vaizdai bei veidai. Prieš 50 
metų kūrėme lituanistinę, vė
liau pavadintą Vyskupo Va
lančiaus vardu mokyklą, ku
rios lankančių mokinių skai
čius 1953-1954 mokslo metais 
buvo pasiekęs net 271. Džiau
giamės mus aplankiusiais sve
čiais — prelegentais įvairiose 
šventėse ar kitomis progomis; 
prof. dr. K Pakštu, prof. J. 
Eretu, vysk. V. Brizgiu, vysk. 
A. Deksniu, kun. St. Yla, poe
tu Bernardu Brazdžioniu, poe
tu Kaziu Bradūnu ir kitais 
garbingais asmenimis. 

Dainavos jaunimo stovyklos 
kūrimas, jos gerinimo, išlai
kymo reikalai nebuvo niekada 
išleisti iš akių. Sudarytas sto
vyklos globos komitetas, ku
riam ilgus metus vadovavo Si
monas Laniauskas ir dabarti
niu metu dr. Marius Laniaus
kas, įvairiausiais renginiais, 
loterijomis, vajais yra gerokai 
praturtinę stovyklavietės iž
dą. „Nerijos" studenčių an
samblis, vadovaujamas Rytos 
Čyvaitės-Kliorienės, savo tur
tingu repertuaru ir puikiu at
likimu džiugino didžiules au
ditorijas. Dažni įvairūs rengi
niai, paskaitos, rekolekcijos — 
susikaupimo dienos, meno 
darbų parodos, vasaros metu 
piknikai-gegužinės, sportas, 
bendravimas su kitomis orga
nizacijomis mūsų narius su
jungė į vertingą Lietuvai ir 
lietuviams dirbantį sambūrį. 

Ir čia tikrai nuoširdžiai su 
mūsų iškiliąja nare, poete 
Dalia Staniškiene, galima tar

ti: „Dėkojame Tau, Viešpatie, / 
už viską ir visus/ — dėkojame 
čia ir dabar. / kai susilieja 
metai, / gyvenimas ir Amži
nybė.../ ir kai apgaubia mus 
— visus, kiekvieną / Tavoji, 
Šiluma, Viltis... / Dėkojame 
Tau, Viešpatie, už viską, / ži
nodami, kad Tavo rankose / Ir 
mes, ir mūsų ateitis" („Naujus 
metus pradedant" — eilėraš
čio paskutiniai posmai „Drau
gas", 2000.01.15). 

Vilties keliu 

Dviejų dienų kruopščiai pla
nuotoji 1999 metų Clevelando 
ateitininkų šventė, pradėta 
šeštadienio vakare „Giedros" 
korporacijos narių papuoštoje 
Lietuvių namų didžiojoje sa
lėje. „Ateities" klubo valdyba: 
pirm. Ada Stungienė, Marija 
Mikonienė, Stasė Kazlauskie
nė ir Eduardas Brazaitis. 
Moksleivių ir jaunčių globėjai: 
dr. Marius Laniauskas, dr. 
Vida Švarcienė, Regina Idze-
lienė, Teresė Beržinskienė ir 
Ramunė Totoraitienė. Moks
leivių valdybe: Evelina Maciu
levičiūtė, Laura Rukšėnaitė, 
Simas Laniauskas ir Saulius 
Kliorys. Korp! „Giedra" valdy
ba: pirm. Violeta Žilionytė-
Leger, Rita Matienė ir Aldona 
Zorskienė. Šios valdybos ir jų 
narių nuoširdžia pagalba buvo 
šios gražios šventės pagrindi
niai rengėjai. 

Į erdvią Lietuvių namų salę 
rinkosi Clevelando ateitininki
ja ir svečiai. Pakili nuotaika. 
Jaunimas, kuris jau buvo pa
siruošęs sekmadienį Dievo 
Motinos šventovėje duoti įžo
dį, dalinosi egzaminų įspū
džiais lietuvių ir anglų kalbo
mis. Jaunystė dvelkė jų vei
duose. Bet jų širdyse ir min
tyse jau buvo saugią vietelę 
radusi ir Nemuno šalis, nors 
nematyta, bet daug ir gražiai 
apie ją girdėta iš tėvų, litua
nistinėse mokyklose, susirin
kimuose, stovyklose, iš senelių 
ir močiučių. Viltis, kad maža 
oazė dar greitai nebus paskan
dinta tautų ir rasių tvane. 

Išspausdintos aštuonių pus
lapių programos viršelį puošė 
piešinys ir skelbė: „1999 Kle-
velando Ateitininkų šventė". 
Ir visa surašyta darbotvarkė: 
atidarymas, kun. Gedimino 

Kijausko, SJ, invokacija, svei
kinimai, moksleivių ir jaunu
čių pristatymas, protokolo 
skaitymas, prelegentės dr. 
Onos Kliorytes-Daugirdienėė 
pristatymas ir jos žodis, Da
lios Staniškienės eilėraštis: 
„Padėkos himnas už 50 metų", 
iškilminga vakarienė, skaid
rės, muzika ir šokiai — viskas 
šimtu procentu buvo šauniai 
ir tvarkingai įvykdyta. Padė
ka visiems, kurie įdėję tiek 
meilės šią šventę ruošiant. 
Dalyviai pasijuto esą garbin
gos organizacijos nariai ir sve
čiai. 

Vacys Rociūnas 

(Bus daugiau) 

„HERITAGE" STOVYKLA 

Dainavos stovyklos ruošia
ma „Heritage" stovykla lietu
viškai nekalbančiam lietuvių 
kilmės jaunimui, nuo 7 iki 16 
m. amžiaus, vyks nuo š.m. lie
pos 30 iki rugpjūčio 6 d. Infor
macijai tel. 630-257-2022. Pra
šoma skambinti vakare. 

2000 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 
Liepos 13 - 22 d. — JAS -

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

draugių ateitininkų stovykla. 

ATEITININKŲ POILSIO SAVAITĖ 
KENNEBUNKPORT, MAINE 

Tradicinė ateitininkų savai
tė vyks š.m. rugpjūčio 12 - 19 
d. Kiekviena diena bus prade-
dadama 8 vai. r. šv. Mišiomis 
vienuolyno koplyčioje. Tėvas 
Rafaelis Šakalys, OFM, bus 
kapelionu ir dvasiniu vadovu. 
Nuo ryto iki vakaro dalyviai 
turės laiko pabendrauti, mau
dytis baseine ar jūroje, lankyti 
meno galerijas, apžiūrėti apy
linkes bei plaukti laivais. Die
nos metu galės būti grupiniai 
pašnekesiai, jei dalyviai to pa
geidaus. Numatoma tokia sa
vaites programa: 

Rugpjūčio 12 d. — 8 v. v. 
Frances Kavaliauskaitės pija-
nino koncertas. Po koncerto — 
vaišes. 

Rugpjūčio 13 d, — Lite
ratūros vakaras — prof. Bra-

Asta M. Astrauskas, MTT 
VaJkųjydytoja 

Palos Patfatnca 
706-923-6300 

Chicago Padiatrfca 
773582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAJUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Mainai. 
Maanaon.IL 60443 
Tai. 708-748-0033 

jjaMajBepeaaleuąjejrna 
DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 

DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 a t 

TWayPark.IL 60477 
708-814-8871 

Vatandoa pagal suMafimą 

DR.EDECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. PutasM Road 
Valandos pagal susitarimą 

zaičio raštai. Vadovaus P. Jur
kus. 

Rugpjūčio 14 d. — Lietu
viai Sibire ir buvusiose Sovie
tų respublikose. Kalbės Juo
zas Gaila, Ilgametis PLB at
stovas prie Lietuvos Seimo. 

Rugpjūčio 15 d. — Religi
nis koncertas. Vadovaus Fran
ces Kavaliauskaitė. 

Rugpjūčio 16 d. — Aa. 
dr. Alfonso Stankaičio pami
nėjimas. V , lovaus dr. č. Ma-
saitis. 

Rugpjūčio 17 d. — Reli
ginė tema — ses. M. Palmira. 

Rugpjūčio 18 d. — Ginos 
Čapkauskienės ir Angelės 
Kiaušaitės koncertas, akom
panuojant dr. Sauliui Cibui. 
Po koncerto — vaišės. 

Juosas Rygelis 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Vaikų gydytais 

900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 
Tai. 708-340-0887. 

Priklauso Palos ir Chriat ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODYt 'AUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
18643 W. 127*9* . 

8u8a101 
Lamom, IL 

Tai. 630-243-1010 

DR. K. JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. 2AIZOAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGUA 
6132 8. Kertele Ava., Ohtoago 

773-778-8889 arba 773-488-4441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perams dr. P. KisliHaus 

prafokąVal euatarua, arba 
na: pkrnd. 11*7, antrd. 9*6, 

treMIO-6, penMd. 10-4. kas 
I salai 10-2.1443 8. 50 

Ava., Cicero. H, 
Tai. 708-862-4188. 
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• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ka nors akelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siundant prašome pasilikti kopiją. 

Ur lP i ' lHAS&JOHA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

MIDVVAYCLINIC.8.C. 
4940 S. Cicero Ava. 
Oifcaao. IL 60638 
Vajangos susitarus 

Ramonu C. Munh, MD SC 
Obstetrics & Gynecotogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

4J9-S52-940O 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGUUS LELJS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

1182 WatefSt. lementa. 60439 
1301 CopperflaU Ava., Suite 113. 

Tai. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

OOsCat C f lu l ia i la i ** 1 
VOODo. nOCMTeV riOtmJ 

Htekocy HHS 
Tai 706-586-2131 • 

Valandos pagal susitarime. 
DR. VIUUSMIKATTIS 

SOMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 
FAMLY MEDtCAL CUMC 

15606-127 81. Lamont IL 60438 
PiSdauso Patas Communay Hoepttal 

StosrCioesrtospKal 
landos pagal susitarime 
Tet S 3 0 S 7 2 2 6 6 

LTD. 
61328. Kertele Ave. 
CWcaoo.IL 60829 
Tat 773-436-7700 

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

Sa-rJes Ir kraujagyslių ligos 
valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kadzkt, CHICAGO. IL 60652 
Tat 773-4344440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TĖRRI DALIAS PRUNSKJS.MD 
jaREOORYmJELZLĘ MD 
Manote PeJn TneauiHHil Instituto 
Nugaros, eprarfcto, galvos, sąnarių, 
važio, sužetfmų rtarboviaiaja bei kt 
vk^akauemogycMrnspaaaistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Uoertyvilie. 
www.illnrioispain.com 

Dantų gydytoja 
825 8. MennhasTi fld. 
Wiarhist|i,IL601S4 

Tai. 706-344-1684 
Valandos pagal susitarimą 

SUAEfJteA LAL, M.D. 
Specialybė • vidaus ligos 

7722 $.KedzJe Ava. 
Chleągo, IL 60652 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR.VJ. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4*17W.83 8t.Burt>ey*.IL 
Ttt 708-4234114 

Valandos paoal susitarimą 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Aurora Medcal Center 

10400 75 St temena, Wl 53142 
(262)697 6890 

DR. DOMAS LAPKUS 
vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
Orland Park 

706-348-6100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

EUOBCC. DECKER. DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Nortrnveatem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

ui prieinamą kainą. Pacientai 
priimarni absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kafceti angliškai) 

Tol. 708422-8260 

DR JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.78A Ava., HfcfcoryHms, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ava. • 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PĖTREItOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd, Hickory Hls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

T6l. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

E3MUNDAS V&NAS, MD., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts 5 ir 6 

Chicago, IL 60838 
Tal/773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. OD. 

AKIU LIGOS - CHIRURGUA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Napervme. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
382S Highland Ave. 
Tower 1. Suite 3 C 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tai (630) 436-0120 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

Dantų gyaytojej 
Psnslnkiaams nuolaida 

4007Wntt.Crseaao.lt 
Tat 773-73S«si 

4707SGa6ertLaOrsnge.lt 
Tat 704-382-4497 

LINAS SIDRYS, M.D. 
• Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge. IL 60415 
Te* 708-636-6622 

4149W.63rd. St. 
Tai. 773-735-7709 

ČR. PtrtHAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Csrasr tor Hsanr), 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2608 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
F»Kow. American Acadtmy of 

Famify Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

3 » W 61StAve 
Hofcatt, *4 46342 Fa*. 

C i t ) 947-SZ79 
(219)947-6236 

Amber Health Center 
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 

chiropraktika.manualinė terapija, 
akupunktūra 

7271 S. Mariem, Biidgevtew, IL 
49455. Tel. 708-594-O4O0. Kalbame 

HetyvUkai. Valandos susitarus 

http://Maanaon.IL
http://TWayPark.IL
http://CWcaoo.IL
http://www.illnrioispain.com
http://St.Oak.Lawn.IL
http://4007Wntt.Crseaao.lt
http://4707SGa6ertLaOrsnge.lt
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SEIMAS PAKEITĖ 
ŽINIASKLAIDOS SANTVARKĄ 
Antradienį, liepos 12 d., LR 

Seimas priėmė naują Visuo
menės informavimo įstatymo* 
redakciją, kurioje, be kita ko, 
nutolstama nuo iki šiol galio
jusio žiniasklaidos savireguli
avimo principo ir įvedama 
nauja visuomenės informavi
mo kontrolieriaus pareigybė 
(VIK). 

Vt įstatymą balsavo 40, 
prieš — 16, susilaikė 11 Seimo 
narių. 

Opozicinės LDDP frakcijos 
narys Gediminas Kirkilas tei
gė, kad įstatymas blogesnis už 
iki šiol galiojusią 1996 metų 
redakciją „vien dėl tos prie
žasties, kad atsisakoma vaka
rietiško žiniasklaidos savire
guliavimo principo ir pereina
ma prie nors ir dalinės, bet vis 
dėlto politizuotos valstybinės 
kontrolės". Anot G. Kirkilo, 
įstatymas riboja žurnalistų 
teisę gauti informaciją, o Lie
tuvoje šiuo metu būtina ak
tyvinti žiniasklaidos veiklą, 
„kad būtų išpainiota sukurta 
biurokratinė-korupcinė siste
ma". 

Moderniųjų krikščionių de-
moratų vadas Vytautas Bo
gušis teigė, kad „kiekvienas 
politikas stengiasi uždėti apy
nasrį žiniasklaidai", nors 
„tarp politikų ir žiniasklaidos 
yra natūralus konfliktas ir jis 
turi būti". „Užspringome lais
vės žodžiu ir vėl grįžtame į 
posovietinės kontrolės etapą", 
sakė V. Bogušis. 

Tuo tarpu krikščionis de
mokratas Arimantas Raškinis 
sakė, jog „pagaliau priimtas 
įstatymas, kuris atitinka Eu
ropos ir pasaulines normas". 
„Nė vienoje pasaulio valsty
bėje nebuvo tokio absurdo, jog 
valstybinė atsakomybė buvo 
perduota savireguliavimui. 
Vienintelė Lietuva buvo abori
genų šalis", sakė A. Raškinis. 

Prezidento Valdo Adamkaus 
atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė sakė, kad preziden
tas „nuosekliai vadovaujasi 
spaudos ir žodžio laisvės prin
cipu ir juo remdamasis na
grinės ir šį įstatymą". Prezi
dentas turi apsispręsti, pasi
rašyti ar sustabdyti įstatymą, 
per 10 dienų. 

švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto (ŠMKK) narys A. 
Raškinis ir šio komiteto pirmi
ninkas konservatorius Žibar
tas Jackūnas yra projekto vie
ni aktyviausių autorių. Jie ne-
vienąkart teigė, kad naujoji 
įstatymo redakcija pirmiausia 
nukreipta į tai, kad visuo
menės informavimo teisinis 
reguliavimas Lietuvoje atitik
tų europinėse konvencijose 
prisiimtus įsipareigojimus, be 
kita ko, ir dėl asmens, ypač 
jaunimo, apsaugos nuo žalingo 
dvasiniam vystymuisi povei
kio. 

Visuomenės informavimo 
kontrolieriaus įstaigos įvedi

mas yra kompromisinis va
riantas, palyginti su per
nykščiu projektu, kuriuo buvo 
siūloma įsteigti net dvi valsty
bines žiniasklaidos priežiūros 
insti-tucijas, kurios turėtų ir 
teise bausti pažeidėjus. 

Visuomenės informavimo 
įstaigą sudarys kontrolierius 
ir 4 žinovai — pedagogikos, 
psichologrjos, šeimos proble
mų, teisės ir visuomenės infor
mavimo specialistai. VIK 
įstaiga vertins, kaip laikomasi 
įstatymais nustatytų visuo
menės informavimo principų, 
parengs ribojamos informaci
jos platinimo tvarką bei 
prižiūrės, kaip jos laikomasi. 
VIK institucija turės įgalio
jimus priskirti spaudos leidi
nius, kino ir vaizdo filmus, ra
dijo ir televizijos programos 
pornografinio, erotinio ar 
smurtinio pobūdžio visuo
menės informavimo prie
monėms. 

Be to, vyriausybės įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka 
nagrinės žurnalistų ir kitų as
menų skundus dėl informaci
jos laisvės pažeidimų, paskelb
tos tikrovės neatitinkančios, 
žeminančios garbe ir orumą ar 
kenkiančios teisėtiems inte
resams informarijos bei skun
dus dėl teisės į privataus gy
venimo apsaugą pažeidimo. 
VIK įstaiga galės įspėti pa
žeidėjus ir pareikalauti pa
šalinti pažeidimus, pareika
lauti paneigimų bei kreiptis į 
kitas valstybės institucijas dėl 
pastebėtų pažeidimų ir sank
cijų pažeidėjams. 

Kontrolieriui bus mokamas 
5 vidutinių darbo užmokesčių 
(VDU) dydžio, specialistams 
— keturių VDU dydžio atlygi
nimai. VDU dabar yra kiek 
mažiau nei 1,100 litų. Įstaigos 
veikla bus finansuojama atski
ra eilute iš valstybės biudžeto. 

Kandidatus į VIK įstaigą 
siūlys Lietuvos mokslo taryba, 
Kultūros ir meno taryba, Lie
tuvos švietimo taryba, UNI-
CEF Lietuvos nacionalinis 
komitetas, Lietuvos teisininkų 
draugija, Teisės institutas, 
Lietuvos gydytojų asociacija, 
Periodinės spaudos leidėjų as
ociacija, Psichiatrų asociacija, 
LRTV asociacija, Lietuvos šei
mos centras, Vyskupų konfe
rencija, Lietuvos žurnalistų 
draugija, Lietuvos žurnalistų 
sąjunga, Nacionalinė varto
tojų teisės apsaugos taryba. 

(BNS) 

* Bedarbiai ieško paties 
lengviausio pragyvenimo 
šaltinio. Užuot pasukę galvą, 
kaip užsidirbti pinigų, jie var
sto Vilniaus darbo biržos duris 
dėl 135 litų pašalpos. Kas 
mėnesį į biržą kreipiasi beveik 
1,000 daugiau bedarbių negu 
praėjusią vasarą. Šit-o metu 
sostinėje bedarbių vra dau
giau nei 28,000. >EIU> 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 15 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Tai ko mes stebimės 
politikos vingiais 

Lietuvoje? 11 ir „ 
• '* ...... 

AgroBalt 2000 parodoje Vilniuje Amerikos delegacija ls kaires: JAV Žemes ūkio departamento direktoriaus 
pavaduotojas Richard B. Steinkamp, LR Žemes Okio ministras dr. Edvardas Makelis, JAV ambasados Lenkijoje 
Žemės ūkio reikalų koordinatorius Stan Philippe, LR 2emės ūkio un-to studentas John D. Wicinas, JAV 
„Soybean" sąjungos atstovas Tom Brennan, Ohio valstijos gubernatoriaus Bob Taft atstovas August Pust, LR 
garbės konsule Ohio valstijoje Ingrida Bublienė. 

MINĖTINAS JUBILIEJUS 
AURELIJA M. BALAŠAIT1ENĖ 

Viso pasaulio lietuviai su 
pasididžiavimu mini istorišką 
Dariaus ir Girėno skrydį per 
Atlantą, nors jiedu tėvynėn at
vyko karstuose, tragiškai žuvę 
Soldino miškelyje. Tačiau 
šiais metais sukanka 65 metai 
nuo panašaus transatlantinio 
skrydžio iš Amerikos į Lietuvą 
— tai Feliksas Vaitkus, 1935 
metais pakilęs Floyd Bennett 
NewYorko oro uoste su vien
sėde, Lockheed-Vega gamy
bos, Lituanika II. 

Jis savo skrydį pradėjo rug
sėjo 22 dieną, pasiryžęs ne 
vien nuskristi į Kauną, bet ir 
sumušti skrydžio greičio re
kordus, skrisdamas 170 mylių 
greičiu virš Atlanto. Jo skry
džio numatytas nuotolis buvo 
4,486 mylių. Kaip lietuvis pat
riotas, jis savo lėktuve turėjo 
per 1,000 laiškų ir specialius 
kaspinus, kuriuos planavo 
padėti ant Dariaus ir Girėno 
kapų. Vaitkus su savim turėjo 
maisto atsargą, o, atsargos dė
lei, jis buvo pakrovęs sulank
stomą gelbėjimosi valtį. 

Pagal to laiko technikinę pa
žangą, jo lėktuvo instrumentai 
buvo modernūs ir praktiški, 
įskaitant radiją, pasiekiantį 
Anglijos ir Prancūzijos stotis. 
Nors oro pranešimai skelbė 
audras ir stiprius vėjus, bet 
Vaitkus pakilo, vos pasiro
džius saulei — 6 vai. 25 min. 
ryto. 

Pakilęs per 39 sekundes, jis, 
deja, buvo priverstas skristi 
per debesis ir vėjo audras. 
Perskridęs Atlantą, jis pasiekė 
Airiją, tačiau vos pasiekus Ba-
linrobe miestelį, nepaprastai 
stipri audra taip sužalojo lėk
tuvą, kad Vaitkus buvo pri
verstas nusileisti. Jis išliko 
nesužeistas, šiaip taip išrėp
liojęs iš apsivertusio baltai-
oranžinio lėktuvo. Lėktuye bu
vo likęs vos vienas galionas 

benzino, ore išbuvus 22 valan
das ir 15 minučių. Vietinių pa
dedamas, jis pasiekė Londoną, 
iš kurio rugsjėo 27 dieną at
skrido Lietuvon su Lietuvos 
karo aviacijos lėktuvu. Kaune 
jį iškilmingai sutiko gausi ir 
entuziastinga minia. Nepai
sant, kad jis nepasiekė Kau
no, kaip buvo suplanavęs, vis 
tik perskrido Atlantą. 

Ta proga milžiniško tiražo 
„New York City News" dien
raštis rašė ilgus straipsnius 
apie Feliksą Vaitkų, spausdi
no jo nuotraukas. Laikraštyje 
rašoma, kad 32,000 dolerių 
skrydžio išlaidas padengia Či
kagos lietuvių laikraštis „Nau
jienos". Dienraštyje taip pat 
pažymimai kad lakūną išly
dėjo Lietuvos generalinis kon
sulas Petass Daužyardis ir 
Vaitkui buvo. perduotas tele
foninis sveikinimas iš Lietu
vos atstovo Povilo Žadeikio 
Vašingtone. Kiekvienas 
straipsnis buvo iliuostruotas 
nuotraukomis. Vienoje nuo
traukoje matome besišypsantį 
Vaitkų, lipant į lėktuvą. Ki
toje nuotraukoje jis jau yra 
šalia sužaloto lėktuvo, apsup
tas vietinių airių minios. Po to 
matome, kaip jį sveikina entu
ziastinga minia Kaune. Taip 
pat buvo spausdintos jo moti
nos ir žmonos nuotraukos su 
trumpais pokalbiais. Stambio
mis antraštėmis jis aprašomas 
kaip „Jaunas lietuvis lakū
nas", nors jis gimė 1907 me
tais Čikagoje, joje mokėsi, 
lankė universitetą, įstojo į 
JAV karo aviaciją ir skraidy
mo mokėsi karo aviacijos mo
kyklose. 1931 metais jis buvo 
pakeltas į vyr. leitenanto 
laipsnį. Pasitraukęs iš akty
vios karinės tarnybos, jis 
skraidymą dėstė aviacijos mo
kyklose, toliau studijavo ir įsi
gijo aviacijos mechaniko dip-

SU PALAPINE Į MEKSIKĄ 
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Tęsinys Valio! 
Baigėsi įspūdinga kelionė 
traukiniu. Maniau, kad tik aš 
viena šiek tiek baimės paju
tau, bet per kitas kelias die
nas ne tik moterys, bet ir vy
rai pasisveikindavo, klausda
mi, ar ne smagu vėl boti ant 
„terra firma". Absoliutiškai! 

Sausio 4 diena 

Šį rytą trys poros atsisveiki
no ir pasuko atgal į šiaurę. Jie 
buvo užsirašę trumpesnei ke
lionei. Gaila, prarandame la
bai smagius ir linksmus ben
drakeleivius. Likusieji susitvar
kė ir jau aštuntą valandą ryte 
atvyko policija mums padėti 
išvažiuoti iš stovyklavietes. 

Policija pasiskubino, mūsų 

„didieji" cv>tornamiai dar ne
pasiruošė, nes reikia kai ku
riems savo automobilius pri
sikabinti. Čia stovyklavietės 
nebuvo tokios didelės, kad 
kartu tilptų motomamis ir au
tomobilis. Policįja palaukė ko
kias septynias minutes ir pla
nuoja mus palikti. Mūsų vado
vas pasignalizavo galiniams, 
kad visi, kurie pasiruošę, va
žiuoja su policijos palyda, o 
kiti vėliau pasivys. Ši policijos 
paslauga buvo labai naudinga, 
nes sukome į kairę, į labai 
užimtą kelią, o toje sankryžoje 
nebuvo šviesoforo. 

šios dienos kelionėje važia
vome per lygumas, pro derlin
gus laukus. Visi laukai buvo 
labai tvarkingi, vešlūs, nei 
vienos piktžolės nepastebėjau. 

Čia augo cukrinės nendrės, 
pomidorai, moliūgai, pupelės, 
apelsinų bei bananų medžiai 
ir daug kitų daržovių bei vai
sių. Vienoje vietoje matėme 
didžiulį mažųjų oranžinių 
gvazdikų lauką. Vietiniai gy
ventojai šiais gvazdikais lesi
na vištas, kad jų mėsa būtų 
geltoneshė. Jiems tokia viš
tiena labiau patinka, negu 
balta. 

Apie 1:30 v. p.p. sustojome 
poilsio aikštelėje. Čia pirmą 
kartą iš arti matėme Cortez 
jūrą. Vadinasi, jau tikrai tro
pikuose, nes saulė tikrai karš
ta. Toliau važiuojant, pastebė
jome maždaug dviejų pėdų ku
bines mėlynas dėžutes, paka
bintas medžiuose. Įdomu, kas 
ten? Liz paaiškino, kad jos 
naudojamos surinkti ar pri
traukti vabzdžius, kurie ran
dami šiose vietovėse, tuo nu
statant, kokius chemikalus 

lomą. Svarbu paminėti, kad 
jis visada pabrėždavo savo lie
tuvišką kilmę, todėl jo skry
džio aprašyme vyravo Lietu
vos vardas ir jis buvo vadina
mas „Amerikos lietuviu". Po 
Antrojo pasaulinio karo jis 
sugrįžo į aviacijos tarnybą ir 
Vokietijoje ėjo JAV aviacijos 
pulkininko pareigas. Jis 1956 
metais mirė Vokietijoje ir bu
vo palaidotas VVisconsine, kur 
gyveno jo motina, o jo lėktu
vas buvo pergabentas į Lie
tuvą ir sutaisytas. Jo skry
džiui pagerbti Lietuvoje buvo 
išleisti specialūs pašto ženk
lai. 

Įdomu pastebėti, kad dien
raštyje buvo spausdinami pa
sikalbėjimai su Vaitkaus moti
na Marija Vaitkiene ir jo jau
nute žmona Marta. Žodžiu, jis 
buvo populiarus dienos hero
jus, plačiai ir pozityviai garsi
nęs Lietuves vardą, todėl jis 
užsitarnauja ir mūsų pagar
bos bei paminėjimo. 

* Kasmet Čekijoje galės 
įs idarbint i 200 lietuvių. Tai 
numato ministrų kabineto pa
tvirtintas Lietuvos ir Čekijos 
vyriausybių susitarimas. Dėl 
aukštesnio nei Lietuvoje ap
mokėjimo už darbą Lietuvos 
gyventojai nori laikinai padir
bėti Čekijoje. Stažuotės skir
tos žmonėms iki 40 metų, no
rintiems gilinti specialybės ir 
kalbos žinias. Leidimai dirbti 
išduodami metams ir gali būti 
dar pusei metų pratęsti. Sta
žuotojui taikomi tos valstybės 
darbo santykius reglamentuo
jantys įstatymai, įskaitant at
lyginimo, sveikatos, pensinio 
draudimo teisės aktus. Lietu
va panašias sutartis dėl pasi
keitimo stažuotojais yra pasi
rašiusi su Vokietija (metinė 
kvota 200 žmonių) ir Švedija 
(metinė kvota 300 žmonių). 

•Elta^ 

Kas vakar buvo priešai — 
šiandien draugai, o rytoj? Sun
ku pasakyti, kokie politiniai 
vėjai pūstelės... Bent taip mū
sų tautiečiai užsienyje (be abe
jo, ir tėvynėje) apibūdina šian
dieninę politiką Lietuvoje, be
sistengdami suprasti, dėl ko 
tokia maišatis vyksta. Ilgų 
svarstymų Lietuvos atveju ne
reikia. Kadangi ne už kalnų 
rinkimai į Seimą, o esamosios 
partijos dėl vidinių nesuta
rimų suaižėjusios kaip sena 
puodynė, asmenims, turin
tiems siekių į valdžios vir
šūnes, jų sudėtyje nedaug ga
limybių, kad tos viltys iš
sipildytų. Būsimieji balsuoto
jai turi pakankamai savo var
gų, kad daugiau dėmesio 
kreipų politikai. Jie mielai 
griebiasi ir šiaudo, kad tik toji 
padėtis pagerėtų, tad siekian
tiems Seimo nario pozicijos te
reikia dviejų priemonių: 1. su
sirasti grupuotę, kurios sudė
tyje daugiau galimybių laimė
ti; 2. veiksmingai pasinaudoti 
propagandos priemonėmis — 
skambiais šūkiais, dideliais 
pažadais, dabartinės valdžios 
klaidų ir nepareigingumo iš
kėlimu... (O tų blogybių ne
surandant, visuomet galima 
pasitelkti į pagalbą vaizduotę 
— dabartimi nepatenkinti gy
ventojai galbūt patikės, arba 
jų pasąmonės dirvonuose bent 
bus pasėta abejonės sėkla.) 

Tik nelabai aišku, dėl ko 
užsienio lietuviai, ypač gyve
nantys Amerikoje, stebisi ir 
piktinasi tokiais Lietuvos poli
tikų ėjimais. Juk mes čia 
esame prie jų pripratę, ypač 
rinkiminiais metais, kai kan
didatai rungiasi dėl valstybi
nio masto vietų: Kongreso, Se
nato, prezidentūros. 

Pavyzdžių nereikia dairytis 
praeityje — jų apstu ir dabar, 
kai sparčiai artėja prezidento 
rinkimai. Prieš pirminius bal
savimus į lenktynes išsiruošė 
nemažas būrys kandidatų. 
Vieni jų greitai pasinešė į 
priekį, kitų pralaimėjimas bu
vo aiškus kone nuo pat pir
mųjų kampanijos dienų. Bet 
pasitaikė atvejų, kai kandi
datų pasisekimas nustebino ir 
partijas, ir, galima sakyti, po 
jų vėliava kandidatuojančius. 

Vienas tokių buvo Respubli
konų partijos kandidatas sen. 
John McCain. Neturėdamas 
tokių finansinių išteklių — ir 
turtingų rėmėjų — kaip kitas 
pirmaujantis kandidatas, bu
vusio JAV prezidento George 
Bush sūnus, taip pat George 
vardu, McCain skynė pergales 
vieną po kitos ir kandidatui 
Bush kainavo ne vieną de
šimtį milijonų dolerių (o ką 

bekalbėti apie „užkulisinę 
kampaniją", paremtą palanku
mo pažadais), kol pagaliau 
žūtbūtinė kova buvo. laimėta, 
John McCain nurungtas. 

Nors pati partn'a ;nuo pat 
pradžios neslėpė savo didesnio 
palankumo konservatyvaus 
Texas gubernatoriaus Bush 
kandidatūrai, McCain po pra
laimėjimo pasielgė džentelme
niškai. Jis netrukus savo pa
ramą pasiūlė pasirinktajam 
partijos kandidatui, lankėsi 
įvairiose vietovėse, kalbėjo 
žiniasklaidoje, agituodamas 
balsuoti už George W. Bush. 
(Jdomu ar pastarasis būtų bu
vęs toks paslaugus savo tvir
tam varžovui?) 

Demokratų kovos lauke 
pajėgos taip pat buvo nelygios. 
Prezidentas Bill Clinton, dar 
gerokai prieš savo kadencijos 
saulėlydį, pradėjo įtikinėti 
Amerikos piliečius, kad vie
nintelis tikrasis laidas ir to
liau džiaugtis „geru gyveni
mu", yra viceprezidento Al 
Gore perkėlimas į Baltuosius 
rūmus. Demokratų partija 
aštuonerius metus vedė vals
tybę pelningos ekonomikos ir 
visokios gerovės keliais, tad 
nereikia „mesti to lygaus kelio 
dėl kažkokio respublikoniško 
takelio". 

viceprezidentas 
euždegė dideliu 

Nors pats 
balsuotojų neuž 
entuziazmu, Bill Čnriton argu
mentai daugeliui atrodė vi
siškai įtikinantys. Juk Ameri
ka jau seniai džiaugėsi tokios 
gerovės derliumi, darbų per
tekliumi, investientį ir (biržos 
sėkme, o per tas avį. preziden
tavimo kadencijas demokratas 
prezidentas tikrai buvo pasie
kęs nemažų laimėjimų. (Apie 
buvusius jo moralinius ir ki
tokius prasižengimų^,,, nors 
tuo nemažai piktintąjį, kaž
kodėl visi patogiai pamiršo.) 

Iš demokratų pusės vienas 
sėkmingiausių kandidatų pra
džioje buvo sen. Bill Bradley. 
Ne taip, kaip McCam, jis, 
skaudžiai pralaimėjęs ir nu
sivylęs, visiškai pasitraukė iš 
aktyvaus politinio gyvenimo. 
Vis tik jis neprarado tam tikro 
pasekėjų skaičiaus ir popula-
rumo, tad Al Gore, be abejo, 
tikėjosi, kad ilgainiui lojalu
mas partijai nugalės ir Bill 
Bradley parems jo kandi
datūrą. Nors ir nenoromis, o 
tas buvo lengvai pastebima 
net „politiškai neišprus-
siems", Bradley pagaliau lie
pos 13 d. pasisakė remsiąs 
Gore kandidatūrą, nepaisant 
aštrių žodžių viceprezidentui, 
kai abu dar rungėsi dėl pirme
nybės kandidatų sąraše. 

naudoti vabzdžiams išnaikin
ti. 

Po 3 v. p.p. atvykome į ku
rortinį miestą Mazatlan. Ap
sistojome La Postą RV parke. 
Vietos siaurokos, bet geriau
sias parkas iki šiol, nes yra 
medžiai — pavėsis, maudymo
si baseinas, netoliese pliažas, 
krautuvėles ir visokie resto
ranai. Mums tuo laiku labai 
stigę duonos, tai nuėjome, kur 
matėme didžiulę maisto par
duotuvę, teapsirikome, bet 
čia yra „Sam's Club". Nutarėm 
rizikuoti ir be kortelės bandyti 
pirkti. Radau labai skanių 
bandelių, kurias čia pat kepa, 
dar porą produktų ir bandome 
eiti per kasą. Paprašė korte
lės. Roma- aiškina, kortelė 
Amerikoje, mes turistai ir la
bai alkani . Kasininkė pasi
gailėjo ir leido produktus nusi
pirkti. Ten buvo dar labai 
daug tikrai gero maisto, kurį 

norėjau pirkti, bet mums drą
sos pritrūko, reikės pasitei
rauti ir surasti kitą parduotu
vę. 

Grįžus stebime, kas aplinkui 
vyksta, kai prisistatė vietinis 
žmogus, siūląs plaukus kirpti. 
Romas jau prieš porą dienų 
planavo čia apsikirpti, tai mie
lai siūloma paslauga pasinau
dojo. Louis puikiai darbą atli
ko už 3 dol., gundžiausi ir aš, 
tik man buvo neaišku, kokia 
čia higiena praktikuojama, ar 
dezinfekuoja žirkles tarp kir
pimų ar vis tas pačias visiems 
paeiliui, tai taip ir palikau... 

Vakare daug kas ėjo į aplin
kines valgyklas, o mes nuta
rėme, kad laikas likviduoti tu
rimas gėrybes, tad išsikepėme 
jautienos ant žarijų ir sočiai 
bei skaniai pavalgėme. Po to 
baigėme žiūrėti per VCR ..Bal-
tic Tragedy". Šį filmą Romas 
rado „International Historical 

Films" kataloge. Visas filmas 
susideda iš berods 5 dalių. 
rodomas sovietų žiaurumas 
Pabaltijo kraštuose. Daug me
džiagos imta iš nacių doku
mentinių filmų, kuriame rodo
ma kaip naciai linksmai ir 
drąsiai kariavo, kaip kai ku
riuos incidentus panaudojo 
nukreipti savųjų nuomonę 
prieš žydus. Paskutinėje da
lyje Henry Fondą pristatė DP 
lagerio gyventojų egzistenciją. 
Čia filmuotas dipukų gyveni
mas Miunchene, kur Romas 
seniai gyveno ir net rodomas 
kareivines atpažino. 

Sausio 5 diena 

Šios dienos vienintele oficia
li programos dalis — organi
zuotas miesto apžiūrėjimas. 
Mazatlan. labai populiarus 
kurortinis miestas, kuriame 
gyvena apie 800,000 žmonių iš 

įvairių pasaulio kraštų. 
Pirmiausia mums parode 

prabangiausią gyvenamąjį ra
joną. Daugumas namų ispa
niško stil iaus, bet su-"orna
mentinėmis grotomis ant lan
gų ir durų. Tarp kai "kurių 
kvartalų ornamentiniai ežerė
liai, kur gyvena antys' ir peli
kanai. Daug gražių žydinčių 
krūmų, palmių. Toliau pava
žiavus, matėme vietinį univer
sitetą, kuriame metams moks-
lapinigiai — tik trys šimtai 
dolerių, tad daug kas stengia
si čia pakliūti, mokslus baigti. 

Pusvalandžiui sustojome 
apeiti miesto centre esančią 
Nekalto Prasidėj imo baziliką. 
Ją pradėjo statyti tėvai pran
ciškonai 1875 m. — baigė 
1988 metais. Bazilika labai 
graži, įrengta roccocO stiliumi. 

Už poros kvartalų buvo di
džiulis turgus po stogu. 

Bus daugiau 



DRAUGAS, 2000 m. liepos 15 d., šeštadieni;, 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

25 METŲ VEDYBINIO GYVENIMO 
K E L I A S 

Portage miestelyje. Wiscon-
sin valstijoje, gyvenantieji 
medicinos gydytojai — dakta
rai Dalia ir Leonas Šulai 
netrukus Vilkaviškyje švęs 
25-sias vedybinio gyvenimo 
metines. Liepos 29 d.. 12 va
landą, Vilkaviškio katedroje 
ta proga bus šv. Mišios, o po jų 
— parapijos salėje įvyks su
kaktuvinės vaišės, kuriose 
dalyvaus apie 200 žmonių iš 
kelių žemynų. 

Šiose iškilmėse bus ir jų ar
timiausieji šeimos nariai: vai
kai Diana (14 m.). Danutė (12 
m.), Linas (9 su puse) ir Daiva 
(7 m.). Šių iškilmių rengėjais 
yra netoli nuo Vilkaviškio 
esančio Karalių kaime (Dalios 
gimtinė) gyvenantieji Dalios 
tėvai: Anelė ir Algirdas Dig-
riai, o taip pat ir Leono mama 
iš Čikagos — Magdelena Šu-
laitienė bei didelis būrys kitų 
artimųjų. Čia gaila, nebus 
Čikagoje jau mirusio tėvo, 
žymaus spaudos ir kultūros 
darbuotojo, Prano. 

Čia bus pasidžiaugta gražia 
sėkme, kuri lydėjo 1975 me
tais susituokusius j aunus gy
dytojus Dalią ir Leoną. Dalia, 
užbaigusi Kauno Medicinos 
institutą, tuo laiku atliko 
praktiką Vilniuje, o Leonas 
kaip tik buvo baigęs Vienos 
universiteto medicinos mo
kyklą Vienoje, Austrijoje šis iš 
Čikagos atvykęs jaunuolis stu

dijavo 7 metus. Ir paskutiniais 
studijų metais, atvažiavęs į 
Lietuvą, nutarė išsirinkti sau 
žmoną. J i s 1975 metų vasarą, 
daug nedvejodamas. apsi
sprendė už Dalią, nors kandi
dačių būta nemažai. 

Apsivedus. kaip tais laikais 
būdavo įprasta, jam reikėjo 
sugrįžti atgal į Čikagą ir 
pradėti atsikvietimo Ameri
kon dokumentų tvarkymą. 
Tas žygis nebuvo lengvas, nes 
rusai nenorėjo Dalios išleisti. 
tačiau vis dėlto pavyko. Ir 
1977 m. vasarą Dalia pagaliau 
atvažiavo į Čikagą. 

Tačiau naujame krašte irgi 
prisireikė kryžiaus kelius per
eiti. Reikėjo išmokti anglų 
kalbą, laikyti egzaminus, o 
tada suteikta teisė ailikti 
praktiką ligoninėje. Kartu su 
vyru Leonu jiedu išvyko į 
Pittsburgą. kur 4 metus prak
tikavosi to miesto Shadyside 
ligoninėje. Dalia specializavosi 
vidaus ligose, o Leonas, po 
bandymų kitose srityse, apsi
stojo ties urologija. 

Atlikę praktiką, jiedu grįžo į 
Čikagą, kur Leonas dar dvejus 
metus specializavosi Cook 
County ligoninėje, kol apsi
sprendė vykti į Portage mies
telį ir ten atidaryti privačios 
praktikos kabinetus. Tas 
jiems neblogai pavyko ir šiuo 
metu ten jie yra senbuviai ir, 
kaip atrodo, niekaip nebenori 

Tėvai ir seneliai džiaugiasi dukros ir dukraitės pasiek:mais. Iš k.: Ingrida Bublienė, Chicago Medical School 
universitetą medicinos daktarės laipsniu baigusi dr. Vija Bublytė, Romualdas Bublys ir seneliai Stefanija ir 
Henrikas Stasai. 

Daktarai Dalia ir Leonas Šulai su vaikais (iš dešinės' Diana. Danute. 
Linu, Daiva. " 

iš tos vietos keltis. Turi 
nemažai pacientų ir darbas 
vyksta sklandžiai. Kadangi 
miestelis nedidelis tai ir nėra 
to miesto triukšmo, kuris vy
rauja didmiesčiuose, pa
vyzdžiui Čikagoje, kurią jie 
geriausiai pažįsta. Į Čikagos 
Brighton Parko lietuvių tel
kinį Leonas vienas, o kartais 
ir su visa šeima, dar ir 
šiandien užsuka, nes čia savo 
namuose gyvena jo mama, bu-
vosi lituanistinių mokyklų 
mokytoja ir ALVUDO darbuo
toja Magdelena. 

Magdelena Šulaitienė vis 
nori papasakoti apie savo vie
nintelį sūnų Leoną, kuris 
gimė labai lemtingu laiku — 
1944 m. balandžio 11 dieną. 
Netrukus po to pradėjo artėti 
iš Rusijos vejamų vokiečių 
frontas ir į Lietuvą vėl grįžo 
raudonieji. Daugelis lietuvių 
tada traukėsi į Vakarus. Tai 
padarė ir teisininkas Pranas 
Šulaitis (Amerikoje sutrumpi
nęs pavardę ir pasidaręs 
Šulu). Kadangi dar, galima sa
kyti, kūdikio vystykluose bu
vęs Leonas su mama nepajėgė 
laiku pabėgti, tai juos užėmė 
raudonoji armija. 

Leonui ir jo mamai nebuvo 
lengva pergyventi tuos sun
kius laikus vieniems, be tėvo ir 
vyro. Pradžioje dar buvo gal
vojama, kad vokiečiai sustip
rės ir raudonuosius atrems, 
tačiau tokios viltys greitai din
go. Magdelenai po kiek laiko 
pasisekė su sūnumi išvykti į 
Lenkiją, ir iš ten 1960 m. 
birželio 29 d. atvykti į Čikagą 
ir susijungti su vyru ir kitais 
artimaisiais. Ji šią datą ir 
šiandien puikiai atsimena, nes 
tai buvo viena laimingiausiųjų 
dienų jos gyvenime. 

Jaunasis Levukas (taip buvo 
vadinamas tada Leonas) tuoj 
griebėsi mokslo. Negalėdamas 

studijuoti medicinos mokslų, 
jis pradžioje ba:gė Illinois uni
versitetą Čikagoje ir čia įsigijo 
inžinieriaus diplomą. Tačiau 
tas jo netenkino. Tuoj sugalvo
jo važiuoti į Austriją ir ten 
įstoti į medicinos mokyklą. 
Naujame karšt*, irgi būta sun
kumų, nes pradžioje reikėjo 
gerai pramokti vokiečių kalbą. 
Bet ir tą kliūtį pasisekė nu
galėti, o jo pastangos Vienoje 
buvo apvainikuotos medicinos 
daktaro laipsniu. 

Diana Šulai te 

Daug apie šią šeimą būtų 
galima prirašyti. Smagu, kad 
ir jų atžalos gražiai auga, pui
kiai mokosi. Vyriausioji dukra 
— Diana, kuri rugpjūčio 6 d. 
minės savo 14-jį gimtadienį, 
pradžios mokyklos baigusi 8 
skyrius, yra priimta į reto 
pobūdžio aukštąją mokyklą, 
sukurtą ypatingų gabumų 
(angliškai „Exceptionally Gif-
ted") studentams tik mergi
noms, kurios, išlaikusios gim
nazijos kurso egzaminus, gali 
čia įstoti. Ši kolegija vadinasi 
Mary Baldwin College ir yra 
įsikūrusi Stauton mieste, Vir-
ginia valstijoje (apie porą va
landų kelio automobiliu nuo 
JAV sostinės Vašingtono). 
Šioje kolegijoje mokosi arti 
2,000 studenčių, iš kurių apie 
tūkstantinė yra iš ypatingus 
gabumus turinčiųjų tarpo. Ki
tos studentės yra normalaus 
amžiaus sulaukusios mokinės. 

Taigi, reikia manyti, kad 
Diana ir kiti Šulų vaikai pa
seks savo tėvų pėdomis ir taps 
medicinos gydytojais. Beje, jie 
visi pakrikštyti Lietuvoje. 

E d v a r d a s Šu l a i t i s 

POETAI GRĮŽTA TĖVYNĖN 
Gegužės 28 dieną suėjo pen- dol.); Lietuvių Rašytojų dr-ja; 

Jceri metai, kai Anglijoje Mirė 
poetas Vladas Šlaitas. Mirė 
netekęs regėjimo, vienišas, ne
turėjęs išeivijoje artimųjų. Bu
vo palaidotas bendrame kape 
Šv. Patriko kapinėse, lietuvių 
skyriuje. 

Lietuvoje, Ukmergės apskri
tyje, Žemaitkiemio kapinėse 
palaidota jo motina. Poeto bi
čiulių — ukmergiečių — pas
tangomis ruošiamasi poeto pa
laikus perlaidoti šalia moti
nos. Į prašymą prisidėti, su
renkant šiam tikslui rei
kiamą pinigų sumą, pastarųjų 
metų laikotarpyje maloniai at
siliepė šie aukotojai: 

200 dol. — Stasys Paketuras 
(a.a. žmonos Janinos Šarkai-
tės-Paketurienės atminimui), 
Kanada. 

155 dol. — iš velionio paliki
mo (per kun. J . Sakevičių, 
MIC). 

100 dol. — Anglijos Lietuvių 
klubas (per pirm. Justiną 
Šidlauską); dr. Jonas Adoma
vičius. 

80 dol. — Aldona Šmulkš-
tienė; 75 dol. — Raminta Je-
lionytė; 60 dol. — Valda ir Vy
tautas Rašytiniai; po 50 dol. 
— Vyga Dikinienė (iš viso 100 

Viena laimingiausiu dr Leono Šulo antras iš dešines dienu buvo 1960 
na atvyko ) Čikaga Nuotraukoje matome ir jo tęva 'viduryje l'rana Ed 

n birželio 29. kai jis su mama Magdele-
Šulaičio nuotrauka 

LIETUVOS VYTĖ APDOVANOTA 
GEDIMINO ORDINU 

Loretta Stukienė, Lietuvos 
Vyčių organizacijos dabartinė 
centro valdyoos fondo pirmi
ninkė ir garoės narystės pir
mininkė, š.n-i liepos 6 d. Lie
tuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus Lietuvoje 
buvo apdovanota Kunigaikščio 
Gedimino ordinu už jos nuo
pelnus Lietuvai. 

Loretta Stukienė aktyviai 
reiškėsi įvairiose organizaci
jose tuo laku, kai Lietuva 
siekė savo r ^priklausomybės, 
šiuo laiku padeda siųsti hu
manitarinę r-agalbą Lietuvai. 
Jos pagrindiniai darbai vyko 
su Lietuvos Vyčiais, kurių Lo
retta Stukie.ė tapo organiza
cijos Centro valdybos pirmi
ninke, redagavę organizacijos 
oficialų žurnalą „Vytis" ir 
buvo įsipa-eigojusi kitose 
Vyčių organizacijos srityse. 

1992 m. L retta Stukienė su 
vyru a.a. prof. dr. Jokūbu Stu-
ku organiza.-) aukų vajų, ku
rio metu buvo surinkta dau
giau negu S0,000 dol. Šios 
aukos buvo .audojamos siųsti 
medikus iš Deborah ligoninės 
Lietuvoje atlikti operacijas 
vaikučiams sergantiems šir
dies ligom b Kadangi tokia 
didžiulė suma aukų buvo su
rinkta, Del. rah ligoninė tu
rėjo galimybe įrengti kelis 
operacijos k .binetus ir Lietu
von pasiųst daug reikalingų 
medikamentu. 

Loretta Stukienė priklauso 
ir kitoms irganizacijoms: iž
dininke Litbuanian Alliance 
of America, zdininkė — Arae-
rieans for Irdependent Lithu-
ania (tai pat buvo organizaci-

Aldona Aistienė; Aukotoja, 
prašiusi savo pavardės nes
kelbti; Sofija ir Adolfas Jelio-
niai a.a. Irenos Vebrienės at
minimui (iš viso 250 dol.); Ona 
Siliūnienė (iš viso 100 dol.); 
Vytautas Treideris. 

30 dol. — Virginija Gurec-
kienė; po 25 dol. — Sofija ir 
Stasys Džiugai, Birutė Pūke-
levičiūtė, Loreta ir David Gai
das, dr. Vytautas Musonis, 
Justinas Šidlauskas, Juozas 
Lekys; po 20 dol. — Stasys 
Ilgūnas, Izabelė Žmuidzinie-
nė, Algis Druseikis, Jadvyga 
Aukščiūnienė; po 10 dol. — 
Anelė Domeikienė, Albinas 
Apton, Birutė A. Vindašienė; 5 
dol. — Aukotoja, prašiusi pa
vardės neskelbti. 

Pinigai laikomi Liberty Fe-
deral Bank, Westmont, IL. 
Aukas prašoma siųsti Sofijai 
Jelionienei, 7209 Whittier Dr., 
Darien, R., 60561, čekius išra
šant Vladas Šlaitas Memorial 
Fund. 

Nuoširdžiai dėkojame mie
liesiems aukotojams — jūs 
keliate mūsų viltis kuo grei
čiau tikslą pasiekti. 

Poeto Vlado Šlaito 
bičiuliai 

Loretta Stukienė 

jos pirmininkė), ir buvusi di
rektorių tarybos narė — 
Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos (LCRA). 

Sveikiname Lietuvos Vyčių 
garbės narę Loretta Stukienė, 
apdovanotą Gedimino ordinu. 
Linkime ir toliau sėkmės toli
mesnėje Lietuvos Vyčių orga
nizacijos veikloje! 

Regina 
Juškai te-Švobiene 

• Molėtai. Balandžio 30 d. 
Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčioje Kaišiadorių 
vyskupas J. Matulaitis aukojo 
šv. Mišias, kurių metu suteikė 
ypatingą palaiminimą kuni
gystės sidabrinį jubiliejų šven
čiančiam kun. V. Cukurui ir 
padėkojo jam už nuoširdų dar
bą, kuriant parapijos bend
ruomenę bei vykdant dekano 
pareigas. Po Mišių surengtoje 
parapijos šventėje koncertavo 
parapijos vaikai ir jaunimas. 

Sv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia Londone, Anglijoj* Prie lio al
toriaus poetas Vladas Šlaitas dažnai melsdavosi, medituodavo. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

Pavasarį ir vasarą kviečiame 
keliauti su mumis. Turime pačias 

geriausias kainas skrydžiams \ Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 

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

Sutvarkysime jų kelionę patogiausiais 
maršrutais ir pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

Esame pasiruošę padėti jums 
visuose jūsų kelionių reikaluose. 

Prašome kreiptis į mus. 

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

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

E-MAIL: ATSVL9worldnetaU.net 
Web: www.americantraveleervice.com 

http://ATSVL9worldnetaU.net
http://www.americantraveleervice.com


PAUL GETTY MENO 
KULTŪROS CENTRAS 

ARCHIT. EDM. ARBAS-ARBAČIAUSKAS 

Los Angeles prabangiame 
Bei Air ir Brentwood prie
miesčio kalnyne įkurtas Paul 
Getty, daugiau kaip milijoną 
dol. kainuojantis „Pasaulinio 
meno kultūros ir humanisti-
kos centras". Tikiu, kad ne tik 
lietuviškai visuomenei, bet ir 
daugeliui menų srities kultū
rininkams bus įdomu susi
pažinti su šia pasaulinio mas
to kultūros šventove. 

H vakarų pusės — milži
niškas vaizdas į Ramųjį van
denyną, iš pietų Santa Moni-
ca, ir iš rytų — Los Angeles 
miesto panorama; virš San 
Diego autostrados (Nr. 405), 
jungiančios San Francisco ir 
San Diego miestus. Šis, bene, 
Amerikos istorijoj būsiąs vie
nas brangiausių meno kul
tūros centrų, kuris pastatytas 
ant labai sunkiai prieinamo 
110 akrų kalnuoto ploto — 
naftos magnato Paul Getty 
lėšomis. Jis savo turtą testa
mentu paskyrė pasaulinio 
meno, kultūros ir humanizmo 
idėjų puoselėjimui. 

Paul Getty mirė, būdamas 
83-jų metų (1976 m. birželio 
6 d.), Sutton pilyje, Anglijoj. 
Jaunystėje buvęs nenuorama, 
gan palaido gyvenimo — 
švaistūnas. Buvo vedęs penkis 
kartus. Vėlyvesniame amžiuje 
pasidarė nepaprastai taupus, 
net savotiškas asketas. Jam 
mirus, palikimui administruo
ti 1981 m. buvo pakviestas 
didelį ekonominį patyrimą 
turįs Harold M. Williams. Jį 
užgriuvo didelė nerimastis, 
kaip tinkamiausiai panaudoti 
palikimo milijardinį turtą, bū
tent menų kultūros ir huma
nizmo puoselėjimui. 

Pradžioje buvo galvojama 
praplėsti Santa Monica kal
nyne, prie Ramiojo vandeny
no, Los Angeles priemiestyje 
— Malibu esamą viduramžių 
meno muziejų, pastatytą 1974 
m. Ant 65 akrų sklypo, tais 
laikais kainavusio 18 milijonų 
dolerių, muziejus buvo pasta
tytas Romos laikų stiliumi, 
pagal Villa dei Papiri-Hercu-
laneum, Italijoje. Po didesnės 
kruopščios analizės ir svarsty
mo, dėl sklypo ribotumo, nu
spręsta sujungti šį viduramžių 
ir moderniojo meno muziejų 
su kitomis veikiančiomis, po 
Los Angeles miestą išblašky
tomis, Paul Getty meno kul
tūros bei humanizmo institu
cijomis, sujungiant į vieną 
kompleksą, veiksmingesnei 
menų kultūros bei humaniz
mo koordinuotai paskirčiai. 

Po ilgesnės intensyvios pa
ieškos, Paul-Getty muziejaus 
prezidentas Harold M. Wil-
liams 1983 m. per spaudą ir 
žiniasklaidą paskelbė, kad 
Meno kultūros bei humanizmo 
centras nuspręstas statyti Bei 
Air ir Brentwood, Los Angeles 
priemiesčių numatytame plo
te, viri San Diego autostrados. 

Architektūrinių ir inžinieri
nių projektų koordinacinė pa
ruoša, esamo ploto geodeziniai 
bei grunto gręžinių tyrimai, 
taip pat kalnuotai vietovei 
augmenijos atranka ir jos ap
želdinimas užtruko 14 metų. 
Be pagrindinio muziejaus pa
stato, meno kultūros kom
pleksą sudarė dar kitos papil
domos 5-ios specifinės paskir
ties institucijos: meno studįjų, 
paminklų apsaugos, mokslo ir 
menų analizės bei skiriamų 
pašalpų ir stipendijų įvai
riems menams, institutai. 

Los Angeles žiniasklaidą 
plačiai analizavo šį nepa
prastą Meno kultūros ir hu
manizmo centrą, su keturiais 
ir puse milijardo dol. dispo
nuojamu turtu. Manoma, kad 
tai busiąs vienas turtingiau
sių muziejų pasaulyje. 

Architekto Richard Meier 
talentas spaudos kritikų buvo 
aukštai įvertintas už nepa
prastai komplikuotą Meno 
kultūros bei humanizmo kom
plekso harmoningą, naųjovi-
nio tarptautinio stiliaus spren
dimą, nepaisant milžiniškų fi
nansinių išteklių ir daugybės 
specifinių sričių genialių kon
sultantų, įvairių architektūri
nių institucijų apipavidalini
mui. Vien tik viso komplek
so apželdinimui panaudota 
180,000 įvairių rūšių augme
nijos, pritaikant ją atitinka
miems plotams. Taip pat pa
sirūpinta komunikacijos, gar
so, medžiagų spalvų suderini
mu; pastatų išorės ir vidaus 
spalvų suderinimu su ekspo
nuojamu menu, vietovės ap
švietimu, drėkinimo sistema 
ir daugeliu kitų poreikių kom
plekso apipavidalinimui. 

Architektas Richard Meier, 
Paul Getty muziejaus kom
pleksą atidarant visuomenei, 
savo architektūrinį kūrinį 
charakterizavo kaip lūžį seno
sios architektūrinės srovės į 
naujos išraiškos kompleksą. 

Paul Getty muziejaus direk
torius John Walsh charakteri
zavo muziejaus kompleksą — 
kaip neįkainuojamos vertės 
kūrinį žmonėms ir ateinan
čioms kartoms ne tik Ameri
kai, bet ir visam pasauliui. 

1997 m. gruodžio 16 d. įvyko 
Paul Getty moderniojo kom
plekso atidarymas su dainom, 
muzika ir kita įvairia pramo
ginių menų programa. Šioje 
puošnioje įvairenybių šven
tėje, be Los Angeles ir iš visos 
Amerikos kviestinių svečių, iš 
viso pasaulio irgi dalyvavo per 
700 meno ir mokslo sričių de
legatų! 

Muziejaus atidarymo šven
tės proga Paul Getty muzie
jaus prezidentas Harold M. 
Williams šį pasaulinio masto 
Menų kultūros ir humanisti-
kos centrą padovanojo Los An
geles miestui. Ši unikali dova
na Los Angeles miestui sutei
kė tarptautinį dėmesį. Vien 
miesto ekonomikai ji duos 1,4 
milijardo dol. papildomų meti
nių pajamų ir suteiks losange-
liečiams 12,900 papildomų 
darbų. Paul Getty muziejaus 
komplekso priežiūra ir išlai
kymas miestui nieko nekai
nuos. Muziejus pats išsilaikys 
iš 4,5 milijardo dol. (palikimo) 
investicijų. 

Muziejaus atidarymo šven
tėje socialinės agentūros di
rektorius Jim Hubbard sveiki
nimo žodyje pastebėjo, kad 
vien tik menų puoselėjimui 
skirtos tokios milžiniškos su
mos, kai tuo tarpu pasaulyje 
yra tiek daug neaprūpintų in
validų, benamių ir skurstan
čio jaunimo. Architektas R. 
Meier, jam atisakydamas, pa
stebėjo, kad Paul Getty muzie
jus esąs socialinio pobūdžio ir 
būsiąs prieinamas visai žmo
nijai, nes yra pritaikyti keltu
vai ir visi kiti patogumai. Mu
ziejaus lankymas, visa teikia
ma žodinė ar informaciniai 
leidiniai ir transportacija mu
ziejaus ribose, palengvinta šei
moms su mažais vaikais. Lan
kytojams viskas teikiama ne
mokamai. 

Paul Getty muziejaus archi
tekto R. Meier užduotis buvo 
sukurti meno kultūros centrą. 
Be pagrindinio muziejaus dar 
kitus penkis įvairios paskir
ties institutus, kurie tarpusa
vy sudaro lyg ir šventoves har
moningą vienetą. Jame atsi
spindi ne tik tyras moderniz
mas, bet kartu ir tarptautinės 
architektūros klasikinių idėjų 
atspindžiai. Architektūros kri
tikai randa nematai nesklan
dumų architekto R. Meier 
naujos išraiškos stiliuje. 

Pabalsavę JAV LB Los Angeles apylinkės rinkimuos* i LB tarybą ir PLB seimą, parapijos kieme Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos mokytojai, tėvai ir „iškiukai*. Sėdi ii kaires: mokyt. Zita Underienė, Audra Nelsaite-Narbutienė 
su dukrele Kristina, Arvydas ir mokyt. Ramutė Ruzgytė Raulinaičiai, stovi: mokyt. Dalia Lovetienė su sūneliu 
Luku, Linas Polikaitis, Regina Vilkaitė ir Jurgis Jogos (tėvų komiteto pirm.). 

NAUDINGI SUSITIKIMAI 
LIETUVOeJE 

Lietuvoje skatinama steigti 
nevyriausybines organizaci
jas. Patyrėme, kad jų darbas 
pagerėjo, sumažėjo biurokrati
nių barjerų. Dirbdami bendrą 
darbą, vieni iš kitų mokomės, 
dalinamės mintimis. Tik vieni 
gauna algas, o mes, „Lithua-
nian Mercy Lift" (LML) atsto
vai dirbame nemokamai. Bet 
ne čia esmė. 

Susitikimo prezidentūroje 
metu kovo mėnesį susipaži
nau su nuostabiai dirbančiais 
žmonėmis. Tai dr. Remigijus 
Motuzas, Regioninių mažumų 
departamento direktorius, 
Aušra Kurienė, „Paramos vai
kams centro" direktorė, Dana 
Migaliova, Vaikų reikalų tary
bos prezidentūroje pirmininkė 
ir „Vilties" - sutrikusio inte
lekto žmonių globos bendrijos 
vadovė, Rasa Leonienė, Lietu
vos Respublikos prezidento 
referentė. 

Po susipažinimo prie apva
laus stalo mums, „Lithuanian 
Mercy Lift" buvo dėkojama -
už nuolatinę paramą Lietu
vos žmonėms, ypač vaikams. 

Lietuvoje pagal Konstituciją 
kiekvienas vaikas turi teisę 
lankyti mokyklą savo apy
linkėje. Paaiškėjo, kad ne vi
sada galima tai padaryti, 
ypač, jei nėra kaip tuos vai
kus pristatyti į mokyklas ir 
jeigu jie turi fizinių problemų 
arba visai nevaikšto. Almos 
fondas nupirko vieną auto
busiuką, o valdžia išgali kas 
metai nupirkti tik po vieną. 

Lietuvos sutrikusio intelek
to žmonių globos „Viltis" Aly
taus padalinys vienija 132 
proto negalią turinčius asme-

Po kelių apsilankymų Paul 
Getty muziejuje, kiek kritiškai 
pažiūrėjau į muziejaus archi
tektūrinį kompleksą. Jis sto
koja architektūrinės įvairovės 
— skirtingos paskirties insti
tucijų sprendimui. Jei būtų 
buvę inkorporuota daugiau 
specifinių sričių architektų, vi
sas muziejaus kompleksas bū
tų daug įvairesnis ir įdomes
nis. Kad ir kaip bebūtų talen
tingas architektas, įvairios pa
skirties pastatuose pasitaiko 
architektūrinių sprendimų pa
sikartojimų. Kiekvienas archi
tektūrinis statinys privalo sa
vo specifine paskirtimi prabil
ti į žiūrovą. 

Norintiems apsilankyti Paul 
Getty Meno kultūros ir hurna-
nistikos centre, pridedu adre
są: The Getty Center, 1200 
Getty Center drive, Brent-
wood, Califomia 90049-1682. 
Dėl informacijos ir savo maši
nai pasistatyti rezervacijų, 
skambinti telef. (310) 440-
7300; (310) 440-7305 su klau
sos problemom. 

nis. Iš jų - 53 vaikai nuo 7 iki 
18 metų. Alytuje veikia šios 
įstaigos vaikams su judėjimo 
sutrikimais: darželis „Drevi
nukas", kurį lanko 10 vaikų 
su kompleksine, vidutine ir 
žymia protine negalia; „Vil
ties" darželis-mokykla, kurią 
lanko 36 vaikai su komplek
sine ir proto negalia; integ
ruotos klasės Dzūkijos vidu
rinėje mokykloje, kurias lanko 
59 vaikai su proto negalia; in
tegruota klasė katalikiškoje 
mokykloje, kurią lanko 5 vai
kai su proto negalia; paramos 
šeimai centras, kurį lanko 14 
vaikų su proto negalia. Tai tik 
vieno miesto skaičiai. Kitur 
yra panašiai. . 

Alytaus minto savivaldybė 
šiuo metu teikia tiktai vien
kartines transporto paslaugas 
vaikams su raidos sutrikimais 
(nuvežimas į sveikatos prie
žiūros įstaigas), tačiau nėra 
organizuotos transporto siste
mos vežioti mokinius su ju
dėjimo sutrikimais į gydymo 
įstaigas. 

Turėdamas transporto prie
monių, Paramos šeimai cent
ras organizuotų transporto 
paslaugas vaikams su proto ir 
kompleksine negalia Alytaus 
mieste ne tik „Vilties" bendri
jos nariams, bet ir visiems 
Alytaus miesto bei prie
miesčių vaikams su proto ir 
kompleksine negalia. 

Balandžio mėn. LML posė
dyje pristačiau gautas žinias 
iš Lietuvos. Nupirkti naują 
autobusiuką kainuoja 32,000 
Lt, tai būtų 8,000 dol. 
Posėdžio metu narė Raminta 
Vaitėnaitė-Jacobs pasiūlė 
pirkti kartu. Ji su savo vyru 
adv. Christopher Jacobs nu
tarė jos tėvo, gyd. Vaitėno at
minimui prisidėti prie pirki
nio. Jos tėvai dirbo ir susi
pažino Alytuje. 

Jai ir teko tolesnis susi
rašinėjimas su Leoniene, kaip 

Raminta Jacobs. 
tarpininke, kuri pasiūlė du 
naudotus autobusiukus už tą 
pačią kainą. 

Nutarėm pirkti VW Cara-
welle (benzininį), 1991 metų 
gamybos, 9 vietų ir VW 
Transporter (dyzelinį), 1991 
metų gamybos, 12 vietų. Kai
na susidarė kiek didesnė negu 
8,000 dol., bet už tai nupir
kome du automobilius. Aly
tiškiams teks išlaikyti šiuos 
automobilius ir juos pritaikyti 
vaikams įlipti. 

Sen. Diek Durbin, grįžęs iš 
Izraelio, mums papasakojo, 
kad per apsilankymus maty
davo užrašus apie Amerikos 
žydų dovanas donorų įstai
goms. Pasinaudoję patarimu, 
ir mes taip žadame daryti. 

Tai nebus įgyvendinta be 
jūsų paramos. Mes juk esame 
labdaros organizacija. Pade
dame kitoms lietuvių labdaros 
organizacijoms, jei tik galime. 
Koks džiaugsmas bus vai
kučiui, kai jis bus nuvežtas į 
mokyklą. Jis atsigaus dva
siškai ir morališkai. Jo gyve
nime gali atsirasti prasmė, 
džiaugsmas ir viltis. Juk ir 
vaikui, ir jo tėvams gyveni
mas yra nepaprastai sunkus. 

Kviečiame, gal kas panorėtų 
prisidėti prie šio kilnaus dar
bo. Skambinkite mums. Galite 
pasirinkti remti vietovę, kuri 
jums arčiau širdies. 

Tel. 773-238-1536. 
Pranė Šlutienė 
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ŽALIEJI PROTESTUOJA PRIEŠ ~ 
PADANGŲ DEGINIMĄ 

Liepos 12 d. ryte prie Ak- Žalieji baiminasi, kad ket-
menės rajono savivaldybės su
sirinko Lietuvos žaliųjų atsto
vai, protestuojantys prieš se
nų padangų deginimą .Ak
menės cemento" gamykloje. 

Lietuvos žaliųjų judėjimo 
pirmininko pavaduotojas Li
nas Vainius sakė, kad pikete 
dalyvauja apie 20 žaliųjų, prie 
kurių prisidėjo keli šimtai vie
tos gyventojų. Tuo tarpu Ak
menės savivaldybės tarnauto
jai teigė, kad prie pastato 
susirinko apie 40 protestuo
tojų, kurių gretas dar išretino 
apie pusę dešimtos ryto pra
sidėjęs lietus. 

Su renginio dalyviais susiti
ko Akmenės rajono meras Ani
cetas Lupeika ir šiame rajone 
išrinkta į Seimą konservatorė 
Jadvyga Dunauskaitė. 

Pasak L. Vainiaus, parla
mentarė parėmė žaliųjų pro
testą ir pasiūlė surengti gy
ventojų parašų rinkimą prieš 
senų padangų deginimą. 

Akmenės meras A. Lapeika 
sakė, jog eksperimentas nie
kam pakenkti neturėtų, o dėl 
pramoninio senų padangų de
ginimo kalbėti dar anksti, 
paskutinį žodį tars specialis
tai. „Jei bus pastebėta, jog 
padidėjo užterštumo fonas, 
eksperimentas iškart bus su
stabdytas", kalbėjo meras. Pa
sak jo, ne visi Akmenės rajono 
gyventojai yra nusiteikę prieš 
padangų deginimą, nes nori 
pastovaus „Akmenės cemento" 
darbo. Jei gamykla, nesu
gebėdama konkuruoti, susto
tų, miestas „mirtų", sakė A. 
Lupeika. 

virtadienį .Akmenės cemen
te" prasidėsiantis sena pa
dangų deginimas laba^rj»igia-
mai atsilieps žmonių, sveika
tai. 

Numatoma, jog per kelias 
paras bus sudeginta apie 50 
tonų padangų drožlių. Žaliųjų 
žiniomis, šiam eksperimentui 
pasiteisinus, .Akmenės ce
mentas" planuoja 20 proc. ce
mento gamybai naudojamo 
mazuto pakeisti senomis pa
dangomis ir taip išspręsti dalį 
savo ekonominių probLemų. 

Aplinkos ministerijos išpla
tintame pareiškime teigiama, 
kad tik tinkamai įvertinus 
eksperimentinio padangų de
ginimo rezultatus ir supa
žindinus su jais besidominčias 
institucijas bei visuomenę, 
bus galima priimti sprendimą 
dėl pramoninio padangų degi
nimo. (BNS) 

* Varėnos rajone prasi
dėjo grybavimo sezonas. 
Aplinkos ministerijos leidimus 
pirkti ir eksportuoti grybus 
bei uogas gavo 12 Varėnos ra
jono firmų. Grybaujant laiko
masi ankstesniais metais nu
statytų ministerijos reikala
vimų: voveraites leidžiama 
rinkti, kai jų galvutės skers
muo būna ne mažesnis nei 1 
cm, baravykus — kai skers
muo siekia 1.5 cm. Mėlynės 
renkamos tuomet, kai būna 
sunokusios, tačiau jų šiemet 
dzūkai randa tik ten, kur ne
nušalę uogienojai. Miško gė
rybių supirkimo kainos nuolat 
svyruoja. *" 'Eitai 
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„Trys tigriukai" — 12-13 m. vaikai, ..Ąžuoliuko" choro nariai ir solistai, 
rugsėjo 6 d. atvyksta į Ameriką, kviečiami JAV LB Kultūros tarybos. Jie 
atliks 6 koncertus: rūgs. 8 d. PLC Lemonte. rūgs. 9 d. Jaunimo centre 
Čikagoje, rūgs. 10 d. Detroite, rugsė. 12 d. Washington. DC. rūgs 15 d. 
Cleveland, rūgs. 17 d. Philadelphia. 

TARPTAUTINĖ CHEMIKŲ 
KONFERENCIJA LIETUVOJE 

Vieną dieną chemijos inži
nierius Kęstutis Valaitis, gau
sios ir labai talentingos šei
mos narys, man davė kopiją iš 
profesinio žurnalo „Chemical 
Engineering News". Viename 
puslapyje stambiomis raidė
mis išrašyta, kad „Organinės 
chemijos Baltijos simpoziumas 
įvyks Lietuvoje š.m. birželio 
mėnesį* ir aiškinama, kad Vil
niaus universitete vyks tarp
tautinė konferecija, kurios 
tikslas nagrinėti organinę sin
tezę. Aplinkai palankios che
mijos analize bus viena vyrau
jančių temų Dalyvių skaičius 
apribojamas dviem šimtais, o 

oficiali kalba bus anglų. Kon
ferencijos organizatorius Vik
toras Sniečkus pabrėžė, kad 
toji konferencija suteiks Balti
jos valstybėms forumą su Va
karais pasidalinti savo chemi
jos tyrimų žiniomis ir ta proga 
užmegzti ryšius su Vakarų 
kraštų chemikais, tiek akade
minėje, tiek pramonės srityje. 

Svarbu pabrėžti, kad Vikto
ras Sniečkus yra gimęs Lie
tuvoje, o dabar vadovauja 
Queens University Kingston 
(Ontario) organinės chemijos 
fakultetui. Pagrindiniu konfe
rencijos kalbėtoju buvo Antho-
ny Barrett, Didžiosios Britani

jos Karališkosios kolegijos 
chemijos profesorius, po jo 
Gerhard Beck ir Matthias 
Beller iš Vokietijos ir Irina Be-
letskaja iš Maskvos universi
teto, Vilniaus universiteto 
profesorius Eugenijus Butkus, 
Estijos ir Latvijos chemijos 
specialistai, ir daugelis kitų 
mokslininkų. 

Straipsnyje pabrėžiama, kad 
konferencijos surengimas bu
vęs Sniečkaus ir jo bičiulių 
„meilės darbas". Prie jo daug 
prisidėjo lietuvių kilmės che
mijos specialistas Jonas 
Dunčia ir estų kilmes Jean 
Pešti, kurie dirba garsioje far
macijos bendrovėje ,,Du Pont 
Pharmaceuticals" Wilming-
tone. Konferencijai lėšas su
telkė įvairios organizacijos, jų 

tarpe Amerikos Chemikų są
jungos užsienio reikalų komi
tetas, „Du Pont" farmacine 
bendrovė ir dar daugelis kitų. 

Planuojama tokias konferen
cijas organizuoti kas antri 
metai ir jas pakaitomis rengti 
trijose Baltijos respublikose. 
„Baltai yra pajėgūs. . tačiau 
skurdi finansine padėtis, re
miant mokslines studijas, rei
kalauja Vakarų pagalbos", 
tvirtino vienas kalbėtojas. 

Skaitant ta turiningą 
straipsni Amerikos profesio
nalų chemijos inžinierių leidi
nyje, kyla ne tik pasididžia
vimo jausmas, bet ir viltis, 
kad ilgainiui Lietuva savo 
mokslo darbais susilygins su 
pažangiuoju Vakaru pasauliu. 

Aurelija M. Balašaitienė 
• 



DRAUGAS, 2000 m. liepos 15 d., šeštadienis 

Egidijus C o m t r u c t i o n 
N a m u v i d a u s ir i šorė i 
d a ž y m o , a l iumin io darbai , 
visu rus iu stogai , staliaus 
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 8 1 5 577 1797 

32 m. profesionali aerobikos inšt-
ruktorė ieško darbo Gali padaryti 
masažą, prižiūrėti vvr. amžiaus 
žmones, vaikus, atlikti namų ruošą 
ir gyventi kanu. Tun gydomosios 
kultūros pažymėjimą. Vairuoja 
automobilį. Tel. 773-927-2237. 

Wanted 
drapery workroom seamstress 

in La Grange Pk. 
Some English reąuired. 

Tel. 708-579-1811. 
When calling speak English. 

Ieškau žmogaus, 
galinčio restauruoti 

baldus. 
Tel. 773-767-2400. 

RAYMONDA 
SOLOOOVIENĖ 

Morįage Coosuftant 
6710 MQawfcKtLro**wod, L 60646 
Rea.773-271-0338; Pager 847-974-3797 
Faa 847474-1902 

P e r k r a u s t o m e , 
i švežame senus d a i k t u s , 

s t a t y b i n i u m e d ž i a g ų 
a t l i ekas ir šiukšles i 

sąvar tyną 
Tel 6 JO 9 6 4 5 8 9 8 a r b a 
m o b i l u s 6 J O 8 1 6 7 1 1 4 . 

KELIONES' POILSIS' KlLIONt V 

Skrydis i Flond.i S N ' ' l ' i 
i naktys LJS VKJ.IS Wh'' '"> 
7 naktys Mi'k>iht>n i l-V' ' ' i 

Skrydis i Lutuv. i SV'S 00 

AskaCct.ivv.iy I I K 
S657 S H j t l u n AVI ( I IH .UJ , ! 

Tel 77 i 788 8000 
Fax 77 i S86 i420 

E rvuil jskjcjttjvvj) yahoocom 

Vytuk. 
13 metų patyrimas. Greitu, 

•ulonus patarnavimas. 
Skaj»btad Vaidai, 
i«t 71*5-422-655*. 

pyty«*,i 
(Geruf Masaeuse). 

Darau anasai*, taip pat nuo 
skausmo, artrito ir Lt. 
T«L773-2S4-(471. 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

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

773-1 

MĖLYNES! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogauti patys arba pirkti jta 
pririnktų. Valiuoti: 1-94 iki Mkhigan 
Exit 1 į New Buffalo. Toliau sekite 
ženklus iki MIKE'S BLUBEMUES. 
Atsi vežkite uogoms kreplelius. Cia grali 
vieta visai seimai pasidžiaugti 
TeL tlt-469-259* 

<J J • 
^y^ow&r)o^ 

Nebrangiai "tHeku dtktroaT 
„plumbing", dažymo, staliaus 

F ir kitus vidaus ir lauko 
darbus. TcL 706-205-1046, 

Vytenis, 

Parduodamas butas 2 aukšte 
Kauno senamiestyje. 5 kamb., 
1400 sq.ft., 2 vonios, židinys, 
pirtis, geri baldai. $45 ,000 . 
Tel. 630-209-2021; 011-3707-
226185. 79KKD 

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

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 

8015W.79St.,Ju8tice,IL 

Veftfenuo 
1921 m. 

8900 Sotmi AftCHKft ROAO, VPujav SMUKCS, 1U8*MS TEk 708.839.1000 

HHunomt pragan* 
Puikus maistas, 

36id40sv»frų 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
1Q0Hū13Ssvo6ų 

Field tecbnician, engineers 
needed; asphalt, eonerete, soil. 

IDOT cert will hdp 847-3034300. 
2385 Hammond Dr. ste 6, 

Schaumburg, ask for Adam. 

CNA's 
Home Health 

Grovving medicare agency 
needs you! Benefits for 

FT. Bonus after 6 months. 
NW Chicago & suburbs, a 

VMI773-467-1777. • 

66 SL ir Kedzie 
išnuomojamas 3 kamb. butas 

su apšildymu. $400 j mėn. g 
Tel. 708-425-7160. f 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent ResŪence! 
For free information call: 

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

Canada 
www.imrriigration-service.com 

(km^ų^U^ilOi^:^ 
Nuo 10% iki 35% N RcftiHnfj neprilihua—I 

NEW WORLD CLUB COMMUNICATIONS, INC 

2248 W. CHICAGO AVE. 
CHICAGO, IL 60622 

TEL: 773-342-7382 
CELLULAR: 773-251-5822 

UZukint prateu I 
V»*ui o*ut> papidomą w*> praiau užpJdyti 

ADRESAS-

'^ssmsamssrmK 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

Krįia 

125 *o 176 svečiu 

2 2 S t o 5 6 0 a v a ų 

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

Te l . 773-581-8500 
• Lietuvigka d u o n a ir raguoliai 
• Vestuvinia i ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• S iunč iame m ū s ų p r o d u k t u s U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ 
390 N . CladK, Chkasjo, n C0610 

Tel. 312*44-7730 
K e p y k l o s produktai ir užkandžiai . 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

Tai - Jūsų laikraštis 
D R A U G A S 

r i t iiTttUANiAN wo«AO V t » f 0 * t l f 

PAJtKFIBLD FORD 

Ne problema' Vairuoti automobili galite jau šiandien! Priimame VMU» paiekUamut 
kreditui gauti. Taip pat sutvarkome finansavimą, nežiūrint kredito 

Nepraleiskite Šios progos! Užeikite pas mus: 
11400 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60655 

Tel . 773-239-7900, fax 773-239-9296 
B-mail: pparkfieldCaol.com ir pasikalbėkite ra 

ASTA PIELER 
Cotified Auto S u n Cotstarant 

4738 W. 103 rdST 
OAKLAWN.il, 00453 

KEUON1V IR ATOSTOOV AGENTORA 
WWWMAZEKA.COM 

4315 W. 03 rdSt,CHICAGO,IL 60629 
773-735-3400 

mm W. M9 rd ST, OAK LAWN, IL 00453 
700-422-3022 

DRAUDIMO AGENTAI 

»j> s * * * * - , A « ^ f 

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

No one makes round-

'r'0 tfav?i •" ! i"*janla 

easier and more convenient 

than SAS From Chicago. we 

offer dai'y service to Vilnius wth 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p m. 

deoarture gwes yoo a re)axed mom-

ing amval for busmess or pleasure. 

When you're ready to retum, youll 

enjoy same-day travei back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Oass 

sure our service vvill be worId-class, 

and wiil ai'ow you to arrive rested and 

refreshed - ai! for a reasonable fare. 

Fmd out what a vvorld of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travei Agent or SAS 

at 1-800-221 2350. For more infor

mation and special offers, visit 

our website at wwwflyias.com. 

H9JP9 S 
SK946 
SK744 
SK743 
SK9«3 

Frum 
Oncago 
S»oc*ho*n 
Virtus 
Copenhager 

• j 
Stockhoin 
V**B 
Cooenhâ en 
CNcago 

Oaparturt Time 
4:30 pm 
* 2 0 a m * l 
12 45 pm 
3:40 pm 

— » — 

Afrlval Time 
740am*l 
1050 am+1 
215 pm 
5-40 pm 

2000 m. vasarą visi keliai veda i 
VILNIŲ 

* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 
' kitoinis oro linijomis iš: 

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

* Maiinų rezervacijos 
* Viešbučiai 

f * 9 ir 14 dienų keliones po Lietuvą 
Prašykite mošų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 —235 SL 

DooglMton,NY 11363 
TeL 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 

WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

W GYVYBES 0RAUD04A& 
ApalSS Fnrtc Zapots ir Od. Mgr. Auka* 

S. Kane kab* totuviakai. 
FRANKZAPOU8 

32081/2 Mest 96tth8twat 
TsL{70« 424-8054 

(773)681 

S IASYS C ONSJRUC 1ION 
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir 
vktuvių įrengimas; priestatai; 
keranrakoe plytele*; "skangt", 

•aoffits", "decks*. 'guttars', plokšti 
ir "shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
Į SLflene», Įa Į 630-241-1912.t 

coNsrmicnoN co. 
Drngtami slogai, kalamas „skting", 
atliekami cemento, .^umbing" bei 

khi namų remonto darbai. 
JLkensed, insored, booded" 

SkamotaO Sigitai, 
teL773-7«7-lM9. 

C.LOueJtty Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinkite 815-723-7050. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

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

Lietuviam metode dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt Idrpyklines paslaugas; su 
vaiku nuirau plaukus nuo veido ir 
kojų. Tel. namu 773-476-0513, 

• 773-317-6#05. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais i 
vakarinius priemiesčius. Skam-
btatipo6v.vn tet708-652-2110. 

SIŪLOME DARBUS! 
GaU. esamu, padėjėjoms kom-
partjonems ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
livyka. Kreiptis: 

ALLCARE 
Emptojraent Agency 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

2348 W09th Street 
Tel.: 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių ,Uy-away" planu. At
itekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien S v.r.-4 tufų 
i e M , 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir treM. sn-
sflcalbesitelietuviikaL 

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

Turite kredito proMetau? 
Nėra kredito istotifOs? 
Pirmas automobilis? 

KątikatvykotiJAV? 
r^ f^rovieim. 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiauii fiaamavimo %! 

Maži meneamiai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

(630>-$7».l«S7 

GREIT PARDUODA 

0TKJ773) ISS • SSSS 
r.(799]42f-71M 
I (TSS) SSt - 4S19 

RIMAS L.STANKUS 
'Gmitas ir aąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart 
Reahy Gronp Inc. 

6402 S. Pulaski Rd. 
CMcage,IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Aasodate 

Patarnauja įvairią nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bas. 773-5954199 Pager 312.3994397 
F««773-59S-3«*7 

Accont 
Homofindors 

9201 S. Cicero 
OakLawn.Wnoi« 60453 
BuahaaafTOS) 4234111 
Vok* MM (708) 2334374 
Fax (706) 423-8235 
Paoar (312) 7074120 
Pm 709-423-0443 

ASTA T.MIKUNA8 
ProfaaionaliBi ir aąarUnoal patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkimą k* pardavime 
nasete Ir pnemkMCNnea 

Ne* Visam 
13932 S. 
Mai abOp IL 99494 
Bat.: 709-3414900 
Voke Mat: 773454-7920 
Pieer: 709-992-2573 
Fn: 70S-341-N1S 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par-

(kuxiarpir1aiiuunut.roiettf.ar 
pnemiesčiuote. kreipkitės į DANUTE 

MA YER. Ji profesionaliai, 
. sąžiningai ir aimeniikai patarnaut. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

S A L A M A N C A 
VokemaU 

7734804878 

773.260.3494 
CeB-teL 

o\3t46oVSMS 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendiniai! 

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

sąžiningai patarnaut 
AUDRIUS MIKULIS 

laMŪ 
ar parkant namus, butus, 
lam*s aktypą. Padedu 

auatrate butą nuomavimui 
arba išnuomoti Joaų 

turimas patalpas, oailu 
tarpininkauti gaunant 
finanainą paakolą. 

O'FLAHERTY REALTOR8 * 
BUILDER8, Ine. 

Gretina JenevIfilenO 
708-480-1000 
708-808-4800 

Jonaviclusaaol.com 

rTUaoow i^aancra rteeoeoi 
40,000 per year. Weneed 100ciews. 
No exp. necessary? Will train. Mest 
have vabd dnver's beenae and trant-
ponaoon. Mušt be ftoent ta Eagnth. 
Q.McMj*ooVVr«4towWasa4Bt. 
Ta80t-82*41S5. • 

Kalame visa rOJto, 
„soffiu". (dedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skemblnti j 

Romui teL 030-774-1025. : 

( • * 

Doimers Grove, IL — puiki 
aplinka, 3 pamainos, daug 

viršvalandžių. Alga pradžiai $7-
7,50. Reikalingi: maiinų 

operatoriai, suvirintojai, virėjai 
profesionalai, kandidatai 

įvairiems įstaigos darbams. . 
Būtini legalus dokumentai. ' 
Skambinti: 43o-f20-0138; * 

fax: 630-f20-0157- web nėge: 

Kalbame angliškai, leakiikai. 
rusiškai, ispaniikai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

http://www.imrriigration-service.com
http://pparkfieldCaol.com
http://OAKLAWN.il
http://WWWMAZEKA.COM
http://wwwflyias.com
http://TOURS.COM
http://kuxiarpir1aiiuunut.roiettf.ar
http://Jonaviclusaaol.com
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

PASKOLOS IR NESĄŽININGI 
SKOLINTOJAI 

Paskutiniu laiku žinia-
sklaidoje, taip pat asmeniš
kais telefono skambinimais, 
pasipylė pasiūlos įvairioms 
paskoloms. Daug tų paskolų 
siūloma nesąžiningų skolin
tojų. Nesileiskite būti jų ii-
naudojami.Ypač yra siūlomos 

2. „Kinance Charge" — mo
kestis už paskolą. Jis priklau
so nuo „APR" — metinio mo
kėjimo nuoSimčio, kiek pinigų 
skolinatės ir kokiam laiko tar
pui. Saugokitės paslėptų mo
kesčių! 

-3. Žinokite paskolos dydį. 

AUTOMOBILIO 
VAIRUOTOJAS IR 
DVIRATININKAS 

Paskutiniu laiku Amerikoje 
pasidarė labai, populiarus 
sportas, o gal ir iš dalies susi
siekimo priemonė, — dviratis. 
Vasarą ypač padidėja dvi
račiais važiuojančiųjų skai
čius. Tačiau daugumas auto
mobilio vairuotojų galvoja, 
kad dviratininkas neturi tei
sės naudotis viešaisiais keliais 
ir jaučia norą „juos pamokyti'', 
tuo pačiu pastatydami jų gy
vybe į pavojų. 

Visose 50 JAV valstijų dvi
ratis yra pripažintas kaip 

įvairios paskolos vyresnio am- Žinokite tiksliai, kiek pinigų 
žiaus žmonėms ir jie paskui skolinatės. 
apgaunami. Priėjo prie to, kad 
į šį žmonių apgavimo būdą 
atkreipė dėmesį valdžios įstai
gos, bankai ir įvairios kitos in
stitucijos. 

Perkate pirmą namą, imate 
antrą paskolą namui, norite 
remontuoti namą, reikalingai pa
skolai gauti naudojate namą 
kaip užstatą? Bukite atsar
gus! . . 

Apsisaugokite nuo apgau
lingų ir nesąžiningų skolin
tojų. Vieni skolintojai ir namo 
užstato skolintojai stengiasi 

4. ^oints" — taškai. Tokie 
„taškai" yra mokami skolinto
jui už parūpinimą nekilnoja
mo turto paskolos. Žinokite iš 
anksto, kiek „points-taškų" 
jums reikės mokėti. Tas mo
kestis yra mokamas iš anksto 
ir niekad negrąžinamas. 

5. Gerai žinokite tikslų 
mokėjimų skaičių ir kiek pi
nigų kaskart turėsite mokėti. 
Tai padės jums suprasti ar 
išgalėsite paskolą sumokėti. 
Kada žiūrėsite į mokėjimų 
skaičių ir jų dydį, ar pajėgsite 

versti pirkėjus pasirašyti pas- juos sumokėti, atkreipkite 
kolos sutartis — kontraktus, 
kuriuos jie niekada neįstengs 
išmokėti. Todėl saugokitės! 
Galite prasiskolinti taip, kad 
prarasite namą ir visą savo 
turtą. 

Dažnai nesąžiningi skolinto
jai apgaulingai stengiasi žmo
nes įtikaUi pasirašyti sutartį, 
prieš skolininkui turint progos 
gerai susipažinti su paskolos 
skaičiais ir tinkamai perskai
tyti sutartį. Tokių skolintojų, 
gali būti apgauti beveik visi 

dėmesį taip pat ir į kitas su
tarties sąlygas, ar yra kur 
nors parašyta kas nors apie 
„balloon payments" — didė
jančius mokesčius. 

6. Žinokite skolos mokėjimo 
datas. 

7. Užstatas. Užstatas yra 
turtas vartojamas gauti pa
skolą. Jei skolininkas nesumo
ka skolos, gali atimti turtą. 
Nekilnojamo turto paskolos 
užstatas yra jūsų namas. 

8. Žinokite tikslią sumą pi-
zmoneft.31e.moka labai gražiai nigų, kurią turėsite .sumokėti, 
kalbėti', siūlyti, Kad apsisau- Tai yra, kiek būsite išmokėję, 
gotumėt, turite žinoti, į ką 
atkreipti dėmesį, ko saugotis. 
O tai yra: saugokitės ypatin
gai aukštų skolinimo procentų 
ir didelių paslėptų mokesčių; 

saugokitės, kai skolininkas 
iš pradžių siūlo vienas sąly
gas, bet paskui verčia skoli
ninką pasirašyti kontraktą su 
didesnėm išlaidom ir paslėp
tais mokesčiais; 

saugokitės paskolų iš tokių 
žmonių, kurie eina nuo durų 
iki durų, siūlydami namo už
stato paskolas ir neprašytas 
namo pagerinimo sutartis; 

saugokitės reklamų televi
zijoje ir gaunamų paštu, ku
rios siūlo: „Neturite darbo? 
Neturite išsimokėjimo istori
jos? Jokios problemos! Jums 
suteiksime paskolą vartojant 
jūsų namą, kaip užstatą". 
Žinokite, kad, jei neįtikėtinai 
gerąį... tikriausiai ir yra ne
tikra; 

neturėkite nieko bendra su 
įžūliais skolintojais, kurie no
ri, kad jūs tuojau pasirašy
tumėte paskolą. Jei jums duo
da paskolą Šiandieną, duos ją 
ir rytoj — po to, kai perskai
tysite sutartį, ir, jei neaišku, 
pasikalbėsite su patyrusiu fi
nansiniu patarėju. 

Visada supraskite savo su
tartį — ant ko pasirašote! Kai 
perkate naują namą ar imate 
antrą paskolą namui, turite 
padaryti svarbius finansinius 
sprendimus. Žinokite ir su
praskite visas savo galimybes 
tokiu atveju. Paskolų pra
monėje vartojami įvairūs ter
minai. Jei juos suprantate, 
galite suprasti ir paskolos su
tartį, ir tuo pačiu susirasti 
geriausią paskolą savo pirki
niui. Prieš pasirašant bent 
kokią sutartį, žinokite, ką 
reiškia šie terminai: 

1, „Annual Percentage date 
(APRf — metinis mokėjimo 
nuošimtis. Kada ieškote pa
skolos palyginkite, kokį me
tinį mokėjimo nuošimtį (APR) 
siūlo įvairūs skolintojai. 

važiavimo prieiribne viešuose 
keliuose. Keletą*' patarimy 
automobilio vairuotojams: 

1. nevažiuokite'p**" arti dvi
ratininko. .1* '-'dvinatininkų 
nėra reikslaUJsBaSav kad~- jie 
važiuotų Saliakėlio, *a!fgacvių 
ar 2 colius nuo' kelio krašto. 

2. Nelenkite dviratininko, p 
paskui, • pristabdydami greitį, 
sustodami ar sukdami prieš jį: 
kartais "dviratirmikai vaiįųpja 
taip greitai, kaip ilfJĮūs. m J \ 

3. Netriūbinkite," nes fabįe 
išgąsdinti nepatyflCį dvirati
ninką, ar vaiką, ir jis gali nu-

- virsti nuo dviračio. 
Patarimai dviratininkams:-
1. važiuodami dviračiu, dė-

PERKA MODERNIUS 
RENTGENO APARATUS 

Jau šįmet rudenį Lietuvos 
gydymo įstaigas pasieks pir
mieji nauji rentgeno aparatai. 
Sveikatos apsaugos ministeri
ja planuoja gydymo įstaigoms 
nupirkti daugiau kaip 100 
modernių, įvairių tipų rentge
no aparatų. 

Praėjusių metų duomeni
mis, Lietuvoje veikia apie 300 
stacionarių rentgenu aparatų, 
tačiau dauguma jų'yra labai 
seni, neturi elektronooptinių 
stiprintuvų, nors, pagal Lietu
vos radiacinės saugos įsta
tymą, aparatus bei minėtų stip
rintuvų naudoti uždrausta. 
Iš viso rentgeno aparatūrai 
įsigyti numatyta skirti 40 

mln. litų. Rentgeno aparatai 
— vienas pagrindinių medici
nos diagnostikos instrumentų. 
Aprūpinus Lietuvos, gydymo 
įstaigas naujais, geros ko
kybės aparatais, žymiai pa
gerės rentgeno diagnostika ir 
daugelio su ja susijusių pa
slaugų kokybė. (Elta) 

jei laiku kas mėnesį su
mokėsite sutartą sumą. 

Pirkdami namą, bokite gud
rūs ir atsargūs pirkėjai. 

Prieš pasirašant namo pirki
mo paskolos sutartį — kon
trakte^ arba imant antrą pa
skolą savo namui, žinokite 
šiuos dalykus, kad galėtumėte 
padaryti tinkamą sprendimą. 

Raskite įstaigą, kuri duoda 
geriausias paskolos sąlygas. 
Aplankykite kelis skolintojus, 
kurie yra sąžiningi, turi gerą 
vardą visuomenėje. Palygin
kite procentus, mokesčius, 
„taškus" ir visus paskolos įsi
pareigojimus. Pakalbėkite su 
savo artimaisias, draugais ir 
kaimynais, iš kur jie gavo pa
skolas ir kokia buvo jų patir
tis. Skirtumai gali jus nuste
binti ir sutaupyti dideles su
mas pinigų. 

Susiskaičiuokite savo pini
gus, peržiūrėkite savo paja
mas ir išlaidas, ir skolinkitės 
tiek, kiek pajėgsite išsimokėti. 
Jei nesate tikras apie savo 
pajėgumą mokėti skolą, pasi
kalbėkite su žmogumi, kuris 
tai supranta ir gali jums pa
dėti. 

Klauskite klausimus ir ži
nokite paskolos sąlygas. Pa

vokite šalmą. 
rį 2. Būkite tikras, kad auto-
T̂ pbiKo vairuotojas jus mato. 
'" 37 Važiuokite dešine kelio 

*?4. taikykitės važiavimo tai-
sy*iiV 
^5. Sukdami rodykite posū

ki^ signalus: ar sukate i de
šina ar į kairę. 
\ j į Važiuokite tiesia linija ir 
neužblokuokite judėjimo. 

7. Turėkite su savim kiše-
minį telefoną. Jums gali jo pri-
.reikti, norint pagalbos sau ar 
;kokiam kitam vairuotojui. 

Laikydamiesi eismo taisyk
lių, galime išvengti didelių 
parVojų.' Iš įvairios spaudos 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 15 d., šeštadienis 

• tikrinkite sutartį —* kootrak--
tą. kad sąlygos, apie kurias-
kalbėjote, yra aiškiai įrašytos 
paskolos sutarties dokumen
tuose. 

Atidžiai perskaitykite visą 
namo pirkimo paskolos su
tartį. Prieš pasirašant sutartį 
— kontraktą, pasitikrinkite, 
ar gerai suprantate savo atsa
komybe ir sutarties sąlygas. 

Prieš pasirašant paskolos 
sutartį, gerai yra pasikalbėti 
su patyrusių finansinių rei
kalų žinovu. Atminkite — nie- ' 
kuomet:, neleiskite būti verčia
mas pasirašyti sutartį — kon
traktą, kurio nesuprantate ar 
kuris ne visai jums patinka: 

Jeigu turite kokių klausimų 
apie nesąžiningą pinigų skoli
nimą, arba esate nukentėjęs', 
nuo tokių skolintojų, kreip
kitės į savo valstijos Consu-
mer Credit Divialon. Šių in% 
stitucijų adresą ir telefoną 
jūsų valstijoje galite rasti tele
fono knygoje. 

Perkant namą ar kitą nuo
savybe, būkite gudrūs ir ap
sukrūs pirkėjai, nesileiskite 
būti išnaudojami įvairių nesą
žiningų žmonių, kurių pasku
tiniu metu Amerikoje yra la
bai daug. 

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios Šiandieninės spaudos. 

AI PADĖKA 
A. f A. 

Iiifc;V%ADASUŽUBALIS 
191^^.4;— 20dO.VI.6 

Palaidotas*Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 2000 m. 
brrželioV 16>dr-iš Švč.; Mergeles Marijos Gimimo 
bažnyčios. ^ ". 
Išlydėję mūsų mylimą Vyrą, T&cfc Uolvį į Viešpaties 
Namus, norime^uoširdžiai padėkoti brangiems draugams 
ir pažįstamiems, palengvinusiems mūsų atsiskyrimo 
valandas užuojauta ir įvairia pagalba. 
Dėkojame ̂ mjarraėms kąnigams: kun. Vito Mykolaičiui 
už atskuJ^iJMį Ogon^nę suteikti mirštančiam VLADUI 
Ligonių sakfamemą, pasimeldusiam su mumis šermenyse, 
aukojusiam "iv/Mišias ir palydėjusiam jį į kapines; ačiū 
kun. Viktorui Rimšeliui, MIC,'"„Draugo" moderatoriui, 
už šv. Mišių koncelefcravimą ir Tėvų Marijonų 
provincijoluIRCte Donald Petraičiui, MIC, už paguodos 
laišką. f Jį-
Nuoširdi panika buvusiai bendradarbei sol. Danai 
Stankaitytei u? puikias, raminančias giesmes šv. Mišių 

. metu ir muz. Ričardui Šokui už vargonų palydą. 
Ačiū brangiems draugams, .karsto nešėjams: Antanui 
Luneckui, Aniinui Paužuoliui, Petrui Petručiui, Kaziui 

- Skaisgiriui, Antanui Valavičiui ir žentui Arvydui Zduobai, 
'patarnavusiems a.a. Vladui paskutini kaitą. 
Ypajč dėkojame Audrai ir Arui Lintakams ne tik 
užputusiems, bet ir daug padėjusiems įvairiuose 
reikaluose, Ramonai Neuman iš toli atskridusiai ir Edžiui 
Zduobai su šeima iš toli atvažiavusiems. 
Nepamiršime „Verpstės" būrelio sesių ir gausios 
skautiškos.šeimos narių, guodžiosiu mus žodžiu, laiškais, 
dalyvavimu laidotuvėse. Ačiū jums, sesės-broliai, kad 
-palydėjote a.a. l/ladą su trcldicine giesme „Ateina naktis". 

' Ačiū Lietuvių rašytojų draugijos nariams ir „Draugo" 
' bendradarbiams už draugišką atjautimą ir paguodą, ačiū 

draugams j^golkias gėles. 
dukrai Dovilei ir žentui Arvydui, 

ijos ir labai padėjusiems šiose 
ose. 

A . t A i 
Matematikos dr. VYTAUTUI 

GYLIUI 
mirus, jo ištikimai gyvenimo draugei žmonai DANAI 
ČERNtOTEl bei jų sūnurns VYTAUTUI ir SAULIUI, 
dukroms INAI ir VIKTORIJAI su šeimomis bei 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Mara* Monika, Kristina Vygantai 

Regina Kudžmienė 

Esu be gajo 
Attkuf^ftettie 

man skaudžiose 
Dėkojame v i $ | | L g a i š i a i aukojusiems šv. Mišioms, 

•* Lietuvos ;vcikifltfpai bei Vydūno fondui. Ačiū laidotuvių 
"direktoriui Dejuld Petkui, patarnavusiam ne tik kaip 
prbfesronaluu bet ir kaip ilgamečiui draugui. 
Te Dievas atlj^BA!' r, 

• ... 4 .; ! Nijolė, Dovilė ir Arvydas 

PALOS - GAIDAS 
FUNERALHOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwe»t Hwy. 
Pa los Hills, IL 
to)8-974-4410 

Ai otkytei tolio iieno, man otkyt* balto pteno Eltos nuotr 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

VYTAUTAS PAULIONIS 
Prisimenant a.a. Vytautą Paulionį, kuris paliko šį 
pasaulį 1999 m. birželio 21 d., kviečiame gimines ir 
draugus dalyvauti šv. Mišiose, kurios bus atnašaujamos 
sekmadienį, liepos 16 d. 9 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje. 
Prašome artimuosius prisiminti a.a. Vytautą savo 
maldose. 

Nuliūdę: žmona Stasė, sūnus Nerijus, brolis 
Augustinas ir sesuo Zuzana su šeimomis. 

A. t A. 
ANTANAS MIKŠTAS 

MIRTIES SUKAKČIAI PAMINĖTI 
Šv. Mišios aukojamos liepos 24 d. 8:30 vai. ryto 
Pranciškonų koplyčioje, St. Pete Beach, FL. O liepos 30 
d. 1:00 vai. p.p. Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje Gulfport, FL. 
Prašome gimines ir draugus pasimelsti nurodytomis 
dienomis. 

Liūdesyje: žmona Paulina ir giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

A. t A. 
URŠULEI KREGŽDYTEI 

BUBELIENEI 
iškeliavus j Amžinybę, jos giminėms ir artimiesiems 
reiškiu užuojautą. 

Rimas Miliūnas 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, 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 PARIC, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIQNS 

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

ALL PHONES 
1-708 652-5245 

• • 

http://zmoneft.31e.moka
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Šokiai 
Žaidimai 

Puiki muzika , 
Garuojantys valgiai 
Daktarų patarimai 
Balionų dalybos 

KVIEČIAME Į „DRAUGO" GEGUŽINĘ, kuri vyks 
LIEPOS 30 D., SEKMADIENI, tėvų marijonų sodelyje. 

Pradžia — 11:30 va!, r. šv. Mišiomis. 
Po jų — pietos ir pramogos. 

Jei galite, praturtinkite mošų laimėjimų skrynią, — 
atsilyginsime gera nuotaika. 

Garsusis laimėjimų traukimas 
Sveikatos patikrinimas 

Piešinių konkursas vaikams 
Knygų pardavimas ir 
malonūs susitikimai 

su draugais ir pažįstamais 

H 
Muzikantai broliai Virgi

nijus i r Eimontas Švabai, 
Stasė Jagminienė, Jura Ba-
kaitienė linksmins „Draugo" 
gegužinės" svečius skambio
mis, linksmomis dainomis, o 
Ligija Tautkuvienė organizuos 
šokius. Kiti talkininkai ruošia 
skanius lietuviškus pietus, 
bus laimėjimų traukimas, 
sveikatos patikrinimas, vaikai 
galės piešti, jodinėti arkliu
kais. O kaip gi be didžiosios 
laimėjimų skrynios? Pasisten
kite, jog ji būtų pilna! Laukia
me jūsų liepos 30 d. 

J o h a n Sebast ian Bach, 
žymaus evangelikų bažnytinės 
muzikos kompozitoriaus, 250 
metų mirtis sukaktis bus pa
minėta sekmadienį, liepos 23 
d., 10:30 vai. ryto iškilmingo
mis pamaldomis lietuvių ev. 
liuteronų „Tėviškės" bažnyčio
je 6641-45 S. Troy Street, Či
kagoje. Pamaldų metu muz. 
Arūnas Kaminskas vargonais 
ir fortepijonu atliks Bacho kū
rinius; Aldona Buntinaitė ir 
Donna Dumpys giedos duetą 
iš Bacho kantatos Nr. 15; 
John Dumpys atliks ištrauką 
iš Bacho Pirmos solo suitos 
violončelei. Parapijiečiai ir vi
suomenė kviečiami atsilankyti 
ir pasidžiaugti retai girdima 
religine muzika. 

Medvilninių marškinėl ių 
su l ie tuviška a t r ibu t ika ga
lėsite įsigyti „Draugo" geguži
nėje. Juk smagu juos dėvėti 
arba padovanoti draugui1. Bus 
ir kepurių su lietuviškais 
ženklais bei kitų lietuviškų 
suvenyrų. Atvykite! 

Amer ikos Lietuviu. Taut i 
n ė * sąjungos Čikagos sky
riaus ruošiama gegužinė įvyks 
š. m. liepos 23 d., sekmadienį, 
12:30 val.p.p. Ateitininkų na
mų ąžuolyne. Sąjungos narės 
ir nariai - tai lietuviškoji vi
suomenė kviečiama šioje tra
dicinėje šventėje dalyvauti ir 
kartu praleisti malonią vasa
ros popietę. Bus geri pietūs, 
gaivūs gėrimai ir kitokios 
linksmybės. Narės prašomos 
laimėjimams atsinešti po ma
žą dovanėlę. 

KVIEČIA J LIETUVIŠKV 
STUDIJŲ SAVAITĘ 

J laisvę fondo Lietuvos filia
las maloniai kviečia į LX lietu
viškų studijų savaitę Lietu
voje ,.Lietuva ir išeivija per 10 
nepriklausomybės metų", kuri 
vyks liepos 26-30 d. Molėtuo
se. • Paskaitos ir simpoziumai 
vyks Molėtų savivaldybės pa
talpose (Vilniaus g. 44), nak
vynė ir maitinimas - poilsio 
namuose. Orientacinė vienos 
paros nakvynės ir maitinimosi 
kaina - 30-40 Lt. 

I Laisvę fondas 

„Draugtf 

< 
rV 

Pati linksmiausia 
vasaros šventė 

Čikagoje — 
„Draugo" 

Be visų linksmybių, vyks ir 
laimėjimų traukimas. 

Pripildykite mūsų laimės 
šulinį — smagu bus iš jo 

semti ir neišsemti! 

Ačiū už laimikius, kuriuos 
atnešė. 

Vytas Bandžiulis, 
Sofija Bražionienė, 
J o a n a Stoškus, 

_ _ Emilija Pakštienė. 
Bepos 30-ąją! 

Aklų dvynukų Vytauto ir 
Pauliaus atsiųstos aukos: 
500 dol. aukojo Racine-Keno-
sha lietuvių moterų klubas; 50 
dol. atsiuntė Juozas Mikulis, 
VVestchester, IL, ir Eugenia 
Liaugaudas; 20 dol. - A. Arba-
taitienė; 10 dol. - R. ir R, Pos-
kocimai, 14255 S. Chicasaw 
Trl., Lockport, IL. 

Kur būtų galima ne t ik 
pasižiūrėti, bet ir įsigyti 
šiuolaikinio Baltijos šalių me
no? Šešiasdešimt septyni ke
turiasdešimt trijų Baltijos ša
lių menininkų darbai bus eks
ponuojami Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje (6500 S. 
Pulaski Rd.). Liepos 21 d., 
penktadienį, 6 val.v. vyks pa
rodos atidarymas, lankytojai 
galės įsigyti menininkų dar
bų, įėjimas - nemokamas. 

Naujiesiems mokslo me
tams Meno mokyklėlei reikia: 
kanklių specialistės (-o), dirbu
sio su moksleiviais ir galinčio 
groti kartu, choreografo, tu
rinčio darbo patirtį su vaikais, 
gitaros specialisto, piešimo pe
dagogo, turinčio darbo patirtį 
su vaikais, akordeono specia
listo, turinčio pedagogo patir
ties. Pasiūlymus siųsti adresu: 
P. O. Box 4102, Wheaton, IL 
60189. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" liepos 19 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus svei
katingumo paskaita. Kalbės 
dr. Vttiįa Kerelytė tema „Vita
minai ir mineralai*. Kviečia
me visus, kurie rūpinasi savo 
sveikata ir jos išlaikymu bei 
priežiūra, atvykti ir pasiklau
syti paskaitos, pagilinti žinias 
ir pasitarti su daktare. Po pas
kaitos bus ir bendri pietūs. 
Nepraleiskite progos - atvyki
te! 

J a n i n a Meškaitienė tvar
kė, puošė namus ir surado 
puikiausią vaza, kurią jau 
buvo pamiršusi. Kodėl gi neat-
nešus jos ,.Draugo" gegužinės 
laimėjimams? Kaip tarė, taip 
ir padarė. O ,.Draugo" geguži
nės laimikių lentyna padidėjo 
dar vienu daiktu. Dėkojame 
dosniajai mūsų tautietei! Gal
būt ir jūs atrastumėte ko nors 
vertingo savo namuose? Lau
kiame jūsų ir laimikių „Drau
ge" adminstrarijos darbo va
landomis. 

Stasys Džiugas, aprašyda
mas Lietuvių fondo valdybos 
posėdį (liepos 13 d., 6 psl.), pa
minėjo, kad 6 mėnesiams dirb
ti su „Vaiko vartai į mokslą" 
organizacija išvyksta Gražina 
Kamantienė, o turi būti Aldo
na Kamantienė. Straipsnelio 
autorius atsiprašo. 

Gailė i r Robertas Vitai 
susilaukė antro sūnelio. And
rius Jonas Vitas gimė š. m. 
birželio 22 d. Provena Mercy 
ligoninėje, Aurora, IL. Nauju 
šeimos nariu džiaugiasi tėve
liai ir vyresnysis brolis Pau
liukas. 

Ne 100,000 dol., o deja. tik 
10,000 dol. skiriama išeivijos 
lietuvių spaudai - „Draugui", 
„Dirvai", „Tėviškėms žibu
riams" ir t.t.... Už netyčia įšo
kusią korektūros klaidą Stasio 
Džiugo straipsnyje „Darbin
gas Lietuvių fondo valdybos 
posėdis" („Draugas", liepos 13 
d.) atsiprašome. Penktosios 
pastraipos septintasis sakinys 
turėtų būti: „Ketvirtoji dalis -
10,000 dol. - parama išeivijoje 
lietuvių spaudai: „Draugui", 
„Dirvai", „Tėviškės žibu
riams", „Akiračiams" ir „Lie
tuvių balsui". 

J 

Būrelio „Vaiko vartai į mokslą" 
Lietuvos vaikų paramai. 

APIE „VAIKO VARTŲ Į MOKSLĄ" VEIKLĄ 
Būrelis „Vaiko vartai į 

mokslą" — susikūręs prieš 
dvejus metus, bet jo veikla 
įgauna vis platesnį mastą su
manių vadovių, kuriančių ir 
įgyvendinančių realią progra
mą, dėka. Programa su pasise
kimu buvo pristatyta Lietu
voje. Apie būrelio siekius ir 
tikslus bei sukurtą programą 
jau rašėme spaudoje ir su
laukėme remiančių ir palai
kančių šią idėją žmonių. J bū
relio žinutes ir straipsnelius 
spaudoje, kviečiančius patyru
sias mokytojas darbui su be
globiais ir apleistais gatvių 
vaikais Lietuvoje, atsiliepia 
vis daugiau lietuvių Ameri
koje, norinčių vienaip ar ki
taip padėti. Vienas Kanados 
lietuvis paaukojo 10,200 dol. 
charakterio ugdymo progra
mos įgyvendinimui Vilniuje. 
Julija Janonienė iš Floridos 
paaukojo 1,000 dol. Dailininkė 
Danguolė Kuolienė ir Austė 
Kuolaitė iš Kalifornijos ir Bi
rutė Kožicienė, Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė iš Flori
dos, pareiškė norą dirbti su 
gatves vaikais laikinos globos 
centruose Lietuvoje. Pirmoji 
savanorė Vija Sidrytė iš Čika
gos r.uo birželio mėnesio jau 

dirba su apleistais vaikais 
„Vilties Angt :o" centre Vilniu
je. Apie ją ::monės atsiliepia 
tik gerai, o vaikai ją pamilo iš 
karto. Ją vacma Nauja Mama, 
nors ji dar labai jauna. Ji 
moka bendrauti su sudėtin
gais vaikais. 

Šiomis dienomis vieneriems 
metams darbui į Lietuvą iš
vyksta pagrindinės būrelio 
narės. Tai — būrelio pirmi
ninkė Rita Venclovienė, sekre
torė Aldona Kamantienė. Prie 
jų vėliau p'isijungs ir dalis 
būrelio nariu. Jų laukia sun
kus ir pasiaukojantis darbas, 
reikalaujanti iš mūsų visų 
moralinės ir materialinės pa
ramos. Darbo apimtis sunkiai 
aprėpiama, nes neoficialiais 
duomenimis mokyklos nelan
ko apie 40 dūkstančių mokyk
linio amžiaus vaikų. Tikėsime, 
kad ne visi jie beglobiai ir be
namiai gatvės vaikai. 

Mūsų tauta maža. todėl 
svarbu neprarasti nei vieno 
vaiko kaip asmenybės, nei vie
no būsimo- Lietuvos ateities 
kūrėjo. Žnogus — unikalus 
kūrinys žemėje, jame telpa ir 
gėris, ir blogtl Kurti, formuoti 
ir ugdyti jame žmogiškojo oru
mo bruožu-, neprarasti jo, tai 

Būrelio „Vaiko vartai į mokslą" gegužinėje l'I.< 
te (dešinėje) žaidė būrelio talkininkų veriamus z 
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narės, aktyviai daly. ivusios organizuojant gegužinę, skirtą apleistų, beglobių 
Nuotr. P rano Vyto 

— būrelio siekiai. Nereikalin
gų žmonių, tuo labiau vaikų, 
nėra. Tik laikas patikrina tik
rąją žmogaus vertę. Kartu su 
asmenybe lygiagrečiai vystosi 
ir žmogaus sąžinė. Tai ilgas ir 
reikšmingas procesas, kuri 
įgyvendinti siekia „Vaiko var
tų į mokslą" būrelis. 

Daliai būrelio valdybos ir 
pirmininkei ilgesniam laikui 
išvykstant dirbti į Lietuvą iš
rinkta nauja valdyba: pirmi
ninkė — Birutė Pabedinskie-
ne. vicepirmininkė — Rūta Ki-
lienė, iždininkė — Irena Gri
gaitienė, sekretorės — Violeta 
Pakalniškienė ir Alina Bičkie-
nė, renginių vadovės — Nijolė 
Grigaliūnienė ir Stasė Korres, 
administratorė — Nijolė Nau
sėdienė. Sėkmingo darbo nau
jai valdybai! 

Iš dalies būrelio planų įgy
vendinimui daug padėjo birže
lio mėnesį suorganizuota ge
gužinė, kurią vaizdžiai aprašė 
spaudoje Violeta Pakalniškie
nė. Būrelio „Vaiko vartai į 
mokslą' valdyba ir narės nuo
širdžiai dėkoja padėjusiems 
surengti gegužinę. Tai — Bal-
tic Bakery — Ankams, Racine 
Bakery — Danutei Kapačins-
kienei. Pauliui Guobužiui ir 
Ritai Šakėnienei, Artūrui Bla-
žukui. Taip pat daug prisidė
jusiems prie ruošimo darbų 
Vaclovui Kleizai, Povilui Ki
liui. Vytui Pabedinskui, Liu
dui Šmulkščiui, Liudui Venc
lovų i. 

Būrelis dėkoja aukojusiems 
po 100 dol. Marijai ir Edmun
dui Vasiliauskams, Leonidui 
ir Praurimei Ragams, Jonui ir 
Laimai Šalčiams ir visiems 
svečiams, dalyvavusiems ge
gužinėje ir taip parėmusiems 
apleistus Lietuvos vaikus. 

Norinčius paremti būrelio 
veiklą, prašome kreiptis į pir
mininkę Birutę Pabedinskienę 
šiuo adresu: 3939 Saragota 
E105, Dovvners Grove, IL 
60515: tol. 630-968-0427. 
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Skelbimai 
ALMOS FONDAS 

$300 aukoja Eucharistinio 
kongreso Travel Service su
darytos kelionės dalyviai, kurie 
lankėsi Lietuvoje gegužės 29 -
birželio 14 d., 2000 m., tai: 
seselė Jean Giržaitis, seselė 
Laima Želvys, Rita Penčylienė, 
seselė Geraldine Kerdock, 
Frank Ruzgaitis, Aleksandra 
Ruzgaitis, kun. Petras Bur-
kauskas, Joseph Gaputis, The-
resa Gaputis, Povilas Karosas, 
Mary Ann Muscavage, Nancy 
Warhold, Msgr. Albert Contons, 
Martha Gaide, Julie Gailinąs, 
Phyllis Gendreau, Edward 
Katinėlis, Virginia Keith. kun. 
John Rikteraitis, Evelyn Vaš
kas, Florence Zaleskas, Paul 
Žukas, Anna Žukas, Theresa 
Mažeika, Regina Jautokas, 
Kristina Jautokas, Alex Vitkus 
ir Dana Vitkus. 

$250 aukoja Racine-Keno-
sha Lietuvių moterų klubas. 
Aukotojams Almos vardu 
dėkojame! 

$100 A.a. Janinos Poškutės 
atminimą pagerbdami aukoja 
Vincentas ir Genovaitė Ankai, 
Oak Lawn, IL. Reiškiame užuo
jautą ir dėkojame! 

$60 Marijos ir Jono Šimonių 
30 metų vedybinės sukakties 
proga aukoja Laima ir Richar
das Ringiai, Glendale, CA. 

$50 A.a. Juliaus Bardausko 
atminimą pagerbdami, aukoja 
Janina ir Antanas Mačiuliai, 
Danville, CA. 

Visiems aukotojams Almos 
vardu dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 36-
4124191. Čekius rašyti „Lietu
vos Našlaičių globa", pa
žymint, kad sk i r ta Almos 
fondui. Siusti: 2711 West 71 
Str., Chicago, IL 60629. 

• Dr. J a n i c e P runsky , 
Skokie, IL, yra nauja Lietuvos 
vaikų globėja, atsiuntusi $150. 

Lietuviu Respublikonų 
Illinois Lyga globoja vieną 
našlaiti Lietuvoje. Pratęsdami 
paramą kitiems metams, at
siuntė $150. 

A.a. Janninos Budos at
minimą pagerbdami, Patrick ir 
Margaret Buckley, Northbrook, 
IL, aukoja Lietuvos našlaičiams 
$100. 

Timothy Ross Chapin . 
North Brookfield, MA, aukoja 
Lietuvos vaikams $25. 

Lietuvos vaikų vardu dėko
jame už jų dosnumą! „Lietu
vos Našlaičių globa", 2711 
West 71 Street, Chicago, IL 60629. 

• Automobilio, namų ir 
l igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9438 8. 
Kedzie Ave., EvergreenPk*, 
IL 60805-2325. TeL 708-422-
3455. 

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

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į' 
Mutual F e d e r a l Savings, 
2212 West Ce rmak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

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

ADVOKATAS 
GINTARAS F. ČEPĖNAS 
6436SJ\il«ikiRd.,CMc*go,IL606» 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal msiUiimą 

Advokatas Jonas O M f c 
Civilinės ir kriminabnėa bylos 

6247 &Kedsie Avenue 
Chicago, DL 60629 
TeL 773-776-8700 

Ton free 24 hr. 9BB-7764742 
Darbo vai. nuo 9 r s. iki S v.v. 

Še»tad.9v.r.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4S36W.63Stn*t 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-3*4-0100. 

TeL 6*0-387-0900,1 sasnirt, IL 
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