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Pasaulio lietuvių bendruomenė 
jaučia Lietuvos krizę 

Vilnius, rugpjūčio 11 d. 
(BNS-Elta) — Penktadienį 
Vilniuje, Seimo rūmuose, įvy
ko spaudos konferencija, skir
ta Pasaulio lietuvių bendruo
menės (PLB) Seimui. De
šimtasis pasaulio lietuvių at
stovų suvažiavimas, vadina
mas PLB Seimu, vyks Vil
niuje, rugpjūčio 16-19 dieno
mis. Jame ketina dalyvauti 
150 žmonių iš 30-ties pasaulio 
valstybių. 

PLB atstovai penktadienį 
spaudos konferencijoje teigė 
esą susirūpinę „Saulėlydžio" 
komisijos siūlymais prijungti 
Regioninių problemų ir tauti
nių mažumų departamentą 
prie kurios' nors ministerijų, 
nes departamento teikiama 
kultūrinė ir švietėjiška para
ma lietuvių bendruomenėms 
Rytų kraštuose yra ypač svar
bi. 

„Saulėlydžio" komisiją įkūrė 
Andriaus Kubiliaus vyriau
sybė, siekdama sumažinti 
valstybės administracinį apa
ratą ir išlaidas jo išlaikymui, 
Lietuvai išgyvenant ekonomi
nę krizę. 

„Mes jaučiame ekonominę 
krizę Lietuvoje", sakė PLB at
stovas'"Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis. Jo teigimu, pasau
lio lietuvių bendruomenės sie
kia sugrąžinti į Lietuvą archy
vus, tačiau dėl lėšų trukumo 
Lietuvos Archyvų departa
mentas negali jų perimti. 

Lituanistinis švietimas buvo 
-v ir tebėra svarbiausias PLB 

tikslas, spaudos konferencijoje 
pareiškė PLB Valdybos pirmi

ninkas Vytautas Kamantas. 
„Tie žmonės, kurie vai

kystėje yra lankę lituanistines 
mokyklas, kurių šeimose puo
selėjama lietuvybė, daug dau
giau nei kiti rūpinasi Lietuva, 
pavyzdžiui, dabar stengiasi 
išnaudoti visas galimybes pa
remti Lietuvos siekius įstoti į 
NATO. Jie aktyviau dalyvauja 
ir konkrečiose pagalbos Lietu
vai akcįjose", kalbėjo V. Ka
mantas. „Dabar, kai Lietuvoje 
ypač sunki ekonominė pa
dėtis, išeivija stengiasi kuo 
daugiau padėti našlaičiams, 
seneliams, skirti daugiau sti
pendijų studentams iš Lietu
vos, remia aukštąsias mokyk
las — Vilniaus, Vytauto Di
džiojo, Kauno technologijos 
universitetus", sakė V. Ka
mantas. 

Žurnalistams paklausus 
apie naujosios kartos išeivius, 
spaudos konferencijoje buvo 
pranešta, kad vis daugiau jų 
įsitraukia į PLB veiklą, renka
mi į PLB padalinių valdybas. 
Štai, pvz., Detroite, kaip sakė 
PLB Valdybos vykdomasis 
vicepirmininkas Algis Rugie
nius, net trys bendruomenės 
valdybos nariai yra naujai at
vykusieji. Naujųjų emigrantų 
yra ir PLB organizacijų Belgi
joje, Prancūzijoje vadovybėse. 
Teigiamą įtaką lietuvybei da
ro ir tai, kad naujai atvykę į 
užsienio valstybes lietuviai 
savo vaikus leidžia į lituanis
tines mokyklas, kur jie mokosi 
kartu su išeivių senbuvių 
anūkais. Vis ryškesni PLB at
sinaujinimo ženklai. 

Lietuva reikalaus iš Rusijos 
milijardų dolerių už sovietų 

okupaciją 
— archyvinėmis 

Nuotr.: Rugpjūčio 11 dieną Vilniaus Rotušėje sostines savivale;, i. - meras Rolandas Paksas (dešinėje) priėmė Taiwa-
no Taipei miesto delegaciją, vadovaujamą jas pirmininko Hror.g Tai Fai (viduryje). Svečiai Vilniaus merui įteikė 
10,000 dolerių, tuo prisidėdami prie vienos iŠ miesto mokyklų kompiuterizavimo. Keetufco Vanago (Elta) ouotr. 

Vilniaus savivaldybė kovos 
su moksleivių narkomanija 

narkotinių 

Feliksui Palubinskui nepakeliui 
su „naująja politika" 

Vilnius, rugpjūčio 11 d 
(BNS) — Vienas moderniųjų 
krikščionių demokratų vadovų 
Feliksas Palubinskas atsisako 
kandidatuoti bet kurios kitos 
politinės partijos sąrašuose. 

Anot penktadienį išplatinto 
F / Palubinsko pareiškimo, jis 
teigia „buvęs, esąs ir busiąs 
krikščionis demokratas". „Va
dovavausi tomis vertybėmis ir 
savo veikla aktyviai puoselė
jau jų įgyvendinimą. Todėl 
man nėra tikslinga kandida
tuoti kitos partijos sąraše ir 
atsisakau būti įrašomas į bet 
kokios politinės partijos rinki
mų sąrašą", rašoma jo pareiš
kime. 

F. Palubinsko teigimu, 
krikščioniškosios demokratijos 
nuostatos šiuo laiku yra ypač 
svarbios Lietuvos žmonėms, 
nes jos pabrėžia individo oru
mą ir svarbą, vieno kitam tar
navimą ir bendrą darbą. „Ge
riausiai tą mintį pristatyti bei 
J4 įgyvendinti visuomenėje ga
lime, veikdami savo politinėje 
organizacijoje. Užtat dalyvavi
mas kitų politinių organizaci
jų sąrašuose, kurios turi ki
tokias pagrindines nuostatas, 
nėra tikslingas", teigia F. Pa
lubinskas. 

krikščionys demokratai pernai 
pralaimėjo kelerius metus tru
kusią vidinę kovą su Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos konservatyviuoju sparnu. 
Šiemet gegužę įsteigta MKDS, 
kaip manoma, turi minimalias 
galimybes laimėti Seimo rin
kimuose. 

Vilnius, rugpjūčio 11 d. 
(BNS) — Vjtjpiau* meras Ro
landas Paksas įpareigojo savi
valdybės Sveikatos ir sociali
nės apsaugos departamentą 
sudaryti priemonių planą, kad 
būtų užkirstas kelias narko
manijos plitimui sostinės mo
kyklose. 

Šio departamento direkto
rius Kęstutis Štaras sakė, kad 
rudenį, prasidėjus mokslo me
tams, ketinama sustiprinti po
licijos budėjimą tose mokyklo
se, iš kurių gaunama daugiau
siai pranešimų apie narkotikų 
vartojimą. „Taip pat galvo
jame apie galimybę uždrausti 
nepilnamečiams pardavinėti 
klijus", sakė K. Štaras. Kaip 
žinoma, paaugliai kartais 
svaiginasi, uostydami tam tik
ros rūšies klijus. 

Savivaldybė taip pat svarsto 
galimybę mokyklose organi
zuoti paskaitų ciklą, laikraš
čiuose spausdinti specialistų 

kuose ir kitose viešosiose vie
tose. Anot pranešimo, bent 
vieną kartą marihuaną yra 
vartoję 11.9 proc., amfetaminą 
— 1.5 proc., LSD — 1.4 proc., 
ekstazi — 4.4 proc., kokainą 
— 1.1 proc., heroiną — 4.8 
procento moksleivių. 

Vilniuje narkotinės medžia
gos labiau paplitusios profesi
nio lavinimo mokyklose, kur 
vartojusių yra apie 19 proc. 
moksleivių. Bendrojo lavinimo 
mokyklose bent vieną kartą 
narkotikų yra bandę per 14 
proc. nepilnamečių. 

Kaune sušaudyti „Senukų" 
firmos apsaugos darbuotojai 

straipsnius apie 
medžiagų žalą. 

„Visa bendruomenė turi pa
dėti kovoti su šia blogybe. Po
licija, socialiniai bei sveikatos 
apsaugos darbuotojai vieni ne
pajėgūs užkirsti narkotikams 
kelio", mano K. Štaras. 

1999 metų Nacionalinės 
sveikatos tarybos pranešime 
rašoma, kad didžioji dalis 
moksleivių pirma kartą narko
tikų gauna diskotekose, par-

Vilnius, rugpjūčio 11 d. 
(BNS) — Darbą pradėjo vy
riausybės komisija, kuri pagal 
neseniai Seimo priimtą įsta
tymą skaičiuos Sovietų są
jungos okupacijos Lietuvai pa
darytus nuostolius ir derėsis 
su Rusija dėl žalos atlyginimo. 

Kaip sakė komisijos pirmi
ninkė teisingumo viceminis
tre Rasa Budbergytė, posėdyje 
komisijai buvo pateiktas oku
pacijos žalos dydis, kurį jau 
anksčiau buvo suskaičiavusi 
Ckio ministerija. Ministerijos 
duomenimis, SSRS okupacijos 
padaryta žala Lietuvoje skai
čiuojama devynženkliais skai
čiais JAV doleriais, tačiau šie 
duomenys neskelbiami. 

Pasak pirmininkės, komisija 
šiuos duomenis ketina patiks
linti. R. Budbergytė sakė, kad 
komisija turi dvejus duome
nis, kurių dydžiai skiriasi 
bene tris dartus. Jei žalos dy
dis skaičiuojamas pagal SSRS 
statistikos duomenis, įskai
čiuojama tik materialinė žala, 
o pagal Jungtinių Tautų meto
diką įskaitomi ir moraliniai 
nuostoliai. 

Ketvirtadienį vykusiame 
komisijos posėdyje buvo nu
spręsta paprašyti ministerijas, 
kurių kompetencijos srityje 
yra okupacijos žalos įver
tinimas, iki rugsėjo 10 dienos 
patikslinti duomenis. Komisi
ja pageidauja gauti tik tuos 
duomenis apie padarytą žalą, 
kuriuos galima įrodyti doku-

Centristai atsiriboja nuo 
įtariamojo savo nario 

Vilnius, rugpjūčio 11 d. teto pirmininką Vygaudą Molį 
dėl jų asmeninės atsakomybės (Elta) — Centro sąjungos (CS) 

vadovybė griežtai atsiribojo 
nuo bet kokių ryšių su finansi
niais nusikaltimais įtariamu 
Mindaugu Senkumi, per savi
valdybių rinkimus buvusiu 
centristų kandidatu į Kauno 
tarybą, o atsakingus už rinki
mų sąrašo sudarymą asmenis 
nubaudė. 

Mindaugas Senkus, turėjęs 
CS rėmėjo statusą, partijos sa
vivaldybių rinkimų sąraše 
Kaune buvo įrašytas šeštuoju 
numeriu. J Kauno miesto tary
bą M. Senkus nebuvo išrink
tas. 

Šią savaitę M. Senkus buvo 
sulaikytas teisėsaugos parei
gūnų, tiriančių pridėtinės ver
tės mokesčio grobstymo bylą. 
Įtariama, kad jis su grupe ki 

sudarant savivaldybių tarybų 
rinkimų Kauno kandidatų są
rašą. 

Centro sąjunga taip pat pa
reiškė, jog biudžeto lėšų grobs-
tytojai turi būti griežčiausiai 
baudžiami. 

* Šių metu kovą i i ka
lėjimo paleistas Seimo na
rys Audrius Butkevičius nu
tarė kelti savo kandidatūrą 
Seimo rinkimuose. Trečiadienį 
A Butkevičius Širvintų rinki
mų apygardai įteikė pareiš
kimą, kuriame pranešė keti
nąs kandidatuoti į parlamen
tarus. Dabar Vyriausioji rinki
mų komisįja spręs, ar išduoti 
A. Butkevičiui parašų rinkimo 
lapus. Įstatymai numato, kad 

- , . i . ,. , . asmuo, nutaręs kandidatuoti 
Kaip žinoma, vadinamąją tų asmenų iš valstybės biu- ^ m a n d a t e j e apygardoje, 

.:__ d ž e t o n e t e i 9 ė t a i p a s i 8 a v ino privalo 8 u r i n k t i 1,000 ^ 0 r ė . 
milijonines sumas. 

Centro sąjungos vadovybė 
penktadieni išplatintame pra
nešime pažymi, kad „Min
daugas Senkus nebėra parti
jos narys, ir jo veikla toliau 
negali būti siejama su Centro 
sąjungos politine veikla". 

CS pirmininkas Romualdas 
Ozolas sustabdė Kauno sky
riaus pirmininko Juozo Kame-
necko įgaliojimus ir atleido iš 
pareigų CS Teisingumo komi-

naująją politiką skelbiančios 
Lietuvos liberalų sąjunga, 
Centro sąjunga ir Naujoji są
junga (socialliberalai) pasiūlė 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos nariams bū
ti įtrauktiems į šių partijų są
rašus Seimo rinkimų daugia-
mandatėje apygardoje. „Nau
josios politikos" bendrininkai 
pasiryžę j savo sąrašus priimti 
po vieną krikščioni demokra
tą. 

Vytauto Bogušio modernieji 

mėjų parašų. Konstitucijos 56 
str. nurodyta, kad Seimo na
riais negali būti renkami as
menys, nebaigę atlikti baus
mės pagal teismo paskirtą 
nuosprendį. Tuo tarpu A. But
kevičius sakė, jog Konstitucija 
jam nedraudžia kandidatuoti į 
Seimo narius, nes Baudžiamo
jo kodekso straipsnis, pagal 
kurį jis buvo atleistas nuo 
bausmės, leidžia jam tai dary
ti. <BNSi 

Kaunas, rugpjūčio 11 d. 
(BNS-Elta) — Penktadienį 
Kaune rasti nušauti keturi 
prekybos centro „Senukai" 
sandėlių apsaugos darbuoto
jai. 

Kaip sakė Kauno apylinkės 
prokuratūros atstovė spaudai, 
Taikos prospekte esančius 
„Senukų" sandėlius naktį sau
gojo du apsaugDs darbuotojai 
— Laimis Jasinskas (g. 1977 
m.) ir Liudgartias Ksaveras 
Čerekas (g. 1935 m.). Saugo
mos teritorijos patikrinti pary
čiais nuvyko dar du apsaugos 
darbuotojai — Vytas Miliutis 
(g. 1976 m.) ir Viktoras Jefre-

* Konservatoriai ieško 
a t svaros V. Uspaskich, tvir
tina „Respublika". Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konservato
riai) Kėdainių rinkimų apy
gardoje ketina iškelti buvusį 
krepšininką Sergejų Jovaišą. 
Tikimasi, kad jis galės sudary
ti rimtą konkurenciją šioje 
apygardoje savo kandidatūrą 
kelsiančiam ..Vikondos" susi
vienijimo vadovui Viktorui 
Uspaskich. ..Manau, kad tai 
visai reali galimybė", tikino 
konservatorius Jurgis Razma. 
Anot jo, su pačiu krepšininku 
kol kas kalbėta tik apie gali
mybę dalyvauti jų rinkimų są
raše ir jis iš principo sutiko. 
Tuo tarpu pats S. Jovaiša tiki
no nieko nežinąs apie tai. 
„Gal greitai ką nors sužinosiu. 
Jau buvo gandų, kad baloti-
ruosiuos Kaune, Anykščiuose, 
bet jie nepasitvirtino", sakė 
jis, tačiau neatmetė galimy
bės, jog gavės rimtą pasiūly
mą, sutiktų juo pasinaudoti. 
Sportininkas sutiktų kandi
datuoti gal net Kėdainiuose, 
bet kaip nepriklausomas kan
didatas. ,,Niekada nepriklau
siau partijoms ir nepriklausy
siu", tvirtino S. Jovaiša. EIW 

mentais 
pažymomis, statistiniais duo
menimis, gor ime kuo tiks
liau apskaičiuoti okupacijos 
padarytą žalą, nes, peržiūrėję 
medžiagą, matome, kad kai 
kurie ankstesni duomenys yra 
paimti 'iš lubų' ", teigė R. Bud
bergytė. 

Komisija, tikslindama duo
menis, žada aktyviai bendra
darbiauti su Ekonomikos ir 
privatizavimo institutu. 

Vyriausybinė komisija žada 
pateikti tik tokius okupacijos 
žalos duomenis, kurie galėtų 
tapti rimtų derybų objektu. 
Okupacijos žalos atlyginimo 
įstatyme yra numatyta, kad 
iki lapkričio 1 dienos Rusiją, 
Jungtines Tautas, Europos 
Tarybą bei kitas Europos 
Sąjungos organizacijas reikia 
informuoti apie žalos dydį. 
„Sulaukus atsakomųjų žings
nių iš Rusijos, realu pradėti 
galvoti apie derybas", sakė 
komisijos pirmininkė. 

R. Budbergytės teigimu, tam 
tikrą kompensaciją pavyktų 
išsiderėti, jeigu ir naujoji vy
riausybė nuosekliai laikytųsi 
dabartinės valdžios požiūrio į 
problemą. Ji abejojo, ar Rusija 
reaguos į Lietuvos kreipimąsi, 
todėl neaišku, kada derybos 
gali prasidėti. Kaip žinoma, 
Rusija neigiamai reagavo į 
Lietuvoje birželio 13 d. pri
imtą SSRS okupacijos žalos 
atlyginimo įstatymą. 

movas (g. 1941 ra..). 
V. Miliučio kūnas rastas 

raštinėje prie stalo, V. Efremo-
vo — netoli vartų, L. Jasinskio 
— šalia automobilio. Nušau
tas L. Čerekas buvo rastas 
vėliau, apkrautas padėklais. 
Šalia kūnų rasta 5.6 mm ka
libro tūtelių. 

Penktadienį teritoriją aplink 
prekybos centro sandėlius ap
žiūrėjo apie 100 VRM Vidaus 
tarnybos I pulko karių. įvykį 
tiria Policijos departamento, 
Kauno policijos vyriausiojo 
komisariato pareigūnai ir 
Kauno miesto apylinkės pro
kuratūra. Įvykio vietos ap
žiūros metu pareigūnai nepa
stebėjo jokių sandėlių laužimo 
ar plėšimo žymių. Tačiau nu
statyta, kad pagrobtos „Se
nukų" bendrovei priklau
sančios radijo stotys „Moto
rola" ir šaunamieji ginklai: du 
pistoletai bei lygiavamzdis 
šautuvas. Jais buvo ginkluoti 
nužudytieji saugos tarnybos 
darbuotojai. 

Laikydami šį nusikaltimą 
ypač žiauriu ir atsižvelgdami į 
tai, kad i nusikaltėlių rankas 
pateko ginklai, pareigūnai 
kreipėsi į Lietuvos piliečius, 

, ką nors žinančius apie šį nusi
kaltimą, pastebėjusius ar ra
dusius ką nors įtartina, kuo 
skubiau pranešti policijai. ' 

Kauno miesto apylinkės pro
kuratūroje dėl tyčinio daugelio 
žmonių nužudymo iškelta 
baudžiamoji byla. 

„Senukai" yra vienas di
džiausių Lietuvoje prekybos 
tinklų, prekiaujančių įvairio
mis statybinėmis medžiago
mis, buities įranga ir namų 
apyvokos reikmenimis. 

Žudynės prie „Senukų" san-
delių^yra jau trečios šią savai
tę Kaune. Sekmadienį Kaune 
buvo nušautas 58 metų kau-

Buvęs prokuroras-kagėbistas 
pasiskundė Strasbūro teismui 
Vilnius, liepos 11 d. (BNS) 

— Europos žmogaus teisių 
teismas nagrinės buvusio Lie
tuvos Generalinės prokuratū
ros prokuroro Kęstučio Džiau
to skundą dėl pažeistų teisių. 

Kaip rašo dienraštis „Respu
blika", buvęs Generalinės pro
kuratūros Organizuotų nusi
kaltimų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus prokuroras skundėsi, 
jog neteisėtai buvo atleistas iš 
prokuratūros, atimant teisę 
dirbti teisėsaugos instituci-

nietis Vladas Naudžius, pre
kiavęs maisto produktais tur
gavietėje prie parduotuvės 
„Iki Girstupis". Ketvirtadienio 
naktį netoli savo namų nu
šautas „Dali" parduotuvių 
tinklo direktorius 34-erių 
metų Laimutis Valerta. 

Nors visų nusikaltimų brai
žas panašus — nušaunami su 
prekyba susiję žmonės — pa
reigūnai kol kas neturi duo
menų apie tai, ar šie nusikal
timai daromi „viena ranka". 
Trys V. Naudžiaus žmogžu
dyste įtariami asmenys buvo 
sulaikyti tą pačią dieną. 

Laikinasis Kauno apygar
d a prokuratūros vadovas Al
gimantas Preikšas spaudos 
konferencijoje pareiškė jog 
nusikaltimą galėjo įvykdyti 
sutrikusios psichikos žudikas 
arba žudikai. Kauno policijos 
vyriausiasis komisaras Ro
mualdas Senovaitis pridūrė, 
kad tas pats žudikas ar žudi
kai gali artimiausiu metu pa
bandyti padaryti panašų nusi
kaltimą, pavyzdžiui — pamė
ginti apiplėšti banką. 

Kauno policija ėmėsi ypatin
gų saugumo priemonių mies
te. Savivaldybės policijos ko
misaras Algirdas Kaminskas 
susitiko su miesto apsaugų 
firmų atstovais ir perspėjo 
apie galimą pavojų. 

jose. Praėjusiais metais K. 
Džiautas iš darbo buvo atleis
tas remiantis įstatymu dėl 
SSRS valstybės saugumo ko
miteto vertinimo. 

Valstybės saugumo departa
mentas Generalinę prokura
tūrą informavo, kad K. Džiau
tas, atkūrus nepriklausomybę, 
be valstybės institucijų žinios 
dirbo KGB. 

Seimui priėmus įstatymą 
dėl KGB dirbusių asmenų, po 
1990 metų kovo 11 dienos be 
Lietuvos institucijų žinios 
KGB dirbę asmenys dešimt 
metų negali dirbti valsty
binėse institucijose ir užimti 
tam tikrų pareigų kitose ži
nybose. 

K. Džiautas dienraščiui pa
tvirtina dirbęs KGB 4 mė
nesius, tačiau Valstybės sau
gumo departamento pažymą 
apie jo darbą laiko ginčytina ir 
neteisinga. 

K. Džiautas taip pat ketina 
kreiptis į teismą dėl Genera
linės prokuratūros jam neiš
mokėtos pašalpos. Buvusio 
prokuroro teigimu, atleidžiant 
iš darbo, jam turėjo būti 
išmokėta 3 mėnesių algos dy
džio išeitinė pašalpa, tačiau 
jis jos negavęs. 

* Kaip tvirtino draudimo 
firmų „Preventa", „Lindra", 
„Lietuvos draudimas" atsto
vai, po tragiškų įvykių Lenki
joje keliautojai masiškai ėme 
draustis nuo nelaimingų atsi
tikimų (Elta' 

KALENDORIUS " 
Rugpjūčio 12 d.: AiSkutė, Gied-

rūnė, Hiharija, Klara. Laimoną (Lai
ma), Laimonas. 

Rugpjūčio 13 d.: Sv Poncijonas 
ir Ipolitas; Diana. Gilvile. Kasijonas, 
Kastytis, Naglis. 

Rugpjūčio 14 d.: Sv. Maksimilijo
nas Kolbe; Euzebijus, Gintautas, 
Guoste. Pajauta. Tarcizijus 

http://EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest. IL 60045-2660 

MAS STOVYKLA 2000 
Sia vasarą Moksleivių Atei

tininkų stovykla Dainavoje 
vyko liepos 3-11 d. Stovyklos 
tema buvo ..DSlyvaviMAS. 
ateitis yra mūsų". Stovyklavo 
61 moksleivis iš JAV ir Kana
dos. Daug stovyklautojų atvy
ko autobusu tiesiai iš Kana
doje vykusios Lietuvių Tauti
nių šokių šventes. Stovyklos 
vadovybę sudarė: kapelionas 
kun. Sigitas Žilys, programos 
koordinatoriai Liudas Lands
bergis, dr. Onile Šeštokienė ir 
dr. Edmundas Saliklis. ko
mendantas Marius Polikaitis. 
berniukų vadovai: Aras -Joni
kas. Liutauras Mileviėius. Ko
vas Lapšys,. mergaičių vado
vės Gaja Bublyte. Laura Lap-
šytė. Ingrida Latožaite. Elena 
Tijūnėlyte-Harris. meno mo
kytojai Milda Bublytė ir 
skulptorius iš Lietuvos Adis 
Teresius; sanitaras ir sporto 
vadovas Tomas Marchertas: 
nakties sargas Aras Norvilas, 
maitinimu rūpinosi Nijolė Mo
tiejūnienė, jos padėjėjai Lore
ta Gaseviėiūtė. Regina Motie
jūnaite. Kovas Norvilas, ūk-

vede Elvyra Idzelienė. Dai
noms akompanuoti laužų pro
gramoje atvyko Rimas Kaspu
tis, o savaitgalį dainavimą 
vesti atvažiavo Audrius Poli
kaitis ir Vidas Neverauskas. 

Moksleiviai buvo įdomiai 
užimami. Jų veikla vyko įvai
riuose darbo būreliuose. Vieni 
su biologe Laura Lapšyte 
skrode Spyglio ežero žuvis, 
kiti sportavo su Tomu ir Liu
tauru, darė žvakides su Milda 
Bublyte arba su Adžiu Tere-
sium dirbo suolą ir drožinėjo 
nykštukus. Tas nuostabus 
suolas dabar stovi prie Spyg
lio kviesdamas jaunus ir vy
resnius pasėdėti ir pasikalbė
ti ar parymoti gamtoje. Sto
vyklautojai išmoko žongleruo-
ti su Edmundu Salikliu. Jie 
kalbėjosi rimtomis etiškomis 
temomis su Marium Polikai-
ėiu ir Elena Harris . Keturių 
berniukų redakcija išleido sto
vyklos laikraštį. Dramos bū
relis pastatė nuostabų juokin
gą spektaklį apie Dorotę ir už
burtą karalystę Oz. Stovyk
lautojai Ingridos Latožaitės 

MAS stovykla 2000 — Nykštukų suolas, stovykloje dailininko Adolfo Teres iaus priežiūroje išdrožinėtas stovyk
laujančių moksleivių. Iš k.: stovi dail. Adolfas Teresius; sėdi — Andrius Mikaila, Tadas Kasputis, Rita 
Bradūnaite, Gytis Mikulionis ir Lukas Laniauskas. 

Dr. Edmundas Saliklis ir dr. Onile Šeštokienė š.m. MAS stovykloje. Dai
navoje, buvo išrinkti Š iaurės Amerikos Moksleivių a te i t ininkų sąjungos 
centro valdvbon. 

būrelyje išmoko atsipalaiduoti 
nuo gyvenime pasitaikančių 
įtampų. Kita grupė su Elena 
padarė dovanų neturtingiems 
vaikams, o iš Aro Joniko iš
girdo, kaip miestai pasiruošia 
kovoti su gamtos jėgų ar žmo
nių sukeltomis nelaimėmis. 

Moksleiviams teko ir rimtai 
pagalvoti: kunigas Žilys pa
mokslu supažindino su šven
tuoju Pylipu Neriu, sugebėju
siu būti šventuoju, bet taip 
pat mokėjusiu džiaugtis gyve
nimu. Onilė Šeštokienė svars
tė jaunuolių santykius su 
draugais ir tėvais. Advokatas 
Povilas Žumbakis. atvykęs iš 
Čikagos, kalbėjo apie 1941 m. 
lietuvių sukilimą prieš nacius 
ir sovietus. Moksleiviai' labai 
vertino tas žinias, nes jie gim
nazijose susiduria su ta istori
ja. Edmundas Saliklis su savo 
gitara ir kompiuteriu aiškino 
apie liturginės muzikos kūri
mą. 

Audrius Polikaitis MAS su
važiavime kalbėjo, kaip sąmo
ningai apsispręsti, kuriuo ke
liu savo gyvenimą vesti. 

Susikaupimo vakare jauni
mas nagrinėjo modernias 
amerikietiškas dainas ir vaidi
no etiškas dilemas, su kurio-

M \ s -• -v..-. 
I^andsbergis. 
Tiiunėlytė-H 

i 2000 
Milda 

vadovybės. Iš k.: Tomas Marcher tas . Edmundas Saliklis. Gaja Bublyte. Liudas 
Aras Jonikas , Laura Lapšyte, Marius Polikaitis. Ingrida Latožaite ir Elena 

MAS stovykla 2000 Moksleivių Ateitininkų sąjungos suvažiavimo dalyviai atidžiai seka posėdžio eigą 

mis gyvenime susiduriama. 
Mąstė apie ko Kristus iš jų ti
kisi. Kūrybos vakare mokslei
viai skaitė Sibiro tremtinių 
eilėraščius, modernią išeivijos 
poeziją ir savo kūrybą. 

Smagumo irgi buvo nema
žai. 16-os mylių žygyje prie 
VVampler's ežero stovyklauto
jai geriau tarpusavy susipa
žino ir artimiau susidraugavo. 
Sporto šventėje komandos 
draugiškai' rungtyniavo spor
te, šūkiuose ir dainose. 

Vieną vakarą, jau sutemus, 
stovyklautojai turėjo sponta
nišką šokių šventę prie Bal
tųjų rūmų, kur sušoko „Juod
bėrėlį", „Sadutę", „Vakaruš
kas", „Gegužinę polką" ir ki
tus šokius, šoktus Tautinių 
šokių šventėje. XI" Tautinių 
šokių šventes vadovė Rita Ka-
rasiejienė butų t ikrai jais pa
sididžiavusi. 

O paskutinis vakaras prasi
dėjo iškilminga vakariene, ku
riai jauninas t ikrai gražiai 
pasipuošė. Po vakarienės buvo 
šokiai havąįiškoje atmosferoje. 
Vakaras baigėsi Vido Neve-
rausko susuktu šios stovyklos 
filmu, naktipiečiais ir malda 
bei apgailestavimu, kad sto
vykla taip i>reit praėjo. 

Visi stovyklautojai labai 
gražiai ir entuziastingai prisi
dėjo prie stovyklos pakilios 
nuotaikos r drausmės. Vado
vybė, Maraus Polikaičio vado
vaujama, :eikė daug dėmesio 
moksleiviams. Stovyklos ruo
šime ir tvarkyme labai svarbų 
vaidmenį atliko Liudas Lands
bergis. Jis rimtai ir atsakingai 
organizavi programą, rūpes
tingai prižiūrėjo stovyklautojų 
saugumą. Tikimės, kad visi, 
stovykloje dalyvavę grįžo na
mo su geriausiais prisimini
mais ir n< olėstančia ateitinin-
kišką žiež.rba širdyse. 

O n i l ė Š e š t o k i e n ė 

ATEITININKŲ 
STUDIJŲ 

SAVAITGALIS 
Ateitininke Studijų savait

galis vyks Dainavoje š. m. rug
sėjo 1-4 ei. Akademinėje pro
gramoje c.ilyvaus kun. A. Sau-
laitis. sese Igne, Vėjas Liule-
vičius. Si.ilius Kuprys ir kiti. 
Koncertui s Rokas Zubovas, o 
literatūr iam vakarui vado
vaus Aur;rė Budrytė. Žinios 
apie studesaiaj suvažiavimą ir 
simpozu. ią bus paskelbtos 
artimiau- u laiku. 

Kviečia ne ateitininkų šei
mas ir - udentus nuo 18 m. 
dalyvair prašoma registruo
tis pas V tinį Aleksą: E-paštu: 
vainis<?"..c.eau. Telefonu — 
708-442 ",869 

STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

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

DU KONCERTAI 
K E N N E B U N K P O R T E 

Pianistė F. Kavaliauskaitė 
ruošiasi dviem koncertams 
Ateitininkų savaitei Kenne-
bunkport, Maine. 

Rugpjūčio 12 d. Frances sa
vo programoje skambins: Fre-
derick Chopin, Ludwig von 
Beethoven, George Gershvin 
ir Franz Liszt. 

Rugpjūčio 15 d. bus religinis 
koncertas vienuolyno koply
čioje. Šiame koncerte pianinu 
skambins F. Kavaliauskaitė ir 
smuiku grieš Julius Veblaitis. 
Giedos sopranas Angelė Kiau-
šaitė ir J ū r a Lichtfield. 

Muz. dr. F r a n c e s Kaval iauskai tė 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatncs 
708-923-6300 

Chicago Pediatncs 
772P582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Mairt St 
Mattmson, IL 60443 
Tai. 706-746-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 S t 
Tmley Park, IL 60477 

706-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 706-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543W. 127*Str. 

Suite 101 
Lemont, IL 

Tat. 630-243-1010 
valandos susitarus 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką. Vai. susitarus, arba 
ne:pirmd. 11-7.antrd.9-5, 

trečd 10-6, penktd. 10-4. kas 
antrą iestd. 10-2.1443 S. 50 

Ava., Cicero, IL 
Tel. 706-652-4159. 
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GEDASM.GRINIS.MD 
INKSTU, P0SLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora MedteaJ Center 
10400 75 StKenoeha,WI 53142 

(262)697 6990 

Ramoną C. Marsh. MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

382S Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR.EUGUUSLEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 YVatter St, Lemont, H. 60430 
1301 Copperteld Ave., Suite 113, 

Joiet,IL 60432 
Tel. 815-723-1864 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTU GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HickoryHss* 

Tel. 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 St, Lemont. IL 60439 
PiUdauso Palos Comnuntty HospNsI 

StverCrossHospasI 
Valandos pagal susitarimą 

Tat. 630*7-2285 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

MIDVVAY CUNIC. S.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
Orland Park 

706349-6100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savailgalus 

EUGBC C. DECKER, DOS, PC. 
4847 W. 103 St, Oš*. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Nortrnmstem urvto 
deptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnsfnBfTV aDOOIHjCeHI pUnNRidlIBJ. 

Susitarimui (kabei anettkai) 
T e t 708-422-6280 

DR JOVITA KERELIS 
DANTU GYDYTOJA 

9626 S.79th Ave., Hfctory Ha*), IL 
T a t (708) 598-810* 

Valandos pagal susitarimą 

Canfac Diagnosat, LTD. 
6132 f . KetfcrJeAve. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 77*436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių Ngos 
Valandos pagal susitarimą 

DR LINA POŠKUS 
DANTU GYDYTOJA 

4635VV.63SL 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

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

7722 S. Kedzia Ave. 
Chicago, IL 60852 -

Kab. tai. 773-4714900 

DR. L PETREHOS 
DANTU GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hictory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tai (708) 8984066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MCL 8.C. 
Specialybe - Vidaus Bgųtjydytoiaa 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. S* . 5 k 0 

CNcago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vasandos pagal aXm»i< 

JOMAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSKS.MD 

GREGORY SUEL2LE, MD 
Illinois Pain Treatmant Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidrnų darbovietėje bei kt 
vielų skausmo gydymo apsileistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.iliinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhelm Rd. 
Westcheater.IL 60154 

Tel. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722S.Ked2toAvt. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą, 

DR K. JUČAS 
ODOS UOg SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGUUS. 2AI20AS IR 
ISSlPtETUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRUROUA 
6132 8. Kedzie Ave., CNcago 

773-778-6969 arba 7 7 3 ^ 8 9 * 4 1 

ARAS2LIOBA,M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet. IL 60435 

T a t 815-741-3220 

DR.EDECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-73S4477 

6448S.Pu1aa»dRoad 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTU GYDYTOJA 

48i7W.83St.,Burbank,lL 
Tei708-423-ei14 

Valandos pagal suaKarkną 

DR. KENNETHJ.YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Dantų gydyto}* 
Pensininkams nuotakia 

4007W.5S8l,Ct»aeaD.l 
Tst. 773-73646*1 

4707 6. tafta* U ejange, L 
Tat. 70S-36M4S7 

DR. PETRAS V.KJS4ELIUS 
INKSTU, PŪSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
r^aftfftBBBf ftrV fr^aftaseBeaft 

1200 S! York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2600 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
r a#ow: Arnencert AceolafTy of 

Pamšy Pracace 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

3»W.S1stAva. 
HabariiN 46342 Fa* 

t219)*47-527» 

M. VIUM KE«LV7l? 
Aiiajes naasin v^natf 

Stuburo. «anarii| ir rsumenų gydymas. 
chiropraktikajnamialine terapija. 

akupunktūra 
7271 S. Hartem. Bride*vitw, IL 

(6455. TeL 7W-5«t l t t . Kalbame 
HetnviOtaL' 

http://11-7.antrd.9-5
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A/f es ir pasaulis 
Paruoiė Bronius Nainys 

AMERIKOS VAIDMUO PASAULYJE 

. 

„Jau dešimtmetis baigiasi 
nuo Sovietų Sąjungos subyrė
jimo, tačiau Amerika lieka 
toks pat karinis ir ekonominis 
milžinas. Pasaulyje dar nieka
da nebuvo tokios turtingos, 
kariškai galingos, technologiš
kai pažangios valstybės, taip 
toli pralenkusios savo varžo
ves, tačiau, prezidento rinki
mams žengiant į paskutinius 
mėnesius, atrodo, kad šis mil
žinas savo vaidmens pasau
lyje gerai nesuvokia", — rašo 
„New York Times" vedamasis 
(2000, rugp. 7). 

Respublikonai į šias aukš
čiausias JAV kėdes oficialius . 
kandidatus jau turi, dabar 
juos jau turi ir demokratai, ir 
tada prasidės jų varžybos dėl 
balsų. Pagal „New York Ti
mes" vedamąjį, jos ir turėtų tą 
vaidmenį išryškinti. Vaidmuo 
turėtų atspindėti ne kurios 
vienos partijos, bet bent dau
gumos JAV piliečių norus. 
„NYT" jau dabar mato didelį 
skirtumą tarp respublikono 
Bush ir demokrato Gore už
sienio politikoje, ypač santy
kiuose su Rusija, Kinija ir 
branduolinės gynybos staty
boje. Atrodo, prisibijodamas 
Amerikos grįžimo į izoliacijos 
laikus, vedamojo . autorius 
samprotauja, kad JAV už
sienio politika, nepaisant ko
kia "ji botų, izoliacijoje negali 
būti kuriama. „Dabar žymiai 
sunkiau negu šaltojo karo lai
ku apibrėžti JAV siekius ir 
suvokti, kaip juos ginti, — tei
gia įžangos autorius. — Ka
žin, ar oro bei vandens užter
šimas pasaulyje, ar pinigų 
vertės kritimas Azijoje nėra 
tiek pat pavojingi Amerikai, 
kiek,ir..rusų bombonešių lai
vynas? Ar tolimuose kraštuo
se demokratijai apsaugoti 
naudingesni yra JAV lėktuv
nešiai, ar laisvas keitimasis 
informacija bei jos technologi
ja?" -*- klausia jis. Pagal jį, pa-
gindiniai Amerikos siekiai ne
keičiami. JAV žemė, jos pi
liečiai užsienyje bei ekonomi
kai būtinos tiekimo linijos tu
ri boti apgintos. Pentagonas 

. gal ir gali sunaikinti tūks
tančius nuo šaltojo karo liku
siu... branduolinių ginklų, 
tačiau turi turėti pakankamai 
jų, o taip pat ir stiprią, moder
nią, gerai paruoštą, paskiau
sia technologija aprūpintą, 
judrią karinę jėgą, apginančių 
Ameriką bet kuriuo laiku nuo 
bet kokio priešo. Vašingtonas 
taip pat turi ginti žmones nuo 
tarptautinių teroristų. -Kari
nei gynybai Kongresas turi 
skirti pinigų, žinoma, tiek, 
kiek reikia, ir nešvaistyti jų 
savo parapijiniams reikalams. 

Amerika turi ginti ir savo 
sąjungininkus bei savo gyvy
binius siekius už JAV ribų. 
Pavyzdys: Irako įsiveržimas į 
nafta turtingą Kuveitą. Taip 
pat ji turi saugoti žmoniją ir 
nuo genocido. Pavyzdys — 
Kosovo karas. 

Tačiau, pagal „NYT veda
mąjį, saugant žmoniją nuo te
roristų, nuo genocido, arba sa
vo siekius ginant, Amerikai 
nebūtina visur siųsti savo ka
rius ir statyti į pavojų jų gy
vybę. Kartais ir diplomatinės 
priemonės gali būti sėkmin
gos. Prezidentas tai įrodė Vi
duriniuose Rytuose, Airijoje, 
nors kartais reikia karių ir 
taikai palaikyti, kaip pvz., 
Bosnijoje. Tautų saugumas 
bei gerovė priklauso ir nuo jų 
bendradarbiavimo, prekiavi
mo, gėrybių pasikeitimo, in
formacijos bei žmonių judė
jimo. Tai Amerika turi vykdy
ti sutartimis, investavimais, 
ekonomine pagalba. Dar apie 
tris milijardus, taigi daugiau 
kaip pusė, pasaulio žmonių 
gyvena iš mažiau negu 2 dol. 
per dieną pajamų. Išmintinga 
JAV ekonominė politika galė
tų pagerintų ir jų gyvenimą. 
Amerikos saugumui labai pa
dėtų demokratijos išvystymas 
kitose pasaulio galybėse, ypač 
Rusijoje bei Kinijoje, ir čia 
turėtų būti skirtas didelis bū
simo JAV prezidento dėmesys. 

„NYT" vedamasis siūlo 
abiems kandidatams tuos 
klausimus svarstyti viešai, 
kad balsuotojai žinotų, ką 
apie tokią JAV užsienio poli
tiką galvoja respublikonas 
Bush ir ką — demokratas 
Gore? Ką apie tokius siūly
mus galvotų Lietuva ir į ką 
mes, JAV lietuviai? Turbūt jų 
nepeiksime, nes jais ir taikos 
bei aukščiausios gerovės me
tais JAV vadovybė įtaigauja
ma neužsidaryti savyje bei at
siskirti nuo pasaulio, bet į jį 
atsidaryti ir jam atidaryti 
kaip galima platesnes duris, 
net ir karinės gynybos srityje, 
tačiau visgi pasigendame aiš
kesnės, tiksliau apibrėžtos, 
Vidurio bei Rytų Europos po
litikos, stipresnio piršto dūrio 
į iš sovietuos išsilaisvinusių 
kraštų saugumą, jų gynybą, 
pagrindinės tos gynybos tvir
tovės NATO stiprinimą, jos 
plėtrą, naujų narių priėmimą. 
Tikros demokratijos įtvirtini
mas Rusijoje visgi dar tolokai, 
nepaisant, kaip Amerika be
sistengtų, o Putin tankai nuo 
Lietuvos sienos tik už kelių 
kilometrų. Rinkimų eigoje tuo 
atžvilgiu mes turėtumėm tik
rai daug ir rimtų klausimų, 
tik ar beturime tų klausėjų — 

ne Vilniuje jais skardentis, 
bet čia kiekviena proga lįsti 
kandidatams į akis ir klausti. 
Juk šventieji už mus nepa
klaus. 

• O atomai pasauliui te-
begraso. Ir Amerika nuo jų 
nesaugi. Taip ilgokame 
straipsnyje rugpjūčio 8-tą 
samprotauja „New York Ti
mes" žurnalistai Judith Mil-
ler ir James Risen, aprašy
dami galimą Indijos ir Pakis
tano karą dėl Kašmiro. Gal ir 
nustebino pasaulį mažai kam 
tikėta JAV prezidento Clinton 
kelionė į Indiją bei Pakistaną 
kovo mėnesį, tačiau jis ten 
skrido CIA žvalgų įtikintas 
apie bręstantį šių valstybių 
karą, kuriame ruošiamasi 
naudoti ir branduolinius 
ginklus, jeigu kuri nors šaHs 
„matytų" reikalą. O fanat&-
koms valdžioms tokį reikalą 
„matyti" aplamai nesunkų. 
CIA pranešimas, matyt, buvo 
rimtai pagrįstas ir davė pa
kankamai medžiagos JAV pre
zidentui teigti, kad Indijos ap
linka dabar yra pasauliui pa
vojingiausia vieta. Nors Indi
jos prezidentas JAV vadovą 
išvadino aliarmistu, tačiau iš
nagrinėję gautas slaptas ži
nias, Baltųjų rūmų pareigū
nai mano, kad branduolinio 
Indijos-Pakistano karo gali
mybės yra maždaug 50-50. 
„NYT" straipsnio autoriai tei
gia, kad Clinton kelionė karš
tį šiek tiek prislopino, tačiau 
dėl atominių ginklų naudoji
mo uždraudimo arba bent jų 
sumažinimo rimtesnių susita
rimų sudaryti JAV preziden
tui nepasisekė. Abu kraštai, 
branduolinius ginklus sėk
mingai išbandę 1998 metais, 
plėtoja juos toliau, ir nė vie
nas nesutinka plėtojimo pro
gramos mažinti, jeigu taip pat 
nedarys kitas. Apie tai vėl bus 
kalbama, kai Indijos minist
ras pirmininkas Atal Behari 
Vajpayee šį rudenį lankysis 
Vašingtone. Tačiau naudos iš 
to mažai, nes Clinton jau „pa
šauta antis", nors naujam pre
zidentui šioks toks palikimas 
gal ir bus. 

• Sprogimas — Maskvoje 
— čečėnu darbas? Rugpjū
čio 8 Maskvoje, požeminėje 
pėsčiųjų perėjoje, įvykęs spro
gimas, kur 7 žmonės buvo už
mušti ir 90 sužeistų, pagal 
Maskvos merą Jury Lužkov, 
yra 100 nuošimčių čečėnų 
darbas", — praneša „Wa-
shington Post". Liudininkų 
parodymu, du vyrai prie laik
raščių pardavimo būdelės pa
dėjo maišiuką, kuris sprogo, 
vos tik jiems pasišalinus. Če
čėnų sukilėlių prezidentas 
Aslan Maskhadov teigia, kad 
čečėnų sukilėliai su tuo spro
gimu nieko bendra neturi. Ru
sijos prezidentas Putin žu
vusiųjų giminėms pareiškė 
užuojautą ir įsakė policijai vi
soje Rusijoje sustiprinti bud
rumą. 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 12 d., šeštadienis 

Danutė Bindčkienė 

O visgi verta pasveikinti 
ir pasidžiaugti 

PLB pirmininkas Vytautas Kamantas, pasiruošęs vykti į X Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenes seimą, kuris prasideda š.m. liepos 15 d. Vilniuje. Ed. 
Šulaičio nuotrauka 

• Kova dėl vodkos. Šimto 
metų senumo, dvidešimt akrų 
Maskvoje užimanti degtinės 
gamykla, pernai pardavusi 
130 milijonų butelių „Stolich-
naya", „Krystal" bei kitų rūšių 
degtinės, atsirado ją norinčių 
perimti dviejų grupių kovos 
lauke. Grupėms vadovauja du 
tvirti 37 metų rusai: dabarti
nis gamyklos direktorius 
Vladimir Svirsky įr norintis 
ją perimti Aleksandr Roma-
nov. Pagal „Nev»- York Times" 
bendradarbį Patrick Tyler, 
rugpjūčio 4 d. į gamyklos ad
ministracijos pastatą įsiveržė 
ginkluoti privatūs policinin
kai, liepė visiems tarnauto
jams išeiti ir padaryti vietos 
mokesčių inspektoriams. Kai 
jie išėjo, policininkai atvedė ir 
į direktoriaus kėdę pasodino 
Romanov. Svirsky. užsibari
kadavęs gynybos padėtyje, lai
kosi kitoje įstaigoje. Valdžia, 
kontroliuojanti 51 nuoš. akcijų, 
kol kas į tą ginčą nesikiša. 

* Vis garsiau kalbama, 
kad lietuviai tapo vaikus 
mėtančia tauta: per metus 

maždaug 3,500 vaikų netenka 
tėvų globos, jais rūpintis ten
ka valstybei arba netikroms 
šeimoms. Netikėtai vis gar
siau skamba vyrų balsai, kad 
savo atžalomis rūpintis jiems 
neleidžia įstatymai. Moterų ir 
vyrų lygių galimybių kontro
lierė Aušrinė Burneikienė 
džiaugiasi augančiu vyrų ak
tyvumu (antraisiais gyvavimo 
metais tarnyba gauna dau
giau vyrų skundų) ir noru rū
pintis savo atžalomis. Anot 
jos, didėjantis vyro ir tėvo dė
mesys šeimai — vienas iš bū
dų sumažinti moterų diskri
minaciją. Pasak kontrolierės, 
įs tatymai neįtvirtina nuosta
tos, kad vyras ir moteris yra 
vienodai atsakingi už savo 
vaiką. Pirmiausia tai ir reikia 
pataisyti . « w 

* L ie tuvos prekybininkai 
p i rmenybę teikia vietinės 
gamybos prekėms. Statistikos 
departamento pateiktais duo
menimis, tik 1996 m. pabaigo
j e užsienietiškų prekių pa
klausa viršijo lietuviškų pre
kių paklausą. M 
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PLB Švietimo komisijos pirm. Regina Kučienė (kairėje), Viktoras Kučas ir 
„Pasaulio lietuvio* administratore Laima Zavistauskiene, pattnkinti 
užbaigę naujausią žurnalo numerį, skirtą PLB seimui. Ed. Šulaičio nuotr. 

Amerika ruošiasi prezidento 
rinkimams, Lietuva — Seimo, 
bet gamta siūlo vasaros 
džiaugsmus, tad žmonės, kaip 
tie pasakėčios žiogeliai, linkę į 
daugelį net svarbių dalykų 
žiūrėti kiek pro pirštus. Ne
reikėtų per daug stebėtis, kad 
kažkaip nejučiomis prisiartino 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo data. Tiesą pa
sakius, ir nebuvo labai išsa
mios informacijos apie būsi
mąjį PLB seimą, kurio pradžia 
kitos savaitės antradienį, rug
pjūčio 15 d.Vilniuje. Viena ki
ta užuomina, trumpas straips
nelis neuždegė nei Amerikos, 
nei Kanados lietuvių nenu
maldomo smalsumo aistra 
daugiau apie šį svarbų įvykį 
sužinoti. 

O vis tik žinoti verta — ir 
pasveikinti, ir pasidžiaugti. 

Amerikos lietuviams kartais 
ne visai aišku, kur čia PLB 
veiklos laukas, kur JAV Lietu
vių Bendruomenės. Gerai dar, 
kad jau visai į užkulisius nu
slinko kažkada „labai mūsų 
tarpe girdima" reorganizuotoji 
LB. Tik retas tepagalvoja, kad 
tos veiklos visiems pakaktų, 
jeigu lietuvija nesivadovautų 
pasakėčios apie paukštį, žuvį 
ir zuikį, įkinkytus traukti vie
ną vežimą, pavyzdžiu. Mums 
nesunku pamiršti, kad lietu
viškoji bendruomenė — turint 
galvoje tik mūsų tautiečius, 
gyvenančius užsienyje — da
bar išsibarsčiusi kone po visą 
planetą. Naudinga, kad kaž
kas ją visą sujungtų į tam 
tikrą vienetą, padėtų koordi
nuoti veiklą, kai tokia pagalba 
reikalinga, paliktų savaran
kiškai tvarkytis, kai kišimasis 
padaro daugiau bėdos negu 
naudos. To darbo iš dalies 
ėmėsi ir VLIKas (tik iš dalies), 
Amerikoje buvo įkurtas AL-
Tas, kuris dabar tarytum vėl 
pradeda rodyti stipresnius gy
vybes ženklus, bet šios orga
nizacijos turėjo ir tebeturi sa
vo tikslus, savo paskirtį. Tad 
pagrindinis visų užsienio lie
tuvių junginys — ir tarpusa
vio ryšininkas — turi būti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė. 

Ar ji savo paskirtį atlieka? 
O gal daugiau skaldo, negn 
jungia? Atsakymas į abu klau
simus yra tas pats — taip. Juo 
daugiau PLB dėmesys krypsta 
į tolimuosius rytų kraštus, tuo 
labiau pastebimas , ^ s u s i š n e 
kėjimas" su LB šiapus Atlan
to, daugiausia Amerikoje. 
Priežasčių tam daug, bet gal
būt pagrindinė: tiek PLB, tiek 
JAV LB veiklos lauku dalinasi 
tame pačiame krašte, tad in
teresai (ir finansiniai reika
lai) neretai susikerta. 

Tačiau tas nei kiek nesu
menkina esminės PLB reikš
mės, kuri, tikime, bus da r kar
tą iškelta ir sutvirt inta š iame 
seime. Kaip vėliausiame „Pa
saulio lietuvyje" (š.m. rupj. 15-
20), skirtame Dešimtajam sei
mui, dabart inis PLB pirm. Vy
tautas Kamantas rašo: „Pir
miausia PLB X seimas tu rės 
dar kartą pakartoti ir įrodyti, 
kad Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė yra pagrindinė 
jungtis, kuri ne tik rūpinasi , 
bet ir derina lietuvių švietimo, 
tautinės kultūros, visuomeni
nę, socialinę, šalpos, ekonomi
nę, jaunimo, sporto bei kitokią 
.lietuvišką veiklą ir remia ne
priklausomą Lietuvos Respub
liką ir jos demokratiškai iš
rinktas vadovybes". 

O tai nemažas uždavinys. 
Nemaža ir PLB apimtis — 

šiais metais 31 šalyje yra su
organizuotos krašto valdybos 
(pradedant Argentina, bai
giant Vokietija, jeigu j a s ri
kiuosime abėcėlės tvarka) . 
Esame pratę girdėti apie Ka
nados LB, Australijos, Angli
jos, JAV, net Vokietijos, P ran 
cūzijos arba Pietų Amerikos 
kraštų, bet įdomiai nute ik ia 
sąraše matomi Gruzijos, Mol
dovos, Sibiro, Ukrainos, Kara 
liaučiaus srities, Kazachsta
no... vardai. Tuomet vėl pagal
voji: kur gi tų lietuvių nėra? O 
prisiminus priežastis, kurios 
išplėšė mūsų tautiečius iš 
tėvynės ir nubloškė į toli
muosius rytus, į vakarus , kyla 
dar didesnė pagarba visiems, 
nepraradusiems savo taut inės 
tapatybės, norintiems jungt is 
į lietuvišką veiklą po to kraš to 
LB sparnu. 

Tai šiems mūsų taut ie
čiams PLB yra reikalingiau
sia, tai dėl jų ji turi išlikti, gy
vuoti, visų pirma neišleidžiant 
iš akių tikslų, kuriuos ta ip 
aiškiai išdėstė dabart inis PLB 
pirmininkas. 

Be abejonės, JAV-se, Kana
doje, a r kurioje kitoje Vakarų 
valstybėje Lietuvių Bendruo
menė išsilaikys, toliau puo
selės savo lietuviškąją veiklą 
(žinoma, jeigu atsiras pasi
šventusių žmonių jai vado
vauti), tačiau tose. galima sa
kyti — naujose (juk tik po Lie
tuvos nepriklausomybes atkū
rimo su mūsų tautiečiais tuo
se kraštuose užsimezgė art i
mesnis ryšys) PLB įtaka, mo
ralinė ir finansinė parama, 
paskatinimas, o galbūt ir ..pa
mokymas veikti", būtinai rei
kalingas. 

Širdingai linkime da rnaus 
ir darbingo X PLB seimo ei
gos! 

Nr.8 

„ATEIKITE PAS MANE 
VISI!" 

ALEKSAS VITKUS 

Tftinyt 

Juo ir įvažiavome į Vilnių, apsis
todami simpatiškame „Naručio" viešbutyje Pilies gat
vėje, pačiame senamiesčio centre, iš kur ir planuojame 
susipažinti su Vilniaus įdomybėmis. Ir kaip lengva — 
Sv. jono bažnyčia skersai gatvės, o už keliolikos žings
nių — Sv. Onos, Šv. Mykolo ir Bernardinų bažnyčios. 
Netoli ir Šv. Kazimieras. Dar minutė, antra, — į kitą 
puse, ir jau Katedros aikštė. 

Sekmadienio ankstų rytą, kai dar dauguma vilniečių 
miegojo, pasivaikščiojome po senamiestį ir apžiūrė
jome parlamento rūmus, kur amžinai atminčiai palik
tos barikados, turėjusios sustabdyti sovietus nuo įsi
veržimo į vidų. Nuvykome net iki televizijos bokšto, 
prie kurio 1991 metų sausy vyko lemtingi Lietuvai 
įvykiai. Čia žuvo keturiolika beginklių Lietuvos lais
vės gynėjų. Rūsčiai atrodė paminkliniai kryžiai. \ mus 
žvelgė, lyg mus kaltinanti iškaba: „Nuplauk, Vieš
pat ie , žuvusiųjų krauju mano tautos sąžine". 
Ypač jaudino kažkieno, gal kokio nežinomo ruso, kry
žius, rusiškomis raidėmis: „Atleisk mums, Loreta". 

Po to sekė iškilmingos šv. Mišios Katedroje, kuri so

vietų laikais — 1956 metais buvo paversta papras
čiausiu muziejumi — paveikslų galerija. Sovietai iš 40 
veikusių Vilniaus bažnyčių buvo uždarę net 30! Kated
ros pradžia siekia net Mindaugo laikus. Per ištisus 
šimtmečius ji pergyveno įvairias nelaimes, pamažu 
keitėsi ir jos stilius: gotiškas, renesanso, baroko. Ka
tedros pietryčių kampe 1623-1636 m. buvo pastatyta 
Šv. Kazimiero koplyčia, ir čia arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis kartu su mūsų kunigais koncelebravo 
šv. Mišias. Buvo proga pamatyti ir Katedros rūsius-
kriptas, kur ilsisi Lenkijos karaliaus ir Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Žygimanto Augusto žmonų — Barbo
ros Radvilaitės ir Elžbietos habsburgietės palaikai. 

Lankėme ir daugiau bažnyčių, ir beveik visur teko 
išklausyti Mišias. Per tas kelias eucharistinio kongre
so kelionės savaites pasidarėme tokie pamaldūs, kad 
net pradėjau bijoti ar lygsvarai atstatyti man nepri
truks nuodėmių. Apie visas gražiąsias Vilniaus baž
nyčias nerašysiu, nes apie jas skaitytojas bet kur gali 
atrasti geresnių aprašymų. 

Gal tik paminėti Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčią, 
vieną gražiausių baroko paminklų Vilniuje. Ir kai pri
siminiau, kad sovietinė valdžia šią bažnyčią uždarė, 
pradžioje pavertė vyno sandėliu, o paskui — ateizmo 
muziejumi, negalėjau jiems surasti gero žodžio. Po pa
maldų siaurais laiptais įkopėme į vieną iš bažnyčios 
bokštų, iš kurio neblogai buvo matyti Vilniaus panora
ma.' Lipant laiptais matėme dar neatrištas siuntiniu 

dėžes iš užsienio su įvairiausiomis rangomis. Ar jos 
ten ilgai gulės? 

Susipažinti su Lietuvos spauda pirkdavome vieti
nius laikraščius, o Vilniuje prisipirkom įvairiausių 
žurnalų: „Ji", „Šeima", „Malonumas". ...Moteris", „Lai
ma", „Veidas", „Tik vyrams" ir kitokių. Spaudos dar
bas labai imponuojantis, bet turinys — čia jau kažkas 
lyg ir nesuderinama su mums priprastu lietuvišku 
kuklumu. Atrodo, kad šitoje srityje Vakarus ne tik 
pavijome, bet ir pralenkėme. Gal ir nenuodėmingi, bet, 
sakyčiau, lėkšti, angliškai — gal risųue, o šį žodį žo
dynas verčia į lietuvišką — šiek tiek nepadorus, ne
kuklus. 

Tiesą sakant, nelabai ir stebėjausi. Prisiminiau šim
tus Kaune matytų trumpučių moterišku sijonėliu, o jei 
ir ilgų, tai būtinai su iškirpimu beveik iki... Bet ko 
norėti? Jau čia Vilniuje bebūdami skaitėme apie tik ką 
Kaune praėjusių „baikerių" (motociklistųi šventę. Jei 
neskaitėte, paskaitykite „Lietuvos rytą": ..Baikerius 
linksmino garsios grupes ir nuogos merginos. Padangų 
svilinimo varžybose stebėtojams teko pasitraukti ato
kiau, kad neapipiltų karšta padangų guma ir asfalto 
atplaišomis. Gražiausių krūtų konkursą laimėjusi da
lyvė, 29 metų moteris, kurią pasveikino ir jos dukrelė, 
atskleidė savo grožio paslaptis. Kai Kauno džentel
menų klubo Venera' merginos atliko stilizuotą strip
tizą, susirinko tiek žiūrovų, kad vienas stalas neat
laikė smalsuolių ir lūžo. J sceną įtraukto baikerio 

trumpas striptizas pagyvino ir moteriškąją stebėtojų 
pusę". Tai tik ištraukos, o kur dar viską atsklei
džiančios nuotraukos! 

Labai norėjau pamatyti Antakalnio, lenkų laikais 
vadintas karių, kapines. Čia labai pagarbiai ir gražiai 
palaidoti keturiolika 1991 metų sausio 13 dieną žu
vusiųjų. Lėtai žingsniuodamas pro kiekvieną kapą gal
vojau, ar jie nesitikėjo laimingesnes ir geresnės Lietu
vos, moraliai ir materialiai? Čia palaidoti ir septyni 
tais pačiais metais liepos 31 dieną sovietų nužudyti 
Medininkų muitinės pasieniečiai. Kapinių kairėje 
pusėje milžiniško dydžio sovietų kareivių figūros sau
go amžinąją ugnį. kuri, deja. jau nebedega. Dar toliau 
į kairę matyti didžiųjų tarybines* Lietuvos ..herojų" pa
minklai. Tai Sniečkus, Paleckis, ir kiti. Norėčiau juos 
kitaip pavadinti, bet... 

Būti Vilniuje ir neaplankyti senųjų Trakų'.' Pilis, ku
rios kryžiuočiams niekad nepavyko užimti. Tik 28 km 
nuo Vilniaus, visa Trakų apylinke lyg ir alsuoja Lietu
vos senove. Trakų vardas jau buvo paminėtas 1337 
metų kronikoje. Tuo metu Trakai buvo kunigaikš
tystės sostine, ir iš ten kunigaikštis Kęstutis vedė nuo
latines kovas prieš kryžiuočius. Trakai buvo sunaikin
ti 1655 metais, per karą su Maskva. Šiandien visą 
Galvės ežero Pilies salą užima restauruota Salos pilis 
ir kunigaikščių rūmai. Rūmų salėse yra Trakų istori
jos muziejus, o kazematuose eksponuojami dailės 
kuriniai iš senųjų Lietuvos didiku rinkinių. (B.d.) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

JUOS SUVEDĖ TAUTINIAI ŠOKIAI 
Neseniai Toronte įvyko XI 

Lietuvių tautinių šokių šven
tė. Kalbant apie tautinius 
šokius su Čikagos vakari
niame priemiestyje — Claren-
don Hills — gyvenančiais mūsų 
tautiečiais Laima ir Albertu 
Glavinskais. paaiškėjo, kad jų 
gyvenime tautiniai šokiai >u-
vaidino svarbią role. 

Laima gimusi Lietuvoje, o 
Albertas (dauguma jį vadina 
Alberto) Argentinoje, susipa
žino šokdami Šaulių lietuvių 
tautinių šokių grupėje Čika
goje. Čia kartu bešokdami, jie 
vienas kitą pamilo ir netrukus 
pasižadėjo nesiskirti iki 
karsto lentos. Jau nuo tos lem
tingos dienos praėjo 36 metai, 
o jiedu dar vis pilni meilės vie
nas kitam. 

Šiandien Laimos ir Alberto 
Glavinskų didžiuliuose namuo
se ramu. Jų trys sūnūs: To
mas. Edvardas ir Tadas jau 
užauginti, išmokslinti ir gy
vena atskirai. Alberto tėvas 
Juozas, sulaukęs gilios se
natvės, neseniai iškeliavo 
amžinam poilsiui. Čia auksi
nio gyvenimo saulėlydžio die
nas tebeleidžiami jo mama 
Adele. Tai ir viskas, jeigu nes
kaityti jų vyriausiojo sūnaus 
Tomo keturių vaikų, kurie čia 
kartais su savo tėvais iš Flori
dos užsuka. Tada vėl namai 
atgyja ir panašėja į senuosius 
laikus. 

Laimos ir Alberto jaunystes 
yra visiškai skirtingos. Jie net 
gimė labai toli vienas nuo 
kito. Laima Zabukaitė dienos 
šviesą išvydo Lietuvoje. Tada 
su tėvais, dabar jau a.a. Ona 
ir Adomu Zubakais. bei 
dviem broliais — Jonu ir Bro
niumi 1949 metais atkeliavo j 
Ameriką. Jos pirmoji apsistoji
mo vieta — Beverly Shores 
miestelis, netoli nuo Čikagos. 
kur jų giminaitis turėjo vasar
namį, vėliau plačiai lankytą 
daugelio čikagiečių. 

Tačiau visiškai skirtingas 
buvo Alberto žygis į Čika
gą. Jo Dzūkijoje gimę tėvai. 
1929-siais išvyko į Argentiną 
laimes ieškoti. Buenos Aires 
mieste 1935 m. sausio mėnesį 
gimė Alberto. Ten jis nuo 
dešimties metų amžiaus pra
dėjo žaisti futbolą, kuris jo 
gyvenime suvaidino taip pat 
svarbią rolę, kaip ir lietuvių 
tautiniai šokiai. 

Jaunystėje jis lanke techni
kos mokyklą, ruošėsi mechani
ko specialybei. Tačiau jo gyve

nimo kelius pakreipė futbolas, 
kuris buvo arčiausiai prie šir
dies. Buenos Aires jis gyveno 
italu kvartale, tad teko daug 
bendrauti su šios tautybes 
žmonėmis ir žaisti jų futbolo 
vienuolikeje. 

Futbolas jį pastūmėjo va
žiuoti į JAV — pradžioje į Bos
toną, kur gyveno jo teta. Čia 
buvo ir stiproka italų futbolo 
komanda, kurios vadovai pa
kvietė pas save. sutvarkė ke
liones dokumentus. Tokiu 
būdu jis 195S metais atsidūrė 
Bostone. 

Tada vel lemtingą žodį tarė 
tautiniai šokiai. Jis sugalvojo 
nuvažiuoti į Čikagoje tada vy
kusią Lietuvių tautinių šokių 
šventę. O čia susipažino su 
Jonu Žukausku, kuris Albertą 
pakvietė persikelti į Čikagą ir 
žaisti futbolą _Lituanicos*' vie
nuolikoje. 

Tokiu būdu jis atsidūrė pas 
Joną Žukauską ir kurį laiką 
gyveno Ciceroje. kol vėliau 
įsikūrė Brighton Parko lietu
vių telkinyje. 1979 m. pasi
statė namus Clarendon Hills 
vietovėje, kur dabar leidžia 
pensininko dienas. 

2000-ji Alberto gyvenime 
yra neeiliniai: jis neseniai iš 
G. E. Mathis bendrovės, kur 
dirbo prižiūrėtoju, išėjo į pen
siją, nes sulaukė 65 metų 
amžiaus. Kadangi didžiąją gy
venimo dalį žaidė futbolą ir 
šoko tautinius šokius, jis dar 
ir šiandien jaunai bei tvirtai 
atrodo. Tačiau nusprendė 
turėti daugiau laisvo laiko, 
turėti galimybę atsipalaiduoti 
nuo laikrodžio, kasdienybės. 

Jau ne pirmi metai Albertas 
daugiausia laiko pašvenčia lie
tuvių futbolo klubui ..Litua-
nicai"'. Pradėjęs žaisti klubo 
vyrų komandoje 1960-siais. 
j.oje išbuvo iki 1985-jų. Po to 
rungtyniavo veteranų ekipoje. 
buvo treneriu, o nuo 1988-jų 
iki šių dienų yra klubo pirmi
ninku. Su futbolininkais jis 
kaip tik buvo nuvykęs į savo 
tėvų žemę, kurią išvydo pirmą 
kartą. Lietuvą pamatęs, jis ją 
dar labiau pamilo ir nu
sprendė dar daugiau darbuo
tis jos labui. 

..Lituanicos" klubo veikloje 
yra aktyvi ir Laima, kurią ma
tome besidarbuojančią ir ki
tur. Trylika metų dirbusi dak
taro raštinėje, ji dabar prižiūri 
savo didžiulius namus, turi 
daugiau laiko visuomeninei 
veiklai. 

Glavinskų šeima šią vasarą prie savo namų Clarendon Hįll-, I L. Iš kairės: Laima ir Alberto mama Adele; stovi: 
Edvardas. Albertas. Tomas. Ed. Šulaiėio nuotrauka 

J. VARIAKOJIS IR FILATELIJA 
Čikagietis Jonas Variakojis, 

galima drąsiai sakyti, savo 
sielą yra pašto ženklams, fila
telijai užrašęs. Šia sritimi jis 
domisi nuo pat jaunystės, o 
dabar ja vien tik gyvena. Nuo 
1986 metų jis vadovauja Či
kagos filatelistų draugijai 
..Lietuva." kuri yra pats di
džiausias šios šakos entu
ziastų telkinys pasaulyje (da
bar turintis apie 220 narių ir 
jų skaičius dar auga). 

J. Variakojį sutikome ,,Drau-< 
go" gegužinėje liepos 31d. Čia, 
jis sėdėjo prie filatelistų drau
gijos stalo, propaguojančio 
šios organizacijos veiklos ap
raiškas. 

J. Variakojis kaip tik buvo 
grįžęs iš savo eilinės kelionės į 
Lietuvą, kur jis praleido visą 
birželio mėnesį. Ir šį kartą vie
nas iš viešnagės tikslų buvo fi
latelija: susitikimai su paš
to ženklų rinkėjais tėvynėje, 
glaudesnio bendravimo su jais 
aptarimas ir pan. 

Tačiau šį kartą jo vizitas ne
buvo toks svarbus, kaip per
nai vasarą, kuomet nuvežė jo 
vadovaujamos draugijos suda-

Reikia manyti, kad Laima ir 
Albertas, džiaugdamiesi savo 
šeimynine laime bei pasieki
mais asmeniniame gyvenime, 
ir toliau nepamirš lietuviškos 
veiklos, joje gražiai darbuosis, 
kaip kad iki šioliai! 

Edvardas Sula i t i s 

rytą Lietuvos pašto ženklų 
rinkinį ir jį padovanojo Nacio
naliniam 'buvusiam Etnogra
fijos ir Istorijos) muziejui. Tas 
svarbus pašto ženk.ų r inkinys 
buvo kaupiamas eilę metų, ti
kintis kada nors, perduoti ne
priklausomai Lietu ai. 

Praėjusių metų jo vizitas 
plačiai nuskambėjo po visą 
Lietuvą: buvo ra.- ima spau
doje, paminėta per radiją bei 
televiziją. Šiemet apie čika-
gietį teko skaityti tik „Kauno 
dienoje'' 2000 m. liepos 21 d.), 
kur išspausdinta ..goka žinia 
apie J. Variakojį' bei jo vado
vaujamą filatelistu draugiją. 

Čia šalia Sitų dalykų, 
rašoma, kad, viešėdamas Lie
tuvoje. J. Variakojis lankėsi 
Vidmanto Staniulio knygyne 
Kaune (įdėta iš šiame knygy
no buvusio susitikimo su ki
tais filatelistais nuo t rauka) . 
Taip pat pažynu a, jog t ame 
knygyne galima įsigyti Či
kagos Lietuvos draugijos 
spaudinių. 

J. Variakojis m i m s papasa
kojo, kad jo vadovaujama fila
telistų draugija (jeje, įsteigta 
1946 m. spalio 2C d.) ir dabar 
yra veiklus vier. ' tas, nepai
sant, jog daugum.i senųjų lie
tuviškų organiza^yų pergyve
na sunkius laiki.s, užsidaro. 
Draugija du k a r u s metuose 
leidžia stambu žurnalą-
biuletenį, kuris n keliauja ir į 
Lietuvą. Jo meil.iaga dažnai 
pasinaudoja ten ; e inant i s lei
dinys ..Paštas ir latelija Lie
tuvoje". 

J. Variakojis Į .pasakojo ir 
apie draugijos ka> dveji metai 
ruošiamas filatc; os parodas, 
kurių artimiausia bus kaip tik 
šį rudenį. Ji rei iama spalio 

„Draugo" vasaros šventėje susitiko dvi draugės: Thailand ir Kinijoje šiuo 
metu gyvenanti Nida Tijttnėlyte-Verachtert ir Čikagoje šeimą auginanti 
Asta Kazlauskaite-čuplinskienė. Indrts Tijūnėlienes nuotr. 

20 d. Balzeko muziejuje 
Čikagoje. 

Šalia filatelijos, J . Variako
jis nemaža laiko paskyrė 
savo garsiojo tėvo — irgi Jono 
— įmažinimo bei atžymėjimo 
reikalų. 

Jo tėvas (1892 m. Biržuose 
gimęs ir 1963 m. St. Char les 
miestelyje prie Čikagos miręs) 
bus įamžintas dideliu pa
minklu, kurį ruošiamasi ati
dengti kitų vasarą Pa
nevėžyje. 

Buvęs savanoriu kūrėju, 
vėliau pulkininku lei tenantu, 
Lietuvių kariuomenės vadu 
(1929-30 metais), J . Variakojis 
kaip tik vadovo Panevėžio sri
ties apsaugai 1918 m. pabai
goje. Iš Panevėžio užsimezgė 
savanorių žygio prieš bol
ševikus pradžia, todėl š iame 
mieste ir yra s ta tomas pa
minklas. 

Čikagietis J . Variakojis pa
minklo reikalu kalbėjosi su 
skulptoriais, aptarė įvairias 
statybos detales, sus i tarė dėl 
vietos ir pan. 

Taip pat nemaža laiko jis 
turėjo pašvęsti ir dėl s ta tomo 
dukumentinio filmo apie a.a. 
Joną Variakojį. J a u baigiamas 
paruošti 26 min. t rukmės is
torinio pabūdžio filmas, kur is 
prasideda Lietuvos savanorių 
veikla 1919 metais. J i s baigia
mas dviejų vainikų nuleidimu 
į Dauguvos upę Latvijoje, 
atžymint faktą, jog J . Variako-
jo vadovaujamas dalinys buvo 
nustūmęs bolševiku kariuome
nę už Dauguvos Latvijoje, ku r 
lietuviams padėjo ir latviai. 

Čia dar reikia pažymėti, kad 
Jono Variakojo jaunesniojo 
dėka> 1998 metais buvo ati
dengta a.a. J . Variakojui me
morialinė lenta šio jaunys tės 
mieste Biržuose. 

Edvardas S u l a i t i s u Jttt 
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Vytas Čuplinskas su dukrele Nerija „Draugo" vasaros šventėje. I. 
Tijūnėlienes nuotrauka. 

Chirurgas 
ARAS TIJŪNĖLIS, M.D. , S.C. 

Plastinė chirurgija 

• Rekonstrukcinė ir 
kosmetinė chirurgija 

• Mikrochirurgija 

Tada* ir Elena IJobelytc Glavmskai su prieaugliu: Audra - 2 m . Daina 3 m . Dalyt. 7 m. ir Albertu Filatelistas Jonas ariakoj is prie Filatelistų draugijos prekystalio 
..Draugo" vasaros > .tc-je. N'uotr Edvardo Šulaitio 

Kabinetas: 755 S. Milwaukee Ave. 
Suite#101 
Ubertyville, Illinois 60048 

Telefonas: 
Faksas: 
E-mail: 

(847) 968-2401 
(847)816-3920 
atijunelis@MSN.com 

Tinklalapis: http://doctor.medscape.com/ 
Aras Tijūnėlis MD 

V a l a n d o s susitarus 

mailto:atijunelis@MSN.com
http://doctor.medscape.com/


LIETUVOS PREKINIS LAIVAS 
BALTIMORĖJE 

1996 m. birželio 20 
„Lietuvių Balse" skaitytojų 
laiškų skyriuje išspausdinta 
mano pastaba, kad Lietuvos 
prekybiniai laivai atplaukda
vo į Ameriką su rusiškais 
laivų vardais. Pavyzdžiui, 
buvo „Kapitonas Chromkov'", 
„Kapitonas Dobrinin" ir pan. 
Ten toliau rašiau, kad įvyko 
stebuklas: 1996 m. gegužės 24 
į Baltimorę atplaukė Lietuvos 
prekybinis laivas vardu „Kapi
tonas Daugėla". 

Na, ir ką? 2000 m. liepos 27 
d. prekinių laivų sąraše buvo 
pažymėta, kad iš Brazilijos at
vyksta Lietuvos prekinis lai
vas „Kapitonas A. Lucką". Gavę 
iš laivų agentūros pritarimą ir 
nurodimus, kur laivas stovės, 
nuėjome aplankyti lietuvišką 
laivą su lietuvišku vardu. Pr i - . 
kalbinau savo bičiulį Juozą 
Gailą, nes sakau, ketverius 
metus atstovavęs man Lietu
voje, bus ir rusiškai pramokęs, 
jei to reikėtų laive. 

Tik privažiavus krantinę, 
jau iš tolo matėme, kad ant 
laivo plevėsavo Lietuvos vėlia
va. Laivas didelėm, baltomis 
raidėmis skelbėsi, kad jis yra 
„Kapitonas A. Lučka". (Agentūra 
vadina „Kapt. Lucas";. Laivas 
didelis ir jau vyko iškroviipas. 
Iš laivu galingi kranai kėlė 
aliuminiaus miltus ir tuštino į 
privažiuojančius didelius 
sunkvežimius. Užlipę siaurais 
laiptais į denį. sutikome pir
mą jūrininką. J. Gaila už
klausė, ar moka lietuviškai? 
Atsako, kad moka, nes yra lie
tuvis. Prieina ir kitas, tas irgi 
lietuviškai kaiba. Trečias dar 
labai jaunas, sako, kad yra 
laive ir keliolika rusų, bet tie 
jau -usikalba lietuviškai. Sa
kau, kad laivų agentūra su
darė mums sąlygas pamatyti 
laivą ir susitikti su kapitonu. 
Prašo = palaukti ir pasiuntė 
jaunąjį jūrininką pas kapi
toną. Po minutes grįžęs, pak
vietė į kapitono raštinę. Raš
tinėje tuo laiku buvo agen
tūros pareigūnas ir tvarkė 
kažkokius popierius su laivo 
vyriausiu inžiner ium Algirdu 
Narkevičium. 

A. Narkevičius paprašė ap
žiūrėti laivą, kol pabaigs su 
dokumentais. Tai aš ir J . Gai
la pradėjome landinėti po 

laivą. Laivas statytas 1980 m. 
Ukrainoje. Yra 15,000 tonų be 
krovinio. Laivas priklauso Lie
tuvos valstybei. Tokių ar pa
našių laivų yra apie 35. Jie 
priklauso Lietuvos prekiniam 
laivynui. Bet jau kalbama 
apie privatizavimą ir laivas, 
kurį lankome, gal net už mė
nesio bus parduodamas priva
tiems asmenims. J. Gaila pa
klausė jūrininko, kurį suti
kome tik įlipus, ar jie gauna 
algą ir ar laiku išmoka. At
sakė, kad gauna ir laiku. 
Nežinau, kiek miega kabinose, 
bet tos, kurias mačiau, tai pa
lyginti didokos, tvarkingos, 
lova, kaip namie. Turi val
gyklą, gal su 30 kėdžių. Turi 
ir poilsio kambarį, kur buvo 
televizija ir mažas pianinas. 

Oro atvėsinimo laivas netu
ri, tai, sako, kad Brazilijoje 
buvo labai karšta. Visi įsa
kymai, įstatymai ir pagyrimai 
ar papeikimai yra ^pakabinti 
ant sienos, prieinamoje vietoje 
ir vien tik lietuviškai. Vadina
si, jei nemoki lietuvių kalbos, 
tai turi išmokti.. ar kas kita 
turi tau išversti. Taigi, pa
žiūrėję grįžome į kapitono ka
biną. Ten jau laivo inžinierius 
Algirdas Narkevičius pilstė 
mums kavą, na,- ir žinoma pa
vaišino brazilišku romu. Sakė, 
kad kapitonas dar kiek už
truks. 

Inž. Narkevičius yra iš Pa
langos. (Turėjome prižadėti jį 
aplankyti, kai būsime Palan
goje). Jūrininkystės mokslus 
baigė Odesoje. Apkeliavęs visą 
pasaulį, ir Kuboje išbuvo net 
trejus metus. Jam jau 70 
metų, bet neatrodo. Sako, vi
sada yra užsiėmęs, tai neturi 
laiko senti. Jie plaukia šešis 
mėnesius, po to grįžta ir gali 
pamatyti savo šeimą. Labai 
pasiilgsta šeimos..,-,^ 

Netrukus aW?o "feipitBnas 
Algirdas Grinevičius. Kapito
nas 65 m., aukštas, gražiai 
nuaugęs, atrodo, kaip Holly-
vvoodo filmų kapitonai. Ka
dangi pats darbo įkarštis, jam 
prisėdus, vis kas įbėga ko nors 
klausti. Pastebėjau, kad visi 
klausimai buvo lietuviškai. 
Tai ir su kapitonu turėjome 
išgerti po vieną braziliškos. 
Kapitonas gyvena Klaipėdoje. 
Laivui vadovauja nuo 1991 m. 

Juo/a.- Gaila 'kairėje) ir laivo .Kapitonas A Lučka" kpt. Algirdas Grine-

shingtone rugp. 20-24 d. yra 
profesoriai V. Sniečkus ,; Queens 
universitetas) su keturiais or
ganines chemijos pranešimais 
ir K. J . Balkus, jaun. iTexas 
universitetas) su trejais pra
nešimais įvairiose srityse. A. 
V. Kriaučiūnas iš Lilly kompa
nijos turi pranešimą medici
nos chemijoje. V. Sniečkus 
buvo vienas iš pagrindinių or
ganizatorių sėkmingo orga
ninės chemijos tarptautinio 
simpoziumo Vilniuje birželio 
mėnesį. 

Saul ius Š i m o l i ū n a s 
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Lietuvių laivas „Kapitonas A. Lučka" Baltimorės uoste. 

Klausiau, ką jie darys, kai 
privatizuos laivą. Abu pakėlė 
rankas į viršų! Klausiau vyr. 
inžinieriaus, kiek jūrininkas-
darbininkas gauna į mėnesį? 
Sako apie 600 Lt. Klausėme, 
kas yra tas kapitonas Lučka, 
kurio vardu laivas pavadin
tas? Pasirodo kpt. Lučka buvo 
sovietinio laivyno kapitonas ir 
1983 m. kaip naras žuvo Ku-
m e . 
!. Laivas liepos 29-tą išplaukia 
V Key West Florida, ir, ten 
•pabuvęs keletą dienų, plauks į 
Mfexiko įlanką, kur turės lauk
ti tolimesnių nurodymų. 

Maloniai praleidžiant laiką, 
jau ir vėloka pasidarė. Prieš 
išeinant paklausiau, ar jie 
norėtų lietuviškų knygų ir 
Amerikos lietuvių laikraščių. 
Su mielu noru paėmė. Nors jie 
turi žinias iš Lietuvos per ra
diją ir televiziją, bet, kaip ka
pitonas sakė, įdomu, kaip 
Amerika rašo apie įvykius Lie
tuvoje. Atsisveikinome kaip 
geri pažįstami. J iems buvo 
malonu, kad aplankėme. 
Sakė, kad daug kartų buvo 
Amerikoj, ir daugiausia atvyk
davo į Didžiuosius ežerus. 
Jiems Amerika labai patinka, 
nes visur yra tvarka ir nesu
daro sunkumų. 

Apskritai, laivas yra lietu
viškas. Vadovybė, kaip ma

tote, lietuvių rankose, o kad 
keli rusų tautybės jūrininkai 
ir dirba, ta i čia nieko politinio 
nėra . Amerikos prekiniuose ir 
keleiviniuose laivuose beveik 
be išimties visi jūnninkai-dar-
bininkai y ra iš Azijos ar Pietų 
Amerikos, ir j ie net angliškai 
nemoka. 

A l g i r d a s Skudzinskas 

DALYVAUS IR 
LIETUVIAI CHEMIKAI 

Lietuviai chemikai Ameri
kos Cheminės draugijos suva
žiavime įvykstančiame Wa-

* Lietuvos krikščioniško
j o fondo mokyklai suteik
t a s aukštosios mokyklos sta
tusas . Lietuvos krikščioniško
jo fondo aukštoji mokykla stei
giama Lietuvos krikščioniško
jo fondo kolegijos pagrindu, 
kuri nuo 1997 m. veikė kaip 
aukštesnioji mokykla. Šios 
mokyklos steigėjas yra Lietu
vos krikščioniškasis fondas. 
įsikūręs Klaipėdoje. Švietimo 
ir mokslo ministerija pažymė
jo, kad steigiama nevalstybinė 
aukštoji mokykla at i t inka 
pagrindinius aukštojo mokslo 
reikalavimus. Mokyklos veiklą 
finansuoja Lietuvos ir užsie
nio privatūs asmenys, įvairūs 
labdaros fondai. Mokykla taip 
pat iš dalies bus išlaikoma 
studijuojančių mokesčiais. Mo
kykla teiks aukštąjį išsilavi
nimą pagal humanitarinių ir 
socialinių mokslų srities stu
dijų programas. BNS> 

* Liepos mėnesi Lietuvos 
gamintojų parduotos pramo
nės produkcijos kainos suma
žėjo 0.4 proc., palyginti su bir
želiu. Nuo metų pradžios pra
monės gaminių kainos pakilo 
2.2 proc., per praėjusius dvyli
ka mėnesių — 20.4 proc. (Eita) 

2:00 
2:30 

4:30 

6:30 
8:00 

Pasaulio lietuvių centre, Lemom Illinois 
47-asis SANTAROS ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS 

Rugsėjo 7 - M 

Rugsėjo 7: Ketvirtadienis 
Atidarymas 
Goštautas, Stasys 
Trys Petravičiaus Versijos 
Maziliauskienė. Ilona 
Pokalbis su Mayo, Wendeli 
Vakanenc-
Generaciju skirtumai 
Baėkus. Duiva 
Bačkus, Vilius 
Buitkus. Gediminas 
Buitkus, Dalia 

Rugsėjo 8: Penktadienis 
9:30 Senn, Alfred Erieh 

Politiniai kraštutinumai ir jų pavojus 
Glinskis. Rimvyd. S 
Dar nepamiršta jau užmušta Lietuvos istorij :: Grūto 
parkas 
Žibąs. Hor.stas 
Politinė ekonomija 
Pietūs 
Kode! palieka Lietuvą? 
Grigaliūnas, Artūras 
Grabą . • -• n tas 
.į-'.. . ,iius 
Nauja išeivija 
Kezj 5, Alį 
Grabauskiene Svetlana; Zavistauskiene, Laima: 
Drupaite. Vilė; Ausrienė, Nora; Januškiene. Aušra 
Organizacinis • - dis 
Vakar.vr.-_-
Pokalbis su V. Bakaičiu 
Praveda: Markelytė, Daiva 
Literatūros vakaras 
programoje dalyt .uja: 
Šileika. Antar. -
Mayo. VVrr.deil 
Guilford, Irena 
Aieksa. Vainis 

Rugsėjo 9- Šeštadienis 
9:30 Žurnalistai ir ju pažiūros 

Rekašius. Zenonas 
Valatka Rimvydas 

10:30 Vaišnys, Rimas 
Griežtieji mokslai 

12:00 Kauno Universiteto Išeivijos Archyvo apžvalga 
Dapkutė, Daiva 

1:00 Pietūs 
2:00 Tolerancija ir mažumos 

Šmulkštys. Julius 
Sabaliūnas, Leonas 

3:00 Už ką atsiprašė Lietuvos katalikų bažnyčia 
Mockūnas. Liūtas 

4:00 Tiina Kirss. 
Oralinės tradicijos. 
Komentuoja Kelertiene. Violeta 

6:30 Vakariene 
8:00 Muzikos ir pasilinksminimo vakaras 

10:15 

11:30 

1:00 
2:00 

3:30 

5:00 
6:30 
8:00 

Iš kairės: vyr. laivo inž. Algirdas Narkevičius, A, Skudzinskas ir kapito
nas A. Grinevičius. 

Rugsėjo 10: Sekmadienis 

10:30 Sverdiolas, Arūną-;. Kultūrinių sroviu susikryžiaviaBas. 
Komentuoja Algis Mickūnas 

Norintys suvažiavime daiyvauti. prašomi registr*.' tis iki š.m. rugsėjo 
5 d. pas Marijų Paškevičiene. 306 55th Place. Dkmners Grove. 
IL 60516. Te!.: 630 852-3887. 

i. •; k... •". uis mni i inku* Baltirnofp* uosi. darbo nu'tu 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

Pavasarį ir vasarą kviečiame 
keliauti su mumis. Turime pačias 

geriausias kainas skrydžiams į Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 

Jeigu šiais metais patys negalite 
aplankyti giminiu Lietuvoje, 
atsikvieskite juos 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: ATSVL@worldnet.att.net 
Web: www.americantravel8ervice.com 

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

No one makes round-tnp travel to Lttnu;:-•. - . " ' 
F>om Chirago we o"er (My ser.;. < ' o \ 
Stockho'm VVhen you're ready to-t'-;-'- . . •• < 
Chicago through our CoDenhagc" ^uū. F:nc * ' -• ce SA 
can make for your next trip J;.sr . T SAS .•• ' -
or visit our vvebsite at www.scani-'-.-. 

SAS 

r.„M . 
SK146 
-• - M 

SK745 

SK<M3 

r ,™ 

Chicago 
Stockho-
V.mujs 

Coof'nagpn 

*> 
Stockhom 

-
Coof • 
<-**.Xįi 
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. 
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ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS conccntraung in immigration to 

Canada 
www.immigration-service.com 

Manufaclunng O p e n i n n 
Astoria Wire, a m*ial/wire faoncatirig 
company needs peopie. 
F i l t u r ė Makcr* — Need raetal working" 
akilU, ruig-vvelding. read blueprinrs. use 
metai foranng e<juip. Sheet metai e.\p a 
plūs 
Skilled. Operators — Need mechanica: 
abiitty. *.o read ruiers St btueprmts. s<rt-
up equxpaient Need to undersiar.d Eng-
liah. Will tratn. 
General Labo r — Operate puncb.^)raxe 
preases, welders & metai bending oaa-
chiaes. 
We prov:de exc. S3iary. medicai anč den-
tai uis. and 401 K. Stop m for an mter-
view at Astoria Wire. 5303 W 74in Plac* 
Bedford Park, IL 60638 fax T08-«96-99oo 
or call 70&-496-9950 for appointmen: 

ro&šUorp. 
• SIUNČIAME IRPRISTATOMf Sl l_ \Tl \ l t . S. 

LABDAROS IR KOMERCINESS8UKTAS, BEI 
AUTOMOBILIUS. SALDI S iR MOTOCIKLUS. 

• SIUNČIAME | LIETU A Ą. H T \ U V L"S VU A 
UKRAINA. KALININGRADO "••RITI • 
ĮRUSUĄ. MASKVA, PETbRBLRGA 

• SKUBIEMS S1L M I N A M S - AIR CARGO 
• PARUOŠIAME IŠKVIETIMU5 IR VIZOS 

PRATĘSIMO DOKUMENTUS 
• VERČIAME IR SOTAR17.1KMAME 

DOKUMENTUS 

2719~VVest TrStreecl'hicago, IL60629 
12301 Ne* Av„ Suite D, Ixwont. IL 60439 

1-800-775-SEND, 1-888-615-2148 

Parduodu 3 sklypus Beverly 
Shorvs, IN: 1 Beach St., 
:>;>.S00 pėdų x 128 pėdų, 1 bl. 
nuo ežero. 2. Hutchinson Ave., 
,57.000 pėdų x 148 pėdų, 1 bl. 
nuo ežero. 3. Underwood ir 
Myrtle gatvių kampas, 32,500 
pėdų x 210 pėdų, 1-1/2 bl. nuo 
e ž e r o . 
Kreiptis: Edvardas Austras, 
781-665-5563 arba John 
Nagy, Caldwell Realty, tel. 
219-872-0626 

Moteris ieško darbo, gali gy-
venti kartu. Gali prižiūrėti se
nus žmones, vaikus, atlikti na
mų ruošą. Kalba lietuviškai, 
vokiškai, rusiškai ir šiek tiek 
angliškai. 
Tel. namų: 1-708-499-2946 ar
ba 1-708-359-4641 __ 

P a r d u o d u s p o r t i n i a u t o . 
C a m e r o Z-28 '93 m e t ų 

gerame stovyje, 
72 ,000 mylių, $ 7 , 9 0 0 . 

T e l . 8 1 5 - 2 5 4 . 3 2 6 1 . 

Parduodami du butai Kau
ne, Senamiestyje. Vilniaus gal
y je 5 kamb. — S38.000. 4 
kamb. — S33.000. Butai gerai 
sutvarkyti, su židiniais, 1-1/2 
voniomis, per du aukštus. 

Tel. 011-3707-22 61 85 
630-209-2021 

Condo for sale 
Vilnius, prime Iocation (near Embas-
sies), second loor, 1000 sf. 3 bed-
rooms, large kitchen, 1 1/2 bato, houss-
keeper's room. 3 balconies, basemeM 
storage. parking spaces. Great condi-
tion, renovaied. 

CaUAlex,teL7gl-7»4-OT0Q. 

Immediota position for eors givsrsl 
3 women, mušt speok English, hove 

driver's license. Alzheimer'j exp#rience. 
One man: work pafmit necetsary. 

Tai. 262-763-2615 

50 m e t u moter i s i e š k o 
darbo , gali prižiūrėti pagy
venusius žmones, gyventi 
kartu. Skambinti tel. 

708-237-1252 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite pnsiuogauti patys arba pirkti jau 
pririnktų. Važiuoti: 1-94 iki Michigan 
Exit 1 į New Buffalo. Toliau sekite 
ženklus iki MIKE'S BLUBERRIES. 
Atsi vežkite uogoms krepšelius. Čia graži 
vieta visai seimai pasidžiaugti gamtoje. 
Tel 61*-469-25©£ 

I š n u o m o j a m a s 2 m i e g . 
naujai išremontuotas b u t a s 
su apšildymu Brighton Par
ko apyl. $ 6 0 0 į mėn. 

Te l . 630-257-5880. 

P i r k č i a u n e b r a n g u 
a u t o m o b i l į išsimokėtinai. 

v Dėl są lygų susitarsim. 
773-476-0513 

Siuvu užuolaidas, staltieses, 
dekoratyvines pagalvėles ir 

kt. Taisau rūbus. 
Turiu patirtį. Z i ta , § 
tel. 708-749-4304. , S 

Nebrang ia i at l ieku e lektros , 
„plumbing", dažymo, staliaus 
| ir kitus vidaus ir lauko 
I darbus. Tel . 708-205-1046 , 

Vyten i s . 

S k u b i a i p a r d u o d a m a 
M a z d a 323 '94 m. gerame 
stovyje. Yra oro vėsinimas, 
naujos padangos, nauji stab
džiai. Kaina $2,500. Tel . 
708-598-4995. 

Alternative Home Care U look-
ing for responsible, livc-in 
caregivers anaCNAs. Fluent Eng-
lish & mušt drive & be able to hn. 
Referencesreo 
arv between 
DAY CaU 70 
appoitmeBt 

V y r ų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel . 708-422-6558. 

Moteris ieško darbo: gali 
prižiūrėti vyr. amžiaus 

žmones, vaikus, atlikti namų 
mošą ir gyventi kartu. §j 

Renata, tel. 708-974-0048. 5 | 

PONAI IR PONIOS! 
Kviečiame apsilankyti grožio 

salone pas Romą. 
Kosmetologinės konsultacijos, 

veido, nugaros masažas, 
auskarų įvėrimas, plaukų 
pašalinimas, manikiūras, 
pedikiūras. Jei turite odos 

problemų arba norite 
atsipalaiduoti ir pailsėti — 

ateikite — nenusivilsite! 
Roma, tel. 773-476-2247. 

PARKFTBLD FORD 
* hansnikia naujo ar naudxto autom 
sunkvežimį ^porisutflity vchkle" žemonsekainon 
•Neturite kredito istorijos? • Nekalbate angliškai? 
Ne problema! Vairuoti automobUigalite jau šiandien! Priimame 

as pareiškimus kreditui gauti. Tai —' * " 
ia. • e " " " ' • • — J ; — : - — * — * " -

Užeikite pas mus: 

visus 
vinv 

laip pa't sutvarkome finansa-
nežiūrint kredito istorijos. Nepraleiskite šios progos! 

11400 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60655 
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296 

E-mail: pparkfieldOaol.com ir pasikalbėkite su 
ASTA PIELER 

Ctutificu Auto S«ua Congutant 

Jei suradote patinkamą namą 
savo apylinkėje, kreipkitės Į 

apylinkės banką 
MIDLAND FEDERAL SAVINGS 

šiuo metu Jums nereikės sumokėti 
už paskolos prašymą, nuosavybės įvertinimą 

ir kredito istoriją. Be to, gausite paskolos nuošimtį 

geromis sąlygomis. (Šių lengvatų laikas ribotas.) 

Paskambinkite mums šiandien! 

t^midkind Radarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savtngs and Loan Association 

8929 S. Harlem A v e . Bridgeuew • 708-598-9400 
4040 S. Archer Ave.. Chicago • 77^-254-4470 

2657 W. 69th St., Chicago • 773-925-7400 
FDIC Insured , 5 7 3 < ; s B c " R d • Lockport ' 708-645-2400 

*TMa tosn oflsr (K No Apoftcsson Fe«s « avaiable for ati purcfiases and reftnances lor oonsf-oecuPtsd i 
•y rssMsnosa tocatsd waWn the boundartos ot Ine Stevenson Expressway on the nortti. 87th Strsst on 

tŠ> 
aa 

PutssM Avanus on ths <tmn and Damsn Avenue on the east This ts a kmited ttme ofler and it 
vuNhout nonos For 2-4 famHy propsrnes. a $335 00 credit can be applied towards appticatton tsss L 
crsdH approvsl Propsdy inauranea ts reoutred 

thsaouti. 
toohanffs 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
773-»«ut331. 

( i j u l i | i i s C o n % t r u < t i o n 
N . i m u v i < l i u i i ' n o r i * 
c i . i / y m o . i l i u r n i n i o « larh .» i 
v i s u t u v i u s t o g a i s t a l i a u s 
p . i s l a u t j o s P i g u g » « i 1.1 

" \ i m , i 
Tel K I S S77 1 7 9 7 

C i k . i q o | f ir u / |i>s i i b u 
l s v f / , l l » « ' M l l U s K S 

ii v i s a k i t .i 
Tt-I O i O 9 < , l SK'>8 .n h a 
m o b i l u s i . U ) h l < . 7 1 1 4 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir ii lauko. 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

J J J J Veido nuo 
1921 m. 

8900 Souni AjcHrJt ROAO. Vtouov SPRINGS, lu*40is T a 708.839.1000 

ŠeiigM pokvĮjų fflftff = tmktf fBOiaomM. pufagr™" 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 35ttd40svo6M 

s> A.r_»lfc 
1001d 136 svočių 

fcaloiFTooki 
60ilū100av»cių 

Ar mėgstate iokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

mm flftfKjKGl 

125 M 175 svočių 

225 MISSO avadų 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Aim0M0etX) .NAI^S\rQ<ATOa 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir OB. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Wost96thStmot 

Tel. (708) 424-8664 
(773)581-8664 

S TAŠYS' CONS TRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

'soffits', -decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i S.BenetiS, tel. 630-241-1912.t 

K E P Y K L A I R D E L I K A T E S A I 
6216 VV. Archer Ave . , Chicago, IL 60638 

TeL 773-581-8500 
• LietuviSka d u o n a ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

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

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

4738 W . 103 r d S T 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ JR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWJVfAZEKA.COM 
• * » * * * » # # » » * * * • • * * • • » * * * * » * * * * * * « * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * 

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

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

DRAUDIMO AGENTAI 

ralls to LITHUANIA 
fra«v$0.21 

Gmt nlm to tha jst of W> yortd - nry oe>awv 0rpe> 
FifĮ t$tfpntuiHoncaJlL,twigDb>tmttctPott: 

ffffO-44iT-M4a 
2000 m. vasarą Visi keliai veda į 

VILNIŲ 
* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 

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

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

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

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

AMBER C O N S n t U C n O N Co . 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, .jjlumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

C.LQual i ty Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

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

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

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus bei 
atlieku kt. kirpy klines paslaugas; su 
valku nuimu plaukas nuuo veido ir 
kojų. Tel. namų 773-476-0513, 
mobilus 773-317-6965. 

WUowWMh'«rsNeeded! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
pottanon. Mušt be fluent in English. 
L A , mmmm Wm*m WssWng. 
Ta8t8-82»61SS. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

I 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykot į JAV? 
N e problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galėsite sėst už vairo šiandien! 
(630)-579-1857 

tSSįSSįmįSSSSi 
m perkant namu*, butus, 
žemės sklypą. Padedu 

susirasti butą nuomavimui 
arba išnuomoti Jotų 

turimas patalpas, galiu 
tarpininkauti gaunant 
finansine paskolą. 

O'FLAHERTY REALTORS 8 
BUILDER8. Ine. 

Ora l ine Jonavlcien* 
708-430-1000 
7 0 8 - 5 9 9 - 4 3 8 9 

J o n e v l c l u t 9 a o l . c o m 

Ktl lONfS' P0IISIS' KELIONES' 

Sl-ryd.s i Florida S149 9$ 
i n.iMys L>s V e got S28'> ''S 
/ n.iMys Meksikoje S4K9 9S 

SL-rvdis i Liotnv.i SS9S 00 

Ask<iCit,)way Ine 
SiiS7 S H.irlem Ave Chir,iqo 

Tol 77 J 788 8000. 
F.>x 77* 586 J420 

f m.nl dtkaqetaway'i'-yahoo tom 

RAYMONOA 
90LOOOVTENĖ 

Mortaaos ContuNsfit 
STIOK Csa*s] Uroohnood L808s3 
RSS.778471-08M; Paasr 847-974«7V7 
•SRS47-674.1MB 

GREIT PARDUODA 

RI7MAX 

REALTORS 
ontrrm SM - net 

L(70S)«S-7iei 

RIMAS USTANKUS 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 

«Pensininkams nuolaida 

Realmart ft jbar, 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chkago, IL 60629 

B A L Y S B U D R A I T I S 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-S»S-4ie» Faftr 311-3aM3t7 
rax773-SaS-3M7 

ACOBflt 
111, ^ i • a II i i . •!• 

920lS.Oesfo 
Oe* Uwwi, Mknon 60453 
Duatnssf(70s)423ei11 
VOKS MaJ (708) 2333374 
Fax (708) 423-8236 
Pagsr (312) 707-0120 
Ras. 70*423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir šakningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir prtemieefluoaa 

N e n V U n 
12932 S. LaGranfe 
V̂ tos PaVsL, DLtfsMM 
Bos.: 708-341-0800 
Vok* Mat: 773«S4.78» 
Pager. 708-892-2573 
Faz: 708-341-9618 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai. 
:iningn ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių. įkainavimas veltui. 
sąžiri 

Nut 

SALAMANCA 
Vokemail 

773-6594I78 

J | • t e i g i 773-36*3484 

i^a^-—9 630-660-5988 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

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

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

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

A L L C A R E 
Employment Ageacy 

Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBei 

2346 W 69th Street 
TeL: 773-778-1488 

MARQUE1TE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 JUKj 
ie i td , 8 vr.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antiad. ir treM. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314VV.63SL 
Tel. 773-776-8998 

http://www.immigration-service.com
http://pparkfieldOaol.com
http://WWWJVfAZEKA.COM
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
http://Jonevlclut9aol.com


JAV LB Krašto valdybos * 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

ČIKAGOS MERAS RAGINA IMIGRANTUS B Ū T I 
: ATSARGIAIS 

' 
KAIP TAUPYTI ELEKTRĄ, NAUDOJANT 

CENTRINI VĖSINIMĄ 
Vasaros karščiams atėjus, 

visi ieškom vėsesnės vietos. 
Ypač vyresniems žmonėms ar 
ligoniams karštas ir drėgnas 
vasaros oras nėra sveika. Šiuo 
metu retas kuris neturime 
vėsintuvo savo namuose. Tur
būt nei vienas kontraktorius 
nestato namų šiais laikais be 
centrinio vėsinimo. Tačiau tas 
vėsinimas daug kainuoja, rei
kia daug elektros energijos, 
kad mūsų namai būtų pato
giai vėsūs, atėjus karštom va
saros dienom. Yra žmonių, 
ypač vyresniųjų, kurie, taupy
dami elektros energiją, ir taip 
pat, aišku, dolerius, visai 
neįjungia vėsinimo sistemos. 
Jie geriau kenčia nepatogią 
šilumą, kad galėtų sutaupyti 
porą dolerių. 
9 Tačiau yra būdų, kurie gali 
mums padėti turėti vėsų, pa
togų butą ir tuo pačiu per 
daug nemokėti už elektros 
'energiją. 

1. Nusipirkite termostatą, 
kurj galima užprogramuoti ir 
jis automatiškai reguliuos 
šilumą — vėsumą jūsų na
muose. Nustatykite termo
statą taip, kad namo tempe
ratūra būtų keliais laipsniais 
pakelta, kada išeinate į darbą 
ar svečius ir taip pat naktį, 
kai miegate. Šitoks tempe
ratūros reguliavimas gali la
bai smarkiai sumažinti jūsų 

' ilekteps energijos išlaidas, ir 
tbkiosrūšies termostatas jums 
išsimokės per keletą mėnesių 
— nes jūsų elektros sąskaita 
bus žymiai mažesnė. 

2. Jei turite užprogramuotą 
termostatą, reguliariai patik
rinkite, kad jo baterijos butų 
veikiančios. 

3. Neužblokuokite oro pū
timo vietų — skylių, už-
statydami jas baldais ar už-
'dėfigdami kilimais. Užblo-
ka virpąs padarys jūsų vėsi
nimo sistemą visai neefekty
vią. 

4. Neužmirškite pakeisti ar 
išvalyti filtrą vėsinimo siste
moje. Filtrus reikia pakeisti 
ar išvalyti bent vieną kartą 
per mėnesį, arba, jei reikalas, 

-ir dažniau. Užsikimšęs filtras 
verčia oro vėsinimo sistemą 
dirbti daugiau ir sunkiau, o 
tai reikalauja daugiau elekt
ros energijos — vadinasi, kai
nuoja daugiau dolerių. 

5. Patikrinkite lauke esantį 
vėsinimo aparatą — žiūrėkite, 
kad ten nebūtų lapų, žolių ar 
krūmų liekanų. Juo geriau 
oras juda apie ar per tą apa
ratą (unit), tuo efektyvesnis 
bus jo darbas. 

6. Vakarinius ir pietinius 
langus uždenkite užuolaidom 
ar „blinds", ypač po pietų, nes 
saulė tuo laiku labai karšta ir 
gali labai įšildyti kambarius, 
baldus, kilimus. 

7. Padėti oro vėsinimo siste
mai, paleiskite lubų ar langų 
ventiliatorius (fans). Jie suke
lia atvėsinto oro jausmą, kurį 
jaučiate savo oda ir galvojate, 
kad yra vėsiau, negu iš tikro 
yra. Be to, ventiliatoriai maišo 
orą ir tuo būdu jis visur yra 
vienodas. 

8. Namą galima gerai 
atvėsrnti, įsitaisant vadinamą 
„whole house fan" — didelį 
horizontalinį, ventiliatorių. 
Toksai didelis ventiliatorius 
yra įstatomas palėpėje. Jis 
traukia šiltą orą iš namo lau
kan, tuo pačiu traukdamas 
vėsesnį orą pro langus į namą. 

Tokie ,whole house fans" — 
ventiliatoriai veikia ypač gerai 
naktį, kai temperatūra lauke 

nukrinta. Kai dieną tempe
ratūra pradeda kilti, už
darykite langus ir atsukite 
centrinį oro vėsintuvą. 

9. Planuokite namų darbus, 
kurie pakelia namuose šilu
mą, kaip skalbimą, drabužių 
džiovinimą, indų plovimą ma
šinoje ir virimą.Jiarštomis die
nomis atlikti vakarais, kai 
lauke vėsiau. Maistą galite 
virti „microvave" virykloje ar 
lauke, mažiau bus šilumos 
name. 

10. Ventiliatorius prausyk
loje ir virtuvėje, kurie yra 
kvapų ištraukimui, naudokite 
kiek galima rečiau, nes jie la
bai daug atvėsinto oro iš namo 
gali labai gretai ištraukti. 

Jeigu centrinį namo vėsin
tuvą naudosite protingai, tai 
elektros energija per daug ne
kainuos, o jūs jausitės daug 
geriau ir sveikiau, gyvendami 
patogiai atvėsintame name. 

Paunksmės nauda 
Kažin, ar kas iš mūsų pagal

vojame, kaip gyveno žmonės, 
kai nebuvo oro vėsintuvų, O 
rekordinių karščių buvo ir tais 
laikais. Nors gal nedaug, bet 
ir šiandieną, dar yra namų be 
oro vėsintuvo, kurio žmonės 
neįsiveda dėl įvairių prie
žasčių. Ir tuomet kyla klausi
mas, kaip geriau apsisaugoti 
nuo kaitros. O ir turint moder
niausią vėsinimo sistemą, ne 
pro šalį žinoti, kaip galite su
taupyti pinigų, atitinkamai 
sukurdami pavėsius. Jei lan
gai neuždaryti, pro juos ver
žiasi saulė ir įšildo kambarius, 
oro vėsintuvas' turi ilgiau ir 
stipriau veikti. 

Yra įvairių būdų sudaryti 
pavėsį name. Pradėkite nuo 
langų — uždarykite „blinds", 
užtraukite sunkias langų už
uolaidas ar uždarykite lan
gines. O kada nekaitina 
karšta saulė — rytą ir vakare 
— atidarykite langus vėsiam 
vėjeliui. Jei galite, naudokite 
šviesius langų uždengimus. 
Šviesi spalva atmuša saules 
šilumą, o tamsi — pritraukia 
šilumą. Jei nieko langų už
dengimui šviesaus neturite, 
uždenkite juos balta paklode 
ar tiesiog dideliu kartono 
lapu, kad užblokuotumėte ši
lumą saulėtomis, karštomis 
dienomis. Geriausią pavėsį 
teikia medžiai ar langų už
dengimas iš lauko, kaip 
„canopies", „shuters" „rolling 
shutters", „solar screen". Su
minėti pavėsį suteikiantys 
įrengimai iš namo lauko, pvz., 
„awnings" — lango stogeliai, 
ne tik apsaugo nuo kaitros, 
bet ir pagražina namą. Pagal 
US Department of Energy at
liktus tyrinėjimus, metalinis 
ar medžiaginis „awning" — 
lango stogelis gali sumažinti 
šilumos patekimą į namo vidų 
net iki 65 proc. pietinėje namo 
pusėje ir iki 77 proc. — ry
tinėje. Šviesesnės spalvos 
langų stogeliai netgi prisideda 
prie namo atvėsinimo, nes 
atmuša saulės šilumą. Nors 
rudenį ir reikia grėbti medžių 
lapus ir už tai kai kas vengia 
medžių, bet jie vakarinėje ir 
pietinėje namo pusėje gali su
teikti puikų pavėsį. Nors 
užtrunka kiek metų, kol me
dis paauga, kad galėtų teikti 
pavėsį, bet yra verta to jo au
gimo laukti. Taip pat padeda 
ir krūmai bei vijokliai, augan
tys ant namų sienų, jie suge
ria šilumą, skirtą sienai ar 
stogui. O tiems, kurių centra-
linės apšaldymo sistemos da
lis yra lauke, reikia, kad ta 

Neseniai atvykusieji į Ame
riką yra įspėjami apie įvairias 
apgavyste. Čikagos meras 
Richard M. Daley trečiadienį, 
rugpjūčio 2 d., pranešė apie 
naują jo užsibrėžtą darbą, ap
saugoti Čikagoje včia tas daly
kas tinka visiems Amerikoje 
gyvenantiems imigrantams) 
gyvenančius imigrantus nuo 
apgavysčių (fraud). 

Spaudos konferencijoje jis 
prašė, kad viešosios ir pri
vačios institucijos, kartu su 
meru dalintų lapelius anglų ir 
kitomis imigrantų kalbomis, 
raginančius imigrantus >būti 
atsargiais ir saugotis suktų 
imigracijos reikalų patarėjų, 
kurie prižada „aukso kalnias". 

Daley tokius žmones pavadi
no „predators" — grobuociais. 
Jis sakė, kad tokie sukčiai rei
kalauja aukštų užmokesčių iš 
imigrantų sunkiai uždirbtų, pi
nigų. Jie ne tik apiplėšia''juos 
finansiniai, bet ir pavagia jų 
viltis įsigyti Amerikos piliety
be, suku-rti naują gyvenimą-
savo šeimoms. Kadangi kai 
kurie \ imigrantai bijo, kad 
valdžios atstovai — tarnauto
jai gali bandyti juos deportuo
ti, užuot jiems padėję. Padėti 
imigrantams miestas suorga
nizavo keliolikos miesto apy
linkių organizacijų pagalbą, 
kad jie dalyvautų šioje progra-. 
moję. 

Prie informacinio biuletenio 
paruošimo prisidėjo The Ca-
tholic Archdiocese of Chicago, 
The American immigration' 
Lawyers AssotvJilori in The 

I I I i i l .1 j > ' U : 

dalis būtųj'pa^ėsyje. Tada 
centft&fe'^ėyifltuvas veikia ge
riau. Bet jokto būdu nepaso
dinkite tą centrinio vėsintuvo 
dalį —-lauke medžiais ar" 
krūmais, nes reikia, kad oras. 
laisvai judėtų. 

Naudotas i (vairia spauda 

Midvvest Immi^rant and Hu-
man Rights (.Vnter. Šis pa
ruoštas biuleter.iį bus dalina
mas įvairios* miesto įstaigose, 
įvairių konfet: u maldos na
muose, gątv< - turguose ir 
siunčiamas . zn.onems paštu 
tose vietose, kur yra daug imi
grantų. Dakiy sakė, kad tam 
reikalui"bus pa jciojamas ir In
ternetas bei -vytimomis kal
bomis leidžia: laikraščiai ir 
žurnalai. . 

Tame biule- nvjė pabrežia-
ma šie punktą.: 

1. nereikia pasitikėti žmo
nėmis, kurie sako, kad jie gali 
prieiti prie Immigration and 
Naturalization Service įstai
gos ir kad jie turi ryšį su tos 
įstaigos tarnautojais; 

2. notarai, kelionių agentūrų 
ir apdraudos agentai neturi 
teises teikti teisinius patari
mus imigracijos klausimais; ' 

3. netinkamai užpildyti do
kumentai gali privesti prie de
portacijos. 

Būkite atsargūs su tais 
žmonėmis kurie daug žada ir 
prašo už tai labai daug pinigų. 

Iš Čikagos mero Richard M. 
Daley spaudos konferencijos. 
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.A. t A. 
ALFREDUI ABELKIUI 

t 
užbaigus žemiškąją kelionę, jo sesutę, mūsų 
brangią sesę RŪTĄ BARTKIENĘ, su vyru AL
BERTU?, ir jų šeimą, mylimo Brolio netekus, 
nuoširdiiai užjaučiame liūdėdamos kartu. 

KKun. Gražinos vyr. skaučių būrelio sesės 

Mylimai Mamai 

A.tA. 
LYDIJAI GRUENWALDIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiam vaikams SIGI
TUI, IRENAI, DALIAI, ALBINUI bei jų šei
moms, ir kar tu l iūdime. 

Pranas ir Danguolė Kavaliauskai 
Vera Žilinskienė 

Vytas ir Stefa Prialgauskai 
Algis ir Vilija Bakanai 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
Mokyt. 

f A DANUTĖ KAVALIENĖ 
« 

Jau fcraejo vieneri m&tai, kai mirė mokytoja Da
nutė. Verione buvo ilgametė Kernavės" skaučių tunto 
narė ir žmona a.a. Liudo, r 

Šv. Mišios už Velionį bus atnašaujamos š.m. rug
pjūčio 13 i . sekmadienį, 10:30 vai. rjto Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. į 

Prašote gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti 
už a.a.įOjapufę. i..... ' ; , 7 g ' g l -

„Tū/fc/viena čia, Danute, esi, bet šalia savo mylimo 
Vyro Lijįdo. Jums nebus šalta žemelė — vidurdienį 
karšta š~a"u!ė šildys jūsų kapą amžinai". 

X Giminės 

ALVVAYS VVITH FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės ^ j » 
* Vainikai, krepšeliai ^T, 
* Vestuvinės ir proginės puokštės į~ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 
8015W.79St.,Justice, IL 

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 r 

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

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

5200 W. 95 S t . 
O a k L a w n , I L 

• 9900 Wv 14 
O r l a n d P< 

KĄ PASĖSIvTĄ IR PJAUSf >— 
byloja lietuvių liaudies patarlę. Paklausykite 

liaudies išminties ir atidarykite* 17-kos mėnesių 
sertifikatą RrstPersoral Banke. 

Gausite aukštą — 7.00 % APY — nuošimti. 
Jūsų santaupos atneš gražų derliui 

Sąskaitos apdraustos federalinės valdžios agentūros. 

Dėl platesnės informacijos skambinkite 
Rūtai Staniulienei, Editai Žiurinskienei ar Jūrai Antanaitytei. 

_ . , \ / '•• , 

fnrrt — Personai -Bank 
/ \ 

Building Personai Banking Retationshiprs*** 
n t t l V E U P : LOfiBYl 

15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the Or land Greens Shopp ing Center ) 
(708) 226-2727 

15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
(in che InTrust building) 

Anmil Percentage Yield (APY) is effective as of July 18,2000 and sub)cct to change without nottce. Minimum 
deposit of $250 is required to obtain the APY. Penalty tnay be imposed for early w»thdrawal». 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

PROVIDING SERVICE 
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS 

CLOSE TO HOME 

i > t • i « i LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AV& 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. * 
t 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARĄUETTE 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 1-773-176-2345 
NATIONWIDE TOLL F R E E (nemokamas) Tel . 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

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

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
ta rp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Sou thvves t H w y . 
P a l o s Hil ls , I L 
708-974-4410 



8 DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 12 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Nemokamus anglų kalbos 
kursus organizuoja Daley ko
legija, Southwest Organizing 
Project (SWOP) ir Lee mokyk
la. Registracija ir egzaminų 
laikymas vyks tik rugpjūčio 
14 d., pirmadienį, 5:30 val.v. 
Lee mokykloje (6448 S. Tnpp). 
Patikrinimas tęsis 2-3 valan
das. Anglų kalbos pamokos 
prasidės rugsėjo 6 d. ir tęsis 
iki gruodžio 20 d. Užsiėmimai 
vyks pirmadieniais ir trečia
dieniais nuo 6 iki S val.v. Lee 
mokykloje. Mokslas - nemoka
mas. | registracija reikia atsi
nešti bet kok:;ūsų gyvenamąjį 
adresą parv'.mnantį doku
mentą. D-iuįr.au informacijos 
tel. 773-476-2655. 

Zarasiškių gegužinė vyks 
rugpjūčio 13 d., sekmadienį, 
Šaulių namuose. Bus skanaus 
maisto, lietuviško alaus, gros 
Kosto Ramanausko orkestras, 
veiks „laimės šulinys". Gegu
žinės pradžia - 1 2 vai. 

I „Trijų tigriukų" koncer
tą, kuriame dainuos trys ta
lentingi jaunuoliai iš Lietuvos 
Ramojus Motuzas, Aurimas 
Syrusas ir Vytautas Jurgele
vičius, bilietus jau galite įsi
gyti „Seklyčioje". Vienas kon
certas vyks rugsėjo 8 d. Le
monte, kitas - rugsėjo 9 d. Či
kagoje. 

ALTo Čikagos skyriaus 
gegužinė vyks rugpjūčio 20 
d., sekmadienį, Ateitininkų 
namų ąžuolyne, Lemonte. Bus 
gero maisto, veiks baras, „lai
mės šulinys," gros muzika, 
bus kitokių linksmybių. Atvy
kite! 

Vyresniųjų l ie tuvių cent
re, „Seklyčioje", rugpjūčio 
16 d., trečiadienį, 2 val.p.p., 
bus rodoma vaizdajuostė „Gy
voji rankų grandinė - Baltijos 
kelias". Maloniai kviečiame vi
sus atsilankyti, stebėti įvy
kius, kurie vedė į laisvėjančios 
Lietuvos atgimimą. Kaip jau 
įprasta, „Seklyčioje" bus ir 
bendri pietūs. Atvykite! 

Susit ikimas ir pašneke
sys su dviem blaiviais alkoho
likais „Seklyčioje" bus visiškai 
laisvas pokalbis, kurio metu 
bus galima uždavinėti klausi
mus ir patiems kalbėti. Aptar
sime, kaip buvo, kaip atsitiko 
ir kaip dabar gyvenam. Du 
blaivūs alkoholikai - vienas iš 
Lietuvos, kitas iš Amerikos -
nori padėti lietuviams, gyve
nantiems Čikagoje, spręsti al
koholio problemas. Anonimiš
kumas garantuojamas. Lietu
viai taip pat nori padėti ir al
koholikų artimiesiems, kurie 
taip pat turi problemų, gyven
dami su alkoholikais. Atvykite 
į pašnekesį, vyksiantį trečia
dienį, rugpjūčio 16 d., 7 val.v. 
..Seklyčioje" (2711 W. 71st 
Str.. Chicago). 

I Blue Chip Casino (.Michi-
gan City, EN) dienos išvyką, 
kurią ruošia Vyresniųjų lietu
vių centras ..Seklyčia", išvyk
sime rugpjūčio 18 d., penkta
dienį. 9 vai.r. nuo ..Seklyčios" 
..Blue Chip" kompanijos auto
busu. Sugrįšime 5:30 val.p.p. 
Kviečiame registruotis asme
niškai ar tel. 773-476-2655. 

Meno mokyklėlei reikia 
choreografo, dailės ir kanklių 
mokytojų, turinčių patirtį dar
be su moksleiviais. Skambinti 
tel. 630-690-4051. 

Tėveliai, suskubę savo vai
kus užregistruoti į Maironio li
tuanistinę mokyklą iki rug
pjūčio 31d., gausite mokslapi-
nigių nuolaidą. Skambinkite 
mokyklos direktorei Eglei No-
vak tel. 630-257-2897. 

Psichologas dr. Tomas 
Stanikas , Kauno medicinos 
universiteto mokslinis bendra
darbis, konsultantas prie Sei
mo sveikatingumo programos, 
vienas Vydūno draugijos stei
gėjų Lietuvoje, yra atvykęs į 
Pasaulinę tabako kontrolės 
konferenciją Čikagoje. Kadan
gi dr. T. Stanikas propaguoja 
sveiko gyvenimo būdą ir dirba 
su programomis vaikams per 
pastogės organizaciją Kaune, 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, kviečia visus į jo 
pranešimą, vyksiantį penkta
dienį, rugpjūčio 18 d., 7 val.v. 
Pasaulio lietuvių centre, Bočių 
menėje. Kviečiame visus, ypač 
besidominčius sveikatingumo 
klausimais. 

Čikagos l ietuvių pensi
n inkų sąjungos klubo gegu
žinė vyks sekmadienį, rugpjū
čio 20 d., Šaulių namuose, 
2417 VV. 43 Str. Pradžia - 12 
vai. Bus gerų lietuviškų mais
to patiekalų, veiks „laimės šu
linys", gros muzika. Tai gera 
proga mėgstantiems šokti ma
loniai pasilinksminti. Visi 
kviečiami. 

Ilga laiškų kel ionė. Laiš
kai, išsiųsti iš Londono Angli
joje liepos 10 d. oro paštu, Či
kagoje adresatą pasiekė tik 
rugpjūčio 10 d.... 

Atnaujinta X Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso „In-
terneto" svetainė. Jos adresas: 

www.rapidnet.net.au/-aljs/ 
Congress2000.html 

Atveskite savo va ikuč ius 
ir vaikaičius į „Pipirų ratelį"! 
Ratelyje dar liko vietos pirma
dieniais iš ryto nuo 9:30 val.r. 
iki 11:30 val.r. (vaikučiams 
nuo 14 mėn. iki 24 mėn.) ir 
trečiadieniais nuo 12 vai. iki 2 
val.p.p. (vaikučiams, kuriems 
daugiau kaip 22 mėn.). Ren
kamės Lemonte, Pasaulio lie
tuvių centre. Kreipkitės į Ely
tę Reklaitytę-Sieczkowski tel. 
708-403-7858 tarp 9 val.r. ir 5 
val.p.p. Dėmesio! Šiais metais 
vaikus priiminėsime tik iki 
spaliol d. 

PASKELBTA ŽALIŲ KORTELIŲ — 
DV-2002 LOTERIJA 

Kai kas ir ašarą nubraukė, matydamas, kaip šauniai čia-čia-čia per „Draugo" gegužinę šoko Meno mokyklėles 
mokinukai Ieva Misiūnaitė ir Jonas Sereikis. 

KVIEČIAME MOKYTIS MENŲ IR ŠOKIŲ 
Pastaruoju metu tiek JAV, 

tiek kitose pasaulio valstybėse 
pastebimas aktyvesnis popa-
mokinis darbas su vaikais ne 
tik sporto srityje, bet ir kultū-
riniame-meniniame auklėji
me. Vis labiau ir labiau pripa
žįstama, kad sportas, grūdi
nantis fiziškai, dažnokai ska
tina ir agresyvumą. Žmogaus 
intelektualiniam vystymuisi 
viena iš svarbiausių vietų ten
ka literatūrai, menams. Ne at
sitiktinai tai perpratę, dauge
lis tėvų pašėlusiu greičiu besi
sukančiame pasaulyje stengia
si lavinti savo atžalų meni
nius gabumus, agresyvumą 
keičiant švelnumu. 

Meno mokyklėlė pradeda 
trečiuosius mokslo metus. Jau 
įsirašėme į lietuvių bendruo
menės kultūrinių įvykių gyve
nimą. Esame matomi ir girdi
mi bei kviečiami dalyvauti 
įvairiuose renginiuose, patys 
rengiame ne vieną dailės sky
riaus moksleivių darbų paro

dą, piešinių ant asfalto kon
kursą. Tai tam tikras pripaži
nimas ne tik dėstytojams, bet 
ir moksleiviams. Taip pat da
lyvavome ne viename Čikagos 
miesto renginyje. Tai puiku. 

Lemonto skyriuje antradie
niais pakviesime vaikus į dai
navimo, dailės, fortepijono, gi
taros, choreografijos (baleto 
bei pramoginių-sportinių šo
kių kryptis), kanklių pamo
kas. Šiek tiek naujovių šiais 
metais. Norime įkurti vaikų 
dainavimo studiją: 3-5 metų 
amžiaus vaikams skiriama 
dainavimo - žaidimų klasė. 
Visi vyresni bus skirstomi į 
dvi amžiaus grupes. Mokslei
viai turi puikias sąlygas vienu 
atvykimu lankyti dvi ar tris 
pamokėles. Paprastai mažes
nieji lanko dainavimo ir dailės 
ar šokio ir dailės klases. Kiek 
vyresni lanko tris klases - dai
navimo, šokio ir dailės. 

Nuo 7 metų kviečiame į gita
ros ir kanklių klase?. Forte-

Nuotr. Jono Kuprio 
pijono pamokas gali lankyti ir 
jaunesni moksleiviai. 

Ketvirtadieniais kviečiame 
jaunimą nuo 14 metų ir vyres
nius. Norime mokyti dainavi
mo, salės (ballroomdance) šo
kių. Jei susirinks pilna klasė, 
vyks ir dailės pamokos. Šešta
dieniais Čikagos Jaunimo cen
tre po lituanistinės mokyklos 
pamokų moksleiviai gali lan
kyti choreografijos (baleto ir 
pramoginių-sportinių šokių), 
dailės, dramos, gitaros ir 
kanklių klases. 

Meno mokyklėlės naujų 
mokslo metų atidarymas su 
trumpa menine programa 
vyks rugsėjo 7 d., ketvirtadie
nį, 6:30 val.v. Lemonte. Čia 
bus galima užsiregistruoti ir 
pasirinkti klases. Šeštadienį, 
rugsėjo 9 d., po lituanistinės 
mokyklos mokslo mėtų atida
rymo įvyks ir Meno mokyk
lėlės naujųjų mokslo metų ati
darymas su trumpa menine 
programa. Bus galima užsire
gistruoti. Kviečiame visus! 

Ligija Tautkuvienė 

Skelbimai 
• „PENSININKO" žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, te l . 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• Li thuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja rėmėjams, 
kurie nusipirko loterijos bilie
tus, ir pridėjo auką paremti 
LML veiklą. Jonas Žymantas 
(Chicago) įsigijo loterijos bilie
tus ir pridėjo $450 auką. Ka
zys Rudaitis (Marina del Rey; 
ir Antanas ir Gabrielle Bak
šiai (W. Hartford) pridėjo po 
$100. V. Victor Lapatinskas 
(Seattle) ir Patricia Streeter 
(Detroit) — po $95 ir Bronė 
Šimkus įSanta Monica) — $75 
auką. (sk) 

Tvarkingas j a u n a s vaiki
nas ieško išsinuomoti kam
barį- Skambinti Aidui, tel . 
708-598-4995 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M36S.Puta»kiRd.Chk»go,IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaltia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Sefttad 9v.r iki 1 v.p.p. 

K;i-p ir.is V;iitkii> dalyvavo Draugo" trr̂ H/jiM-s vaikų piešimo konkm ><• 
:t ii-kmo. kai[> Į)ICM-savo šeima Nuotr Jono Kuprio 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-2844)100-. 

TeL 630-287-0200, Letnont, IL 

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

• Automobi l io , n a m u ir 
l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9 4 3 9 S. 
Kedzie Ave., E v e r g r e e n Pk., 
IL 60805-2323. TeL 708-422-
3455. 

• Labdaringas R a s t e n i ų 
fondas atsiuntė $10,000 — 
tai auka — pagalba Lietuvos 
našlaičiams 'aikams. Lietu
vos vaikų virdu nuoširdus 
ačiū! „Lietuvos N a š l a i č i ų 
globa", 2711 W e s t 71st 
Street , Chicago, IL 60629. 

* (sk) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, DL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. V i s ų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis są lygomis . Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

•DĖMESIOLVEDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL -istemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer A v e . , Chi
cago, IL 60629. Te l . 773-927-
9091. Sav. Petras B e r n o t a s . 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būreli-, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams, daugiavai
kėms šeimoir- bei studentams 
Lietuvoje. AUKOJO: Vaiva Buc-
mytė $120 tęsti mergaitės 
metinę paramą, Aldona Riš
kutė $240 lesia mergaites 
metinę paramą. Labai ačiū! 
„Saulutė" 419 W e i d n e r Rd., 
Bu f falo Grove, IL 60089, 
tel. (847) 537-71949, T a x I.D. 
#36-3003339. (sk) 

• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 
paminklą , aplankykite 8 t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai . TeL 773-
2334335. 

• Almos fondui aukojo: 
A.a. Stefanijos Sviderskie-
nės atminimą pagerbdami, 
Kęstutis ir Aldona Šontai $50. 
Almos vardu reiškiame užuo
jautą velionės artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame! Praei
tos savaitės pranešime buvo 
padaryta klaida, A.a. Regi
nos Matulevič iūtės Sriu-
bienės atminimą pagerbda
mi, Almos fondui aukojo ne 
Aldona ir Juozas Šilkaičiai, 
bet Aldona ir Juozas Šulai-
čiai. Už klaidą atsiprašome. 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių Tax. I.D. 36-4124191. Če
kius rašyti „Lithuanian Or-
phan Care", pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siųsti: 
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629. (sk) 

• Leonas Barmus, Chica
go, IL atsiuntė $400 Lietuvos 
vaikų paramai. Marlene Za-
vada, Medford Lakęs NJ at
siuntė $50 auką Lietuvos vai
kams. Bronė ir Alfonsas 
Nakai, Chipley, FL pratęsda 
m i paramą našlaičiui Lietu
voje, atsiuntė $150. Gražina 
Kenter, Danbury, CT globoja
mai našlaitei, kitų metų para
mai atsiuntė — $150. Wil-
liam Rozait is , Greenvvood, 
IX yra naujas Lietuvos vaikų 
globėjas, atsiuntęs $150. Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame 
visiems geriesiems žmonėms 
už jų aukas, už jų paramą. 
„Lietuvos Našlaičių globa", 
2711 West 71 st Street, Chi
cago, IL 60629. (sk) 

Pagal 1990 m. imigracijos 
įstatymą JAV kasmet loterijos 
būdu išdalinama 55,000 žalių 
kortelių įvairiems pasaulio 
kraštams. Laimingieji, atitin
kantys reikalavimus, yra at
renkami kompiuterių loterijos 
būdu. Vizos — „žalios kor
telės" yra proporcingai padali
namos visiems šešiems pa
saulio žemynams. Daugiau 
vizų skiriama tiems kraštams, 
kurių mažiau žmonių yra imi
gravę į Ameriką. Kraštai iš 
kurių per paskutinius 5 metus 
į Ameriką imigravo 50,000 ar 
daugiau asmenų, negali daly
vauti šioje loterijoje. Nei vie
nas kraštas negauna daugiau 
nei 7 proc. skirtų vizų. Šiais 
metais loterijoje DV — 2002 
negali dalyvauti šių kraštų pi
liečiai: Kanados, Kinijos, Ko
lumbijos, Dominikonų Re
spublikos, EI Salvadoro, Hai
čio, Indijos, Jamaikos, Meksi
kos, Pakistano, Filipinų, Pietų 
Korėjos, Anglijos (išskyrus 
Šiaurinę Airiją) ir Vietnamo. 

Prašymai — pareiškimai 
dalyvauti šioje DV-2002 vizų 
loterijoje turi būti gauti nuo 
2000 m. spalio 2 d., pirmadie
nio, vidudienio iki lapkričio 10 
d., trečiadienio vidudienio. 
Prašymai, atėję prieš ir po 
nustatytos datos, bus neskai
čiuojami — išmesti, nepaisant 
pašto antspaudo datos. Taip 
pat prašymai, siunčiami klai
dingu adresu, bus išmesti. 

Kas loterijoje gali dalyvauti? 
Loterijoje gali dalyvauti tie as
menys, kurie yra piliečiai 
kraštų, turinčių teisę dalyvau
ti loterijoje, ir tie asmenys 
taip pat turi atitikti nustaty
tus mokslo ar pasiruošimo 
darbui reikalavimus. 

Asmenys, pagal JAV reika
lavimus, turi būti baigę bent 
gimnaziją — pradžios ir 

, aukštesnę mokyklą, 12 metų 
mokslą.' Arba turi turėti dvejų 
metų patirtį amato, įgyto pa
skutinių penkerių metų laiko
tarpyje. Amato, kurio išmokti 
reikia dvejų mokslo ir patir
ties metų. Asmenys, neturin
tys reikalaujamo mokslo ar 
amato, negaus vizos — „žalios 
kortelės". 

Prašytojai bus diskvalifikuo
ti, iei jie siųs daugiau nei vieną 
prašymą. Prašytojas turi pats 
pasirašyti prašymą savo kal
bos alfabetu. Nepasirašyti pra
šymai nebus skaičiuojami. 
Siuntėjas turi priklijuoti ne 
senesnę nei 6 mėnesių savo fo
tografiją, antroje pusėje aiš
kiai užrašyti pavardę. Nėra 
nustatyta specifinio formato 
prašymo siuntimui. Ant pa
prasto popieriaus lapo ang
lišku šriftu aiškiai ranka ar 
mašinėle reikia pateikti to
kias žinias: 

1. Visą vardą ir pavardę. Pa
vardę reikia pabraukti. 

2. Gimimo datą ir vietą. 
Data: diena, mėnuo, metai. 
Vieta: miestas/kaimas, apskri
tis, kraštas. 

3. Prašytojo pilietybes 
kraštą, jei kitas nei gimimo. 
Pvz., gimęs Rusijoje, Vokieti
joje asmuo, bet gyvena Lietu
voje ir yra Lietuvos pilietis. 
Tai turi atitikti tą valstybę, 
pagal kurią prašote dalyvauti 
vizos loterijoje. Mūsų atveju 
— Lietuva. 

4. Vardus, pavardes, sutuok-
• tinio ir vaikų (jei tokių yra) gi

mimo vietas ir datas. Neuž
rašę sutuoktinio ir vaikų, ga
lite boti diskvalifikuoti. 

5. Užrašyti visą ir tikslų 
adresą. Tuo adresu bus siun
čiamas pranešimas, jei lai
mėsite. Galima užrašyti ir te? 
lefono numerį, bet nebūtinai. 

6. Fotografija. Reikia pridėti 
fotografiją, kuri yra ne se
nesnė nei 6 mėnesių. Fotogra
fija turi boti tik prašytojo, bet 
ne sutuoktinio ar vaikų. Fo
tografijos dydis — keturkam
pis 1.5 inch arba 37 mm. Ant 

fotografijos turite užrašyti 
savo vardą ir pavardę ir su 
permatomu lipinuku pritvir
tinti prie prašymo. 

7. Prašymai — formos turi 
boti prašytojo pasirašytos! 

š i informacija — prašymas 
turi boti idėtas į voką ir siun
čiamas paprastu paštu. Voko 
dydis: yra leistini dviejų rūšių 
dydžiai — tai didelis legalus ir 
normalus mažas. Voko dy
džiai: ilgis 6 ar 10 inch (15 ar 
25 cm), plotis 3 1/2 inch arba 4 
1/2 inch (9 arba 11 cm). Siun
čiant kairėje viršuje užrašyti 
kraštą — mūsų atveju Lietuva 
— Lithuania, po to vardą ir 
pavardę ir visą adresą. Adre
sas turi būti tas pats, kurį 
užrašėte prašyme. Voko vidu
ryje užrašyti siuntimo adresą. 
Šiais metais adresas yra: DV-
2002 program, Kentucky Con-
sular center, Lexington, KY 
41903, USA. 

Adresas visiems yra tas 
pats, tik 6 geografiniams re
gionams — žemynams yra 
skirtinti pašto kodai. Europos 
kraštams kodas yra 41903. 

Laimingieji bus išrinkti lote
rijos būdu kompiuteriu iš visų 
atsiųstų legalių prašymų-for-
mų. Išrinktiesiems — laimin
giesiems bus pranešta paštu 
2001 metų gegužės — liepos 
mėnesiais. Su laimėjimo pra
nešimo laišku bus atsiųsta 
visa informacija tolimesnei 
„žalios kortelės'' gavimo pro
cedūrai. 

Neišlošusiems nebus pra
nešta. JAV ambasadoms ir 
konsulatams įvairiuose kraš
tuose nebus siunčiami laimė
tojų sąrašai. 

Sutuoktinis/ė ir nevedę vai
kai iki 21 metų, išlošus vie
nam iš jų „žalią kortelę", auto
matiškai tampa tokios korte
lės gavėjais. 

DV-2002 vizos bus išduotos 
tarp 2001 m. spalio 1 d. — 
2002 m. rugsėjo 30 d. Daly
vaujantys šioje loterijoje turi 
atitikti visus reikalavimus ir 
JAV įstatymus, kad išlošę 
gautų „žalią kortelę". Lai
mėjusieji ir jų šeimos nariai 
turės susitvarkyti visus do
kumentus ir atvažiuoti į Ame
riką iki 2002 m. rugsėjo 30 d. 

Dalyvavimas loterijoje nieko 
nekainuoja. Pasisamdymas 
įvairių pildytojų ar pan. nesu
teiks ypatingo būdo laimėti. 
Atsargiai su asmenimis, kurie 
už pinigą žada padėti laimėti, 
tai neteisybė. Vyras ir žmona 
gali kiekvienas atskirai daly
vauti loterijoje. Kiekvienas 
turi pats pasirašyti savo for
mą prašymą. Kada loterijoje 
dalyvauja šeima, tik pagrindi
nio prašytojo nuotrauka pri
dedama — to, kuris pasirašo 
formą. 

Nėra nustatyta amžiaus ri
ba prašymų pildymui, bet, 
atsižvelgiant į mokslo ir darbo 
patyrimo reikalavimus, prašy
tojas turi boti bent 18 metų 
amžiaus. 

Žinokite, kad šiai loterijai 
galioja nelegalaus išbuvimo 
Amerikoje pabaudos. Išbuvę 
be galiojančios vizos 180 
dienų, išvažiavę iš Amerikos, 
negalėsite grįžti 3 metus, o 
išbuvę be galiojančios vizos 
daugiau kaip metus, ne
galėsite įvažiuoti į Ameriką 10 
metų. Visi laimėtojai turi 
tvarkyti savo dokumentus 
jiems paskirtose JAV ambasa
dose ar konsulatuose. Kai ku
rie laimėtojai, kurie legaliai 
gyvena Amerikoje, galės tvar
kyti dokumentus Amerikoje. 

Naudotasi medžiaga iš „Uni
ted States Department of 
State Bureau of Consular Af-
fairs DV-2002 Viza BuUetin". 

š į biuletenį galima rasti in
ternete: http://travel.state.gov. 

P.S. „Seklyčioje" galima gau
ti prašymų formas, kurias mes 
paruošėme pagal reikalavi
mus.' Birut* Jasait ienė 

http://www.rapidnet.net.au/-aljs/
http://travel.state.gov



