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„Williams Internationa)" ir 
"Jukos" sutartis aklavietėje 
„Williams" abejoja 

sėkminga sandorio su 
„Jukos" baigtimi 

Vilnius, birželio 6 d. (BNS) 
— JAV bendrovė „Williams In
ternational" susirūpinusi besi
keičiančia paskirtojo premjero 
Algirdo Brazausko nuostata 
dėl „Williams International" ir 
Rusijos bendrovės „Jukos" su
sitarimo, numatančio ilgalaikį 
naftos tiekimą „Mažeikių naf
tos" įmonei ir abejoja, ar šį su
sitarimą pavyks įgyvendinti, 
ketvirtadienį interviu agen
tūrai Reuters teigė „Williams 
Lietuva" generalinis direkto
rius ir „Mažeikių naftos" val
dybos pirmininkas Randy Ma
jore. 

„Mus labai neramina tai, 
kad A Brazauskas pakeitė 
savo poziciją — nuo iš esmės 
remiančios iki susirūpinusios 
ir daugiau neutralios — ne
gatyvios. Po to vėl buvo po
kyčiai ir pastarosiomis dieno
mis jis (A. Brazauskas — 
BNS), atrodo, reiškia labiau 
negatyvų požiūrį į susita
rimą", sakė R. Majors. 

„Williams" ir „Jukos" susi
tarimas, numatantis galimybę 
parduoti „Jukos" 26.85 „Ma
žeikių naftos" akcijų buvo pa
sirašytas birželio 13 d. Jame 
numatyta, sudaryti sutartį, 
numatančią, kad „Jukos" 10 
metų tieks „Mažeikių naftai" 
kasmet po 4.8 mln. tonų naf
tos ir dar 4 mln. tonų ekspor
tuos per Būtingės terminalą 
Baltijos jūroje. 

Sutarčiai užbaigti Seimas 
turi priimti „Lietuvos Respub
likos akcinių bendrovių „Bū
tingės nafta", „Mažeikiu naf
ta" ir „Naftotiekis" reorganiza
vimo įstatymo pataisas, kurio
mis būtų leista ne tik „Wil-
liams International" ir vyriau
sybei, bet ir kitiems subjek
tams įsigyti daugiau kaip 24 
proc. „Mažeikių naftos" akcijų. 

„Williams International" at
stovų nuomone, šios pataisos 
Seime turi būti priimtos dar 
pavasario sesijoje, truksian
čioje iki liepos 13 d., nes, 
priešingu atveju, „Williams" ir 
„Jukos" susitarimas gali likti 
neįgyvendintas. Susitarime 
numatyta, kad sandorio neuž
baigus iki rugsėjo 15 d., kiek
viena šalis turi teisę jį nu
traukti. 

Reuters agentūrai R. Majors 
teigė, jog Seimo Ekonomikos 
komiteto nariai, kurie pir
miausiai turi pateikti savo 
išvadas dėl siūlomų įstatymo 
pataisų, nežino, ar šios patai
sos Seime gali būti priimtos 
iki liepos 13 d. 

„Mano požiūriu, tai kelia 
abejonių, ar sandoris gali būti 
sėkmingas ir, atvirai kalbant, 
aš nesu dėl to labai optimis
tiškai nusiteikęs", sakė R. Ma
jors. 

Šiuo metu „Williams Inter
national" priklauso 33 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų ir 
bendrovės valdymo teisė. Per
nai bendrovė patyrė 179 mln. 
litų nuostolį, skaičiuojant pa
gal JAV standartus, šiemet 
per penkis mėnesius, nuosto
liai siekė beveik 13 mln. litų. 
Ypač nesėkmingi bendrovei 
buvo pirmieji du šių metų 
mėnesiai, per kuriuos patirta 
82.4 mln. litų nuostolių. Ba
landį ir gegužę „Mažeikių naf
ta" dirbo pelningai ir uždirbo 
atitinkamai 34 mln. ir 38 
mln. lity pelno. 

Sandor io su „Jukos" 
sąlygos gali keistis 

Rusijos naftos bendroves 
„Jukos" vadovas teigia, kad 
derybos dėl birželio mėnesį 
JAV bendrovės „Williams In
ternational" ir „Jukos" pasi
rašytų susitarimų įgyvendini
mo nebūtinai turi būti už
baigtos iki rugsėjo vidurio, 
tačiau kartu pabrėžia, kad de
ryboms užsitęsus, gali keistis 
minėtų susitarimų finansinės 
sąlygos. 

„Derybos gali tęstis tiek, 
kiek reikės, kad sandoris būtų 
užbaigtas — teigiamai ar nei
giamai. Šia prasme nėra jokių 
terminų — rugsėjis, spalis, 
lapkritis ar kokia' nors kita 
data. Kita vertus, finansines 
sandorio sąlygos keisis pri
klausomai nuo to, blogėja ar 
gerėja įmonės („Mažeikių naf
tos" — BNS) finansinė pa
dėtis", sakė „Jukos" preziden
tas Michail Chodorkovskij 
penktadienį BNS surengtoje 
spaudos konferencijoje. 

Pasak jo, ir Lietuvai, ir 
„Mažeikių naftai", ir „Jukos" 
būtų naudingiau, jei sandoris 
įvyktų anksčiau, tačiau tvir
tino, kad pati Lietuva turi 
nuspręsti, ar „Jukos" siūlomos 
sąlygos yra jai priimtinos. 

Penktadienį atvykęs į Vilnių 
M. Chodorkovskij susitiko su 
paskirtuoju premjeru Algirdu 
Brazausku ir Seimo Ekonomi
kos komiteto pirmininku Vik
toru Uspaskich aptarti „Wil-
liams" ir „Jukos" susitarimo 
dėl ilgalaikio naftos tiekimo 
„Mažeikių naftai". 

Pažymėjęs, kad „Mažeikių 
nafta" pastaruoju metu dažnai 
patiria nuostolių, o atidėlio-
jant esminių klausimų spren
dimą, tie nuostoliai kaupiasi. 
Pasak M. Chodorkovskij, „Ju
kos" pasirengusi svarstyti 
pasiūlymus ir šiemet, ir kitais 
metais, ir po penkerių metų, 
tačiau augant naftos gavybos 
apimtims, bendrovė turi pri
imti strateginius sprendimus 
dėl naftos tiekimo. 

M. Chodorkovskij teigimu, 
užbaigti susitarimą dėl naftos 
tiekimo „Mažeikių naftai" iki 
rugsėjo norima todėl, kad 
„Jukos" išgauna naftą Šiau
rėje ir sprendimai dėl naftos 
gavybos didinimo ir investicijų 
turi būti priimti rugsėjo mė
nesį. 

„Lietuva gali priimti bet 
kokius sprendimus dėl 'Ma
žeikių naftos', įskaitant nacio
nalizaciją ar 'VVilliams' val
domų akcijų išpirkimą — fi
nansiniu požiūriu, jūs galite 
sau tai leisti. Tačiau ar tai 
naudinga ir protinga, ar pro
tinga tęsti situaciją, kuri yra 
dabar, spręsti ne mums, o 
jums, jūsų parlamentui ir vy
riausybei", tvirtino M. Chodor
kovskij. 

Komentuodamas susitikimą 
su paskirtuoju premjeru, M. 
Chodorkovskij teigė supratęs, 
kad A. Brazauskas laikosi 
nuostatos, jog „Williams" ir 
„Jukos" susitarimai dar turi 
būti nagrinėjami. 

Valstybės — Mindaugo karūnavimo — dieną didžiausia Lietuvos trispalvė su
plevėsavo Vilniaus televizijos bokšte. Kestu6o Vanage Elta) nuou 

Lietuva paminėjo Valstybės — 
Mindaugo karūnavimo — dieną 

Vilnius, liepos 6 d i Elta) 
— „Mindaugo karalystė — is
torinės lemties ženklas. Mums 
ir mūsų vaikams jis nuolat 
primena: turime branginti sa
vo laisvę, turime rūpintis ben
dra gerove ir ją saugančia mū
sų valstybe, turime su pasiti
kėjimu žvelgti į priekį, kad ne
prarastume tautai istorijos 
teikiamų vis naujų galimybių. 
Tai karalystės perduodama iš
mintis. Būkime jos verti", sa
kė savo šventinėje kalboje pre
zidentas Valdas Adamkus, 
Mindaugo karūnavimo — Val
stybės — dieną sveikindamas 
visus Lietuvos piliečius. 

Valstybės dienos proga už 
nuopelnus Lietuvos valstybei 
ir pastangas garsinant Lietu
vos vardą pasaulyje bei pade
dant jai integruotis į pasaulio 
valstybių bendrija preziden
tūros Baltojoje salėje Lietuvos 
valstybės ordinais ir medaliais 
buvo apdovanoti per 60 Lietu
vos ir užsienio valstybių pilie
čių. 

Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino III laipsnio 
ordinu apdovanoti Lietuvos 
katalikų misijos vadovas 
Prancūzijoje. Belgijoje ir Olan
dijoje prelatas Jonas Petrošius 

ir žymi operos soiiftė Violeta 
Urrftanavičiūtė Urmana. Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino IV laipsnio ordinas 
buvo įteiktas Prancūzijos am
basadoriaus Lietuvoje patarė
jui Patrick Donabedian, daili
ninkui tekstilininkui, profeso
riui Juozui Balčikoniui, užsie
nio lietuvių dienraščio „Drau
gas" redaktorei Danutei Bin-
dokienei, Kauno medicinos 
universiteto Neurochirurgijos 
klinikos profesoriui Leonui 

Klumbiui, Matematikos ir in
formatikos instituto moksli
ninkui, akademikui Adolfui 
Laimučiui Telksniui, kitiems 
valstybei nusipelniusiems 
žmonėms. 

Aukštus Lietuvos valstybės 
apdovanojimus taip pat pelnė 
Lietuvos ir užsienio moksli
ninkai, kultūros veikėjai, ver
slininkai, pedagogai, sporti
ninkai, karininkai. Septyni 
didvyriai už drąsą, sumanumą 
ir ryžtą gelbstint žūvančius 
žmones apdovanoti „Žūvan
čiųjų gelbėjimo kryžiumi". 

Po to Simono Daukanto 
aikštėje vyko Valstybės vėlia
vos pakėlimo iškilmės. Skam
bant Lietuvos himnui, priešais 
prezidentūros rūmus pakeltos 
trys trispalvės — Valstybės 
vėliavos. Trimis kurtinančio
mis salvėmis iš originalios 
XVIII amžiaus patrankos pa
gerbtas karalius Mindaugas, 
Lietuvos sostinė Vilnius ir 
Lietuvos valstybė. 

Didžiausia Lietuvos trispal
vė penktadienį antrą kartą 
buvo iškelta Vilniaus televizi
jos bokšte. 1,300 kvadratinių 
metrų ploto, 48 metrų ilgio ir 
27 metrų pločio trispalvė, sve
rianti 130 kilogramų, daugiau 
kaip valandą didingai plevė
savo 168 metrų aukštyje, bet 
netikėtas galingas vėjo gūsis 
ir stiprokas lietus privertė vė
liavą gana greitai nuleisti. 

Šįmet vėliavai iš pradžių 
pritrūko vėjo, todėl jos kėli
mas vėlavo pusę valandos. Ne
buvo apsieita be nedidelio in
cidento. Artėjant lietaus debe
siui, pūstelėjo stiprus vėjo gū
sis, nuo kurio vėliava palinko 
netinkama linkme, raudonos 
spalvos kraštu užkabino bokš
to langelį ir jį išplėšė. Tuomet 
ir buvo nuspręsta kuo greičiau 
nuleisti vėliavą. 

Vis dėlto 2003 metais, šven
čiant 750-ąsias Mindaugo ka
rūnavimo metines, ketinama 
didžiąją trispalvę iškelti į pa
čią Televizijos bokšto viršūnę. 

Liberalai ieškos būdų palikti 
Eugenijų Gentvilą Vilniuje 

: Neprivatizuotuose bu
tuose gyvenantys kaunie
čiai nuo liepos 1 d. turės mo
kėti butų nuomos mokesčius. 
Sužinoję tokią naujieną, už 
galvų stvėrėsi neseniai staty
tų namų gyventojai. Naujuose 
namuose didelė dalis gyvenan
čių kauniečių — socialiai rem
tini nsmenvs. m, DM 
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„Draugo" vyr redaktore 
Danutė Bindokienė 

apdovanota Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino IV laipsnio 

ordinu 

Vilnius, liepos 6 d. (BNS) 
— Nustojęs vadovauti laikina
jai vyriausybei, buvęs Klai
pėdos meras liberalas Eugeni
jus Gentvilas tikriausiai pasi
liks Vilniuje, ketvirtadienį 
LRT laidoje „Aktualus inter
viu" pranešė Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) valdybos na
rys, Seimo pirmininko pava
duotojas Gintaras Stepona
vičius. 

„Sutarėme, kad E. Gentvilas 
nevyksta f Klaipėdą. Yra tvir
tas sutarimas, kad jis lieka 
Vilniuje", sakė jis. 

Dar praėjusią savaitę E. 
Gentvilas surengė Klaipėdoje 
spaudos konferenciją ir prane
šė sugrįžtąs į uostamiestį. 
Ketvirtadienį kalbėdamas Sei
me, E. Gentvilas save įvardijo 
kaip asmenį „su aiškiais trau
kinių tvarkaraščiais į Vaka
rus". 

G. Steponavičius sakė, jog 
kol kas nežinoma, kokį darbą 
E. Gentvilas galėtų dirbti Vil
niuje, tačiau jis neatmetė gali
mybės, jog buvęs Klaipėdos 
meras galėtų užimti ir parla
mentaro kėdę. „Jeigu kas nors 
iš frakcijos narių atsistaty
dins, mes siektume, kad jis 
patektų į Seimą", sakė G. 
Steponavičius interviu televi
zijai. 

E. Gentvilas teoriškai galėtų 
patekti į Seimą, jeigu iš parla
mento atsistatydintų Seimo 
narys, išrinktas daugiaman-
datėje apygardoje pagal Lietu-

Kauno rajone nuo bėgių 
nuvažiavo traukinio vagonas 

Kaunas, liepos 6 d. (BNS) 
— Keleivinio traukinio nelai
mę prie Kauno tiriantys teisė
saugininkai iškėlė baudžia
mąją bylą dėl tyčinio gele
žinkelio sugadinimo, po penk
tadienį Kaune sušaukto teisė
saugos struktūrų ir specia
liųjų tarnybų vadovų pasitari
mo pareiškė Kauno apygardos 
vyriausiojo prokuroro pava
duotojas Viktoras Biriukovas 
ir Valstybės saugumo departa
mento vadovas Mečys Lau
rinkus. 

Ankstyvą penktadienio rytą 
Kauno rajone šalia Palemono 
geležinkelio stoties nuo bėgių 
nuvažiavo paskutinis keleivi
nio traukinio „Ryga-Vilnius" 
vagonas, tačiau žmonės ne
nukentėjo. 

Pasak V. Biriukovo, prieš 
avariją traukinys važiavo 
maždaug 50 km per valandą 
greičiu. Traukiniu, kurio sąs
tatą sudarė lokomotyvas ir ke
turi vagonai, važiavo 34 žmo
nės. Lokomotyvo mašinistui 
pastebėjus išardytus bėgius, 
jis staigiai sustabdė traukinį. 
Lokomotyvas ir trys vagonai 
vis dėl to pralėkė išardytą 
bėgių ruožą ir vėl užšoko ant 
bėgių, tuo tarpu paskutinis 
vagonas nušoko ant žemės ir 
pakibo pasviręs maždaug 45 
laipsnių kampu. 

Pasak pareigūnų, vagonas 
nenusirito tik todėl, kad neat

sikabino nuo sąstato. 
Nelaimės vietoje yra maž

daug 20 metrų aukščio skar
dis, bėgiai buvo išardyti už 
geležinkelio posūkio. 

Pasak prokuratūros ir VSD 
vadovų, tiriamos kelios įvykio 
prielaidos, tačiau nuodugniau
siai — diversijos galimybė. 
Tarp kitų prielaidų — galimas 
ir metalo vagių išpuolis. 

Vienoje geležinkelio bėgių 
pusėje išsukta apie 30 varžtų. 
Bėgių varžtus galima išsukti 
tik turint specialius įrankius 
ir panaudojus nemažai fizinės 
jėgos. 

Kauno apygardos proku
ratūros pareigūnai 3-5 km 
spinduliu apylinkės įvykio vie
tą ieško kokių nors nusikal
tėlių paliktų pėdsaką: įrankių, 
cigarečių nuorūkų. BNS šalti
nių duomenimis, Kauno pa
reigūnai šneka apie tai, kad 
diversijos taikiniu galėjo būti 
nusižiūrėtas apie 5 valandą 
ryto pro Kauną pravažiuo
jantis traukinys „Maskva-
Kaliningradas". Šio maršruto 
traukiniai dažnai važiuoja be 
tikslaus tvarkaraščio, todėl di
versantai galėjo ir nežino
ti, kada traukinys važiuos ku
riame ruože. Traukinių 
„Maskva-Kaliningradas" są
statai yra ilgesni, todėl diver
sijos pasekmės būtų buvusios 
žvmiai skaudesnės. 

vos liberalų sąjungos sąrašą. 
Tačiau dar reikėtų, kad į atsi
laisvinusią vietą atsisakytų 
kandidatuoti dar penki sąraše 
prieš E. Gentvilą įrašyti, bet į 
Seimą nepatekę kandidatai. 

Buvęs ilgametis LLS vado
vas E. Gentvilas sutiko da
lyvauti Seimo rinkimuose tik 
įrašytas paskutiniu — 
132-uoju — numeriu kandi
datų sąraše. Po kandidatų 
populiarumo įvertinimo jis pa
kilo į 37 vietą. 

G. Steponavičius interviu 
pripažino, jog šiuo metu šalia 
partijos pirmininko buvusio 
premjero Rolando Pakso „yra 
antras lygiavertis žmogus". 
„Jeigu R Paksas pademons
truos lyderio savybes, jis galės 
konkuruoti su E. Gentvilu", 
pažymėjo G. Steponavičius. 

Jis teigė, jog pasitraukę į 
opoziciją, liberalai ketina pa
rengti alternatyvią vyriau
sybes programą ir sudaryti 
šešėlinį ministrų kabinetą. G. 
Steponavičiaus nuomone, E. 
Gentvilas labiau tiktų į še
šėlinio ministrų kabineto pir
mininkus, o R. Paksas — į 
opozicijos vadovus. 

Pagal Seimo Statutą, di
džiausios opozicinės frakcijos 
vadovui suteikiamas opozici
jos vadovo statusas, kuris ga
rantuoja tam tikras privilegi
jas pasisakant posėdžių metu, 
be to, jis automatiškai yra 
įtraukiamas į Seimo valdybos 
sudėtį. 

Vyksta gelbėjimo darbai po traukinio nelaimes šalia Palemono. Eitos nuotr 

* Nelegaliu imigrantų 
įvežimu Anglijoje kaltinami 
du Lietuvos piliečiai rugpjūtį 
stos prieš kriminalinį teismą. 
Penktadienį Rytų Anglijos Ip-
svich miesto teismas nuspren
dė perduoti šio miesto krimi
naliniam teismui bylą, kurioje 
Lietuvos piliečiai Romualdas 
Janavičius ir Egidijus Rut
kauskas kaltinami nelegaliai 
atplukdę į Britaniją 11 asme
nų. Pagal Britanijos įstaty
mus, nelegalus asmenų įveži
mas į valstybę yra kriminali
nis nusikaltimas, už kurį gali 
būti skiriama iki 10 metų lais
vės atėmimo bausmė. IBNSI 

* Atšilus orams, savaitgalį 
\ pajūrį plūstelėję poilsiau
tojai ir automobiliai užkimšo 
kelius į Palangą ir keltus j 
Kuršių neriją. Didžiulė auto
mobilių eilė driekiasi ties Vyd-
mantais, įvažiuojant j Palan
gą. Automobiliai kamštyje sto
vi nuo penktadienio ryto. 
Klaipėdoje automobilių eilės 
nusidriekė prie abiejų perkė
lų, kurių keltai kelia į Kuršių 
neriją. Žmones ir automobilius 
be pertraukos kelia visi 5 ben
drovės „Smiltynės perkėla" 
keltai. BNS 

* Rusijos vyr i ausybės va
dovas Michail Kasjanov pa
sveikino ministru pirmininku 
paskirtą Lietuvos socialde
mokratų partijos 'LSDP) pir
mininką Algirdą Brazauską. 
Rusijos ministrų kabineto va
dovas sveikinime išreiškė įsi
tikinimą, jog visapusiškas ir 
savitarpiškai naudingas Rusi
jos ir Lietuvos bendradarbia
vimas įgaus naują impulsą ir 
bus sėkmingai plėtojamas 
abiejų valstybių tautų bei pa
stovumo ir saugumo Baltijos 
regione interesais, pranešė 
Rusijos ambasada Vilniuje. 

* Nuo liepos L ie tuva iš 
Latvijos pe rėmė pirmininka
vimą Baltijos ministrų tarybai 
iBMT). Rotacijos principu 
kiekviena iš trijų Baltijos val
stybių tarybai pirmininkauja 
vienerius metus. BNS' 

KALENDORIUS ~ 
Liepos 7 d.: Astas. Eitautas. Este

ra. Sangailas, Skinutc. Vilgailė. Vili-
baldas 

Liepos 8 d.: Arnoldas. Audrius, 
Bite. Kilijonas. Kolonatas. Vaitautas. 
Valmantė. 

Liepos 9 d.: Algirdas. Algirde. 
Ante, I-eonardas. Marcelina. Ryte, 
Veronika. Vida. 
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http://WWW.DRAUGAS.ORG
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, 1L 60045-2660 

DETROITO ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Du tūkstančiai pirmųjų me
tų birželio 3-ji, Sekminių sek
madienis, Detroito Ateitinin
kų šeimai — džiaugsmas: 
Šventoji Dvasia jai „siunčia* 
dar septynias „dovanas" — 
septynius moksleivius — įžo-
dininkus. 

Šeimos šventė pradedama 
šv. Mišiomis už mirusius atei
tininkus Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, dalyvaujant su vėlia
vomis visiems organizacijos 
vienetams. 

Šv. Mišias aukoja dvasios 
vadas, parapijos klebonas, 
kun. Aloyzas Volskis, šia pro
ga pasveikindamas Detroito 
ateitininkus ir palinkėdamas 
jiems stiprėti dvasia ir augti 
skaičiumi. 

Tolimesnė šventės programa 
tęsiama parapijos svetainėje. 
Įžanginį žodį taria Sendraugių 
skyriaus pirmininkas Pranas 
Zaranka, pasveikindamas tė
velius. Įnešama moksleivių 
vėliava. 

Moksleivius įžodžiui ruošusi 
ir juos egzaminavusi Birutė 
Bublienė skaito egzaminų 
aktą. 

Įžodžio eigai vesti, Šventės 
vadovas Pranas Zaranka kvie
čia dvasios vadą kun. Aloyzą 
Volskų, Birutę Bublienę ir kuo
pos globėjas: Rusnę Kasputie-
nę ir Viliją Idzelytę. 

Įžodininkai: Lina Bublytė, 
Andrius Giedraitis, Tadas 
Kasputis, Andrius Mikaila, 
Gytis Mikulionis, Andrius Mi
liūnas ir Laura Sirgėdaitė ta
ria pasižadėjimo žodžius, bu
čiuoja vėliavą. Juos pasveiki
na ženklelį įteikdama Birutė 
Bublienė, juostelėmis apjuos
damas globėjas ir dvasios va
das kun. Aloyzas Volskis. 

Skaitoma „Credo", giedamas 
Ateitininkų himnas, sveikina
mi įžodininkai, išnešama vė
liava. 

Klausome „Aušros Vartų" 
jaunučių kuopos globėjos Al
mos Jankienės pranešimą 
apie jaunučių veiklą praėju
siais metais. 

Dėkojant jų globėjai Taurai, 

Pranas Zaranka, ateitininkų sen
draugių Detroito skyriaus pirmi
ninkas. 

įteikta jai dovanėlė. Taura pa
sidžiaugė, kad buvę malonu 
su jomis dirbti, jos jau esan
čios „pribrendusios" pakilti į 
moksleivių gretas. 

Šiam teiginiui „patvirtinti" 
moksleiviai „vyrai" įteikė po 
raudoną gvazdiką kiekvienai 
jaunei merginai" — labai lau
kiamai moksleivių kuopoj. 

Kuopoj buvę. jos ir Ritos 
Giedraitienės globojami. 24 
nariai. 

Veiklos tema „Ištieskime 
rankas" buvusi nagrinėta per 
7 susirinkimus. Kalėdoms jau
nučiai surinkę dovanų (žaislų, 
rūbų), įrašę sveikinimo žo
džius ir visa tai nusiuntę Lin
kuvos (Lietuvoje) ateitininkų 
kuopai ir jos globėjai seselei 
Dorotėjai Slušnytei, iš kurios 
vėliau buvo gauta nuotraukų 
ir graži padėka. 

Lapkričio mėnesį ištiestos 
rankos draugams ir šeimoms: 
sukviečiami tėvai, sesutės ir 
broliai į padėkos pietus. Per 
paskutinius du susirinkimus 
ruoštasi šios Šventės „spek
takliui" „Ona pas čigonus*. 

Jaunių veiklą trumpai api
būdino Vija Underytė: buvę 
siųsta siuntinių į Lietuvą, kal
bėtasi ir dalintasi mintimis, 
skatintos mergaitės pasitikėti 
savimi. 

Moksleivių kuopos pirminin
kė Laura Sirgėdaitė, apžvel-

Ateitininkų šeimos šventėje, Detroite, moksleivių ateitininkų įžodį duoda: Laura Sirgėdaitė, Tadas Kasputis, -
Gytis Mikulionis, Andrius Miliūnas, Andrius Mikaila, Andrius Giedrait i s ir Lina Bublytė. įžodį priima dvasios 
vadovas kun. Aloyzas Volskis. Nuotr. L i n o M i k u l i o n i o 
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gusi savosios kuopos veiklą, 
dėkojo Birutei Bublienei už jos 
darbą —jai įteikiama gėlių. 

Sendraugių skyriaus pirmi
ninkas Pranas Zaranka dėkojo 
globėjoms ir, žvelgdamas atei-
tin, ragina naujus žmones ne
bijoti pasiimti pareigų. Mūsų 
gretos retėja — netekome Al
donos Milmantienės, Elenos 
Baltrušaitienės, Sofijos Šim
kuvienės, dr. Silvestro Pragul-
bos (mirusio Lietuvoje). 

Įteikiamos gėlės globėjoms: 
Almai Jankienei, Ritai Gied
raitienei, Taurai Underienei, 
Rusnei Kasputienei ir Vilijai 
Idzelytei. 

Kviečiama Taura supažin
dinti mus su paskaitininke 
Indre Čuplinskaite. 

Sužinome, kad Indrė studi
juoja Bažnyčios istoriją Toron
to Teologijos mokykloje (Kana
doje), rašo disertaciją apie pa
sauliečių judėjimus tarpuka
rio Europoje. Jai religija ne tik 
studijų objektas, bet ir veiklos 
gyvenimas. Visi 5 ateitininkų 
principai —jos gyvenimo „erd-
vė". 

Savo paskaitoje Indrė žvel
gia į ateitininkų organizaciją 
platesniame katalikų judėji
mų kontekste. 

XX amžiaus pradžioje pa
plinta įvairiausios jaunimo or
ganizacijos ir sąjūdžiai: vieni 
jų politiniai, kiti religiniai. Jie 
kūrėsi priešiškoje aplinkoje. 
Katalikiškos organizacijos ne
liko tik „gynybinėje pozicijoje" 
— jos norėjo teigiamai paveik
ti ir savo visuomenę. Todėl 
Lietuvoje ateitininkams nebu
vo svetima visa eilė visuome
ninių darbų: tremtinių globa, 
kalinių lankymas, darbininkų 
organizavimas, blaivybės 
skleidimas. Panašiai Vokieti
joje veikė Volksverein organi
zacija. Ateitininkai turi bend
rų bruožų su kitomis pasaulio 
organizacijomis, kurios iškilo 

panašiu metu Europoje. Jų 
ypač gausu Pietų Amerikoje ir 
net Azijoje. 

Kviečiami pasirodyti moks
leiviai. Čia prabyla Birutės 
Bublienės montažui paruosti 
įžodininkai, gražiai ir teigia
mai atsakydami, kodėl j ie pa
sirinko ateitininkų organiza
ciją. Rimo Kaspučio akordeo
nas įtraukia visus dainuoti 
„Ar atsimeni, kai mes stovyk-
lavom?" 

Po dainos, montažo atlikėjai 
atsako į klausima: „Ką palin-
kėtumėt Ateitininkįjai?" 

Išgirstame jų prasmingus 
linkėjimus: „Kad ateitininkai 
egzistuotų dar daug metų" — 
Gytis Mikulionis. Andrius Mi
kaila norėtų padėti Lietuvos 
ateitininkams. Lina Bublytė 
linkėtų ateitininkams kurti 
lietuviškas seimas, kad jų vai
kai galėtų džiaugtis Dainava. 

Giedamas paskutinis Ateiti
ninkų himno posmas, balsu 
pabrėžiant paskutiniąją eilu
te: „Dirbkim, kovokime dėl 
Lietuvos". 

„Jaunučių" mergaitės, pagal 
Binkio kuriai „Jonas pas čigo
nus", vaidina jų globėjos Ritos 
Giedraitienės paruostą „Ona 
pas čigonus". Skaitovės: Rita 
Giedraitienė ir Alma Jankie-
nė. 

Pagrindinės veikėjos — 
Onos vaidmenį pasigėrėtinai 
atlieka Diana Karvelytė, kar
tu su ja bendraujant ir kitoms 
šaunioms vaidintojoms ir vai
dintojams, skambant čigonų 
dainai su Rimo akordeono „pa
rama": „Ten toli ošia žalia gi
relė*. 

Pasirodymus baigia .jaunės" 
mergaitės, atlikdamos rankų 
pliauškėjimo, kojų trepsėjimo 
ir puodų pabarškinimo junginį 
— modernios muzikos „išraiš
ką". 

Šventės vadovas Pranas Za
ranka padėkojęs visiems pa-

JAUNIMO MIŠIOS 
ALSĖDŽIUOSE 

Saulėtą, bet šaltą gegužės 
26-osios rytą alsėdiškiai ateiti
ninkų kuopos nariai savo ren
ginį, skirtą Marijos Krikščio
nių pagalbos garbei, pradėjo 
švenčiausiojo Sakramento 
adoracija. Po to iškart prasi
dėjo šv. Mišios, kurias aukojo 
kunigas Vilius Viktoravičius 
iš Telšių. Mūsų renginio min
čiai pritarė ir Alsėdžių parapi
jos klebonas Vladas Juškys, 
kuris visada nuoširdžiai domi
si ateitininkų problemomis. 
Tyla ir susikaupimas tvyrojo 

bažnyčioje. Tikriausiai ne vie
nas pajutome, kad savo elge
siu esame įskaudinę mums ar
timus žmones, todėl, nors 
mintyse, ieškojome susitaiky
mo su jais. Pasibaigus šv. 
Mišioms visi patraukėme į 
kultūros namus, kur buvo pa
ruoštas švediškas stalas. Pa
sistiprinę ir prisiminę apmąs
tymus bažnyčioje rašėme laiš-
KUS Marijai. Juose išsakėme 
savo rūpesčius, troškimus, pa
sižadėjimus, turėjome progą 
už viską padėkoti. Laiminant 
kunigui Viliui, laiškus sudegi
nome ir sugiedoję keletą mūsų 
pamėgtu giesmių išsiruošėme 

Būrelis smukiai nusiteikusiu alsėdiškiu ;it<-it<nmku rkoi< irincje iškyloje 

į žygį. Vedini mokytojos Ri-
gondos Pereverzevos patrau
kėme ekologiniu Alsėdžių ta
ku. Jį sudaro 16 stotelių. Kai 
kuriose stotelėse mūsų laukė 
užduotys. Smagu buvo ieškoti 
gegužės mėnesį grybų, žino
ma, netikrų. Juos, nenusako
mo didumo padarė ateitininkų 
kuopos narės Simona, Eglė ir 
Raimonda. Vėliau dar teko 
įminti mįsles, užtraukti dainą. 
Žaidimų taip pat netrūko. 

Smagiai praėjo diena, bet 
artėjo vakaras ir laikas buvo 
traukti namo. Ateitininkų 
kuopos globėja Roma pakvietė 
visus vaikus ir sekmadienį su
sirinkti į bažnyčią, o paskui 
ateiti \ kultūros namus pa
žaisti. Kad renginys praeitų 
sklandžiai daug padirbėjo jau.-
nieji ateitininkai — Aurelija, 
Jurga, Donatas, Modesta. 
Šventėje dalyvavo ir Alsėdžių 
valančiukai. 

Na, o šią vasarą ateitininkai 
turi galimybę pailsėti ateiti
ninkų stovyklose Berčiūnuose 
ir Šventojoje. Smagu, kad yra 
draugų, su kuriais gali turi
ningai praleisti laiką ne tik 
mokykloje. 

Laurynas Sprainys 
Alsėdžių NSA kuopos narys 

(6 U.) 

Detroito ate i t ininkų še imos šventė
j e paskaitą skaitė doktorantė Indrė 
Čuplinskaite . 

Praneš imą skaito Detroito jaunųjų 
ate i t ininkų globėja Alma Jankiene 

sirodymų atlikėjams ir šeimi
ninkėms, sukalbėjęs maldą, 
prieš valgį, kviečia visus vai
šintis suneštiniais sumušti
niais, pyragais ir gaivinančia 
kavute. 

Pakvietimą linksmai pri
imame, širdyse jausdami dė
kingumą energingajam Pra
nui Zarankai, kurio rūpesčiu 
ir darbu Detroito Ateitininkų 
šeimoje plazda gyvybė. 

J o n a s Mikul ionis 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

L i e p o s 8-90 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

L iepos 22-29 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

L i e p o s 29-rugpjūčio S d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmes jauni
mo stovykla. 

Rugpjūč io 5-12 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
savaitė. 

Rugpjūč io 12-19 d. — Tau
tinių šokių mokytojų savaitė. 

Rugpjūč io 19-26 d. — Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla. 

Rugpjūč io 31-rugsejo 3 
d. — Ateitininkų studįjų sa
vaitgalis. 

L i e p o s 29 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas. 

De l s tovyk lų in formaci 
jos prašoma kreiptis į atskirų 
įtovyklų vadovus. 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Madcal Centsr 
10400 75 SLKsooshs,Wl 53142 

(262} 697 6990 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chteągo Pediatrics 
773^582-8500 

DR. RUSSELL MHER, MD~" 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
e62SW.CermakRd., 

• Benvyn, IL 60402 
Tai. 706-484-1545. 

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

7915 W. 171 S t 
TMsyPark. IL 80477 

706-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Rsvinia PI., Orland Park, IL 
Te). 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms 
Nuotakis naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
18843 W. 127* Str. 

SuMs101 
Lsmont.IL 

Tat 630-243-1010 
Vslsrrtui, tuHUrm 
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DR. AUŠRINĖ S C H N E I D E R 
DANTTJ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S . 640 Kingery Highway 

Hinsdale, IL 
T e l . 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVatter St, Lernont IL 60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113, 

JoietlL 60432 
Tel. 815-723-1854 

M. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HickoryHUta 

Tel. 706-566-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS m CHIRURGAS 

FAMILY ME D»C AL CUNIC 
10811 W. 143 StOrtandPark.IL 00467 

Priklauso Palos Communtty Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-480-2500 

CartMac Diagnosa, LTD. 
6417W.87Str. 

Oak Lawn,IL 60453 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S,MD 

GREGORYSUEL2LE.MD 
SCOTTGREENVYALD, MD 

Illinois PainTraalrnsntlnattuta 
Nugaros, sprando, galvos sąnarių, 
vėž», sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo speciaislai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 047-551-1212 

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S MarmheJrn Rd. 
Wattchestsr.IL 60154 

Tel. 706-344-1664 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAI, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S*, Burba**. IL 
TU 708-423-6114 

Valandos pagal eu§«anmą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgetand Ava. 
Chicago RkJoa.IL 60415 

Tat. 70B436-6622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-736-7709 

DR. PtlRASiuOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Dr. filmas Kovfcti, 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stantey Ave.. Berwyn, IL 
60402, tei. 708 - 484-1111. 

Valandos kasden, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis u i 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tel. 703422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79B1 Ava., Hfckory H M , IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S^Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREJKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberte ReL, Hėkory Hla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

T e t ( 7 0 8 ) 5 9 8 4 0 8 5 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VtZNAS, MJD., &C. 
Specialybė - Vidaus figų gydytojas 

Kalbama itatuvttkaJ 
6918 W. Archer Ave. Sis 5 ir 6 

Chteągo, IL 60638 
Tat 773-229-9965 

Vaiandoe pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGU SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS, 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St, CMcago,IL6068i 
773-233-0744 arba 7734694441 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hamrnes Avenue 
JoSet, IL 60435 

Tei 815-741-3220 

DR.E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS UGOS 
Kab. 773-7364477 

6449 S. PiaasM Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 

1200 S. York, Elmhurat, IL 60126 
630441-2608 

BIRUTE LPUMPtmS, M.D. 
Fe*ow: American Acadsmy of 

Fmn»yPrscrjfce 
Š E I M O S GYDYTOJA 

3B0W.61«Ave. O l f ) 647-6876 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

MILOŠEVIČ TEISMAS 
Jungtinių Amerikos Valstijų 

spaudžiama, Jugoslavijos nau
joji vadovybė pagaliau pasida
vė. Praėjusią savaitę buvusį 
diktatorių Slobodan Miloševič 
ji perdavė Hagos tribunolui. 
Miloševič apkaltintas žmonių 
žudynėmis Serbijoje, Kroati
joje, Bosnijoje ir Kosove, iš ku
rio jis brutalia karine jėga va-> 
rė lauk ten gyvenančius alba
nus. Nusikaltimai aiškūs, per 
paskiausius kelerius metus 
ištirti, skelbti pasaulio žinia-
sklaidoje. Vyriausiajai proku
rorei Carla del Ponte lieka tik 
įrodyti Miloševič ryšį su jais ir 
atsakomybės laipsnį. Tam už
daviniui ji sakosi turinti kal
nus medžiagos. Taip pat ir visi 
kiti, su šiuo klausimu susiję, 
reiškiniai rodo, kad buvusio 
Jugoslavijos valdovo nusikalti
mai bus įrodyti, jis bus nuteis
tas ir paskirta atitinkama 
bausmė. Tačiau šis įvykis ke
lia ir kitokių klausimų. Pir
miausiai — pats atidavimas 
Tarptautiniam Hagos tribuno
lui, kurio teisėtumo nepripa
žįsta ne tik pats Miloševič bei 
jo advokatai, bet ir kai kurie 
Jugoslavijos teisininkai. Nors 
jie su Miloševič apkaltinimu ir 
sutinka, bet mano, kad už 
tuos nusikaltimus buvęs Ju
goslavijos diktatorius turi būti 
teisiamas Jugoslavijoje, t.y., 
teo, kur jis nusikalto. Kiti tei
gia, kad neteisėtas yra ir pats 
atidavimas, nes tai buvo atlik
ta ne pagal kekias nors tarp
tautines sutartis ar įstatymus, 
bet politiniu spaudimu. Bet 
yra manančių, kad toks žings
nis :.: sveikintinas, nes prieš 
žmogaus teises nusikaltę, 
tarptautines taisykles pažei
dę, politine priespauda, kan
kinimais bei žudynėmis savo 
valią vykdę, nepriklausomų 
valstybių vadai nebegali apsi
saugoti sienų neliečiamumu 
ar tarptautinių organizacijų, 
pvz., kaip JTO, NATO ar ES 
nesikišimu į „vidaus reikalus". 
Taip visada gindavosi Sovietų 
sąjunga, komunistinė Jugosla
vija, dabar ginasi komunistinė 
Kinija, Šiaurės Korėja, Kuba. 

Apie tai plačiai prabilo 
Europos bei JAV žiniasklai-
da. „New York Times" 
(2001.07.01) bendradarbė Bar
bara Crossette pamini net ke
lis atvejus, kai, nusikaltimus 
už žmogaus teisių pažeidimą 
ryškinant ir atsakomybės ieš
kant, buvo peržengtos valsty
bių sienos. Tik būdinga, kad 
šalia Miloševič jos minimi 
tarptautiniai nusikaltėliai yra 
Augusto Pinochet, Manuel No-

riega, Saddam Hussein, keli 
Afrikos naujų valstybių dik
tatoriai, užgriebiami ir Nue-
remberg teisti n?cių Vokieti
jos vadai, net ir Kaiser Wil-
helm, tačiau „pamirštami" di
dieji žudikai Kremliuje ir ki
tuose komunistų valdomuose 
kraštuose. Apie tai „Foreign 
Affairs" (July/August 2001) 
rašo ir buvęs Nixon įtakin
giausias patarėjas Henry Kis-
singer, pabrėždamas, kad, to
kius klausimus sprendžiant, 
teisė pavojingai maišoma su 
politika. 

Daug apie juos galėtumėm 
prirašyti ir mes, nes esame gi
liai paliesti. Pirmiausia — 
klausimas: ar Slobodan Milo-' 
ševič būtų buvęs atiduotas 
Hagos Tribunolui, jeigu ne 
JAV politinis spaudimas ir at
sisakymas remti Jugoslaviją 
lėšomis. Juk pasaulyje ne vie
nas toks ieškomas nusikaltėlis 
saugiai sėdi kitoje valstybėje. 
Net ir įtakingas Izraelis Eich-
man iš Argentinos Jurėjo pats 
pasigrobti. O argi ne taip pat 
pasielgė ir Lietuva, iš Gudijos 
parsigabendama Sausio try
liktosios nusikaltėlius? Tačiau 
ji negali išsireikalauti nei Ras
lano (iš Rusijos), nei Dušans-
kio (iš Izraelio), nes čia reikia
mos fizinės jėgos neturi, o tei
sės ir ta pati Amerikos valdžia 
„nebemato". Mūsų ne tokia po
litika, sako Izraelio vadovai. 
Tačiau jie neklausė, kokia Lie
tuvos politika, reikalaudami 
teisti Lileikį ir Gimžauską, 
nors labai gerai žinojo jų tar
nybinę padėtį „nusikaltimo" 
laikotarpiu, kai jie praktiškai 
priklausė nacių malonei. Žy
dams į talką atėjo ir didelis 
būrys JAV senatorių. Lietuvos 
valdžia net įstatymą turėjo 
keisti. Tačiau niekas nereika
lauja Izraelio pakeisti įstaty
mą dėl lietuviams nusikaltu
sio Dušanskio grąžinimo į Lie
tuvą arba jo teismo Izraelyje. 
Tokia yra toji tarptautinė tei
sė dabar. Ir Miloševič atvejis 
tik dar kartą parodo, kad ji 
nėra pasikeitusi nuo Niurem-
berg laikų, kur teisė buvo su
plakta ne tik su politika, bet ir 
su jėga. Ar ne teisės parodija 
pasauliui buvo teisėjų suole 
stebėti didžiausiam visų laiko
tarpių žudikui Stalinui atsto
vaujantį Rudenko, teisiantį to
kio pat žudiko Hitlerio staty
tinius. 

To teismo prisiminimas 
kreipia dėmesį ir į dar vieną 
būdingesnį ano laikotarpio at
vejį. „NYT bendradarbė Bar
bara Crossette rašo, kad Milo-

DRAUGAS, 2001 m. liepos 7 d., šeštadienis 
Danutė Bindokienė šiuo metu atostogauja. 

LIETUVA ŠVENTĖ VALSTYBĖS DIENĄ 

Liepos 4 d. Baltarusijos pasienyje, Šalčininkų rajone, atidaryta Purvėnų užkarda. Atidaryme dalyvavęs LR pre
zidentas Valdas Adamkus perkirpo simbolinę iškilmių atidarymo juostele ir išreiškė pasididžiavimą Lietuvos 
gebėjimu efektyviai panaudoti Europos Sąjungos institucijų lėšas. Varėnos pasienio policijos rinktinės (PPR) 
Purvėnų užkarda yra pirmoji, pastatyta pagal tipinį projektą. Pagal tą pačią PHARE programą pasienyje su 
Bakarusija jau pastatytos Kabelių, Tverečiaus bei Adutiškio užkardos, kurios bus atidarytos artimiausiu metu. 

ševič pavyzdys rodo, jog vals
tybių sienas peržengianti teisė 
greitai neapsaugos nė didžiųjų 
valstybių vadų nusikaltimų. 
Bet kada tas „greitai" bus? Ar 
jis negali būti jau dabar? Ko
dėl kartu su Miloševič į tą patį 
kaltinamųjų suolą negali būti 
pasodinti nepriklausomybės 
siekiančių čečėnų žudikai? 
Taip pat ir Sausio tryliktosios 
žudynių vadovas gen. Vladi-
mir Uschopčik, labai saugus 
aukštose pareigose kaimynės 
Gudijos kariuomenėje. Jeigu 
niekada anksčiau į kaltina
mųjų suolą nebuvo pasodintas 
Stalinas, kodėl jis negali ten 
atsirasti dabar ir būti pa
smerktas taip pat, kaip buvo 
pasmerktas Hitleris? Juk pa
saulis sako, kad tokiems nusi
kaltimams įvertinti senaties 
nėra. Lietuva tai jau ir savo 
kailiu patyrė. 

„Nacizmo nusikaltimai buvo 
oficialiai pripažinti ir pa
smerkti, jų vadeivos buvo nu
teisti Tarptautiniame Niurem-
berg kariniame tribunole, o 
komunizmo nusikaltimus vis 
dar gaubia tyla. Jie nesusi
laukė nei istorinio, nei morali
nio įvertinimo, nors pirmieji 
konclageriai atsirado ne Hitle
rio, o Lenino šalyje. Ir nuo na
cizmo nukentėjo apie 25 mili
jonus žmonių, o komunizmo 
aukų skaičius siekia 100 mili
jonų" — teigia Prancūzijoje iš
leista, pernai į lietuvių kalbą 
išversta, 1076 psl. „Juodoji ko
munizmo knyga". Tai, žinoma, 
tiesa, bet ir keista, kodėl tos 
knygos autoriai dėl to stebisi, 
nes Hitlerio teisėjai Niurem-

\ 
berg buvo Stalino draugai. 
Juk ir pats JAV prezidentas 
Roosevelt su Stalinu draugiš
kai bičiuliavosi, vadindamas jį 
„dėde Juozu". „Susidūrę su 
komunistų propaganda Vaka
rai buvo stulbinamai akli ir 
kurti. Tokį apakimą parodė 
prezidentas Roosevelt, atida
vęs Stalinui Rytų Europą mai
nais už šio pažadą ten sureng
ti laisvus rinkimus'' — rašoma 
knygos pradžioje (36 psl.). 
Taip, teisybė, kad Roosevelt 
taip padarė, bet tik ne iš nai
vumo. Visapusiškai išsilavinęs 
ir pasaulį pažįstantis JAV po
litikas- gerai Urnoje apie Stali
no nusikaltimas, septynių mi
lijonų ukrainiečių išmarinimą 
badu, valymus partijoje ir ka
riuomenėje, terorą užgrobtuo
se Baltijos kraštuose ir taip 
pat apie tuos „laisvus rinki
mus". Tokios jo kalbos buvo 
tik nevykęs pasiteisinimas dėl 
pusės Europos tyčinio atidavi
mo Stalinui, kai jis labai gerai 
žinojo, kas jos laukia. Dar 
keisčiau atrodė jo žmonos 
Eleonoros Jungtinėse Tautose 
vieši pareiškimai, kad Sovietų 
Sąjungoje jokių priverčiamųjų 
lagerių nėra h* niekas į juos 
žmonių netremia. 

Kai tokia politika skraidė 
nuo pasaulio galiūnų lūpų, 
kas galėjo tikėtis bent mažiau
sio komunizmo pasmerkimo ir 
atsakomybės už jo nusikalti
mus. Jeigu šiandien pasaulis 
baudžia Lileikį ir Gimžauską 
už kelių ar keliolikos žydų 
perdavimą naciams, kai jie 
abu nuo tų nacių priklausė ir 
kitaip pasielgti negalėjo, ar 

G. Žilinsko (ELTA) nuotr. 
tas pats pasaulis neturi kaip 
nors atsiliepti ir į Roosevelt 
savanorišką atidavimą milijo
nų Rytų bei Vidurio Europos 
žmonių Stalinui, kai JAV pre
zidentas puikiai žinojo, koks 
likimas jų laukia. Bet kas tuos 
klausimus šiandien kels, kas 
jais domėsis? Matėme, kokio 
pasaulio'' dėmesio susilaukė 
lietuvių pastangos suruošti 
komunizmui teismą, nors lie
tuvių tauta nuo jo nė kiek ne 
mažiau nukentėjo, negu bos
niai ar albanai nuo Miloševič. 
O vis dėlto iškelti būtų nau
dinga, nes, galvojant steigti 
koką nors tarptautinį krimi
nalinį teismą, palyginimui 
Roosevelt pasielgimo anuo lai
kotarpiu Stalino atžvilgiu ir 
dabartinių JAV vadovų — 
Miloševič atžvilgiu būtų gera 
medžiaga svarstybom. 

* Vakarų Lietuvos pra
monės ir finansų korporacija 
nesutinka, kad vyriausybę iš
tikusi krizė yra tiesiogiai susi
jusi su AB „Lietuvos dujos" 
privatizavimu. Ji tikina, kad 
koalicijos bendrininkai ne tik 
nesugebėjo tarpusavyje susi
tarti, bet ir pamiršo rinkimų 
pažadus verslininkams.rvž, EIU> 

* Lietuvos žemės ūkio 
b a n k a s per pirmuosius pen
kis šių metų mėnesius uždirbo 
beveik 10 mln. grynojo pelno 
— 3.35 karto daugiau nei per 
tą patį praėjusių metų laiko
tarpį. Pernai bankas uždirbo 
2.98 mln. litų. m, Eitai 

ATGIJO ŠIAULIŲ ORO 
UOSTAS 

Daugiau, kaip metus gaivi
namas į milijonines skolas 
įklimpęs Šiaulių oro uostas vis 
dar nedirba visu pajėgumu, 
tačiau vieną kartą per metus 
lėktuvai čia leidžiasi ypač in
tensyviai. Pernai Zokniuose 
surengtos „Aviajoninės", o šį
met aviacijos šventė Valstybės 
dienai paminėti. 

Liepos 6-osios renginiai 
Šiauliuose skyrėsi nuo anks
tesnių švenčių, tačiau akcen
tai išliko tie patys. Mindaugo 
karūnavimo dieną miesto cen
tre esančioje Prisikėlimo aikš
tėje buvo surengtas karinis 
paradas. Vėliau šventė per
sikėlė į Zoknius. Šįmet joje 
dalyvavo daugiau oreivių negu 
pernykštėse „Aviajoninėse". 
Be akrobatinio skraidymo pa
saulio čempiono Jurgio Kairio, 
šventėje pasirodė akrobatinio 
skraidymo grupė, kurią su
darė Rolandas Paksas, Leonas 
Jonys ir Robertas Noreika. 
Aukštąjį naikintuvų pilotažą 
demonstravo 1-osios aviacijos 
bazės lakūnai. Žiūrovai pa
matė ir meistriškus parašiuti
ninkų šuolius. 

Karo technikos parodoje de
monstruoti didžiausi pasau
lyje lėktuvai, atskraidinti iš 
Rusijos. Savo techniką pri
statė ir karinių oro pajėgų ba
talionas, parodoje eksponuoti 
įvairių lėktuvų modeliai. 

Po aviacijos šventės koncer
tavo Simonas Donskovas, gru
pe ŽAS ir Šiaulių „country" muzi
kos kolektyvai. <ELTA> 

KONKURSO 
NUGALĖTOJA — ESĖ 

APIE LIETUVOS PATIRTĮ 

Valstybės dieną — liepos 
6-ąją buvo viešai paskelbtas 
grožinės literatūros kūrinių 
konkurso, skirto Lietuvos val
stybės 750 metų jubiliejui, 
laimėtojas. 2000 metais kon
kursą surengė Lietuvos tūks
tantmečio minėjimo direkcija 
(LTMD). 

Pirmoji premija — 10 
tūkstančių litų — atiteko reli
gijotyrininkui Gintarui Beres
nevičiui už esė „Ant laiko 
ašmenų". 

Pirmajame — istorinio esė 
— konkurso etape dalyvavo 9 
autoriai. Jų kūrinius vertino 
LTMD koordinacinės tarybos 
specialiai tuo tikslu suburta 
vertinimo komisija, sudaryta 
iš literatų ir istorikų. 

Komisijos teigimu, G. Beres
nevičiaus esė analizuojamos 
svarbios praeities ir dabarties 
sąsajos, griaunami įsisenėję 

stereotipai. Remdamasis dva
sinio paveldo, religijų ir mi
tologijos išmanymu, autorius 
apmąsto Lietuvos istorinę pa
tirtį tūkstantmetės europines 
patirties kontekste. 

2002 metais valstybės diena 
bus paskelbti ir istorinės dra
mos, poemos ir kino scenari
jaus konkurso rezultatai, o 
2003-aisiais — istorinio roma
no konkurso nugalėtojas, IBNS; 

RITERIAI KVIETĖ 
ŠVĘSTI VALSTYBĖS 

DIENĄ 

Liepos 5 d. vidurdienį iš 
Lukiškių aikštės Gedimino 
prospektu link Rotušės pra
žygiavo inscenizuota eisena, 
kurios dalyviai kvietė į Nacio
nalinio operos i r baleto teatro 
spektaklį „Pilėnai", skirtą pa
minėti Mindaugo karūnavimo 
— valstybės dieną. 

Penkis raitus ir apie 20 
pėsčių Lenkijos ir Lietuvos ri
terių sekė vežimas, kuriame, 
apsuptas viduramžiškais dra
bužiais vilkinčių didikių, sė
dėjo būgnininkas. Jis kvietė 
vilniečius į Trakų pilies kie
mą, kuriame liepos 6 d. buvo 
rodyta jau 45 metus scenoje 
gyvuojanti istorinė Vytauto 
Klovos opera „Pilėnai". 

Eisenai pasiekus Rotušės 
aikštę, joje buvo surengtos ri
terių parodomosios kovos. <BNS> 

KNYGA „ ATGIMUSI 
LIETUVA 1990-2000" 

Liepos 4 d. Vilniuje. Akto
rių namuose, pristatyta knyga 
„Atgimusi Lietuva 1990-
2000". Pristatyme dalyvavo 
leidinio sudarytojas Stanislo
vas Balčiūnas, bendraautoriai 
Seimo narys Juozas Olekas, 
prof. Romas Pakalnis, istori
kai Edmundas Rimša, Arvy
das Juozaitis. 

Vladimiro Gulevičiaus 
(ELTA) nuotr. 

ANAMITŲ IR KMERŲ 
ŠALYSE 

Nr.10 
RIMVYDAS J . SIDRYS, M.D. 

Kaip toks futbolas buvo iškeptas, liko paslaptis. 
Iš esmės liko neaišku, kodėl Mekongo upės žiotys 

buvo įtrauktos į mūsų programą. Nematėme tą dieną 
nei istorinių paminklų,nei karo pėdsakų, nei heroiškos 
gamtos. Nebent vietnamiečiai norėjo mums parodyti 
vieną keistoką savo kultūros bruožą, — Cao Dai. Tai 
yra religija, įkurta 1925 metais kažkokio biuro sekre
toriaus, pasišovusio suvienyti krikščionių, budistų, 
hinduistų ir islamo religijas. Ji turėjo nelauktą pasise
kimą ir jos pasekėjų dabar priskaičiuojame per du mi
lijonas. Grįždami iš Mekongo, aplankėm vieną jų baž
nyčią. Jos išvaizda buvo visai katalikiška, tik virš cen
trinių durų, vieton kryžiaus, buvo didelė akis, apsupta 
spindulių. Atidžiau pasižiūrėjus, matėme, kad baž
nyčios bokštai vaizdavo pagodas, viena ant kitos su
dėtas. Įeinant, musulmonišku papročiu, reikėjo nu
siauti batus. Iš Islamo Cao Dai perėmė ir paprotį 
melstis kas šešias valandas. Tikėjimas į reinkarnaciją 
buvo budizmo įtaka. Iš katalikybės Cao Dai paliko po
piežiaus, kardinolų ir kunigų santvarką, kunigai tu
rėjo laikytis celibato, visi tikintieji turėjo būti vegeta
rai, per pamaldas moterys turėjo vilkėti baltais rū

bais. Bažnyčios vidus atrodė kaip skulptūrų muziejus. 
Stebino, kad visos skulptūros buvo išmargintos" ryš
kiomis spalvomis, ant kiekvienos kolonos rangėsi slibi
nas, savo praskėstomis žiotimis kėsinantis praryti 
maldininką. Skulptūros vaizdavo Cao Dai šventuo
sius, kurių jie turi labai daug. Šventųjų grupei pri
klauso Kristus, Buda, Mahometas, Mozė, Joan d'Arc, 
Julius Cezaris, Lois Pasteur, Descartes, Šekspyras, 
Victor Hugo ir net Leninas. Ši religija, nors nėra drau
džiama, dabar išgyvena sunkumus. Jų popiežius mi
ręs, o naujo popiežiaus išrinkti jie negali, nes religiniai 
susirinkimai yra draudžiami. 

Spalvomis papuoštas Cao Dai figūras prisiminiau 
vakare, kai stebėjom scenoje vykstančius šokius. Šo
kėjos buvo tokios pat spalvingos ir margos, kaip Cao 
Dai šventieji. Jos lėtai keitė pozas, mažai judėdamos, 
neįsiaudrindamos, bet visą laiką šypsodamosis. Už jas 
šoko jų ilgos suknelės, plačios rankovės, irgi kaspinai, 
su kuriais švaistydamos, jos užpildydavo visą sceną. 
Ar todėl vietnamiečius traukia ryškios spalvos, nes jų 
dangus dažniausiai būna apsiniaukęs, grasindamas 
lietumi? Šiuo laiku jau artėjo liūčiai laikotarpis. Juos 
supa dvi spalvos: ryžių laukų žalumas ir dangaus pil
kumas. Ar todėl jie duoda valią ryškioms spalvoms 
tautiniam rūbe? 

Tai buvo mūsų grupės paskutinis vakaras Vietname. 
Rytojaus rytą išskridom į Kambodiją. 

P h n o m Penh — Kampučėja 
Tik valanda kelionės lėktuvu ir mes jau buvom kitoi 

valstybėj. Kambodijoj. Nors gal teisingiau ją vadinti 
Kampučėja, — taip ją vadina šalies gyventojai. Tuoj 
pajutom, kad pervažiuojam sieną, už įėjimą reikėjo už
simokėti. Vadovas surinko iš mūsų po 25 dolerius — 
vizos mokestis. Tai kas, kad Saigono oro uoste mokė
jom po 15 dolerių, tai buvo išvažiavimo mokestis, o čia 
įvažiavimo. 

Pirmasis žvilgsnis į naują šalį visuomet pasilieka at
minty ilgiausiai. Miesto pakraštyje kuklūs namukai, 
vienaaukščiai, nesusispaudę, nebuvo čia kubinių na-
mukų-stulpų, kurie rėžė akį Vietname. Artinantis prie 
centro, gatvės pavirto į alėjas, daug medžių, prancūzai 
ir čia paliko savo valdymo pėdsaką. Bet štai iš medžių 
išniro blizgesys, ant aukštoko kalno stovėjo didžiulė, 
ovalinės formos, sidabru žėrinti pagoda —Wat Prea 
Ko. Ji buvo šio miesto širdis ir veidas, skirtingas nuo 
visko, ką lig šiol matėm. 

Iš esmės ši pagoda truputį priminė Thailandą. Šis 
kraštas nebuvo mūsų kelionės tikslas, bet Bangkoke 
vis dėlto praleidome dvi dienas. Kelionės rengėjų 
įžvalgumas buvo tikslus, keleivis, pusantros dienos 
praleidęs lėktuve, netinka jokiam turizmui, jį vilioja 
tik lova. Vis dėlto, kas norėjo, galėjo su grupe pamaty
t i pačias svarbiausias Bangkoko {žymenybes: Wat Tri-
mir, kuriame yra Budos statula iŠ gryno aukso, sve
rianti 5,500 kilogramų, ir Wat Po (Wat vardas reiškia 
šventyklą), kuriame gulinti Budos statula tik paauk
suota, bet yra milžiniška, 47 metrų ilgumo, 15 metrų 
aukštumo. Pati įdomiausia vieta Bangkoke yra kara-
l i f t lrnoia H v a m f «* * ; ' 

nas visokių pabaisingų, bet ir geranoriškų, figūrų, Bu
dos statulų, ir įdomiai apkarpytų tropinių medžių. 
Vėliau, kai geriau susipažinom su Kampučėjos istori
ja, patyrėm, kad šios dvi tautos yra giminingos, jas ri
ša ta pati istorinė Kmerų rasė. Jų likimas, tačiau buvo 
skirtingas, Thailandas liko vienintelė Azijos valstybė, 
niekad svetimųjų nepavergta, Kampučėja tik mūsų 
laikais atgavo nepriklausomybę. Pirmajame mūsų 
laikų tūkstantmetyje Kmerų tauta buvo labai galinga, 
jos plotas tęsėsi per dabartines Thailando, Burmos, 
Mekongo ir dalies Indonezijos teritorijas. Sostinė 
Angkor Wat tada turėjo apie milijoną gyventojų ir 
galbūt buvo pats didžiausias miestas pasaulyje. Šimt
mečių laikotarpyje nuo jų atsiskyrė Thai giminė, Ana-
mitai užėmė Mekongo deltą, Kmerai pasitraukė į da
bartines Kampučėjos ribas. 15 šimtmety Angkor Wat 
paslaptingai liko apleistas ir užmirštas, miestą perė
mė džiunglės. Sostinė persikėlė į Pnom Penh. Kaip ir 
Vietnamą bei Laos, Kampučėja užvaldė prancūzai, 
bent jau iki 1955 metų. Jiems pasitraukus, Kampu
čėja liko monarchija su karalium Nordom Sihanuk. 
Kad tai buvo tikra monarchija, rodė vėliavos su ka
rūna užuot penkiakampės geltonos žvaigždės, prie ku
rios buvom pripratę Vietname. Karalius šiuo metu sir
go vėžiu ir gydėsi Bangkoke. Vadovė apie tai pasakojo 
nužemintu balsu, tarytum ji norėjo, kad mes irgi dėl jų 
karaliaus nedalios liūdėtume. 

Karaliaus nematėm, bet jo rūmams apžiūrėti buvo 
skirta daug laiko. 
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POKALBIS SU 
MARIA RUDIENE 

— Ponia Radiene, per 
kardinolo Audrio Bučkiu 
įvedimo iškilmes Vilniuje, 
Jūs naujam. Katalikų baž
nyčios princui įteikėte šv. 
Kazimiero bulę. Kokia yra 
šios bulės istorija? Kitaip 
sakant, kaip ta bulė atsira
do pas Jus? 

— Ryšium su Baltijos vals
tybių užgrobimo byla, kuri tuo 
metu buvo nagrinėjama JAV 
kohgres'ė Kersteno komiteto, 
mano vyras Antanas 1954 
metais to komiteto reikalais 
buvo nuvykęs į Europą ir, tarp 
kitų žmonių, aplankė arki
vyskupą J. Skvirecką Austri
joje. Po jų pirmo susitikimo 
Antanas pažadėjo sugrįžti ir 
kitais metais, šį kartą jau mes 
ab(u aplankėme Ekscelenciją. 
Praleidome su juo tris dienas, 
daug kalbėjome ir diskuta
vome apie tuolaikinę padėtį 
Europoje, bet ypatingai apie 
okupuotos Lietuvos kančias. 
Tuo metu jis jau buvo tikras 
ligonis ir visas dienas praleis
davo lovoje, prižiūrimas Šv. 
Vipcento seserų jų vienuolyno-
patalpose Zamse. 

Mūsų lankymosi metu ma
tėme pas jį įvairių dokumen
tui bet, kas mūsų dėmesį pa
traukė, tai ant sienos kabantis 
popiežiškas raštas. Arkivysku
pas mums paaiškino, kad tai 
yrp. Popiežiaus Pijaus XII 
bulė, skelbianti šv. Kazimierą 
Lietuvos jaunimo globėju. Ar
kivyskupas ir sako: „Antanai, 
paimk ir atnešk manr, ir pa
rodė pirštu į bule. Antanas ją 
nukabino nuo siertos, prinešė 
prie arkivyskupo, o jis palai
mino bulę, palaimino Antaną 
ir sako: „Antanai, aš atiduodu 
į tavo rankas", o Antanas ir 
klausia, ką jis turi daryki-su 
ja,' Arkivyskupo atsakymas 
buvo: „Tu žinosi tinkamiausią 
laiką ir patį svarbiausią as
menį, kam ją bus reikalinga 
įteikti". Antanas dar bandė 
jam paaiškinti, kad gali nesu
laukti nepriklausomos Lietu
vos, o arkivyskupas užtikrino 
Antaną, kad jis tikrai jos su
lauks ir žinos, kam tą bulę 
atiduoti. 

Taip ir parsivežėm Po
piežiaus bulę į Čikagą. Par
važiavę ir tarėmės su Antanu. 
ką toliau daryti. Mes gi pasau
liečiai, ir ji neturėtų būti 
mūsų rankose. Nuėjome pas 
vyskupą Brizgį, išaiškinom 
jam visą reikalą ir pasiūlėme. 
kad jis toliau perimtų šio do
kumento saugojimą. Bet vysku
pas Birzgys mums atsakė: 
„Ne, jis atidavė į jūsų rankas, 
jūs ir laikykite". Priedo jis 
mums pasakė, kad jis nesu
lauks nepriklausomybės, o 
mes jos sulauksime. 

Taip ir išgulėjo Popiežiaus 
bulė pas mus 55 metus. Pa
skelbus Lietuvą nepriklauso
ma, mes vis ieškojom progos 

ją atiduoti tikriesiems savi
ninkams. Kai sužinojom, kad 
arkivyskupas Backis yra pas
kirtas kardinolu ir gavom 
kvietimą dalyvauti iškilmėse 
Romoje, iš karte supratome, 
kad arkivyskupas yra tas as
muo, kuriam mes turime šį 
popiežišką dokumentą atiduo
ti. Bet tuo metu aš buvau 
Mayo klinikose Minnesotoje ir 
iškilmėse Romoje negalėjome 
dalyvauti. Pasirodo, apie bulės 
egzistenciją būsimasis kardi
nolas žinojo, tik manė, kad ji 
buvo dingusi. Sutarėme, kad 
bulę atvesime į Vilnių ir ją 
įteiksime naujam kardinolui 
jo iškilmių metu. Tą mes ir 
padarėme per Šv. Kazimiero 
šventę, 2001 metais kovo 3 
dieną. 7 valandą vakaro, iš
kilmingų šv. Mišių metu. Iš
kilmės tikrai buvo įspūdingos, 
katedra pilna žmonių ir visų 
jų akivaizdoje atidavėm po
piežiaus Pijaus XII bulę nau
jam Lietuvos kardinolui. Po 
šv. Mišių kardinolas Backis 
paprašė, kad mes susirinku
siems papasakotumėm, kaip 
šis dokumentas pateko į mūsų 
rankas. Jo prašymą mes iš-
pildėme. 

— Tikrąja to žodžio pras
me, Jūs esate Amerikos lie
tuvaitė: čia gimėte, augote 
ir savo gyvenimą pralei
dote, o dirbate ir bendrau
jate beveik išimtinai su 
lietuviais ir lietuviškom or
ganizacijom. Tai retas at
vejis. Kas Jus pastūmėjo 
eiti šiuo keliu? 

— Aš tėvelio netekau, 
būdama tik vienerių metų, tai 
buvau užauginta mamos. Bu
vome 5 vaikai šeimoje — aš 
jauniausia. Visą laiką mano 
mama kalbėdavo apie Lie
tuvą, žinoma, ir apie vargus 
toj brangioj tėvynėj, ir kaip 
reikia būti ištikimais savo 
tautai, savo kalbai, savo 
tėvynei. Mama buvo 14 metų, 
kai atvyko į Ameriką. Tais lai
kais gyvenimas buvo labai 
sunkus visiems imigrantams, 
bet ypač lietuviams. Jie ne
mokėjo čionykštės kalbos, 
panašiai, kaip ir dabar at
vykstantys iš Lietuvos. Aš 
•mačiau, kaip sunkiai tie imi
grantai dirbo, o pavyzdžiui to
kie airiai, mokėdami anglų 
kalbą, čia atvykę, tapo politi
kais ir valdytojais. Mūsų lietu
viams buvo sunku mokytis, 
dauguma jų atvyko į Pennsyl-
vaniją, į anglių kasyklas, o ten 
buvo baisiai sunkus gyveni
mas. Mes ten lankėmės pas 
Antano tetą tais metais, kai 
apsivedėm. Baisių dalykų ji 
mums pripasakojo apie lietu
vių sunkų gyvenimą anglių 
kasyklose. 

Mūsų miestelyje, kur mes 
gyvenome, buvo lietuviška 
parapija, bet nebuvo lietuviš
kos mokyklos. Vasaros metu 
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pas mus atvykdavo monsinjo
ras Juras, jis tada dar buvo 
klierikas, mokyti katekizmą ir 
lietuvių kalbą. Giesmes ir lie
tuviškas dainas mus mokė 
vargonininkė Justina Kar-
piūtė. Ji labai daug dirbo su 
parapija ir mumis vaikais. 
Matote, mano lietuviškas 
auklėjimas buvo per giesmes 
ir daineles. Tik per jas iš
mokome mylėti mūsų tėvų 
žemę. Nors žinojom, kad 
esame amerikiečiai, bet Ame
rika leidžia pasirinkti tautybę, 
o tą mes ir padarėm. Turiu 
pasakyti, Justina Karpiūtė 
turėjo labai didelę įtaką man. 
Viskas sukdavosi apie mūsų 
parapiją: kartu giedojom, ėjom 
prie Pirmosios Komunijos, 
visi kartu veikėme ir vieni su 
kitais draugavome. Buvo sun
kūs laikai tėveliams, bet 
mums, vaikams, įdomūs ir 
neužmirštami. Kai pagalvoji, 
jau vėliau mūsų gyvenime, kai 
po karo atvyko dypukai, jie 
mūsų nesuprato ir nežinojo, 
kiek vargų mūsų tėvai iš
gyveno ir kokia sunki buvo jų, 
kaip imigrantų, dalia, ir kiek 
jie padėjo triūso, kad mes visi 
išliktume ištikimi savo tė
vynei, savo Dievui ir savo 
Bažnyčiai. 

— O kur praleidote savo 
jaunystę? 

— Nedideliame miestelyje, 
Westville, netoli Danville, Illi
nois. Ten, kaip ir Pennsylvani-
joje, buvo anglių kasyklos. 
Mano tėvelis buvo gan jaunas, 
kai atvyko į Ameriką, nes dar 
lankė amerikonišką mokyklą. 
Kai jis vedė mano mamą, tai 
jie gyveno čia, bet paskui nu
tarė grįžti į Lietuvą gyventi. 
Jiems begyvenant Lietuvoje, 
gimė mano trečiasis brolis 
Martynas. Bet Lietuvos klima-
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tas mano tėveliui buvo per 
šaltas, nes jis buvo silpnų 
plaučių, gal dėl to, kad irgi 
buvo dirbęs kasyklose, tai 
šeima grįžo į Ameriką. Kadan
gi tėvelis buvo išmokslintas, 
jis mokėjo rašyti ir skaityti, 
tai gavo prižiūrėtojo darbą ir, 
kiek galėdamas, padėdavo ten 
esantiems lietuviams „mine-
riams". Aš tėvelio neprisime
nu, bet prisimenu tuos var
gus, kuriuos mūsų žmonės 
išgyveno, dirbdami anglių ka
syklose, gal čia ir atsirado 
mano noras pagelbėti savie
siems. 

Kai atsikraustėm į Čikagą, 
radome 15 lietuviškų para
pijų, su lietuviškom bažny
čiom ir dauguma jų turėjo lie
tuviškas mokyklas. Mano ma
ma sakydavo man: „Mes ne
galėjome išmokti gerai lietu
viškai, daug žodžių buvo 
maišoma su lenkiškais ir ki
tais senoviškais žodžiais, bet 
jūs, vaikai, galite išmokti ir 
turite išmokti lietuviškai". 
Taigi, tie mūsų tėvai su nike
liais, dešimtukais ir kvote-
riais pastatė šitiek parapijų ir 
išauklėjo naują kartą išeivijoj. 
Aš irgi esu tos kartos vaikas, 
ir dirbu su meile saviems nuo 
pat mažens. 

Vedę, mes m vyru irgi 
griebėmės dari o. Prasidėjo II 
pasaulinis karas. Sovietai oku
pavo Lietuvą. Amerikoje gy
venantys lietuviai sujudo 
gelbėti savo brolius Vokietijoje 
ir kituose kraštuose. Buvo 
įsteigas BALFas, kurio pir
muoju pirmininku buvo kun. 
J. Končius. Pradėjome siųsti 
siuntinius ir kitokias gerybes 
pabėgėliam lietuviams Euro
poje. Kai Amerika pravedė 
įstatymus, leidžiančius pabė
gėliams atvykti į šalį, dejom 
pastangas, kad kuo daugiau jų 
atvyktų. Antanas aktyviai įsi
jungė į visą šitą veiklą. Bū
damas Amerikos Lietuvių ta
rybos pirmininku, padėjo rink
ti medžiagą Baltijos valstybių 
užgrobimo bylai, kai, Ameri
kos Kongreso pavedimu, buvo 
įsteigtas Kersteno komitetas 
ir Antanas buvo pakviestas 
"būti to komiteto vienu pa
tarėjų. 

— Norėčiau mūsų po
kalbį nukreipti truputį ki
ta linkme. Jūs paminėjote 
apie Čikagoje buvusias 15 
parapijų. Ne tik Jūs, bet ir 
Jūsų vyras, esate veiklus 
katalikiškose organizaci
jose. Be tų buvusių para
pijų lietuvių rankose buvo 
Sv. Šeimos vilos slaugos 
namai, Šv. Kazimiero lietu
vių kapinės... 

— Lietuviai anais laikais 
viską nupirko savom lėšom: 

. 

žemę Šv. Šeimos vilai, įsteigė 
lietuvių kapinyną. O sukelti 
lėšas, kiekvieną sekmadienį 
ruošdavo didelius, kaip jie 
sakydavo, išvažiavimus su 
maistu, šokiais, vaikų žai
dimais, f tuos sekmadieninius 
piknikus suvažiuodavo tūks
tančiai lietuvių. Kol neturė
jom savų žemių, nuomoda-
vom Vytauto daržą, o kai nu
pirko žemę Šv. Kazimiero ka
pinėms, tai sekmadieniniai 
subuvimai vykdavo ant tos 
žemes. Vėliau buvo įsteigta 
lietuvių katalikų federacija, 
kuri jungė visas lietuviškas 
parapijas. Šiandien ji to neda
ro. Vėliau federacija nutarė, 
kad atėjo laikas įsigyti žemę, 
kad būtų galima pastatyti 
senelių namus. Žemės buvo 
nupirkta ir Šv. Šeimos vila 
įsteigta. 

— Bet pagal Katalikų 
bažnyčios įstatus, ar tai 
būtų žemė, ar parapijos 
nuosavybė, viskas priklau
so Katalikų bažnyčiai, bet 
ne žmonėms, kurių pini
gais buvo nupirkta, kitaip 
sakant, viskas pereina Ka
talikų bažnyčios žinion. 

— Matot, Amerika nėra ka
talikų kraštas, užtai Katalikų 
bažnyčia turi būti kaip lietsar
gis, bet ji turi būti savininkė. 
Tik anais laikais visi galėjo 
veikti laisvai, ne taip, kaip 
šiandieną. Jei norėjai savos 
bažnyčios, tai ją turėjai ir pa
statyti, bet galutinis savinin
kas, ir čia jau pagal Vatikano 
tvarką, tokia nuosavybė tam
pa Katalikų Bažnyčios turtu, 
nors anksčiau visas šias nuo
savybes tvarkė lietuviai. Ar 
tai lietuviškos parapijos mo
kyklos, ar senelių namai, se
selės kazimierietės buvo ad
ministratorės ir mokytojos. 
Tuomet žmonės ir aukojo. Tu
rėjom lietuvius klebonus ir lie
tuvį kapinių administratorių. 
Bet senoji karta pradėjo iš
mirti, o naujoji, iš jų daugelis 
ir naujųjų ateivių, atvykusių 
jau po karo, nebuvo tokie 
dosnūs. Ilgainiui viskas pra
dėjo keistis, parapijiečiai 
išsisklaidė, kitos tautinės gru
pės užėmė pasitraukusių lie
tuvių vietas. 

— Žvelgiant į lietuviškų 
parapijų veiklą šiandieną, 
galima pasakyti, kad i i 
veikla yra problematiška 
— nesvarbu, ar mes kai-
bėtumėm apie Cicero, Mar-
auette Parko, ar Brigbton 
Parko, tris Ūkusias lietu
viškas paraptias Čikagoje, 
kurios šiuo metu išgyvena 
lietuviiko žodžio ir orga
nizacines krizes. Ar tokią 
situaciją galima pataisyti, 
o gal i i viso problemos 
nėra? 

— Yra, yra didelė problema. 
Bet ji egzistuoja ir kitose tau
tinėse grupėse. Yra uždaro
mos lenkų, slovakų, vokiečių 
ir kitų tautybių parapijos, ne 
tik lietuvių. Visi gerai žinom 
— trūksta kunigų, žmonių ir 
pinigų, kad lietuviškos parapi
jos išsilaikytų. 

— Sutinku, bet kokia 
Jūsų nuomonė apie iv. An
tano parapijos lietuvių 
vargus Cicero miestelyje, 
kur kovojama dėl lietu
viškų Mišių, arba Mar-
auette Parke, kur nesutari
mai vyksta tarp parapi
jiečių ir parapijos klebo
no? 

— Kardinolas Bernardinas 
yrA pasakęs, kad Šv. Antano 
bažnyčia visuomet pasiliks lie
tuvių. Bet žinot, yra tokių ku
nigų, kurie, paskirti klebo
nais, kitaip galvoja, o tai labai 
liūdna, bet nepaisant, kad lie
tuvių yra mažai toje parapįjoje, 
jie vis tiek turėtų turėti tokias 
pat teises, kaip ir kitos tau
tinės grupės. Marųuette Parko 
situacija yra tikrai ap
gailėtina. Ypatingai dabar, kai 
parapija padidėjo su naujai at
vykusiais lietuviais. Parapi-

Inž. Antanas Rudis (teikia kardinolui Audriui J. Bačkiui šv. Tėvo Pijaus 
XII bulę, kuria jis šv. Kazimierą paskelbė Lietuvos globėju. 

jiečiai prašė ir į parapiją buvo 
atsiųstas iš Lietuvos kun. R. 
Gudelis, bet jis čia atvyko lai
kinai, ne tik dirbti pastoracinį 
darbą, bet ir tęsti studijas. 
Parapjiečiai manė, kad kun. 
Yakaitis yra lietuvis, ir pa
kvietė jį klebonauti, bet nie
kas nepagalvojo, kad išeis 
taip, kaip išėjo. Blogumas yra 
tas, kad*kun. Yakaitis nėra 
toks klebonas, koks galėtų 
būti. 

— Marųuette Parko 
bažnyčia kiekvieną sek
madieni per sumą yra pil
na ir ją užpildo naujai at
vykusieji, tai išeivijos tre
čioji banga... 

— Yra, kaip mes sakom, 
gražu. Jau dabar vėl toks 
jausmas, kad galima parapiją 
finansiškai išlaikyti. Klebonas 
Kuzinskas, išeidamas į pen
siją, paliko labai gražią sumą 
pinigų, kuri būtų reikalinga 
bažnyčiai remontuoti, pataisy
ti. Jis tą gražią sumą paliko ir 
dėl viso kito, o šiandien pasi
rodo, kad tie pinigai tirpsta ir 
dingsta. Nežinau, kaip žmo
nės reaguos į šitą mano pasa
kymą, bet yra teisybė. 

— Jūsų ilgas gyvenimas, 
Jūsų atsidavimas lietu
viškai veiklai ir lietuvybei, 
nepaisant sveikatos pro
blemų, Jūs tol iau vadovau
jate BALFui, reiškiatės ki
tose organizacijose ir dar 
prižiūrite savąjį ūkį. Dau
gelis žmonių J ū s ų amžiuje 
sėdėtų prie lango ir žiū
rėtų, „kaip žolė auga". No
riu paklaust J u s klausimą 
angliškai, nes nėra tiesio-
gio lietuviško pakaitalo: 
Wbat makes Mary Rudis 
run? 

— Well... žinot daug kas 
klausia, kam jus vargstat, 
kam jūs dirbat, galėtumėte ra
miai dienas leisti Floridoje. 
Tikrai mūsų amžius greitai 
žengia į priekį, bet, kai 
žmogus jauti, kad esi kitiems 
reikalingas, negali sėdėti vie
toje, o norisi dirbti ir padėti, 
kartais gal net ir iš įpratimo. 
Mes visą gyvenimą sakėm 
mūsų žmonėms, atvažiavu
siems čia gyventi, kad Ameri
koje reikia dirbti. Kiekvienas 
turi dirbti, kad jų gyvenimas 
būtų geresnis. Tik dirbdami, 
turėsime geresni gyvenimą, 

bet, gerai gyvendami, turi
me neužmiršt, kad, reikalui 
esant, mes turime vieni ki
tiems padėt. Mūsų lietuviai 
yra nuoširdūs žmonės, žiūrė
kite, kiek jie fondų yra pristei
gę. Žinoma, kartais nuomo
nės nesutiko, kur tie lietuvių 
pinigai turi eiti, kad ir para
pijų išlaikymo atveju. Atsime
nu vieną kartą, į Ameriką 
atvažiavęs vyskupas pas atei
tininkus pradėjo barti dėl ka
talikybės nesilaikymo ir nu
tautėjimo. 

— Tikiuosi, Jūs tam vys
kupui paaiškinot apie iš
eiviją? 

— Žinote buvo ateitininkų 
suvažiavimas ir jam buvo pa
ruoštas priėmimas. Aš klau
siau rengėjų, kodėl jūs jam ne
pasakot, ką galvojat. Žinai, 
vyskupas iš Lietuvos, mes bi
jom pasakyti. Matot, visa tai 
pagal seną tvarką. Tai aš jam 
ir sakau: mes išlaikėme lietu
vybe ir lietuvių kalbą čia. 
Amerikoje, o ką jūs padarėte 
su lietuvių kalba Lietuvoje? 
Aš jo paklausiau: ar jūs žinot, 
Ekscelencija, kas yra ekume
nizmas? Sakau, mes čia Ame
rikoje ekumenizmą praktikuo
jame, žinodami, kad Katalikų 
bažnyčia ir katalikybė yra di
deliame pavojuje. Tik, būdami 
krikščionys, būsime gerais ka
talikais ir susivienydami ga
lėsime atsilaikyti prieš bedie
vius ir ateistus. Nežinau, ar 
jis mane suprato. 

Čia tik vienas įvykis, gal 
užtai mes su Antanu ir nepa
sitraukėme iš lietuvių tarpo, 
nors daug sykių buvome nu
vilti. Visą gyvenimą norėjom, 
kad lietuviai gerai užsireko
menduotų Amerikos gyvenime 
ir kad būtų geri Amerikos pi
liečiai. Tik būdami gerais 
Amerikos piliečiais, gali būti 
gerais lietuviais. Amerika ne
reikalauja, kad tu atsisaky
tum vieno ir būtum kitu. 
Užtai sakau, daug dirbom dėl 
hetuvių atvažiavimo į Ame
riką po karo, dirbom prieš Lie
tuvos okupaciją ir visada 
norėjom, kad mūsų žmonės ge
rai užsirekomenduotų. Gal dėl 
to ir nepalikom jų. 

— Ponia Rudiene, tikrai 
ačiū už toki nuoširdų po
kalbi. 

Kalbėjosi Leonas Narbutis 

JAUNIMO DIENOS KRUONYJE 
Gegužės 12-13 d. Kruonyje 

vyko Kaišiadorių vyskupijos 
jaunimo dienos. Anot renginį 
organizavusio vyskupijos Jau
nimo centro, dalyvių skaičius 
pranoko jų lūkesčius: susirin
ko per 380 jaunuolių iš įvai
rių vyskupijos dekanatu. Kai
šiadorių vyskupijos jaunimo 
dienos, pavadintos „Esama 
•kirtingų darbų, tačiau tas 
pats Dievas", — pirmas toks 
didelis jaunimo renginys Kai
šiadorių vyskupijoje. Atvykęs 

į Kruonį pasveikinti jaunimp, 
vysk. J. Matulaitis ragino ras
ti tikrąjį žiburį ir per gyve
nimą nešti Evangelijos žibin
tą. Pirmąją dieną vykusioje 
konferencijoje dalytasi minti
mis apie skirtingas tarnys
tes ir charizmas. Po to jauni
mas dirbo susiskirstęs į 17 
grupių. Veikė įvairaus pobū
džio būreliai, pradedant giedo
tojų ir bažnyčios tvarkytojų 
ir baigiant upelio švarintojo, 
vyko krepšinio varžybos tarp 
dekanatų. (BŽ) 

• m^ 
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MUŠU ŠEIMOSE 
DIDŽIUOJAMĖS 

Philadelphijos lietuvių tel
kinys nėra didžiausias Ameri
koje, bet mes turime kuo 
didžiuotis. Turime JAV LB 
krašto valdybos pirmininką 
Algimantą Gečj ir penkis tos 
valdybos narius; turime stip
rią entuziastingai veikiančią 
LB apylinkę, vadovaujamą 
Vytauto Bagdonavičiaus; tu
rime parapiją, nepasidavusią 
vyskupijos pageidavimui ją 
uždaryti ir dabar veikiančią 
kaip viena aktyviausių para
pijų JAV rytiniame pakraš
tyje; turime veiklų sporto klu-
bą „Arą", kurio narių skaičius 
kasmet didėja. 

Džiaugiamės visais, bet ypač 
didžiuojamės savo tarpe tu
rėdami talentingą ir ener
gingą smuikininkę Brigitą Ka-
sinskienę. Brigita jau nuo se
niai yra pasižymėjusi ne vien 
tarp lietuvių, bet ir ame
rikiečių visuomenėje. Jos ga
bumai yra labai įvairūs — nuo 
klasikinės muzikos iki teatro/ 
kino muzikos. 

Brigita Kasinskienė yra gro
jusi su Pennsylvania Ballet 
Orchestra, Philadelphia Or
chestra ir Mozart Orchestra. 
Ji buvo ir Philadelphia Musi-
cal Orchestra bei Hadenfield 
Symphony orkestmeisterė. 

Nuo 1991 metų ji tas pačias 
pareigas eina Philharmonic of 
Southern New Jersey. 

Apart būdama smuikininkė, 
ji yra muzikos mokytoja ke
liose Cherry Hill, NJ, 
zijose. 1990 ir 1999 metais 
Brigita dirigavo pačiam ge
riausiam Pietinės New Jersey 
valstijos gimnazijų mokinių 
orkestrui. 

Šalia viako, Brigita dar turi 
savo asmeniškų mokinių, ku
rie yra pasirodę su simfoni
niais orkestrais. Š.m. kovo 18 d. 
Brigitos jauna, bet ypač talen-
ginga mokinė, 10 metų smui
kininkė Erica Tursi grojo su 
Philharmonic of Southern 
New Jersey. Ji, kartu su Bri
gita, dviem smuikais grojo 
Concerto in D Minor. Koncerto 
klausytojai buvo labai suža
vėti Ericos pasirodymu. 

Lietuvių visuomenei Brigita 
yra daug kartų koncertavusi 
kartu su savo vyru, kompozi
torium Juozu Kasinsku. Jie 
yra koncertavę ne vien Phila-
delphijoje bet ir kituose mies
tuose — JAV, Kanadoje ir Lie
tuvoje. 

Taigi, Philadelphijos lietu
viai tikrai turi kuomi di
džiuotis. 

Rimas Gedeika 

GAUNU DAUGIAU NEGU 
ATIDUODU 

— Sveikiname Jus, Ge
nutė, garbingo apdovanoji
mo proga. Džiaugiamės 
kartu su Jumis. Ta proga 
norėčiau pasikalbėti su Ju
mis ir su Jūsų vyru Tim 
Dorr — ne tik apie apdo
vanojimą, bet ir apie Jūsų 
abiejų darbą Lietuvai. Sa
kykite, kaip viskas pra
sidėjo — Jūsų kelionės į 
Lietuvą, Jūsų veikla? 

Tim: Genutė čia, Amerikoje, 
gimė, čia užaugo (Scranton 
mieste, Pennsylvania) — šei
moje, kuri šiame žemyne gyve
na jau šimtas metų. Žinau, jos 
senelė kalbėdavo jai: „Genute, 
žinok, jog esi lietuvė". Ir aš 
esu čia gimęs, čia užaugęs, ta
čiau nelietuvis — tikras ame
rikietis. Prisimenu, kažkurią 
dieną prieš mano ir Genutės 
vestuves jos dėdė, puikus se
nyvo amžiaus žmogus, pasi
kvietė mane į savo kabinetą 
pokalbiui. „Ar žinai, — tarė 
man, — gali būti taip, jog tau 
teks daug dirbti Lietuvai". 
Tada palinksėjau galva, ta
čiau man ir į galvą neatėjo, 
kad mes taip įsivelsime į tas 
pagalbos Lietuvai pinkles. 

— Genute, kaip Jūs įsi
traukėte i dabartine savo 
veiklą, kokia buvo pra
džia? 

— Iš pradžių aš net neži
nojau, kad Philadelphijoje yra 
lietuvių, kad yra Lietuvių 
Bendruomenė, kad veikia 
Lietuvių namai. Kartą (ėjo 
1991-ieji) per žinias, per tele

viziją rodė reportažą iš Lietu
vos. Lietuvio jaunuolio veidas 
per visą ekraną — visas kruvi
nas, sudaužytas. Vaikinas bu
vo sumuštas sovietų kariškių 
už tai, kad atsisakė tarnauti 
jų armijoje. Visos televizijos 
stotys transliavo tą reportažą. 
Aš sėdėjau prie ekrano, 
įsmeigusi akis ir galvoje tebu
vo viena mintis: „Dieve Didy
sis, aš negaliu tik žiūrėti į visą 
tai — ir nieko nedarytir Pa
rašiau laišką senatoriui. Ve
žiau tą laišką į Vašingtoną. 
Ten susipažinau su žmonėmis, 
kitais Amerikos lietuviais. 
Pradėjau eiti į demonstracijas. 
Tuo metu žinių iš Lietuvos pa
siekdavo nedaug, jomis dalin-
davomės. Degėme noru padėti 
Lietuvai — reikėjo pasiekti, 
kad Jungtinės Valstijos ją pri
pažintų. Varstėme Vašingtone 
įstaigų duris, kreipėmės į 
įvairius politikus. Esu moky
toja, tad ta nauja veikla 
man tiko, ir ji mane įtraukė. 
Netrukau patirti, kad turiu 
pranašumų — mano nelietu
viška pavardė atverdavo man 
duris ten, kur jos buvo 
užvertos mano tautiečiams. O 
jei jau patenki į įstaigą, pa
prastai esi išklausytas. 

Taip mažais žingsneliais 
judėjom priekį. Pagaliau atė
jo diena, kada Jungtinės Val
stijos pripažino mažą, laisvės 
siekiančią šalį. Buvo džiaugs
mo. Tačiau dienos bėgo, 
džiaugsmas praėjo, o tada — 
kas? Stojo visiška tuštuma. 
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Smuikininkė ir koncertmeisterė Brigita Kasinskienė ir gabi jos dešimtmetė mokine Erika Tursi groja su Phil
harmonic of Southern New Jersey orkestru. 

KODĖL GENUTEI DORR? 
Amerikos lietuvių ben

druomenę pasiekė džiugi ži
nia: „New Jersey Heritage 
Bali" komitetas aukštai įver
tino mūsų gerai pažįstamos ir 
gerbiamos Jeanne (Genutės) 
Salnaitės-Dorr veiklą Lietu
vai. Šį pavasarį New Jersey 
valstijos West Orange mieste 
surengtoje puotoje, svarbiau
siame metiniame „Heritage 
Bali" komiteto renginyje, Ge
nutė buvo pagerbta — jai 
įteiktas oficialus garbės raštas 
ir atminimo medalis. 

Ta proga kalbinu Loretą 
Stukienę, Amerikos lietuvę, 
New Jersey Heritage Bali 
komiteto narę, rekomendavu
sią Genutę garbingam apdo
vanojimui. 

— Mieloji Loreta, gal ga
lėtumėt plačiau papasakoti 
mums, „Draugo" skaityto
jams, apie tą apdovano
jimą ir jį teikiančią orga
nizaciją? 

— Heritage Bali komitetas 
buvo įkurtas prieš 26-erius 
metus. Jis išaugo iš kelių tau
tinių bendrijų organizuojamų 
jų atskirų festivalių, tada vy
kusių Garden State Arts cent
re. Tų renginių vadovai kartą 
visi susirinko, rimtai pakal
bėjo ir nutarė organizuoti 
vieną renginį, puotą, į kurią 
būtų pakviestos visos tautinės 
bendrijos. Taip ir buvo pada
ryta 1975-aisiais. Nuo to laiko 
tautų puota rengiama kasmetf 
Tautų puota — tai didžiulis 

renginys. Tai puiki galimybė 
susirinkti įvairių tautų žmo
nėms ir pamatyti, pasi
džiaugti kultūrų įvairove. 
Šventinė renginio programa 
turtinga ir įvairi: tai ir koktei
lių valandėlė, ir šventiniai 
pietūs, tautinių kostiumų pa
radas ir kultūrinė programa, 
tautinės dainos ir šokiai, ir, 
žinoma, bendravimas. Ren
ginys vyksta „Tebūna taika 
žemėje" dvasioje. Nuo 
1997-ųjų šio renginio metu 
kasmet pagerbiami ir apdo
vanojami veiklūs, tautinėms 
bendrijoms ar savo protėvių 
šaliai labai nusipelnę, žmones. 

— Kiek šiemet buvo gar
bingo apdovanojimo ga
vėju, i i kokių bendruome
nių? 

— Šiemet buvo pagerbti 
aštuoni tautinių bendrijų at
stovai — airis, portugalas, len
kas, vietnamietis, makedonie-
tis, ekvadorietis, vienas žmo
gus iš Afrikos ir mūsų tautietė 
Jeanne-Genute Dorr. 

— Kiek tokių apdovano
jimų, Jūsų žiniomis, praei
tyje buvo suteikta Ameri
kos lietuvių bendruomenės 
nariams? 

— Praeitais metais buvo ap
dovanotas Julius Veblaitis, 
aktyvus Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės New Jersey 
padalinio narys, APPLE mo
kymo programos dalyvis, įne
šęs svarų indėlį, ruošiant, 
„Memories of Lithuania" radi

jo valandėles. Iki šio pavasa
rio J. Veblaitis buvo pirmasis 
ir vienintelis mūsų tautietis, 
kuriam suteiktas garbingas 
heritage Bali" komiteto ap
dovanojimas. 

— Prašom pasidalinti su 
mumis, kodėl apsistojote, 
pasiūlėte Genutės kandi
datūrą, ne kieno kito? Ko
kiais žodžiais papasako
tumėte apie Genutės darbą 
Lietuvai? 

— Priežasčių pasiūlyti Ge
nutės kandidatūrą turėjome 
daugiau negu pakankamai. 
Pirma, Genutės, Lietuvos 
Našlaičių globos komiteto 
narės, iniciatyva per šešerius 
metus buvo surinkta daugiau 
kaip 300,000 dolerių Lietuvos 
vaikams remti. Kasmet ji 
važiuoja į Lietuvą susitikti su 
tos šalpos reikalingomis šei-

Genutė ir Tim Dorr 

Jokios veiklos, nieko. 
Vėliau atėjo laiškas, pra

šantis surinkti aukų Lietuvos 
našlaičių fondui. Surinkome. 
Ta proga parašiau straipsnį į 
kas mėnesį išeinantį „Bridges" 
žurnalą. Po kurio laiko ir vėl 
parašiau (aš mėgstu rašyti). 
1996-aisiais mane supažindi
no su Regina Švobiene iš Lie
tuvos Vaikų fondo. Nuvažia
vus į Lietuvą, arčiau susi
pažinau su jos darbais ir nu
tarėme į juos įsijungti. 

— Genute, Tim, ar Jums 
teko patirti blogi i* Lietu
vos žmonių — i i tų, ku
riems padedate? 

Genutė: Taip, yra pasitaikę. 
Kartą (nebepamenu, kokioje 
vietovėje) mes užėjome į butą. 
Tamsus, visiškai apleistas, ne
vėdintas; lovoje, tarp ne
skalbtų apklotų, — kokių 
trejų metų vaikas. Ir tuščias 
degtinės butelis. Vaizdas toks, 
kad, jį matant, širdis sustoja. 
Tuo metu iš kažkur pasirodė 
motina ir puolė mus: JLT ko čia 
atsivelkate? Mums nereikia 
jūsų labdaros!" Socialinės ap
saugos darbuotoja, buvusi 
kartu su manim, persigandusi, 
išbėgo iš kambario. 

Taip, būna tokių atvejų. 
Pasitaiko, kad mus, einančias 
gatve, aptodžiuoja. Ir būna 
skaudu. Tačiau skauda pir
mąsias trisdešimt minučių. Po 
to atmintyje vėl iškyla tie pa

galbos reikalingi vaikai. Dirbu 
— dėl jų. Tai dėl jų — neturiu 
teisės sustoti. Yra namų, ku
riuose tuščia, — vaikams nėra 
nieko, net duonos. Tokioms 
šeimoms mes nepaliekam pi
nigų. Surandam vietinį ku
nigą, mokytoją ar socialinės 
apsaugos darbuotoją, jiems 
jd uodam pinigų ir paprašom 
paremti tą šeimą, vaikus, 
maistu ar rūbais. 

Jei mūsų paramos dėka bent 
vienas vaikas iš penkių, šešių 
ar dešimties neįsmuks į tėvus 
įtraukusį alkoholizmo liūną, 
tai jau bus sėkmė. 

— Tim: Aš negaliu daryti to. 
ką daro mano žmona. 

— Genute, o ką apie patį 
apdovanojimą? 

Džiaugiuosi jį gavusį, bet 
norėčiau pabrėžti, kad, nors 
jis ir buvo skirtas man, jis 
nėra mano. Tą apdovanojimą 
ir tą pagarbą, kurios sulau
kiau, turiu dalintis su visais 
tais, kurie dirba Lietuvos 
vaikų labui čia, Jungtinėse 
Valstijose, ir ten, Lietuvoje. 
Juo turiu dalintis ir su tais, 
kurie aukoja. Tik visų šių 
žmonių dėka mūsų veiklą lydi 
sėkmė. Aš iš tos veiklos gaunu 
daugiau, negu pati atiduodu. 
Mano veikla atlygina man — 
su dideliu kaupu. 

— AčiO Jums, mielieji, už 
pokalbį. 

momis ir jas paremti. Antra, 
Genutės dėka buvo surinkta 
daugiau kaip 10,000 dolerių 
invalidų vežimėliams pirkti. 
Genutė organizavo vežimėlių 
pirkimą ir jų išsiuntimą į Lie
tuvą. Ši moteris organizavo ne 
vien tą siuntą, bet daug jų — 
rūbų, mokyklos reikmenų, 
medicinos priemonių. Genutė 
ir jos vyras* Tam globojo vai
kus, atvykusius į Overbrook 
aklųjų mokyklą. Užsimezgus 
ryšiams tarp New Jersey De-
borah Širdies ir plaučių ligo
ninės ir Lietuvos gydytojų, ir 
pradėjus atvykti iš Lietuvos 
vaikams operacijoms, Genutė 
pasistengė, kad mažiesiems 
ligoniams ir juos lydintiems 
tėveliams būtų surastos vietos 
apsistoti JAV. Be savo vi
suomeninių pareigų (Lietuvos 
našlaičių komiteto narė, Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
Philadelphijos — New Jersey 
padalinio ryšių su visuomene 
pirmininkė, Lietuvos Vyčių 
3-iosios kuopos narė ir t.t.), 
Genutė dar ir rašo spaudai. Ji 
redaguoja laikraštuką „La
bas", skirtą anglakalbiams 
Amerikos lietuviams. Ji veda 
skiltį „Bridges" žurnale, kur 
aprašo ir pasidalina savo 
įspūdžiais, mintimis iš savo 
kasmetinių kelionių po Lie
tuvą, išryškina faktus apie 
šalpos reikalingų Lietuvos 
vaikų gyvenimą. Genutė daž
nai kviečiama viešai kalbėti, 
pasisakyti humanitarinės pa
galbos vaikams ir senyvo am
žiaus žmonėms temomis. Tą 
Genutės darbų ir pareigų 
sąrašą galima būtų tęsti ir 
tęsti. Ji yra savo veikla pa
sišventęs, nepailstantis žmo
gus. Ji yra daugiau negu verta 
to apdovanojimo. Kartu su 

John Patrick, kitu „Heritage 
Bali" komiteto nariu, reko
mendavusiu Genutę, esame 
labai laimingi, kad toks ap
dovanojimas buvo skirtas jai, 
mūsų tautietei. 

— Širdingai sveikiname 
Genute Dorr apdovanoji
mo proga. Tikimės, šios nu
sipelniusios moters pa
minėjimas spaudoje (nors 
dauguma Genutę pažįsta) 
ir žinia apie jos apdovano
jimą įkvėps ir kitus — lie
tuvius ir amerikiečius — 
dirbti Lietuvos labui. Atei
tyje tikimės sulaukti dau
giau lietuvių dalyvių „He
ritage 6811" komiteto ren
giniuose. 

Ačiū Jums, už pokalbį. 
Kalbėjosi 

Dalia Kairiūkštienė 

SEKMLNGAI BAIGĖ 
STUDIJAS 

Rūta Astravaitė sėkmingai 
baigė Toronto universitetą ir 
jai suteiktas bakalauro laips
nis iš politinių mokslų „In
ternational Relations" ir „Eu-
ropean Studies". Ji taip pat 
gavo dvi premijas už vadova
vimą ir pasiekimus moksle. 
Kitiems metams yra priimta 
ruoštis magistro laipsniui An
glijos Oxford ir London of Eco-
nomics universitetuose. Prieš 
pradedant studijas su univer
siteto grupe, kaip stebėtoja, 
dalyvaus Barcelonoje vyks
tančioje EU konferencijoje. 

Rūta yra Kosto ir Nelės 
Astravu duktė, Calgario lietu
viškos mokyklos vedėjos ir 
Kosto, chemijos inž., tarptau
tinės veiklos konsultanto. 

Stasys Prakapas 

NAMAI, PILNI GERUMO 
Liepos 8 d. Lyda Šoliūnienė 

veržėsi namo į Willow 
Springs, 111, ir niekaip ne
galėjo suprasti, kodėl jos vyras 
Vladas, jau nuo vakar dienos 
ją tampė po kažkokius užkam
pius, vis rasdamas vienas už 
kitą keistesnių reikalų ir no
rėdamas save pranokti vis 
išradingesniais pasiūlymais. 
Kai visą savo vulkanišką ener
giją sukaupusi ji pagaliau 
įsiveržė į savo namus, rado 
juose šeimininkaujančius sū
nus Toma ir Petrą ir pilną kie
mą giminių bei draugų. Svei
kinimo plakatais ir širdelėmis 
buvo apkarstytos visos paša
lės, parke stovėjo pavėsinė, o 
po ja - stalai, nukrauti užkan
džiais. Svetimi vyrai rūpinosi 
gėrimais, o svetimos moterys 
virtuvėje baigė virti ir kepti 
karštus patiekalus. 

Tokią netikėtą dovaną Lydai 
Šoliūnienei padovanojo vaikai 
jos 60-mečio proga. 

Puiki tai buvo šventė dar 
puikesniuose namuose su savo 
parku ir net savo upeliu, kaip 
gimtojoje Šoliūnų sodyboje ne
toli Alytaus. 

Vladą Šoliūną pažįstu kaip 
Krikščionių demokratų sąjun
gos Čikagos skyriaus pirmi
ninką, visą savo sąmoningą 
gyvenimą atidavusį politinei 
veiklai išeivijoje. Net ir šios 
gražios šventės dieną jis ne
galėjo nesikrimsti dėl krikš
čionių demokratų Lietuvoje 
skilimo ir vis skausmingai 
klausė savęs: ar verta buvo 
tiek dirbti, tiek stengtis, ar 
nenuėjo viso gyvenimo pastan
gos veltui. „Nenuėjo, - rami
nau, - argi JAV prezidento J. 
W. Bush kalba Varšuvoje būtų 
buvusi tokia palanki Lietuvai, 
jeigu jūs ir jūsų bendraminčiai 
lietuviškose organizacijose ne
būtumėte 50 metų kalę ir kalę 
apie Lietuvos norą būti lais
vai". 

Ir, žinoma, Vladas Šoliūnas 
šalia tų rimtų kalbų apie poli
tiką negalėjo paslėpti ne
blėstančio susižavėjimo savo 
žmona Lyda. 

Kai apsilankai tokiuose na
muose, pasaulis atrodo geres
nis ir švaresnis. 

Lyda Šoliūnienė - anglų kal
bos mokytoja ir visų galų 

meistrė, užauginusi ne iik'sa
vus, bet ir krūvą kaimynų 
vaikų, kurie ją mama vadina. 
Anot vyro Vlado, nėra darbo, 
kurio ji nesugebėtų, gabi kal
boms ir moka jų bent šešias. 

Tik ilgai mamai Lydai nete
ko švęsti savo šventės, jau 
kitą dieną jų sodyboje atsitiko 
eilinė bėda: parke antrąjį savo 
vaiką gimdė stirna, ir gimdy
mas buvo sunkus. Turiu 
paaiškinti, kad Šoliūnų par
kas - tarsi zoologijos sodas 
arba, teisingiau, aplinkinės 
gyvūnijos ,.restoranas*. Prie 
pat namo stovi paukščių le-
sykloe ir stirnų šėryklos. 
Sako. žiemą, kai kitur maisto 
sumažėja, visa teritorija palei 
upelį būna klote nuklota 
tūkstančių ančių. O pašarą 
žiemą vasarą šeimininkai per
ka ne dešimtimis, o šimtais 
svarų. 

Gimdymas pavyko, tik bėda, 
kad stirniukas pirmąją pa
matė ne savo motiną, bet pri
buvėją, ir dabar toji jį, sekio
jantį iš paskos, turi maitinti 
kaip savo vaiką - iš buteliuko. 

Šiuose namuose netrūksta 
idėjų, ir visų jų šaltinis yra 
mama Lyda. 

Audronė V. Škiudaitė 

M . I / I dalis dideles Soliu nu giminPs (iš kairės) sūnus Petras maniu I.vda. 
Aldona Vvt.ml.i-. ir Raimondas įsiamžino Švente- diena. 

l"i-: is. Janina, vyras Vladas, 

http://Vvt.ml.i-
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Wlndow W«ber« Nccdcd! 
40,000 per year. We need 100 crews 
No exp. necesury. Will train Mušt 
have vtlid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent įn English. 
LA. McMahoo Window Washing. 
TeL 890-8204155. 

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 775-736-7900 

Houskeeper full time. Mušt 
commumcate in English. Mušt 

have good references. Gold 
coast location. Tel. 312-255-

1197; 312-255-1919. 

^•^^g£llk :^' ;flft^WK^^|K^V : '* '--'• i 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 
Šeima. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje! Atlyginimas 
$1,500 —$1.800. Dokumentai ir 

kalba nebūtini. TeL 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti. 

duodant savo adresą ir telefono 
numerj. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebunkport, ME 04046. 

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

^%4MĮ»%** 

amasis tur tas 
52 m. moteris ieško darbo su 

gyvenimu. Turi patirties senelių 
priežiūroje. Turi vairavimo teises, 

rekomendacijas. Susikalba 
angliškai Tel. 630-968-4178; 

630-416-4273, Valerija. 

45 m. moteris ieško darbo su 
grįžimu į namus. Gali prižiūrėti 

vaikus, slaugyti senukus ir 
dirbti namų priežiūros darbus. 
Turi patirti ir rekomendacijas. 

Tel. 630-769-1740, Nijole. 

Jei esate vieniša, pavargote nuo 
kasdieninės buities, o į senelių 

namus nesinori, kviečiu gyventi į 
savo namus šeimoje. 

TeL 773-581-8982. Prašau palikti 
žinute lietuviškai. 

>alls to UTHUANIA 
fo<ii20.9 tlmin 

Great rates to the ręst of the vvortd - any day, any time. 

Lggft- 1-800-449-0445 

Man virš 50. Neturiu giminių, 
todėl noriu ištiesti pagalbos ranką 
vienišai ar vienišam žmogui. Jei 
sunkiai sergat. maža pensija, tai 

atlyginimas pagal jūsų galimybe. 
Turiu geras rekomendacijas. Esu 

pareiginga, sąžininga, maloni. 
moku bendrauti. Daug žinių apie 

mediciną ir sveiką mitybą. 
Tel. 773-386-6588. 

Šeimos gydytoja iš Lietuvos 
ieško paramos įsigyjant 

padėvėtą medicininę įrangą. 
Skambinti gydytojai Irenai, 

tel. 708-645-0852. 

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 

vasarą iš Ncw Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV 

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis. 

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

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL* 
VYITOURS@EARTHLINKNET 

WEB.SITE: 
WWW.vYnSTOURS.COM 

Reikalingas jaunimas, 
noriai ir efektyviai platinantis 

REKLAMĄ. 
Tel. 708-860-1463. 

8 savaičių labai gražūs, 
sveiki kačiukai 
ieško gerų namų. 

Skambinti 
tel. 708-349-0348. 

Nebrangiai atlieka klasikinį 
masažą visam kūnui, 

šviesos ir spalvų pagalba 
padedu esant depresijai, 

nemigai bei baimes jausmui. 
Tel. 708-415-4902, Marija. 

Padedame žengti pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

(Vairavimo teisės, 
Soc. Security). 

TeL 630-789-1928. 

SIUNTINIAI UUVU IR AIR CARC0. 
PRISTATOME J LIETUV\ BALTARUSIJA, 
LATVUA. ESTIJA, RUSUA IR UKRAINA 
8801 S. 78 Th AVE. BRIDG£VTEW. IL 60455 
Tel: (800)-77S-7363, (708)-599-9680 
Z719 W. 71 STR. CHICAGO. IL 60629 
Tel: (773)-434-7919. F«:(773)-434-7914 
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How easy is l t to 
As easy as SAS. u 

From Chicago we offer daily servIce to Vilnius 
wtth a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Airport And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Rnd out Just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember. when you 
travel wlth SAS, you can earn mlleage credit 
wlth UnltecTs Mlleage Plūs - or SAS' 
EuroBonus1" freguent flyer program. 

For Information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandtnavtan.net 

If s Scandinavian 

MOVTNG 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
GEDIMINAS 
773-925-4331. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGUNASTV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2348 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTGU0aUO.NAMŲ.SVBKAt?6T 
. IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frgnk Zapofe ir Off. Mgr. AuKse 

S. Kane kalba SetuviSkai. 
FRANKZAPOUS 

32081/2 Weet 9Sth Street 
TaL (708) 424-8654 

(773)561-8654 

Movi i i t j * Profesionalus 
kivii istyni.lv Cik.Kjoįc ir u / 

jos t i l i u P.iinosi.ii iU' 
i i . imus Į)>ii(l.ivimui 

į sv i / . inu- SVDUS (I.liktus 
siukslts ir kt. 
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S TA' V S"' CONSTRUC JION 
Staliaus darbai, rusiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

"soffits", *decks", "gutters*, plokšti 
ir "shrngie" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetts. tai. 630-202-5874; 

i 630-241-1912 i 

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

J3«L&*. 
Pigiausi bmetai I LIETUVĄ 

M SAS, FINNAIR, 
LUFTHANSA, KLM, LOT 

TeL: 617-472*743; 
E-mall;tkfcet»»dol«rts.com 
Konsukadjos Ww|, darbo, 
mokslą, apgyvendinimo 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

MARQUrZTTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Anrrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. 

Greitas, malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Atliekame visus staliaus ir 
smulkaus remonto darbus. 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Ttl. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, R 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas" tel 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9526. 

Pigiai montuojame audio 
aparatūrą ir auto signalizaciją 

TeL 773-502-1570, kviesti 
Atarti arba Valdą. 

Lietuvišku būdu dažau antakius. 
blakstienas. Darau pedikiūrą, 

manikiūrą. Atlieku klasikini kūno 
masažą. 20 metų patirtis. 

TeL 708-484-0355 (namų); 
708-860-5418 (mob.), LAIMA. 

Atlieku dažymo darbus iš 
lauko ir vidaus. Butų 

remontai už prieinamą kainą. 
Tel.70S-499-3279. 

Kirpėja kerpa vyrus ir moteris, 
atlieka cheminį sušukavimą, 

dažo plaukus, antakius, 
blakstienas. Susitarus, atvyksta į 

namus. TeL 773-918-0851; 
773-456-6410, Regina. 
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rvnecMme apeaanKyu aajone 
„STuraocr 

Burr RJdge (sala Bobak's) 
* Naujausi kirpimai 

ir modeliavimas 
* Cheminiai sušukavimai 

'Dažymai 
* Vakarinės šukuosenos 

* Malonus aptarnavimas, 
patogus mašinų pastatymas 
Plrrtems kfcriamB 2ū% rudseb. 

K V M M Lenų. 
Tat 830-323-0333 
Visa, Master Card 

VOdoįruo 
1921 m. 

8900 SOUTH A*CH« ROUUJ, W)iu*r Smttcs, lu*»ois Tek 708.839.1000 

Skioš pokylių HOI**- tinka foairiomi orogomt 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 W 40 svečių 

• _jJ*Ja 
D W u W m 
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Ar mėgstate iokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieni} dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 Žmoniųorkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

mm NMKHKttl 

125ilq176sveeių 

225W550«v6ų 

SaMmanca 

i Audrius Milčuils ry*.*, 
Tel.: 630-205-9262 _ ^ ? ? 2 . 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikulisGusa.com 
(vairus nekilnojama* turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Te*gu paslaugas parOLodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą. 

O'FLAHERTY REALTORS 
& BUILDER8, Inc. 

KompanĮa pagal JOaų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVICIENĖ , 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-598-4399 

mob. 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
]onavlclua9home.com 

GREIT PARDUODA 

2jL RE/M/U 
R̂EALTORS 

QFFC.(773)22S-S7«1 
H0WE(70»>425 7U0 
aonL in3i s*wats 

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

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VcteMat 7738547800 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesiiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Parduoda 
Parduodama sodyba (1.7 ha) 

puikioje vietoje prie Trakų. 
Mūrinis, 2 aukštų įrengtas namas 

Yra rūsys, garažas, pirtis, baseinas. 
židinys, sodas. Namo nuotraukos. 
http: // lthome.sciorranet.com 

Tel/fax: 1-215-464-7069; 
e-mail: nicholas^sciorranet.com 

OerkJiy, 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Vace Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

,»ys\ R 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realton 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker A vsociate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-«65S mok-.: 773-259-3303 

¥ax 773-767-9*18 

. : . • . • • : • ; . • ' • ' - • • 

FOR SALE ^ 
botas (condo), located £k>wntown 
Kaunas. Lithuania (Old Embassy 
Row area). Consisting of two (2) 
bedrooms, living room. servant 
Ouartars, balcony, rear parking, 

basement storage. etc. 
Mr. L. Stanevičius, farnous 

lithuanian actor. now deceised. was 
the owner for many vears, now 

being sold by bis daugnter. Asking 
pnce $69,900. 

For aaditional info, call: 
USA-1-727-570-9798, 

. Lithuania 011-3707-22-54-85 

Išnuomojamas 4 kambarių, 
2 miegamųjų botas 

nuosavame name Čikagoje, 
prie 63-ios ir Pulaski gatvių. 

Tel. 773-776-8818. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. + „security" 
Tel. 773-434-4543 

Parduodamas 5 kambarių 
(du miegamieji, didelė svetainė. 

darbo kambarys, virtuvė), 
1.130 kv. pėdų ploto butas m 

aukšte Vilniaus centrinėje 
gatvėje, Gedimino prospekte. 
Kaina $119.000. Tel. Vilnioje 

370-8644166 (Arvidas); 
e-mail: maivaras@takas.lt 

SaJorw„< bUUAMAAMft 
.Galerija" kosmetologe Audronė, turinti 25 

metų darbo stažą, daro masažą, veido valymą, 
makiažą, pedikiūrą, pašalina plaukus vašku („Wax") 
ar elektrolizės būdu. Atvykite: 1027 Burlington Ave., 
Downers Grove. Tel. 630-512-0200; mob. 630-926-
7603. Turintiems šį skelbimą, taikoma $10 nuolaida. 

1 1 1 1 1 fflfW 

Ma^ŽŽIEmKA IHEA^yiEIL 
4738 W. 103 rd ST 

OAK LAWN, IL 60453 
708-422-7900 

• 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 
WWW.MAZEIKA.COM 
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ncvnr HNSIUIKANOE A©iENcry 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 

773-735-3400 
4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 

70S-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

aS££» 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviukas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ 
990 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://WWW.vYnSTOURS.COM
http://www.scandtnavtan.net
http://kiviiistyni.lv
http://amikulisGusa.com
http://lthome.sciorranet.com
http://sciorranet.com
mailto:maivaras@takas.lt
http://WWW.MAZEIKA.COM
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruoiia: Biruti Jasaitienė ir Aldona šmulkStienė 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

KAS GAUNA „SOCIAL SECURTTY" 
PENSIJĄ 

„Sodai Security" pensįja 
yra Federalinės valdžios-
įsteigta ir tvarkoma tam, kad 
vyresnieji žmonės, dirbę visą 
gyvenimą, sulaukę pensuos 
amžiaus, turėtų iš ko gyventi. 
Šią pensįją žmonės turi už
sidirbti, kitaip sakant, dirbda
mi turi mokėti į JSoc. Sec." 
pensijos fondą. Yra nustatytas 
minimumas, kiek laiko turite 
dirbti ir kiek įmokėti, kad 
bent minimumą galimos gauti 
pensijos gautumėte. 

Dirbdami užsidirbate JSoc. 
Sec." vadinamuosius kreditus, 
kada dirbate tokį darbą, kuris 
iš algos atskaito JSoc. Sec." 
mokesčius. Uždirbti kreditai 
yra skaičiuojami pagal jūsų 
uždarbį. Kol dirbate, jūsų at
lyginimas yra įrašomas prie 
jūsų JSoc. Sec." duomenų ir 
gaunate uždarbio kreditus, 
pagal tai, kiek uždirbate. JSoc. 
Sec." įstaiga naudoja tuos 
kreditus nuspręsti, kokio di
dumo bus jūsų čekiai is JSoc. 
Sec." arba nuspręsti, kiek jus 
gautumėte iŠ JSoc. Sec.", jei 
taptumėte invalidas, arba 
kiek gautų likę šeimos nariai, 
jei jus taptumėte invalidu ar 
numirtumėte. Kiekvienais me
tais jūsų uždarbio suma, rei
kalinga gauti kreditą, auga su 
uždarbio augimu. 2001 metais 
gaunate vieną kreditą už kiek
vienus uždirbtus 830 dolerių, 
bet ne daugiau, kaip keturis 
kreditus -per metus. Jūsų 
uždirbti kreditai palieka JSoc. 
Sec." dokumentuose, net ir kai 
keičiate darbą, arba kurį laiką 
visai nieko neuždirbate. 

Kai kuriems darbams yra 
specialios taupyklės 

Specialios taisykles užsi
dirbti JSoc. Sec." kreditus yra 
taikomos kai kuriems dar
bams. Jei dirbate sau, 
uždirbate JSoc. Sec." kreditus 
taip pat, kaip dirbdami ki
tiems, t.y. vienas kreditas — 
už kiekvieną uždirbtą 830 do
lerių, bet ne daugiau kaip 4 
kreditai metuose. Specialios 
taisyklės yra taikomos tiems, 
kurių „net" metinis uždarbis 
yra mažesnis negu 400 dole
rių. Jeigu norite gauti dau
giau informacijos apie tai, pa
skambinkite JSoc. Sec." įstai
gai ir prašykite spausdinio 
No. 06-10022 — Jf you're 
Self-Employed". 

Jei tarnaujate kariuome
nėje, užsidirbate JSoc. Sec" 
kreditus taip pat, kaip ir civi
liai darbininkai. Jus taip pat 
galite gauti priedinius už
darbio kreditus, jei tai atitin
ka specialioms sąlygoms. No
rint gauti daugiau informaci
jos, skambinkite JSoc. Sec" 
įstaigai ir prsSykite JVtilitary 
and Sočiai Security" — spau
dinys No. 6-10017. 

Kiti darbai irgi turi specia
lias taisykles dėl JSoc. Sec" 
kreditų. Tai darbai — na
muose, darbas ūkyje, arba 
darbas bažnyčioje, ar bažny
čios kontroliuojamose organi
zacijose, kurioms yra padary
ta išimtis, kad nereikia mo
kėti JSoc. Sec." mokesčių. 

Jei turite tuo reikalu klau
simų, paskambinkite JSoc. 
Sec." įstaigai apie galimybes 
užsidirbti JSoc Sec" kreditus. 

Kiek reikia kreditu gauti 
JSoc Sec" pensijai 

Kiek kreditų jums reikia, 
priklauso nuo jūsų amžiaus ir 
kokius mokėjimus norite gau
ti. Gauti JSoc. Sec." pensįją as

menims, gimusiems 1929 me
tais ar vėliau reikia turėti 40 
kreditų. Asmenims, gimu
siems prieš 1929 metus, reikia 
mažiau kreditų, pvz., gimu
siems 1928 m. — 39 kreditai, 
1927 metais — 38 kreditai, 
1926 metais — 37 kreditai, 
1926 metais — 36 kreditai, 
1924 metais — 36 kreditai. 

JSoc S e c " invalidumo 
mokėjimai 

Kiek kreditų jums reiktų, 
kad galėtumėte gauti invali
dumo pensįją, priklauso nuo 
jūsų amžiaus ir kada tapote 
invalidu. Jei tapote invalidu 
prieš 24 savo amžiaus metus, 
jums reikia 6 kreditų, gautų 3 
metų laikotarpyje, prieš pra
sidedant jūsų invalidumui. Jei 
esate tarp 24 m. ir 30 m. 
amžiaus, jums paprastai rei
kia kreditų už pusę to laiko
tarpio — tarp 21 metų jūsų 
amžiaus ir to laiko, kai tapote 
invalidu. 

Jei tapote invalidu, sulaukę 
31 metų ar vyresni, yra nuro
dyta, kiek kreditų turite tu
rėti. Jus turite būti užsidirbę 
mažiausiai 20 kreditų per 10 
metų, prieš tampant invalidu. 
Jei tapote invalidu, sulaukę 
tarp 31-42 metų — turite 
turėti 20 kreditų, 44 metų — 
22 kreditus, 46 metų — 24 
kreditus ir t.t. pridedant kas 
dveji metai po du kreditus.' O, 
sulaukus 62 metų ar vyres
niems ir norint gauti invalidu
mo pensįją, reikia turėti 40 
kreditų. 

Palikuonio mokėjimai 
Mirusio žmogaus šeima gali 

gauti JSoc Sec" mokėjimus 
net ir tuo atveju, jei miręs dir
bęs asmuo turėjo mažiau 
kreditų reikalingų gauti pen
sijai. 

Jei miręs dirbantysis gimęs 
1929 m. ar anksčiau, vienas 
kreditas reikalingas už kiek
vienus metus po 1950 m. ir 
metus prieš mirtį, daugiausia 
iki 40 kreditų, kad likusi 
šeima galėtų gauti palikuonio 
mokėjimus. 

Jei miręs dirbantysis gimęs 
1930 m. ar vėliau, vienas kre
ditas reikalingas už kiekvie
nus metus po jo 21 gimtadie
nio ir metus prieš mirtį, iki 
daugiausia 40 kreditų. Nepai
sant, kada mirusysis gimęs, 
nepilnamečiai vaikai gali gau
ti palikuonio mokėjimus — 
.survivors benefits", jei miręs 
dirbusysis turėjo 6 kreditus 
prieš mirtį. Vaikų mokėjimai 
tęsiasi, kol jiems sueina 18 
metų arba 19 metų, jei jie dar 
mokosi pradžios ar vidurinėje 
mokykloje. 

Našlė ar našlys, kuris rū
pinasi nepilnamečiais vaikais, 
kuriems dar nėra 16 metų, 
arba jie yra invalidai, irgi gali 
gauti palikuonio mokėjimus. 

Medicare 

JSoc. Sec." kreditai, kuriuos 
užsidirbate, irgi skaičiuojami, 
kada jus norite gauti Medi
care, kai sueina 66 metai. Jus 
galite gauti Medicare ir bo
dami jaunesni, negu 66 metų, 
jei esate pripažinti invalidais 
24 mėnesius ar ilgiau. 

Jūsų šeimos nariai irgi gali 
gauti Medicare pagal jūsų 
uždarbį, kai jiems sueina 66 
metai, arba jie tampa invali
dais. 

Asmenys, kuriems yra rei
kalinga inkstų dializė arba 

inkstų persodinimas, gali gau
ti Medicare, nepaisant koks jų 
amžius bebotų. 

Jei norite daugiau informa
cijos apie Medicare, paskam
binkite JSoc. Sec* ir papra
šykite „Medicare and You* — 
lankstinuko No. HCFA 05-
10O5O arba paieškokite kom
piuteryje • www.medicare.gov 

Ne visi gali užsidirbti 
soc. sec. kreditus 

Ne visi dirbantieji dirba dar
bus, kurių darbdaviai moka į 
JSoc. Sec." fondą. Kai kurie tų 
darbų yra: 

1. dauguma federalinės val
džios darbuotojų, priimtų į 
darbą prieš 1984 metus. Ta
čiau nuo 1983 m. sausio 1 die
nos, visi federalinės valdžios 
darbuotojai mokėjo Medicare 
ligoninės apdraudos dalį; 

2. geležinkelio darbuotojai, 
išdirbę daugiau kaip 10 metų 
geležinkelio tarnyboje; 

3. dirbantieji» kai kuriose 
valstijų ar vietinės valdžios 
įstaigose, kurie yra pasirinkę 
nemokėti JSoc. Sec" mokesčio; 

4. Vaikai, jaunesni negu 21 
m., kurie dirba tėvams, iš
skyrus vaikus, 18 metų ar vy
resnius, kurie dirba tėvų 
versle. 

Ką JSoc Sec" mokėjimai; 
reiškia jums ir jūsų šeimai i 

i 

Apsauga šeimai 

Jus turbūt žinote, kad 
mokėjimai, kuriuos jūs ir jūsų 
darbdavys moka, sudaro jūsų 
JSoc. Sec."mokėjimus — jūsų 
pensįją. Bet ar jūs žinote, kad 
JSoc. Sec." suteikia labai rei
kalingą finansinę paramą 
jums ir jūsų šeimai, jei tam
pate invalidu. Jei esate jaunas 
žmogus, kuris dirbo ir mokėjo 
JSoc. Sec." mokesčius^ nors tik 
ir 18 mėnesių, yra galimybė, 
kad, reikalui esant, galite gau
ti invalidumo mokėjimus sau 
ir savo šeimai. 

JSoc. Sec." mokėjimai pri
klauso nuo to, kiek uždirbate, 
ir ji pakyla su pragyvenimo 
išlaidų pakilimu. JSoc. Sec" 
padeda jums ir jūsų šeimai. 

Norint gauti daugiau infor
macijos apie tai, susisiekite su 
JSoc. Sec." ir paprašykite 
lankstinuko „Understanding 
the Benefits" lankstinukas 
No. 05-10024. Jūs galite išeiti 
į pensįją, sulaukę tik 62 m., 
galite dirbti ir vis tiek gauti 
JSoc. Sec* pensįją. Jei nesate 
pensijos išėjimo amžiuje, yra 
ribos, kiek galite uždirbti, 
neprarandant dalies, ar visų 
JSoc. Sec." pensįjos mokėjimų. 
Tos ribos keičiasi kasmet. 
Kada prašote pensijos JSoc 
Sec." praneša, kokios tos ribos 
yra tuo laiku ir kiek jūsų dar
bas darys įtakos JSoc Sec" 
mėnesiniams mokėjimams. 
Kada pasiekiate tikrą pensijos 
amžių, nebėra uždarbio ribos. 

Kadangi žmones dabar gyve
na ilgiau, pensįjos išėjimo 
amžius pamažu kyla, kol pa
sieks 67 metus. Tas pasikeiti
mas prasidės 2003 metais ir 
turės įtakos žmonėms, gimu
siems 1938 metais ir vėliau. 
Kad JSoc. Sec." padėtų geriau 
apsispręsti, kada jums geriau
sias laikas išeiti į pensįją, pa
prašykite iš JSoc. Sec* įstai
gos knygelės JRetirement Be
nefits" — No. 06-10036. 

Sočiai security ateitis 

Kai kurie žmonės rūpinasi ir 
nuogąstauja, kad jSocial Se
curity" ateityje nebus. Tačiau 
Žinoma, kad ji bus! JSoc. Sec" 
yra svarbi dalis jūsų ateities 
finansinio planavimo ir jūsų 
JSoc. Sec." mokėjimai padės 
jums išlaikyti norimą gyveni
mo standartą. Tačiau ateityje 
bus reikalingi JSoc Sec." pa
keitimai dėl laiko reikala
vimų. Bus . mažiau dirban
čiųjų, kurie mokės JSoc. Sec" 

DRAUGAS, 2001 m. liepos 7 d., šeštadienis 

Laiveliai Trakuose. 

mokesčius ir padidės procen
tas vyresniųjų amerikiečių, 
kurie gaus pensijas. Norint 
gauti daugiau informacijos, 
kas bus ateityje, paprašykite 
kopįjos lankstinuko JBasic 
Pacts" —No. 06-10080. 

Apie JSocial Security", apie 
Medicare platesnę informaci
ją galite rasti kompiuteryje 
www.ssa.gov 

Ten galite rasti atsakymus į 
daugelį klausimų ir gauti in-
formacįją dėl įvairių specialių 
patarnavimų. Kompiuteryje 
galite rasti ir reikalingas for
mas bei brošiūras, galite nau
doti JSoc. Sec." finansinį pla
navimą ir net paprašyti pen
sįjos užpildymui reikalingų 
blankų. 

Taip pat galite skambinti 
JSoc Sec" įstaigai nemokamu 
telefonu: 1-800-772-1213. Spe-

Gedimino Žilinsko i Elta) nuotr. 

cifiniai klausimai atsakomi 
nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. vaka
ro darbo dienomis ir suteikia
ma informacija automatišku 
telefonu 24 valandas paroje. 
Jei esate kurčias ar blogai gir
dite, skambinkite TTY nr. 
1-800-325-9778 tarp 7 vai. 
ryto ir 7 vai. vakaro darbo die
nomis. 

Visi skambinimai į JSoc. 
Sec." įstaigą yra konfiden
cialūs — ar skambintumėte į 
vietinę, ar pagrindinę įstaigą. 

JSocial Security" adminis-
trarija užtikrina, kad visada 
gausite tikslią informacįją ir 
mandagų patarnavimą. Dėl to 
reikalo JSoc Sec* įstaiga turi 
antrą atstovą, kuris klausosi 
ir tikrina paskambinimus į 
JSoc. Sec." įstaigą. 

Naudotasi JSoc. Sec" admi
nistracijos informacija. 

Aktoriui-datlininkui 

A.tA. 
JONUI KELEČIUI 

iškeliavus pas Viešpatį į Amžinojo gėrio sodus, žmoną 
STASĘ KELEČIENĘ-KffiLAITĘ, sūnus ANDRIŲ, 
MARIJŲ su šeimomis bei kitas gimines užjaučiame ir 
kartu liūdime su malda. 

Likusieji Lietuvių scenos darbuotojų sąjungos 
nariai Čikagoje: 

3 
• 

. 

Stasys Bernatavičius 
Elena Blandytė 

Birutė Briedienė 
Marytė Dikinienė-Lemešytė 

Julija Dantienė 
Alė Kėielienė 

Balys Račkauskas 
Juozas Raudonis 

Česlovas Rukuiža 
Elen Rukuifienė 

Zita Visockienė-Kevalaitytė 

A. t A. 
VLADUI PALUBINSKUI 

iškeliavus į ligų nežinančią Amžinybę, nuoširdžiai 
užjaučiame jo žmoną NIJOLĘ, sūnų TOMĄ, dukterį 
LINĄ, brolį MEČJ ir kitus artimuosius. 

Beti ir Zenonas Prūsai 

A.tA. 
JONUI KELEČIUI 

mirus, jo žmonai STASEI, sūnums LINUI, MARIJUI 
ir jų šeimoms, o taip pat kitiems velionio giminaičiams 
bei artimiesiems reiškiama nuoširdi užuojauta. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras 

Čiurlionio galerija 

A. t A. 
Sesuo M. MAURITA SHARKO 

Mūsų mylima seselė mirė 2001 m. liepos 5 d. Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, Chicago, IL, sulaukusi 79 metų 
amžiaus. 

Į vienuolyną įstojo iš Gimimo Šv. Panelės Marijos 
parapijos, Chicago, IL. Vienuolyno įžaduose išgyveno 53 
metus. 

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys ir artimieji giminės: 
broliai — Gerald su žmona Mary Sharko, gyvenantys 
We8tmont, IL; George su žmona Virginia Sharko., 
gyvenantys Plainfield, IL; Donald su žmona Lorraine 
Sharko , gyvenantys Oak Lawn, IL; Gregory su žmona 
Geraldine Sharko, gyvenantys Paradise Valley, AZ; sesuo 
Eleria su vyru Leo St. Aubin, gyvenantys Woodlawn, TX; 
daug sūnėnų ir dukterėčių bei jų šeimos, taip pat kiti 
giminės ir pažįstami. 

Velionė pašarvota sekmadienį, liepos 8 d., nuo 1 v.p.p. 
iki 7 v.v., Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette 
Road, Chicago, IL. Mišparai mirusiems sekmadienį, liepos 
8 d., 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, 
liepos 9 d., 9:30 v.r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno 
koplyčioje.Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
seselės sielą. 

Nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusruneralhomes.com 

• ALWAYSWITH FLOVVERSI 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai © i 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ™ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-708-594-6604 

8015 W. 79 St., Justice, IL, 60458 

UETUVHJ LAIDOTUVIŲ DHt£KTOftHĮ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto j 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

5200 W. 95 St. 
OakLavvn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(A Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-478-2345 

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 
'.petkasfaneralliomes.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AMD SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

http://www.medicare.gov
http://www.ssa.gov
http://www.petkusruneralhomes.com
http://'.petkasfaneralliomes.com
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„Drauge* viešėjo du JAV studentų komandose žaidžiantys lietuvių krep
šininkai. Mindaugas Adamonis (kairėje) iš Vilniaus ir Arvydas Astraus
kas iš Marijampolės mokėsi Mid-Plaines Community CoUege, Omahoje, 
gavę šios kolegijos krepšinio stipendiją. Jie žaidė savo kolegijos krepšinio 
komandoje „Knights" Nuo rudens Mindaugas vyks mokytis į University 
of Missouri, St. Louis ir žaisti komandoje „River Man", o Arvydas Ast
rauskas dar metams pasiliks studijuoti ir žaisti krepšini toje pačioje ko
legijoje Omahoje. Jono Kaprio nuotr. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" liepos 11 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. kalbės 
žurnalistas Bronius Nainys vi
siems aktualia tema „Vėliausi 
įspūdžiai apie valdžios pasi
keitimus". Maloniai kviečiame 
visus atvykti ir pasiklausyti 
naujausių žinių, pabendrauti 
ir pietauti. Atvykite! 

Daugiau kaip 200 meni
ninkų iš visos Amerikos da
lyvaus 10-ajame „The Magni-
ficient Mile" meno festivalyje, 
kuris vyks liepos 13, 14 ir 15 
d. prie The Tribūne Tower, 
esančio Michigan Avenue. 
Penktadienį ir /šeštadienį fes
tivalis veiks nuo 10 val.r. iki 6 
vai .v., sekmadienį - nuo 10 
vai.?, iki 5 val.v. Įėjimas - ne
mokamas. Informacija tel. 
815-937-0920 arba internete 
www.artfestival.com 

Daina Kojelis iš Villa 
Park, IL, pratęsdama prenu
meratą, mums siunčia 50 dol. 
auką. Dėkojame už dosnumą! 

Dail. Ksavero Slavinsko 
dailės darbų „Tapybos vizi
jos'' parodos atidarymas 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje vyks penktadienį, lie
pos 27 d., 7:30 v.v. Ta pačia 
proga išgirsite ir apie Kauno 
architektų ir dailininkų klubą 
„Sfinksas". Visi meno mėgėjai 
kviečiami atsilankyti. 

Arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio paskelbimo palai
mintuoju šventė bus mini
ma liepos 15 d., sekmadienį. 
Šv. Mišios vyks 10:30 val.r. 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje. Tuoj po Mišių parapi
jos salėje vyks minėjimas. 
Apie arkivyskupą Jurgį Matu
laitį kalbės kun. Rimas Gude
lis, bus skaitomi eilėraščiai, 
skirti palaimintajam Lietuvos 
dvasininkui. Minėjimą rengia 
Nekalto Prasidėjimo M. Mari
jos seselių rėmėjai. Maloniai 
kviečiami nariai ir svečiai mi
nėjime dalyvauti. Bus ir pus
ryčiai. 

Dienos išvyką į Harrah's 
Kasino East Chicago, IN, lie
pos 27 d., penktadienį, ruošia 
Vyresniųjų lietuvių centras. 
Išvyksime nuo „Seklyčios" 9 
vai. r. (patogiu autobusu). { 
bendrą kelionės kainą įskaito
mi ir pietūs laive. Sugrįšime 
„Seklyčion" — 4 vai. p.p. 
Kviečiame registruotis asme
niškai ar tel. 773-476-2655. 

Aldona Kamantienė ir 
Rita Venclovienė, pernai il
gesnį laiką „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijos savano
rėmis dirbo apleistų ir gatvės 
vaikų centruose Lietuvoje. 
Abi pedagogės ateitininkų se-
draugių stovykloje, Dainavoje, 
pirmadienį, liepos 23 d., 10 
vai. ryto dalinsis to savo darbo 
įspūdžiais, patyrimais ir įžval
ga. Visi, kuriems rūpi apleistų 
vaikų padėtis ir auklėjimas 
Lietuvoje, kviečiami atvykti 
pasiklausyti ir išgirsti kaip 
jūs galėtumėte prie šių pa
stangų prisidėti. 

Čikagos Venesuelos lietu
vių draugijos gegužinė 
įvyks liepos 15 d., sekmadienį, 
12 vai. Saulių namuose, 2417 
W. 43rd Str. Bus skanaus lie
tuviško maisto, gėrimų, gros 
Kosto Ramanausko orkestras, 
bus laimėjimų traukimas. Vi
sus atsilankyti kviečia valdy
ba. 

Jungtinių Amerikos Vals
tijų Lietuvių Bendruomenės 
50-ties metų veiklos minėji
mas vyks š.m. spalio 12-14 
dienomis Čikagoje. Minėjimą 
ruošia JAV LB Krašto valdy
ba. Minėjimo ruošos komite
tas: Jūratė Budrienė, Birutė 
Jasaitienė, dr. Petras Kisie
lius, pirm. Leonas Narbutis, 
Juozas Polikaitis, Marija Re
inienė ir Antanas Valavičius. 

PASPĖTA 
LITERATŪROS 

PREMIJA 

ALTAS KVIEČIA I NATO P L Ė T R O S 
KONFERENCIJAS 

Amerikos Lietuvių Taryba ir 
kitos Jungtinio pabaltijiečių 
komitetą (JBANC) sudaran
čios organizacijos ruošia kele
tą vietinių seminarų JAV va
karinėse valstijose NATO 
plėtros veiklai skatinti. Norin
tys dalyvauti kviečiami kreip
tis pateiktais telefonais ir pa
gal galimybes įsijungti į šias 
konferencijas. 

Los Angeles konferencija 
vyks trečiadienį, liepos 11 d., 
7:30 v.v., (1955 Riverside Dr., 
Los Angeles, CA 90039; tel. 
310-416-9615). 

San Francisco konferencija 
bus surengta penktadienį, lie
pos 13 d., 7:30 v.v. (425 Hoff-
man Ave., San Francisco, CA 
94114; tel. 510-655-1419). 

Portland, Oregon konferen-

sekmadienį, liepos 22 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo šventė 

11:00 Koncelebruotos Šv. MIŠIOS 
• Pagrindinis celebrantas: 

Kunigas Tomas Karanauskas 
• nauja? vienuolyno kapelionas 

12.00 VAIŠĖS, užsiėmimai 

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 
- Vėliavų nuleidimas 

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ koplyčioje 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

PAŠTO KARAS 

cija ruošiama sekmadienį, lie
pos 15 d., 2 v. p.p. (5500 SW 
Dosch Rd., Portland, OR 
97229; tel. 503-436-1708). 

Seattle, Washington: NATO 
konferencija vyks pirmadienį, 
liepos 16 d., 7:30 v.v. (11710 
Third Ave. NE, Seattle, WA 
98125; e-paštas 

kramensjkiShalcyon.com 
Pasitarimuose dalyvaus 

Jungtinių pabaltijiečių komi
teto reikalų vedėjas Kari Al-
tau ir kiti NATO plėtra be
sirūpinantys pabaltijiečiai vei
kėjai. Daugiau informacijos 
galima gauti kreipiantis į 
ALTo centrą tel. 773-735-
6677, fax: 773-735-3946, e-
paštas: ALTcenter@aol.com 

ALTo informacija 

Visi mes žinome, kad dai
nai „Draugą" paštas pristato 
netvarkingai ir pavėluotai. 
Yra vietovių, kur dienraštis 
gaunamas laiku, yra vietovių, 
kur jis ateina labai pavėlavęs. 
Kartais atrodo, jog skaityto
jams būtų lengviau persik
raustyti ten, kur „Draugas" 
ateina laiku, negu susitarti su 
paštu dėl geresnio jo pristaty
mo. 

Esu daug kartų asmeniškai . 
kalbėjęsis su viršininkais ir 
senatorių raštinių darbuoto
jais, dažniausiai gaudamas tik 
tuščius pažadus. Be to, pasku
tiniu metu „Draugas" vis blo
giau pristatomas Čikagoje ir 
Cicero priemiestyje. Negalėda
mas to pakęsti, angliškai ta
riant, nutariau pasidaryti 
„pešt". Žinodamas, kad centri
nė, kuri yra atsakinga dėl nu
sikaltusių „zip codes", yra mū
sų Čikagos centrinė, pradėjau 
skambinti. 

Teko aiškinti, kad „Drau
gas" kiekvieną vakarą laikraš
čius pristato į nurodytus 
punktus, o šie punktai turi tą 
patį vakarą juos išvežti į vie
tinius paštus. Norėjau sužino
ti, kas atsitinka, kad vieni 
skaitytojai septynių dienų 
„Draugus" gauna tą pačią die
ną, o, sakykime, Cicero lietu
viai per 3 dienas negauna nei 
vieno laikraščio. Pasirodo, kad 
problema prasideda centri
niuose punktuose, kuriuose, 
deja, yra nesąžiningų žmonių, 
kurių niekas netikrina. 

Paštininkus iš darbo atleisti 
yra labai sunku, ir paštas ne
priverstas rodyti pelno. Jei 
jiems trūksta pinigų, jie nedir
ba geriau, tačiau pakelia kai
nas. Todėl ir sugriuvo komu
nizmas, dirbdamas tokiu sti
liumi. Pašto darbo stiliaus, aš 

Rašytoja Nijolė Jankutė - literatū
rinės premijos laureatė. 

Lietuvių rašytojų draugijos 
valdybos sudaryta premijai 
skirti komisija — pirmininkas 
Stasys Džiugas, sekretorė Eg
lė Juodvalkė, narys Jurgis 
Jankus — savo telefoniniame 
posėdyje 2001 m. liepos 4 d. 
visais balsais 1999 metų gro
žinės literatūros premiją — 
2,000 dol. paskyrė rašytojai 
Nijolei Jankutei už jos knygą 
„Atvirukai. Kelionių įspū
džiai". Premijos mecenatas — 
Lietuvių fondas. 

DOVANA DŽIUGO 
FONDUI 

A.a. Gražinos Budrytės 
(gyveno Čikagoje, mirė š. m. 
gegužės 29 d.) didelė, turtinga 
biblioteka, kurią sudarė litua
nistikos, filosofijos, religijos, 
mokslo bei kitomis temomis 
parašytos knygos, broliui Ig
nui Budriui tarpininkaujant, 
padovanota Stasio Džiugo fon
dui, kuris yra Raseinių viešoje 
bibliotekoje. Gražina studijas 
pradėjo Lietuvoje, bet jų už
baigti negalėjo, nes turėjo pa
sitraukti į Vakarus, kaip ir 
daugumas kitų. Filologijos 
mokslus baigė Pabaltijo uni
versitete Hamburg-Pinneberg, 
Vokietijoje. Knygos jai buvo 
artimiausios draugės, ji jas 
mylėjo, pirko nesvarbu ar jos 
buvo išleistos Lietuvoje, ar 
išeivijoje. Gražina buvo a.a. 
Antano Budrio, gimusio Pami-
tuvos kaime, Raseinių apskri
tyje, duktė. 

S t. D. 

supratau, nepakeisiu, tačiau 
kaip su juo kovoti? 

Daugelis iš mūsų, negauda
mas laikraščio, skambina į 
vietinį paštą. Ten koks nors 
„žvirblis" arogantiškai atsako, 
kad ne tik mes, bet ir jie ne
gavo „Draugo". Vietinis paš
tas dar niekada nėra žmogui 
pasakęs, kad kaip laikraščių 
negavo iš centro, jie tuoj 
skambins į centrą ir sužinos, 
kodėl tie dykaduoniai iš cent
ro jų neatvežė. Žmogus, su jais 
pakalbėjęs, nebežino, kur 
kreiptis. Visi biurokratai (ar
ba „bjaurokratai") bando teig
ti, kad jie nekalti ir nieko ne
žino. 

Tuo metu man į pagalbą 
atėjo mūsų patyręs riteris 
Mindaugas Baukus. Pasitaręs 
su juo dėl blogo „Draugo" laik
raščio pristatymo Cicero skai
tytojams, paskambinau Mary 
Bunn, Cicero pašto viršinin
kei, ir p. Edding, j)ašto tvarky
tojui (manager), o taip pat dar 
kalbėjau su p. Fields iš Cicero. 
M. Baukus savo mandagų 
pašto puolimą pradėjo asme
niškai vis važiuodamas į Cice
ro paštą ir klausdamas, kas 
darosi, kodėl taip blogai eina
si. Aš, sužinojęs, kad Cicero 
paštui vėl nebuvo pristatytas 
„Draugas", iš ryto pripuolęs 
prie telefono pradėjau skam
binti į centrinį skyrių Čikago
je. Pirmiausia - viršininkei 
(supervisor) Viola Randel tel. 
312-983-7550, po to šiems jos 
darbuotojams - Billy Carter 
(Bulk Mail Manager) tel. 312-
983-8460 ir sandėlio tvarkyto
jui (manager) James Kong tel. 
312-983-7554. Dar po to skam
binau George Holler (Network 
specialist) tel. 312-983-7610. 
Kadangi vis atsiliepdavo tele
fono atsakovas (answering 

„Drauge" susitikome su pašto viršininkais. Iš kairės: Will Gray, Akinyn-
ka O. Akinyele, Ph.D., „Draugo" administratorius Valentinas Krumplis. 
Dėkojame už puikiai sutvarkytą laikraščių pristatymą Čikagoje. 

machine), tai teko skambinti 
p. Switzer (Distribution Ma
nager) tel. 312-983-7550. 

Dar labiau supykęs paskam
binau į Business Center Julie 
Jackson tel. 312-983-8443. Vėl 
atsiliepė atsakovas. Dar ban
džiau skambinti į Business 
centrą Marie Londrum tel. 
312-983-8442. Ši ponia labai 
maloniai prižadėjo patikrinti, 
kur prapuola laikraščiai. 

Dar lieka laiko, tai skambi
nu dviem aukštiems pareigū
nams Frank Walker tel. 312-
983-8460 ir Tony Dobush 
(Great Lakęs Area Coordina-
tor) tel. 630-539-4753. 

Kai skambiname telefonu, 
kiekvienas, žinoma, norime, 
kad su mumis būtų kalbama 
mandagiai. Daug paštininkų 
nori mums padėti, pvz., Cicero 
pašto viršininkė Mary Bunn ir 
p. Eddings. Čikagos mieste su 
manimi mandagiai kalbasi 
daugumas pašto darbuotojų, o 
Viola Randel ir Marie Lun-
drum ypač norėtų padėti. To
kia skambinimo taktika per 
kelias savaites kasdien vi
siems biurokratams labai įky
rėjo ir Čikagos centrinis sky
rius nutarė man padėti, nes, 
taip, kaip ir man nusibodo, 
taip ir jiems nusibodo su ma

nimi kalbėti kiekvieną dieną. 
Man pradėjo skambinti pa

tys Čikagos pašto viršininkai. 
Tai - Will Gray, Akinynka 
Akinyle ir Earl Flowers. Susi
tariau susitikti su visais ir pa
pasakoti, kas darosi. 

Buvo nutarta laikraščius 
vežti tiesiai į Cicero pašto sky
rių, o ne į centrą. Čikagos 
centriniame skyriuje šiuo mo
mentu mes esame traktuojami 
išskirtinai ir, atrodo, viskas 
sekasi neblogai. Taigi sužino
jome, kad norėdami pagerinti 
„Draugo" pristatymą, turime 
skambinti į centrinius punk
tus - dvi savaites kasdien, 
mandagiai. 

Dabar ruošiuosi pradėti puo
limo taktiką į šiaurės vaka
rus, į Carol Stream centrinį 
skyrių. Tuomet matysime, 
kaip galime pagerinti laikraš
čių pristatymą. Kitose vietose 
taip pat bandysiu tą pačią tak
tiką, kasdien skambindamas į 
centrinius skyrius ir bandyda
ma „užkabinti" kuo daugiau 
žmonių, o taip pat būti labai 
mandagus, nepykti, tačiau 
būti toks įkyrus, kaip mie
gantį žmogų kartais puola zy-
ziantis uodas. 

Valentinas Krumplis 
„Draugo" administratorius 

Sštmitoimai 
• Almos fondas 
A-a. Irenai Tamošaitienei 

mirus, vietoje gėlių, pagerb
dami velionės atminimą Inga ir 
Alfonsas Tumai aukoja Almos 
fondui $100. 

A.a. Ramūno Motekaičio 
atminimą pagerbdama. Elitą 
Benderienė aukoja Almos fon
dui $20. 

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu reiškiame užuojautą 
velionių artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! Aukos nu
rašomos nuo mokesčių. Tax ID 
36-4124191. Čekius rašyti „Lit-
huanian Orpnan Care", pa
žymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 71 
St., Chicago, TL 60629. 

• P r i e i užs isakydami 
paminklą aplankykite § t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš paątatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
2334335. 

• Per „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetą daug Ame
rikos lietuvių remia nuskriaus
tus Lietuvos vaikus. Vanda 
Prunskienė, Oak Lawn, IL, 

' remia Lietuvoje 30 vaikų. Pra
tęsdama paramą kitiems me
tams, atsiuntė $4,500. Tau
ragės lietuvių klubas remia 3 
vaikus — atsiuntė $450. Po 
vieną Lietuvos vaiką remia ir 
paramos pratęsimą kitiems 
metams atsiuntė po $150 dr . 
Jonas ir Terry Prunskiai, 
Barrington Hills, IL, Lietuvos 
Moterų Wyoming Valley klubas 
ir Mark A. Viseckas, Mineola, 
NY. Visiems dosniesiems Lie
tuvos vaikų rėmėjams dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas , 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. AnatoUjus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas. 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lement, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus. 

•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 
3633 S. Archer Ave., Chi
cago, TL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• A.a. E l e n o s Liaukų-
v i enės atminimui Kris Ma
siulis atsiuntė „Saulutei" $405, 
kuriuos suaukojo I. Baleišis, 
L.V. Hofmanai, A.V. Lekeckai, 
H A Liaukai, V.V. Marchertai, 
R.A. Marchertai, A.A. Miku-
čiauskai, S.P. Miliauskai, O. 
Norvilienė, L.R. Rupinskai, 
L.D. Shlikas. „Saulutė" dėkoja 
už auką ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą a.a. Elenos Liauku-
vienės artimiesiems. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos barelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams, vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Marytė Černiūtė 
$100; Marius Kriaučiūnas $240 
studentei stipendijai: Laura 
KriaučiOnaitė $240 studentei 
stipendijai; Laura Manzari $25; 
Amalia Jagutis $25 a.a. Antano 
Kalvaičio atminimui; Bernard 
Slančiauskas $60; Regina ir 
Vito Vai $10O, Veronika Neu-
mann $60 ir Marytė Černiūtė 
$50 už Edmo Viršilos paveiks
lus; Vidmantas Rapšys (Baltia 
Express) $100; Nijolė Kers-
nauskaitė $20. Labai ačiū! 
„Saulute" (Sunlight Orpnan 
Aid), 419 Weidner Rd., Buf-
falo Grove, IL 60089. TeL 847-
837-7949 arba 847-541-3702. 

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

PŪDUOS ATOSTOGOS 
HAVAJUOSE! 

Rugpjūčio 17-23 d. 
American Travel Service 

organizuoja kelione į Havajus. 
Registruotis telefonu 

708-422-3000. 
Kviesti Jolitą arba Ritą. 

• Pusbrolio sua. Vytauto 
Grudzinko, mirusio Austra
lijoje vasario mėn.atminimą 
pagerbdama, Eugenija Treima-
nis, St. Petersburg, FL, aukoja 
nuskriaustiems Lietuvos vai
kams $26. Reiškiame užuojautą 
mirusiojo artimiesiems, o auko-
tojai Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Naš
laič ių globos" komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. 

• 27 centai skambinant i 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
708-386-0656. TRANSPOINT 
— patikimiausias rytys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Aa. Gražinos Budrytes 
atminimui Ignas Budrys at
siuntė „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui, $250, 
kuriuos suaukojo E. Baršketis, 
A.Leščinskas, E. Blandytė, AE. 
Kaminskai, R.D. Dirmantai, J. 
Danilevičienė, L. Meistinienė, 
R. Šimonelienė, D.E. Eidudai, 
V.R. Kazlauskai bei a.a. Graži
nos Budrytės šeima ir giminės. 
,,Saulutė" dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenantiems 
Lietuvos vaikučiams ir reiškia 
užuojautą a.a. velionės artimie
siems. 

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

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
DL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalk #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos Šeštadieniais 

ADVOKATAS 
CMTAUAS P. ČEPĖNAS 
6436 SPulMki M.. Chicago. IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skėriai gaires nu» .Draugo") 
TeL 77M84-0100. 

TeL O0.1S7-0M0, Lemout, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinei ir 
V i ' M f a " ' - I m t n • 
KTlHUnBlIfiM DylOB 

•347&KedaleA< 
CUeafo, IL SOtSt 
TeL 778-776-8700 

E-mail: GfbeJtis6*ol.eom 
Ton free 24 br. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
8oitad.8v.r.ikilv.p.p. 

NEMUŠA (HKDĮUCB PKNCTLA 
Atimty st 1MW 

M«n*sr.Fader»l Trial Bar 
Formar Aast Statas / ttornay, 

DoPagaCounty 
Criminal, Family and Civil Law 
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Betaria, DUaote S0S10 
A—oriaU oftVas in CUraodoo Hilla, 

RolliackUadows and Chicago 
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