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Konservatoriai ir politkaliniai į 
Seimo rinkimus eis kartu 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Konservatoriai bei 
politkalinių ir tremtinių są
junga paskelbė savo bendra
darbiavimą Seimo rinki
muose. Ketvirtadieni Tėvynės 
sąjungos vadovas Vytautas 
Landsbergis ir Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos 
(LPKTS) pirmininkas Povilas 
Jakučionis pasirašė susita
rimą, kuriuo patvirtinamas 
suderintas bendras kandidatų 
daugiamandatėje apygardoje 
sąrašas bei kandidatų iš
dėstymas vienmandatėse apy
gardose. 

„Esame artimiausios poli
tinės jėgos, nepriklausomy-
binės ir išmėgintos", žur
nalistams sakė V. Landsber
gis. Jis pabrėžė, kad abiejų 
partijų bendradarbiavimas 
yra ypač vertingas, nes pirmą 
kartą per 10 nepriklauso
mybės metų šios abi jėgos į 
Šeinio rinkimus eina išvien. 

Remiantis susitarimu, i kon
servatorių kandidatų sąrašą 
įtraukiami 22 LPKTS kandi
datai. Į pirmąjį dvidešimtuką 
patenka P. Jakučionis (4 vie
ta), generalinis urėdas Benja
minas Sakalauskas (14 vieta) 
bei žemės ūkio viceministras 

Vytautas Grušauskas (19 vie
ta). 

Be to, pasak susitarimo, 
TS(LK) įsipareigoja remti 
LPKTS kandidatus ir nekelti 
savo kandidatų septyniose 
vienmandatėse apygardose — 
Justiniškių, Dainų, Kretingos, 
Zarasų-Visagino, Vilniaus-Šal-
čininkų, Ukmergės ir Varė-
nos-Eišiškių. 

LPKTS, savo ruožtu, įsi
pareigoja remti kitose apygar
dose iškeltus konservatorių 
kandidatus. 

Stebėtojų nuomone, šios su
tarties pasirašymas byloja tai, 
kad pirmą kartą Seimo rin
kimuose vienmandatėse apy
linkėse dešiniosios partijos 
tarpusavyje nekonkuruos. 
Kaip. žinoma, konservatoriai 
derasi su Lietuvos krikščionių 
demokratų partija dėl nekon-
kuravimo vienmandatėse apy
gardose. Jau sutarta, kad TS 
(LK) ir LKDP tarpusavyje ne
konkuruos 44 apygardose. 

Kaip sakė TS(LK) vykdoma
sis sekretorius Jurgis Razma, 
pasirašytąja sutartimi nėra 
sudaroma tikroji koalicija, nes 
bendras sąrašas bus teikia
mas registruoti TS{LK) vardu. 

„Senukų" firmos sargas 
prisipažino nužudęs kolegas 

Nuotr: Pasaulio lietuvių bendruomenes X Seimo atidarymo smarka. 

Kada bus atstatyti Lietuvos 
Valdovų rūmai? 

Vilnius, rugpjūčio 18 d. reikšmę, archeologinių tyri-

Kaunas, rugpjūčio 18 d. 
(BNS) — Sulaikytas prekybos 
centro „Senukai" apsaugos 
darbuotojas Vladimiras Vla-
dimirovas prisipažino prieš sa
vaitę nužudęs keturis savo 
bendradarbius. 

Tiriant keturių AB „Se
nukai" apsaugos darbuotojų 
Vyto Miliučio, Laimio Jasins-
ko, Liudgardo Čereko ir Vikto
ro Efremovo nužudymo bylą, 
ketvirtadienį policijos parei
gūnai toliau atliko operatyvi
nius veiksmus, kratas bei 

* Lietuvos l iberalu sąjun
ga (LLS), jei gautų rinkėjų 
įgaliojimą spalio 8 d. vyk
siančiuose Seimo rinkimuose, 
siektų, kad naujosios vyriau
sybės premjeru būtų paskirtas 
partijos vadas 44 metų Rolan
das Paksas. Dabartinis Vil
niaus meras R. Paksas 1999 
m. jau ėjo premjero pareigas 
ankstesnėje konservatorių vy
riausybėje, bet atsistatydino, 
prieštaraudamas sutarčiai dėl 
bendrovės „Mažeikių nafta" 
akcijų pardavimo JAV verslo
vei „Williams International". 
Netrukus po to jis išstojo ir iš 
konservatorių partijos, vėliau 
tapo liberalų vadovu. Gavusi 
rinkėjų pasitikėjimą, partija 
finansų ir ūkio ministrais siū
lytų R. Pakso vyriausybėje 
šias pareigas jau ėjusius Joną 
Lionginą ir Eugenijų Maldei-
kį. Užsienio reikalų ministru 
LLS siūlytų parlamentarą Al
vydą Medalinską, kultūros 
ministru — Lietuvos naciona
linės filharmonijos direktorių 
Gintautą Kėvišą. IBNSI 

* Garsus Te is ių aludaris, 
įtrauktas į Guiness pasaulio 
rekordų knygą už tai, kad šie
met kovo 4 d. su barzda pakė
lė merginą, sveriančią beveik 
56 kilogramus, Antanas Kont
rimas pats kelia savo kandi
datūrą į Seimą ir pradėjo rink
ti jį remiančių rinkėjų para
šus. A. Kontrimas politikos 
„pradžiamokslį" pradėjo Tel
šių rajono savivaldybės Tary
boje. J vietos valdžią jis buvo 
išrinktas pagal Naujosios są
jungos sąrašą, tačiau šiai par
tijai nepriklauso. < E I U > 

įtariamojo įvykdžius šį nusi
kaltimą V. Vladimirovo paro
dymų patikrinimą. 

Pasak Kauno apygardos vy
riausiojo prokuroro Gintaro 
Jasaičio, nešališki šio nusikal
timo įrodymai yra rasti gink
lai. Prie namo, kur kambarį 
nuomojo V. Vladimirovas, 
esančiame sandėliuke buvo 
surasti du pistoletai „Sig 
Sauer", pompinis šautuvas 
„Mosberg 500", šaudmenys ir 
keturios radijo stotys „Moto
rola". Visa tai praėjusį penk
tadienį buvo pagrobta iš nu
žudytųjų. Be to, pasak G. Ja
saičio, rastas šautuvas „Erma 
Verkė" su duslintuvu, iš kurio 
buvo nušauti apsauginiai dar
buotojai. 

Šiame sandėliuke buvo ras
ta ir daugiau ginklų, tačiau 
kokių, prokuratūros darbuoto
jai atsisako nurodyti. Arti
miausiu metu bus atliekamas 
šių ginklų tyrimas ir neatme
tama galimybė, kad gali būti 
išaiškinta ir daugiau nusikal
timų. 

Pasak Kauno apygardos pro
kuratūros pareigūnų, sulaiky
tasis savo kolegas nužudė 
siekdamas užvaldyti jų tu
rėtus ginklus, tačiau neži
noma, kokiu tikslu. V. Vladi
mirovas nusikaltimą įvykdė 
vienas. Nušovęs keturis bend
radarbius, jis kitą rytą aėjo į 
darbą ir net padėjo surasti L. 
Čereko lavoną. 

V. Vladimirovui ketinama 
skirti sveikatos patikrinimą, 
kuris nustatys, ar įtariamasis 
yra pakaltinamas ir gali atsa
kyti už savo veiksmus. 

Teisėsaugos pareigūnai V. 
Vladimirovo nuomojamame 
bute Aušros gatvėje apsilankė 
netrukus po to, kai penkerius 
metus „Senukų" apsaugos pa
dalinyje dirbęs vyras kitą 
dieną po nusikaltimo pareiškė 
norą išeiti iš darbo. Įtarus 
bendradarbių nužudymu, V. 
Vladimirovas buvo sulaikytas 
praėjusį pirmadienį, kai ap
saugos darbuotojo namuose 
per kratą buvo rasta 50 mažo 
kalibro šovinių ir pistoleto 
duslintuvas. Iš pradžių įta-

(Elta) — Valdovų rūmų atsta
tymas dabar, pasitinkant Lie
tuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetį, turi tapti svar
biausiu viso pasaulio lietuvių 
projektu. Tai buvo pareikšta 
Vilniuje vykstančio Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB) 
Seimo penktadienio posėdyje. 

Iki 1990 metų, sakė PLB at
stovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis, didžiausias mūsų 
sietis buvo Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimas. Da
bar, pabrėžė jis, nors vykdome 
daug įvairių bendrų projektų, 
pirmenybę turėtume suteikti 
Valdovų rūmams. 

Prieš 200 metų carinės oku
pacinės valdžios nugriauti ir 
dabar atstatyti Valdovų rūmai 
Vilniuje taptų valstybingumo 
simboliu, būtų reikšmingiau
sias paminklas Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmečiui. 
Finansai, sąmata, pasak G. 
Žemkalnio, neturėtų būti 
kliūtis užsibrėžtam tikslui. 
Lėšų galima surinkti, svar
biausias dalykas — idėja ir jos 
visuotinis palaikymas. Užsie
nio lietuviai sieks, kad Lietu
vos vadovybė padarytų poli
tinį sprendimą dėl Valdovų 
rūmų atstatymo, kad būtų 
priimti būtini dokumentai. 

„Mes pasirengę tuoj pat 
pradėti akciją. Ieškosime tur
tingų mecenatų Vokietijoje, 
Kanadoje, JAV, kitose šalyse, 
prašysime, kad padėtų išleisti 
populiariai parengtų, iliust
ruotų leidinių apie Vilniaus 
pilis, Valdovų rūmus, jų reikš
mę. Platindami leidinius, ei
sime į mokyklas, į įvairias lie
tuvių organizacijas ir rink
sime aukas. Pradžioje kas 
dolerį, kas du | iam tikslui 
paaukos, tačiau per ilgesnį 
laiką tikrai bus galima surink
ti pakankamai solidžią sumą", 
sakė PLB valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas. 

Jeigu kiekvienas lietu*»s 
paaukotų po 10 litų arba po 
tris dolerius, yra apskaičiavę 
Vilniaus pilių tyrinėtojai, vie
nuoliktojo PLB Seimo po
sėdžiai jau galėtų vykti atsta
tytų Valdovų rūmų Didžiojoje 
salėje. 

Apie Vilniaus pilių ir konk
rečiai vienos jų / dalies — 
didžiųjų kunigaikščių — Lie
tuvos valdovų rūmų istorinę 

riamasis buvo sulaikytas 48 
valandoms, o trečiadienį eis
mas leido jį suimti mėnesiu' 

Rusijos Federacijos Kazach
stano srityje, Karagandoje gi
męs V. Vladimirovas Lietuvoje 
gyvena nuo 1969 metų. Jis 
nėra sukūręs šeimos, tačiau 
pasižymėjo tuo, kad dažnai 
keitė darbovietes ir profesijas. 

nėjimų rezultatus PLB Seimo 
penktadienio posėdyje trum
pus pranešimus skaitė Lietu
vos mokslininkai — istorikai, 
archeologai, paveldosauginin-
kai, muziejininkai. Buvo pa
brėžta, kad po ilgų diskusijų 
žymiausi Lietuvos istorinio 

Gedimino Žilinito I Eltai nuotr. 

paveldo specialistai yra priėję 
prie vieningos nuomonės, kad 
Valdovų rūmų atstatymas yra 
geriausias ir pigiausias at
kastų liekanų konservavimo 
būdas. 

„Čia, Vilniuje, Valdovų rū
muose, buvo kuriama Žalgirio 
mūšio strategija, čia buvo tie
siamas Lietuvai kelias į Va
karų Europą", sakė archeolo
gas Vytautas Urbanavičius. 

Po sprogimo Rygoje susirūpinta 
Lietuvos saugumu 

Viln ius , rugpjūčio 18 d. 
(BNS) — Ketvirtadienio popie
tę Rygos centre esančioje uni
versalinėje parduotuvėje 
„Centrą" nugriaudėjo du spro
gimai, per i r i u o s sužeista 
daugiau nei 35 žmonės, trys 
iš jų sunkiai. 

Kaip sakė Lietuvos Vals
tybės saugumo departamento 
(VSD) generalinis direktorius 
Mečys Laurinkus, po sprogdi
nimo Latvijos Saugumo polici
ja ir Lietuvos VSD palaiko 
ryšį, kolegos iš Latvijos su
teikė tam tikros informacijos. 
Anot M. Laurinkaus, Latvijoje 
dabar tiriamos kelios sprogdi
nimo prielaidos, kurios susiju
sios su vidaus ir išorės veiks
niais. Jei paaiškėtų, kad tero
ristų pėdsakas veda į užsienį, 
tyrimą iš Latvijos Vidaus rei
kalų ministerijos perimtų Lat
vijos Saugumo policija. 

Anot M. Laurinkaus, nors 
kova su vidaus terorizmu yra 
ne VSD, o Vidaus reikalų mi
nisterijos Policijos departa
mento darbas, VSD nuolat 
analizuoja galimas grėsmes 
kaupia informaciją, yra pasi
ruošusi suteikti policijai tech
ninę ir kitokią pagalbą. 

VSD vadovo teigimu, padėtį 
apsunkina tai, kad dažnai 
sprogdinimai nebūna iki galo 
ištiriami, neįmanoma patvir
tinti prielaidu. Sunku atskirti, 
kada veikia teroristai, o kada 
— tradiciniai organizuoti nu
sikaltėliai, teroro priemonė
mis besiaiškinantys tarpusa
vio konkurencijos santykius. 

Pasak M. Laurinkaus, VSD 
tiesiogiai imtųsi priemonių 
prieš terorizmą tuo atveju, jei
gu būtų duomenų, kad šia 
veikla užsiima teroristinė or
ganizacija. 

T.iin tarpu didžiausi Lietu-
*>** Jirekybos tinklai, turintys 
parduotuves įvairiuose Lietu
vos miotuose, iš esmės ramiai 
reagavo į prekybos centro 
sprogdinimą Rygoje. Vieninte
lio SPAR prekybos centrų 
tinklo vadovai patvirtino, jog 
bus imtasi papildomų saugu
mo priemonių, tačiau jų nesu
konkretino 

Lietuvos premjeras Andrius 
Kubilius penktadienį nusiuntė 
užuojautos telegramą Latvijos 

vyriausybės vadovui Andriui 
Beržiniui dėl teroristinio 
sprogdinimo Rygoje, drauge 
ragindamas Baltijos valstybes 
vienytis kovai su terorizmu. 

Reaguodama į teroristinį 
sprogdinimą Rygos prekybos 
centre, Vilniaus policija para
gino miesto gyventojus ir sve
čius būti apdairesniems ir at
sargesniems. 

„Nors sostinės policija kol 
kas užtikrina vilniečių saugu
mą ir neturi informacijos apie 
galimus panašius atvejus mū
sų šalyje, vis dėlto privalome 
įspėti visus sostinės gyvento
jus, prekybos centrų, kitų ob
jektų vadovus ir masinių ren
ginių organizatorius būti bud
riems ir atsargesniems", rašo
ma penktadienį išplatintame 
Vilniaus vyriausiojo policijos 
komisariato pranešime. 

* Naujosios sąjungos (so
ciall iberalu) pirmininkas 
Artūras Paulauskas neatmeta 
galimybės po Seimo rinkimų 
bendradarbiauti su kadenciją 
baigusio prezidento Algirdo 
Brazausko vadovaujama so
cialdemokratine koalicija. 
Nors A. Paulauskas teigia, 
kad socialliberalai pirmiausia 
ieškos ryšių su kitomis vadi
namojo „Naujosios politikos" 
sparno dalyvėmis — Centro, 
Liberalų ir Moderniųjų krikš
čionių demokratų sąjungomis 
— nepaneigiama galimybė, 
kad, susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, gali būti sudaro
ma porinkiminė valdančioji 
koalicija su kairiaisiais. Dėl 
santykių su visa kairiųjų są
junga, tai NS laikosi tokios 
nuostatos — „nedeginti tiltų" 
su ja, nes dar neaišku, ar vi
sos keturios „Naujosios politi
kos" partijos gaus pakanka
mai įgaliojimų Seime, kad ga
lėtų sudaryti naują vyriausy
bę. < Elta i 

* Laikinai e inantis pa
reigas Mokesč iu inspekci
jos viršininkas Henrikas Ta
mulis nepritaria Lietuvos sa
vivaldybių asociacijos posėdy
je pareikštai merų nuomonei, 
kad savivaldybės įvarytos į 
kampą. „Tai rinkimų propa
ganda, kad savivaldybės neiš
gyvens", sakė H. Tamulis. -EIU> 

JAV Demokratų ir Respublikonų 
partijų programų bruožai 

(Pabaiga. Pradžia N'r 161, 08.13) 
Nusikalstamumas: 
Demokratai pasisako už policininkų skaičiaus didinimą, baus

mių už sunkiausius nusikaltimus ir amnestijos įstatymų griežtini
mą, ragina dažniau atlikti DNR tyrimus kai kuriose bylose, kai 
gresia mirties bausmė; remia Aukų teisių konstitucinę pataisą, 
siekia griežtinti bausmes už narkotikų pardavimą vaikams bei 
priimti įstatymus dėl nusikaltimų iš „neapykantos". 

Respublikonai remia bausmių sugriežtinimą už narkotikų, įs
kaitant amfetaminą bei „Ecstasy", vartojimą ir gamybą, pasisako 
ut bendruomenėse vykdomas programas nesunkiai nusikaltusie-
siems pirmą kartą bei už Aukščiausiojo teismo išskirtinės teisės 
reformą, kai dėl procedūrinių priežasčių apribojamos galimybės 
išlaisvinti nusikaltėlius. Respublikonai taip pat remia konstituci
nes pataisas dėl nusikaltimų aukų teisių. 

Prekyba 
Demokratai ketina į visus prekybos susitarimus įtraukti nuosta

tas dėl aplinkos apsaugos ir darbo saugos, atverti rinkas kitose 
valstybėse, stiprinti darbuotojų ir žmogaus teises, suteikti prezi
dentui didesnes galias derėtis dėl naujų prekybos susitarimų, taip 
pat sudaryti naujus prekybos susitarimus, kad būtų mažinamas 
prekybos deficitas. 

Respublikonai žada pradėti naują derybų ratą ir atgaivinti Pa
saulinės prekybos organizacijos pokalbius dėl žemės ūkio bei pa
slaugų tiekimo, suteikti naujam prezidentui galias skubiai suda
ryti naujus susitarimus, baigti derybas dėl prekybos kliūčių auto
mobilių, sunkiosios pramonės, tekstilės bei kitų produktų importo, 
plėtoti Amerikos laisvosios prekybos erdvę, sugriežtinti eksporto 
kontrolę siekiant apriboti karinių technologijų sklaidą. 

Socialinė apsauga: 
Demokratai biudžeto perteklių ketina panaudoti pensijų prog

ramų fondui, sukurti atskirą, savanoriškų ir neapmokestinamų 
santaupų sistemą, papildomą paskolomis iš vyriausybės mokesčių. 
Respublikonai ketina leisti darbuotojams dalį savo privalomų So
cialinės apsaugos mokesčių paskirti į asmenines pensijų investici
jas akcijų rinkose. 

Sveikatos apsauga: 
Demokratai pasisako už platesnę medicinos pagalbą bei prie

žiūrą „Medicare", nuo varguomenės iki šeimų, kurios atsisako so-
I dalinio aprūpinimo ir pradeda dirbti, jie ketina leisti 55-65 metų 

amerikiečiams pradėti mokėti įmokas „Medicare" federalinei svei
katos draudimo programai, skirtai pagyvenusiems žmonėms ir ne
įgaliesiems, „Medicare" suteikti vaistų skyrimo lengvatą, suteikti 
Maisto ir vaistų tarnybai „visišką galią" užtikrinti, jog cigaretės 
nepatektų į vaikų rankas. 

Respublikonai nori smulkiems darbdaviams suteikti teisę su 
nuolaida pirkti grupinį draudimą, siūlo mokesčių kreditus žmo
nėms, norintiems įsigyti privatų sveikatos draudimą bei skatinti 
naudotis medicinos santaupų programomis. 

Švietimas: 
Demokratai žada įdarbinti dar milijoną mokytojų, įvesti privalo

mus kvalifikacinius egzaminus prieš pradedant dirbti, pagerinti 
arba uždaryti žlungančias mokyklas, nutraukti privilegijas pagal 
socialinius kriterijus; užtikrinti visiems ikimokyklinį mokymą bei 
mokesčių mokėtojų lėšas skirti valstybinėms, o ne privačioms mo
kykloms. 

Respublikonai žada padidinti vietinę mokyklų kontrolę, federa
linės programas sujungti į penkis fondus, kuriuose bus atsižvel
giama į studentų „išmatuojamą pažangą", finansuoti mokyklų če
kius (vouchers), kurie leistų tėvams pasinaudoti dalimi mokesčių 
pinigų, kad nusiųstų vaikus į privačias ar parapines mokyklas, di
dinti skaičių tų specialiųjų mokyklų, kurios yra alternatyvios val
stybinės mokyklos, skirtos specialių poreikių mokiniams. Jie taip 
pat nori skatinti taupymą švietimui, kad tėvai galėtų taupyti 
vaikų švietimui neapmokestinamų palūkanų sąskaitose 

Lietuva pareiškė priekaištus 
Izraelio aviacinei bendrovei 

Vilnius, rugpjūčio 18 d. 
(BNS) — Lietuvos valstybinės 
oro bendrovės „Lietuvos avia
linijos" (LAL) speciali komisija 
nustatė, kad Izraelio aviacinės 
bendrovės „EI Al" žemės tar
nybos šiurkščiai pažeidė lėk
tuvų aptarnavimo taisykles ir 
pareiškė jai pretenzijas dėl įsi
pareigojimų nevykdymo. 

Speciali LAL komisija tyrė 
įvykį Tel Avivo Ben Gurion 
oro uoste po to, kai vienas oro 
uosto darbininkas Izraelio 
spaudoje pareiškė išgelbėjęs 
nuo nelaimės LAL lėktuvą. 
Darbininkas teigė pakišęs sa
vo batą po Lietuvos „Boeing 
737" ratais ir taip jį sustab
dęs, kai šis dėl neva sugedusių 
stabdžių netikėtai pradėjo rie
dėti link judraus greitkelio. 

LAL generalinis direktorius 
Kęstutis Auryla, gavęs komisi
jos tyrimo išvadas, sakė, jog 
„EI Al" pažeidė antžeminio 
aptarnavimo taisykles, laiku 
po lėktuvo ratais nepakišus 
specialių stabdymo kaladėlių. 
Pasak K. Aurylos, LAL dėl to 
materialinių nuostolių nepaty

rė, todėl nereikalaus finansi
nės kompensacijos iš „EI Al", 
bet reikalauja, kad Izraelio 
bendrovė laikytųsi prisiimtų 
įsipareigojimų tinkamai ap
tarnauti Lietuvos lėktuvus. 

Anot LAL atstovų, rugpjūčio 
6 d. užsakomuoju skrydžiu į 
Ben Gurion uostą atskridusio 
Lietuvos ..Boeing 737" įgula 
pusę valandos nesulaukė po 
lėktuvo ratais pakišant stab
džių kaladėlių ir privažiuojant 
laiptų keleiviams. 

K. Aurylos teigimu, nebeįma
noma objektyviai nustatyti, ar 
lėktuvas per tą laiką išties bu
vo pradėjęs riedėti, tačiau nie
kas, be lėktuvo gelbėtoju apsi
skelbusio oro uosto darbuoto
jo, nepatvirtino, kad lėktuvas 
judėjo. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 19 d.: Šv Jonas F.udes. 

Argandas. Boleslovas i Balys). Emili
ja, Felicija. Jovilas, Tolvina. 

Rugpjūčio 20 d.: Šv. Bernardas. 
Beržas, Neringa. Svajūnas. Tolvinas 

Rugpjūčio 21 d.: Sv Pijus X. Bu
kontas. Gaudvyda-. Joana. Kazimie
ra i Kaze). Medeine. Pijus. 2aibone 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

SENDRAUGIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE 2000-SIAIS METAIS 

Dainava — 
Ramybe. Vienuma. 
Saulėlydis ant kalno, 
Tviskėjimas vandens Spygly, 
Miškų ošimas... 

Tai Tavo Viešpatie, 
pasaulis; 

Tai Tavo Meile, spindinti 
saulėlydžiu; 

Tai Tavo Meilė, kurią jaučiu 
vienumoj 

Ir Spyglio ežero vandens 
tviskėjime... 

Ramybe jums, 
Žodžius Tavuosius ošia 

vėjas... 
Ramybe jums... 

Ir man ramu, 
Ir man ramu... 

Eilėraštis iš Dalios S tan i š -
kienės knygos „Einu namo". 

. Šį gražų gamtos kampel į , 
kasmet daugiau pasipuošiant} 
įvairiais paminkla is , s tatulo
mis, kryžiais ir medel ia is , 
kiekvienas matome savo aki
mis savaip ir juo dž iaugiamės . 
Mus džiugina ne tik g a m t o s 
grožis, bet ir draugai, pažįs ta
mi, naujai atvykstančios šei
mos ir visi t a m p a m e lyg didelė 
viena Dainavos še ima. Čia tel
pame visi: senel iai , s u a u g ę , 
jaun imas , vaikai ir vos ke le tos 
savaičių kūdikiai randa jauk ią 
vietelę. Š ia is meta i s t i lpome 
net 240 stovyklautojų — be
veik puse buvo vaikai. Girdė
josi, kad buvo ir dar daug iau 
norinčių dalyvauti šioje ateit i 
ninkų še imų savaitėje , bet 
pritrūko vietos . Čia miela pa
būti, atostogauti , nes čia, lyg 
pasakų pasaulis . . . 

Visi patenkinti , šypsosi , da
linasi mint imis , i šk lausome 
paskaitą v ieną už kitą įdomes
nę, valgome penkis kartus per 
dieną skanų maistą, paruoštą 
Aldonos Sol iūnienės ir jos pa
dėjėjų. Čia Vytauto Šol iūno 
nuostabi tvarka ir Nijolės Bal
čiūnienės subti lus vadovavi
mas didelei stovyklai . Nijolės 
iškabintas kiekvienos dienos 
tvarkaraštis ir sve ik in imas: 

„Sveiki atvykę į š ią nuosta
bią stovyklą, kurioje ga l ima 
džiaugtis vieni kitų draugyste , 
galime pamiršti kompiuterius , 
ei. pasta, telefonus ir kasdie
nio gyvenimo rūpesčius. Lin
kiu vis iems nuotaikingai ir 
smagiai praleisti šią savaitę". 

Gera čia būti! Ačiū Nijolei 
Balčiūnienei ir v i s iems, kurie 
pasiaukoję dirbate, gal net 
ištisus metus, kad ši stovykla 
būtų smagi v is iems s tovyklau
tojams. Stovyklai pas ibaigus 
nenoromis skirstomės namo ir 
vel laukiame kitos vasaros ir 
Dainavos stovyklos.. . 

Suvažiavome sekmadien io 
popietę. Stovykla prasidėjo 5v, 
Mišiomis. J a s aukojo prieš tris 
savaites naujai į švent intas 
kun. Kęstutis Kevalas, atvy
kęs iš Kauno. Pr i ta ikydamas 
žodį dienos evangelijos pamo
kymui, jis mus pasveikino sa
kydama-;, kad patys sau tu
rime padėkoti uz sute ik iamą 
sau laiką poilsiui. Kun. Kęstu
tis tapo mielu mūsų draugu. 
Po šv. Mišių skani vakariene 
ir sus ipažinimo vakaras. Rasa 
Lapkiene. talkinant jos vyrui. 
supažindino su naujomis šei
momis ir vadovavo įvairiems 
ža id imams. įjungdama visus: 
mažus , didel ius , jaunus , s e n u s 
- kas tik sut iko žaisti ir šok
ti. Sus ipaž in imo vakaras tapo 

smag iu tautosakos l inksmava-
kariu. 

P i r m a d i e n į p r a d e d a m e 
šv. Mišiomis. Paskui vėl iavų 
pakėl imas , pranešimai, gar
dūs pusryčiai. Po pusryčių va
dovai ir Rasa Poskočimienė su 
akordeonu vedasi jaunimą 
prie Spyglio ežero mokytis 
dainel ių, šokių, žaidimų. Rasa 
va ikams gerai pažįstama ir 
v is i vaikai su malonumu dai
nuoja iš širdies. Likusieji ren
kamės į salę paklausyti kun. 
dr. Kęstučio Trimako paskai
tos „Lietuvos jaunimas: religi
ja ir brendimas". Kun. Kęstu
tis aiškino, kad j a u n i m a s pa
žįsta gerą Dievą, art imą, ne-
baudžiantį . Moterys dažniau
sia pažįsta Dievą širdimi, kaip 
art imą draugą, gerą, atjau
čiantį . J a u n i m a s remiasi pa
t irt imi, pvz., fizinis blogis duo
da įvaizdį, kad Dievas juos 
saugoja nuo ne la imės . Jauni
m a s bręsta religiniais išgyve
n i m a i s , pažindamas Dievą la
bai artimą, savą. Po paskaitos 
— įvairūs klausimai ir pasida
l i n i m a s mintimis. 

Sugrįžta jaunimas iš anapus 
ežero. Laikas pietauti. Sta las 
a p d ė t a s įvairiausiais patieka
lais , kiekvienas gali rasti savo 
m ė g i a m ą maistą. Čia ir sriu
ba, ir didžiulis bl iūdas daržo
vių su įvairiais užsipylimais , 
m ė s a su bulvėmis, kugel iu ar 
ryžiais . Pasi taiko ir norinčių 
valgyt i varškę ar riešutinį 
sv ies tą su uogiene. Pasirinki
mui nėra galo, valgyk ką nori 
ir kiek nori... 

Po pietų e iname prie ežero 
maudyt is , poilsiaujame ar va
žiuojame į miestelį . Dauguma 
sus irenkame prie skaidraus 
Spyglio ežero. Vaikams tai ne
pakeič iama karalystė: j ie mie
lai stato smėlio pilis, plūdu
riuoja ir plaukia ežere, drau
gauja su tėvel iais , senel iais ir 
ats ikvėpimui nuo „sunkaus 
darbo" eina į valgyklėlę ieško
ti ledų, nors greitai girdime 
kvietimą pavakariams. Čia 
paprastai randame vais ių at
sigaivinimui po maudymosi . 

Vaikai 4:30 v. p.p. užimami 
įvairiais darbeliais ar žaidi
mais pagal tėvų iš anksto pa
siruošimą. Tėvai apsi ima dai
nuoti , sportuoti, repetuoti vai
dinimui, ar dar ilgiau poil
s iauti prie ežero. 

Vakarienė 6 v.v. Sta las vėl 
apkrautas gardumynais , šil
ta i s patiekalais — sunku ne
persivalgyti. Tie skanūs kom
potai, kisieliai, pudingai tikrai 
suvilioja ne vieną sotų stovyk
lautoją. 

Po vakarienės kitoj pusėj 
ežero — laužas. Pasirodo šei
mos, arba visa giminė, vaidin-
damos prie laužo paukščių te
mą. Laužą sumaniai veda Ta
das Kulbis, o paukščių matė
me įvairių, paukščių balsų 
girdėjome dar (vairesnių, net 
miške atsil iepė paukščiai keis
ta is balsais. 

A n t r a d i e n i s i š a u š o gražiu 
rytu. viliojančiu ne vieną pasi
vaikščiojimui gamtoje dar 
prieš Šoliūno dūdą. Po šv. Mi
šių, vėliavos pakėlimo, prane
šimų — vėl skanūs pusryčiai. 
Dienos seka panašia eiga. 
kaip ir pirmadienis: Rasa ir 
jaunimas eina į kitą pusę 
ežero užs iėmimams ir dainavi
mui. Likusieji renkamės į salę 
kun. Kęstučio Kevalo paskai
tai „Gyvenimas su . . ." 

Daug stovyklautojų susirin-

Kelios ateitininkų kartos — vaikai, tėvai ir seneliai, šių metų sendraugių stovykloje, Dainavoje, atidžiai klauso
si Lino Mikulionio kalbos Nuotr Stase* Kazlauskienė* 

ATEITININKAI ATRADO SAVE NE TIK 
LIETUVOJE, BET IR PASAULYJE 

„Ateitis", 2000, Nr. 2/3(6/7), 
tiražas 1000 egz. Leidžia Atei
tininkų federacija. Redakcijos 
adresas: Laisvės ai. 13, LT-
3000, Kaunas; ei. paštas: 
af@ateitis.lt. 

Skyrelyje „Idealas ir laikas'' 
Irena Petraitienė jautriai pa
sakoja apie Jo Eminencijos 
kardinolo Vincento Sladke
vičiaus paskutinius gyvenimo 
mėnesius, dienas, minutes . 

Vygandas Malinauskas, 
praėjusios kadencijos Ateiti
ninkų federacijos pirmininkas, 
aptardamas trejų metų darbą 
ir ruošdamasis Ateitininkų 
XIII kongresui, atsako į Irenos 
Račkauskaitės klausimus. Tai 
buvo laikotarpis po ateiti
ninkų centro persikėlimo į 
Lietuvą. Buvo įrengta būstinė, 
dėtos pastangos atgauti ateiti

ninkams priklausiusį pastatą , 
atgaivintas .Ateities" žurna
las , Birštone, Berčiūnuose, 
Trakuose vyko AF savaitga
liai, skirti, aptarti ideologi
niams ir organizaciniams nū
dienos veiklos k laus imams. 
Lietuvos ateitininkai sustipri
no ryšius su Europos katali
kiškomis organizacijomis ir 
buvo kviečiami dalyvauti Vo
kietijoje, Austrijoje, Belgijoje, 
Šveicarijoje, vykusiuose katali
kiškų organizacijų kursuose, 
seminaruose, oficialiuose ren
giniuose. Lietuviais domisi 
Ukrainos, Rusijos, kitų Rytų 
Europos šalių krikščioniško 
jaunimo organizacijos. V. Ma
linausko nuomone, per š iuos 
metus ateitininkų organizaci
j a įsiterpė į Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos, kurioje 
ateitininkams atstovauja Os
valdas Stripeikis, veikimo 
lauką. 

Rūta Tarasevičiūtė ir Jurgi
ta Abraitytė papasakojo apie 
Lietuvos ateitininkų dalyva
vimą tris savaites vykusiame 
tarptautiniame katalikiškų or
ganizacijų jaunimo lyderių su
sitikime EUROFORUMe. Bir
želio 1-4 d. į Šveicarijos ka lnų 
miestelį St. Antoni buvo 
atvažiavęs 141 atstovas iš 
įvairių šalių ir įvairių konti
nentų. Organizuojant tokius 
susitikimus siekiama suprasti 
pasaulio vaikų ir jaunimo po
reikius, problemas, atrasti jų 
priežastis ir sprendimo būdus. 

ko paklausyti kun. Kęstučio 
paskaitos. Kalbėjo iš širdies ir 
mus visus sužavėjo. Stovyk
lautojai, dėl įvairių priežasčių 
negalėję tuo laiku dalyvauti, 
išgirdę iš kitų apie įdomią 
paskaitą, prašė vadovybės, Ni
jolės, kad kun. Kęstutis ją pa
kartotų. Paskaitoje girdėjome 
apie gyvenimą su Dievu, gyve
nimą su savimi, gyvenimą su 
kitais žmonėmis. Mylėti Vieš
patį širdimi, tai yra su meile, 
pamaldumu, jausmais, patyri
mais. Mylėti Viešpatį protu 
per mąstymą, logiką, sąvokas.-
Mylėti Viešpatį širdimi ir pro
tu, tai reiškia mylėti Viešpatį 
visa siela. Mylėti yra dangaus 
bosena, mylėti su rezervu yra 
skaistykla, o nekęsti yra „pek
los" būsena, aiškino kun. Kęs
tutis. Šis pasaulis teikia dė
mesį kūno patogumams, o 
dvasinis malonumas yra ra
mybė, teikiama Dievo malo
nėje. Dievo patyrimas yra at
sivertimas, atradimas ramy
bės su savimi. Reikia būti 
kantriais, iš karto netampame 
šventi. Gyventi su kitais rei
kalinga laikytis aukso taisyk
lės: „daryk kitam tai, ką nori, 
kad tau darytų". Jei žmogus 
yra nepatenkintas savo gyve
nimu, jis kenčia, yra nelaimin
gas, piktas. Reikalinga tokį 
žmogų išgirsti širdimi, pajusti. 
ką jis/ji jaučia. Jei nėra įsijau
timo, vienas kito nesupranta, 
nėra bendravimo, nėra meilės. 
Abu šneka, niekas neklauso, 
tai girtumo stadija... vaizdžiai 
aiškino kun. Kęstutis. Čia tik 
pabiros mintys, pasakytos 
kun. Kęstučio. 

Vakaras nuostabiai gražus, 
tai ir karnavalas, suruoštas 

Rūtos Mikulionienės ir jos 
talkininkų vyko kitoje ežero 
pusėje. Kviečia v i sus pasi
puošti gamtos įvaizdžiu. Mūsų 
viršininkė .N'įjolė ate ina pasi
puošusi v.enuoliškais dra
bužiais su didžiule šaka virš 
galvos, vaizduodama motinėlę 
Gamtą. Daug stovyklautojų 
puošėsi gėlėmis, šake lėmis — 
atrodė visa: sutampantys su 
gamtos grožiu. Čia turėjome 
progą išbap.dyti la imę įvai
riuose žaidrnuose, tapti labai 
gražiais, nes daug „specialis
tų'' gražino jaunus ir senus . 
Sugrįžę iš karnavalo pasigar
džiavome pyragėliu ir pienu. 
Mažiems i' sen iems diena 
baigta. Jaunimas ir tėveliai 
dar spiečiasi prie laužo ar 
ramiame kamputyje pasišne
kučiuoti, padraugauti, pasida
linti mintinis, nutraukdami 
valandėles r.uo miego. Gal to
dėl ta Dainava tokia miela!!! 

Stasė K a z l a u s k i e n ė 

Bus daugiau 

VEIKLOS A T I D A R Y M O 
GEGUŽINĖ 

Čikagos ir apylinkių 2000-
2001 veiklos metų stidarymo 
gegužinė Ateitininkų namuo
se, Lemonte vyks sekmadienį , 
rugsėjo 10 d. Pradžia 10:30 
vai. r. (po 9 vai. r. šv . Mišių 
Pal. J. Matulaičio misijoje). 
Kviečiami visi moksleiviai, 
studentai, jaunučiai, sendrau
giai, jų šeuros ir draugai. Ge
gužinėje ga aSjt užsiregistruo
ti į savo v -netus ir smagiai 
pradėti nau us veiklos metus. 
Labai lauk. mi ir nauji nariai 

Šiame „Ateities" numeryje 
pasakojama ir apie Juozą Ma
čiulį, vieną i š „Ateit ies" redak
torių, dabar gyvenant į Vil
niuje; l iteratūros klube sve
čiuojasi Onutė Gaidamavičiū
tė, Evelina Smi lgytė ir Venta 
Vizgirdaitė; pateikiamos atei
tininko Broniaus Stasiukaičio, 
žuvusio Vokietijoje, dieno
raščio ištraukos. 

Kun. Robertas Grigas, 
Moksleivių ateit ininkų aukš
tesniosios mokyklos (MAMA) 
rektorius, rašo: „1995 metais 
Lietuvos ateit ininkų federaci
ja pritarė dr. Arvydo Žygo pro
jektui organizuoti papildomų 
kursų sesijas vienuoliktokams 
ir dvyliktokams ateitinin
kams. Tikslas - pasikvietus 
įvairių aukštųjų mokyklų ir 
įvairių disciplinų dėstytojus, 
ateitininkus sudominti uni
versitetinėmis studijomis". To
liau apžvelgiama keletas 
MAMA sesijų. Skyrelyje 
„Pozicija" plačiai diskutuoja
ma, ar ateitininkai turi ideo
logiją ir t.t. 

Užvertus š į spalvingą žur
nalo numerį su įdomiais 
straipsniais, atspausdintą ant 
gero popieriaus, gražiai ma
ketuotą, v i s dėlto lieka 
kartėlio: atrodo, kad mielas 
redakcijos kolektyvas išleido į 
pasaulį žurnalą, kai kurių 
straipsnių neparodęs stilistui 
ir korektoriui. Yra sakinių, 
kur trūksta kel ių skyrybos 
ženklų ar ke l ių nosinių... Sa
vaime suprantama, šaukštas 
deguto sugadina medaus stati
nę. Reikia t ikėtis , kad tai tik 
apmaudus nesusipratimas. 

A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikųgydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chlcago Pediatrics 
773P582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAJUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Mato 8 t 
Matteeeon, IL 60443 
T«l 708-748-0033 
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DAUAA.CEPELE,D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TWeyPaik.IL 60477 

708-8144871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikųgydytoja 

900 Ravinia PI.. Ortand Park. IL 
Tai. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
•Nuplakto naujai atvykusiems. 

DR DAUA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
16643 W.127t.Str. 

Sula 101 
Lamont.IL 

Tat. 630-243-1010 
Vatanoo* tutMaius 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ava. 
Chicago Ridge, IL 60415 

T a i 7 0 6 4 3 6 - 6 6 2 2 
4149VV 63rd St. 

Ta i . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 0 9 

Dr. RUSSELL MILLER 
Š E I M O S G Y D Y T O J A S I R 

C H I R U R G A S } 
parėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką. Vai. auskarus, arte 
na: parnd. 11-7, antrd. 9-6, 

trsčd 104. panMd. 10-4. kas 
antrą M M 10-2.1443 š. 50 

Ava, Cicero, IL. 
Tat. 708462-4159. 
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Administratorius - Valentina* Krumpli* 
Moderatorius - k u a . Viktorą* Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, aattadisnisii nedirba. 
• Redakcija ui skalbimų turui neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamo*, 
gavus prašymą, ka nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuotiora. Nenaudotų straipsnių nesaugo 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją • 

GEDAS M. ORINIS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

10400 76 8tKanoaha.Wl 53142 
( 2 6 2 ) 6 9 7 6 9 9 0 

Ramoną C. Marsh, MDSC 
Obste tncs & Gynecotogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Crove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Wa9*xSL.LemcoLIL 60439 
1301 CopparfieU Ava., Suftt 113, 

Joaat.IL 60432 
T a i . 815 -723-1864 

O R RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarts Road 
Htckory Hfla 

TaL 708-596-2131 

DR. VILIUS KUKAITIS 
SEMOSOAKTATU8mCMRUftGAS 

FAMILY MĖOtCALCUNtC 
15506-127 SI. Lemom. IL 80439 
PrtMsueo Pato* Communay l Įospsal 

SiVer Crees HoapStl 

Tat &J0-2B7--2285 

CamaerMįnom.LTD. 
6132 S. Kartoto Ava. 

Chlcago, IL 80629 
Tai 773-436-7700 

RtMOAUOAS NBMCKAS, M.D. 
S.PRASADTUMMALA.MJ). 

Širdiaa ir kraujagyslių kgos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4636 VV. 63 81 
T«t 773-736-7730 
Valandos auaaaiua. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
7 E R » DALIAS PftUNSKt3,UD 

QREQORYSUELZLE,MD 
lUnoto Pain Traatrnant Institutą 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
v*ž»,suže**mų<Jarbov»afcs|eb«iK. 
vtasu skausmo gydymo spetaatstai 

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

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

ir LibertyviHe. 
www.illinoispain.corn 

DR.DANAM.SAUKUS 
Dantų gydytota 

826 S. Mannhalm Rd 
Wiafchistai,tL 60164 

Tai. 708-344-1894 
Valandos pagal susitarimą 

ŠUbENOĖ'ft LAL, rvi.t. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722S.K«dzitAv». 
Chte«go,IL 60652 
Tol. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR V.J. VASAJT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 8 1 7 W . 8 3 8t .B*«rbar* ,rL 
Tai. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETHJ.YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

Dantų gydyto* 
Panstrenfcaiiia nuosstoa 

4007W MfA.Craoano.lL 
T * 7 7 > 7 » S « * I 

4707 S. OJbsn. Ls Grano*. IL 
Tet 708-368-44*7 

Ū R P E T R A Š a j O B A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

MS8 AYCLINIC.S.C. 
CtcaroAva. 

Chicago, IL 60638 
Vatanoo* susitarus 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vkteus ir ptoučtų Kgos 

15300 Waat Ava. 
Ortand Park 

708849-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

EUGENE a DECKER, DDS, P.C. 
4 6 4 7 VV. 1 0 3 S t . Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt su Nrjrtmvestem un-to 
dsptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absofiučiai punktualiai. 

Susitarimui (kafceti angliškai) 
T a i 706-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 S.79lh Ava.. Hictory Ha*. IL 
TaL (706) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - SlRDIESLIGOS 

7722 S. Kedzie Av*,-
Chicago, IL 60652 

Kab. m 773-471-3300 

DR. L PETRGKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066S.Rc*ertsRd.. HčkoryHas, IL 
1 myHa į vakarus nuo Hartom Ave. 

Tat. (708) 6 9 6 4 0 6 6 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&4A&, HLD. &C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kafceme lietuviškai 
6016 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

CNcsgo, IL 60638 
TaL77S-22aV9966 

Vatandoa pagal suartarirną 

DR. K. JUČAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. 2AIZOAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGUA 
6132 8. Kedzie Ave., CNcago 

773-778-8969 arba 773-4894441 

ARASŽUOBAM.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGUA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliel, IL 60435 

Tat. 615-741-3220 

DR.E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

6 4 4 9 S . P t a t a M R o a d 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.tOSIEUUS 
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Cenftsr tor Hea8\ 

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

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Feflotr: American Academy of 

FrnnHy Pracnce 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

3B0W.t1stAva 
M 

• 4 7 - a m 
•474BM 

M.VIUJA 
AM^^AM I I • a* tt 
Anijarnaaajn uensar 

Stuburo, sananu ir raumenų gydymas. 
chinmraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra 
7271 S. Hartnn, Bridfevfcn*. IL 

••455. Td. 7«8-S94-«4ai. Kalbame 
Hetavtlkai. Valaadai tusttanm 

I t * > 

mailto:af@ateitis.lt
http://TWeyPaik.IL
http://Lamont.IL
http://Joaat.IL
http://www.illinoispain.corn


ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

KO SIEKIA PUTIN? 
Jėgos! Beribės jėgos: tonos, 

kalno, pasaulio! Kur tau! J i s 
nori valdyti visą saulės siste
mą! Pagal „New York Times" 
bendradarbi Patrick E. Tyler, 
taip galvoja psichologas Alek-
sandr B. Asmolov, žymus 
Maskvos valstybinio universi
teto profesorius, neseniai pa
rašęs Rusijos prezidentui laiš
ką, į ta igaudamas jį valdyti 
Rusiją didesne tolerancija. 
„Kremliuje pasodinome kovo
toją, kurio noras yra ne tik ko
voti, bet ir laimėti. Laimėti 
tiesiog maniakišku nusiteiki
mu", — teigia profesorius As
molov. Taip jis įsitikino, per 
televiziją stebėdamas Putin 
elgesį Totorių respublikoje, 
kurią Rusijos prezidentas šią 
vasarą lankė. Ten jis dėvėjo 
totorišką kepurę, dalyvavo jo-
gurt valgymo ir rankų „lenki
mo" rungtynėse. Profesorių 
Asmolov papiktino Putin, juo
do diržo laipsnį turinčio dziu
do specialisto, užsidegimas 
nugalėti j auną totorę, pakvie
tusią jį šioje, totorių mėgs
tamoje, sporto srityje parung
tyniaut i . Užuot diplomatiškai 
leidęs mergaitei laimėti, Pu
tin staigiu judesiu visa jėga-
plojo jos ranką į stalą, dailiai 
totoraitei nespėjus nė aikte
lėtu „Tai bent didvyris", — 
piktinosi psichologijos profe
sorius. 

sąjungos subyrėjimo jis pa
rodė, kad Kremlius grįžta į 
vadovaujantį vaidmenį. Bet 
Putin šią daugiatautę vaistys 
bę turi įtikinti, kad jo pakeiti
mai atneš piliečiams ilgalaikę 
gerovę", — rašo „The Econo-
mist" rugpjūčio 5-15 laida. 
„Dėl aukštų alyvos kainų po 
rublio nuvertinimo sužlugusi 
ekonomija jau atsigauna. 
Nors dar nepakankamai, bet 
žyniai geriau, veikia Putin 
pertvarkyta mokesčių siste
ma. Sričių „karaliukams" jis 
parodė, kad jie nėra nepakei
čiami ir, kaip nerinktus „auto
ritetus", išgrūdo iš Dūmos. 
Viešai sutramdė jau per daug 
politikoje įsigalėjusius, iki 
šiol neliečiamus, naujus tur
tuolius, atleido kelis kariuo
menėje taip pat per daug įsi
galėjusius generolus, patai
kaujančius nepriklausomu 
siekiančiam pasidaryti gyny
bos ministrui, nors šis ir 
triukšmingai protestavo. Mi
nistras Igor Sergejev neprita
ria Putin ginklavimosi politi
kai, nenori mažinti pinigų 
atominiams ginklams papras
tų ginklų sąskaiton. Bet visi 
tie patvarkymai praėjo. Pasi
sekė jam susidoroti ir su ne
priklausomos opozicinės žinių 
agentūros savininku milijar
dierium Vladimir Gusinskij, 
nors prireikė ir jėgą panaudo-

Daug rašo vakariečių s p a u - v ti. Ir atrodo, kad kol kas Pu-
da apie naująjį Rusijos prezi- tin gana prieštaringi veiksmai 
dentą, nelauktais potvarkiais 
•bei 'bfcdo savybėmis į save at
kreipiantį jos dėmesį, ir pri
pažįsta j a m daug teigiamų 
nuopelnų. Juo domisi ir nu
stebę Vakarų politikai. „Prezi
dentas Vladimir Putin jau aiš
kiai vyraujantis Rusijos politi-

,.k«jk»-I>irmą kartą po Soyietų 

jam ne tik nekenkia, bet dar 
padeda ir viduje, ir užsienyje, 
kur jis dažnai lankosi. 

„Šiame krašte labai reikš
minga yra laisvės — draus
mės pusiausvyra" sako rašy
tojas Aleksandr I. Gelman. 
Tai, aišku, .tiesa, bet : labai 
sunku ją išlaikyti, sampfotau-

Eismą Lietuvos sostines gatvėse didžiausiomis judėjimo valandomis regu
liuoja kelių policininkai G Žilinsko nuotrauka (Elta) 

ja kiti autoriai, nes Rusijoje 
iki šiol galėjo būti tik arba 
kieta diktatūra, arba anarchi
ja. Pagal juos, gal Putin ir 
siekia pusiausvyros, bet visos 
jo naujo kelio rodykles kreipia 
į diktatūrą. „Naujo mūsų pre
zidento nauja komanda įnir
tingai triuškina laisvę ir de
mokratiją". — teigia žymus 
disidentas, ilgai prieš komu
nizmo diktatūrą kovojęs, Ser-
gej Kovaliov. Pagal jį, Putin 
stato ne demokratinę, bet jėga 
tvarkomą valstybę sovietijos 
pavyzdžiu: nepertraukiama 
vertikaline jėga — nuo vir
šaus iki apačios. Ir gausybė 
Rusijos intelektualų tokiam 
teiginiui pritaria. 

Paskutinis sovietijos dikta
torius, didelis Jelcin priešas 
— prisiminkim, ir Landsber
gio niekintojas — Gorbačiov, 
po dviejų valandų pokalbio 
išėjęs iš Putin įstaigos, sakė, 
kad jis pritaria jo siekiams 
įvesti tvarką, nes „regiona
lizmas" graso Rusijos vienaly
tiškumui, skatina jos subyrėji
mą. Putin esąs ant gero kelio. 

Ar tokie Gorbačiov paste
bėjimai ir kartu naujo Rusijos 
prezidento pagyrimai mus 
džiugina? Juk jam ir Lands
bergis buvo Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo skatintojas. 

• Nori Serbijos galvos. 
Rugsėjo pirmą Reuters prane
šė, kad Jugoslavijos vyriau
sybė giriasi sulaikiusi keturis 
olandus, norėjusius pagrobti 
arba nužudyti Jugoslavijos 
prezidentą Slobodan Milose-
vič. Jugoslavijos informacijos 
ministras sakė, kad tie keturi 
vyrai yra žudikai, Vakarų 
žvalgybos įpareigoti „Serbijos 
galvą" pristatyti prezidentui 
Clinton. Jis rodė filmą, ku
riame olandišku akcentu kal
bantis vyras aiškino, kad jis ir 
jo draugai ieško Hagos tribu
nolo apkaltintų karo nusi
kaltėlių ir kad jiems įteiktame 
sąraše yra ir Slobodan Milose-
vič pavardė. 

Jau turbūt metai, kai Hagos 
tribunolas ieško galimybių 
suimti šį karo nusikaltėlį ir jį 
teisti, bet kol kas galimybių 
neranda. Jos net menkėja. 
Nors Milosevič prezidentavi
mo kadencija baigiasi, ir maž
daug už mėnesio, rugsėjo 24 
d., Jugoslavijoje įvyks nauji 
rinkimai, tačiau kažin, ar per 
juos šiuo nusikaltėliu bus at
sikratyta. Opozicija nevienin
ga, susiskaldžiusi, neišspren
džia nė pagrindinio klausimo: 
ar rinkimus boikotuoti, ar juo
se dalyvauti? Tie klausimai 
vargina ir nepriklausomybės 
siekiančią Montenegro res
publiką. Vieni čia nepriklau
somybės siekia, kiti nori likti 
ištikimi Sefbijai. Tačiau ne
paisant, kaip opozicija nutars, 
Milosevič padėtį kreips savo 
naudai. Rinkimų boikotavimo 
atveju, jis bus „išrinktas", ne
paisant, kiek rinkėjų juose 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 19 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Mažas Vilniaus kampelis — kiekvienam lietuviui daug brangių atmi
nimų... 

dalyvaus. Opozicijai i rinki
mus įsijungus, suktas nusi
kaltėlis suteiks pakankamai 
jėgos balsus -suskaičiuoti" irgi 
savo naudai JAV Valstybės 
sekretorė Madeleine Alb-
reight skatina opoziciją rin
kimuose dalyvauti, jungti jė
gas ir siekti laimėjimo. Tačiau 
ir tuo atveju yra daugiau gali
mybių Milosevič būti „demok
ratiškai" išrinktam ir dar ket
verius metus sėdėti Jugoslavi
jos diktatoriaus kėdėje — sau
giai nuo visų tribunolų. Taigi, 
tikri ar tik tariami olandai 
taip greitai prie jo galvos ne
prieis. 

• „Alek" ir „Bolek" — 
kagėbistų vajus Lenkijoje. 
Lietuva jį baigė rugpjūčio 4-tą 
d., „sugavo" pusantro tūkstan
čio, o Lenkija dar juos tebe-
žvejoja ir stengiasi pagauti 
dvi stambiąsias žuvis: „Alek" 
— dabartini prezidentą Alek-
sander Kwasniewski, ir J3o-
lek" — buvusį prezidentą 
Lech Walesą. „New York Ti
mes" rugpjtrfio 11 d. praneša, 
kad pagal rastus archyvuose 
dokumentus, prieš 15-30 metų 
jie abu neva buvo užverbuoti 
informatoriai. Nors informa
torius ir nedidelis nusikaltė
lis, taip samprotauja "NYT", 
bet vis tiek, juo buvęs ir viešai 
neprisipažinęs, lenkas negali 
turėti valstybinės tarnybos. 
Ne dėl to, kad jis informato
rius buvo, bet dėl to, kad me
lavo neprisipažindamas. Nė 
vienas iš tų dviejų — nei 
„Alek", nei „Bolek" — nėra 
prisipažinę. Prieš kelias die
nas Kwasmewski teismas iš
teisino, šiomis dienomis tur
būt išteisins ir Walesą. Ta
čiau, jeigu iri neišteisintų, ką 
tai reikštų, svarsto „NYT", jei
gu piliečiai, nekreipdami į tai 
dėmesio, vieną ar kitą išrink
tų prezidentu. Juk anais lai
kais daug kas tokius doku
mentus pasirašydavo, o pas
kui, visaip išsisukinėdami, 

nieko nedarydavo. Pagal 
„NYT", apie VValesą sakoma, 
kad jis galėjo bet ką pasi
rašyti ir paskui „pamiršti", 
nes yra labai gabus sakyti tai, 
ką žmonės nori girdėti ir ap
sukriai iš padėties išsisukti. 
Be to, ir dokumentai gali būti 
klastotės, nes varbuotojai irgi 
norėjo mažiau darbo, bet dau
giau pelno. Taip pat ir jų 
prižiūrėtojai. 

„NYT" rašo, kad Lenkija, 
tuos klausimus spręsdama. 
turėjo labai daug painiavos. 
Dėl apkaltinimo šnipinėjimu 
griuvo net dvi vyriausybės, iš 
kurių, kaip vėliau paaiškėjo. 
vieno premjero kaltę įrodan-
tieji dokumentai buvo netikri. 
Todėl ateinančiais metais šni
pinėjimo archyvus ji ketina 
atidaryti viešumai ir leisti 
juos nagrinėti teisininkams, 
istorikams, dokumentų spe
cialistams. „NYT" galvoja, kad 
taip reikia daryti visoms bu
vusioms sovietų okupuotoms 
valstybėms. O ką Lietuva da
bar darys su tais pusantro 
tūkstančio prisipažinusių ir 
dar gal su dvigubai tiek nepri-
6ipažinusių, kurių kalčių įro
domuosius dokumentus turi? 

* Vasarą susikaupus pre
zidento Valdo Adamkaus su
stabdytų įstatymų pluoštui. 
Seimo vadovybė ketina su
šaukti neeilinę parlamento se
siją. Seimo kancleris Jurgis 
Razma teigė, kad sesiją keti
nama šaukti rugpjūčio 22 die
ną. Neeilinės sesijos ir rugsėjo 
10 dieną prasidedančios ru
dens sesijos metu posėdžiai 
bus sutrumpinti ir vyks tik 
kartą per savaitę. Eita 

* F inansų ministerija pa
te ikė te i smui ieškininį pa
reiškimą dėl bankroto bylos 
iškėlimo Mažeikių ..Oruvos" 
bendrovei. Neoficialiais duo
menimis, liepos 1 dieną ^Oru
vos" tur tas sudarė 184 mln.. 
skolos — 170 mln. litų. lEka 

Tie patys tikslai — 
tik nauji metodai 

Čikagoje ir apylinkėse ma
tomas TV 23 kanalas — tikras 
Babelio bokštas. Kasdien jame 
galima rasti įvairių įvairiau
sių tautybių TV laidas. Prieš 
kiek daugiau kaip ketverius 
metus ir lietuviams sudaryta 
proga pasidžiaugti lietuviška 
programa. Jos sumanytojas, 
vadovas ir spiritus mouens — 
Arvydas Reneckis. 

Nors pradžioje lietuviškų 
televizijos laidų mintis susi
laukė aštrokos opozicijos ar 
bent skepticizmo, dabar apie 
ją girdime vien gerus žodžius, 
o ketvirtadienių vakarais, 7 
vai., daug televizijos aparatų 
lietuvių (net „pusiaulietuvių") 
namuose valandai savo žyd
riuosius ekranus pašvenčia 
lietuviškoms laidoms. 

Jose galima visko pamatyti: 
ir įvykius iš įvairios lietu
viškos veiklos, ir žmones, ku
rie yra tos veiklos varikliai; 
girdėti dainuojančius, matyti 
šokančius, vaidinančius, be
simeldžiančius... Daugelį labai 
masina vėliausios Panoramos 
žinios iš Lietuvos. Teko gir
dėti, kad žmonės net skelbimų 
intarpais pasidžiaugia, nes jie 
skoningai pristatomi, neįky
rūs, kaip dažnai pasitaiko 
amerikietiškose laidose. Tai, 
rodos, ko ir betrūksta? Yra lie
tuviška televizija, žiūrovai pa
tenkinti, programas paremia 
aukomis, be kurių laidos ne
išsilaikytų (o tai būtų ir nuos
tolis, ir gėda, kad tokia didelė 
tautinė bendruomenė negali 
išlaikyti savo TV, kai daug 
mažesnės išlaiko). Tačiau Re
neckis žino, kiek daug į Čika
gą jau įsijungė naujųjų imi
grantų iš Lietuvos, kiek daug 
jų tarpe jaunimo, kuris (argi 
mes to savo kailiu nepaty
rėme) nelabai domisi „tauti
niais reikalais, rimtomis te
momis, lietuviška veikla". Jei
gu tos temos ir ta veikla būtų 
pateikiama priimtinesne for
ma... Jeigu aidėtų jo mėgsta
ma, pasirodytų jos atlikėjai, 
gal būtų lengviau tą jaunimą 
išlaikyti prie lietuviškojo ka
mieno. 

Tad ir pradėta puoselėti 
mintis, kad reikia TV laidų, 
skirtų kaip tik jaunimui, o dar 
daugiau tokių, prie kurių pa
ruošimo tas jaunimas galėtų 
prisidėti, vadinti savomis. Va
dinasi, tikslas tas pats. kuriuo 
ir čia po II pasaulinio karo įsi
kūrę lietuviai tiek dešimtme
čių vadovavosi, tik priemones 
gal kitokios. Antra vertus, juk 
jau į dutūkstantuosius įžen
gėme, negi turime vis pasiten
kinti pieštuku, knygele, są
siuviniu ir nuolatiniu pagrau

denimu, kaip svarbu-,išlikti 
lietuviais? 

Juk patyrėme, kas atsit in
ka, kai moksleiviai pabaigia li
tuanistine mokykla ir pasklin
da po kitataučių visuomene: 
daug jų ir dingsta. Nei jie lie
tuviškus laikraščius skaito, 
nei renginiuose dalyvauja, nei 
organizacijoms priklauso. Jei
gu būtume turėję geras lietu
viškų TV programų laidas, ku
rios ypač patrauklios jau
nesniems, gal šiandien kur 
kas daugiau jaunesniosios 
kartos tautiečių būtų neatitolę 
nuo lietuvių visuomenes. 

A. Reneckiui netikėtai nusi
šypsojo laimė, dar net konkre
čių planų apie jaunimui skirtų 
laidų pobūdį nesuformavus. 
Minėtame 23-čiame TV ka
nale pasitaikė labai patogus 
— tiesiog idealus — laiko tar
pas: valanda (7 vai.) sekma
dienio vakare! Ir to laiko kai
na labai prieinama, tik. žino
ma, su viena sąlyga (juk daž-_ 
nai tos ,.sąlygos" geriausiems 
planams aštrių akmenų ant 
kelio paridena;: laidas pradėti 
reikia už dviejų savaičių. 

Kaip daugelis žinome, nau
jos TV programos planuoja
mos gerokai iš anksto, išban
domos, apipavidalinamos, tik 
tuomet paleidžiamos publikai. 
Jaunimui skirtos lietuviškos 
laidos šios prabangos netu
rėjo: reikėjo skubėti, kad ne
dingtų puiki proga. Kokios to 
skubėjimo pasekmes? Dvejo
pos: jaunieji lietuviai progra
momis (jau išleistos dvi) pa
tenkinti; vyresnieji, ypač čia 
seniau gyvenantys — pasipik
tinę. Atrodo, kad ir vel mūsų 
žmones visų pirma, griebiasi 
atominės bombos, kai ir-akme
nukas, taikliai paleistas į rei
kiamą vietą, tą pačia paskirtį 
būtų atlikęs. 

Nėra abejonės, kad sumany
mas geras, tik gal reikia kiek 
griežtesnės režisūros ir atides
niu medžiagos parinkimo. Jau
nuoliai kartais mėgsta ..nuke
liauti į lankas", grynai pažiū
rėti, kiek toji kelionė suerzins 
vyresniuosius. Tai supranta ir 
A. Reneckis. Jis turi puikiu 
planų šių laidų ateičiai: žada 
įsteigti praktiškų patarimų. 
ypač naujakuriams Ameri
koje, skyrelius, duoti progos 
pasirodyti įvairioms jaunimo 
organizacijoms. O del muzi
kos... Nejaugi esame tiek už
sidarę, kad nebežinome, koki;) 
muziką dabartinis jaunimas 
mėgsta, kokius šokius šoka? 
Turėkime kantrybes, remkime 
šį svarbų projektą, ir. galime 
būti tikri, kad ilgainiui bus ..ir 
avis sveika, ir vilkas sotus". 

LIETUVOS II EUCHARISTINIS 
KONGRESAS 

Nr.4 
- - . Toliau kalbėtojas aptarė 

Eucharistiją kaip perkeitimą 
Kristuje, cituodamas šv. Au
gustina: eucharistinė bendrys
te vyksta per tai. ką krikš
čionys' paaukoja. Eucharisti
joje mūsų atneštos gyvenimo 
aukos, apimančios tiek gerus, 
tiek nuodėmingus dalykus, 
perkeičiamos ir tampa išga-. 
ningos. Galiausiai tėvas- M. 
Rūpink atskleidė Eucharistiją, 
kaip Bažnyčios švenčiamą Pri
sikėlimą. J is sakė, kad Baž
nyčia yra vienintelė saugi vie
ta, kurioje nugalima mirtis. 
Po valandą trukusios pagrin
dinės konferencijos Viešpaties 
vynuogyno darbininkai dalijo
si liudijimais. Eucharistijos bi
čiulių sąjūdžio nariai Vidas 
Abraitis ir Zenonas Mištautas 
prisiminė juos lydėjusį dvasini 
pakilimą, kai 1973 m. su gru
pe tikinčiųjų nepaisydami 

saugumo persekiojimų Kryžių 
kalne statė kryžių. „Dievas 
padarė daugiau, negu pra-

. šiau", — liudijo Z. Mištautas, 
papasakojęs, kaip po baimės 
išgyvenimo atėjo Dievo prisi
lietimas, atnešęs ramybę ir iš
laisvinęs nuo saugumo perse
kiojimų. 

Rokuose įsikūrusio Šeimos 
dvasinio centro vadovė Janina 
Danielienė (anksčiau dirbusi 
Želvos- vaikų ir jaunimo cent
re) pasakojo apie savo kelią į 
tikėjimą, ragino nepasitenkin
ti iš žmonių kylančiu pripa
žinimu bei lydinčia sėkme. J. 
Danielienė dalijosi daugeliui 
pažįstamu jausmu, kai dar
buojantis patiriama nuoskau
dų, dvasinių smūgių, tarsi at-
simušama j sieną. Ji baigė sa
vo liudijimą įspėjimu satigotis 
dvasinio seklumo, net ir vyk
dant didelius Viešpaties dar

bus. 
Pagiedojus giesmę, liudijimu 

apie pašaukimą į kunigystę 
dalijosi kun. Jonas Ačas:- „Juo 
labiau bėgau nuo Dievo, nuo 
Bažnyčios, tuo labiau artėjau 
prie šito kelio, kuriame esu". 
Jis pasakojo, kaip jaunystėje 
išgyveno krizę, trejus metus 
nelankė bažnyčios, negalėjo 
pakęsti maldos dvasios. Bėgo 
nuo vienatvės, bet įgijęs biti
ninko specialybę, pateko į daT 
didesnę vienatvę ir tylą! Šioje 
tyloje, išgyventoje gamtos 
prieglobstyje, jis pajuto esąs 
ant dvasinio gyvenimo griu-
-vėsių. Gyvenimas pasisuko 
šimtu aštuoniasdešimčia 
laipsnių, išmokė buvusiems 
draugams pasakyti „ne", leido 
sutikti kitus žmones. „Jėzus 
nori dalyvauti mūsų gyve
nime", — baigė savo liudijimą 
jaunasis kunigas. 

Sesuo Bernadeta Mališkai-
tė, SJE pasakojo, kaip ją Die
vas antrąkart pašaukė ir at
gaivino pašaukimo kelyje. Se

suo Bena dalijosi, kad ilgus 
metus gera: jautėsi, gyvenda
ma vienuolystės pašaukimu, 
tačiau ilgainiui gyvenimas vir
to varginančia sau keliamų 
reikalavimų virtine. „Bena, tu 
nesi tai, ką apie tave mano 
kiti žmonės, tu esi tai, ką apie 
tave mano Dievas", — šie dva
sinio pamokymo žodžiai su
teikė esmini postūmį sesers 
vienuolės gyvenimui. Nors iš 
pažiūros gyvenime niekas ne
pasikeitė, liko tie patys rū
pesčiai ir ribotumas, tačiau se
suo Bena džiugiai liudijo: „Iš
mokau kitus priimti su jų ri
botumais. Dievo žmogus yra 
laisvas mylėti, mąstyti ir veik
ti". 

Po to. Halėje pritemdžius 
apšvietimą ir palikus švytintį 
tik kryžių baltos juostos fone, 
Kauno dramos teatro aktorius 
Antanas Kurklietis perskaitė 
Kristaus. Aukščiausiojo Kuni
go, maldą iš Jono Evangelijos. 

Per pietų pertrauką kviesta 
tęsti bendravimą prie pietų 

stalo. Apie 1,800 Kongreso da
lyvių pasinaudojo galimybe 
bendrai pietauti čia pat prie 
Halės, prie lauke išdėstytu 
stalų. Į popietines konferenci
jas, vykusias dešimtyje skir
tingų vietų, dalyvius vežė spe

cialūs autobusai. 
Po pietų įvairiose bažnyčio

se. Sporto halėje bei Kauno ar
kivyskupijos konferencijų sa
lėje Viešpaties vynuogyno dar
bininkams vyko dešimt atski
rų konferencijų. 

Bene daugiausia dalyvių su
laukė Halėje vykusi Eugeni
jaus Bartulio vedama konfe
rencija „Eucharistija 
džiaugsmas ir dėkojimą-". 

(Bus daugiau i 

o metu. Algirdo Kairio nuotrauka 
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Sis tas avie madas 
Nijolė 

RUDUO — ŽIEMA 2000 
Kai medžiui pradės puoštis 

(vairiomis spalvomis — neat
sitiksime ir mes. Vasaros švie
sios spalvos įgaus tamsumo ir 
gilumo. Iš orchidejinių gausis 
purpurines: iš žalsvų — žalios 
ir alyvinės („olive")... Galime 
tikutis SPALVINGO, bet la
biau apibudinto rudens, ypač 
dėl silueto ir ilgio. Pa
mirškime paskirt ine ...utali-
tarian") mada su begale ki
šenių, sutraukiamas vir
velėmis kelnes ir sportiniais 
padais batus. Vejai mums 
parpūtė 40-jų metų Ma
siškumą. 70-jų r\škius pečius 
ir SO-ju puošnumą. Su didele 
pergale grįžo EILUTĖ (kos
tiumėlis). Klasiška, skoninga 
ir išbaigta apranga turėtų 
mus paversti išprususiomis 
miestietėmis. 

S i lue tas . įimtas liemuo. Pil
nesnį arba platejantys si
jonėliai. Apranga patogi ir ne
varžanti. Dėmesy.- kreipiamas 
kokybiškai rūbo sandarai. 

Vakariniai rūbai moteriški, 
ištaigingi, paklūstantys kūno 
judesiams: arba liemeningi su 
didžiai plačiais sijonais arba 
dosniais flamenko raukiniais. 
Ikirpiai gilus — kur jie be
būtų'.." 

Ilgis. - Truputį virš arba 
žemiau kelio. 

Apsiaustai paltai). Popu
liariausi yra lietpalčio pobū
džio. Iigiai labai įvairūs, bet 
vis daugiau apsiaustų atsiran
da vos žemiau kelio. 

Eilutės 'kostiumėliai!. Su 
išryškintu liemeniu, pilnes
nėmis rankovėmis ir ryškes
niais pečiais, ar tai būtų su 
sijonėliu, ar kelnėmis. Eilutės 
-usideda iš tos pačios me
džiagos ir spalvos abiejose da
lyse.' 

Palaidinukės (bliusku-
tės). Moteriškos. Permatomos. 
Kraštai apdailinti parauki-
mais. Švelnūs surišimai ties 
kaklu ar įkirpiu. Minkštutėlės 
odos išdirbinio: taip. odines 
palaidinukės. 

Odos. Krokodilo, smauglio, 
stručio, satiną primenančių 

odelių dirbiniai. Metalo ir 
ryškių atspalvių apstu. Ypa
tingo minkštumo išgavimas 
daugumą stebina. Su tokiu iš-
dirbimu oda dabar naudojama 
įvairiai aprangai: apsiaus
tams, eilutėms, suknutėms, 
palaidinukėms, kelnėms ir net 
pokylio suknelėms. 

Kailiai. Panašiai kaip oda. 
kailiai išdirbami daug plates
niam vartojimui negu anks
čiau. Jie dažomi įvairiomis 
spalvomis, sukuriami raštai, 
kaip aksome arba mozaikoje. 
ir net mezgami. Tad. be 
įvairiausių apsiaustų, švar
kelių ir apgaubsčiu. užtinkami 
kailiniai sijonėliai ir labai 
pamėgtos „kamzelkutes". Kai
liukai vartojami rūbams ap
dailinti arba tiesiog atskiros 
užrišamos apykaklėlės laisvai 
guli ant pečių. 

Spalvos. Nuogos (prime
nančios kūno spalvą), pvz., 
grietininė, smėlio, kupranuga
rio ir tamsėjanti iki rudos. 
Raudona (ir visos nuo rausvos 
iki fuehsijosi. Violetinė. Sa
manų ir alyvos '..olive") ža
lumo. Nestinga ir kitų ryškių 
..elektrinių" spalvų, reikalui 
esant pagyvinti neutralių 
spalvų aprangą. 

Medžiagos. Nors siluetas ir 
ilgis stipriau apibūdintas, bet 
medžiagos lieka labai įvairios: 
šifonai, satinas, aksomai, kre
pai, vilnos. Trikotažas su .,Lu-
rex" (.blizgančiais siūleliais) 
arba žvyneliais. Aplamai, dau
giausia medžiagų puikuojasi 
aukso blizgesėTiais. 

„Denim" (džinzinė) stipriai 
tebesilaiko aukštojoje madoje. 

Naujausiai užėmusi gar
bingą vietą medžiaga, tai tvi-
das (iš lietuviško žodyno!) — 
..Tvveed" I vilnonė, kruoplėta 
gelumbė su įaustais mažy
čiais, spalvotais vilnos mazge
liais). Šis audinys paprastai 
ištikimai tarnauja išsiblaš
kiusiems profesoriams. 

Raštai medžiagose . Geo
metrija! Nuo santūriu iki geo
metriškų, akį raibinančių sū
kurių, pvz., paprastų rutu-

Bet lin-k.»'i ..:- mados" neišeina ..Draugo" marškinėliai ir kepuraite — tin
ka ir vyrams, ir moterims, ir vyresniesiems, ir vaikams Marškinėlių 
..ni.dlniKuiiia" įrodo ir modeliuotoja Nijole Voketaitiene. irios Smakas la
bai patenkintas tokia šeimininkes apranga 

Marškinėlius galite užsisakyti uz 10 <lol i su visu persiuntimu •. o kepu
raite o* 5 dol (taip pat su persiuntimu) ..Draugui" jau 91 imi.u. o Lietu
vos Vyčiui — šimtai' Marškinėliai ir kepure gera dovana kuria galite 
(!ev.ni su pasididžiavimu Kreipkitės i „Draugo" administracija su 
užsakymais 

Lietuvoje gimusi, prie Čikagos augusi, prieš 25 m. į Aliaską išsikėlusi 
Svaja Vansauskaitė-Worthington netoli savo namų, Ekluntna ežero 
pašonėje. 

LIETUVIAI ŠALTOSIOS 
ALIASKOS PLOTUOSE 

EDVARDAS ŠULAIT1S 

Dalis Svajos ir Bob \Vorthington šeimos Mt. McKinley valstybinio parko teritorijoje 1996 m. Iš kairės: Nora, 
Gaja, Aidas, Svaja ir Bob. 

sūnūs yra nagingi ir darbai 
gražiai juda į priekį ir dabar 
jau reikės pradėti stogą deng
ti. 

Taip pat anksčiau jie vasa
ros metu nemaža laiko pra
leisdavo žvejodami, nes Alias
ka juk ir žuvų kraštas. Bet 
šiuo metu ir žvejybai maža lai
ko lieka, nes reikia grįžti į na
mus bei darbus esančius 
žymiai šiltesniame klimate 
negu Aliaskos. 

„Draugo" skaitytojai, be 
abejo, dar prisimena mano 
rašinį apie vieną iš nedaugelio 
Aliaskoje gyvenančių lietuvių 
— Svają Vansauskaitę — 
VYorthington. kuri buvo atvy
kusi aplankyti savo tėvų — 
Laimos ir Mykolo Vansauskų, 
įsikūrusių Lyons miestelyje, 
prie Čikagos. 

Svaja su savo vyru Bob 
Worthington. baigusi universi
tetą, prieš 25 metus išsikėlė 
gyventi į Aliaską ir apsistojo 
netoli Anchorage esančiame 
Chugiak miestelyje. Čia jie 
užaugino gausią šeimą — sep
tynis vaikus, 4 berniukus ir 3 
mergaites. Daugumas iš jų 
baigę studijas įvairiuose JAV 
universitetuose, išsibarstė po 
skirtingus miestus Amerikos 
žemyne. Tik vienas iš jų — 
Aras, baigęs Purdue universi
tetą, grįžo į Aliaską ir apsigy
veno Anchorage mieste. Keli 
iš jų dar tebestudijuoja. 

Šiaip dabar jų didžiuliai na
mai Chugiak vietovėje stovi 

apytuščiai. Šalia abiejų tėvų 
čia kuriam laikui dar y ra pri
siglaudusi dukrelė Nora, Colo-
rado State universiteto absol
ventė, tapusi rašytoja, dabar 
kurianti antrąjį savo romaną. 

Tačiau tik per šventes jie 
suskrenda visi pas tėvus ir čia 
vėl didžiulis klegesys a ts i ran
da, nes atvažiuoja ir marčios 
su žentais bei ju prieauglis. 

Vasaros metu jų šeimos 
vyriškos giminės atstovais 
skrenda į Talkeetna vietovę 
šiaurėje, kur statosi namelį — 
„cabin". Cia Svaja laimėjo 28 
akrų plotą Alaskos „Land Lot-
tery" 1981 metais. Į šią vietą 
negalima niekaip nuvažiuoti: 
reikia būtinai skristi su vadi
namais „Bush paneš" . 

Tai daugiausia miškinga 
žemė, jie patys medžius kerta, 
kapoja ir rąstus naudoja na
melio statybai Gaila, kad jų 
šeimos nariai neturi tiek daug 
laiko statyba:, tad nežino, 
kada užsimota darbą galės 
užbaigti. Att >do, kad visi 

„Kodėl aš sapnuoju 
Aliaską?" 

Lietuvos žurnalistas Povilas 
Sigitas Krivickas 1992 m. Vil
niuje išleido knygą, pavadintą 
„Kodėl aš sapnuoju Aliaską?", 
kuri gimė po jo viešnagės šioje 
didžiausioje ir jauniausioje 
JAV Valstijoje (ji tokia tapo 
tik 1959-siais) 1989 metais. 

Cia yra įdomios informa
cinės medžiagos, kuri galėtų 
dominti ir „Draugo" skaityto
jus. Štai skyriuje „Ar kvailas 
buvo caras" pasakojama, kaip 
buvo surasta Aliaska ir kiek 

liukų, keturkampiukų, šach
matų lentos derinio, iki buvu
sių (ir vėl esančių) madoje 
Pucci raštų. Ypatingo dėmesio 
susilaukė škotiški languoti 
raštai, vadinami pledais (iš 
lietuviško žodyno! I — ,.Plaid", 
o pirmaujantis iš jų visų — tai 
Burberry firmos raštas, jau 
virtęs klasišku ir atpažįsta
mu. Taip pat tebebėgioja 
..gyvuliniai" raštai — zebro, 
smauglio, leopardo ir pan. 

Kojinės. Raštuotos. Tink
linės. Su ,.Lurex" įaudimais. 
Plonosios kojines randamos 
įvairiausių švelnių atspalvių. 

Avalynė. -Čebatukai" iki 
kelių. Grįžo smailanosiai. o su 
jais kartu ir grakštūs, įvairių 
pavidalų, i.e per aukšti kulne
liai. Bateliai įvairiaspalviai ir 
net raštuoti. Krokodilai su 
smaugliais ir čia įsitaisė. 

Priedai. Skrybėlės. Fedo-
ra, Borsalino ir beretės. 

Rankinukai. Kabo ant 
auksinių grandinėlių ties klu
bu: arba kilpa užnerti ant 
riešo. Nesibaidomą ir ryškių 
spalvų. 

Skarelės. Sumegztos ties 
kaklu ar ties liemeniu. 

Diržai. Ant liemens! Nuo 
siauručių iki labai plačių, ku
rie dėvimi net ant apsiaustų. 

Papuošalai. Perlai. Stam
bokos grandinėles ant kaklo ir 
..rinkės" ausyse, diržuose, ant 
riešo. 

Dar norėčiau įterpti savo tri
grašį. Kadangi šis sezonas 
skirtas i.šbaigtai-suderintai 
išvaizdai, tai reiškia, kad 
priedai yra labai svarbi 
aprangos dalis. Tų priedų 
pasirinkimas didelis, ar tai 
būtų spalvose, odose ar raš
tuose. Nesunku rasti skrvbo-

amerikiečiai sumokėjo rusams 
užją pinigų. 

Cia rašoma, kad 1741 m. lie
pos 17 d. Rusijos laivas jSvia-
toj Apostol Piotr" pasiekė ne
žinomą krantą Ramiojo vande
nyno šiaurės rytuose. Taip 
danų kilmės laivo vadas V. J. 
Bering (gyvenęs 1681-1741 
mptais) atrado Aliaską. Grįž
damas iš šios aštuonetą metų 
užtrukusios ekspedicijos, Be
ringas mirė saloje prie Kam
čiatkos. Todėl dabar ne tik toji 
sala, bet ir visa jūra, sąsiauris 
tarp Rusijos ir JAV, ledynas 
Aliaskoje vadinami jo vardu. 

Tačiau beveik ketvertą de
šimtmečių nuo Aliaskos atra
dimo ja niekas nesidomėjo, 
nes buvo labai toli. Tik 1784 
m. Irkutsko pirklys G. Se-
lichovas Kadjako saloje įkūrė 
pirmąją rusų koloniją. Po to ir 
kitose Aliaskos vietose ėmė 
steigtis medžiotojų, žvejų sto
vyklos. 

Po aštuonerių metų Rusijos 
prekybininkai įkūrė bendrą 
Rusijos-Amerikos bendrovę, 
kuri į savo rankas perėmė 
medžioklę ir visus žemės tur
tus Amerikos šiaurės vakarų 
pakrantėje. Cia iš Rusijos 
buvo siunčiamos ekspedicijos 
Aliaskos turtų tyrinėjimui. 

Kilus konfliktams su JAV ir 
ypač su Anglija po Krymo 
karo, Rusijai buvo sunku ir 

praktiškai neįmanoma išlai
kyti šią tolimą teritoriją. 
Todėl 1867 metais Aliaska 
buvo parduota Amerikai už 
septynis milijonus 200 tūkstan
čių dolerių, kas maždaug 
išėjo po pusę dolerio už kvad
ratinį kilometrą. 

Nukelta į 5 psl. 

Aras Worthington 
žvejonės. 

po sėkmingos 

laite, rankinuką ir ba tus tos 
pačios spalvom ar rašto. Na, 
nesunku ir skarytę su tomis 
pačiomis spalvomis pridėti, o 
kojinių atsį.dvių apstu... 
STOP! 

Jei pasirer-vate neutralų 
kostiumėlį ir pasigendate 
spalvos — prkėkite spalvingą 
priedą, pvz.. skarytę, skry
bėlaitę, rankinuką, ba tukus ; 
bet tik po vieną a r du dau
giausia! Neperlerinkite ir „ne-
apsikleckinkitt" spalvotais lo
pais. Neleiskite akiai šokinėti 
nuo galvos ik batų, iki klu
bo... Nederinkite spalvų tais 
pačiais kieki;-is, pvz., skry
bėlaitę ir rank nuką tos pačios 
spalvos ir pan šių dydžių. Ne
sunku perder: iti- ir t ap t i ma
dos auka! 

Dar kas link mūsų grakščių 
liemenukų. -J-i kas jį turi . 
žinoma, nori r parodyti . Šis 
sezonas tam dėkingas su 
įimtais Heme: imis ir diržais. 
Ir vėl — Ats rgiai! Joks rū
bas, per daug iptemptas, nie
kad skoninga neatrodė ir ne
atrodys. Nor d a b a r pilna 
tamprių rūbų (su ^pandex"), 
kurie pasiduo'a kūnui , bet tai 
nereiškia, ka reikia į juos 
įsisprausti ir i JO išryškinti vi
sas savo „nui lėmęs". Taip ir 
su liemenuiais. Nepersi-
gnybkite jo \\.,c diržais. Pasi
taiko matyti uveržtą dirželį 
ant plono liene&S, bet akį la
biau patrauki popsantys klu
bai... 

Nepakeičia!, as vais tas yra 
viso ilgio vei< rodis. per kurį 
galima į savi pasižiūrėti iš 
tolo. ir tik ta la matyti visas 
proporcijas ir visumos derinį. 
Jei tik abejoj: ar ko nors per 
daug? — Tuoj mažink! 

VVorthington šeimos statomas namelis Talkeetna vietovėje Aliaskoje 
T 

Svajos Van.sauskaite.sWorthu.gton ir jos šeimos namai Chugiak vietovėje Aliaskoje NaiiKii nu.. 1!W> n 
il/.io men papuošti Lietuvos trispalve, kuria atsiuntė sūnaus Aro draugas iš Kalifornijos 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
TALENTINGI VAIKAI — MUZIKAI 
Kaskart, kai Bervvyn, IL, 

gyvenantis Stasys Bernata
vičius atvyksta į Lietuva, jis 
visada pirmiausia svečiuojasi 
Birštone, o po to Kaune pas gi
mines ir draugus. Tačiau šią 
vasarų jis ruošėsi kelionei į 
Lietuva, turėdamas vieną kil
nų ir gražų sumanymą — 
padėti nepažįstamam žmogui. 
Mat. iš savo viešnios Elenos 
Matulevičienės sužinojo, kad 
jo gimtinėje Prienuose gyvena 
Laukaičių šeima, auginanti du 
labai gabius muzikai vaikus, 
tačiau turinti didelių rūpesčių 
ir problemų. Šis doras ir labai 
jautrios širdies žmogus su
manė aplankyti, susipažinti, 
pabendrauti su ta nepažįsta
ma šeima ir, pagal išgales, jai 
padėti. 

Katu su Stasiu Bernata
vičium kelionėn susiruošė Ele
na Matulevičienė, jos sūnus 
Algimantas ir šių eilučių au
torė. Atvykę į kuklius, bet 
švarius ir jaukius, Laukaičių 
namus, radome mamą Vandą 
Laukaitienę ir jos gražią šei
myną — dvi dukras ir sūnų. 
Ketvirtoji dukra, pati vyriau
sia, jau suaugusi, ištekėjusi ir 
gyvena atskirai. Susipažino
me. 

Vyresnioji dukra jau stu
dentė, ji mokosi Kaune, J . 
Gruodžio konservatorijoje. Bū
sima muzikė. Jauniausiai Rū
tai dabar 10, o Gyčiui — 11 
metų. Abu vaikai pradėjo groti 
prieš 6 metus, būdami dar vi
sai maži. Jų pirmoji mokytoja 
— Svetlana Trifonkova, puiki 
pedagogė, visus tuos metus ne 
tik mokė Rūtą ir Gytį muzikos 
paslapčių, bet ir, pagal iš
gales, juos rėmė finansiškai. 
Tačiau šiemet mokytoja atsi
sakė dirbti su vaikais, nes 
tėvai nepajėgūs sumokėti už 
mokslą. 

Taip vaikai liko be mokyto
jo. Todėl buvo nuspręsta juos 
leisti mokytis į Vilnių, M. K. 
Čiurlionio menų gimnaziją. 
Čia už mokslą mokėti ne
reikės, yra bendrabutis, su 
vaikais dirbs puikūs muzikos 
specialistai. Tačiau mamai ne
ramu, kad jie dar per maži gy
venti vieni kitame mieste, 
jiems reikia priežiūros ir tėvų 
paramos. Be to. Gytis labai 
alergiškas, jam būtinas spe
cialus maitinimas ir vaistai . O 
mama neturi jokių galimybių 
važinėti arba gyventi Vilniuje 
ir rūpintis vaikais, nes tai 
nemažos išlaidos. Todėl tėvai 
su nerimu laukia rudens — 
naujų mokslo metų pradžios. 
Tuo tarpu vaikai nori tik vie
no: toliau skambinti pianinu, 
vykti į konkursus ir siekti per
galių. 

O tų pergalių per 6 darbo 
metus išties labai daug: Gytis 
net 6 kartus tapo laureatu, 

nuo jo neatsiliko ir Rūta — ji 
nugalėjo 5 kartus. Būdami 5 ir 
6 metų, Rūta ir Gytis dalyva
vo pirmame savo konkurse, 
kur Gytis nelauktai tapo lau
reatu, o Rūta gavo jauniausios 
atlikėjos prizą. Jaunieji pia
nistai 2 kartus tapo B. Dva
riono konkursų nugalėtojais 
(1996 ir 1999 m.). Jiems ypač 
sėkmingi 1999 m.: Čekijoje, 
Brno mieste, Gytis ir Rūta vėl 
pirmi, be to. Gytis jaunųjų vir
tuozų konkurse tapo abso
liučiu nugalėtoju ir jam su
teikta didelė garbė groti su 
Čekijos simfoniniu orkestru. 
Koncertas įvyko šiemet, vasa
rio mėnesį. Be to, pernai vai
kai dalyvavo jaunųjų pianistų 
konkurse Italijoje. Ir čia juos 
lydėjo sėkmė — abu tapo nu
galėtojais. Tada apie Gytį ir 
Rūtą plačiau prabilo Lietuvos 
spauda ir televizija, o po 
sėkmingo Italijos konkurso 
juos pasveikino prezidentas 
Valdas Adamkus ir palinkėjo 
jauniesiems talentams geriau
sios kūrybinės sėkmės. 

Be to, po Italijos konkurso 
buvo renkami talentingiausi 
vaikai dalyvauti labdaros kon
certe Prancūzijoje, Paryžiuje. 
Gytį ir Rūtą, vienintelius iš 
Lietuvos, pakvietė dalyvauti 
jame. Labai gaila, kad šiemet 
jie abu negalėjo vykti į dar 
vieną tarptautinį pianistų 
konkursą Siguldoje (Latvi
joje), nes šeima paprasčiausiai 
neturėjo pinigų. Bet Gytis su 
Rūta nenuleidžia rankų, dirba 
labai daug, kasdien skambina 
apie 4 valandas, dalyvauja 
įvairiuose renginiuose, jei tik 
gali ten nuvykti. 

Praeitų metų pabaigoje Vil
niuje šventinio koncerto metu 
vaikams suteikta garbė groti 
su S. Sondeckio vadovaujamu 
Lietuvos simfoniniu orkestru. 
Viešėdami Laukaičių namuo
se, mes paprašėme Gyčio ir 
Rūtos ką nors paskambinti. 
Gytis pasirinko Mozart so
natą, Rūta — Šopeno valsą ir 
B. Dvariono noktiurną. Bu
vome sužavėti jaunųjų muzi
kantų talentu ir darbštumu. 

Vaikai turi daug įvairių 
pasiūlymų, sumanymų, idėjų, 
tačiau bėda, kad jiems labai 
trūksta pinigų. Mat, ilgą laiką 
abu tėvai buvo bedarbiai, ir 
tik visai neseniai tėčiui pavy
ko rasti laikiną darbą. Mama 
mums tvirtino, kad šeimą jie 
šiaip taip aprengia ir išmai
tina, bet, kai vaikams reikia 
važiuoti koncertuoti, ypač į 
užsienį, tada dažnai tenka 
skolintis pinigų. O skolas juk 
reikia grąžinti. Tėvai ne kartą 
kreipėsi į gerus žmones, pra
šydami pagalbos. Štai Prienų 
savivaldybė padėjo šeimai 
dovanodama naują pianiną ir 
skyrė pinigų uniformoms nu-
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pirkti (nes M. K 
menų gimnazijoje būtina są
lyga — vilkėti uniformas!), G. 
Landsbergienė iš savo fondo 
skyrė vitaminų. 

Ir vaikai, ir tėvai be galo 
dėkingi visiems, kurie iki šiol 
padėjo ir juos rėmė. O ypač su
jaudino svečio Stasio Bernata
vičiaus dėmesys, moralinė ir 
materialinė parama. Nema
žiau netikėtas ir dar vienas 
siurprizas — S. Bernatavičius 
perdavė šeimai Orland Park, 
IL gyvenančio mūsų tautiečio 
Juozo Ališausko piniginę do
vaną, skirtą Laukaičių šeimai 
paremti. Mama sakė esanti la
bai sujaudinta, turinti vilties, 
kad gal ir ateityje atsiras jaut
rių žmonių, kurie galėtų 

Rūta ir Gytis Laukaičiai. 

Čiurlionio padėti jų neeiliniu gabumų tu
rintiems vaikams, kad jie 
galėtų toliau mokytis, tobulėti 
ir savo ateitį sietu su muzika. 

Kelios valandos, praleistos 
svetingoje Laukaičių šeimoje, 
pralėkė nepastebimai greitai. 
Atsisveikinome su šia šeima, 
linkėdami jai sėkmės, stip
rybės ir kantrybės. O a r pa
vyks Rūtai, Gyčiui ir jų tė
vams įgyvendinti savo karš
čiausius troškimus priklausys 
tik nuo Dievo valios ir gerų 
žmonių mielaširciystės bei 
paramos. 

Jei kas susidomėtų ir norėtų 
šią šeimą paremti, reikėtų 
kreiptis į J5aulut? \ Lietuvos 
Vaikų globos būrelį. 

Aure l i j a J a g e l a v i č i e n ė 

Stasys Bernatavičius i* Cicero su talentingaisiais Laukaičių vaikais Rūta 
ir Gyčiu bei mama — Vanda Laukaitiene 

DR. KONSTANTINAS K. KLIORYS — 
F U L B R I G H T S T I P E N D I J O S 

L A I M Ė T O J A S 

Šių metų liepos 26 d. laidoj 
Erie, PA, pagrindinis laik
raštis antrašte „Professsor 
named Fulbright scholar," 
plačiai aprašė dr. Konstantiną 
Kęstutį Kliorį, Gannon uni
versiteto School of Business 
profesorių. Profesorius Kliorys 
yra pirmasis Gannon Univer
siteto 75 metų istorijoj lai
mėjęs Fulbright stipendiją. 

Fulbright stipendijos buvo 
įsteigtos Arkansas senato
riaus J. William Fulbright 
1946 metais, siekiant puo
selėti tarptautini susipratimą 
tarp JAV ir kitų kraštų. Šiais 
metais iš visos Amerikos tik 
787 JAV mokytojai ir profesio
nalai buvo apdovanoti Ful
bright stipendija, jų tarpe ir 
prof. K. Kliorys. 

Kandidatai Fulbright sti
pendijai turi pereiti griežtą 
atranką, kuri tęsiasi vienerius 
metus. Jvairių sričių moksli
ninkų komitetas įvertina kan
didatų prašymus ir, juos 
peržiūrėjęs, padaro rekomen
dacijas. Didesnė pusė visų 
prašymų pirmame sprendimų 
rate būna atmesti, ir toli
mesnė atranka vyksta dar 
griežtesnėmis sąlygomis. Dr. 
Kliorys, sėkmingai perėjęs šią 
atranką, buvo rekomenduotas 
tolimesnei atrankai pereitų 
metu lapkričio mėnesį. 

Kandidatai yra vertinami 
pagal pasiekimus savo profesi
joj — kiek mokslinių straips
nių yra parašę, kiek pra
nešimų yra skaitę konferenci
jose, kokią turi reputaciją 
savo srities mokslininkų tar
pe. Jie turi būti žinomi ne tik 
savo universitete, bet ir už jo 
sienų; turi gauti rekomendaci-

Dr. Konstantinas Kęstutis Kliorys. 

j a s iš kitų žvmių žmonių. 
Mokslininkas ne tik privalo 
įrodyti, esąs išskirtinas ir tin
kamas, bet taip pat tur i turėti 
laišką iš užsienio universiteto, 
kviečiančio jį atvykti. Vienu 
žodžiu, neužtenką, kad kandi
datas turi norą dėstyti už
sienio universitete, t a s univer
sitetas turi jo norėti. 

Dr. Kliorio atveju, jį kviečia 
Vytauto Didžiojo universitetas 
Kaune ir Vilniaus universite
tas. Galutinis sprendimas sti
pendijai gauti priklauso nuo 
12 asmenų komisijos, kuri, 
pakviesta JAV prezidento ir 
susideda iš visuomenės, moks
lo ir kultūrinių įstaigų va
dovų. 

Dr. Konstantinas Kęstutis 
Kliorys yra Petro ir Jadvygos 
Kliorių vyriausias sūnus. Gi
męs Vokietijoj, mokslus ėjo 
JAV-bėse, įsigydamas dokto
ratą iš matematikos. Jau be
veik 20 metų dėsto Gannon 
universitete Erie. PA, kur yra 
direktorius Risk Management 

Atkelta iš 4 psl. 
„Taip pigiai 

dar niekada nei iki tol, nei po 
to nebuvo pasaulyje parduota 
jokia žemės valda" — rašoma 
knygoje. 

Knygoje teigiama, kad caras 
Aleksandras II tada nežinojo 
apie Aliaskos gelmėse glūdintį 
brangų metalą, kuris XIX 
amžiaus pabaigoje iššaukė 
garsiąją „aukso karštligę", 
vaizdingai aprašytą žymiojo 
rašytojo Jack Londono. 

Taip pat tik vėliau sužinota 
apie čia esamą naftą, miško 
bei žuvų pramonės išteklius, 
kas dabar Aliaskai atneša 
didžiulius pinigus. Šiandien 
Aliaskos valdžia nemaža lėšų 
gauna ir iš turizmo, nes ši 
valstija, ypač vasaros mė
nesiais susilaukia daug lanky
tojų. Aliaskos valstijos sostinė 
yra įsikūrusi Juneau mieste, 
nors didžiausias ir labiausiai 
augantis miestas yra Ancho-
rage. 

Kaip teigia mūsų telefonu 
užkalbinta Svaja Worthing-
ton, šiuo metu Anchorage 
miestas jau turi apie 300,000 
gyventojų ir jų skaičius vis 
didėja. Į šį miestą automobiliu 
ji turi važiuoti, nes jame 
įsikūrusiame universitete dės
to anglų kalbą ir literatūrą. 
Šiame didžiausiame Aliaskos 
mieste sau ir šeimai namus 
statosi sūnus Aras. J i pasi
džiaugė, kad Aras su savo 
žmona neseniai susilaukė tre
čios dukrelės, kuriai davė 
Emilijos vardą (pagal prosene
lę Emiliją Šilingienę, kuri mi
rė ištremta Sibiro taigose). 

K a s y r a vi jurkas? 
Bet dar kartą grįžkime prie 

žurnalisto P . S. Krivicko kny
gos „Kodėl aš sapnuoju Alias
ką?" Joje šalia kitų yra sky
rius „Kas yra vijurkas". Jame 
kaip tik yra pasakojama apie 
mūsiškę Svają ir jos šeimą 
Aliaskoje. 

Čia teigiama, kad Svaja iš
tekėjusi už „tikro amerikono", 
bet visiems vaikams (o jų net 
septyni) yra parinkusi lietu
viškus vardus. O jie (pagal 
vaikų gimimo tvarką) yra to
kie: Daiva, Gajus, Aras, Myko
las („Monty"), Nora, Gaja, Ai
das. 

Pat i Svaja yra gimusi 
1942-siais vidutiniokų ūkinin
kų Vansauskų šeimoje prie 
Nemuno priešais Veliuoną. 
Karo pabaigoje (tiksliau pa
sakius — karui artėjant į pa
baigą) tėvai ją išsivežė į Va-

Program Gannon Dahlkemper 
School of Business. Dr. Klio
rys yra anksčiau dėstęs Vil
niuje, Matematikos ir Kiber
netikos institute. 1996 metų 
rudenį buvo pakviestas skaity
ti pranešimą Palangoje, Ant
roje tarptautinėje konferenci
joje: Analitiniai ir tikimybiniai 
metodai skaičių teorijoje. 

Rugpjūčio mėnesio gale dr. 
Kliorys išvyksta į Lietuvą 5 
mėnesiams. Ten bodamas, 
dėstys Vytauto Didžiojo ir Vil
niaus universitetuose mate
matikos ir verslo kursus, ruoš 
seminarus studentams, sie
kiantiems magistro ar daktaro 
laipsnio. Paskaitose nurodys, 
kaip galima pritaikyti Vaka
ruose žinomus dėsnius, ap
skaičiuojant įmonių invento
rių, samdant darbininkus ir 
bendrai vedant tvarkingą 
biznį. 

Iš viso į Lietuvą šiemet 
vyksta 5 Fulbright stipendijų 
laimėtojai. Dr. Kliorys yra vie
nintelis lietuvis; likusieji 4 yra 
amerikiečiai: 2 mokytojai, 1 
muzikos specialistas, 1 radijo 
žurnalistas. 

Sveikiname prof. Kliorį, 
laimėjusį Fulbright stipendiją, 
džiaugiamės jo pasiekimais ir 
linkime geros kloties Lietu
voje. 

Ž. Va i tk i enė 

karus. Po „išvietintų asmenų" 
stovyklos Vakarų Vokietijoje 
atsidūrė Čikagoje. Ten užau
go, ėjo mokslus, ten gyvena 
seni tėvai. Ojos motina Laima 
garsiojo Lietuvos valstybinin
ko, ministerio Stasio Šilingo 
vyriausioji dukra (o jų buvo 
net devynios). Mamos ir 
tėvelio dėka Svaja neužmiršo 
gimtosios kalbos, nors ir gy
vendama atsiskyrusi nuo jų. 

L ie tuv i škas k r a u j a s 
š a u k i a 

Praėjusių metų vasarą, 
kuomet buvo perlaidojami jos 
senelio Stasio Šilingo, jo 
žmonos ir vienos iš dukrų pa
laikai Lietuvoje, kartu su Sva
ja buvo ten nuvažiavęs ir jos 
sūnus Aras. J is dabar apie 
Lietuvą vis kalba ir norėtų ten 
nusivežti savo šeimą. 

Kas žino, jeigu ne tas pasi
traukimas iš tėvynės, gal da
bar Svaja gyventų kur Vorku
toje, o gal seniai jos ir tėvų 
kaulai būtų sudūlėję prie Lap
tevų jūros," — rašo P.S. Kri
vickas. 

Šiame skyriuje įdėtame po
kalbyje su Svaja, kuomet ši 
pasisakė, jog gyvenanti Alias
koje nuo 1975-jų, į žurnalisto 
klausimą, ar nenusibodo šis 
kraštas, Svaja atsake taip: 

„Ne, čia nuostabus kraštas. 
Vienas tik negerumas, kad 
žiemą, kai saulė žemai, ji visą 
mėnesį nepatenka į mūsų na
mą. Mes gyvenam prie didelio 
kalno, kuris tada ir užstoja 
saulę. Bet užtat vasarą mes 
nepavargstame keliaudami, 
meškeriodami". 

Kuomet Svaja žurnalisto 
paklausė, ar jis žino, kas yra 
vijurkas, užsimezgė diskusija 
apie šį, kaip jos mama pavadi
no, gyvuliuką". Šį žodį ji 
išgirdusi, grodama plokštelę 
su lietuviškomis dainomis, ku
rios vienoje vyrai dainuoja 
„Mano pypkė, kaip vijurkas, 
tik kalbėt nemoka". Tuomet 
žurnalistas jai paaiškinęs, kad 
gyvenime vijurkas neegzis
tuoja, nors tuo vardu vadina
mas tas, kuris negali nusėdėti 
vietoje, vis juda kruta nenu
stygdamas... 

Tačiau šią vasarą į savo ma
mos žemę buvo nuvykusi jos 
dukra Gaja, kuri dar tebestu-
dijuoja Texas universitete 
(University of Texas at Aus-
tin) meno istoriją ir anglų 
kalbą. 

J i dar pavasarį Internete 
užtiko apie Lietuvoje organi

zuojamus kursus lenui 
..Lithuanian Language ;u:«l 
Culture". Gaja tuojau kreipėsi 
I organizatorius ir nuo birželiu 
men. 23 iki liepos 28 dieno-
praleido Lietuvoje su būnu 
entuziastų iš viso pasaulio. 

Tai buvo pirmasis akivaiz
dus Gajos pasimatymas >u 
Lietuva, jos kalba, kultūra, is
torija, papročiais. Ten mū
siškė įsigijo nemaža draugų ir 
tie užmegzti ryšiai su savo 
mamos kraštu jau niekada ne
nutrūks. 

Rašant šias eilutes, Gaja 
buvo pakeliui į Aliaską, dar 
iki mokslo metų pradžios Test
as universitete sugalvojusi ap
lankyti mamą ir plačiau jai 
papasakoti apie neseniai „at
rastą"' Lietuvą. 

Galimas daiktas, ji pati 
parašys įspūdžius iš Lietuvos, 
ir tada jais galėsime pasida
linti ir su „Draugo" skaityto
jais. 

O dabar jau reikia baigti šių 
„kelionę" po Aliaską ir atsi
sveikinu su ten gyvenančia 
mūsų tautiete Svaja bei jos 
gausia šeima. Su ja ir kitais 
jos šeimos nariais, tikimės. 
dar ne kartą susitiksime šio 
dienoraščio puslapiuose! 

Reikia pasakyti, jog rašant 
šį straipsnį ir telefonu bend
raujant su Aliaskoje gyve
nančiais žmonėmis bei skai
tant tą kraštą liečiančią li
teratūrą, ir šių eilučių auto
rius pradėjo sapnuoti kažkur 
šiaurėje esantį kraštą, kuris 
vadinamas Aliaska. 

ATSTATYTA BAŽNYČIA 
T I L Ž Ė J E 

Sekmadienį, rugpjūčio 20 d., 
Tilžėje bus šventinama atsta
tyta Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčia. Bažnyčios atstatymo 
sąmatinė vertė — 6,6 mln. 
litų. Lėšos gautos iš aukų ir 
Lietuvos valstybės biudžeto. 
Bažnyčios projektą sukūrė lie
tuviai architektai G. Jure
vičius ir S. Juška. 

Pirmoji neogotikinio stiliaus 
mūrinė katalikų bažnyčia 
Tilžėje buvo pastatyta 1851 
metais. Nuo to laiko bažnyčia 
buvo ne kartą perstatyta, nu
kentėjo ir II pasaulinio karo 
metais, o 1983 m. buvo su
sprogdintas dar likęs jos 
bokštas. Dabar Tilžės katali
kai vėl galės Dievą garbinti 
atstatytoje Kristaus Pri
sikėlimo bažnyčioje. (Elta) 

A M E R I C A N T R A V E L S E R V I C E 

Pavasari ir vasarą kviečiame 
keliauti su mumis. Turime pačias 

geriausias kainas skrydžiams į Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 

Jeigu šiais metais patys negalite 
aplankyti giminių 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.americantravelservice.com 

mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com
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Chirurgas 
ARAS TIJŪNĖLIS, M.D. , S.C. 

• Plastinė chirurgija 
• Rekonstrukcinė ir 

kosmetinė chirurgija 
• Mikrochirurgija 
• Rankų ligų chirurgija 

Kabinetas: 755 S. Milvvaukee Ave. 
Suite#101 
Libertyville, Illinois 60048 

Telefonas: (847) 968-2401 
Faksas: (847) 816-3920 
E-mail: atiiunelis@MSN.com 
Tinlclaiapiv http://doctor.medscope.com/ArasTiionelis MD 

Valandos susitarus 

H o u s e k e e p e r n e e d e d ful l 
t u n e . Mušt speak Engl i sh . 

have g o o d references . L ive - in 
OT c o m e & g o . Lake Shore Dr. 
locat ion. T e l . 3 1 2 - 2 5 5 - 1 1 9 7 . 
iiiiiir 

4 0 m . m o t e r i s i e š k o d a r 
b o : g a l i s l a u g y t i l i g o n i u s , 
a t l i k t n a m ų r u o š ą ir g y v e n 
ti k a r t u . 

T e l . 7 7 3 - 9 1 8 - 0 7 0 2 

* * * « Q * 
P a r d u o d a m a s 2 m i e g . 
v i e n o a u k š t o „condo" s u pri
j u n g t u g a r a ž u O r l a n d 
P a r k , I L . K a i n a $ 1 5 5 , 0 0 0 . 
T e l . 7 0 8 - 4 7 9 - 6 9 9 1 . 

2000 m. vasarą visi keliai veda į 

VILNIŲ 
* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 

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

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

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 —235 S t 

Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

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

RAYMONDA 
SOLODOVIENĖ 

Mortgao* Conaultant 

6T10 N. OavNtad, Lroofrvccd L 60646 
Rea.773-271 -0338; Pager 847-874-3T97 
Fax 847-674-1802 

V y r a s t u r i n t i s j u d ė j i m o 
n e g a l i ą ieško darbo , k u r į 
g a l ė t ų dirbti savo n a m u o s e . 

T e l . 6 3 0 - 7 2 4 - 0 2 9 0 

MĖLYNĖS! MĖLYNES! 
Galite pnsmogauti patys arba pirkti jau 
pririnktų.. Valiuoti: 1-94 iki Mtchigan 
Exit 1 į New Buffalo. Toliau sekite 
ženklus iki MIKĖS BLUBERRIES. 
Atsi vežkite uogoms krepšelius. Čia graži 
vieta visai seimai pasidžiaugti gamtoje. 
Tel. 616-469.25W. 

Grafinio 
„design" 

paslaugos. 
Tel. 708-447-4743 

D a ž a u n a m u s 
i š l a u k o ir i š v i d a u s , 

a t l i e k u į v a i r i u s d a r b u s . 
R o m a s 7 7 3 - 8 6 3 - 9 0 4 8 

N e b r a n g i a i a t l ieku e l e k t r o s , 
„ p l u m b i n g " , dažymo, s ta l iaus 
i ir k i tus vidaus ir l auko 

i darbus . Tel . 7 0 8 - 2 0 5 - 1 0 4 6 , 
Vytenis . 

J a u n a , š v e l n i m o t e r i s 
i e š k o d a r b o pr i ž iūrė t i a r 
s l a u g y t i s ene l ius ar v a i k u s . 
V a i r u o j a maš iną . 

T e l . 7 7 3 - 7 7 6 - 7 9 8 9 . 

A T T E N T I O N I M M I G R A N T S ! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent R e s i d e n c e ! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS conccntrating in imraigration to 

Canada 
www.inunigrat ion-service .com 

S ą ž i n i n g a 52 m. m o t e r i s ieš 
k o d a r b o už nedidelį atlygini
mą. Gali prižiūrėti vaikus, se
nus žmones, atlikt namų ruošą 
ir gyventi kartu. Kalba tik lietu
viškai Tel. 815-963-3557 

Vilniuje, prestižiniame Antakal
nio rajone, parduodamas naujai 
pastatytas 2 a. mūrinis namas. 
Nupiginta kaina greitam pardavi
mui Tel. Lietuvoj 011-370-2-
797-822 arba 011-370-2-345-167 

I š n u o m o j a m a s 2 m i e g . 
nauja i i šremontuotas b u t a s 
s u apšildymu B r i g h t o n Par
ko apyl. $600 į m ė n . 

Tel . 6 3 0 - 8 4 1 - 0 5 7 1 

M O V I N G 
I l g a m e t i s pro fes iona lus 
kraus tymas Č i k a g o j e ir 

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

P r o f e s i o n a l u s k r a u s t y m a s 
Č i k a g o j e i r u ž j o s r i b ų . 

l i v e ž a m e š i u k š l e s 
ir v i s a k i t a . 

T e l . 6 3 0 - 9 6 4 - 5 8 9 8 a r b a 
mobilus 650 816 7114. 

Egidijus C o m t r u c t i o n 
N.u i i u v i d a u s ir i š o r ė s 
d . u y m o a l i u m i n i o d a r b a i , 
v i su I U M U s t o g a i , s t a l i a u s 
p a s l . i u t i o s . P i y u . g r e i t a , 
p a t i k i m . i 

TVI H15 5 7 7 1 7 9 7 

S T A S Y S ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W . A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 60638 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• L i e tuv i ška d u o n a ir r a g u o l i a i 
• V e s t u v i n i a i ir į v a i r u s tortai 
• L i e t u v i š k a s m a i s t a s — " c a t e r e d " 
• S i u n č i a m e m ū s ų p r o d u k t u s U P S 

Atidaryta 7 d ienas savaitėje 

rvi 
BAKEFOR 

tss? 

KAVINĖ 
3S0 K. Clark, Ch icago , n 60610 

Tel. 312-644-7750 
K e p y k l o s p r o d u k t a i i r u ž k a n d ž i a i 

m i e s t o c e n t r e 
Savaitgali uždaryta 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos mies to leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
7 7 3 - 7 7 9 - 3 3 1 3 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AirroMoauo, NAMU, SVEIKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofe ir OH. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424*654 
(773)581-8654 

4 7 3 8 VV. 103 r d S T 
O A K L A W N , I L 6 0 4 5 3 

7 0 8 - 4 2 2 - 7 9 0 0 
KELIONIŲ IR A T O S T O G Ų A G E N T Ū R A 

W W W M A Z E I K A . C O M 
******»****«%#»********•****»************** * * * * * * * * * * * * 

4315 W . 6 3 r d St , C H I C A G O , I L 6 0 6 2 9 
7 7 3 - 7 3 5 - 3 4 0 0 

4738 W . 1 0 3 r d S T . , O A K L A W N . IL 6 0 4 5 3 
7 0 8 - 4 2 2 - 3 9 2 2 

D R A U D I M O A G E N T A I 

®WWOflrf 
Veikto nuo 

fį 1921 m. 

8900 SoUTU AfidlFR ROAI>, Wm*0* SHMK&, JlikNOK TPJ. 708.S39.1OOO 

pokylių wfes - tinhv įvairiems progoms 

35 iki 40 s v e č u 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

DčnUmsc: nOom 

40jĮo6Csvacių_ 

LOOU 
6 0 ifcilOū svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(jįūlite pasitobulinti 
šokio mene - r/yksta 

pamokos) 

g 
100 iki 136svečiM a 
famįema 

125 iki 175 svečių 

IMttUHfiJlM 
225 iki 5 5 0 sveč ių 

N e r ū k a n t i s p e n s i n i n k a s 
i e š k o k a m b a r i o s u m a i s 
t u , pr ie š e i m o s M a r q u e t t e 
P k . apyl inkėje . 

T e l . 7 7 3 - 4 7 2 - 1 2 4 9 

S i u v u u ž u o l a i d a s , s ta l t i e ses , 
d e k o r a t y v i n e s p a g a l v ė l e s ir 

kt. Taisau rūbus . 
Turiu patirtį. Z i t a , § 
te l . 7 0 8 - 7 4 9 - 4 3 0 4 . § 

^fcautotrade 
. PARDUODAME AVTOMOBIUUS ISS1MOKEJIMUI 
• PADEDAME PIGVI AUKCIONUOSE. 
. ATLIEKAME AUTr MOBtUŲ REMONTĄ; 
. ASTATOME PO Al TO rVYKlŲ; 
. ŽALOS rVERTINlVAS NEMOKAMAI 
• DIDELIS PASIRINK MAS. ŽEMIAUSIOS KAINOS. 
. SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ 

G A U VAŽ.UOT1 ŠIANDIEN! 
888-615-2:48,630-254-5364 

MINDAUGAS -_ 

KELIONĖS! POILSIS! KELIONES! 

Skrydis i Floridą S 1 4 9 . 9 S 
s naktys Las Vegas S 2 8 9 . 9 5 
7 naktys Meksikoje $ 4 8 9 . 9 5 

Skrydis i Lietuva $ 5 9 5 . 0 0 

AskaCetaway Inc. 
5657 S. Harlern Ave., Chicago 

Tel. 773 788 8000; 
Fax 773 586-3420. 

Email a$kag«taway@yahoo.com 

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

Nlo one makes 'Ound-trip travei to Lithuama eas>er and more conveoent than SAS. 
From Oiicago. we o"e ' daiiy servir.e to Vilnius with a nassie-free cor.nection via 
S'ockholrr,. When you're ready to return. you'H enjoy same-day irave! back to 
Chcago ihrcugh our Copenhagei h;jb. Fmd out wNat a vvorid of cMmnce SAS 
can 'riake for 'your next tnp. Just rali your Travęi Age^t or SAS at 1-800-221-2350 
or visit o y vvebS'f** a* •*ww.9canrjna*arinel 

ftnįm* 
SK<W6 
Sk 744 
Sk741 
Sk<W5 

Fro*n 

CfKjgo 
StorKholm 
ViMni<, 

CoOeofMry.r 

To 

STOC^^V'"' 

Vilnujs 
C.o&**\#yri 

I V l U - l n " T.m, 

4 20prr. 

<>20 am 
1 40 ptr 

HOfm 

krr*tM Twi** 

r <s *™ -1 
! 1 5 0 a m 
2 2 0 am 
r. .:• : -

M ,iry*\*rwi 

to UTHUANIA 
$0.21 per/mln 

G»^mlmtotl«i^offn»iii«rid-«r^d«y^nyWne. 
fatoformatUmcattLottgthstancePoat: 
A M&51 

PARKFIBLD F O R D 
* JiamiriktanBukiarnaudc^auinnobi l io^van", 
l U t v e f l n i k v sparta utffity vthkte" žemomis kainomis? 
'Neturtekredito istorijos? * Nekalbate angl iškai? 
Ne problema! Vairuoti automornligalitr pu šiandien! rriim.imr 
visus pareiškimus kreditui g.H:ti Taip DM '̂.ltv,lI•̂ (̂ m •̂ finan-..i-
vitna, nežiūrint kredito istomos \opr,ileįskite ^M^ progos' 
Užeikite pas mus: 

11400 S. P u l a t k i R d . , C h i c a g o , IL 60655 
T t l . 7 7 3 - 2 3 9 - 7 9 0 0 , fax 7 7 3 - 2 3 9 - 9 2 9 6 

B-otail: p p a r k f i e l d t f a o l . c o m ir p a s i k a l b ė k i t e s u 
A S T A PIELER 

CfrtUtod Auto Sakt Cortsultant 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rtisių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
Keramikos plytelės; "sidings", 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

, S.Benetis, tet. 630-241-1912.t 

AMBER CON$TRUCTK>N C o . 
Dengiami stogai, kalamas ..siding", 
atliekam; cemento. ..plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„I.icensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

C . L . Q u a l i t y B o d y S h o p 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobil ius . 
Reikalingas skardininkas. 

S k a m b i n k i t e 8 1 5 - 7 2 3 - 7 6 5 0 . 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
S370 į mėn. + ..security" 
Tel. 773-778-1451 

I e š k o m i d a r b i n i n k a i va lymo 
darbams Tun turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po6v .v . , U1.708-6S2-2110. 

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

K a l a m e v i s ų r ū š i ų „s id ings" , 
„soffits", įdedame 

l ie tvamzdžius (gutters) ir 
dengiame s togus . S k a m b i n t i f 

R o m u i t e l . 6 3 0 - 7 7 4 - 1 0 2 5 . S 

Window VV ashers Neededl 
40.000 per year. We nerd 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. jMust 
have vafid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashine. 
Tel. 800-820-6155. 

V y r ų i r m o t e r ų k i r p ė j a . 
15 metų patyr imas: Greitas. 

m a l o n u s patarnavimas.' 
S k a m b i n t i V a n d a i , 

te l . 7 0 8 - 4 2 2 - 6 5 5 8 . 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų0 

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 

VUALIO!) 'AZ'ALAMA 
S a m d o m e (už pas laugą mokėt i 

nereikia) įvair iems d a r b a m s 
DoMmers G r o v e . IL — puiki 

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

7,50 Reikalingi mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems Įstaigos darbams. . 
Būtin; legalūs dokumentai \ 
Skambint i . 630-920-0238; s 

fax: 6 3 0 - 9 2 0 - 0 i r > ; w e b page: 
wwH.carl is lcstatt i iR.com 

Kalbame angį škai. lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės Į Halina, arba Marek. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTO**" 
ofrtrmi SM • MM 
N0IKI7Wl42S-71lf 
n n m i M 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart gj itm, 
Realty Group I n e 

6 6 0 2 S . P u l a s k i R d . 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Bi-oker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-61«t P«ger 3U-3«S43r7 
Fax 773-5»5-3W7 

Ortupt a. Accont 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Uwn. IBmois 60453 
Buamaas (708) 42M111 
VoiceMai (708) 2SW374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Raa. 708-423-0443 •*dtr 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-658-6878 
Pager 

773-260-3404 
"TMLteL 
630-660-5988 

A U D R I U S M I K U L I S 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkri, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

• sąžiningai patUrhauV"' 
>• A U D R I U S M I K U L I S 

New Vision 
12932 S. LaGrange 
Pata Park, IL 60464 
Bus.: 708.361-0800 
Voioe Mat: 7738S4-7820 
Pager: 708-892-2973 
Fas: 708-361-9618 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

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

ALLCARE 
Employmcm Agency 

Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

2 3 4 6 W 69th Streat 
Tel.: 773 -776 .1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-avvay" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
Seštd, 8 v.r.-4 v.p.p^ sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviSkai. 

k 
3314W.63St 

Tel. 773-776-8998 

. 

mailto:atiiunelis@MSN.com
http://doctor.medscope.com/ArasTiionelis
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
http://www.inunigration-service.com
http://WWWMAZEIKA.COM
mailto:taway@yahoo.com
http://pparkfieldtfaol.com
http://wwH.carlislcstattiiR.com
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JAV L 
Sociali 

Ruoši*: Birutė ] 
2711West71< 

Tel. (773) J 

DUJŲ ĮMONĖS 

Peoples Energy — Čikagos 
dujų įmonė išsiuntinėjo svar
bų perspėjimą apie „flexible 
gas appliance connectors" — 
lankstų dujinių viryklių ai 
kitų namų dujinių įrangų su
jungimą. Tas jungiklis yrs 
metalinis lankstus vamzdelis 
naudojamas pertiekti dujas U 
vamzdžių į dujines virykles 
drabužių džiovintuvus ir pan. 

Naujesni modeliai yra padą 
ryti iš nerūdijančio pliene 
(stainless steel) arba plastiki 
padengtos bronzos (brass). 

Daugumas senesnių jungik
lių (connectors) buvo padary
ta tik iš bronzos (žalvario) 
Kai kurie jų tur i pavojingi 
trūkumų. Sulitavimas būvi 
naudojamas prijungti lanksti 
vamzdį prie galutinių dalu 
lend pieces). Laikui bėgant 
tie sulitavimai. susidėvi, duja 
pradeda pro juos veržtis, tai 
gali įvykti gaisras a r sprogi 
mas. Yra labai sunku pa 
stebėti, kur šis lankstusi 
vamzdis turi t rūkumų sulita 
vime. 

L a b a i s v a r b u . Je i turit 
plastika nepadengtą bronzir 
jungiklį (lankstų vamzdį) sav 
namuose, būtina jį pakeist 
arba nauju „stainless steel' 

PAGALBA V 
Yra daug vyresnio amžiau 

pensininkų, turinčių prag) 
venti t ik iš gaunamo „Sot 
Sėt.* "perisijos čekio, kurio v 
dutinis didumas yra apie 80 
dolerių. Ir iš tos sumos reiki 
užsimokėti nuomą, elektrą, U 
lefoną (į nuomą įskaitoma 
apšildymas ir vanduo), nus 
pirkti maisto ir vaistų. Dažni 
tokierns vyresniesiems, ypa 
sulaukusiems brandaus an 
žiaus, gali būti labai sunk 
suvesti galą su galu, jei j ie yr 
ir neblogame sveikatos st< 
vyje. O ką jau bekalbėti api 
tuos, kuriems reikia daugia 
įvairių vaistų! Tokiems vyre: 
niesiems žinotina, kad yra pi 
gal bos, apie kurią j ie gal i 
nežino, a r nenori „lįsti į akis 
pildyti įvairių blankų, arb 
tiesiog yra per kuklūs, kad p> 
galbos prašytų. 

Vyresnieji, kurių labai nu 
zos pajamos, gali gauti maiši 
kortelių (food stamps), palenj 
vlnimą mokant elektros si 
skaitąs, o taip pa t 'mokant 
mėnesinį Medicare mokest 
kuris yra išskaitomas iš pens 
jos čekio. 

Statistika rodo, kad pusė m 
turtingųjų vyresniųjų negai 
na jiems pi įklausomo* pan 
mos. nes jos neieško d 
įvairių priežasčių, ypač maisf 
kortelių, Medicaid pagalbo 
Supplemental Sočiai Securil 
ir specialios Medicare progrt 
mos — Medicare QI-1. Naujo 
Medicare QI-1 programa yi 
galbūt ta, į kurią mažiausii 
kreipiama dėmesio. J i užmok 
45.50 dol. mėnesinį mokės 
už Medicare, kuris, kaip m 
nėta, paprastai yra atskail 
mas iš mėnesinio JSoc. Sec 
pensijos čekio. Vyresnieji, ki 
rių mėnesinis čekis yi 
mažesnis, negu 947 dol. ir tu 
tas ne didesnis, negu 4,0C 
dol. banke, gali kvalifikuu 
tam mokesčiui. 

Illinois valstijos gyventoj 
dar gaH gauti ir valstijos b 
vietines lengvatas, kaip nu 
savybės mokesčių sumažir 
mą, nemokamus receptinii 
vaistus ir t.t. Daugelis vyre 
niųjų šių lengvatų negaun 
nes. arba niekur nesikreipi 
kad prašytų pagalbos, ari 

8 Krašto valdybos 
rių Reikalų Taryba 

Mitieni ir Aldona Smulkštienė 
: Street, Chicago, Illinois 60629 
76-2655; Fax (773) 436-6906 

PERSPĖJIMAS 
t K 

rRESNIESIEMS 

arba apdengtu plastika bron
ziniu vamzdžiu. Lankstūs 
vamzdžiai — sujungimai iš 
nerūdijančio plieno — „stain
less steel" a r plastika pa
dengtas bronzinis vamzdis 
turi būti pakeičiami mažiau
siai kas 10 metų. 

Daugelis „heating & air con-
ditioning" kontraktorių ar 
„plumbers" gali apžiūrėti jūsų 
turimus vamzdžius — jungik
lius. Je i reikia jį pakeisti, Šiais m< 
žinokite, kad toks lankstus riaušių 
vamzdis turi atitikti The L a i m i k i 

American National Standards d e š i n ė s 

^ 9 1
( f S I ) n u s t a t * * valstij< 

normą Z 21.24. T a p e
J , 

Čikagoje Peoples ' Energy tarnau 
gali apžiūrėti jūsų lanksčius i apyli 
vamzdžius — jungiklius už 12 niesier 
dolerių ir j ie siūlosi juos pa- galbą, 
keisti, jei reikia, už papildo- progra 
mus 32 dol. už kiekvieną jun- resnie; 
giklį. Už vieno dujų įrangai, rių va 
pvz., viryklei, tokio lankstaus miesči 
vamzdžio įdėjimą su „shut-off progra 
valve" kainuoja 48 doleriai. gauti 

Jei j u s tas domina, susitarti apie 2 
dėl pakeitimo skambinkite: liauja 
Peoples Gas klientai — 312- apie g 
240-7000; North Shore Gas — pag 
klientai — 847-336-9300. Čito 

Naudotasi People Energy tojai § 
medžiaga. Area 

prašyt 
Check 
gyven 

gėdinasi jos prašyti. partm 
Daugelis vyresniųjų nežino 312-7' 

apie programą, vadinamą „Cir- Tapė 
cuit Breaker/Pharmaceutical organ 
Assistance". Pradedant kitų savan 
metų sausio mėnesiu, ši prog- įvairii 
rama bus vykdoma pagal nau- ir aiš! 
jus įstatymus ir joje galės da- ramas 
lyvauti asmenys, kurių me- AARF 
tinės pajamos yra 21,218 dol., 312-41 
o vedusiųjų poros 28,480 dol. Dejž 
Asmenys, kurių pajamos ne- yra ti 
peržengia šių ribų, gali gauti mesni 
2,000 dolerių vertės receptinių kam t 
vaistų metuose nuo širdies pasiui 
ligų, cukraligės, artrito, ligų, laiko 
sąryšyje su rūkymu, Alzhei- j u 8 g 
merio liga, vėžiu, glaukoma ir gauti, 
Parkinson liga. Kai bus per- bus 
viršyta ši 2,000 dolerių riba, gauti 
jie galės tuos receptinius vais- moka 
tus nuo minimų ligų pirkti, mene: 
mokėdami tik 20 proc. jų kai- jums 
nos. Ir tai nėra jokia išmalda! „dedu 
Vyresnieji, kurie varžosi pa- bus 
galbos prasyti, turėtų tai „publi 
žinoti. Tegul jie tik pagalvoja turite 
apie tuos dešimtmečius, kada veju, 
jie dirbo ir mokėjo mokesčius, rama 
Dabar jie turi teise gauti pa- biurol 
galbą. Žinoma, vyresniuosius netur 
sumaišo ir daugybė valdžios jjgą e 
programų, nes toje daugybėje r a m ą 
nebesusigaudo, į ką jie turi s a v an 
teise. buoto 

Illinois valstija turi kom- namų 
piuterine sistemą, kuri gali resnu 
padėti vyresniesiems surasti, 8 U vis 
kokias lengvatas jie gali gauti. cesu. 
Net ir patiems socialiniams niųjų 
tarnautojams dažnai yra sun- gerus 
ku surasti ir pritaikyti visas neper 
gaunamas lengvatas indivi- taupv 
dualiam žmogui. turėti 

Paprastai užtenka užpildyti vertei 
nesudėtingą prašymą, kuria- ti, ne 
me klausiama apie įplaukas, Sočia 
turimas santaupas, invali- vanoi 
durną ir pan., ir jau yra gali- užsin 
mybe gauti pagalbos iš įvairių tuo t 
šaltinių. Kadangi pagalba yra nesin 
taikoma ne tik neturtingie- Koi 
šioms, bet vidutinių pajamų niųjų 
vyresniesiems, tai visi, kurių rins 
mėnesinės pajamos yra ma- mais 
žesnės. negu 1,500 dolerių, gali i 
turėtų užpildyti ir pažiūrėti. įstaiį 
a r negalėtų gauti kokios pa- veną: 
galbos. paga; 

Tačiau bėda yra ta. kaip įstaij 
sako socialiniai darbuotojai, siiml 
kad vyresnieji iš viso nenori skirt; 
pildyti jokių prašymų. Illinois Na 

:> ' 1 
stais per „Draugo" gegužine buvo išdalintas rekordi: 
gėrybių - knygų, lietuviškų suvenyrų, paveikslų, bu 
ų dalinimas nebūtų pavykęs, jei nebūtume turėję 1 
- Ona Gradinskienė ir Aldona Šmulkštienė. 

)je yra vadinama „Red SVARBU Ž 
Čutter" programa, kur PERKANT 
tojai ir savanoriai eina Daug žmonių, 
inkes ir aiškina vyrės- k a r t ą perkantys 
ns apie galimą gauti pa- k i e k i a i k 0 j ^ g af 

apie egzistuojančias keletas patarimi 
mas, kurios padeda vy- r e i k t ų visiems, Į 
šiems. Apie 50 savano- n a m u s , žinoti. 
žinėja po Čikagos prie- 1# Pirmiausia 
us ir aiškina apie tokias kokioje apylinkėj* 
mas, ir kaip galima Venti. Atminkite, 
pagalbą. Čikagoje yra galima pataisyti n 
0 tarnautojų, kurie ke- montuoti, atnauji 

po miestą ir aiškina bet negalite pab 
alimybes gauti paramos kės. 
I * " * 2. Nuspręskft 
igos priemiesčių gyven- n u o tolyje nuo". 
;ali skambinti Suburban norėtumėte gyver 
Agency 708-383-0258 ir dieninė kelionė 
:i 3enef i t Eligibility tapti varginančia 
— up" prašymo. Miesto po to, kai pinba: 

tojai gali skambinti J>e- m a S ) įsigijus nauj 
ent of Aging" hotline išblės. 
14-4016 ir prašyti „Red 3. Nuspręskite 
Cutter" prašymo. AARP jėgsite mokėti u 
izacija taip pat turi daug n e s i n i ų mokėjin 
orių, kurie atvyksta į kitę apie sav 
is vyresniųjų pobūvius padėtį. Neperžen 
kiną apie galimas prog- t y t 0 8 „bos, ne š t a 
i. Galima paskambinti į kinys jus bevili&fc 
1 Čikagos įstaigą telef. 4. Apskaičiuo) 
58-3607 ir pasiteirauti. kitus mokėjimus 
», prašymo užpildymas ryti, įsigijus na 
k pirmas žingsnis, o toli- drauda, nuosava 
i procedūra gali daug C į a i , išlaikymas, 
>ūti bauginanti. Kada jūs įvairūs pagerini] 
nčiate prašymą, po kiek r e įkės mokėti už 
gaunate pranešimą, ką jas , elektrą ir par 
alite gauti. Jūs galite 5. Nepirkite to 

pvz., laišką, kuriame namo, dėl kurio j 
paaiškinta, kad galite sustoti taupyti ir 

Medicare QMB, kuri 6. Žinokite, kię 
už Medicare B kas l a kainuos. Į pas 

3į 45.50 dol. plius paskolos apdraiu 
bus somokėtas ligoninės kesčiai, susiję su 
ctibles". Gautame laiške 7. Žinokite, ki 
nurodyta artimiausia jūs galėsite sut 

rašant nuo mokė 
procentus. Jū s gi 
ti tada, kada dai 
deduetions", į k\ 
paskolos procenl 
deduetions" — n 
didesni, negu „ 
duetions". 

Čia tik keletą 

i 

BIELf 

Jau pfs 
kai, bet m 
lieka amži 

Šv. Miš 
jamos pir. 
vai. ryto 
misijos ba 

Prašom 
šiose ir p 
dose. 

ic aid" įstaiga, kurion jūs 
kreiptis. Net ir tokiu at-
kada jūsų gaunama pa-
neateina per „public aid" 
kratiją, daug vyresniųjų 
i jėgų ir ištvermės eiti 
igos kelią, kad gautų pa-

Dėl to yra „Red Tapė" 
oriai ir socialiniai dar-
jai, kurie aplanko iš 
nepajėgiančius išeiti vy-

josius ir pagelbsti jiems 
m pagalbos prašymo pro-
Dažnai išmintingi vyres-
pagalbininkai gali duoti 
patarimus, pvz., kaip 

žengti 4,000 dol. san-
Į ribos. Vyresnieji gali 
i CD banke 5,000 dolerių 
i, kurio jei nenori palies-
s laiko savo laidotuvėms, 
liniai darbuotojai ir sa-
iai pataria iš anksto 
lokėti už palaidojimą, ir 
tūdu lengviau gauti mė-
e paramą, 
npiuterin įvesti vyres-

prašymai ne tik sude-
prašytojus su atitinka-
pagalbos šaltiniais, bet 

r pranešti atitinkamoms 
joms, kad vyresnysis, gy-
5 vienas, yra reikalingas 
Ibos. Taigi nebijokime 
nj, kreipkimės į jas ir at-
lime viską, kas mums 
a. 
udotasi įvairia spauda. 

s skaičius laimikių. Mūsų skaitytojai prinešė įv 
o net ir net atostogų Wisconsin valstijoje biliete 
kių gerų, įgudusių pagalbininkių. Nuotraukoje 

. Nuotr. Jono Kūpi 

NOT1, 
ĴAMĄ 

pač pirmą 
įamus, po 
sivilia. Čia 

kuriuos 
erkantiems 

uspreskite, 
norite gy-

kad visada 
mą — jį re-
iti ir pan., 
isti apylin-

kokiame 
darbovietės 
i. Ilga kas-
arban gali 
ir brangia 
s entuziaz-
. gyvenvietę 

kiek pa
namą mė-

į. Pagalvd-
fmansinę 

i te nusista-
bu, kaip pir
ite, kokius 
turėsite da-
įą, tai: ap-
bės mokes-
apstatymas, 
įai, ir kiek 
vandenį, du-

;io brangaus 
is turėtumėt 
nvestuoti. 
; visa pasko-
;olą gali įeiti 
a ir kiti mo-
raskola. 
k iš tikrųjų 
upyti, riusi-
ičių paskolos 
lite sutaupy-
)te „itemized 
rias įeina ir 
ii. „Itemized 
įrašymai yra 
tandard de-

klausimų į 

kuriuos turite atkreipti 
mesį. Kada perkate na 
klauskite daug ir sužino 
viską prieš pasirašant, 
paskui nereikėtų gailėtis 
net ir namą prarasti. 

Naudotasi medžiaga iš į 
rios spaudos. 

LIETUVOS 
VALDININKAI 

ATLYGINIMAIS 
NESISKUNDŽIA 

Daugiau kaip trys š 
tai viešojo valdymo ir g 
mo bei socialinio draud 
sektoriaus darbuotojų 
mėnesį gauna 10,000 ir 
dėsnį atlyginimą. Maždat 
procentai iš beveik 70,000 
dininkų „armijos" kas mė 
gauna atlyginimą nuo 6 
10,000 litų. 

Statistikos departam 
duomenimis, pirmąjį šių 1 
ketvirtį viešojo valstybės 
dymo ir gynimo bei sočia 
draudimo srities darbui 
priskaičiuotas vidutinis n 
sinis darbo užmokestis su 
1,506 litus. 

įstatymų vykdomojoje i 
džiamoje valdžioje parei; 
ir tarnautojų atlyginimi 
durkis sudarė 2,085 litus. 

Vidutinis priskaičiuotai 
riausybės kanceliarijos 
buotojų darbo užmok 
praėjusį mėnesį sudarė I 
litus, išmokėtas — 2,208 1 

Statistikai teigia, jog 
daug pusė valdininkų uži 
nuo 1,200 iki 3.000 litų. 

Apie tūkstančio biur 
tų darbo užmokestis si 
3,500-4,000 tūkstančius 
daugiau kaip tūkstančic 
reigūnų — nuo 4,500 iki ( 
litų. 

Praėjusių metų spalio 
nesį atlikto tyrimo duoi 
mis, mažiausias atlygin 
valstybės tarnyboje st 
337 litus, didžiausias 
12,145 litus. (Elta) 

A.tA. 
BIRUTĖ 

rKIENĖ-NOVIKAITĖ 
1935-1975 

iėjo 25 metai, kai Tu mus pali-
isų meilė ir prisiminimai paši
lai. 
ios už a.a. Birutę bus atnašau-
riadienf, rugpjūčio 28 dieną, 8 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
.nyčioje, Lemont, IL. 
2 artimuosius dalyvauti šv. Mi-
isiminti a.a. Birutę savo mal-

Liūdinti šeima. 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 19 d., 

* Sost inės c e n t r i n ė s e kėja 
Kalvarijų ir Ha lė s turga- kasi 
vietėse šiltųjų kraštų vaisius nias 
nurungė vietinių sodininkų iš- nus . 
auginti serbentai, agrastai, visu: 
%-yšnios. Pastaruoju rnetu pir-
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s. 
iš 
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A.tA. 
SESUO M. C( 

VAIŠVILAS 
Mūsų mylima Seselė mirė 20< 

sulaukusi 87 metų. 
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Ant 

IL, Vienuolyne įžaduose išgyveno 
Pasilikio nuliūdę Šv. Kazimie 

giminės dukterėčios: Karen Eck 
McName iš VYhitmore. Ml, Carol ! 
ir Kathy Fandino iš CA. sūnėnas 
Čikagos, svainė Betty Jarre t iš S: 

Velionė pašarvota šv. Kazim 
W. Marąuette Rd.. Chicago penkt 
nuo 1 vai. p.p. iki 7 vai. vakaro. F 
vakaro. 

Laidotuvių šv. Mišios šeštac 
9:30 vai. ryto Šv. Kazimiero S( 
lyčioje. Laidotuvės Šv. Kazimiero 
tadienį po šv. Mišių. 

Prašome dalyvauti laidotuvh 
už Seselės sielą. 

Šv. K a z i m i e r o S e s e r y s i r X 

Laidotuvių direkt. Kenneth R 

ALVVAYS W I T H 
* Skintos ir vazoninės gė 
* Vainikai, krepšeliai 
* Vestuvinės ir proginės 
* Pristatome Čikagoje ir 

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594-661 

8015 W. 79 Si 

LIETUVIŲ LAIDOTUV 
SĄJUNC 

Turi laidotuvių pa ta lpas vi: 
apylinkėse ir pr ie 

Patarnavimas 

J 

GAIDAS — 
F U N E R A L D I F 

Directors of Eudeitas Funer 
GERALD F. C 

4330 S o . California 
5948 S. Arch 

5 2 0 0 W. 9 5 S t . 
O a k L a w n , I L 

1-773-523-
PROVIDING Si 

THROUGHOUT CHICAG 
CLOSE TO t 

LACK& 
FUNERAL DI 

HICKORY HILLS. 9236 5 

MARQUETTE PARK, 65^ 

ORLAND PARK, 9£ 

A L L P H O 

1-708-430 

PETKUS 
FUNERAL DI 

MARQUETTE PARK : 
CICERO 5940 V\ 

LEMONT. 12401 S ARCHER 
EVERGREEN PARK, 1 

TINLEY PARK. 16600 S. 
ALL PHO> 

CHICAGO 1-773 
NATIONWIDE TOLL FREE (nem< 

VANCE FUNE1 
FUNERAL DI 

SERVICES AVAILA1 
CHICAGO AND SUBUI 

CICERO, 5645 \ 
WESTCHESTER, 10! 
CHICAGO, 5858 W. I 

ALL PHC 
1 708 65; 

šeš tadienis 7 

i turgavie tėse mieliau ren-
mėlynes, serbentus, vyš-
negu bananus ar apelsi-
kur ių atvežama apsčiai 

s metus . 
(Eltai 

3RDIA 
,ssc 
)0 m. rugpjūčio 16 d., 

ano parapijos, Cicero, ' 
70 metų. 
ro seser>s ir artimieji^ 
.ert iš Čikagos, Toni .. 
Hastings iš VVaukegan 
Terrance Vaišvilas iš . 

imi Valley,CA. 
iero vienuolyne, 2601 -
adienį. rugpjūčio 18 d. • 
teliginės apeigos 7 vai. 

iienį, rugpjūčio 19 d..--
iserų vienuolyno kop-
lietuvių kapinėse šeš-

l Mišiose ir pasimelst i . 

e l i o n ė s g iminės . 

.udmin. 

FLOvVERSt 
i lės 

puokštės 
priemiesčiuose bei 

04 (nemokamas) 
t., Justice, IL 

IŲ DIREKTORIŲ 
;A 
sese Čikagos miesto : 
miesčiuose 
i 2 4 va i . 

DAIMID 
I E C T O R S 
ai Home (EST 1908) 
)AIMID 

10727 S. PulaskIRd. 
er Ave. 

9 9 0 0 W . 1 4 3 S t . 
O r l a n d P a r k , I L 

I ES 
0440 
SRVICE 
O AND SUBURBS 
iOME 

SONS 
RECTORS 
5. ROBERTS ROAD 

I I S. KEDZIE AVE. 

100 W. 143 St. 

N E S 

-5700 

& SON 
RECTORS 
>533W. 71 ST. 
r. 35 ST. 
AVE. (& DERBY RD.) 
2929 W. 87 ST. 
OAK PARK AVE. 
IES 
-476-2345 
>kamas) Tel . 1-80O-994-7600 

RALHOME 
RECTORS 
ILE AT OTHER 

I B A N LOCATIONS 

N. 35 Street 
501 W. CERMAK 
ROOSEVELT Rd. 
)NES 
2-5245 

/ i 



B DRAUGAS. 2000 m. rugpjūčio 19 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Daug kas k l aus i a - kodėl 
šių metu ..Draugo" pokylis ne 
Martiniųue salėje'.' Mes galvo
jome ir nusprendėme. - kodėl 
gi nesurengus šventes Jauni
me centre ir neparemus savų 
tautiečių?! Juk pakviesime 
brolių Švabų ansamblį, su
ruošime Šukius, sugalvosime 
įdomią programą, prigaminsi
me skanių valgių, išaiškinsi-
me „laimės šulinių" laimėto
ja - Argi nebus linksma'1 Jū s 
tik nedelskite ir užsisakykite 
vietas arba sudarykite stalą 
draugų - ir bendrauti, ir šokti 
bus smagiau! Paskubėkite. 
nes iki pokylio rugsėjo IT d. 
beliko tik mėnuo. 

J o s e p h Knol lenberg , JAV 
Kongreso atstovas iš Michigan 
valstijos, žada apsilankyti 
Dainavoje ruošiamoje Lietu
viškų studijų savaitėje, kur 
rugsėjo 9 d., šeštadienį, kalbės 
Baltijos valstybių į NATO įsi
jungimo klausimu. Šį Lietuvai 
labai palankų Amerikos Kon
greso atstovą pakvietė studijų 
savaitės rengėjai - Lietuvių 
fronto bičiuliai. 

Lie tuvos D u k t e r ų d r a u g i 
jos pokylis įvyks spalio 14 d., 
šeštadienį. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

J u o z o Mieliulio d a r b u 
pa rodą dar gaiima pamatyti 
iki š. m. rugsėjo 11d. pasaulio 
lietuvių centre. Lemont, IL. 
Parodos lankymo valandos: 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 
11 va!.r. iki 2 vai.p.p. 

Mokytoja E leonora Ra
k a u s k i e n ė yra tikra lietu
viškos muzikos populiarinimo 
entuziastė. Ji yra paruošusi 
„Trijų tigriukų'", dvylikamečių, 
berniukų, dainos ansamblį. 
Koncerte dainininkų klausyto
jai išgirs ne eilinius žodžius ir ' 
ne eilines melodijas. Bilietai 
yra platinami ..Seklyčioje". 
Pirmas koncertas įvyks rugsė
jo S d. 6 val.v. Lietuvių dailės 
muziejuje. Lemonte. o rugsėjo 
9 d. - 6 val.v. Jaunimo centre. 
Atvykite' Jaunimui iki 12 m. 
bilieto kaina 5 dol. 

L a u k i a m e j ū s ų bi l ie tu 
šaknel ių! Gavę ..Draugo" di
džiojo laimėjimų traukimo bi~ 

• dius ir užpilde juos. sugrą
žinkite mums iki rugsėjo 17 d. 
J< • norite laimėti šešis prizus 
- 500. 300. 250. 200. 150. 100 
dolerių - atvykite į ..Draugą" 
ir įsigykite daugiau bilietų. 
Vieno bilietėlio kaina - 1 dol... 
o vienuolikos - 10 dol. 

. ,Vaiko v a r t ų \ mokslą" 
būrelio darbuotojos Vilniuje 
Aldona Kamantiene ir Rita 
Venclovienė jau spėjo susi
pažinti su apleistais vaikais, 
kurie susirenka ..Vilties ange
lo" centre. Intensyvaus darbo 
su vaikais imsimės nuo rug-

• mrmos dienos - mokslo 
tms prasidėjus. Šiuo metu 

nuojama programa su dvie-
entrų globėjais ir ieškoma 

,:u savanoriu darbuo
tojų. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" rugpjūčio 23 
d., trečiadienį. 2 vai.p.p-, bus 
poezijos popiete, dalyvaujant 
autoriui poetui Adomui Jasui, 
kurio eilėraščių rinkinio ..Būk 
palaimintas" II laida išleista 
Vilniuje šiais metais. Daly
vaus ir autoriaus duktė Lilija 
Jasai te . literatūros mokytoja. 
Programoje dalyvauja aktore 
Nijole Martinaitytė. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami. 
Bus ir bendri pietūs. 

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

Il l inois Lietuviu respubli
konų lygos metinė gegužinė 
vyks rugsėjo 27 d., sekmadie
nį, 12 vai. Pasaulio lietuvių 
centro sodelyje. Lemonte. 

Lietuvišku studijų savai
tėje, kuri rugsėjo pradžioje 
vyks Dainavoje, visa ketvirta
dienio, rugsėjo 7-osios, diena 
yra skiriama Lietuvių Ben
druomenes temoms. Apie PLB 
kalbės jos pirmininkas Vytau
tas Kamantas, o apie JAV LB 
šiandieninius rūpesčius — pir
mininkė Regina Narušienė. 
Taip pat dalyvausianti Liuda. 
Rugienienė supažindins su 
JAV LB ir Lietuvos seimo ben
drosios komisijos paskutiniųjų 
susitikimų rezultatais. 

Dr. Raminta Lampsatytė, 
Hamburgo Muzikos universi
teto profesorė, su šeima lan
kosi pas tėvelį Jurgį Lampsatį 
Čikagoje. Šį sekmadienį, rug
pjūčio 20 d., 10:30 val.r. Tėviš
kės parapijos bažnyčioje (6641 
S. Troy) ji pagražins pamal
das, fortepijonu atlikdama F. 
Schubert kūrinį, o taip pat ir 
F. Liszt kūrinį, kurį ji skiria 
gen. supt. kun. Povilio Dilio 5 
metų mirties atminimui, jo 
paminėjimas taip pat įvyks 
pamaldų metu. Po pamaldų 
parapijos menėje R. Lampsa-
tytės vaikai Indrė ir Jonukas 
praturtins subuvimą savo su
gebėjimais. Jų tėvelis dr. Ru-
pert Fischer-Lampsatis dėl gy
dytojo pareigų negalėjo šiuo 
metu kartu atvykti. 

ATEITININKŲ 
STUDIJV 

SAVAITGALIS 
Ateitininkų Studijų savait

galis vyks Dainavoje š. m. rug
sėjo 1-4 d. Akademinėje pro
gramoje dalyvaus kun. A. Sau-
laitis. sesė Igne, Vėjas Liule-
vičius. Saulius Kuprys ir kiti. 
Koncertuos Rokas Zubovas, o 
literatūriniam vakarui vado
vaus Audre Budrytė. Žinios 
apie studentų suvažiavimą ir 
simpoziumą bus paskelbtos 
artimiausiu laiku. 

Kviečiame ateitininkų šei
mas ir studentus nuo 18 m. 
dalyvauti. Prašoma registruo
tis pas Vainį Aleksą: E-paštu: 
vainis@uic.edu. Telefonu — 
708-442-5869 

Mūsų gegužinėje buvo visu kartų atstovų. 
LANKYSIS 

PREZIDENTAS 

Šių metų rugsėjo 9 d. Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus Čikagos 
\or thwestern universitete pa
sakys kalbą, skirtą ekologinei 
tematikai. Planuojama, kad 
pagrindinis dėmesys bus skir
tas Didžiųjų ežerų ir Baltijos 
jūros baseino ekologinių prob
lemų sprendimui. Renginys 
vyksta „Chicago Humanities 
Festival" rėmuose. Kviečiame 
visus atvykti pasiklausyti pas
kaitos, įėjimas nemokamas, 
bet būtina užsiregistruoti tel. 
312-661-1028, ext. 22. Paskai
ta vyks rugsėjo 9 d. 1 vai.p.p. 
Thorne Auditorium. North-
vvestern Univertsity Law 
School, 375 East Chicago Ave-
nue. Chicago. 

LR konsulato inform. 

KAIP RINKTI MENO 
KURINIUS? 

Kai Edvardui buvo penkeri 
metai, jam padovanojo dėdės 
pašto ženklų kolekciją. Pašto 
ženklai perkėlė jį iš pokario 
Bridgeport į tolimas šalis ir 
kitus amžius. Jie tapo Edvar
do asmeninė galerija. Edvar
das iškart tapo aistringas paš
to ženklų rinkėjas. 

Praėjus penkiasdešimčiai 
metų Edvardas išlieka toks 
pats aistringas kolekcionie
rius. Tačiau jis seniai paliko 
pašto ženklus ir kreipia dė
mesį į europietiškus meno kū
rinius, ypač į 18 a. britų de
koratyvų meną. Savo laiką jis 
praleidžia tyrinėdamas, ieško
damas naujų darbų. Puikiai 
pažindamas meno rinką. Ed
vardas Mineika dabar yra pri
vatus konsultantas, padedan
tis kitiems įsigyti arba par
duoti meno kūrinius. 

Pašnekesys su E. Mineika 
įvyks rugpjūčio 23 d. 7:30 
val.v. Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje. 6500 S. Pulas-
ki. E. Mineika pasakos savo 
penkiasdešimties metų kolek
cionavimo istoriją ir aiškins, 
kaip rinkti vaizduojamojo ir 
dekoratyvinio meno pasaulinę 
klasikos kolekciją. Po pokalbio 
bus priėmimas ir .diskusijos. 

9H11 

E3333gąg 
Po Baha'i šventovę , sodą 

ir gėlynus ek.-kursijos vyksta 
kasdien nuo 10 val.r. iki 10 
val.v. iki rugpjūčio 24 d. Eks 
kursijos - nemokamai. Šven
tovės adresas - 112 Linden 
Ave.. Wilmette. Informacija 
tel. 847-853-2300. 

£Jii55i55 
Pulsuojantys dž iazo rit

mai Čikagoje pradės mušt i 
nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 
3 d. Čikagos džiazo festivalis 
jau tapo Darbe dienos (Labor 
Day tradicija ir kaip visuo
met vyksta Grant Parke . Apie 
300.00 muzikos mėgėjų klau
sysis daugiau kaip 25 koncer
tų, kurie vyks trijose scenose. 
Gros patys geriausieji: Herbie 
Hancock, Diane Reeves, Davė 
Hoiland, Guy Fricano Jazz 
Ensemble, David Murray Oc-
tet ir kt. Be džiazo Gran t Par
ke tuo pačiu metu vyks įvairių 
darbų mugė. visokių meno 
darbelių renginiai vaikams, 
bus pardavinėjami skanumy
nai. Informacija tel. 312-744-
3370. 

Čikaga ruošiasi savo kas
metinei vanuens ir oro šven
tei. J i vyks dvi dienas - šį šeš
tadienį ir sekmadienį, rugpjū
čio 19-20 d. N'orth Avenue pa
plūdimyje n r p Fullerton ir 
Oak gatvių. Manoma, kad prie 
Michigan ež ro susirinks apie 
2 mln. žmonių. Vandenyje 
vyks laivų b laivelių pasirody
mai, o danguje skraidys lėktu
vai ir lėktų ėliai. ,,Blue An-
gels" - JAV laivyno lėktuvai 
jau ruošia įepaprastą spek-
taklį. 

Kas nauįo 
, ,Draugo" knygynėlyje 

Ai'lon.i Kiim.!!)1 UTIC suMi>;»zįsta «:i ..Viltirs angelo" centro mervait^mis Nuotr Ritos Venclovienės 

Prof. dr 
Vardys par 
gas. apie 60 
luose ir a p 
bei knygų n 
kiečių ir Ii' 
JAV ir Eur 
rašė ir reda: 
ščionybė Li( 
išleista jau ; 
ties 1997 m 
sudaro trys 
tematika -
atsiradimo 
iki Popiežia 
II atvykimo 
Daugumos s 
V. Vardys. \ 
grinėjami ii 
mi ankstyvi 
mai krikšt ' 
grinėjamas 
go krikštas. 
.Lietuvoje, r 
silpnėjimas 
XVI-XVII a 
stybes sant' 
priklausom; 
nyčios pade 
tais. įdomu-
kojimas „N 
kataliku p 
1978 m 
dol.. M pe; 
dol. 

Vytautas S t a s y s 
išė penkias kny-
straipsnių žurna-
2 100 straipsnių 
cenzijų anglų, vo-
tuvių žurnaluose 
ipoje. J i s sudarė, 
avo knygą „Krik-
uvoje", kuri buvo 
o V. Vardžio mir-
Čikagoje. Knygą 

dalys, straipsnių 
įuo krikščionybės 
ietuvoje pradžios 
is Jono Paul iaus 

Lietuvą 1993 m. 
raipsnių autorius 
okie klausimai na-
keliami? Aptaria-
ji lietuvių bandy-
tis, išsamiai na-
aral iaus Mindau-
-eformacijos raida 
ual ikų Bažnyčios 
ir atsigavimas. 
Bažnyčios ir vai

kiai pirmosios ne-
bės laikais. Baž-
is okupacijos me-
K. Girniaus pasa-
lygi kova tęsiasi: 
sipriėšinimas po 
-Cnygos kaina 10 
siuntimu - 13.95 

mailto:vainis@uic.edu
file:///orthwestern


Nuotr. Jono Kuprio 
PADVIGUBINTOS 

AUKOS 
Raginame Tautos fondo na

rius ir aukotojus pasinaudoti 
Amerikos darboviečių „Ma-
tching Funds" programomis. 

Daug JAV korporacijų puo
selėja aukojimą labdarai, pa-
dvigubindamos savo tarnauto
jų aukas. 

Šiais metais jau du Tautos 
fondo aukotojai pasinaudojo 
šia galimybe. 

George Tumas, gyvenantis 
Kalifornijoje, aukštas Bank of 
America pareigūnas, pavasarį 
paaukojo 2,100 dol. Tautos 
fondui ir prisiuntė reikalingą 
Bank of America „Matching 
Funds" programos anketą. 
Liepos mėnesį Tautos fondui 
iš Bank of America Founda
tion atėjo 2,100 dol. čekis. 

Marija Remienė, žinoma lie
tuvių visuomenininke, gyve
nanti Čikagoje, paaukojo Tau
tos fondui 1,500 dol., įdukrin
dama dvi mokyklas ir įsteig
dama mokyklai remti fondą. 
Tikimės iš jos buvusios darbo
vietės Aetna korporacijos 
„Matching Funds" programos 
gruodžio mėnesį gauti dar 
1,500 dol. 

Tai puikus būdas padidinti 
savo auką. Dėkojame George 
Tumui ir Marijai Remienei už 
taip dosnias ir sumanias au
kas. Raginame visus pasitei
rauti savo darbovietėse apie 
,.Matching Funds" programas. 

TF informacija 

Skristi \ Vilnių visuomet 
smagu, o ypač patogiais, pui
kiais SAS oro linijos lėktuvais. 
Tuomet kelionė tampa tikru 
malonumu. Scandinavian Air
lines (SAS) 1998 metais buvo 
apdovanotos Mercury prizu -
vienu iš prestižiškiausių lėk
tuvų pramonės apdovanojimų 
- už puikų aptarnavimą ir 
naujovių diegimą. Savo buk
letuose SAS skelbia, kad in
vesticijos į lėktuvų variklių to
bulinimą leido sumažinti iš
metamųjų dujų kenksmingu
mą - anglies dioksido sumažė
jo 20 proc., azoto oksido - 40 
proc., triukšmo - 50 proc. 
Kompanijos vadovybė ne tik 
rūpinasi ekologijos klausi
mais, bet ir stengiasi, kad pa
čių lėktuvų išplanavimas ir 
įrengimai būtų patogūs ir pa
trauklūs keleiviui - čia įreng
tos patogios kėdės, įmontuotas 
mobilus telefono ryšys, patei
kiamas skanus, iš skandina
viškų produktų pagamintas 
maistas, galima užsisakyti vi
sokiausių kitų patarnavimų. 
Tokią patogią kelionę jūs gali
te keliauti SAS oro linijos lėk
tuvu. Bilietas iki Vilniaus ir 
atgal šiaip kainuoja iki 1,000 
dol. ir daugiau, tačiau rugsėjo 
17 d. SAS vadovybė ..Draugo" 
pokylio svečiams suteikė ne
paprastą galimybe - laimėti 
net du bilietus į Vilnių ir atgal 
tik už 1 dol.! Užpildykite šia
me puslapyje spausdinamą 
anketą ir naudokitės SAS lėk
tuvų bendrovės paslaugomis! 

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

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

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: po $240 
pratęsti vaikučių metinę pa
ramą — Romualdas Gruodis, 
Janinas Marks, Liucija Tirvie-
nė, Laima Braune; Anonimi
niai pagerbiant a.a. kun. Pra
no Garšvos atminimą vaikučių 
šalpai $750; Gražina ir Be
nius Mačiuikai $25 a.a. dr. 
Vytauto Gylio atm.; a.a. Igno 
Juzėno atm. Dana Barienė 
$25 bei Dana ir Viktoras Ko-
chanauskai $75. Labai ačiū! 
jSaulutė" („Sunlight Orphan 
Aid for Lithuania") 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, teL (847) 537-7949, 
TAXU) #36-3003339. 

(sk) 

• Automobilio, namu. ir 
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
n , 60805-2325. TeL 708-422-
3455. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-2434446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame \ na
mus. 

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

• Almos fondui aukojo: S. 
Petereit $50; Jonas ir Alek
sandra Svarai, Chicago, IL au
koja $50; aa. Joseph K. Vokie
taičio atminimą pagerbdami 
Flour Enterprises, Inc. tar
nautojai aukoja $35; a.a. 
Igno Juzėno atminimą pagerb
dami aukoja: Vaclovas ir Mar
garita Momkai — $25, Renius 
Dičius — $20. Almos vardu 
dėkojame visiems aukotojams, 
velionių artimiesiems reiškia
me užuojautą. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių TAX I.D. 
#36-4124191. Čekius rašyti 
„Lithuanian Orphan Care" 
pažymint, kad skirta Almos 
fondui. Ir siųsti 2711 West 
71st Street, Chicago, IL 
60629. 

(sk) 
• Amelia Frisinger, Wel-

lington, CO yra nauja Lietu- / 
vos našlaičių rėmėja, atsiun
tusi $175 vienam našlaičiui 
paremti. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių Globos ko
mitetas, 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

(sk) 
• Aa. dr. Vytauto Gylio 

atminimui jo duktė Ina Gylytė 
Coldwell atsiuntė „Saulutei" 
sekančias aukas — Jūra Gali
nis Kredys>$25, Jono Gylio 
šeima $200, Irena Galinienė 
$50, Jūra ir Darius Gvidai 
$25, Gražina ir Vitalijus Da
mijonaičiai $25. „Saulutė" dė
koja už aukas, reiškia nuo
širdžią užuojautą dr. V. Gylio 
šeimai ir artimiesiems. Visos 
per „Saulutę", Lietuvos Vaikų 
globos būrelį, gautos aukos 
a.a. dr. Gylio atminimui bus 
persiųstos paremti Vilniaus 
Visų Šventųjų parapjos klebo
no kun. J. Varanecko labdaros 
darbus. 

(sk) 

ADVOKATAS 
CIKTARAS P. ČEPČNA5 
6436 SJulaikiRd., CMcago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal nutarimą 

Advokatas Jonas Gibsitis 
Civilinės ir kriminalinei bylos 

6247 SJKedaie Avenue 
Chicago, IL 606*9 
TeL 773-776-8700 

Toli fcee 24 hr. 888-778-6742 
Darbo vaT. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

šettad.9v.r. ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvei nao .Draugo") 
TeL 773-294-0100. 

TeL •20-2S7-0200, Lemont, IL 

Paremkite DRAUGĄ ir 
Laimėkite bilietus į Vilnių 

skrydį parūpino SAS 
Vardai 

Adresas 

Telefonas ( ) 

AUKA 1 do l . 
Galima įsigyti ir daugiau bilietų. 

Iškirpkite atkarpėle, pažymėkite kiek bilietu norite. 
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu. 

bilietų $ 

Laimingasis bilietas bus traukiamas 
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd ST, 
CHICAGO, IL 60629 




