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Pasaulis Balkanuose 
įgyvendina „naująjį Maršalo 

planą » 

Sarajevas, liepos 30 d. 
(Elta) — Beveik šešios 
dešimtys pasaulio valstybių ir 
įtakingų tarptautinių organi
zacijų rūpinsis Balkanų regio
no ūkio atstatymu ir demo
kratizavimu. Penktadienį Sa
rajeve septyniolika prezi
dentų, trylika ministrų pirmi
ninkų, du kancleriai, devynio
likos įvairių tarptautinių or
ganizacijų atstovai dalyvavo 
Pietryčių Europos pastovumo 
pakto inauguracijoje. Tarp jų 
buvo ir pakto stebėtoja pa
kviestos Lietuvos vadovas Val
das Adamkus, turėjęs galimy
be kreiptis į konferencijos da
lyvius. 

Prezidentas pabrėžė, kad 
Lietuva pasirengusi prisidėti 
prie pastangų stiprinti pasto
vumą neramiame Pietryčių 
Europos regione, ypač dalin-
damasi patirtimi demokratiza
vimo ir žmogaus teisių srityse. 

V. Adamkus priminė, kad 
Lietuva jau aktyviai dalyvau
ja įgyvendinant stabilizavimo 
projektus Balkanuose, siųs
dama savo taikdarius į Bos
niją, stebėtojus — į Kroatiją ir 
Makedoniją, teikdama huma
nitarinę pagalbą pabėgėliams. 

Pietryčių Europos pastovu
mo pakto inauguracijos konfe
rencijoje taip pat kalbėję JAV 
prezidentas Bif Clinton, Di
džiosios Britanijos ministras 
pirmininkas Tony Blair, Euro
pos Sąjungai pirmininkau
jančios Suomijos prezidentas 
Martti Ahtisaari bei kitų val
stybių ir tarptautinių organi
zacijų vadovai pareiškė tikin
tys, kad paktas padės pasukti 
Balkanų regioną kitu — tai
kos ir sutarimo keliu. 

M. Ahtisaari ta proga pri
minė, kad šio amžiaus pra
džioje būtent Sarajeve pra
sidėjo Pirmasis pasaulinis ka
ras. „Tegul amžiaus pabaigoje 
čia būna padėti naujos — ne
dalomos, klestinčios ir laisvos 
Europos pamatai", sakė Suo
mijos prezidentas. 

Tikimasi, kad šių metų bir
želio 10 dieną Kelne susirin
kusių ES valstybių užsienio 
reikalų ministrų sumanymu 

valstybėms sugyventi taikiai. 
Dokumentu įsipareigojama 
vykdyti demokratines refor
mas Pietryčių Europos val
stybėse, pirmiausia buvusios 
socialistinės Jugoslavijos res
publikose, plėtoti daugiašalį ir 
dvišalį bendradarbiavimą, pa
laikyti gerus kaimyninius san
tykius, drauge spręsti išky
lančius nesutarimus, rūpintis 
tautinėmis mažumomis, užti
krinti sienų saugumą. 

Vakarai įsipareigojo finan
suoti regiono valstybių ūkio 
atkūrimą. Tam per artimiau
sius kelerius metus ketinama 
skirti nuo 5 iki 7 mlrd. JAV 
dolerių. 

Pietryčių Europos pastovu
mo paktas vadinamas n a u 
juoju Maršalo planu", siejant 
jį su istoriniu Europos atstaty
mu po Antrojo pasaulio karo. 
Kalbant apie Pietryčių Euro
pos valstybes visuomet atski
rai paminima Serbija, kuriai 
leidžiama suprasti, kad ekono
minė parama integracijai gali
ma tik tuomet, kai iš valdžios 
bus pašalintas prezidentas 
Slobodan Miloševič, žmogaus 
teisių gynimo institucijų ap
kaltintas nusikaltimais prieš 
žmoniją. 

Pakte nekalbama apie karo 
nusikaltėlių nuteisimą, tačiau 
pabrėžiama, kad turi būti lai
komasi demokratinio pasaulio 
teisingumo principų. 

Pietryčių Europos pastovu
mo paktą remia svarbiausios 
tarptautinės organizacijos — 
ES, Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacija, 
Europos Taryba, NATO, Pa
saulio prekybos organizacija, 
Pasaulio bankas, Tarptautinis 
valiutas fondas, taip pat 39 
valstybės, kurių atstovai atvy
ko į Sarajevo konferenciją. 

Penktadienį buvo žengtas 
pirmasis simbolinis žingsnis 
gero kaimyninio bendradar
biavimo regione link — Sara
jeve pasirašyta Bosnijos ir 
Kroatijos sienų pažymėjimo 
sutartis, kurią savo parašais 
patvirtino Bosnijos preziden
tūros narys Alija Izetbegovič 
ir Kroatijos prezidentas Fran-

priimtas paktas padės regiono j 0 Tudžman 

Punsko lietuviams sužibo viltis 
Punskas, liepos 30 d. (BNS) 

— Lenkijos pasienio apsaugos 
vyriausiasis komendantas Ma-
rek Bienkowski pasiūlė puns
kiečiams naują pasienio už
kardos būstinės dislokavimo 
vietą Punsko valsčiaus pa
kraštyje. 

Ligi šiol M. Bienkowski 

* Seimo valdyba pagei
dauja, kad žinybų vadovai 
prisiimtų atsakomybę už 2000 
metų informacinių technolo
gijų problemos (Y2K) spren
dimą savo srityse. Ypatingą 
dėmesį raginama atkreipti į fi
nansų ir sveikatos įstaigas. 
Seimas yra priėmęs nutarimą, 
raginantį vyriausybę sparčiau 
spręsti šią problemą sutelkto
mis Lietuvos specialistų ir 
tarptautinių struktūrų pajė
gomis. Seimas buvo prašęs pa
teikti sąrašą įstaigų ir orga
nizacijų, kurios delsia atlikti 
padėties analizę. Seimo valdy
ba išreiškė susirūpinimą, kad. 
rudenį taisant biudžeto įsta
tymą, nebūtų mažinamos iš
laidos 2000 metų informacinių 
technologijų problemai SPręS-
t i (BNS) 

Tėvynėje pasižvalgius... 

Šiaurės rytų Lietuvoje ilgai besitęsianti sausra ženkliai s ;:nažins javų derlių. Net po 5 centnerius mažiau iš 
kiekvieno hektaro rugių prasidėjusios javapjūtes metu prikulia Vilniaus rajono žemdirbiai. Ir taip nederlingas 
Vilnijos krašto žemes ir jame brendusį derlių nualino sau*. 

Nuotr . : Nuo ankstyvo ryto iki sutemų vyksta javapjūtes aarbai. Elta 

Sąjūdiečiai ragina griauti 
sovietmečio stabus 

Vilnius, liepos 29 d. (BNS). 
Kovotojai su sovietmečio sta
bais ragina „pereiti nuo kalbų 
prie darbų" ir kviečia visuo
menę „aktyviai talkininkauti", 
išvalant privačioje valdoje ku
riamą skulptūrų parką nuo 
„sovietmečio reliktų", skelbia
ma visuomeninių organizacijų 
atstovų susirinkimo pareiš
kime, kuris išsiųstas preziden
tui, Seimo pirmininkui ir 
ministrui pirmininkui. 

Pareiškimą pasirašė Vil
niaus miesto Sąjūdžio grupių 
susivienijimo „Labora" pirmi
ninkas Leonas Kerosierius bei 
dar 26 asmenys, atstovaujan
tys pokario kovų dalyvių, 
tremtinių, politinių kalinių 
bei kitoms patriotinėms vi
suomeninėms organizacijoms. 

Susirinkimo pareiškime pa
brėžiama, jog vyriausybė per
nai priėmė „neteisėtą spren
dimą" perduoti sovietmečio 
skulptūras Grūto miške prie 
Druskininkų kuriamam par
kui. Prezidentas ir vyriausybė 

nereagavo į visuomenės pasta
bas ir protestus, o Seimas ne
rado problemos sprendimo ir 
„klausimą paliko savieigai". 

Pareiškime vyriausybė pra
šoma iki rugpjūčio 7 dienos 
paruošti ir paskelbti skulp
tūrų susigrąžinimo tvarką ir 
iki Juodojo kaspino dienos* — 
rugpjūčio 23-osios išvežti jas 
iš Grūto miško. 

Visuomenė kviečiama .akty
viai talkininkjį^tk nuimant 
skulptūras nuo atkurtųjų ir 
užsilikusiųjų pjedestalų, iš
valyti gimtinę nuo sovietmečio 

sais siekiančiais išlaisvinti 
Dzūkijos žemę nuo ten kau
piamo komunistinio ideologi
nio ginklo arsenalo". 

Visuomenės ir politikų ai
stros dėl kuriamo parko už
virė, konservatoriui Juozui 
Galdikui ir dar 26 parlamen
tarams inicijavus nutarimo 
projektą, kuriuo vyriausybei 
būtų nurodoma atšaukti pri
imtus sprendimus. Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitetas 
parengė kompromisinį nuta
rimo projektą, numatantį pa
rengti privalomą parko kon
cepciją ir skirti kompeten
tingą priežiūrą. Nutarimo pro
jektas tikriausiai bus toliau 
svarstomas rudens sesijoje. reliktų, bendradarbiauti su vi 

Medininkų tragedijos byla 
nejuda iš vietos 

Vilnius, liepos 30 d. (Elta) kariškių. 
— Lietuvos generalinė proku
ratūra kol kas nesirengia 
stabdyti prieš aštuonerius me
tus iškeltos Medininkų žu
dynių bylos, nors kaltinimai 
iki šiol nepareikšti nė vienam 
iš septynių įtariamųjų — bu
vusių Rygos OMON grupės 

„Lietuvos aido" akcininkas 
skelbia „bado dietą" 

nuostata buvo visų kiečiausia, 
palyginti su kitas Lenkijos pa
reigūnais, bandžiusiais ieškoti 
kompromisų. 

Pasienio užkardos būstinė 
veikia bendruomenės lėšomis 
statytame sveikatingumo cen
tre, kuriame pasieniečiai už
ima tris butus. 

Punsko viršaitis Vytautas 
Liškauskas BNS koresponden
tui sake, kad užkardą siūloma 
kurti viename kaimų netoli 
Punsko. Ar pasieniečių pa
siūlymas bus priimtas, pa
aiškės valsčiaus tarybos po
sėdyje rugpjūčio 9 dieną. Dėl 
rugiapjūtės darbų daugelis ta
rybos narių į penktadienį 
sušauktą tarybos posėdį ne
galėjo atvykti. 

Liepos pradžioje Lenkijos 
lietuvių organizacijų vadovai 
laišku kreipėsi į Lenkijos 
premjerą Jerzy Buzek, pra
šydami išspręsti šią lietu
viams opią problemą ir iškelti 
užkardą iš Punsko. Lenkijos 
žmogaus teisių gynėjas Adam 
Zielinski pasieniečių įsikėlimą 
buvo apskundęs Balstogės ad
ministraciniam teismui, ta
čiau jis jį atmetė, tvirtinda-

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) 
— Dienraščio „Lietuvos aidas" 
akcininkas Algirdas Pilvelis, 
siekdamas atkreipti konserva
torių dėmesį, ruošiasi kraš
tutiniams veiksmams — bada
vimui. 

Penktadienį A. Pilvelis krei
pėsi į Vilniaus savivaldybę, 
prašydamas suteikti leidimą 
ir parūpinti apsaugą politinei 
bado akcijai prie konservato
rių partijos būstinės sostinės 
centre. Verslininkas ketina 
badauti nuo rugpjūčio 23 iki 
rugsėjo 23 dienos. 

Komentuodamas šį spren-

Algirdas Pilvelis 

m a s , kad u ž k a r d a nepaže idž i a 
l ie tuvių b e n d r u o m e n e s teisių 
ir neke l i a p a v o j a u s jos savimo
nei . 

dimą, A. Pilvelis sakė, kad 
bado akcija siekia atkreipti 
dėmesį į Konservatorių par
tijos labai neteisingą požiūrį į 
„Lietuvos aidą"\ „Kito kelio ne
matau", sakė dienraščio akci
ninkas. 

Jis badausiąs savo automo
bilyje „Toyota Land Cruiser", 
kuriame žada ir miegoti. 

Pasak A. Pilvelio, prie bado 
akcijos ketina prisidėti ir dau
giau „Lietuvos aido" reikalais 
besirūpinančių asmenų. Ver
slininkas spėjo, kad jie gyvens 
palapinėse. 

Beveik 39 proc. akcijų turin
tis A. Pilvelis ne kartą krei
pėsi į konservatorius, siūly
damas kartu imtis gelbėti 
bankrutuojanti laikraštį arba 
įsigyti jo turimas akcijas. 

Seimo narys konservatorius 
Audronis Ažubalis sakė, kad 
konservatoriai linkę tartis su 
A. Pilveliu del dienraščio leidi
mo problemų „Mūsų pozicija 
yra bendradarbiauti su juo ir 
kartu spręsti šias problemas", 
kalbėjo A. Ažubalis. Jį naujoji 
konservatorių partįjos valdyba 
yra įpareigojusi įsigilinti į 
dienraščio didžiules finan
sines problemas ir pasiūlyti, 
kaip įveikti krizę. Komentuo
damas A. Pilvelio ketinimus 
badauti, jis pažymėjo, kad Lie
tuva yra laisva valstybė, ir 
verslininkas šiam poelgiui 
turi visišką teisę. 

1991 m. liepos 31-ąją Lietu
vos ir Baltarusijos pasienyje 
buvo nužudyti Lietuvos pa
reigūnai — Mindaugas Bala-
vakas, Juozas Janonis, Algi
mantas Juozakas, Algirdas 
Kazlauskas, Antanas Mustei
kis, Stanislovas Orlavičius. 
Ričardas Rabavičius tą naktį 
buvo sunkiai sužeistas ir po 
dviejų dienų mirė ligoninėje. 
Liko tik vienas kraupiosios 
tragedijos liudininkas — mui
tininkas Tomas Šernas. 

Kaip sakė bylos tyrimui va
dovaujantis Generalinės pro
kuratūros Organizuotų nusi
kaltimų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus prokuroras Rolandas 
Stankevičius, pagal balistinių 
tyrimų rezultatus bei kitą by
los medžiagą nustatyta, jog į 
Lietuvos pareigūnus šaudė du 
kariškiai. Kiti tuo metu buvo 
pasaloje ar savo karinėje ba
zėje. 

Lietuva prašo Rusijos, kad 
jos pareigūnai arba patys ap
klaustų įtariamuosius, arba 
leistų dalyvauti apklausose 
Lietuvos atstovams, nes be šių 
parodymų neįmanoma nusta
tyti, kurie užpuolikai žudė. 
Tačiau Rusijos generalinė pro
kuratūra, matyt, labiau dėl 
politinių, negu dėl teisinių 
priežasčių, savo šalies teritori
joje įtariamųjų vis nesuranda, 
o į Lietuvos pareigūnų pa
klausimus atsako formaliais 
raštais. 

„Jeigu šie žmonės būtų Lie
tuvoje, kad ir šiandien vienam 
būtų galima pareikšti kaltini
mus dėl neteisėto ginklo laiky
mo", sakė R. Stankevičius. 

Beje, keletas šių asmenų per 
tuos metus jau padarė ir dau
giau nusikaltimų, todėl jų 
paieška paskebta per Inter-
pol'ą. 

* Į Pietryčių Europos 
pastovumo pakto inaugura
cijos konferenciją atvykęs Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį Sara
jeve padėkojo už gerą tarnybą 
Bosnijoje ir Hercegovinoje tar
naujantiems lietuvių taikda-
riams, su kuriais pietavo Sa
rajevo restorane. Pietų metu 
kariai papasakojo gerai suta
riantys su vietos gyventojais, 
pramokę jų kalbos. Lietuvių ir 
danų taikdariai prižiūri apie 
80 kvadratinių kilometrų te
ritoriją šalia Dubojaus miesto, 
esančio netoli Tuzlos. Čia gy
vena maždaug po lygiai serbų, 
kroatų ir Bosnijos musulmo
nų. (Elta) 

* Premjeras Rolandas 
Paksas iš ministro pirminin
ko fondo skyrė 2,167 litus Me
dininkų tragedijoje nukentė
jusio Tomo Šerno šeimai. Ši 
suma sudaro du trečdalius mi
nistro pirmininko fondo liepos 
ir rugpjūčio mėnesių lėšų. Be 
to, premjeras pavedė Kultūros 
ministerijai skubiai pasirū
pinti vagonėliu, kuriame 1991 
m. buvo sušaudyti Lietuvos 
pasienio ir muitinės pareigū
nai. Vidaus reikalų ministeri
jai nurodyta užtikrinti Medi
ninkų muitinės vagonėlio pa
talpų apsaugą. Pasak praneši
mo, minėtas vagonėlis prieš 8 
metus buvo biurokratiškai nu
rašytas į nuostolius, vyko įvai
rių žinybų susirašinėjimas, o 
vagonėlis neprižiūrimas dūlė
jo dykvietėje šalia Nacionali
nio muziejaus Vilniuje. (BNS, 

* Lietuvos specialiosios 
misijos Baltijos jūros valsty
bių taryboje vadovui, buvu
siam ambasadoriui Belgijoje 
Daliui Čekuoliui skirtas aukš
tas Belgijos apdovanojimas — 
Karūnos Ordino Didysis Kry
žius. Lietuvos diplomatas, dir
bęs Belgijoje 1994-1998 m., 
šiuo apdovanojimu įvertintas 
už indėlį plėtojant Lietuvos ir 
Belgijos dvišalius ryšius politi
kos, ekonomikos, prekybos, 
kultūros ir mokslo srityse, 
taip pat už ypač aktyvių eko
nominių ryšių su Belgijos 
Flandrijos regionu stiprinimą. 

* „ 'Lietuvos aidas' tur i 
ateitį", pasak dienraščio, tuo 
įsitikinę naujosios konservato
rių partijos valdybos nariai. 
Tėvynės sąjungos valdyba, va
dovaujama premjero Rolando 
Pakso, ėmėsi sutvarkyti kele
rius metus savieigai paliktą 
UAB „Lietuvos aidas" akcijų 
valdymą. Valdybos sprendi
mu, šis darbas patikėtas Sei
mo nariui konservatoriui Au
droniui Ažubaliui. Susipažinę 
su leidinio finansine padėtimi 
ir susitikę su pagrindiniai.: 
akcininkais valdybos nariai 
padarė išvadą, kad „Lietuvos 
aidas" turi perspektyvą tapti 
vidutinio • dydžio nuosaikios, 
dešiniosios pakraipos laikraš
čiu. 

* Statistikos departa
mento duomenimis, nedar
bo lygis Lietuvoje mažėja. Šių 
metų gegužę jis buvo 13.1 
proc. arba 1.2 proc. mažesnis 
prieš metus. Gyventojų apk
lausos duomenimis, geguže 
buvo 244,900 bedarbių, valsty
binėse darbo biržose užregist
ruota 138.400 bedarbių. Ta
čiau tik apie pusė apklaustų 
nedirbančių asmenų kreipiasi 
į valstybinę darbo birža. Labai 
didelis išlieka jaunimo nedar
bo lygis — 14-19 metų am
žiaus grupėje jis buvo beveik 
33 procentai. •Eita' 

* Lietuva Maskvai par
duos apie 50,000 tonų kviečių 
bei keliasdešimt tūkstančių 
tonų mėsos ir pieno produktų. 
Pagal Lietuvos žemės ūkio 
ministerijos ir Maskvos vy
riausybės liepos 26 d. Mask
voje pasirašytą žemes ūkio ir 
maisto produktų tiekimo pro
tokolą. 2000 metais Maskvai 
bus parduota 5,000 tonų pir
mos kategorijos šviežios šal
dytos jautienos, 3 mln. indelių 
mėsos konservų, 2,000 tonų 
sviesto, 1.000 tonų pieno miltų 
bei 50,000 tonų kviečių. 

* Liaudies koalicija „Už 
teisingą Lietuvą" ragina 
prezidentą Valdą Adamkų 
griežtai pasipriešinti Neringos 
oro uosto statybai. Penktadie
nį išplatintame koalicijos pa
reiškime teigiama, kad šio oro 
uosto statyba yra „ekonominis 
absurdas". Pareiškimo auto
riai kviečia Lietuvos preziden
tą, „kaip žmogų, galintį ap
saugoti šį Lietuvos unikalų 
gamtos kampelį, tarti savo 
griežtą 'ne' šio oro uosto staty
bai". „Neklausykite įvairiau
sių biurokratinių ir kvepian
čių korupcija išvedžiojimų 
apie ten jau investuotus pini
gus is šios statybos ekonomi
nį tikslingumą. Gamtos grožis 
yrą Dievo dovana žmogui, ir 
Neringos grožis velnio išradi
mu — pinigais, neturi būti su
naikintas", rašoma pareiš
kime. <BNS) 

* Lietuvoje yra didžiau
sias užsienio prekybos de
ficitas iš trijų Baltijos valsty
bių. Statistikos departamento ' 
duomenimis, per pirmąjį ket
virtį Lietuvoje jis sudarė 362, 
Latvijoje — 272, Estijoje — 
242 mln. JAV dolerių. Tačiau 
Lietuva yra didžiausia ekspor
tuotoja. Per pirmąjį ketvirtį ji 
eksportavo produkcijos už 714 
mln. dolerių. Latvijos ekspor
tas sudarė 683, EsJ-ijos — 682 
mln. dol. Lietuva taip pat dau
giausia prekių importavo. Per 
pirmąjį ketvirtį buvo įvežta 
produkcijos už 1 milijardą 76 
mln. litų. Latvijos importas 
buvo 955, Estijos — 924 mln. 
litų. 

* Vyriausybe patvirtino 
lesu paskirstymą savivaldy
bėms jų butų fondui formuoti 
šiais ir kitais metais, iš vals
tybės biudžeto skirdama 15 
mln. litų, už kuriuos numaty
ta pastatyti 389 butus socia
liai remtiniems asmenims. 

* „Lietuvos žinios" penk
tadienį domėjosi, kur ir 
kaip, kepinant karštai saulei, 
atostogauja arba ruošiasi atos
togauti dabartinis bei septyni 
buvę premjerai. Paaiškėjo, jog 
Rolandas Paksas su šeima ke
tina vykti į Nidą. Prie jūros 
mėgsta ilsėtis ir Mindaugas 
Stankevičius. Albertas Šimė
nas per atostogas grybauja ir 
uogauja, o Gediminas Vagno
rius mokosi. Kiti buvę premje
rai — Kazimiera Prunskiene, 
Aleksandras Abišala. Bronis
lovas Lubys ir Adolfas Šleže
vičius — turi begalę reikalų ir 
malonumus priversti derinti 
su darbu. Kita. 

KALEND ORI U8~ 
Liepos 31 d.: Šv. Ignacas Ix>jo-

la: Elena. Ignotas. Sanginas, Sigi
ta, Sigitas. Vykinte 

Rugpjūčio 1 d.: Alfonsas. Alme-
da. Bartautas, Bartaute. Gaudą, 
Meile. Vilte 

Rugpjūčio 2 d.: Angele. Euse-
bijus. (juoda. Gustavas. Marija, 
Tautvaldas, Tugaudas, Varpunė. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

KĄ REIŠKIA BŪTI LIETUVIAIS 
DABAR 

Apie S. Šalkauskio Lietuvos kaip tilto tarp Rytų ir 
Vakarų idėją 

Išeina iš pasaulio žmonės, anglų kalbos. Ar jiems reikia? 
tačiau jų idėjos lieka. Ar te
bėra šiuolaikinėje Lietuvoje 
aktuali S. Šalkauskio Lietuvos 
kaip tilto tarp Rytų ir Vakarų 
bei lietuviškosios kultūros 
kaip Rytų ir Vakarų kultūros 
sintezes idėja? Jau S. Šal
kauskiui iškėlus šią idėją 
prasidėjo gyva diskusija. Jam 
iš tautininkiškos pozicijos rep
likavo V. Alantas. Iškilo drau
ge kelios problemos: koks yra 
santykis tarp tautiškumo ir 
universalumo ir koks santy
kis tarp kultūros ir politikos. 
Politinius niuansus paliksiu 
politikams, tačiau kaip Lietu-

Dar lietuviškai nemoka kal
bėti. Prievartos kaip anksčiau 
nebėra, tačiau ar communis 
opinio nėra savotiška prievar
ta? Grįžta vaikai iš kiemo ir 
klausia: kaip angliškai tą pa
sakyti, kaip angliškai aną pa
sakyti, nes tik tai ir girdi tarp 
savo draugų. Aplinkos neį
manoma išvengti, ir nejučia 
kyla rusifikacijos prisimini
mai. 

Galimos trys fundamenta
lios pozicijos šios situacijos 
atžvilgiu. 

Pirma pozicija, kurią galima 
būtų pavadinti „nei, nei" — 

vos pilietis negaliu likti abe- pleišto pozicija. Lietuva pati-
jingas toms kultūrinėms ten- ria spaudimą ir iš Rytų, ir iš 
dencijoms, kurios vis ryškėja Vakarų, tačiau ji turi išsi-
Lietuvos vidaus gyvenime. 
Atėjo amžiaus pabaiga. Lie
tuvių tautos istorinė patirtis 
pasipildė naujais įvykiais. 
Dalis lietuvių tautos nublokš
ta į Rytus, dalis — į Va
karus. Vietoj sintezės — Lie
tuva išdraskyta. Rytų val
stybės įvykdyta okupacija ir 
kultūrinis bei moralinis dik
tatas paliko dar gilesnę žymę 
lietuviškoje savimonėje. O da
bar jau dešimt metų kaip nau
jai atkurta Lietuvos valstybė 
su didele energija žygiuoja Va
karų kryptimi. Atrodo, kad 
prisiminti S. Šalkauskio idėją 
— tik istorinis smalsumas, o 
ne bandymas surasti atramą 
šiandieninėje situacijoje. Ir vis 
dėlto, negalime ignoruoti savo 
pačių asmeninės paskutinių 
dešimtmečių patirties, kuri 
akivaizdžiai kyla iš rytietiškų 
ir vakarietiškų bruožų. 

Ką reiškia būti lietuviu (-e) 
dabar? Vienokia situacija 
buvo prieškario Lietuvoje, kai 
S. Šalkauskis dėl tautiškumo 
ir universalumo ginčijosi su V. 
Alantu. Kitokia situacija buvo 
okupuotoje Lietuvoje. Ir dar 
kitokia situacija — lietuvių 
išeivijoje po okupacijos. Da
bartinė Lietuvos situacija iš 
naujo kelia tautiškumo prob
lemą. S. Šalkauskio manymu, 
tautiškumas nesiriboja etno
kultūros puoselėjimu, tauti
nių tradicijų ir papročių iš
laikymu, o reikalauja aiškiai 
suprasti platesnius savosios 
tautos valstybinius ir kultū
rinius uždavinius. Ateina lai
kas tautiškumui subręsti ir 
pasiekti universalios (bent jau 
Vakarų kultūros) patirties lo
bynus. Tokią mintį prieškario 
Lietuvoje skiepijo S. Šal
kauskis. Kas vyksta dabar? 
„Universaluos" pamažu anek
suoja lietuvio (-ės) patirtį. Jau 
ne pirmą kartą Lietuvos isto
rija liudija, kad tik pavojai 
mobilizuoja tautos jėgas. Kai 
tik ateina palengvėjimas, pra
sideda nutautėjimas. Kaip da
bar kalbėti apie tautiškumą 
valstybinių ir kultūrinių užda
vinių perspektyvoje, kai tiek 
daug skirtingų pasaulėžiūrų 
veikia Lietuvos visuomenę? 

Prof. K- Skrupskelis vienoje 
1996 metais skaitytoje paskai
toje taikliai pastebėjo, kaip 
Lietuvoje pasikeitė padėtis 
per pastaruosius metus: anks
čiau vaikai, žaisdami futbolą, 
šaukė „nu davai, davai", o da
bar šaukia „come on, come 
on" Tą patį galima pasakyti ir 
apie keiksmažodžius. Lietu
voje — anglų kalbos manya. 
Net darželiuose vaikai mokosi 

Lot Angeles ateitininkų Šeimos šventėje — akimirka iš jaunučių montažo 
„Aitvaras", penki ateitininkų principai. U k: Katarina Butkytė, Aleksas 
Vilkas ir Ringailė Barysaitė. Nuotr Ant. Polikaičio 

LIETUVOJE ATEITININKŲ 
ATSIKŪRIMO DEŠIMTMEČIO ŠVENTĖ 

laikyti neutrali. Šitos pozicijos 
dalis inteligentijos laikėsi 
prieškario Lietuvoje, dalis, 
nors labai nedidelė, laikosi ir 
dabar. Tai pozicija, kuri kar
tu yra ir reakcija į sunkią Lie
tuvos istorinę patirtį, ir lietu
viško užsispyrimo išraiška. 

Antroji pozicija gali būti 
įvardinta kaip „arba, arba " — 
švytuoklės pozicija. Jos pa
grindinė tezė — privalome 
rinktis. Žinoma, šiuo metu 
daugumos žvilgsniai nukreipti 
į Vakarus, tačiau yra nema
žai ir tokių, kurie žavisi Ry
tais. Švytuoklės pozicijos dau
giausia laikosi tie, kurie svy
ruoja pagal aplinkybes — jie 
apeliuoja ne į principus, o į 
susiklosčiusias realijas, neiš
vengiamą būtinybę ieškotis 
globos. Tačiau yra ir tokių, 
kurie iš principo renkasi vieną 
ar kitą kryptį, nepaisydami, į 
kurią pusę krypsta Didžioji 
švytuoklė. 

S. Šalkauskio pozicija supa
prastintai gali būti įvardinta 
kaip „ir, ir "— tilto pozicija. 
Jos kvietimas — atsisakyti 
parapijos varpinės dvasios, 
siekti universalumo, o ne rink
tis vieną ar kitą kraštutinu
mą. Visa S. Šalkauskio filoso
fija persunkta raginimu siekti 
sintezės. Lietuvos kultūros 
kaip Rytų ir Vakarų kultūrų 
sintezės idėja — viena iš šios 
bendros nuostatos išraiškų. 

Aptariant visas šias pozici
jas galima pastebėti: visos jos 
susiformavo kaip skirtinga 
reakcija į istorinę Lietuvos pa
tirtį. Jos skirtingos dviem at
žvilgiais: atvirumo-uždarumo 
ir kryptingumo atžvilgiu. 

Pirmoji pozicija renkasi už
darumą ir, savaime supranta
ma, yra nukreipta į save, dėl 
to kartais panaši į stručio 
naudojamą taktiką. Tačiau 
gyvename nebe uždaroje vi
suomenėje, atvira visuomenė 
ateina į Lietuvą, kita vertus 
— Lietuva įeina į atvirą vi
suomenę. Ką reiškia tautiš
kumas atviroje visuomenėje? 
Iš tiesų daug kam nauja situa
cija sukelia baimę: kartais 
jaučiame, kad įkritome į atvi
rą jūrą. Tos atviros jūros ban
gos pamažu iš visų pusių ska
lauja mūsų tautinį veidą. Ir 
tai yra neišvengiama. Gal net 
pati sąvoka — tauta — nuei
na iš gyvenimo į istorijos ar
chyvus? Klausiame radikaliai, 
nes tik taip galime tikėtis prisi
liesti prie problemos šaknų. 

Antroji pozicija atmeta už
darumą, tačiau renkasi aiškią 
kryptį. Jau nuo Lietuvos 
krikšto vyrauja Vakarų kryp-

Šeštadienį, liepos 24-ąją 
Kaune, Vytauto Didžiojo uni
versiteto salėje, prasidėjo 
dviejų dienų konferencija, skir
ta Ateitininkų federacijos at
sikūrimo Lietuvoje dešimtme
čiui. 

Ateitininkai — katalikiška 
jaunimo organizacija, vieni
janti moksleivius, studentus 
bei mokslus baigusius organi
zacijos narius — sendraugius. 
Organizacijos tikslas — suda
ryti sąlygas jaunuomenei vi
sapusiškai brandinti asmeny
bę, ugdyti atsakomybės jaus
mą, skatinti aktyviai dalyvau
ti šalies kultūriniame, visuo
meniniame bei religiniame 
gyvenimą. Ateitininkų šūkis: 
„Visa atnaujinti Kristuje!'', 
tarnaujant artimui, Dievui ir 
tėvynei. 

Ateitininkų federacija įkur
ta 1911 metais. Ypač gilų pėd
saką Lietuvos visuomeninia
me ir kultūriniame gyvenime 
ateitininkai paliko nepriklau
somybės laikais. Organizacijai 
priklausė tokie žymūs žmo
nės, kaip rašytojas Vincas My-
kolatis-Putinas, filosofai — 
Stasys Šalkauskis ir Antanas 
Maceina, valstybės veikėjas 
Pranas Dovydaitis. Dėl sovie
tų okupacijos iš Lietuvos pasi
traukę ateitininkai veiklą tę
sė išeivijoje. 

1989 metais Ateitininkų fe
deracija buvo atkurta Lietuvo
je. Federacijai šiuo metu prik

lauso daugiau kaip 2,000 na
rių, veikia arti 100 organiza
cijos padalinių. Ji, sakė fede
racijos pirmininkas Vygantas 
Malinauskas, yra viena iš 
veikliausių Lietuvos jaunimo 
organizacijų. 

Šalies istorijoje ateitininkai 
buvo ir išlieka laiko patikrin
ta bendruomene, krikščioniš
kos moralės tiesas derinanda 
su modernia šiandiena,— tei
gia Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus. 

Apgailestaudamas, kad ne
turi galimybės asmeniškai da
lyvauti Kaune prasidėjusioje 
konferencijoje, skirtoje Ateiti
ninkų federacijos atsikūrimo 
Lietuvoje dešimtmečiui, šalies 
vadovas atsiuntė jai savo svei
kinimą. Konferencija vyksta 
Kaune, Vytauto Didžiojo uni
versiteto salėje. 

Ateitininkų federacijos atsi
kūrimo dešimtmetis, pasak V. 
Adamkaus, sutapo su tauti
nio atgimimo bei valstybės at
sikūrimo laikotarpiu, o šios or
ganizacijos pastarųjų metų 
raida — su Lietuvos pilietinės 
visuomenės formavimu. 

Ateitininkų veikla, rašo pre
zidentas, svariai prisideda 
prie jaunuomenės auklėjimo 
krikščioniškųjų tiesų, laisvės, 
ir žmogiškumo idealais. Tokia 
ateitininkų skiepijama verty
bių sistema bei pastangos ją 
įkūnyti konkrečia veikla ne
ginčijamai laikytinos žmogiš

kumo sėkla, sėjama jaunose 
sielose ir teikiančia švieses
nės bei teisingesnės ateities 
viltį. Ši veikla aiškiau už bet 
kokius žodžius patvirtina kon
ferencijos šūkį: „Ateitis gims
ta dabartyje!". 

Džiaugdamasis aktyvia 
šiandienine veikla ir turtinga 
istorine praeitimi, Lietuvos 
prezidentas V. Adamkus linki 
ateitininkams visada išlikti 
sąmoningų ir aktyvių piliečių 
bendrija. 

Konferencijos programoje — 
dešimties ateitininkų veiklos 
metų apžvalga, diskusijos gru
pėse apie ateitininkijos vaid
menį atnaujinant Katalikų 
Bažnyčią Lietuvoje, apie kari-
tatyvinės socialinės veiklos 
problemas, apie neišnaudotas 
Lietuvos ir išeivijos ateitinin
kų bendradarbiavimo galimy
bes, apie ateitininkų požiūrį į 
svarbiausias nūdienos Lietu
vos valstybės, Bažnyčios ir 
jaunimo problemas bei kitais 
klausimais. 

Konferencija truko dvi die
nas. Programoje buvo ir ateiti
ninkų talentų vakaras ir eks
kursija po Kauno vietas, susi
jusias su ateitininkijos istori
ja. (Elta) 

ATEITININKŲ POILSIO 
SAVAITĖ 

KENNEBUNKPORT, 
MAINE 

Tradicinė Ateitininkų savai
tė Maine vyks š.m. rugpjūčio 
14-21 d. Kiekviena šios sa
vaitės diena pradedama 8 vai. 
ryto kapeliono Antano Daške
vičiaus vienuolyno koplyčioje 
aukojamomis šv. Mišiomis ir 
pamokslu. Paskaitos ir kon
certai vakarais vyks didž. sa
lėje. Nuo ryto iki vakaro daly
viai galės tarpusavy bendrau
ti, maudytis baseine ar jūroje, 
lankyti meno galerijas, apžiū-

tis, nors negalime nepastebėti 
kartkartėmis dėl vienų ar kitų 
priežasčių (laisvų ir prievarti
nių) išryškėjančių priešingų 
tendencijų. 

Trečioji pozicija taip pat at
meta uždarumą, tačiau atve
ria ne vienos ar kitos krypties, 
bet visų krypčių kelius. Ypač 
tuos kelius, kurie mažiausiai 
praminti. Juk nuolat ir sa
vyje, ir visuomenėje reikia 
įveikti taip dažnai pasitai
kančius kraštutinumus. Tiek 
individas, tiek visuomenė rea
guoja į visokius ar kitokius 
dirgiklius. Akcija sutinka re
akciją. Svarbiausia — kad re
akcija būtų gydanti. Ne įstu
mianti į priešingą kraštutinu
mą, o grąžinanti į dinaminę 
pusiausvyrą. 

Gediminas Karoblis 
.XXI amžius" Nr.52 

rėti apylinkes, ar kelias valan
das plaukti laivu jūroje. 

Savaitės vadovas dr. Alfon
sas Stanaitis. 

Savaitės programa: 
Šeštadienį 8/14, 8 v.v. 

Frances Kavaliauskaitės kon
certas. 

Sekmadienį 8/15, 8 v.v. 
Literatūros vakaras. Praveda 
P. Jurkus. 

Pirmadieni 8/16, 8 v.v, dr. 
Jono Gylio pokalbis — „Tera
pija, paremta bioengineer-
ing". 

Antradienį 8/17, 8 v.v. Re
liginis koncertas koplyčioje — 
Frances Kavaliauskaitė ir An
gelė Kiaušaitė. 

Trečiadienį 8/18, 8 v.v. 
„Ką mes žinome apie dangų — 
— ses. Onutė Mikailaitė ir 
„Mūsų ateitis" — ses. Paulė 
Savickaitė. 

10 v.r. pasitarimas dėl atei
nančių metų savaitės Kenne-
bunkporte ir einamieji ateiti
ninkų reikalai. 

Ketvirtadienį, 8/19, 8 v,v. 
dr. Vytauto Vyganto minėji
mas. 

Penktadienį 8/20, 8 v.v 
Ginos Čapkauskienės ir Ange
lės Kiaušaitės koncertas, 
akompanuojant dr. Sauliui Ci
bui. Po koncerto — vaišės. 

Ateitininkų poilsio savaitė 
2000 m. bus rugsėjo. 12-19 d. 
Franciscan Ouest House vado
vai prašo jau dabar užsisakyti 
kambarius ateinantiems me
tams. 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medfcal Cerėar 

10400 75 St K a r a t o , W153142 
(414) 697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLOOKA, P A-C 

VIDAUS UGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

0222 S.PutaeM Rd, CNcago, 
IL 00829 

Tat 773-581-5276 

Ramoną C. Manh,MDSC 
Obstetrics 4. Gynecotogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

O0-SS2-94M 
Valandas pagal susitanmą 

DR ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MaJn St 
Maaaaaon. IL 60443 
Tet 708-7400033 

DAUA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANUI GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TWayPark.IL 80477 

708-014-0871 
Valandos pagal susitarimą 

DR.E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINES UGOS 
Kato. 773-736-4477 

Rez. 708-24e-O0S7 arba 708-246-6681 
*448&Pula*dRoad 

DR JANINA JAKSEVTCIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaaki Rd., Chicago, IL 
Rez. 706-422-7807 
Kab. 773-502-0221 
Valandos susitarus 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HigMand A m , 81a. 201 
(ikarui gaMs nuo Oood Samsrtan sgontiss) 

Dovman O r a m H. 80615 
Tat 630-900-3113 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
6132 S. Kadzte A m , CNcago 

773-778-8809 arba 773-4894441 

DR. VJUJA KERELYTĖ 
CNropraktkibi gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymą* ir akupunktūra 
7Z71 8. Hartam. Ortįrja ils ii.rL 60458 

Tat 708 884 0400 

SURENDER LAL, M.D. 
Spectarybe - vidau* Hgoa 

7712 S. Kadtk* A m 
CHoago.IL 60662 
Tet 779-434-2123 

Dr.RUSSELLMILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 
^ C H I R U R G A S " 
perėmė dr. P. Krsreiieus 

praktika. Vai. •ua*aruaLarba ne: 
pirmd- 11 -7, antrd. 9-6, M M . 
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Kanadoje ir kitur (U Š.) $115.00 
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JAV $60.00 
Kanadoje ir kitur (U-S.j „ $66.00 
Useakant į Lietuva: 
Oro pastų $500.00 
Reguliariu pastų $100.00 
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i i i 
1/2 metu 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$60.00 

$250.00 
$55.00 
$85.00 

3i 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidau* ir plaučiu, ligos 

15300 We*t Av*. 
OrlandPark 

708-349-8100 
Valandos kasolan, išskyrus i 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGUA 

1192 War«KSt,LarnonLIL 80439 
1301 Copperfletd A m . Šute 113, 

Jotet.IL 60432 
Tol. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Maf4CfW Htasat 

Tai. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V1UUSMIKAIT1S 
SEMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMR.Y MBMCALCUNrC 
15606-127 St, Lamom. L 60438 
PiMauso Patas Communty Hoapttal 

StverOoasHospNal 
Vaiarytoapagsjsuskarirną 

Tet 630-257-2265 

LTD. 
6132 S. Kartele A m 
Chicago, IL 80829 
Tai. 773-438-7700 

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

Širdie* ir kraujagyslių kgo* 
Valandos pagal susitarimą 

DR UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Ksdas. CHICAGO, IL 60652 
TeL 773-736-1540 arba 773-434-4440 

Valandos pagal susftartmą 

JONAS V.PRUNSMS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS.MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Mnofei PaJn Trealiiietit Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens atSj**, raumenų, važio, 
sutaidsTB| darbo^asaj* ir sporte bei 

M. vielų skausmo gydymo apačia 
CNcago: 312-726-0800 

East DunrJee: 847-551-1212 
IfcHenry. 815-363-9596 
Eik Oram: 847-718-1212 

irUbertyvMe 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

OcD o. RMsfWTn8)Wn rUL 
W**ch**t*r , R. 80154 

T«L 709-344-1894 
Valandos pagal *u*karfmą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYMAS 
6132 8. KadHs Av*. 

Vst: SflM. 2-4 v.pn. Ir kstvd. 2-5 v.p.p 
SeM pagal suststtmą 

rusMnstotsj. 773-776-2860 
Namų tai 706 448 6648 

10-8, penMd. 10-4. „ _ ~ . 
10-2.1443 Š. 50 A m 

Ckaro, IL Tai. 708-652-4159. 

DR. V J. VASAIT1ENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 S t , ButtMnk. L 
Tat 708-4230114 

VatanrJo* pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydyta}*! 
re«iassi»isms nuotakas 

4007 W. 88 81, CMoaao. V. 
Tat 77*736-6666 

4707 8. Oabstt, u Orang*. H. 
Tat 708 868 4487 

DR. PETRAS 2UOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. 1*1778-688-3186 
Namų M. 847-381-3772 
6745Wa*t63rdStra*t 

Va. pirmd. Ir kstvd 3 v p.p. - 6 v p p 
rotomis rJsnonss - susitarus 

EUGENEC. OBCKEH DOS, P.C. 
4647 VV. 103 S t . O 8 0 t L a w n . I L 
Pirma* apyt. su Northwe*umi un-to 
drplomu, lietuviams sutvarkys dano* 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami ehtnliuriei punktuakaL 

Suatarimui (kabėti angiėkai) 
T a t 708-422-8280 

UDUA BAUBONAITĖ, OD. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Cerrtec Rood 
VVTHoughby HiOa, OH 44084 

TaL (440) 944-7277 

DR JOVITA KEREUS 
DAMTLj GYDYTOJA 

9625 S.TBth A m . rfckjory Hašj. IL 
Tai . (708) 5 8 8 8 1 0 1 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NĖMICKAS. M Ji. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie A m 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 7 7 3 4 7 1 - 3 3 0 0 

DR.LPETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

90KS.Rob*rt*Rd.,Hic*c^H«e,rL 
1 myfia i vakaru* nuo Harlem Ave. 

TaL (708) 588-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, MD^S.C. 
Specialybė - Vidaus kgų gydytoja* 

Karbame Ketuvtakai 
6918 W ArcharAva.Sts.5lr6 

CNcago. IL 60638 
TeL 773-229 9985 

paoat susaartmą 

DANTŲ. GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-966-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba Betuvrakaj 

ARAS2UOBA.M 
INDRĖ RUDAITIS, 

MD. 
O.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGUA 
1020 E.Ogdsn Av*.. Surts 310 

Napsfva*. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 HigNand Av*.. 
Tow*r1,SuH*3C 

Dosrnsrs Grove, IL 60515 
Tai (630) 438-0120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rrdgeland Ave. 
Chicago RkJge, IL 60415 

TeL 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St, 

Tel. 773-735-7708 
DR PETRAS V.KJSIBJUS 
INKSTŲ. POSUzS IR PROSTATOS 

gydymas bei chrrurgtįa 
Center for hBkj.1200 S. York, 

Elmhurst, IL 60126 
630-941-2009 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
F»tow: Amoricsn Aeadomy ot 

FamUy Prmcttce 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

3B0 W. 61*1 Av* 
M 

STANKEViaOTĖtMD. 
Board Certrfied, Intemal MarJctna 

Vaiandoa jOaų patogumui 
Hory Ooaa Prorėeefcaiai PavUon 

3 i . 8 o u t i 
Utajanssn Plaza CL at CatJunas Av*. 

Chtaago.rL 60629 
Tat 773-471-7879 

• _ „ ^ s a P i a r M . M * t * e 1 6 j a M 

http://TWayPark.IL
http://CHoago.IL
http://Jotet.IL
http://St.O80tLawn.IL
http://ArcharAva.Sts.5lr6


Sveikinimai „Draugui" 
90 metų sukakties proga 

Sveikiname ,J)rauga", švenčiantį 90 metų prasmingos 
žurnalistikos sukaktį ir didžiai įvertiname kolektyvo sėkmingą 
veiklą. 

Mums, Šv. Kazimiero seserims, „Draugas" tarsi savas, sieja
mas su dviem mūsų kongregacijai brangiais asmenimis: kun. 
Antanu Staniukynu ir Motinos Marijos broliu, kun. Antanu 
Kaupu. Pirmasis buvo „Draugo" rūpestingas globėjas; antrasis 
— laikraščio pirmas redaktorius. 

Šiandien džiaugiamės „Draugo" darbo vaisiais. Linkime Die
vo palaimos, naujo ryžto bei sėkmes dirbti ilgus metus XXI 
šimtmetyje. 

Čikaįos Šv. Kazimiero seserys 
Gen. vyresnioji sesuo M. Immaculata 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos Švie
timo taryba nuoširdžiai sveikina užsienio lietuvių dienraščio 
„Draugas" redakciją ir administraciją su garbinguoju jubilieju
mi. Devyniasdešimt „Draugo" gyvavimo metų byloja apie jo 
brandumą ir didelį pasisekimą skaitytojų tarpe. 

Dienraštis yra r^ tik atgaiva, bet ir tautinės dvasios šaltinis, 
saugojantis lietuvybę toli nuo tėvynės Lietuvos. 

Linkime „Draugo" vyriausiai redaktorei ir visam kolektyvui 
kūrybingos minties, gyvos lietuviškos kalbos ir vaisingo darbo 
skaitytojų džiaugsmui. 

Regina Kučienė 
JAV LB Švietimo tarybos 

pirmininkė 

Devyniasdešimtmečio proga sveikiname vienintelio pa
saulyje išeivijos dienraščio „Draugas" vyriausią redaktorę Da
nutę Bindokienę, visą redakcijos kolektyvą, administraciją ir 
skaitytojus. Ilgiausių metų ir nepavarkite! 

• 

Sveikina ir linki Amerikos Lietuvių Balso radijo klubas ir jo 
„Lietuviškas balsas" radijo programos vardu — 

Redford, Mich. Kazys Gogelis 

• 
„Brango" 90-ųjų metų jubiliejaus proga Amerikos Lietu

vių tautinės sąjungos vardu nuoširdžiai sveikinu leidėjus, re
daktores, administraciją, rėmėjus ir skaitytojus, linkėdamas ir 
toliau ištvermingai tęsti šį svarbų ir didingą lietuviškos minties 
ir žodžio darbą. 

Tik Jūsų nepaprasto ryžto, pastangų ir pasiaukojimo dėka, 
dienraštis „Draugas" sulaukė ir gali džiaugtis šia garbinga su
kaktimi. \ 

Petras J. Bucbas 
Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos 

pirmininkas 

Sveikiname Jus ir visą kolektyvą Jūsų leidžiamo laik
raščio „Draugas" gražaus 90-mečio proga. 

Kuo geriausios kūrybinės sėkmės, aiškios ir skaidrios laik
raščio pozicijos bei ištvermės, skleidžiant lietuvybę, stiprinant 
tautinę savimonę pagarbiai Jums linki 

Šaulių žurnalo „Trimitas" 
redaktorė Mariją Lužytė ' 

ir redakcijos kolektyvas 

Lietuvių žurnalistų sąjungos valdybos vardu sveikinu 
Jus ir Jūsų visą kolektyvą „Draugo* devyniasdešimtmečio pro
ga. Linkiu, kad „Draugas" būtų pats mieliausias visų lietuvių 
draugas visur ir visada! 

Ilgiausių metų! 

Kęstutis K Miklas 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 

Valdybos pirmininkas 

Danutė Bindokienė 
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Lituanistinių mokyklų mokytojos iš Latvijos, Ukrainos, Karaliaučiaus srities, Moldovos, Maskvos, Krasnovo, 
Suvalkų, Minsko ir JAV — PLB Švietimo komisijos ir JAV LB Švietimo tarybos pirm. Regina Kučiene (trečioji iš 
dešinės_ — birželio 21-30 d. Vilniuje ruoštuose kursuose. Nuotr. Viktoro Kučo 

Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•NATO sulaikė 10 as
menų po praėjusio savaitga
lio, kada 14 serbų buvo nu
žudyti Kosove. NATO virši
ninkas gen. Wesley Clark ki
tais metais išeis į pensiją du 
mėnesius anksčiau, negu nu
matyta. Spėjama, kad buvo 
nepasitenkinimų su jo vadova
vimu, nors Baltieji rūmai tai 
neigia. (WSJ) 

•Vašingtone federalinė 
teisėja liepė prez. Clinton 
sumokėti 89,000 dol. baudą 
už „sąmoningai" neteisingą 
liudijimą Paulą Jonės bylos 
metu. Prezidentas neatmetė 
sprendimo, tačiau teigia nie
kuo nenusikaltęs. (ABC news) 

•Vyr. prokurorė Reno vėl 
susilaukė kritikos ir Kon
gresas nagrinėja, ar ji nusikal
to, užstodama prezidentą ir 
nekreipdama dėmesio į aiš
kius įstatymų pažeidimus. 
Iškilo, kad Reno atidėjo arba 
blokavo tyrimus asmenų, ku
rie nelegaliai rinko lėšas pre
zidento ir demokratų perinki -
mų kampanijoms, nors pakar
totinai buvo perspėta, jog 
pradėta naikinti kaltę įro
dančius dokumentus. (Fox 
news) 

•Kanadoje abortai dėl 
genetiniu priežasčių, vadin
amieji „genetiniai užbaigi
mai", sukelia stiprius nesutar
imus. Reikalas iškilo, kada 
vienos Calgary miesto ligo
ninės medicinos seselės pasis
kundė spaudai, kad abortuoja-
mi sveiki kūdikiai, klaidingai 
diagnozuoti genetinėmis ligo
mis. Tie kūdikiai dažnai gims
ta išsivystę ir gyvi. bet miršta 
badu, nes draudžiama juos 
prižiūrėti. Prieš abortą nusis
tačiusios medicinos seselės 
buvo reikalaujamos abortams 
asistuoti. (Wash. Times) 

•2000 m. rinkimu kampa
nijų atgarsiai: trijose ap
klausose New Yorko meras 
Guiliani populiaresnis už Hil-
lary Clinton (49.1'G ir 39.4%, 
49% ir 40%, 4T"< ir 41%), o 
vienoje apklausoje Hillary vir
šija dviem "procentais. Spė
jama, kad jeigu tai nepasikeis, 
H. Clinton nekandidatuos į 
Senatą, o kitur kreips dėmesį. 
Atstovų rūmų respublikonai, 
kurie vadovavo prezidento pa
šalinimo teismui, susilaukė 
netikėtos paramos. Asa 
Hutchinson ir Jim Rogan lėšų 
rinkimų pokyliuose tūkstan
čiai entuziastiškų rėmėjų susi
rinko, kai buvo tikimasi tik 
keli šimtai. Anksčiau, Hutch
inson ir Rogan buvo opozicijos 
„nurašyti", negalintys 2000 
m. perinkimų laimėti. (WSJ) 

•Albanu karo pabėgėliai 
pradėjo sugrįžti į Kosovo iš 
JAV. JAV-ose liko dar 9,700 
albanų, kurie atvyko praeitą 
pavasarį. (WSJ) 

•Kinija sulaikė 1,200 val
džios pareigūnų, atariamai 
priklausančių uždraustam Fa-
lun Dafa dvasiniam judėjimui. 
Pareigūnai bus „permokyti". 
Kinija pateikė įsakymą suimti 
Falun Dafa vadovą, kuris gy
vena N'ew Yorke. (WSJ) 

•JAV vyr. gydytojas pra
dėjo kampaniją atkreipti 
dėmesį į savižudybes, teigda
mas, kad tai svarbus sveikatai 
pavojus. 1997 m. JAV-ose bu
vo 19,000 žudynių, o 30.000 
savižudybių. (VVSJ) 

•JAV grąžins vokiečiams 
Rhein-Main kariuomenės 
bazės kontrole, pagal sutartį 
su Frankfurto oro uostu. JAV 
perėmė bazę Antrojo pasauli
nio karo metu ir ją naudojo 
Berlyno „oro kelto" (airlift) 
vykdymui. (VVSJ1 

•Sarajevo mieste prasi
dėjo Balkanų reikalais viršū
nių susitikimas. Prez. Clinton 
žada siūlyti panaikinti dabar
tinius pridėtus mokesčius da
lykams, importuotiems iš Bal
kanų. Jis taip pat pasisakė 
prieš JAV Kongreso federali-
nių mokesčių sumažinimo 
planą, kuris mokesčių mokėto
jams grąžintų biudžeto pertek
lių. Clinton tvirtino, pareiš-
kiantis veto, nes ..tai yra 
biudžeto pertekliaus eikvoji
mas". (WSJ, Fox news) 

•Aviacija nutraukė lig 
šiol garbingą karjerą kata
liko karininko Lt. R. Berry, 
už atsisakymą dirbti drauge 
su moterimis izoliuotuose po
žeminiuose branduolinių gink
lų iššovimo centruose. Berry 
teigė, kad tai prieštarauja 
Bažnyčios mokymui — vengti 
pagundų, ir prašė paskyrimo 
kitur. Aviacijos dvasinis va
das, arkivysk. O'Brien pritarė 
Berry prašymui. Berry vir
šininkas (katalikas) nesutiko, 
nors įvairiose JAV bazėse su
darytos lengvatos raganų bur
tus praktikuojantiems karei
viams. 

Laivynas privertė medaliais 
apdovanotą Lt. P. Burns atsis
tatydinti po to, kai Burns pa
siskundė vienai organizacijai, 
jog laivyno lakūnų treniravi
mo programoje dviem mote
rim buvo sudarytos lengvatos. 
Burns aiškino, kad taip pa
darė išlaikyti pilotų progra
mos teisingumą, nes jo 

• viršininkai reikalą ignoravo. 
(Wash. Times) 

•Tarptautinis valiutos 
fondas pri tarė duoti Rusi
jai 4.5 mlj. dol. paskolą, nors 
pripažino, kad Rusija neseniai 
fondui melavo apie ekonominę 
padėtį. Yra skepticizmo apie 
Rusijos ekonomines reformas, 
tačiau rinkimai artėja ir Va
karai nori išvengti nera
mumų. CWSJ) 

•Šiaurės Afganistane ta-
libaniečiai pradėjo pulti 
opoziciją, kurią remia Iranas 
ir Rusija. (WSJ) 

Galimybių šalis 
tebevilioja 
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Amerika — emigrantų kraš
tas. Kone nuo savo atradimo ji 
garsėjo kaip visokeriopų gali
mybių — ir laisvių — šalis, 
tad traukė nuotykių, turtų 
ieškotojus, bet labiausiai 
tuos, kurie troško ištrūkti iš 
tėvynėje savųjų ar svetimųjų 
primestos priespaudos, laisvai 
patys gyventi ir laisvą rytojų 
užtikrinti savo palikuoniams. 

Didžioji emigrantų dalis il
gainiui priima pilietybe ir įsi
lieja į daugiau ar mažiau vien
tisą šio krašto gyventojų ma
sę, bet pasitaiko ir kitokių at
vejų. Tas, žinoma, daugiausia 
priklauso nuo tikslų, paskati
nusių atvykti į Ameriką. 

Šimtmečiams slenkant, kei
tėsi ir emigrantai, ir kraštai, 
iš kurių jie atkeliavo, tik gal
būt niekuomet daug nepasi
keitė tikslai, verčiantys palik
ti savo gimtinę ir leistis „už 
jūrių marių". Bent iki dabar: 
tikima, kad šiuo metu ne visi, 
atvykstantys į Ameriką apsi
gyventi, yra skatinami tų pa
čių motyvų. 

Š.m. rugpjūčio „Chronicles" 
žurnale šia tema išspausdin
tas John Vinson (jis yra Ame
rican Immigration Control 
Foundation pirmininkas iš 
Monterey, VA) straipsnis, pa
vadintas „Poster Illegals ... 
and the Ręst of Them". Straip
snyje dabartiniai emigrantai 
skirstomi į dvi dalis: tai tie, 
kuriems Amerika žada laisvą, 
geresnį gyvenimą, ir „kiti", 
kurie čia atvyksta — daž
niausiai nelegaliais keliais — 
prisišienauti dolerių, nepai
sant kokiomis priemonėmis. 
Apie pirmuosius mėgsta kal
bėti žiniasklaida, pabrėžda
ma, kaip jie ir jų šeimos varg
sta gimtajame krašte, kaip jie 
trokšta užsidirbti pinigų, kad 
galėtų pamaitinti ir aprengti 
vaikus, leisti juos į mokslą, 
kaip jie tėvynėje persekiojami 
dėl savo politinių ar religinių 
įsitikinimų... Antrieji nepaiso 
šio krašto įstatymų, nejaučia 
jam jokio lojalumo, o dažnai jų 
„veikla" padaro daug žalos. 
Nors straipsnyje neišskiriama 
nei viena tautinė grupė, nemi
nimos pavardės ar emigrantų 
kilimo vietos, bet vis dėlto 
abiejose šiose grupėse galė
tume įžiūrėti ir „lietuviškus 
veidus"... 

Nei vienas turtingesnis, 
laisvesnis, daugiau erdvės ir 
galimybių turintis kraštas ne
gali išvengti emigrantų, ypač 
dabar, kai sienos darosi atvi
resnės, susisiekimo priemonės 
geresnės ir žmonės nuolat ke

liauja iš vienos valstybes į 
kitą įvairiais asmeniškais bei 
verslo reikalais. Netrūksta ir 
politines priespaudos tpvz., 
Kinija, Kuba, Š. Korėja, Ju
goslavija...), dėl kurių žmones 
stengiasi palikti gimtuosius 
namus, ieškoti prieglaudos ki
tur. Liepos mėnesį gyventojų 
skaičius mūsų planetoje pa
siekė 6 milijardų ribą. Kadan
gi ne visuose kraštuose žmo
nės vienodai išsidėstę, ne vi
sur gyvenimo standartas vie
nodas, visai netūralu, kad 
žmonijos perteklius veržiasi į 
ten, kur yra daugiau erdves. 
Kol kas didžiosiose valstybėse, 
pvz. Amerikoje, visiems geros 
valios žmonėms vietos dar 
užtenka, tačiau tie. kurie emi
gruoja nelabai kilnių tikslų 
vedini, dažnai užtrenkia duris 
po savęs atvykstantiems ir 
neigiamai nuteikia vietinius 
gyventojus prieš emigrantus. 

Kasmet šiame krašte tūks
tančių tūkstančiai emigrantų 
tampa Amerikos piliečiais. 
Žiniasklaida jiems skiria ne
mažai dėmesio ir pasi
džiaugia „naujais amerikie
čiais", o politikai trina rankas 
iš džiaugsmo ir stengiasi kiek 
galima daugiau jų patraukti į 
savo pusę, kad būsimuose rin
kimuose gautų balsų. Nemažo 
dėmesio susilaukė š.m. birže
lio mėnesį laikęs egzaminus 
JAV pilietybei gauti buvusio 
sovietų diktatoriaus Nikitos 
Chruščiovo sūnus Sergęjųą, 
atvykęs į JAV 1991 m. ir apsi
gyvenęs Providence, RI. 

Viename laikraštyje buvo 
pastebėta, kad sūnui prisie
kus ištikimybę Amerikai, tur
būt jo tėvo palaikai Jk^cc\ę 
vartosi". Prisimenama; kad 
šaltojo karo metais Nikita 
Chruščiovas, Jungtinių Tautų 
posėdyje daužydamas stalą 
batu, žadėjo „palaidoti Ame
riką". Netrukus po to grasini
mo, 1962 m. spalio mėn., jis 
karo laivais pasiuntė į Kubą 
sovietų raketas ir galbūt tik 
tuometinio prez. John F. Ken-
nedy tvirta laikysena išgelbėjo 
žmoniją nuo trečiojo pasauli
nio karo. Tačiau Sergejus tvir
tina, kad jo tėvo pasakymas 
nebuvo teisingai suprastas: ne 
Ameriką Chruščiovas žadėjo 
„palaidoti", tik kapitalizmą, 
už kurį tiek daug pranašesnė 
buvusi sovietų sistema. Antra 
vertus, dabar visa tai jau ne
turi reikšmės, nes Sergej 
Chruščiov yra JAV pilietis, o 
sovietų imperija su visomis 
savo „pranašesnėmis sistemo
mis", baigiama užpustyti laiko 
dulkių. 

Tęsinys 
Nr.18 

JURGIS JANKUS 

BAJORAS 
JURGIS JANKUS 

— Kur? — pertraukiau jo ilgoką šneką, nes jutau, 
kad ji vis karštėja, kad tuoj gali pradėti kumštim tvo
rą daužyti ir per visus laukus paleisti gerklę. — Kur? 
Ogi va čia! — dūriau pirštu jam į krutinę. — Nutrauk
ti kiekvienas silpnuolis gali. Nutraukti nereikia nė va
lios, nė išmanymo. Tai reikia pratęsti, išlaikyti, iškelti. 
Nėsubyrėk kaip sudaužytas puodas. Kas kad ta pabė
go. Pabėgo, ir dėkui Dievui. Tik atsimerk ir pasidai
ryk. Keturiasdešimt metų! O kas jie? Stebuklas koks? 

Nejučia pradėjau karščiuotis, o jis prapliupo kvato
tis. Net susiriesdamas. Jeigu kas būtų iš kiek toliau 
matęs, manytų, kad jam kokią labai juokingą istoriją 
pasakoju. 

— Mokytojau, mokytojau, — sustabdė. — Gerai šne
ki, bet, tiktai, prašau, nesupyk, tamstai reikėtų dar 
dvidešimt metų pagyventi. Ir pagyventi ne taip, kaip 
tamsta gyveni, bet taip, kaip gyvenu aš, kaip gyveno 
mano tėvas ir senelis, tada gal galėtum ir patarti, o 
dabar — ačiū. Dar per jaunas mokyti. 

Nusisuko į tvorą, pasirėmė alkūnėm ant viršutinės 
karties ir ėmė žiūrėti į tą pusę, kur dirbo matininkas. 
Pasijutau labai nejaukiai. Nusisukti ir nueiti nega
lėjau, tai padėjau ranką ant peties ir pasakiau. 

— Klausyk. Kam taip. Juk galime pasikalbėti pa

prastai kaip du žmones. Aš pasakiau, kas atėjo į gal
vą, bet tamstos niekas neverčia. Mano protas man 
taip sako, tamstai tamstos sako kitaip, bet ar tai jau 
pasaulio galas? 

Man bešnekant, jis nuleido rankas, sugniaužė kumš
tis ir ėmė suktis nuo tvoros. Žvilgtelėjau į veidą ir 
nustėrau. Buvo baltas kaip balčiausias popierius, o 
akys svieste švietė kaip dvi juodos žvaigždės. 

— Ar dar neužteko? — ne pasakė, bet švokštė pra
švokštė. — Nori. kad imčiau rėkti? 

Iš šnibždo ėjo tokia jėga, kad ir be prisilietimo at
bulą stūmė, o jis buvo toks, kad mane. kaip šiekštą. 
galėjo viena ranka per tvorą permesti. Ne juokais iš
sigandau. 

— Atsiprašau, — suveplenau ir net nepasijutęs 
pridėjau: — Tiktai laikykis, — ir nuėjau. 

Nė prie matininko nestojau, bet nusukau toli pro 
šalį, o sunkumą nešiausi daug sunkesnį negu aną 
naktį. 

Dabar gerai nebeatsimenu, bet jau kitą, o gal dar 
kitą dieną pakilo didelis pietvakarių vėjas. Ir karštas 
toks. lyg pūstų iš prikūrentos jaujos. Bulvės, o kai kur 
ir vasarojus dar nebuvo sudygęs. Kai geras gūsis pa
gaudavo, iš dirvų kilo debesys dulkių. Žmonės žiūrėjo 
ir sakė, kad išneš ir tuos grūdus, kurie dar lietaus lašo 
tebelaukė. 

Paleidęs vaikus užsidariau savo kambarėly. Krūti
nėje dar tebetvyrojo susitikimo su Kęsminu sunku
mas, bet niekam apie jį neprasitariau. Kad buvau su
sitikęs, nepasakiau net šeimininkams. Mėginau nema
žėjantį sunkumą nuryti pats vienas. Kad lengviau nu

sirytų, pasiėmiau vaikų sąsiuvinius. Ketvirtas skyrius 
tą diena atnešė namie parašytą rašinį apie tai, kur ku
ris suks pabaigęs ketvirtą skyrių. Atsimenu ant vir
šaus gulėjo Antano Vyturio sąsiuvinis. Jis buvo tylus, 
bet gana gabus berniukas. Rašinius rašydavo gerai, 
beveik be klaidų, bet vis labai trumpučiais sakinėliais 
ir labai trumpučius. Mėgindavau patarti įterpti dau
giau žodžių, kad mintis taptų sodresnė, kad pagyvėtų 
kalba, bet jis buvo nepajudinamas. Vieną sykį net pa
sakė: 

— Kad. ponas mokytojau, man labai aišku ir taip. 
Nebariau, pagyriau už atvirumą, rodos, net pasa

kiau, kad būdami atviri, galime vienas iš kito daug 
išmokti. Jis tada mano žodžius palydėjo labai nežymiu 
šypsneliu. o dabar nustebau: buvo prirašęs net penkis 
puslapius. Verčiau pradėti skaityti, kai Rozalija pa
beldė į langą ir sušuko: 

— Mokytojau. Bajoras dega! — ir nulėkė. 
Mečiau viską ir išlėkiau. Visos Kęsmino trobeles 

liepsnojo, liepsnos plakėsi ir lipo į medžių viršūnes. 
Atsiminiau skarotu eglių šakas, nugulusius trobos sto
go pakraščius. Dabar jomis lipo liepsnos, o prilipusios 
viršūnes šovė į dangų. Laukas jau buvo pilnas žmonių 
su kibirais, kastuvais. Senis Bložė krypavo ant peties 
užsimetęs ilgakotį kablį. Prisivijęs paėmiau kablį ir 
bėgom abu kartu. 

— Toks vėjas ugnį kiaurai per mišką išvarys. — dus
damas šnekėjo Bložė. — Kad kas eiguliui praneštų. 
Baniukas jau -raitas išlėkė. — atsakė šalia bė
ganti moteris su kibiru rankoje. 

Pamačiau vyrą ant širmo arklio per lauką lekiantį. 

Supratau, kad tai ir yra Baniukas. Visas kaimas išlė
kė. Mes dar buvom vidurlauky, o kiti jau šmėšeliavo 
apie ugnį. Kol pribėgom daržinėles stogas įkrito ir de
besis kibirkščių nuūžė į mišką. Viskas treškėjo, pyš
kėjo, o karštis taip mušė į veidą, kad arčiau prieiti ne
buvo galima. Ir prie vandens prieiti nebuvo galima. 
Vėjo nešamos tvartuko liepsnos ėjo tiesiai per šulini ir 
svirtis jau liepsnojo kaip žvakė. Kai kas eme iš kūdros 
nešti kibirais vandenį ir pilti į ugnį. bet ugnis nė 
sučirkšti gerai nesučirškė. Vienu tarpu vėjas pakele 
dalį liepsnojančio stogo ir nunešė į mišką. Šalia vyrai 
šnekėjo, ką Bajoras veiks, kai grįžęs iš darbo ras tik 
rusenančių nuodėgulių krūvą. Sakė. kad reikės žmogui 
kaip nors padėti. Žinoma, jeigu tik leisis padedamas. 
Po pliku dangum negi gyvens, o aš jau žinojau, kad 
taip nebus, kad iš darbo nebegrįš, kad bus kitaip 
užbaigęs Kęsminų giminės merdėjimą. Kaip bus už
baigęs, gal niekada niekas ir neatspes — po tokio pa
siutusio pleškėjimo gal nė kaulu nebesuras. 

— O Jėzau! Žiūrėkit! — sušuko moteriške. 
Atsisukau į balsą, atsisuko ir kiti. o ji žiūrėjo į kai

mą. Išilgai kaimo gulsčios liepsnos lėkė. Jos priekiniai 
liežuviai jau kilo nuo mokyklos stogo ir bematan kibo į 
kitus. Man akyse atsistojo ant stalo atverstas Adamu-
ko sąsiuvinis ir suėmė gailestis, kad jo nebepaskaity-
siu. Ne knygų, ne drabužių, net ne smuiko. Juos at
siminiau ir pasigedau, ypač smuiko, daug vėliau, bet 
tada tik to sąsiuvinio. Ir bėgau uždusęs kartu su vi
sais atgal, o sąsiuvinis tebuvo akyse. 

(Bus daugiau) 
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APIE KYBARTUS IR 
KYBARTIEČIUS 

Išeivijoje gyvena daug K>-
bartų mieste bei apylinkėse 
gimusių ar gyvenusių mūsų 
tautiečių, kurių dėmesys šia 
vietove neišblėsęs. Prieš karą 
Kybartai buvo prekybos su 
Vokietija centras, turėjo labai 
svarbią geležinkelio stotį (ji 
vadinosi Virbalio vardui Šiuo 
metu Kybartų reikšme suma
žėjusi, nes j is susisiekia ne su 
Vokietija, o Rusijos valdoma 
Kaliningrado Karaliaučiaus I 
sritimi, kuri prasideda kitoje 
pusėje Lieponos upes 'ją 1940 
m. birželio 16 d. perbrido, tuo
met į Vakarus bėgęs. Lietuvos 
prezidentas Antanas Smeto
nai. 

Kybartuose stovi didoka ir 
graži Dieviškojo Išganytojo 
parapijos bažnyčia, pastatyta 
1927 m. pagal tada. ką tik ar
chitektūros mokslus Romoje 
baigusio. Vytauto Landsbergio 

bartiečius 
rinktinę. 

liečiančių žinių 

P a v e i k s l a i iš Amer ikos 

Birželio 20 d. Kybartų menų 
centre, kur is vadinasi „Gyvy
bes jėga", buvo atidaryta bu
vusios Kybartų gimnazijos 
mokines, dabar gyvenančios 
Floridoje, Aldonos Alkevičiū-
tės-Biliūnienės tapvbos paro
da. 

1944 m. spalio mėnesį nuo 
fronto į Vokietiją pabėgusi, ši 
tautiete 1949 m. atvyko Ame
rikon, iki 1972 m. gyveno De
troite, o tada persikėlė į Flo
ridą. Dailininkė pareiškė, kad 
nuo mažų dienų mėgusi piešti, 
tačiau dailės studijas pradėjo 
tik sulaukusi 64 metų am
žiaus ir dabar jau nepadeda 
teptuko. Jos piešiniuose atsis
pindi gamta, žmonės ir visa, 

Advokatas Gintaras Čepėnas neseniai buvo pagerbta* kaip Čikagos miesto patarėjas. Jis yra 63-Ciosios gatvės 
plėtros komisijos pirmininkas <63rd Str Growth Commission Chairman). Ši komisija rūpinasi investavimais ir 
prižiūri naujus projektus, susietus su Čikagos pietinėje pusėje esančia 63-ąja gatve Nuotraukoje: advokato duk
ra Lina Čepėnaite. Čikagos meras Richard M. Daley ir adv. Gintaras Čepėnas. 

Vilkaviškio katedroje š.m. birželio 19 d. susituok? Ingrida Asevičiūtė ir 
klevelandiškis Dainius Šilgalis. 

-Žemkalnio projektą. Joje yra kas jos aplinkoje. 
dailės požiūriu vertingas alto- Kybartiečiai parodos lanky-
rius su skulptūrų grupe (jų 
autorius B. Pundzius). 

K> bartų parapija išgarsėjo 
tuo metu. kada jos klebonu 
buvo 1938 m. gimęs, o 1962 m. 
kunigu įšventintas. Sigitas 
Tamkevičius 'dabartinis Kau
no arkivyskupas). Jis sugebėjo 
patraukti į bažnyčią jaunimą 

,ir todėl Kybartai komunistų 
laikais buvo tapę visos Lietu
vos religinio atgimimo centru. 
Taip pat Kybartai buvo žino
mi ir kaip ..LK Bažnyčios Kro
nikos"" leidinio centras ir čia 
kun. S. Tamkevičius buvo vie
nu iš svarbiausiųjų asmenų. 
už savo drąsius žygius komu
nistų nuteistas ir ištremtas. 

Dabar apie Kybartus ir ky-
bartiečius galima sužinoti iš 
nuo 1997 m. lapkričio pradžios 
leidžiamo savaitraščio — 
..Kybartų kronikos" puslapių 
ir Vilkaviškio krašto laikraš
čio ..Santakos" Kybartams 
skirto skyriaus. Tais laikraš
čiais pasinaudojant, bandysi
me sudaryti Kybartus ir ky-

tojai. ypač menų centro direk
torė Bronė Vyšniauskienė, 
džiaugėsi Aldonos Alkevičiū-
tės-Biiiūnienės pirmuoju vizi
tu gimtinėje po 55 metų. J i 
čia, be paveikslų, atsivežė 
dukrą, žentą bei anūką. 

Viešnia iš Amerikos paro
dos atidarymo metu taip kal
bėjo. ..Kybartai — mano vai
kystės ir jaunystes dienų 
miestas. Kybartų pašonėje — 
Matlaukio kaime gimiau. Čia 
lankiau mokyklą, gimnaziją ir 
todėl Kybartuose vyksta pati 
pirmoji mano tapybos paroda 
Lietuvoje". 

Čes l ava Š id lauska i t ė -
A l e k s o n i e n ė Kyba r tuose 

Česlava Aleksonienė, gimusi 
Kybartuose, čia lankiusi gim
naziją ir prieš 55 metus pali
kusi savo gimtinę, dabar gy
vena Bostono priemiestyje, o 
žiemas leidžianti Floridoje, ir
gi dalyvavo savo geros drau
gės Aldonos Biliūnienės paro

dos atidaryme. 
Neseniai ji atgavo žemę prie 

Kybartų miesto esančiame 
Gutkaimyje. Kadangi buvusi 
kybartiete dabar pensininke, 
anksčiau dirbusi medicinos 
laborante, tai dabar kasmet 
atvažiuoja į Lietuvą. 

Viešnia „Kybartų kronikos" 
redaktoriui Viktorui Sabatai-
čiui taip aiškino: „Esu gyve
nusi kartu su Alma Adamkie
ne viename bendrabutyje. Be 
to, esu laiminga, kad Lietuva 
jos vyrą Valdą išrinko prezi
dentu". 

„ S v e i k a t o s " s p o r t o k l u b o 
80 m e t u m i n ė j i m a s 

Vienas seniausiųjų Lietuvos 
sporto klubų — Kybartų 
„Sveikata", kuris Lietuvos 
rinktinei ir kitų miestų ko
mandoms davė daug gerų 
futbolininkų, atšventė savo 80 
metų sukaktį. Kybartiečiai šią 
neeilinę datą minėjo net dvi — 
birželio 11 ir 12 dienas. 

Pagerbti garsiųjų kybartie-
čių futbolininkų atvyko Vilka
viškio rajono meras Jonas 
Mačys, Seimo narys Algirdas 

rtų bažnyčios bokštas medžių žalumoje. 

Tnip atrodo naujasis Kvbartų geležinkelio stoties pastatas dabartiniu metu Nuotr. Romo Kartavičiaus 

Butkevičius, seniūnas Einaras 
Kargelis, ..Šešupės" klubo va
dovas Kostas Kynas ir kiti. 
Klubo veteranai B. Barzdait is , 
A.Venckevičius ir R. Simana
vičius pakėlė ..Sveikatos" vė
liavą. 

Šventės proga vyko koncer
tai, kuriuos išpildė saviveikli
ninkai, garsusis Antano Zie-
goraičio vedamas pučiamųjų 
instrumentų orkestras „Ky
bartai", žinomasis Šiaulių an
samblis „Jonis" ir kiti. 

Vyko ir dailės dirbinių paro
da, o sporto stadione buvo 
pravestas didelis ta rp tau t in is 

jaunimo turnyras, trijose 
amžiaus grupėse dalyvaujant 
19 komandų. Taip pat savo 
jėgas išmėgino „Sveikatos" 
vyrų ir veteranų komandos. 

Šventėje be kitų garsių ky-
bartiečių futbolininkų dalyva
vo ir buvęs Lietuvos futbolo 
rinktinės treneris Algimantas 
Liubinskas, Kybartus palikęs 
prieš 30 metų. J i s pradžioje 
futbolininkams padavinėdavo 
kamuolius, o vėliau pats žaidė 
„Sveikatoje". 

L a n k ė s i V i l k a v i š k i o v y s k . 
J u o z a s Ž e m a i t i s 

Vysk. Juozas Žemaitis, atvy
kęs į Kybartų bažnyčioje įvy
kusius Šv. Trejybės at laidus, 
čia suteikt- Sutvirtinimo sa
kramentą jauniems kybartie-
čiams. Virš bažnyčios durų 
svečią pasitiko nupintas už
rašas „Sveiks, Ganytojau". 

Kartu atvažiavęs Vilkaviš
kio dekanas prel. V. Gustai t is 
pasveikino Kybartu parapijos 
kleboną Vaclovą Stakėną jo 65 
m. amžiaus sukakties ir 10-
ties metų klebonavimo proga. 

Ž y m u s i s K y b a r t ų 
m a l ū n a s 

Nuo 1945 metų veikiantis 
Kybartų malūnas yra vienas 
didesniųjų miesto įmonių. 
J am vadovauja seniūnijos ra
jono tarybos narys Saulius 
Čepas. Šiuo metu malūne dir
ba 33 žmonės, kurių atlygini
mas gana geras — 1,500 litų 
mėnesiui. 

Malūne pastatyta nauja 
elektrinė kepimo linija ir čia 
per pamainą iškepama 2.000 
duonos, riestainių, bandelių, 
ir kt. Malūno parduotuvėje be 
šių gaminių galima įsigyti 
miltų, kruopų. Kiekvieną tre
čiadienį ir Šeštadienį įmonės 
autobusiukas su gaminiais iš
keliauja į Vilkaviškio turgų. 

A m e r i k o s m o č i u t ė s d i r b a 
K y b a r t u o s e 

Visą vasarą Kybartuose 
dirbs iš JAV atvykusios 16 as
menų grupės, kurios keisis 
kas dvi savaites. Tai amerikie
čių metodistų bažnyčios na
riai, daugumoje moterys pen
sininkės, kurios remontuoja 

CZESLAW MILOSZ 
LANKĖSI G I M T I N Ė J E 

Žymusis lenkų poetas, eseis-
tas , Nobelio premijos laurea
tas Česlovas Milošas (Czeslaw 
Miloz) liepos 15 d. lankėsi 
savo gimtajame Šateinių dva
re, susitiko su Kėdainių rajo
no ir Kauno apskrities vado
vais, žurnalistais. Svečią lydė
jo žmona ir brolis, taip pat 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto prof.'Algirdas Avižie
nis. 

Prieš porą metų atkūrus 
Milošo „eises į Šateinių dvaro 
žemę, jis ją užrašė savo gim
tinės fondui. Susitikime su 
svečiu Kėdainių rajono meras 
Viktoras Muntianas įteikė Č. 
Milošo gimtinės ibndo atsto
vams žemės ir pastatų naudo
jimo dokumentus. Pasak fon
do pirmininko A. Avižienio, 
išlikusiam svirnui a ts tatyt i ir 
parko teritorijai sutvarkyti 
pusę milijono litų skyrė Kė
dainių AB „Lifosa". „Materia
linė šios bendrovės pagalba ir 
moralinė fondo globėjo prez. 
Valdo Adamkaus pa rama lei
do prikelti visiškai apleistą, 
brūzgynų užgožtą Šateinių 
dvarą", — teigė prof. Avižie
nis. 

Perstatymame autentiška
me svirne neseniai atidarytas 
Č. Milošo kultūros centras. 
Pirmame aukšte yra erdvi 
konferencijų salė, o antrame 
įrengta keletas poilsio kamba
rių. Savo kambaryje, pro dide
lį langą žiūrėdamas į Kėdai
nių bažnyčių bokštus, Milošas 
prisimins vaikystę, kai pama
tyti šį vaizdą kartu su broliu 
lipdavo į svirno pastogę. 

Beveik kasmet lankydama
sis Lietuvoje, Č. Milošas mato, 
kaip sparčiai j i keičiasi, pirmi
ausia sostinė. „Vilnius tampa 
nepaprastai patrauklus turis
tams, senamiestis atnaujina
mas, tam pagaliau rasta pi
nigu". — pasidžiaugė jis. 

Nors jau brandaus amžiaus, 
poetas sakėsi visą laiką esąs 
darbingas. Dabar leidžiąs 

knygą apie laikotarpį tarp I ir 
II pasaulinio karo. Joje spaus
dinama autentiška to laiko 
medžiaga. Jis stengiąsis būti 
kuo nešališkesnis, kad iš ob
jektyvių duomenų skaitytojas 
galėtų daryti teisingas išva
das. Savo kūrybos vertimus į 
lietuvių kalbą Č. Milošas gau
nąs paštu, bet kritiškai ver
t inąs savo lietuvių kalbos ži
nias, nors ši kalba j am nėra 
visai svetima. Jis taip pat 
sakė kiekvienais metais ska
t inąs Nobelio premijos teikimo 
akademiją skirti bent vieną 
premiją trijų Baltijos valsty
bių rašytojams. 

Svečias nuoširdžiai linkėjo, 
kad jo vardo kultūros centras 
pirmiausia pasitarnautų Kė
dainių rajonui, padėtų ' at
kreipti visuomenės dėmesį į 
puikų Nevėžio slėnį. (Elta) 

Autentiškas svirnas Šateinių dvare, kuriame dabar atidarytas Č. Milošo 
Kultūros centras. Nuotr. Eltos 

Czeslaw Milosz, apsilankęs savo 
gimtajame Šateinių dvare. 

senąjį Kybartų raudonosios 
mokyklos pastatą. 

„Santakos" laikraščio Ky
bar tams skirtame puslapyje 
įdėtoje nuotraukoje šios mote
riškės matomos plėšiant senas 
lentas ir lakuojančias būsimų 
klasių duris. Taip pat ten 
rašoma, kad vakarais, nors ir 
labai pavargusios, amerikietės 
pažaidžia su Internat inės mo
kyklos, kurioje apgyvendinta 
jų grupė, vaikučiais. 

Ed . Šulaitin 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
ŽEMIAUSIOS KAINOS \ 

VILNIŲ 
1999 m . liepos 28 - rugsėjo 9 

Chicago $679 
Cleveland $789 
Detroit $699 
Denver $779 
Los Angeles $794 
Tampa $809 

Bilietai turi būti nupirkti iki 1999 m. rugpjūčio 5 d. 
Prie bilietų kainos reikia pridėti mokesčius. 

Taip pat turime specialias kainas iš V I L N I A U S į * • • • ! JB M » — U«SW 

Boston 
Chicago 
Detroit 
Los Angeles 
Miami 
Neįtark 
SanFrancisco 
Seattle 
Toronto 

$625 
$575 
$785 
$925 
$805 
$575 
$875 
$725 
$675 

Prie bilietų kainos reikia pridėti mokesčius. 
**** 

Dėl bilietų užsakymo 
ir kitos informacijos, prašome kreiptis į 

mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

American Trav'el Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

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

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

LAIMA ŠALČIUVIENĖ 

Įėjus pro dvigubas duris, 
kurios nesulaiko žiemos šal
čio, matai skirtingą vaizdą — 
čia ne Vilniui būdinga baž
nyčia, išpuošta paveikslais, 
statulom, marmuro altoriumi. 
Cia plikos sienos, nuo grindų 
iki lubų remonto pastovai, 
Kaip įprasta bažnyčiose, ir čia 
iš dviejų pusių sueiliuoti suole
liai, bet čia jie paprastai su
kalti, amžiumi papilkėję, be 
jokių atramų nugarai ar ran
kai, be atsiklaupimui vietos. 
Bažnyčios priekyje aukštai 
pakabintas nukryžiuoto Kris
taus atvaizdas, o po juo nuo
stabus, nuo rūsio grindų ky
lantis terakota altorius; tai 
skulptoriaus, iailininko, Šiau
liuose gimusio Rimanto Saka
lausko autorinis darbas. 

Šiuose senuose Vilniaus 
maldos ir susikaupimo na
muose, Bernardinų bažny
čioje, altorius ir kryžiaus vaiz
das kiekvieną besilankantį 
kviečia susikaupti, dvasiniai 
pakilti, priartėti prie Vieš
paties. 

Lietuvoje šitas Rimo Saka
lausko kūrinys, šis aštuon
kampis terakota plytų altorius 
— vienintelis. Kada skulpto
rius buvo pranciškonų pa
kviestas altorių projektuoti, 
kur ir kaip kilo j a m mintis al
toriui su nuo bažnyčios grindų 
kylančiu, skliautus den
giančiu, altorviršiu? Tai su
prasti galima, beskaitant pa
ties skulptoriaus žodžius, ci
tuojamus Aurelijos Kiškelytės 
straipsnyje „Altorius nuo rūsio 
iki... dangaus!" laikraštyje 
„Apžvalga" (1998 m. sausio 9-
16 d.): „Pirmiausia padariau 
pilną batų dėžę mažų al-
tori£ftųr:fr vis AJhepatiko — tai 
trikampai, tai kubiniai... Bet 
po savo gimtadienio (esu gi
męs šv. Antano dieną) sėdėjau 
nusiminęs prie Vilnelės, žiū
rėjau į bokštą, ir tada man 
činkt — idėja altoriaus, kaip 
bokšto, nuo i ūsio iki stogo..." 
Tokiu būdu gimė skulptoriaus 
projektas altoriui Bernardinų 
bažnyčioje — pakartoti Ber
nardinų bažnyčios aštuon
kampį bokštą altoriuje. 

Kūryba vyksta neatsitikti
nai! Kartais iš karto ateina 
mintis, kartais dailininkas ka
muojasi, jausdamasis, kad 
niekas nesikloja. Kaip R. Sa
kalauskas sakė Kiškelytei: 
„Taip ilgai ir sunkiai, kaip su 

šiuo altoriumi, nei su vienu 
darbu nesu vargęs. Jau treji 
metai! (Altorius buvo užbaig
tas 1998 metais.) Paprastai, 
jei skulptūrą pavasarį pra
dėdavau, rudenį ji būdavo 
baigta. Iki tol nežinojau, kas 
yra kūrybinės kančios, o su ta 
batų dėže — iki visiško 
išsekimo... Nemėgstu mene, 
jei jaučiasi prakaitas. Rezulta
tas turi būti šviesus. Kaip tos 
plytos tūkstančio laipsnių 
temperatūroj, sudega visos 
kančios, dejonės". 

Nestebėtina, kad tėvai pran
ciškonai kvietė Rimantą Saka
lauską altoriaus projektui. J i s 
savo piešiniais, skulptūros, 
terakota, keramikos darbais 
pasižymi nuo mokslo dienų 
Vilniaus Dailės institute, kur 
1977 m. įsigijo magistro 
laipsnį su skulptoriaus/peda
gogo specialybe. Jo paties 
žodžiais" „Bedirbant diplominį 
darbą 1977 m., pradėjau ban
dyti ir keramiką. Susipažinau 
su Egidijum Talmantu, kuris 
padarė man didžiausią įtaką. 
Tai svarbiausias mano moky
tojas. Vėliau su skulptūra, 
keramika, piešiniais dalyva
vau daugelyje parodų, suren
giau ir kelias asmenines. La
bai daug padeda literatūra. J . 
Aistis — pats brangiausias iš 
lietuvių poetų. Dėkingas už 
tai savo tetai Elenai Baliuta-
vičiūtei. Visi jos namai — tai 
Nobelio laureatų knygų mu
ziejus. Susidraugavau su Lie
tuvos radijo antrąja progra
ma, o, pasirodo, jos klausosi 
t ik vienas procentas žmonių. 
Nėra ko stebėtis, kad aplinki
nis pasaulis man svetimas, jei 
priklausau tik tam vienam 
procentui. Ir visad šalia, visad 
kar tu , Šventasis Raštas. Atro
do, dabar jis ir man para
šytas". 

Rimanto darbai vertinami ir 
pasauliečių tarpe. Šių metų 
pavasario pradžioje Lietuvos 
LTžsienio reikalų ministerijoje 
atidaryta jo paroda. Sužinojus 
apie parodą, norėjau joje apsi-
lankytis, bet į Užsienio rei
kalų ministeriją galima patek
ti tik su leidimu. Vyrui ir man 
jį parūpino pats dailininkas, o 
prie durų mus pasitiko Gerar
das Žalėnas. Pakeliui į parodą 
ant rame aukšte, praėjome ne 
vieną salę, kuriose buvo iš
kabinta įvairių Lietuvos daili-

Terakota altorius Bernardinų bažnyčioje. Nuotr. P e t r o Kanevič iaus 

Bernardinų bažnyčios bokštas Nuotr Pet ro Kanevičiaus 

ninku grafika, piešiniai ir ta
pyti darbai. Pas ta to galiniam 
kieme buvo matyti įvairios ak
mens ir medžio skulptūros, 
užlipus į antrą aukštą, atsira
dom didelėje salėje, Diploma
tiniam korpuse, kur , įžengus 
pro įvairias duris , galima atsi
durti ministrų kabinete, po
sėdžių ar protokolų salėje. 

Palei visas ke tur ias salės 
sienas Rimo Sakalausko be
veik 20 darbų a n t pat ies auto
riaus pagamintų metalo ir 
stiklo pastovų išdėstyta, o juos 
iš nuotraukų stebėjo visi bu
vusieji užsienio reikalų mini
strai, iki šių laikų. Pačiame jų 
viduryje — Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Diplomatijos Šefas. 

Kiekvienas Rimo indas, kaip 
jis savo darbus vadina, yra 
nepaprastas kantrybės ir de
talės kūrinys. Dailininkas 
ranka gamina molio virvutes 
ar juosteles, j a s įvairiai pina, 
lipdo, kur iant savo indus. In
dai įvairių dydžių, įvairių at
spalvių, bet visų spalvos že
miškos, kuo natūralesnės , 
spalvų aš t rumo ar ypatingo 
ryškumo niekur nėra. Kiekvie
nas indas žiūrovą kviečia jį 
paimti į r ankas , apžiūrėti 
nuostabiai kruopštų darbą. 

Rimas Sakalauskas , Lietu
vių dailininkų sąjungos narys, 
nuo 1977 metų dalyvauja pa
rodose ne tik Lietuvoje, bet 
Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, 
Vokietijoje ir Izraelyje. Vien 
savo darbų parodas turėjęs 
Vilniuje (1983, 1990, 1992) ir 
Kaune (1988). Yra prisidėjęs 
prie simpoziumų 1985-tais 
metais Panevėžyj, keramikos, 
ir 1997-tais metais Rokuose, 
plytų meno. 

Praėjusių metų parodoje Iz
raelyje išleistame kataloge 
apie Rimą rašė: „Akmuo, mo
lis, ir eskizai y ra Rimanto 
mėgstamiausia dailės techni
ka. Jis kuria skulp tūras iš ak
mens ir nuostabaus grožio 
kurinius iš molio. Savo eski
zuose sukuria komplikuotas 
kompozicijas, iš kurių plaukia 
ypatingas r i tmas, kaip dina
miškos gotikos architektūros. 
... jo kūriniai kar ta i s panašūs 
į puoduką, kar ta i s stalo for
ma, šventyklos ar bažnyčios. 
Kad supras tum kiekvieną (ku
rinį] reikia į jį žvelgti iš visų 
kampų, ir v i ršaus , ir iš 
apačios. Kūrinio apačia nule
mia jo apipavidalinimą — kū
rimo procesas preciziškas ir 
laiko reikalaujantis. J i s ma
tuoja savo energiją kiekvie
noje detalėje, lyg ateities 
žiūrovas galėtų pajusti kiek
vieną kūrybos taškelį — to

kiu būdu j i s pa.-iekia pilnu
tinės harmonijos jausmą, kū
riniai spindi ramybe ir ramu
mu. Santykiai jo kūriniuose 
arti meditacijos ir maldos". 

Rimantas Sakalauskas ne 
tik dai l ininkas, skulptorius, 
bet ir pedagogas — j a m peda
gogika lygiagreti meno sritis. 
Baigęs mokslus, jis dirbo su 
aklais ir silpnai reginčiais 
moksleiviais. Apie jį, kaip pe
dagogą, rašė Aldona Šim
kuvienė, („Mūsų žodisv, Lietu
vos Aklųjų dra .gijos centro 
valdybos žurnalas. 1981, nr. 
4). „Ypatingų sąlygų moky
kloje nėra. Keramikos būrelio 
užsiėmimai, kuriems vadovau
j a Rimas Sakalauskas, vyksta 

kiekvieną trečiadienį piešimo 
ir braižybos kabinete [Vil
niaus A. Jonyno aklųjų ir silp
naregių mokykloje]. ...Moky
tojas galvoja, kad visiškai ak
liems moksleiviams dėstyti 
piešimą netikslinga. Todėl 
kartą jis atsinešė moli'j ir 
pasiūlė ką nors nulipdyti. 
Koks kilo pagyvėjimas! Pasiro
do, akli ir silpnaregiai vaikai 
turi ypatingą formos paju
timą, jų j au t rūs pirštai tiesiog 
šlifuote nušlifuoja kūrinėlio 
paviršių. Taip "dažną piešimo 
pamoką vaikai su malonumu 
lipdydavo". Rimo diplominis 
darbas, bareljefas .,Luji Brai-
lis" puošia mokyklą. Anot 
Rimo, „Nenorėjau, kad mano 
darbas kur nors mėtytųsi, 
todėl bareljefą kūriau kon
krečiai patalpai . O kas geriau 
tiks aklųjų ir silpnaregių mo
kyklos biblioteka i-' Aišku, Luji 
Brailio portretas". Toliau rašo 
Šimkuvienė: „Centrinė barel
jefo figūra, vaizduojanti ak
lųjų rašto įkūrėjų, išdrožta iš 
raudonmedžio, ją supa nedi
delės varinės figūrėles. Tai 
Brailio rašto abėcėle. ...Au
toriaus tikslas ir noras, kad 
nematantys vaikai patys susi
pažintų su bareljefu savaran
kiškai, o mažieji, liesdami 
žvėrių, paukščių figūrėles ir 
raides, greičiau išmoktų abė
cėlę". 

Kiekvienas autorius, daili
ninkas, kiekvienas kuriantis 
žmogus, atsiveria savuose 
kūriniuose. Nematęs Rimanto 
darbų, apie jį patį gali dau
giau suprasti , pasiskaitęs ką 
kiti sako apie jo darbus. Kai 
96/97 metais vyko Kauno 
tarpdiecezineje kunigų semi
narijoje trečioji katalikų daili
ninkų kūrinių paroda, dalyva-
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Indas. 1981 !>'tuvoje; Vyginto 
Bugnio nuosavyb' ', baltas šamoti
nis molis, molio - įzūra; aukštis — 
25 cm Nuotr. Dangės Š i rvy t ė s 

Indas. 1998 (Izraelyje; Uzi Masla-
ton nuosavybe): rudas šamotinis 
molis, molio glazūra, kobalto drus
ka. Nuotr Alvydo Lukio 

Indas. 1998 i Lietuvoje; autoriaus 
nuosavybe1: rudas šamotinis molis, 
molio glazūra, kobalto druska; 
aukštis — 19 cm. Nuotr A. Lukio 
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Atlaiduose... Nuotr Viktoro Kučo 

Indas 1982 (Helsinkyje; Liavo ir 
Izabelės Ko\ u-kių nuosavybėn 
baltas šamotini.- molis, molio gla
zūra: aukštis - •*•"> cm. 

Nuotr Dangės Ši rvytės 

Indas. 1984 'Lietuvoje; autoriaus 
nuosavybei; rudas šamotinis molis, 
molio glazūra, kobalto druska; 
aukštis — 18 cm 

Nuotr Dangė* Širvytės 

vo ir Rimas Sakalauskas. Al
gis Uždavinys rašė „Kauno 
dienoje" (1996, gruodžio 2 p : 
„Apskritai paroda nepasižymi 
didele įvairove, nes sunku 
suburti menininkus, kurian
čius religine tematika — jų 
paprasčiausiai nėra tiek daug. 
Keramikas Rimas Sakalaus
kas eksponuoja išraiškingas 
terakotines plytas. Ant vienos 
jų galima perskaityti užrašą: 
"Tavo apgynimo šaukiamės'. 
Manau, kad šie žodžiai galėtų 
tapti visos parodos leitmoty
vu, kadangi tik dieviškojo 
įkvėpino dėka įmanoma die
viškas tiesas liudijanti kūry
ba, kuriai pritiktų ne tik ilius-
tryvi-didaktinė, bet ir litur
ginė rolė sunkiame dvasi
niame kelyje..." 

Elona Lubytė, („Meno sa
vaitė", 1992 m. saplio 9-15 d.), 
rašydama apie Rimo Saka
lausko Vilniuje, Menininkų 
rūmų parodų salėje, ekspo
nuojamus piešinius: „Visa pa
valdų ne jausminiam atsitikti
numui, o meditatyviam rytie
tiškam aiškumui..." 

Raminta Jurėnaitė, kada Ri
mantas buvo palyginus jaunas 
savo kūrybos metu, rašė: 
„Jauno skulptoriaus Rimo 
Sakalausko pirmoje persona
linėje keramikos parodoje 
(Dailės fondo vitrinoje) išryš
kėjo meninės koncepcijos indi
vidualumas. Savo keramikoje 
dailininkas naudoja vieną 
techniką. Iš molio masės jis 
pirmiausia suformuoja apva
lias ilgas juosteles, o tada, vy
niodamas jas spirale, išlipdo 
pačią indo formą. Kurdamas 
šia viena seniausių technikų, 
R. Sakalauskas suranda sa
vitų sprendimų. Išlipdęs indą, 
jis nesulygina šių juostelių, 
išsaugo jų struktūrą. Taip dai
lininko keramikoje pynės, iš 
kurių lipdoma forma, kartu 
sudaro ir jos dekorą. Orna
mentas apima visą indo 
paviršių, net jo dugną. Forma 
ir ornamentas šiuose darbuose 
neatidalomi. Molis čia neden
giamas puošniomis spalvingo
mis glazūromis. Pabrėžiamas 
keramikos gimimas iš pirmi
nių stichijų — žemės ir ug
nies. Spalva, faktūra, glazūra 
visuose kūriniuose — antra
eilės išraiškos priemones. Pa
grindinis dėmesys sukauptas į 
formų skulptūrinį išraiškin
gumą ir grafišką linijinį de
korą. Kiekvienas, keramikos 
kūrinys sukurtas, kaip kon
kretus, panaudojamas daiktas 
— didelis ar mažas indas, 
dėžute, skrynele, pagaliau sta
liukas. Kartu dailininko kera
mikai svetimas kasdieniškas 
buitiškumas. Negalima jos 
traktuoti ir vien kaip dekora
tyvaus meno kūrinio. R. Saka
lausko keramikoje nėra tiesio
giai vaizduojančių elementų, 
bet plastinio poveikio emocio
nalumu ji artima skulptūrai". 

(„Literatūra ir menas", 1983, 
liepa). 

Rimantas Sakalauskas, Ber
nardinų bažnyčios altoriaus ir 
Nidoje bei Juodkrantėje grani
to indų pašventintam vande
niui autorius, vienas Lietuvos 
gilios dvasios žmonių. Kaip 
tinkamai Aurelija Kiškelytė į 
savo aprašymą įtraukia aš
tuonis Kristaus palaiminimus 
(Matas 5, 3-10) ir rašo: „Ne 
veltui broliai pranciškonai, 
apie 1500 metus statydami šią 
bažnyčią, pasirinko aštuon
kampi bokštą, o šiandien jis 
tarsi atgimsta altoriuje'". 

Bokštas ir altorius ne atsi
tiktinas sutapimas! 

„ S T E B U K L Ų 
K E L I O N Ė " S U L M L 

Lithuanian Mercy Lift, lab
daros organizacija, jau nuo 
1990 metų rūpinasi ir remia 
Lietuvos medicinos sistemą. 
Šios organizacijos pastango
mis į Lietuvą yra pastoviai 
siunčiami labai reikalingi 
vaistai, medicinine aparatūra, 
organizuojamos įvairios ligo
nių švietimo ir gydytojų tobu
linimo programos. Nuo įsistei-
gimo prieš devynerius metus 
Lithuanian Mercy Lift, su lie
tuvių ir amerikiečių visuo
menės pagalba, išsiuntė me
dicinines paramos į Lietuvą, 
per 83 milijonus dolerių. 

Lithuanian Mercy Lift ren
gia kasmetini pokylį, šiais 
metais pavadintą „Stebuklų 
kelionė". Pokylis įvyks š.m. 
rugsėjo men. 25 d. Yvette 
VV'intergarden restorane Čika
gos miesto centre. Visos poky
lio metu surinktos aukos bus 
skiriamos Lietuvos ligoniams 
— ypač vaikams ir seneliams, 
kuriems medicinine pagalba 
yra labiausiai reikalinga. Po
kylio metu vykstančiai di
džiajai loterijai dosnūs LML 
rėmėjai — American Travel 
Service, vadovaujant Vytautui 
Lauraičiui, ir SAS oro linija 
paaukojo vertingą laimėjimą: 
tai du bilietai kelionei i Lie
tuvą. Kiti laimėjimai: 1.000 
dol., 500 dol. ir du 250 dolerių 
laimėjimai. Pokylio proga taip 
pat norima išleisti renginio 
programa — sveikinimų — re
klamų knygelę, kurioje bus 
išspausdinti LML rėmėjai bei 
sveikinimai. Visuomenės paro
dytas dėmesys pokylio proga 
suteiks daug džiaugsmo, vil
ties, ir tikėjimo stebuklų li
goniams Lietuvoj. 

Jei norėtumėte sužinoti dau
giau informacijos apie pokylį, 
sveikinimų reklamų knygeles 
ir laimėjimo bilietų įsigyjimą. 
prašome skambinti Marytei 
Nemickienei tel 708-442-8297 
arba Lithuanian Mercy Lift 
tel. 708-448-6173. 

V.J . 
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„LIEPSNOS" FABRIKAS VIRS 
MUZIEJUMI? 

Lietuvoje yra vienintelis 
degtukus gaminantis fabrikas 
— Kauno „Liepsna". Pigiausi, 
bet neblogi, šio fabriko degtu
kai kol kas gerai perkami, 
nors Lietuvos rinką užtvindė 
ir rusiški, ir švediški degtu
kai. Bet Smetonos laikų fa
briką — „Liepsną" dabar 
stengiasi užgesinti ir savi, ir 
svetimi. Tai ir taikantys 
kainų dempingą užsienio kon
kurentai, ir patys fabriko dar
buotojai, — rašo „Respubli
ka". 

Precedento neturintis atve
jis: „Liepsnos" direktoriui Vi
liui Bradžiukui iškelta bau
džiamoji byla, kaip jis pats 
teigė, už tai, kad neuždaro se
no fabriko. Dalis „Liepsnos" 
įrengimų labai seni. Seniau
sias įmonės agregatas gamin
tas 1930-aisiais. Jį kaunie
čiai siūlė įsigyti Švedijos mu
ziejui, bet užsieniečių tai ne
sudomino. Pagrindiniai fabri
ko įrenginiai pagaminti 1948 
metais, o naujausi — 1957 m. 

Kad kauniečiai neišgali nu
sipirkti kur kas našesnių 
įrenginių „patinka" tik 120 
„Liepsnos" darbininkų, nes 
jie turi darbą. Nors „Lieps
nos" žmonių darbas archaiš
kas, yra ir didesnė problema. 
Seni įrenginiai turi būti ap
tarnaujami žmonių tiesiogiai, 
iš labai arti. Dėl degtukų ga
mybos specifiškumo „Lieps
noje" nuolat pasitaiko savai
minių užsidegimų. Galimi la
bai sunkūs nelaimių padari-

' niai. „Liepsnoje" jau būta au-
kų. 

Bet fabriko darbininkai kol 
kas džiaugiasi, kad turi darbą 
ir pragyvenimo šaltinį, nors ir 
pavojingomis sąlygomis. Jei 
direktorius ar kitos instituci
jos, vadovaudamosi Saugos 
darbe įstatymu, „antikvarinį" 
fabriką uždarytų darbo birža 
pasipildytų nedirbančiais ir 
nebe pirmos jaunystės Vili
jampolės gyventojais, kurių 
dažnas neturi ir vidurinio iš
silavinimo. 

Bet fabriką gali sužlugdyti 
ir konkurentai. Švedai už
kariavo 10 proc. Lietuvos rin
kos, nors jų produkcija bran
gesnė už „Liepsnos". Bet ji 
gera ir gražiai supakuota. 

Švedijos degtukų kompanija 
degtukus parduoda 4 kartus 
pigiau negu Švedijoje, taip 
pat mažindama lietuviškų 
degtukų kainą. 

Didžiausi „Liepsnos" kon
kurentai — Latvijos degtukų 
gamintojai. Jie jau užkariavo 
40 proc. Lietuvos rinkos, par
duodami degtukus pusantro 
karto pigiau nei pačioje Latvi
joje. 

Lietuva yra priėmus Anti-
dempingo įstatymą ir galėtų 
bausti tokius gamintojus, bet 
neskubama sudaryti antidem-
pingo tarnybos, kuri konk
rečiai nagrinėtų tokius atve
jus. Kol tokia tarnyba bus 
sukurta, užsieniečiai gali suž
lugdyti „Liepsną". 

Pasak „Liepsnos" vadovo, 
verkiant reikia atnaujinti fab
riko įrangą. Šiuo metu 48,8 
proc. fabriko akcijų priklauso 
valstybei, likusi — darbinin
kams ir kitiems privatiems 
asmenims. Direktorius mano, 
kad užsienio investicijų būtų 
galima pritraukti, jei „Lieps
na" Lietuvoje turėtų mono
polį. Bet kol kas švedai mie
liau matytų bankrutavusią 
„Liepsną", negu kištų pinigus 
jai modernizuoti. 

MILIJONAI l 
„ROKIŠKIO SŪRT 

„Rokiškio sūris" pasirašė su
tartį su Europos rekonstrukci
jos ir plėtros banku, pagal 
kurią bankas investuos 46 
mln. litų į šią Lietuvos pieno 
perdirbimo įmonę. 

Pernai „Rokiškio sūris" tapo 
viena iš 11 Lietuvos pieno per
dirbimo įmonių, gavusių Euro
pos Sąjungos veterinarijos pa
žymėjimą, leidžiantį gaminių 
eksportą į Europos Sąjungą. 
Šiemet net 70 proc. „Rokiškio 
sūrio" gaminių parduodama 
Vakarams ir tik 30 proc. Rytų 
rinkai. 

Pasak Europos rekonstruk
cijos ir plėtros banko atstovų, 
Londono bankas skatina pel
ningų didesnių įmonių pa
žangą ir remia ilgalaikes per
spektyvas turinčius maisto 
pramonės sektorius. Londo
no Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko projektas su 
„Rokiškio sūriu" yra pirmoji 
tiesioginė daugiamilijoninė šio 
banko investicija į vieną 
įmonę, tačiau jokiu būdu ne 
paskutinė. Bankas pasiryžęs 
rimtai finansuoti maisto ben
droves, jei jos įrodys ryžtą ir 
sugebėjimą dirbti rinkos eko
nomikos srlygomis. 

R. Jakutyte 

M T A 

V i d u t i n i o a m ž i a u s m o t e r i s 
i e š k o i š s i n u o m o t i k a m b a r į 
arba m a ž ą b o t ą p r i v a č i a m e 

name. Skambint i vakarais , tel. 
7 0 8 - 3 7 1 - 4 5 6 0 . 

I e š k o m e p a t y r u s i ų d a ž y t o j ų , 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų p r i e m i e s č i u o s e . 
Te irauki tė s n u o 8 i k i 10 va i . 
v a k a r o t e l . 8 4 7 - 8 0 8 - 9 1 0 9 
angliškai arba rusiškai. *n* 

Parduodu Laser'90 m. 
auto; langai automat., 2 

durų, bėgiai turbo, 16 
vožtuvų. Kaina $2,000. 

Tel. 773-255-4946. 

Parduodamas automobilis 
Hyunday Excel 1989 m., 

hatchback. 2 durų, bėginis. 
$650. Tel. 708-422-2450. 

Lietuviais esame mes gimę. 
Lietuviais turime ir būt. 

Tą garbe gavome uigime. 
Jai ir neturim leist pražūt 

(J. Saucrveinas) 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773^67-0700. 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

P r i t y r ę s d a ž y t o j a s a t l i e k a 
v i s o k i u s d a ž y m o ir namų pa
taisymo darbus greitai, sąžiningai, 
k o k y b i š k a i . G e r o s r e k o m e n 
dacijos . Tel . 708-656-6599 

w c 

T a i s o m e g a r a ž ų duris ir 
įdedame naujas . (Taip pat 
spyruokles , kabel ius ir t.t.) . 

D irbame 7 d ienas per savaitę. 
T e l . 6 3 0 - 3 2 7 - 3 9 4 3 . 

Vyresnio suni tam porai 
i šnuomojamas 5 - 1 / 2 kamb 
butas (2 mieg.. valg., virtuvė. 

svečių kamb.) 63 PI. ir St. Louis 
Ave. Galima užimti rugsėjo mėn 

Tel. 773-778-6184. 
Mti. 

3O00N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618 

TEL. 773-489-4999 

5150 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5637 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

5058 S. ARCHER AVE, 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NILES OFFICE 
9509NJ^DLWAUKEE 

AVE., NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

Vtšaanuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, Wm£rw SPRINGS, ILIJNOIS T E L 708.839.1000 

Šeiig* pokylių salės - tinka įvairioms proęoma 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

(Telefonu | Lietuvą - t i k \ 
$033 per minutę! 1 

Skambinkite bet kuriuo I 
metu Tel. 630-243-8918J 

ĮJyjĘLŪJ DĖMESIUI 

KVIEČIAME JŪSŲ ATŽALAS 
INDIVIDUALIAI MOKYTIS 

K A L B O S L I E T U V U J K A L B O S 
Mokymas organizuojamas Danen, IL. nuo rugsėjo 4 dienos Dirbj kvalifikuoti 
specialistai Mokymo trukmė ir laikas pagal jūsų pasirinkimą. 
SVAUfil/'SlTJ1 jei pageidaujate patobulinti savo lietuvių kalbą ar nJybą. taip pat 

l 
mielai kviečiami. 
Registracija Td.630-724-1473 šeštadieniais 12 - 4 v.v. 
Fax. 630-724-1674 bet kunuo metu. 

Vadove 

35 iki 40 svočių 

Donamcc rviMii 

40 iki 60 svočių 

a l l O t f O O M 
6 0 iki 100 svočių 

100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

rl*f«;tt KCU 

125 M 175 svečių 

2 2 S i q 550 svočių 

T 
ralls to LITHUANIA 

from $0.22 per/min 

Great rates to the ręst of the world - any day, any time. 
*r* ForinformationcallLongDistancePost 
<=•»• 1-fiflfl-449-Q445 

Manufacturing 

MACHINE OPERATORS^ 
PUNCH PRESS OPERATORS 

STAHTING RATES 
Ist SHIFT 6 AM.-2 P.M. - S8.81/HR 

2nd SM«FT 2 P.M.-10 P.M. - $9 J1/HR 
3rd SHIfT 10 P.M.-6 AM. - $9.5sVHR 

WELDERS 
2nd SHIFT 2 P.M.-10 P.M. - J12.09/HR 

ASSEMBLERS 
Carpenter Ptyvvood Dept. 

Ist SHIFT 6 AM.-230 P.M. $8 59/HK 
2ndSHFT3P.M.-11.30P.M. S9.09/HR 

Symont Corporation, a Isetfng manufactury of st—I fabricated 
formina, eajutpmtnt used by the concrete construction industry. 
offtrs a full benefits pockage induding pcnsion pUn and a com-
pany matched 401 (k) plan Appiy or send resume to: Human 
Resources Dept. 200 E. Touhy Ave.. Des Ptaines, IL 60018. EOE m/f 

^SYMONS 
4tu»«idcMta 

For uniąue Lithuanian 
Arts and crafts, 
please visit 

ridan*. cam 

Detroito priemiestyje. Priedo prie 
algos mes jos apgyvendintume ir 

parūpintame automobili. 
Tel. 313-408-1515. palikite žinutę, 
mes jums atskambinsime. MM 

In Hkkory HilLs, IL, a nice 
condo for sale; 2* fl., 2 

bedrm., 1 - 1/2 bath, laundry 
rm., balcony Call evenings, 

td.708-598-8320. „,„ 

r>> you have six monts expenence m 
the follosving kind of work? Piggy-

back. rail yards. cross-town? We have 
the movės for the right Independent 
Contractors' CaB C& K Tracktng 
773-586-5055. Were in Chicago at 

6850 W 63rd Street Eat home 
cooking for a change. hug your kids 
instead of trying to remember wh»t 
they look likę Get off the road and 

I
mto a local operation. Mmt speak, 

srritt A anderetand Engltsh. M1M 

MAINTENANCE 
MECHANIC 

Your SMft Preferenee 
Symons Corporation, a leading 
manufacturer of steel fabhcated 
formtng eųuipment by the cocrete 
construction industry, has an open-
įng for a mulu-skiled Maintenance 
Mechanic with experience in in-
stalling, repairing and troubleshoot-
ing ptfnch presses (Minster's), 
w e l d i n g and other fabricating 
equipment You mušt have exper-
tise in hydraulic, pneumatic, elec-
trical and ekctrontcs We offer a 
full benefits package mcluding pcn
sion plan and a company matched 
401 (k) plan. Apply or s e n d 

Ir e s u m e t o : H u m a n Resourses 
Dept., 200 E. Touhy Ave., Des 
Pames . IL 60018. EOE m/T. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" pianu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo va i : kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
i e i td , 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

Kokybiškai at lkluune mažus ir 
d ide l ius n a m ų v idaus d a r b u s : 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladai , teL630-243-93>5 

Kokybiškai attekami ww namų 
išorės darbai: atolai, laiding". 
bosvarrattžiai, rnadnUMtonai, 
"porchaa" ir'decfcaT; rnOrtnirnaa, 
Tuck pdnlnr/. namų ii garažų 
remontas. Skambina Kaikaksui, 
M. 630-243-6424. 

k-
Pigiai 

kėjimai; leaattaojame po avarijų; atsta-
torae aMo.feoanetrija, užsakome dalis fe-
riaam kaiaa. aata— aaapam 

tfL7SS>2M4St6. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

ELEKTROS 
tVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DfsAUOMAS. 
Agvitas Frank Zapoat k Off. Mgr. Auka* 

S. Kana kat>a astuvttkai 
FRANKZAPOUS 

3 2 0 6 1 / 2 VVaatSGmaraat 
T«i f708) 424-6664 

(773)661-8664 

STASYS CONSTRUC1ION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'sidrnas", 

•soffits", •decks'. •gutters", plokšti 
ir "sningte" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i S.Bemm, fL 630441-1912., 

Unuamojaniaa 
apiildoiiiaa 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security" 

TeL 773-778-1451 

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

ALLCARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W 691h Street 
Tel.: 773-776-1466 

MOV1NG 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prtefiarnornts kajnoms. 
Orauolrnas parantuotas. 

GEDIM&AS 
773-925-4331 

CONSTIIUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas ..siding", 
atliekami cemento, .^umbing" bei 

kib namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, boaded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G. L. Quality Body Sbop 
Automobmai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti j Lietuvą 

- tssnisiOM* 
Skambinkite 815-723.7650. 

I e š k o m i darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 T.T., 
teL 708452-2110. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A v e . , Chicago , a 60638 

TeL 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai 
• Vestuvin ia i ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• S iunCir^e m ū s ų produktus UPS 

Atidaryta 7 u*_ -« savaitėje 

KAVINĖ 
390 N. Clark, Chicago, n 6OM0 

TeL 312444-7750 
« V B M , - Kepyk los produktai ir užkandžiai 

tlAJCE raRjrai m i e s t o centre 
^^) W Savaitgali uidaryui 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO ieima Michigan valatyoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina šorius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: šoriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Situos šorius rasite 
maisto parduotuvėse, .deli" skyriuje. Galite ^ ^ į t O H U L / ^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 "* 
arba per worid wide web: 
www.andrulischeese com ^ _ . ^ ^ 

ISjcMavi Fsrm CMSM Datry. inc 
4396 M—rton. PoMtsIn. MH 4M10 

GREIT PARDUODA 

Rt7MAX 
REALTORS 

arfc (773) S86-S959 
home (708) 425-7160] 
pigtr (708) 886-4919 • 

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

Realmart $Į 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
BttJ.77j.58Ml 00 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997 

O M * 21. 
Accent 

Homefinders 
9201S.Cicwo 
Oak Lawn. ISnas 60453 
Duskisas (706) 423-9111 
Voica Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Paoar (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairiu nuosavybių pirkimą ir pardavime 
mieste ir priemiesfiuose 

KM1ECIK REALTORS 

2 1 . 4365 S Arcfier Ave 
7922S.POWSkiRd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar,p»rktji namus 
kreipkitės į Danutę"May'er. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Čikagos iiaureje ir launoiuosc prietuaCIuoie 
perfcaK ar parduodam nuosavybes kropkuts 

Greitaa, 
profeaionalus 
iraaliningas 
patarnavimas 

COUDUiCU. 
a 4 N K C R C 

AUDRA 
KUBELIUS 

ISOgShemunAve. 
Evansioo. 0.6O301 
Business (847) 864-2600 
Fax(847) 475-5567 
Voktmail 
(847)465-4397 
Emai) 
akubiluis@aol.com 

Home Health Care IntLAgency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 į dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz. tel. 414-763-2615. 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicarits for 

Permanant Retidence! 

For free irrformation caR: 

1-773-282-9500 
OTt 00n0aWWwQ m Immtgrattoo to Canada 

www.mlAciiai.cofT> 

Perkate automobirį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo Šiandien! 

(630) 207 2748 

MĖLYNĖS! M Ė L Y N Ė S ! 
Galite pnsiuogauti patys, arba pirkti 
jau pnnnktu Važiuoti 1-94 iki Mi
chigan Exit 1 i New Buffalo. Toliau 
sekite ženklus i Mike's Bluberrtes. 
Atsivrfkite uogoms krepšelius. Čia 
graži vieta visai seimai pasidžiaugti 
garotoje Tel. 4 1 6 - 4 4 9 - 2 5 0 9 . 

http://www.andrulischeese
http://BttJ.77j.58Ml
mailto:akubiluis@aol.com
http://www.mlAciiai.cofT


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birulė Jasaitienė ir Aldona Smolksttene 
271 lVVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

DOKUMENTAI — 
KĄ SAUGOTI, KĄ IŠMESTI 

Yra žmonių, kurie nuo gy
venimo pradžios saugo kiek
vieną gautą popierėlį. Spintos, 
stalčiai, dėžės prikrautos po
pierių. O kada reikia kokio 
dokumento, tų popierių kro
voje juos rasti sunku arba vi
sai neįmanoma. Daugumas 
neturi vietos visiems popie
riams laikyti, todėl reikia 
žinoti, ką laikyti ir ką ižmesti. 
Daug sąskaitų ar kitų doku
mentų po kiek laiko yra be
verčiai. Įvairūs finansų specia
listai pataria, kokius doku
mentus reikia saugoti, kaip il
gai, ir kokius galima išmesti. 

1. Mokesčių mokėjimo 
dokumentai — „Tax re-
turns". Juos patariama saugo
ti bent 3 metus, o geriausia — 
net ir 6 metus. Žmonės dažnai 
saugo viską, kas turi numerį, 
nes galvoja, kad IRS gali to 
kada nors pareikalauti. Ta
čiau mokesčių mokėjimo doku
mentų kopijas ir kitus už-
darbio-išlaidų dokumentus ne
reikią saugoti amžinai. Nor
maliai IRS gali jus tikrinti 3 
metus nuo mokesčių mo
kėjimo užpildymo datos. Bet 
jei jūs užpildėt neteisingai 
savo užmokesčio sumą — ją 
sumažinote, tada IBS gali tai 
surasti ir 6 metų laikotarpyje. 
O jeigu is IBS pagaus, kad 
suktai užpildėte mokesčių 
dokumentus, tai nėra metų ri
bos, kiek jie atgal metų gali 
tikrinti. ; 

Sakykime, kad užpildėte 
mokesčius teisingai, duomenis 
paremiančius dokumentus, 
kaip sąskaitas už užmokėtas 
išlaidas, laiškus, kuriuose yra 
jums dėkojama už suteiktą 
labdarą, sąskaitas, susijusias 
su darbu namuose, galė
tumėte išmesti po 3 olėtų, bet 
dėl visako laikykite juos 6 me
tus. O senas mokesčių mo
kėjimo formų kopijas (old tax 
retumą), ypač tas, kurios pa
rodo nuosavybės pirkimą ar 
pardavimą, reikia saugoti, nes 
jos gal būti reikalingos atei
tyje. 

2. Algos čekių atkarpos 
(pay check stubs). Kiekvieno 
naujo čekio atkarpoje yra pa
teikiama visa reikalinga fi
nansinė — mokėjimų informa
cija, tuo būdu paskutinio čekio 
atkarpa suteikia viską, kas 
jums gali būti reikalinga ir 
ankstesnės atkarpos nereikia 

b. sąskaitą reikia saugoti, jei 
buvo nesutarimų dėl kainos, 
dėl užmokėjimo, mokesčio ui 
pavėlavimą užmokėti, arba jei 
jūsų kredito kortelė buvo 
kažkieno suktai panaudota ir 
pan. Tokias tna>f<*«« reikia 
saugoti kartu su pranešimais, 
laiškais ir užrašais, kada ir 
kaip tos problemos buvo iš
spręstos, jei negatyvi informa
cija pasirodytų jūsų kredito is
torijos pranešime ir jums 
reiktų tą klaidą atitaisyti 

4. Banko pranešimai, 
banko grasinti užmokėti 
čekiai (Canceled cheeks, 
Bank statements, ATM stips). 
Banko pranešimai padeda su-
siorentuoti, kokiame stovyje 
yra jūsų banko sąskaita. Pa
tikrinus pagal jūsų asme
niškus rekordus, jie gali boti 
išmesti, nes nėra reikalo juos 
saugoti keliasdešimt metų. 
Tačiau turite saugoti čekius, 
kurie gali būti reikalingi, pil
dant mokesčių formas: tai au
kos, mokesčių užmokėjimai, 
paskolų mokėjimai, namų re
monto ir t.t O kitus galite 
išmesti, kai subalansuojate 
savo čekių knygute. Jei jus 
nebalansuojate čekių kny
gutės, išrinkite čekius, kurie 
gali boti reikalingi, mokesčius 
pildant, o kitus išmeskite. 

6. Investavimu dokumen
tai (Investment records). Bet 
kuris dokumentas, kuris turi 
ką bendra su' pirkimu ar par
davimu vertybių popierių il
gainiui bus reikalingas, pil
dant mokesčių mokėjimo for
mas. Mėnesiniai pranešimai, 
gaunami iš Jbrokerage" ar 
„mutual funds" pranešimai, ar 
kas ketvirtį metų siunčiami 
pensįjos planų pranešimai, 
gali būti išmesti, kai metų pa
baigoje gaunate visą metinį 
pranešimą. Tą metinį prane
šimą saugokite. 

6. Apdraudė (Insurance pa
pers). Kad sužinotumėte, kaip 
ilgai reikia saugoti dokumen
tus, paklauskite savo apdrau-
dos agento. Klauskite, ką rei
kia saugoti ir ką jie turi savo 
bylose, nes jie dažniausiai 
saugo jūsų senas apdraudas. 
Senos automobilių apdraudos 
daugeliu atveju yra nereika
lingos. 

7. Gydymo — medicini
niai dokumentai (Medical 

galvojate, kad gal nupirktą 
daiktą grąžinsite, arba tol, kol 
galioja to pirkinio garantija. 

10. Korespondencija. Laiš
kai apie mokesčių pildymo 
dokumentus, kredito istorija, 
uždarytos sąskaitos, laiškai, 
kurie gali parodyti, kad ginčai 
dėl kurių finansinių nesusi
pratimų buvo išspręsti, turėtų 
būti saugojami visą laiką, o 
visa kita — galima išmesti po 
metų. 

Vieni žmonės saugo kiek
vieną popierėlį, kiti išmeta 
viską. Turi boti aukso vidurys 
— išmeskite, kas nereikalin
ga, saugokite, ko gali prireikti 
— bus daugiau vietos na
muose ir jums bus ramiau. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
:ag08 Tribūne" 7/9/1999. 

ESAME PER DAUG AR 
PER MAŽAI 

APSIDRAUDĖ? 

Amerikoje turime draudi
mus viskam: žmonėms, na
mams, automobiliams, daik
tams, ligoms, įvairiems nelai
mingiems atsitikimams ir t.t. 
Uolūs draudimų agentai daž
nai įtikina žmones, kad jiems 
reikia tokio ar kitokio draudi
mo net jeigu jie nesupranta 
kam. Todėl vieni žmonės turi 
tų draudimų per daug, o kiti, 
kurie agentų nepasiekiami ir 
kurie „taupo* pinigus, turi per 
mažai. 

Yra dvi pagrindinės tai
syklės .kuriomis mes turėtu
mėme vadovautis įsigyjant 
draudimus, tai: 

1. įsigyti apdraudą tik tiems 

saugoti. Jeigu gaunate viską* P«perwork). Jei esate uimo-
ir jokių ginčų neturite su darb- Mje dideles medicinos są 
daviu-algos mokėtoju, galite 
senas čekių atkarpos išmesti. 
Bet visada saugoti metų pa
skutinę čekio atkarpą, kad 
galėtumėte patikrinti darbo
vietės pranešimus apie jūsų 
uždarbį ir mokesčius. 

S. Užmokėtos sąskaitos. 
(Paid bills) Kredito kortelių 
firmų pranešimai, užmokėtos 
elektros, dujų, vandens, krau
tuvių, benzino stočių ir kitos 
užmokėtos sąskaitos gali būti 
išmestos, jei turite įrodymą, 
kad jas esate užmokėjęs. Ne-

atvejams, kuriems pats žmo
gus negalėtų susitvarkyti — 
užsimokėti; 

2. gerai apsižvalgykite, kad 
už mokamus pinigus gautu
mėte patį geriausią draudimą. 
Pats pagrindinis dalykas, ku
rio dauguma žmonių nedaro, 
tai per metus paaukoti vieną 
valandą savo laiko ir atidžiai 
perskaityti draudimo sutartį. 

Draudimų įstaigų specialis
tai pataria kiekvienam per
kant draudimą atidžiai susi
pažinti su kelių draudimo 
bendrovių siūlymais ir tik 
tada pasirinkti tinkamą ir ne-
perbrangią apdraudą. Tokiu 
būdu galite sutaupyti nemaža 
pinigų. 

Yra apdraudų, kurios yra 
jums siūlomos įvairių reklamų 
forma, bet jos jums yra nerei
kalingos. Štai keletas jų; 
„Credit life" — ši paskola yra 
siūloma, kai prašote paskolos, 
pvz., automobili perkant, bet 
ji yra reikalinga turbūt tik 
tiems, kurie serga nepagydo
ma liga, arba seniems žmo
nėms. »Flight insurance" — iš 
anksto apsidraudžiamą prieš 
skrendant, mokesčiai už ją 
eina firmos pelnui ir reklamai: 
apdraudą nuo vėžio ligos 
(.Cancer insurance'*), pagal
vokite, ar apsimoka nup kiek
vienos galimos ligos pirkti ap
draudą? Tai būtų labai 
brangu! Kita nereikalinga ap
draudą — tai „car-rental insu
rance" — jei turite kredito 
kortele ir mašinos draudimą 
tai tos apdraudos jus jau ap
draudžia. „Accident insu
rance" — tai dažnai siūloma 

pigia kaina apdraudą paštu. 
Jų vertė ir reikalingumas 
nėra dideli. „Mortgage insu
rance" — kuri yra siūloma 
namo pirkėjui, kad paskolos 
davėjas būtų apsaugotas. Bet 
gal jūsų namo kaina per ke
letą metų pakils, ir jums tos 
apdraudos tikrai nereikės. Vi
sada pasitikrinkite, ar ji jums 
yra reikalinga. „Appliance in
surance" — tai prailgintos ga
rantijos jūsų šaldytuvui ar 
VCB. Bet kodėl jums mokėti 
apdraudą, gal tie dalykai ne
suges, o jei suges, tai jų patai
symas gali kainuoti daug 
mažiau nei jūsų per keletą 
metų sumokėti pinigai tam 
draudimui. 

Būtinai reikia turėti namo ir 
automobilio apdraudas. Pirk
dami šias apdraudas, galite 
sutaupyti sumažindami mokė
jimus, pasirenkant kuo aukš
čiausią nurašymą (highest de-
ductible), kurį galite sau leisti 
(afford). 

Daug žmonių padaro klaidą 
— apsidraudžia mažai sumai 
— tokiai, kokia yra, sakykime, 
jų „net worth" — 100,000 do
lerių („net worth" tai sudedi 
visas savo pajamas ir turto 
vertę ir atimi skolas, kas lieka 
yra „net worth"), To neužten
ka. Pavyzdžiui, pasiėmėte 
100,000 dol. apdraudą, bet pa
darėte kam nors 500,000 dol. 
nuostolį. Ką tada darysite? 
Todėl reikia drausti didesniai 
sumai, kuri yra susijusi su 
įsipareigojimu — Jiability". 
Taip pat patariama pagalvoti 
apie „umbrella" tipo apdrau
dos įsigyjimą. Bet jei jūsų tur-
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tas yra mažas ir jūs esate, ad
vokatų žodžiais tariant, judg-
ment proor — t.y., neapsi
mokės iš jūsų atimti tą mažą 
turtelį kurį turite, tada pasi
rinkite minimalią apdraudą. 

įsigyjant sveikatos ap
draudą, venkite tokio tipo ap
draudų, kurios kartojasi 
„overlap". Sunku pasirinkti 
tinkamą apdraudą iš didelio 
skaičiaus siūlomų tiesioginių 
ar šalutinių 'gapj apdraudų. 
Jums čia gali padėti jūsų gy
dytojas ar jo įstaigos patyręs 
buhalteris. 

Jums reikia gyvybės ap
draudos („life insurance") tik 
tuo atveju, jeigu jūsų artimi 
asmenys finansiškai nuken
tėtų jums mirus. Jums reiktų 
invalidumo draudimo — „di-
sability insurance", jei jūs ne
mirtumėte, o taptumėte inva
lidu. Perkant gyvybės apdrau
dą, turite gerai apskaičiuoti, 
kiek jūsų šeimai — artimie
siems jos reikės jūsų mirties 
atveju. Jūsų šeimai gaunant 
jūsų darbovietės ir soc. sec. 
mokėjimus, kiek gali reikėti 
— 20,000 dol. per metus atei
nančių 20 metų bėgyje? Tai 

skaitąs, jas galite nurašyti 
kaip išlaidas, pildant mokes
čių dokumentus. Todėl sau
gokite užmokėjimus įrodan
čius dokumentus — aaskaitaa. 
Jeigu jūsų ligos draudimas at
siunčia pranešimą, ant kurio 
yra užrašyta „This is not a 
Dili", galite jį išmesti. Žinovai 
pataria saugoti dokumentus, 
kuriuose yra įrašytos neei
linės gydymo procedūros ar 
gydymo priemonės, ir apsilan
kymai pas specialistus, kurie 
nėra jūsų reguliarūs daktarai. 

{į tTAN AUiSMOaj 

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

bent jums reikia įrodyti mo- S i e dokumentai yra papildo-
kesčių nurašymuose padary- ma medianinė ligos istorija 
tas išlaidas jūsų verslo reika
luose, kitu atveju šios są
skaitos yra nereikalingos ir jų 
nereikia amžinai saugoti. 

šiai taisyklei yra dvi iš
imtys. 

a. skyrybų atveju, sąskaitos 
gali būti panaudotos, nu
sprendžiant, kuris sutuoktinių 
moka už vaiko išlaikymą, ir 
tada pildant mokesčių mo
kėjimo formas tą vaiką, ar 
vaikus, gali prisirašyti kaip 
išlaikomus asmenis; 

8. Namą dokumentai. 
(Home records) Saugokite vi
sus namų remonto dokumen
tus, jie bus reikalingi dėl mo
kesčių. Bet jei jos nuomojate 
butą ir saugojate senas sutar
tis, ar turėto namo dokumen
tus, specialistai sako, kad jos 
tik savo stalčius šiukšlėmis 
perkraunate. 

9. Krautuvhą garantijos ir 
sąskaitos. Garantijom pasi
baigus, išmeskite jas. Krautu
vių sąskaitas laikykite tol, kol 

Noone makes found-
trtp travH to Ltthuanrt 
ssssrand more conucntant 
thsn SAS. From Chtcago, we 
oMer daHy servtce to VMnlus wtth 
Just ©ne hassle-free eonneetton 
throoon Stockhotm. Our 4:30 p.m 
departure gfces you a retaed mom-
mg anrM far business or pieasure. 
When yoo're ready to retum, youli 
enjoy i s i s ssy travel back to 
Chicago through our Copenrtagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 

or Economy Oass, you can be 
sure our servtce wdl be wortd-dass, 

and wf aiow you to arrNe rested and . 
refreshed - afl for a reasonabte fare 
Rnd out wtiat a worW of difference 
SAS can make for your next trlp. 
Just cail your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more Infor
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 
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yra 400,000 dolerių. Galite 
pirkti mažesnę sumą, jei įmo-
kejimai neša procentus. Bet 
atminkite, atskaičiavus mo
kesčius ir pridėjus infliaciją, 
tai nėra daug. 

Amerikiečiai turi posakį — 
jūs niekada nebūsite per tur
tingas ir per plonas, bet daž
nai esate per daug apsidrau
dęs. Todėl kasmet peržiū
rėkite savo draudimus, nerei
kalingų atsisakykite, per dide
lius sumažinkite, jei per ma
žai turite, pridėkite, pasitar
kite su žmonėms, kurie žino 
draudimų prekybą. O pinigus, 
kuriuos sutaupysite, suma
žinę ar atsisakę nereikalingų 
draudimų, įdėkite į banką ir 
leiskite jiems augti. Kai jums 
reikės pinigų — turėsite. 

Naudotasi 1999 m. vasario 1 
d. „Chicago Tribūne" medžia
ga-

• Didžiausias žmogaus tur-^ 
tas nėra didelė gėrybių kie
kybė, bet jo charakterio aukš
tumas. 

Young 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

Now in Oak Lawn & Oiiand Park 
ALL PHONES 

1-773-52*0440 
SERVICES A VAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBA* LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

Vilniaus tarptautiniam* oro uoate sutiktas AB „Lietuvos avialinijų* (LAL) išsinuomotas dar vienas švediškas 
lėktuvas SAAB-2000. Nuotr. Eltos 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
Pa los Hills, IL 
708-974-4410 

. 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
PATI REIKALINGIAUSIA KNYGA 

Vaikučiai pabiručiai, jūsų laukia tikra švente! J Čikagą greit atvažiuos 
Vilniaus „Lėles" teatras, kuris jums parodys spektaklį, pavadintą „Cir
kas yra cirkas". Spektaklyje nutiks daug nuotykių, vaidins ir juokdarys, 
ir ką tik išperėta gegutė, ir maža varlyte. Į spektaklio veiksmą būsite 
įtraukti ir jus, mažieji žiūrovai! Atvykite į Jaunimo centrą rugpjūčio 14 
d„ šeštadienį, 2 vai.p.p. arba į Pasaulio lietuvių centrą Lemonte 
rugpjūčio 15 d., sekmadienį, 1 vai.p.p. {ėjimas - nemokamas. Teatrą glo
boja informacinė radijo laida „Studija R". 

„O, jeigu aš būčiau turėjęs 
šią knygą, kai pirmą kartą čia 
atvykau! Čia yra puikių pata
rimų", „rekomenduočiau kny
gą visiems naujųjų atvykėlių 
mokytojams, man patiko kiek
vienas puslapis", - taip rašė 
apie naująją Raimondos Mika-
tavage knygą „Imigrantai ir 
pabėgėliai" amerikiečių spau
da. Knyga j au buvo pasiro
džiusi anglų, ispanų, rusų, 
bosnų kalbomis ir buvo skirta 
naujai atvykusiems imigran
tams. 

1998 metais pasirodė ir lie
tuviškasis šios knygos varian
tas, kuris buvo pavadintas 
„Gyvenimas neribotų galimy
bių šalyje". Šią reikalingą 
knygą išleido Kauno leidykla 
„Šviesa", iš anglų kalbos ją 
puikiai išvertė D. Masilionis, 
redagavo V. Venclovas. 

Kodėl iš tiesų tokia vertinga 
ir reikalinga ši Raimondos Mi-
katavage knyga? Todėl, kad ji 

Kas „Draugo" gegužinėje, 
vyksiančioje rugpjūčio 22 d., 
trauks laimėjimus? Ir maži, ir 
dideli! Kad tų laimėjimų bū
tų, pasirūpino ištikimieji mū
sų skaitytojai ir rėmėjai: An
tanina Repš ienė , Anilė Ri
mas, Antanas Valavičius, 
Jonė Valait ienė, Vytautas 
Prialgauskas, Aldona Ra-
sutienė, L. Pl iūra, Dana 
Frizelienė, Julija Satins-
kas, Veronika Dubickienė, 
Ona Gudauskas , Jadvyga 
Rutkienė ir Nekalto Pras
idėjimo M. Marijos seserys 
Putname. Dėkojame už dova
nas, tačiau mielai lauktume ir 
daugiau. Juk linksma, kai vi
siems pasiseka! 

Rupjūčio 1 d., sekmadienį, 
12 vai.p.p. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje išgirsi
me kun. Algirdo Palioko, SJ, 
Pal. J. Matulaičio misijos ka
peliono, pasakojimą apie Lie
tuvą. Kviečiame pasiklausyti! 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", rugpjūčio 4 
d., trečiadienį, 2 vai.p.p. bus 
rodoma vaizdajuostė „Atvely
kis prezidentūroje su globos 
namų vaikais". Atvelykio 
šventę vaikams suruošė Al
mos fondas, joje dalyvavo pats 
prezidentas V. Adamkus, jo 
žmona Alma ir vaikai, kurie 
linksmai šoko, dainavo ir riti
nėjo margučius šventiškai iš
puoštame prezidentūros kie
me. Vaizdajuostę ..Seklyčiai" 
parūpino JAV LB Soc. reikalų 
tarybos pirm. R. Jasaitienė. 

ATEITININKU STUDIJŲ 
SAVAITGALIS 

Ateitinkų tradicinis Studijų 
savaitgalis Dainavoje vyks 
rugsėjo 3-6 d. 'JAV Darbo 
šventes savaitgalio metu). 
Paskaitas skaitys Darius Poli-
kaiti?. Augustinas Idzelis, Pra 
nas Pranckevičius ir kiti. Visi 
ateitininkai ir ju šeimos kvie
čiami da lwau t i . Prašoma ne
delsiant registruota Norinčių 
dalyvauti daug. kad vėliau ne
tektu gailėtis, jog visos vietos 
jau užimtos. Registracijas prii
ma Rita Venclovienė tel. 847-
940-0233. arba e-paštu i'ven-
clovas@aol.com K 

- tai tikras amerikietiško gy
venimo vadovėlis, pilnas pui
kių patarimų! Naujiesiems 
emigrantams išaiškinamos 
įvairiausios amerikietiško gy
venimo detalės, ypatumai, nu
rodoma, kaip sėkmingai prisi
taikyti. Knyga skatina pasit i
kėti savimi! 

214 puslapių reikalingiau
sias vadovėlis suskirstytas į 
kelis pagrindinius skyrius: 
santykiai, mokslas, pinigai, 
stambūs pirkiniai, pasirengi
mas karjerai, darbas, sveika
ta, saugumas, sėkmė ir pasi
tenkinimas ir kt. Kiekviename 
skyriuje labai populiariai ir 
prieinamai gvildenama ameri
kietiško gyvenimo sistema. 
Pavyzdžiui, skyriuje apie pini
gus aiškinama, kaip mokėti 
mokesčius, kaip apmokėti są
skaitas, kaip įsigyti finansini 
patarėją, kaip „užsiauginti", 
t.y. investuoti, pinigus, kaip 
rūpintis pensija ir socialiniu 

Muz ikos ir l i teratūros va
karas , kuris vyks šeštadienį, 
rugpjūčio 14 d., 8 val.v. už
baigs Dainavos lietuviškų stu
dijų ir poilsio savaitę. Vakaro 
programoje dalyvaus L. Ste-
pait ienė (sopranas), akompa-
niatorius M. Motekaitis, pia
nistė A. Naudžiuvienė, rašyto
jas V. Volertas. 

i r i i t oi i 

KVIEČIAMI NESENIAI IŠ 
LIETUVOS ATVYKUSIEJI 

Elizabeth, New Jersey, Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos klebonas Alfredas Žemei-
kis maloniai kviečia visus ne
seniai iš Lietuvos atvykusius 
tautiečius sekmadienį, rugpjū
čio 22 d., 11 vai. r. dalyvauti 
šv. Mišiose. Po Mišių visi kvie
čiami parapijos salėje pasi
vaišinti kava ir pyragaičiais. 
Čia bus gera proga paben
drauti ir susipažinti su sesele 
Dolorita, daugelį metų moky
tojavusia Šv. Petro ir Povilo 
parapijos mokykloje. Seselė 
prieš penketą metų Utenoje 
įkūrė šv . Klaros slaugos na
mus ir pati ten sėkmingai dar
bavosi. Dabar ji norėtų nese
niai į JAV atvykusiems lietu
viams padėti pasiruošti krikš
tui, pirmajai komunijai ir su
tvirtinimo sakramentui. Jei 
būtų porų, norinčių priimti 
moterystės sakramentą, ji irgi 
mielai padėtų jiems pasi
ruošti. Mes norime pakviesti 
visus neseniai atvykusius lie
tuvius įsijungti į seniausią 
New Jersey valstijoje esančią 
lietuvių parapiją, kuri prieš 
105 metus buvo pradėta nedi
delės krautuvėlės patalpose. 

Klebonas Alfredas Žemeikis 
laukia visų lietuvių, nepaisant 
kokiomis sąlygomis ar kuriam 
laikui jie į šį kraštą atvyko. 
Bažnyčios adresas: 211 Ripley 
Place, Elizabeth. N.J. 07206. 
Klebonijos telefono numeris 
yra 908-352-2271. Seselės Do-
loritos telefonas — 908-289-
6024. Atvykusių patogumui 
yra dvi aikštelės automobilių 
pastatymui. Atvykite ir kitus 
paraginkit atvykti. 

draudimu, kaip susikurti gerą 
kredito istoriją ir t.t. Naujieji 
atvykėliai taip pat gaus pata
rimų, kaip gauti vairavimo 
teises, kaip naudotis sveikatos 
draudimo programomis, kaip 
nusipirkti automobilį, kaip 
elgtis atsitikus avarijai ar už
puolus nusikaltėliui, kaip 
emigruoti ir susitvarkyti 
emigracijos dokumentus, kaip 
nusipirkti namą. Knygoje ap
rašomos pačios paprasčiau
sios, bet reikalingos žinoti si
tuacijos - kaip išsinuomoti bu
tą, kaip mokėti arbatpinigius, 
kaip nusipirkti kompiuterį. 
Raimonda Mikatavage nepa
miršta patyrinėti amerikiečių 
tarpusavio bendravimo prin
cipų, moterų ir vyrų santykių, 
o taip pat patarti, kaip 
išvengti konfliktų, kaip susi
rasti draugų. 

Dar viena patraukli knygos 
„Gyvenimas neribotų galimy
bių šalyje" ypatybė - tai leng
vai suprantamas, negriozdiš-
kas knygos dėstymo stilius, 
dažnai nuspalvintas Švelniu 
humoru. Knygą galima per
skaityti vienu užmoju. Mažie
ji skyreliai pradedami arba 
įžymiųjų žmonių posakiais, 
arba šmaikščiu išsireiškimu, 
arba tiesiog roko grupės „Fo
je" dainos ištrauka. Skyrelių 
pabaigoje - trumpi klausimai, 
patikrinantys, ar skaitytojas 
įsidėmėjo svarbiausius dalyk
us. „Kad ir kiek atvykėliai bū
tų praleidę laiko Amerikoje -
dešimt dienų ar dešimt metų, 
- ši knyga bus naudinga ir in
formatyvi. Labai rekomenduo
ju!", - taip apie šią knygą, 
skirtą naujiesiems emigran
tams, rašė James A. Cox, lei
dinio „Midwest Book Review" 

(„Vidurio vakarų regiono kny
gų apžvalga") vyriausiasis re
daktorius. 

Šios vertingos ir labai reika
lingos lietuviškajai bendruo
menei knygos autorė Raimon
da Mikatavage - lietuvių kil
mės amerikietė, į JAV su šei
ma atvykusi būdama dešim
ties metų - 1972-aisiais. R. 
Mikatavage su pagyrimu bai
gė Maryland universitetą, įsi-
gydama marketingo bakalau
ro laipsnį. Baigusi universite
tą, ji tęsė studijas tarptautinio 
verslo srityje. 1996 m. R. Mi
katavage įkorė „Melodrja 
books", spaudimų leidybos 
bendrovę, kurios pagrindiniai 
leidiniai skirti naujiesiems 
emigrantams. Be knygos „Gy
venimas neribotų galimybių 
šalyje", R. Mikatavage yra 
išleidusi dar kitas dvi knygas 
- "Your Journey to Success" 
ir "Satisfaction in the Land of 
Opportunity". Paskutinioji jos 
knyga „Gyvenimas neribotų 
galimybių šalyje" susilaukė 
pagyrimo žodžių iš įvairių 
bendrovių, nepelno siekiančių 
organizacijų, net ir iŠ Kongre
so narių. Be to, R. Mikatavage 
kiekvieną savaitę dalyvauja 

televizijos programoje „įkūny
tos svajonės" (Dreams is Ac-
tion), kurioje aptariamos Ame
rikos žmonių svajonės, tikslai 
ir darbai. Kiti R. Mikatavage 
televizijos seminarai „Kultūri
niai skirtumai" (Cultural Dif-
ferences) bei „Išsilavinimas, 
darbas ir pinigai" (Education, 
Work, and Money) buvo rodo
mi net keturiose valstijose. 
Amerikos lietuvės paruošta 
filmajuostė „Naujųjų ameri
kiečių mintys" ("Thoughts of 
New Americans") naudojama 
įvairių tautinių grupių apmo
kymo programose. R. Mikata
vage - taip pat ir „Dirvos" 
laikraščio nuolatinė talkinin
kė - ji veda skyrelį, skirtą 
naujųjų emigrantų gyvenimui 
aprašyti. 

Užsisakykite ir skaitykite 
puikią ir reikalingą R. Mika
tavage knygą „Gyvenimas ne
ribotų galimybių šalyje"! Kny
gos kaina - 14 dol. Čekį adre
suokite „Melodija books". Jį 
siųskite šiuo adresu: „Melodi
ja books", P.O.Box 689, Hamp-
stead, MD 21074. Tel. 410-
374-3117. Sėkmės! 

Paruošė E. Andrulytė 

I Pasaulio lietuvių centre vykstančius renginius bilietus visada parduo
da Irena Galinienė (kairėje) ir Aldona Palekienė 

v/Ws,/ss%Wsfa//s/ZV. m.. 
• Automobi l io , namų ir 

l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9 4 3 9 S. K e d z i e Ave . , 
Everjrreen Pk. , IL 60806-
2325. Tel. 708-422-3455 (ak.) 

• A l m o s fondai aukojo: 
Tauragės k lubas $300; A a. 
J u o z o Žvynio atminimą pa
gerbdama Janina Marks pa
aukojo $125; a. a. Jadvygos 
Kveč ienės atminimą pagerb
dami aukojo: Juozas ir Stasė 
Bacevičiai, Orland Park, IL, 
Stasys ir Judita Dargiai, Oak 
Lawn, IL, Vytas ir Irena Juškai, 
Burbank, IL, Egidijus ir Aldona 
Kaminskai, Orland Park, IL, 
Alfonsas ir Palmyra Snarskiai, 
Lockport, IL, Algis ir Danutė 
Zailskai, Chicago, IL, Kons
tancija Rožėnienė, Hot Springs, 
AR, Eugenia Tarienė, Chicago, 
IL, $135; a. a. Liudo Kairio 
atminimą pagerbdami Janice ir 
ScottThomas, Jeanne ir Harris 
Kai, Joyce ir Richard Lapp, 
Shirley ir Don Keath aukoja 
$ 110; a. a. Enni Czesna Racu-
nas atminimą pagerbdami G. I. 
Kinast ir K B. Marks aukoja 
$60; A l e k s a n d r a Pe tokas , 
Newport Beach, CA, aukoja 
$50. Almos vardu dėkojame ir 
reiškiame užuojautą velionių 
a r t i m i e s i e m s ! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 36-
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Našlaič ių globa", pažy
mint, kad skirta Almos fondui 
ir siųsti: 2711 West 71 s t . 
Street, Chicago, IL 60629. 

• A. a. B r o n ė s P e t r a v i -
č ienės atminimą pagerbdama, 
Sofia Liubartienė, Cave Creek, 
AZ, aukoja $50 Lietuvos našlai
čiams. Reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, o auko
tojai dėkojame! „ L i e t u v o s 
Našlaičių globa", 2711 We*t 
71 s t . S t r e e t , C h i c a g o , I L 
60629. M 

• A . a. K ę s t u č i o C i c ė n o 
atminimą pagerbiant, „Sau
lutei", Lietuvos vaikų globos 
būreliui, buvo suaukota $670. 
Aukojo: D. W. O'Malley, Šo-
liunai, Mikučiauskas, A. V. 
Reitneris, D. Ilginis, T. Chia-
petta, R. E. Modestas, G. B. 
Mikėnas, S. Krumplis, I. A. 
Draugelis, Z. Baltramonas, G. 
R. Rimkus, V. V. Mažeika, A. V. 
Underys, R. R. Poskočimas, V. 
J. Maleiška, L. A Žlioba, R. R. 
Ozga, L D. Tijūnėlis. „Saulutė" 
dėkoja už paramą vargingiems 
Lietuvos vaikučiams ir nuo
širdžiai užjaučia a. a. Kęstučio 
Cicėno žmoną Zitą, šeimą bei 
artimuosius. . »«£9 

• A. a. Ramono* S l o n s -
kytės atminimą pagerbdama, 
Gražina Stulpin-Gayes aukoja 
Lietuvos kaimo vaikams $50. 
Reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems o aukotojai dėko
jame! „ L i e t u v o s N a š l a i č i u 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2 7 1 1 
We*t 71 st. Street, Chicago , 
IL 60629. 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
išrūpint i „Sočiai security". 
E. Šumanas, te l . 1-708-720-
2651. (sk.) 

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo te i ses 
(Dnver's Lic), Illinois I J)., vizų 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. E d . Š u m a n a s 
1-708-720-2651 (sk.) 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia bei daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo: Alma bei Valdas 
Adamkai $240, tęsia berniuko 
metinę paramą; Aldona Ješ-
mant i enė $ 8 0 0 , t ę s i a trijų 
vaikų paramą ir prideda auką 
Šilalės Caritui; Elena ir Eduar
das Skališiai $240, tęsia ber
niuko metinę paramą; Milda ir 
šarūnas Landys $240, pradeda 
metams remti vaikutį; Nijolė 
Kersnauskaitė $20; William 
Lohff $ 5 0 dovana remiamai 
studentei; John Lapinski $60; 
Aušra ir Algirdas Sauliai $60; 
anoniminiai $600. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. tel . 
847-537-7949. T a s ID # 36-
3003339. 

• A. a. Barboros Bl ins-
t r u b i e n ė s atminimą pagerb
dami , artimieji, draugai ii 
paž į s tami aukoja Lietuvos 
vaikams - našlaičiams: I. Leo
nas, E. ir D. Bartkai, C. ir I. 
Kazlauskai, dr. J. ir A Kelertai, 
V. ir A Čepėnai, V. ir V. Mažei
ka, A Lingis, K ir E. Kriau
čiūnai, V. ir V. Machertai, ponai 
Girniai, L. ir B. Vanagai, M. ir 
A Klygiai, P. ir B. Bucai, R. ir 
N. Baniai, O. ir B. Kremeriai, 
A ir T. Kučai, Rejerų šeima, B. 
ir B. Nainiai. Viso suaukota 
$ 6 0 0 . Reiškaime užuojautą 
velionės artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! „Lie tuvos 
Naš la ič iu globos" komitetas, 
2 7 1 1 W e s t 71 s t . S t r e e t , 
Chicago , IL 60829. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matys i t e granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav . 
Lilija ir Vi l imas Ne l sona i . 
Tel. 773-233-6335. (sk.) 

ADVOKATAS 
ONTAItAS F. &k»felAS 
606&rotaidtd,CMcB«»n.60S39 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Chrflmės h* kriminalinės bylos 
«247&KedsisAx 

Chicago, IL 
TeL 773-776-8760 

Darbo vai ono 9 v j . iki 7 v.v. 
. 9 v j . iki lv.p.p. 

ADVOKATAS 

4W6W.63 8twst 
IL«M» 

•oJDrsofo") 
TSL77S-M44MI 

TeL •aO-m-OHO, LssssaS.lL 

• Balzeko l i e tuv iu kul
tūros muziejui pilnam arba 
pusei etato reikalingas bib
liotekininkas, turintis bib
liotekinį išsilavinimą ir kelių 
metų darbo patirtį. Skambinti 
773-5824500. 91402 

• DĖMESIO! VTOEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 SArcher Ave., Chicago, 
H, 60609. TeL 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas, (sk} 

• Dėmesio golfo mėgėjai! 
Korp! Neo-Lithuania vyr. val
dyba ruošia golfo iškylą š. m. 
rugsėjo 19 d. Iškyla bus naujoje 
Water*s Edge Golf Course, 
Worth Illinois. Visas pelnas 
skiriamas korporacijos Sti
pendijų fondui. Reikia užs i 
registruoti iki š. m. rugsėjo 1 
d. Prašome kreiptis į Edą Mo
destą teL 630-794-0500. *«i» 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road. 
TeL (773) 847-7747. rau 

• BALTTC MONUMENTS. 
1108 Araber Drive, Lement, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na-
M (sk.) 

Programoje: 

11:30 vai. Šv Mišios 

12:00 vai pietus 
atgaiva 
lietuviška muzika 
pabendravimas 

DRAUGO lUBIUEJINt GEGUŽINČ 
1999 m. rugpjūčio 22 d. , sekmadienį 

Tėvų Marijonų sodelyje prie „Draugo" 4 5 4 5 W 63rd Street, Chicago, IL 

Skaitykime ir remkime ,,DRAUGĄ " 

Gegužinės metu bus atidaryta 
administracija ir atliekamos 

paslaugos: prenumeratos 
pratęsimas, knygų stalas, 

lietuvišku dirbinių krautuvėlė, 
originalūs meno kūriniai, 

apžiūrėjimas dienraščio patalpų 
bei priimamos aukos spaudai 

remti 

mailto:clovas@aol.com
http://LssssaS.lL



