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Tikybos dėstymas mokyklose — 
Lietuvos moralės pradas 

Kaunas, rugsėjo 24 d. 
(Elta) — „Konstitucinė žmo
nių teisė leisti savo vaikus į 
mokyklą ir galimybė pagal 
tėvų norą mokykloje vaikus 
mokyti tikybos tikriausiai bus 
išsaugota", per Vatikano ra
diją pabrėžė Lietuvos Vys
kupų Konferencijos Švietimo 
komisijos pirmininkas, Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius. 

Pokalbi apie katalikų švie
timo ir auklėjimo būklę Lietu
voje iššaukė visuomenėje vėl 
pasigirdusios diskusijos dėl ti
kybos dėstymo. 

„Per nepriklausomybės me
tus, — sakė arkivyskupas S. 
Tamkevičius, — šioje srityje 
pasiekėme tikrai labai daug. 
Juk pradėta buvo nuo nulio. O 
dabar j a u yra didelis būrys ti
kybos mokytojų. Daug jaunų 
žmonių, pasirinkusių tikybos 
mokytojų kelią, siekia aukš
tojo išsilavinimo. Turime tiky
bos dėstymo programas. Ne-
besitenkiname vadovėlių ver
timais iš užsienio kalbų, jau 
turime ir savų autorių, kurie 
visai neblogai parašo". 

„Bet nuolatos ats iranda 
abejojančių, ar visa tai reika
linga". Arkivyskupas sakė 
bandąs juos suprasti. Sovie
tiniais laikais, kalbėjo j is , vis
kas buvo aišku: valdžiai rū
pėjo ne Lietuvos, o komunistų 
partijos tikslai. Šiandien, arki
vyskupo nuomone, taip pat 
„yra žmonių, kuriems Lietu
vos reikalai toli gražu nėra 
prioritetiniai". 

„Atsisakyti tikybos dėstymo 
mokyklose tai reikštų atimti 
iš daugelio augančių Lietuvos 
piliečių rimtus moralinius pa
grindus". Arkivyskupas apgai
lestavo, kad atsiranda žmo
nių, kurie labai norėtų tikybos 
dėstymą visai pašalinti a r 
bent nustumti į papildomų 
disciplinų pakraščius. 

„Tikiuosi, kad bus laikomasi 
Konstitucijos, ir tėvai ne tik 
artimiausioje ateityje, bet ir 
visą laiką galės leisti savo 
vaikus j mokyklą ir kad mo
kykla duos vaikams tai , ko 
nori jų tėvai", baigdamas 
pabrėžė arkiv. S. Tamkevi
čius. 

„Williams" pateikė Lietuvai 
ultimatumą 

Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Premjeras ir ūkio 
ministras penktadienį infor
mavo prezidentą Valdą Adam
kų apie paslaptyje laikomus 
naujausius „Williams Interna
tional" pasiūlymus dėl šios 
JAV bendrovės dalyvavimo 
privatizuojant „Mažeikių naf
tą". 

Informuoti šaltiniai „Wil-
liams" pasiūlymus apibūdino 
kaip grėsmingus. „Negalėčiau 
nei paneigti, nei patvirtinti", 
sakė premjeras Rolandas Pak-
sas, žurnalistams paprašytas 
pakomentuoti šią prielaidą. Jo 
ir ūkio ministro Eugenijaus 
Maldeikio susitikimas penkta
dienį su prezidentu nebuvo iš 
anksto planuotas. 

Po susitikimo su prezidentu 
nei premjeras, nei ūkio mini
stras nebuvo linkę leistis į kal
bas ir neatrodė patenkinti. 

BNS žiniomis, naujausius 

„Williams" pasiūlymus Ūkio 
ministerija gavo šiomis dieno
mis. 

R. Paksas sakė žurna
listams nenorįs išsamiau 
kalbėti apie pokalbį su prezi
dentu, nes daugelis jame svar
stytų dokumentų pažymėti 
užrašu „visiškai slaptai". 

„Williams" keliamos sąlygos 
buvo svarstytos ir ketvirta
dienį vykusiame V. Adamkaus 
susitikime su E. Maldeikiu ir 
finansų ministru Jonu Liongi
nu. 

Lietuva derasi su „Williams" 
dėl bendrovės „Mažeikių naf
ta" pardavimo sąlygų jau maž
daug pusantrų metų. Derybos 
dėl strateginio ūkio objekto 
pardavimo stringa, nesuta
riant dėl pirkėjo ir pardavėjo 
įsipareigojimų. Galimą san
dėrio naudą Lietuvai politikai 
vertina labai prieštaringai. 

Pasienyje buvo nuginkluoti 
baltarusių milicininkai 

Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Pasak Lietuvos Pa
sienio policijos departamento 
pranešimo spaudai, keturi 
Baltarusijos piliečiai buvo su
laikyti ketvirtadienį popiet pa
sienio ruože ties Apikartų kai
mu Šalčininkų rajone, maž
daug už 500 metrų nuo valsty
binės sienos. 

Trys sulaikytieji turėjo Bal
tarusijos įvijos rajono milicijos 
tarnybinius pažymėjimus. Vie
nas jų vilkėjo milicininko uni
forma ir turėjo tarnybinį pisto
letą „Makarov" bei apkabą su 
aštuoniais 9 mm kalibro šo
viniais. Ketvirtas sulaikytas 

* P e r tris vyriausybės 
nustatytus mėnes ius į Lie
tuvos policijos komisariatus 
įteisinimui buvo atnešti 874 
ginklai, 40,500 šaudmenų ir 
12 vienetų sprogstamų me
džiagų. Vyriausybės nustaty
tas laikas, kai žmonės, sava
noriškai atidavę ginklus, 
šaudmenis ir sprogmenis buvo 
atleidžiami nuo baudžiamo
sios atsakomybės, baigėsi ket
virtadienį. Kaune paskutinis 
ginklas — revolveris — polici
jai buvo perduotas prieš pat 
vidurnaktį. IBNSI 

baltarusis neturėjo asmens 
dokumentų, bet nustatyta, jog 
tai Gardino rajono gyventojas, 
kuris atsivedęs milicininkus, 
norėdamas išsiaiškinti jo gy
vulių vagystę. 

Iš Baltarusijos milicininkų 
paimti tarnybiniai pažymė
jimai ir ginklas. Už neteisėtą 
valstybės sienos perėjimą pa
žeidėjams iškelta baudžiamoji 
byla ir jie laikomi areštinėje, 
kurios vieta neskelbiama. 

Pasienio policijos departa
mento atstovas spaudai Rokas 
Pukinskas sakė, kad Baltaru
sijos piliečiai ir jiems iškeltos 
baudžiamosios bylos tolesnis 
tyrimas, remiantis dvišale tei
sinės pagalbos sutartimi, ar
timiausiu metu bus perduo
ti Baltarusijos teisėsauginin
kams. 

Iš milicininko paimtas gin
klas bus perduotas tyrimui, 
kad nustatytų, ar juo nepada
ryta nusikaltimų Lietuvoje. 
Apie įvykį informuota Užsie
nio reikalų ministerija. Už
sienio reikalų ministerijos 
Konsulinis departamentas 
apie įvykį pranešė Baltarusi
jos ambasadai Vilniuje ir Lie
tuvos ambasadai Minske. 

Nuotr.: (Iš kaires; Buvęs Lietuvos prezidentas Algirdai Brazą „skas, Vilniaus universiteto (VU) rektorius, prof. 
habil. dr. Rolandas Pavilionis ir dabartinis prezidentas Valdas Adamkus iškilmingame VU konferencijos atida
ryme. 

Vilniaus universiteto jubiliejų 
vainikavo šventinė konferencija 

Mana VVasna, Vi ln ius , rugsėjo 24 d. 
(Elta) — Penktadienį Vilniaus 
universitete (VU) įvykusi kon
ferencija „Vilniaus universite
tas istorijoje — istorija Vil
niaus universitete" užbaigė 
renginių, skirtų 420-ajam šios 
aukštosios mokyklos jubilie
jui, ciklą. 

J iškilmingą konferenciją 
pagerbti akademinės visuome
nės atvyko prezidentas Valdas 
Adamkus ir kadenciją baigęs 
valstybės vadovas Algirdas 
Brazauskas. 

VU Mažojoje auloje susirin
kusiems konferencijos daly
viams Vilniaus universiteto 
rektorius prof., habil.dr. Ro
landas Pavilionis priminė, jog 
minint garbingą jubiliejų, VU 
Garbės knyga pasipildė trimis 
mokslininkų pavardėmis — 
garbės daktarais tapo Miuns-
terio universiteto (Vokietija) 

rektorė prof. 
Krokuvos Popiežiškos teologi
jos akademijos (Lenkija) profe
sorius istorikas Ludvvik Piech-
nik bei Aalborgo universiteto 
(Danija) rektorius. Pasaulinės 
universitetų rektorių sąjungos 
prezidentas ekonomistas prof. 
Sven Lars Caspersen. 

VU vadovas pasidžiaugė, 
jog VU devynių Vidurio ir Ry-

l EitaI 

tų Europos aukštųjų mokyklų 
atstovai pasirašė naujo Euro
pos universitetų t inklo — Ste
pono Batoro kolegijos — įkūri
mo deklaraciją. 

Nuo pat rugsėjo pradžios 
seniausia Lietuvos aukštoji 
mokykla savo jubiliejaus pro
ga ruošė mokslinius rengi
nius: seminarus, konferenci
jas, rengė parodas, koncertus, 
susitikimus. Buvo pasodinta 
jubiliejinė universi teto giraitė. 

Vilniaus geto plakatai — JAV 
Senato rūmuose 

Vašingtonas, rugsėjo 24 d. 
(Elta) — Aukšto rango JAV 
pareigūnų ir parlamento na
rių dėmesio sulaukė Senato 
rūmuose Vašingtone atidaryta 
Vilniaus geto plakatų paroda. 

Drauge su Vilniaus Gaono 
žydų muziejumi parodą „Vil
niaus geto plakatai: žydų 
dvasinis pasipriešinimas" su-

„Philip Morris Lietuva" 
teisminis ieškinys negresia 

Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(Elta) — Vieninteliam Lietu
vos tabako produktų gaminto
jui „Philip Morris Lietuva" ne
gresia teisminis ieškinys, ana
logiškas pateiktam Jungtinėse 
Valstijose, nes Konkurencijos 
ir vartotojų teisių gynimo tar
nyba (KVTGT) neturi jokios 
informacijos apie svarbių duo
menų vartotojams slėpimą, be 
to, pagal galiojančią tvarką, 
ant kiekvieno cigarečių pake
lio yra perspėjama apie taba
ko žalą sveikatai. 

KVTGT Vartotojų teisių gy
nimo skyriaus viršininkas 
Vladas Rimkus sakė, kad kol 
kas nusiskundimų iš vartotojų 
dėl „Philip Morris Lietuva" ga
minių nėra gauta. Be to, pa
sak jo, nerasta ir klaidi
nančios reklamos ar netei
singos informacijos skelbimo. 

* Lietuva prisijungė 
p r i e Europos Sąjungos (ES) 
raginimų Baltarusijai nedel
siant ištirti žinomų opozicijos 
veikėjų dingimo aplinkybes. 
Drauge su ES Lietuva sveiki
na rugsėjo 3 d. prasidėjusias 
konsultacijas tarp Baltarusi
jos vyriausybes ir opozicijos, 
kuriose siekiama apibrėžti tei
sinius derybų pagrindus dėl 
kitąmet įvyksiančių parla 
mento rinkimų, opozicijos gali
mybių pasinaudoti valstybes 
kontroliuojama žiniasklaida 

i BNS i 

Tuo tarpu JAV Teisingumo 
departamentas šią savaitę ta
bako pramonės įmonėms, tarp 
kurių yra ir „Philip Morris 
Ine" bei „Philip Morris Compa-
nies", pateikė daugiamilijar-
dinį ieškinį dėl dalies išlaidų 
padengimo su rūkymu susiju
siems padariniams šalinti ir 
apkaltino per pastaruosius 45 
metus sąmoningai ir koordi
nuotai apgaudinejus vartoto
jus. 

„Tai yra nerimą keliantis 
reiškinys, kai politiniai mo
tyvai persveria teisėsaugos 
naudai bet kur: vyriausybės 
sprendimą, iškeldami bylą 
prieš savo valst; bės piliečius, 
įmones ar asmenis", teigia 
Timothy J. Lindoo, „Philip 
Morris" general.r.io teisininko 
pavaduotojas. 

Bendrovės „P'ilip Morris 
Lietuva" atstove -paudai Auš
ra Balčiūnienė įsitikinusi, kad 
JAV veikiantys .-tatymai lei
do pateikti tokį ii škinį tabako 
bendrovėms, ir Lietuvoje tai 
neturėtų grėsti, nes „Philip 
Morris Lietuva' yra „legali 
įmonė, gaminant, legalų pro
duktą". 

Lietuvoje vienintelė „Philip 
Morris Lietuva" turi leidimą 
gaminti tabako produktus, 
joje dirba apie 450 žmonių. J 
šią bendrovę „Philip Morris 
Enternationar investavo apie 
fiO miiiionu doleriu. 

rengė Lietuvos ambasada Va
šingtone. Ši diplomatinė atsto
vybė pranešė jau keletą metų 
iš eilės rengianti žydų genoci
dui priminti sk i r tus renginius 
ir susikaupimo vaka rus , bet 
pirmą kartą minėjimas su
rengtas už ambasados terito
rijos ribų. 

Rugsėjo 23-ąją min ima Lie
tuvos žydų genocido atminimo 
diena, taip pažymint datą, kai 
prieš 55 metus buvo nužudyti 
Vilniaus geto kal iniai . 

Žydų genocido a tminimo die
nos išvakarėse Vašingtone 
atidarant parodą dalyvavo vie
nas demokratų vadovų At
stovų rūmuose Tom Lantos, 
senatorius Richard Durbin, 
keletas Atstovų rūmų narių, 
taip pat Iždo sekretor iaus pa
vaduotojas S tuar t Eizenstat , 
Demokratijos plėtros centro 
prezidentas Allan VVeinstein, 
Valstybės ir Teisingumo de
partamentų pareigūnai , diplo
matai, JAV žydų, lenkų ir lie
tuvių organizacijų vadovai. 

Lietuvai atstovavo kultūros 
viceministre Ina Marčiulio
nytė, Seimo narys Emanuel is 
Zingeris ir prezidento konsul
tantas Julius Šmulkštys . Pas
tarasis perskaitė Lietuvos pre
zidento Valdo Adamkaus 
sveikinimą, kur iame pažymi
ma, kad Lietuva neužmiršo 
holokausto pamokų. „Prisime
nant beveik prieš 60 metų 
įvykusią tragediją, Vilniaus 
geto plakatų paroda primena, 
jog privalome padaryt i viską, 
kad būtų a tku r t a s teisingu
mas aukoms, kurių vienintelis 
nusikaltimas buvo tai , kad jie 
buvo žydai", sakoma preziden
to V. Adamkaus pranešime. 

Plakatų paroda Vašingtone 
veiks iki spalio 8 dienos. Iš Se
nato rūmų ji bus perkelta į 
Lietuvos ambasadą ir Va
šingtono žydų bendruomenes 
centrą. 

* P o A l g i r d o S a u d a r g o 
p a r e i š k i m ų — s u m a i š t i s 
Krikščionių demokratų parti
joje, tvir t ina „Lietuvos aidas"5 

(09.24). „Versiją apie ketini
mą suskilt i ir jungtis su 
Krikščionių demokratų sąjun
ga girdžiu pirmą kartą. Dialo
go del konkretaus susijungimo 
nebuvo", sakė LKDP valdybos 
narys Vytautas Bogušis. Ta
čiau spaudoje tokių prielaidų 
buvo. Paklaustas , iš kur jos, 
V. Bogušis sakė girdėjęs iš 
partijos kolegų — P. Gražu
lio, L Uždavinio, kurie priski
riami vadinamajam ortodoksų 
ir konservatorių sparnui, pa
sisakymų. Pasak dienraščio, 
dabar partijose vyraujanti 
kryptis — specialus kritinių 
situacijų kūrimas, kad būtų 
galima išlaikyti „valdžios va
deles". „Yra tam tikra lyderių 
kategorija, kurie, kuria krizes 
tam, kad išsaugotų savo lyde-
riavimą. Pirmininko sampro
tavimai apie galimą skilimą, 
savo vietininko suradimą ir 
taip išsaugotą partiją kelia 
klausimą : ką jis darė dvejus 
metus? A. Saudargas konkre
čiai neįvardija skilimo prie
žasčių. Nėra jokių motyvų, ar
gumentų, tik tuščios frazės", 
sake V. Bogušis. 

* V y r i a u s y b ė , a t s i žve lgu 
si \ e k o n o m i n ę s i tuaci ją , 
siūlys Seimui atidėti Trans
porto priemonių ir valdytojų 
civilinės atsakomybės draudi
mo įstatymo projekto svarsty
mą, nes dar vienas privalomas 
mokestis taptų per sunkia 
našta daugeliui Lietuvos žmo
nių. „Net ir įvertinus įvairias 
lengvatas pensininkams, ki
tiems socialiai remtiniems as
menims, toks privalomasis 
mokestis sudarytų keletą šim
tų litų per metus, o baudos ne
apsidraudusiems automobilių 
savininkams siektų net kelis 
tūkstančius. Kyla grėsmė, kad 
ne vienas senyvo amžiaus ar 
darbo netekęs žmogus apskri
tai turėtų atsisakyti automo
bilio", teigiama vyriausybės 
spaudos tarnybos pranešime. 

i Elta) 

Pet ras Vyšniauskas 
2000-sius sutiks su 

Čikagos meru 
V i l n i u s , rugsėjo 24 d. 

(BNS) — Jžymus džiazo muzi
kantas Pet ras Vyšniauskas su 
žmona pakviesti 2000 metus 
sutikti Čikagos mero draugi
joje. 

Illinois valstijos sostinės me
ras Richard M. Daley pakvietė 
po vieną sutuoktinių porą iš 
220 pasaulio valstybių di
džiausiųjų miestų dalyvauti 
„Tarptautinėje tūkstantmečio 
vakarienėje" Čikagoje. 

„Čikaga yra džiazo sostine, 
todėl mes nusprendėme, kad 
geriausiai Lietuvą reprezen
tuos saksofonininkas Petras 
Vyšniauskas", sake Vilniaus 
savivaldybės Kultūros ir švie
timo depar tamento direkto
rius Edmundas Zalpys. Pasak 
jo. kiekvienas miestas siūlė 
savo atstovus, iš kurių organi
zatoriai patys išrinko, kas da
lyvaus š iame tūkstantmečio 
palydėjimo renginyje. 

Šią savai tę P. Vyšniauskas 
jau gavo oficialų Čikagos mero 
pakvietimą. 

„Man yra malonu, nes Ame
rika yra džiazo tėvynė", sake 
muzikas. 

Visas keliones bei šešių 
v iešnages - I š la idas apmokės 
Čikaga. 

* Tėvynės są junga (Lie
tuvos k o n s e r v a t o r i a i ) at
sir ibojo nuo savo kolegės Ni
jolės Oželytės minčių apie ti
kybos dėstymą mokyklose bei 
Katalikų Bažnyčios vaidmenį 
Lietuvos visuomenėje. N. Ože
lytės nuomone, tikybos dėsty
mas mokyklose pažeidžia Lie
tuvos Konstituciją, tikėjimas 
pakeičiamas religingumu, o 
Bažnyčia susisieja su valstybe 
finansiniais santykiais ir tam
pa nelaisva. TS(LK) pirminin
ko pirmojo pavaduotojo Anta
no Stasiškio pareiškime rašo
ma, kad „N. Oželytės požiūris 
nesutampa su partijos pozicija 
šiais klausimais, o atspindi tik 
asmeniškas jos pažiūras". 
„Tėvynės Sąjunga besąlygiš
kai ir nuosekliai pasisakyda
ma už įsitikinimų toleranciją, 
visada pabrėžia ir vertina 
tradicinių konfesijų, ypač Ka
talikų Bažnyčios, pozityvų 
vaidmenį ir svarbą Lietuvos 
istorijoje bei dabarties gyveni
me", pabrėžiama pareiškime. 

* Sus i t i kęs su Lie tuvos 
žmogaus t e i s iu asociaci jos 
a t s tova i s , Baltijos jūros vals
tybių tarybos (BJVT) komisa
ras 0!e Espersen domėjosi ka
linamo Seimo nario Audriaus 
Butkevičiaus galimybėmis 
vykdyti parlamentaro parei
gas. Svečiui buvo paaiškinta, 
jog vienintelis politiko ryšys 
su rinkėjais yra koresponden
cija: A. Butkevičiaus padėjėjai 
atneša jam adresuotus laiškus 
bei reikiamą informaciją į Su
stiprintojo režimo pataisos 
darbų koloniją, tačiau visa 
korespondencija privalo perei
ti per kolonijos cenzoriaus 
rankas. O. Espersen buvo in
formuotas, jog A. Butkevičius 
negali rengti susitikimų su 
rinkėjais. Eitai 

* P r e m j e r a s Rolandas 
P a k s a s oficial iai pa re i škė , 
kad vyriausybė tikrai laikysis 
ankstesnių įsipareigojimų grą
žinti gyventojams nuvertėju
sius rublinius indėlius. Prem
jero atstovo spaudai praneši
me pažymima, kad „sustabdy
ti indėlių grąžinimą siūlo 
Tarptautinis, valiutos fondas, 
su kuriuo vyksta derybos dėl 
bendradarbiavimo memoran
dumo pasirašymo, tačiau įsi
pareigojimo šalies piliečiams 
vyriausybe neatsisakys", B.VS' 

* A n t r a d i e n i \ K a u n o poli
cijos komisariatą paskambi
nęs anonimas pasiūlė policijai 
pasiimti maišą sprogmenų ir 
šaudmenų, paliktą prie šiukš-
Hadėžės Ukmergės g-veje. Ru
siškai kalbantis vyriškas bal
sas policijai prisipažino bijąs 
atsakomybės ir padėjo telefo
no ragelj. Maiše nuo bulvių, 
kurį policija rado nuvykusi 
nurodytu adresu, buvo 5 sig
nalines minos. 3 sukomplek
tuotos puolamosios granatos 
„RG-42". 2 granatos „RPG-22". 
Policijos pareigūnai buvo 
nustebę, kad visi maiše rasti 
sprogmenys buvo visiškai nau
ji. Iškviesti Kauno Vytauto 
Didžiojo atskirojo jėgerių ba
taliono išminuotojai, apžiūrėję 
radini, nustatė, kad tai yra 
rusiški koviniai sprogmenys. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 25 d.: Aurelija. Kleo

pas. Ramvydė. Vaigintas. Vladislo
vas. Zelve 

Rugsėjo 26 d.: Gražina, Justi
na .Juste). Kipras. Kosmas, Vyde-
nis. 

Rugsėjo 27 d.: Sv Vincentas 
Paulietis. Adalbertas. Damijonas. 
Danyle, Daugile. Kęsgaile. Kovai-
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights. IL 60004 

„UŽBURTI METAI DAINAVOJE" 
1999 m . Dainavos J a u n u č i u Ate i t in inku s tovykla 

Karštą, drėgną liepos 5 d. į 
Dainavos stovyklavietę sugu
žėjo 133 stovyklautojai. 28 
štabo nariai ir 24 vadovai bei 
darbininkai. Juos visus čia su
būrė darbštus , kruopštus sto
vyklos organizacinis komite
tas; iš Daine Quinn. Rasa 
Kasniūnienė, Natalija Stukie-
nė, Vita Aukštuolienė ir Lore
ta Grybauskienė. Stovykloje 
padėjo Stefa Miškinienė. Šis 
nepailstantis vienetas, lyg 
burt ininkas stebuklinga laz
dele, sukūrė šią nepamiršta
mą stovyklą. Netrukus Daina
va prisipildė jauna, gyva ener
gija ir dienos prakaitas tuoj 
pavirto šiltu juoku ir burbu
liuojančiu entuziazmu. 

Stovvklos atidarvmui susi

mos Kristinos Kliorytes. O šių 
visų vadovų vadovai, tai yra 
vyriausi mergaičių ir berniu
kų vadovai, buvo Rūta Miku-
lionienė ir Marijus Gudinskas 
— jau šių pareigų veteranai — 
abu vaikų mokytojai, visų lau
kiami ir mylimi. 

Paskui šventėm šv. Mišias 
milžiniško Dainavos ąžuolo 
pavėsyje. Stovyklos kapelio
nas, kun. Algis Gudaitis iš Vil
niaus, savo švelniais, papras
tais žodžiais sujungė mus j 
vieną jaukią šeimą. Dingo 
abejones, ašarėlės kai kurių 
vaikų skruostuose, o jų vietoj 
atsirado šypsenėlės. 

Po skanios vakarienės, su
vežtos ūkvedės Stefos Vazne-
lienės ir paruoštos šeiminin-

Daine Quinn, š.m. JAS stovyklos vyriausia vadove, stovyklautojams 
praneša apie busimus Dainavos miestelio mero rinkiu.us. 

rinkę vėliavų aikštėje klausė- kes Vidos Radick, bei jos pa
mes kai Dainė Quinn. stovyk- dėjejų — Rūtos Trakūmienės 
los komendante, supažindino 
stovyklautojus su organizaci
niu komitetu, mokytojomis, 
kapelionu, vadovais ir vir
tuvės štabu. Sužinojome, kad 

ir Ritos Valaišienės, stovykla 
ruošėsi Dainavos istorijoj pir
mam susipažinimo „plaužui" 
'..pliažas" ir laužas). Apsiren-

datą/ę ir laukėme vakaro po
kylio sužinoti kas laimėjo. Ta
čiau apie vakarą ilgai nega
lėjom galvoti, nes tuoj pasken-
dom kasdieninėje stovyklos 
dienotvarkėje. 

Iš ryto. po vėliavų pakėlimo, 
pusryčių ir apsitvarkymo, vyk-

gę maudymosi kostiumais pa- davom būreliais į kasdien pa-
stovyklos tema bus „kelione sipliuškinom Spyglyje, o toliau sikeičiančias skirtingas pamo-
per užburtą kalendorių". Kiek 
viena diena taps skirtingu 
mėnesiu, kupinu lietuviškų 
švenčių, papročių ir istorijos. 

Ilgai nelaukdami, būreliai 
susirinko valgykloje išsirinkti 
būrelių vardus bei sukurti ati
tinkančius plakatus. Pirmasis 
būrelis, vadovaujamas Da
riaus Norvilo, tapo Lietuvos 
kareivėliai. Antrasis būrelis, 
vadovaujamas Simo Laniaus-
ko, išsirinko „Daržo baidykles" 
pavadinimą. Rimo Sidno va
dovaujamas trečias būrelis vi
sus atvėsino, tapdami „Sniego 
seniais". Ketvirtas būrelis, va
dovaujamas Aro Joniko, tapo 
„Ūkininkais, o Adomo Taut
kaus penktas būrelis išsivystė 
į „Sv. Jono vabalėlius". Šešta
sis, vyriausias berniukų būre
lis tapo -Avinėliais", kuriuos 
globojo „piemenėli?" vadovas 
Matas Laniauskas. Mergaičių 
būreliai prasidėjo gausiu sep
tintu būreliu. Jos tapo ..Pete
liškėmis", o jas „gaudė" vado
vės Austė Kuolaitc. Vija Sid-
rytė ir Daina Valaityte. Aš
tuntas būrelis, vadovaujamas 
Ventos Civinskaitės. pasirinko 
„Dainavos vabalų" vardą. O 
Dainavoj vabalų netrūksta — 
ypač „Širšių" (devintas būre
lis. Aleksos Valiulytės globoji. 
Dešimto būrelio ..Dovanelės" 
visiems patiko, o tos „Dova
nelės" priklausė Linai Sirgė-
daitei. Vienuoliktas būrelis. 

susėdę ant smėlio kranto dai
navom, juokėmės ir geriau su
sipažinom su vadovais, kurie 
atkeliavo iš vandenų save pri
statyti. Neatsiliko ir virtuvės 
darbininkai (Rima Kuprytė. 
Lukas Laniauskas. Audra Va
liulyte. Linas Šaulys. Donatas 
Valaiša ir Darius Radvila), 
įrodydami, kad jų talentai ne
išsemiami, kaip Dainavos 
„Kool-Aid". Nuvargę, pasisoti
nę naktipiečiais įsijungę daug 
vėduoklių, sapnavom apie „už
burtą kalendorių". 

Skardūs varpai išbaidė visų 
miegus. Štai antradienis — 
vasario mėnuo — Nepriklau
somybės šventė. O varpai 
skelbė visiems, kad Lietuva 
laisva ir laikas įkurti naują 
miestą vardu Dainava. Būre
liai tapo įvairiomis ministeri
jomis — finansų (sukūrė nau
jus pinigus), kultūros (ruošė 
inauguracijos pokylį), komu
nikacijos (paruošė spaudos 
pranešimus!, gamtos apsaugos 
''sugalvojo taisykles), miesto 
apsaugos I pravedė treniruotę 
audros atveju), vidaus reikalų 
i sukūrė herbą, vėliavą, gatvių 
pavadinimus) ir švietimo (su
ruošė lietuvių kalbos naudoji
mo ir mįslių sprendimo kon
kursą'. Rinkimų komisija pa
siūlė kandidatus Vaivą La-
niauskaitę ir Algį Aukštuolį 

kas. 
Rita Klioriene. žymi muzikė, 

savo dainavimo pamokoje mus 
tiesiog užburdavo. Jos paruoš
tas dainynėlis „Aš išdainavau 
visas daineles" supažindino su 
senomis ir naujomis lietuviš
komis dainomis. Nauja dai
nelė „Briedžiukas" nubalsuota 
stovyklos mėgstamiausia dai
na. Dar ir dabar ausyse girdisi 
refrenas „Klebu-klebu-klebu 
klebšt...". 

Pranas Pranckevičius. nau
dodamas atgaivintu gamtos 
takeliu, apvedžiojo kiekvieną 
būrelį aplink visą Dainavą. 
Stovyklautojai turėjo progą 
pamatyti Dainavos neapšlifuo
tą grožį, pastebėti laukinę 
augmeniją, susipažinti su kai
myniniais arkliukais ir pauo
gauti. Kai kurie būreliai net 
įkopė į Rambyno kalno vir
šūnę. 

Ateitininkų ideologijos pa
mokoj Ona Daugirdienė ir Ži
vilė Vaitkienė apibūdino pag
rindinius ateitininkijos bruo
žus, istoriją ir galvoseną. Dis
kutuodami penkis ateitininkų 
principus, stovyklautojai pa
gamino medines laiškų laiky
mo dėžutes, papuoštas ateiti
ninkų ženkleliu. 

Marijus Gudinskas pravedė 
„Laiko raketos" pamoką, ku
rioje kiekvienas stovyklauto
jas turėjo progos pareikšti sa-Dainavos mero pareigoms. 

Dienos metu kandidatai būvu vo mintis video juostelėje. Ši 
vadovaujamas Viktutes Su- reklamuojami plakatais, sagų- juostelė bus saugiai padėta 
šinskaitės. pasivadino ..Span- temis ir iškalbomis. Abu daug minint 2000 metus ir tolimoje 
guolemis". o paskutinis — Dainavai prižadėjo — baseino, ateityje bus vėl rodoma. Gal 
dvyliktas būrelis pasivadino šaldymo sistemos ir 1.1. Visi dabartinių stovyklautojų vai-
„Vandens lelijomis", saugoja- balsavome už geriausią kandi- kai ją stebės? 

^ — •' ""JPMJI 
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Šių metų laikraštėlis, pirmą 
savaitę redaguojamas Grasil
dos Petkuvienes, o antrą sa
vaitę Romos Kuprienės, tikrai 
atspindi vaiku kūrybingumą. 
Jame įdomūs dienų aprašy
mai, nuostabus piešiniai bei 
kiekvieno būrelio tinklalapis 
su būrelio nuotrauka, pieši
niais ir asmeniškais pasisaky
mais. Seka mokytojų, vadovų 
ir virtuvės darbininkų apklau
sinėjimai, Olimpiados žaidy
nių rezultatai, stovyklautojų 
statistika, Dainavos istorijos 
trupiniai, galvosūkiai ir visos 
stovyklos adresai. 

Lionės Kazlauskienės lite
ratūros pamokoje pažvelgėm 
kaip naudojamas lietuviškas 
žodis nuo paprasčiausių liau
dies pasakų iki žymių poetų. 
Skaitėme ir matėme vaizda
juostes apie E. Mieželaičio 
„Zuikį puskį" ir B. Pūkelevi-
čiūtės „Skraidantį paršiuką", 
nagrinėjom berniukų klaidas 
A. Barono pasakose, sužino
jom apie velnius, raganas, vai
duoklius ir laumes liaudies 
pasakose, skaitėm Vilniaus 
miesto legendų ir stebėjom 
įspūdingą A. Kulbio filmą „Le
genda apie geležinį vilką". 
Taip pat susipažinom su J. 
Kaupo „Daktaru Kripštuku" ir 
J . Biliūno „Liūdnom pasa
kom". Vyriausios mergaitės 
nagrinėjo J. Aisčio ir V. Ma
černio jausmų kupiną poeziją. 

Rūtos Saliklienės meno pa
mokoj stovyklautojai turėjo 
progos kurri su įvairiausiomis 
meninėmis medžiagomis. Iš 
mažyčių plytelių lipdė pa
veikslus, vėlė vilną į kamuo
liukus, degino paveikslėlius 
medyje, k i re gyvuliukus iš 
kriaukliuku. klijavo įvairia
spalvius kolažus. dažė pa
veikslus. Vįsi rado smagių 
projektų. 

Religiniai pašnekesiai su 
kun. Algiu suteikė vaikams 
progą pamastyti apie jų dvasi
nį gyvenimą, pakalbėti apie 
vertybes ir artimiau susipa
žinti su DM -ulių. 

Sporto p.i.-nokoje niekas ne
nuobodžia^,. Asta Razmienė 
su padėjėjais Kęstučiu Aukš
tuoliu ir S;;'jlium Klioriu pra
vedė kvadratą, futbolą, skren
dančių lėk;••ių žaidimą, vėlia
vėles ir įvairius kitus žaidi
mus. Vaikai irgi turėjo progos 
Mt t i per vivutę. išmėginti te
ms, i. imki;:.; jr krepšinį. Spor
to aikštė judėjo ir krutėjo. 

-Jnlii i Narutiene šiais me
tais vėl sugrįžo pravesti pra
moginiu <- ių pamokas. Nau
dodamasi . nkų megstamiau-
sia muzika ji juos išmokė 
iv.nriausiu>- pramoginių šokių 
/mgsnius. Buvo nuostabu žiū
rėti kaip stovyklautojai noo 

širdžiai repetavo, lyg ruošda
miesi savo vestuvių pirmajam 
šokiui. 

Stovyklautojai, kurie lankė 
Vakarinių programų/Dienos 
temos pamokas, pravedamas 
Silvijos Radvilienės ir Vitos 
Aukštuolienės, dažnai prisi
dėdavo prie tos dienos temos 
pristatymo, vakarinių prog
ramų vaidinimų, ar kokia nors 
bendra ruoša. Stovyklautojai 
susipažino su programos pra-
vedimo eiga bei projekto įgy
vendinimu 

Po šių rytinių pamokų, pie
ta ud a vom, poilsiaudavom, 
maudydavomes Spyglyje ir 
valgydavom pavakarius. Pas
kui keliavom į mūsų pačių pa
rinktus užsiėmimų būrelius. 

Chorelis, pasivadinęs „Dai
navos aidai", puikiai išmoko 
įvairiausių dainų — ir seno
viškų, ir tarmiškų, ir naujo
viškų Ritos Kliorienės dainų 
lobynas sklidinas, o jos entu
ziazmas dainai užkrečiamas. 

Kita nuostabi mokytoja, tai 
Rūta Mikulionienė, kurios 
Dramos būrelis paruošė net 
du vaidinimus. Pirmasis buvo 
„Bebenčiukas, dvi seserys ir 
laumė", lietuvių liaudies pasa
ka, kurioje matėme kalbančią 
obelį, tiltą ir duonkepį. Pa
grindinį laumės vaidmenį vai
dinusiai stovyklautojai susir
gus, Rūta Mikulionienė pati 
apsiėmė paskutinę minutę 
vaidinti. Koks talentas! Antra
sis spektaklis „Marsiečiai, 
saulė ir krikščionys". Tai labai 
juokingas vaidinimas apie 
marsiečius, ieškančius žemėje 
gerų, dorų žmonių; apie Marso 
karalaiti, norintį tapti kunigu 
ir apie lietuvaitę, ieškančią 
meilės. 

Lionė Kazlauskienė 

(Bus daugiau) 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų 
gydymas, chiropraktika.manuahne 

terapija, akupunktūra. 
7271 S. Harlem, BrWgeview, IL 

60455. TeL 708-594-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tai. 773-434-2123 

M M pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLODKA, PA-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybes 

6222 S.PuJaeJd Rd, Chicago, 
IL 60629 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
DANTU GYDYTOJAS 

21470S.Ma*iSt 
— — ą IL 60443 
Tel. 706-7460033 

Valandos pagal susitarimą 

DAUA A CEPELE, D.D.S. 
DANTU GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TWr/Park, IL 60477 

706-614-6171 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Raz. 706-246-0087 arba 706-246-6581 
6448 S. PiiaskJ Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 
Rez 708-422-7807 
Kab 773-562-0221 
Valandos susitarus 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 HkjhUnd Ave., Ste. 201 
(tkenat g*fv«t nuo Good Samtrtttn Igonmtt) 

Domters Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

vmndos tuMtrut 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AI2DAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRUnGUA 
6132 S. Kedzie Ave, Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeat Ave. 
OrtandPark 

706-349-8100 
Valandos Kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192WaHerSt.,Lemont. IL60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113, 

Joiet, IL 60432 
TeJ. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTU GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HfcfcoryHMe 

Tel. 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
SBUOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MEDICAL CUNIC 
15505-127 St. Lemont, IL 60439 
Priklauso PsiOS Communrry Hospitai 

Silver Cross Hosprtal 
Valandos pagal susitarimą 

TeL 630-257-2265 

CvtUmc Diagnoam, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTU GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie, CHICAGO. IL 60652 
TeL 773-736-1540 artos 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSKJS, MD 

GREOORYSUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužėrimų darbovietėje ir sporte bei 

kl vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Ubertyville 

DR DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhemi Rd. 
VVeateheater. IL60154 

Te). 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel . 708-422-8260 

Dr. RUSSEU MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką. Vai. susitarusi, arba ne: 
pirmd. 11-7, antrd. 9-5, treed. 
10-6, penktd. 10-4, kas antrą 
sestd. 10-2. 1443 S. 50 Ave., 
Cicero, IL TeL 706-652-4159. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HiJIs, IL 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - SlRD'lES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTU GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory H«s, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D, S.C. 
Specialybė - Vidaus Kgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą. 

GEDAS M. ORINIS, MD 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medical Center 

10400 75 St Kenceha, Wl 53142 
(414) 697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

6J0-U2-9400 
Valandos pagal .susitarimą 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTU GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t , Burbank. IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 81, Chteago, IL 
Tat. 773-736-5556 

4707 S. OUbsrt, La Grange. IL 
Tel. 706-352-4487 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-566-3166 
Namų t»J. 847-361-3772 
6745 West 63rd Street 

Vai pirmd ir ketvd 3 v p p G , p p 
Kitomis dienomis - susitarus 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tei. 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

TeJ. 773-735-7709 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU GYDYTOJAS 

Center for hetp. 
1200 S. York.Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos susitarus. 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
Fellovv: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 61stAve. 
Hobert. IN 46342 

(219' 
Fax (219; 

947-5279 
947-6236 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Cerlified. Internal Medrcme 

Valandos josu patogumui 
Hory Crosc Profeeaional Pavibon 

3 fl. South 
Lithuanian Ptaza Ct. at Califomia Ava 

Chicago. IL 60629 
Tel 773-471-7879 



Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

• Š v č . Mergelės Mar i jo s 
a p š m e i ž i m ą Brooklyno m u 
ziejuje pro tes tuo ja N e w 
Y o r k o m e r a s Guiliani, sulai
kydamas miesto 7 mil. dol. 
paramą muziejui. Meras mu
ziejaus pareigūnams aiškino 
— jeigu norite išstatyti dram
blio mėšlu apdrabstytą Mari
jos paveikslą ir kitus įžeidan-
čius eksponatus, tai patys nu
sipirkite muziejaus patalpas 
iš mokesčių mokėtojų, o nerei
kalaukite visuomenės išlaiky
mo. Muziejaus pareigūnai ap
stulbę, direktorius teigia, kad 
„Saatchi Collection" ekspona
tai „provokuoja bei apdovano
ja žiūrovą", kiti šaukia — cen
zūra! Eksponatų tarpe yra 
minėtas Marijos paveikslas, 
žinomo nuteisto vaikų žudiko 
užjaučiantis pavaizdavimas, 
chemikaluose plūduruojančios 
perpjautos kiaulės ir pan. (AP, 
Brooklyn Museum of Art web-
sitej 

• B u v o r e t a s a t s i t i k i m a s 
— F B I agen ta i viešai k r i t i 
k a v o savo v i r š in inkus Tei
sės departamente už bloka
vimą prez. Clinton perrinkimo 
kampanijos lėšų skandalo ty
rinėjimo. Agentai Senatui aiš
kino, kad vyr. prok. Reno vie
na sakė, o kita darė: Reno 
tvirtino, vedanti stiprų šių 
įtariamų nelegalumų tyrinė
jimą, o draudė agentams ap
žiūrėti įtariamu nusikaltėlių 
gyvenvietes (pvz. Charlie 
Trie>; -nors pne jų namų 
budėdami agentai matė ir 
pranešė, kad dokumentai bu
vo naikinami, o išmestose 
šiukšlėse rasta informacija ro
dė, kad Trie vis tarėsi su Bal-
taisiais rūmais. To nepaisant, 
agentams buvo įsakyta — ne
galima tirti bet kokius reika
lus, susijusius su pinigų parei
kalavimu už susitikimą su 
prezidentu. (AP) 

• T e i s ė s d e p a r t a m e n t a s 
i škė l ė t a b a k o į s t a i g o m s 
bylą, reikalaujančią per 200 
milijardų dol. padengti rūko
rių sveikatos išlaidas. Teisi
ninkai aiškina, kad bylos pa
grindai netvirti — vyriausybė 
toliau finansiniai remia taba
ko ūkininkus ir uždirba dau
giau nuo cigarečių pakelio 
mokesčių negu tabako įstaigos 
uždirba pelno. (WSJ) 

• „ P u b l i s h e r ' s C l e a r i n g 
H o u s e " įs ta iga a p k a l t i n t a 
p e n s i n i n k ų apgaudinė j i 
m u . Floridos valstijos vyr. 
prokuroras iškėlė bylą minėtai 
įstaigai už pensininkams 
siunčiamus pranešimus, ku
riuose laimėjimų sąlygos pa

rašytos tokiu smulkiu raštu, 
kad pensininkams sunku iš
skaityti, o asmeniškas krei
pimasis į skaitytojus, klaidi
na. Rezultatas — dažnai pen
sininkai mano, jog žurnalo 
prenumeravimas — sąlyga lai
mėjimui, arba neteisingai su
pranta, kad laimėję.(AP) 

• T a i v a n a s n e s u t i k o p r i 
imt i Kinijos s iū ly tu pa
t a rė jų p a g a l b o s po žemės 
drebėjimo, kurio metu žuvo 
per 2,000 asmenų. Vieni mok
slininkai nustatė drebėjimo 
stiprumą — Richter 7.3 (kaip 
Turkijoje), o kiti — keliskart 
stipresnį Richter 7.6. (Richter 
skalė logaritminė, pvz., Rich
ter 8 drebėjimas dešimtkart 
didesnis už Richter 7, šim-
tąkart didesnis už Richter 6, 
ir tūkstantį kartų didesnis už 
Richter 5. Jėgos atveju, Rich
ter 8 paleidžia 30 kart dau
giau jėgos negu Richter 7, ir 
900 kartų daugiau jėgos negu 
Richter 6). 

JAV-ėse didžiausia žemės 
drebėjimo galimybė į rytus 
nuo Roeky Mts. kalnų yra 
krašto centre, New Madrid 
seisminėje zonoje — nuo pie
tinės Illinois iki Tennessee. 
1811 m. trijų mėnesių laiko
tarpyje čia įvyko daugybė 
žemės drebėjimų (keli stipres
ni už Richter 8.0), kurie pa-
keistė Mississippi upės vagą. 
Kasmet šioje zonoje vyksta 
vidutiniškai 200 žemės drebė
jimų, o tik maždaug 10 galima 
pajusti. (WSJ, Memphis U.) 

• JAV n a r k o t i k ų var to to
jai ramiai t raukia kokainą 
o užtai Kolumbijoje žmonės 
žūsta. Šią savaite Kolumbijos 
prezidentas A. Pastrana atvy
ko į Vašingtoną, prašyti 3.5 
mįj. dol. pašalpos, jo krašto 
ekonominiam stoviui smarkiai 
smunkant dėl narkotikų mafi-
josų karų. Mėgindamas įvesti 
tvarką bei sustabdyti žudy
mus, Pastrana jau atidavė 
dalį krašto narkotikų mafijo-
sams, bet reikalai negerėja. 
Kolumbija yra JAV gyventojų 
pagrindinis kokaino šaltinis. 
Pastaruoju metu dešimčiai 
tūkstančių kolumbiečių teisė
jų, žurnalistų, miestų merų, 
gyventojų, yra žuvę vietinės 
kokaino mafyos rankose, kad 
toliau būtų galima " JAV ko
kaino vartotojus aprūpinti. 

•Rusų k a r i n i a i l ėk tuva i 
puo lė Čečėni jos sos t inę , 
pirmą kartą po 1994-1996 m. 
karo su sukilėliais. Abiejų 
pusių karinės pajėgos renkasi 
prie Čečėnijos sienos su Da
gestanu. (WSJ) 

Danutė Bindokienė 

O ką daryti, jeigu stulpų 
negalime rasti? 

Dabartinė „Draugo" redakcija. Sėdi iš kaires: vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, moderatorius kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC, telkinių, skautų, ateitininkų, sporto skyrių redaktorė Irena Regiene; stovi: paskutiniojo puslapio 
redaktorė Emilija Andrulytė, sveikatos ir religinių žinių red. Eglė Paulikienė, pirmojo puslapio red. Daiva Guze-
lytė-Švabienė. Nuotr. Jono Kuprio 

• N e a i š k u , k u o b a i g s i s 
ka lbos s u Š i a u r ė s Korė j a . 
1994 m. Š. Korėjai pradėjus 
išvystyti branduolinius gink
lus, JAV pažadėjo jai padėti 
statyti branduolines jėgaines, 
jeigu atsisakys branduolinių 
ginklų gamybos. Po to buvo vi
sokių intrigų — inspektoriams 
nebuvo leidžiama apžiūrėti 
įtariamą branduolinių ginklų 
gamybos vietovę, Š. Korėjai iš
šovė raketą virš Japonijos, ir 
pan. Dabar JAV sutiko Š. 
Korėjai panaikinti pusę šimt
mečio trukusias ekonomines 
sankcijas. Anoji atsiliepė, kad 
„to neužtenka" — JAV privalo 
dar parodyti „gerą valią". JAV 
Kažkodėl Apsaugos dept. sekr. 
William Perry aiškina, kad šis 
Š. Korėjos pareiškimas veda į 
„teigiamą pusę", ir tikisi, kad 
už kelių savaičių Š. Korėja 
„aiškiu pasakymu" atsisakys 
tolimų skrydžių raketų ban
dymų. (WSJ) 

• S e r b a i vykdė k a r i n e s 
p r a t y b a s p r i e Kosovo s ie
nos, pabrėždami Belgrado 
perspėjimą, kad, reikalui 
esant, prievarta sustabdys 
serbams keršijimą Kosove. 
(WSJ) 

• Indonezi jo je vyks ta p r o 
tes ta i , d e m o n s t r a c i j o s po 
to, kai valdžia nubalsavo įsta
tymus, suvaržančius civilines 
teises neramumų metu. Aus
tralų taikos išlaikymo padali
niai nustebo, pamatę per E. 
Timor sostinę sunkvežimiuose 
važiuojančius indonezų ka
reivius, šaudančius į orą. Kai 
kurie žurnalistai aiškina, kad 
pasaulis per vėlai ir per mažai 
reaguoja į E . Timor, nes nuo 
1975 m. j au trečdalis visų gy
ventojų išžudyti. (WSJ, Fox 
News) 

J)RAUGAS" 
(„Draugo" 35 metų sukakties proga) 

Per daugel metų esi draugas — 
Ir mano ir visų kitų. 
Ar spaudė mus nelaimė, vargas — 
Davei nurodymų rimtų. 

Švietei ateivio laimei kelią, 
Gerovė rūpinais žmonių; 
Palengvinai lietuvio dalią 
Buvai gynėjas jo teisių. 

Kai steigėme draugiją, klubą — 
„Drauge" suradom paramos. 
Nemainė jis spalvos, nė rūbo — 
Ir nemainys jo niekados! 

Ar statėme bažnyčios rūmus. 
Ar steigėm savo mokyklas — 
Jo žodis buvo tvirtas, ūmus 
Paremt lietuvių šventyklas. 

Kai pašaukė tauta į kovą 
Už laisvę ir šventas teises, 
„Drauge" Stzradome vadovą. 
Kurs jungė pajėgas visas.' 

Išblaško mūs nusiminimą. 
Belaukiant giedresnės dienos, 
Nes tiki į. prisikėlimą 
Senos tėvynės — Lietuvos! 

Tarnavo mielas mūsų „Draugas" 
Per trisdešimts penkis metus, 
Visuomet buvo draugas, sargas — 
Jis ugdė mūs tikslus šventus! 

Gyvuok, „Drauge", dar daugel metų 
Ta mūs paguoda, ateitis! 
Tu trokšti, kad tauta bujotų. 
Kad laisvės šviestų jai viltis. 

L. Šilelis 
Chicago, 1944 m. lapkričio 12 d. 

L. Šilelio slapyvardžiu pasirašinėdavo ilgametis ,.Draugo" 
redaktorius ^dirbęs tose pareigose daugiau negu 40 metų) Leo
nardas Šimutis, išleidęs ir eilėraščių rinkinius. Šis jo eilėraštis 
buvo išspausdintas „Drauge", dienraščiui švenčiant 35 m. su
kaktį. Manome, kad ir 90 metų sukakčiai jis tinka... 

Prieš šimtą metų (1899 m. 
lapkričio 16 d.; mirė Lietuvos 
atgimimo žadintojas — dr. 
Vincas Kudirka. Kai šį didį 
žmogų pakirto tuberkulioze 
(anuomet vadinta džiova;, jis 
buvo vos 41 metų amžiaus, bet 
per tą trumpą savo gyvenimo 
laikotarpį atliko daugiau, ne
gu kitas, gyvendamas tris kar
tus ilgiau. 

Galbūt tai apskri ta i buvo 
didžių darbų, plačių vagų va
rymo besikuriančio Lietuvos 
valstybingumo dirvose metas. 
Galbūt buvo pribrendęs laikas 
kiekvienam šviesuoliui, save 
suvokusiam lietuviui, atiduoti 
įnašą į savo tautos žmonių 
sąmoningumo žadinimo aruo-
dą. 

Vincas Kudirka, a tradęs sa
vo tautine tapatybę — arba, 
geriau sakant , ją suvokęs — 
dr. Jono Basanavičiaus lei
džiamos ..Aušros" duka, ne
dvejodamas perėmė estafetės 
lazdelę, įkurdamas kitą lietu
višką laikraštį „Varpą"', ku
ris, kaip ir to pat ies vardo jo 
eilėraštis, nepal iaudamas šau
kė: „Kelkite, kelkite, kelkite, 
kelkite... 

Didžioji dalis į tą šauksmą 
atsiliepė ir. kaip V. Kudirka 
eilėraštyje eiliuoja: „Kas dar
bininkas ir kas dirbti gali /Ant. 
tavo balso pri'e da rb o teimas.'/ 
O kur atrasi tinginį miegalįy 
Tegul nel iaudams jį budin 
gaudimas./kelkite..." (ši eilė
raščio versija paimta iš „Vinco 
Kudirkos Raštų", išleistų 
Tėvynės mylėtojų draugystės, 
veikusios JAV-se, bet spaus
dintų Tilžėje MCMDC m., tad 
ir kalba mums kiek neįprasta, 
bet prasmė — lengvai suvo
kiama.) 

Šio šeštadienio „Draugo" 
priedas skiriamas dr. Vinco 
Kudirkos, Didžiojo Varpininko 
sukakčiai paminėti. JAV LB 
Kultūros taryba, pradedant 
spalio 3 d. savaitgaliu, ruošia 
prasmingus renginius, ne tik 
Čikagoje, bet ir kituose lietu
viškuose telkiniuose. Norime 
tikėti, kad tie renginiai susi
lauks nemažiau dėmesio, kaip 
neseniai vykę pirmosios lietu
viškos knygos — Martyno 
Mažvydo „Katekizmo" 450 m. 
paminėjimas. 

Šio pobūdžio kultūriniai-
tautiniai renginiai mus tamp
riai jungia su Lietuva, nes tu
rime progą pasidalinti savo 
dvasiniais lobiais — atvyksta 
iš ten menininkai, parodos, 
paskaitininkai, pajuntame. 
kad kultūrinis bendradarbia
vimas su tolimąja tėvų žeme 
vis tik įmanomas, šiltas ir ne
sunkus.Ypač tai svarbu mums 

dabar, kai daugelis jaučia tam 
tikrą nusivylimą politikos, 
ekonomikos, kasdienybes pai
niavų labirintais, iš kurių Lie
tuva, net po beveik dešimt
mečio nepriklausomo gyveni
mo, niekaip negali išsinarplio
ti. 

Galbūt tokiuose renginiuose 
pajuntame Lietuves rūpestį ir 
mumis, užsieniuose gyvenan
čia tautos dalimi. 0 tas rū
pestis, deja. per retai ir per 
mažai jun tamas . Gražių paža
dų nepakanka, lietuvybės iš
likimui toli nuo savo kilmės 
krašto būtina parama, Jcuri 
gali ateiti tik iš jo. Dr. Vincas 
Kudirka kitame savo eilė
raštyje „Maniesiems" patarė, 
ką reikėtų daryti, jeigu „aud
ra ištikus verste stulpą vieną/' 
Iš tų. kurie prilaiko jūsų namo 
sieną..." J i s tvirtino, kad ne
reikia išlakstyti iš baimes, o 
„Tik vieton ano stulpo tąją 
pačią dieną/Tuoj kitų staty
kit:" 

Suprantama. Kudirka ne
sirūpino medžiaginiais reika
lais, namų. rezidencijų, „pilai
čių" statyba prestižiniuose 
Lietuvos sostines ar kito mies
to rajonuose. J is buvo idealis
tas, idėjos žmogus, gerai 
žinojęs, kad „dėl trupinio auk
so, gardaus valgio šaukšto9' ne 
vienas šviesuoli.-, taip reika
lingas tėvynei anuo kritišku 
metu, išmainė savo idealizmą. 

Bet anuomet visuomet atsi
rasdavo ir tų ..stulpų", ku
riais galima buvo suramstyti 
ir tęsti darbų eigą Mums kiek 
kebliau: mažiau pakaitalų iš
kritusiems „stulpams", tad ir 
pavojingai siūbuoja organi
zacinė veikla, lietuvybės.Jau
kai pradeda dirvonuoti... 
Kažkada, galbūt nuo pat lai
kotarpio, kai po Antrojo pas. 
karo į šį kraštą plūste plūdo 
nauji lietuviai emigrantai, 
buvo padaryta pagrindinė 
klaida — besirūpindąmij įsi
kūrimu svetiniame krašte, 
nekreipėme pakankamai dė
mesio į naujų veiklos stulpų 
puoselėjimą, tarytum tikė
dami, kad gyven.-ime, dirb
sime ir busime svarbus am
žinai... Šiandien skaudžiai 
jaučiame tas spragas, kai tu
rime per mažai darbininkų, 
per daug darbų, kurių svar
biausias — kad lietuvybė iš
liktų ir būsimajame šimtme
tyje. 

Tad išgirskime Vinco Kudir
kos varpo gaudėsi, dalyvau
kime visuose, jam skirtuose 
renginiuose. pasisemkime 
jėgų. idėjų ir stiprybės. 
Būkime nauji stulpai lietu
viškai veiklai' 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Nr.26 ZIGMAS ZINKEVIČIUS Tęsinys 

Bet juk tie vadovėliai iš tikrųjų 
tarėjo didelių trūkumų, buvo vos ne sovietiniai. 

Esą ministerijoje įsivyravo chaosas, suirutė. Nepa
teikė jokių įrodymų! 

Esą 1997-ieji metai buvo patys nesėkmingiausi švie
timui, švietimo darbas visai sugriautas (net keliolika 
sykių kartotas teiginys!), blogiau ir būti negali. Euro
pos Sąjungos ekspertai konstatavo priešingai: Lietu
voje švietimo organizavimas pasiekė tokį aukštą lygį, 
kad nesudarys kiūčių Lietuvą priimant į Europos Są
jungą! 

Pravardžiavo mane Rytų Lietuvos ministru. Iš tik
rųjų Pietryčių Lietuvoje švietimo srityje mano nuveik
to darbo jie nesugebėjo ir neišdrįso kritikuoti. Kur lo
gika? Pietryčių Lietuvoje švietimo padėtis tada buvo 
nepalyginamai sudėtingesnė. Bet čia aš tinku. Liku
sioje Lietuvoje viskas kur kas paprasčiau —jau nebe
tinku! Kuolio ir jo grupuotės puolimai prieš mane, sin
chronizuoti su lenkų ekstremistų puolimais, gerokai 
t rukdė Pietryčiu Lietuvos švietimo tvarkymą, tuo pa
čiu padėjo lenkų ekstremistams Maža to* visą laiką 
ju tau piktavališkas pastangas sukiršinti mane su Vil
niaus apskrities viršininku Aliu Vidūnu, su kuriuo 
dirbome ranka rankon. Esą viską daranti tik Apskri
tis, suprask, ministras nieko neveikia. Nekreipiau dė
mesio į tokiu- plepalus, tikiuosi, nekreipė dėmesio ir 

p.'Vidūnas. 
Absurdiški kaltinimai sukėlė manyje alergiją spau

dai: koktu darėsi vien pagalvojus apie laikraštį. Spau
dos vaidmuo gyvenime iš tikrųjų yra labai didelis ir to 
negalima paneigti. Kritika padeda šalinti trūkumus. 
bet tik tuo atveju, kai rašoma teisybė, kai rašantysis 
stengiasi dalyką ištirti, o ne remiasi vien gandais. 
Ypač naudinga tokia kritika, kuria siekiama pažangos 
tikslų: tuomet atkreipiamas dėmesys į klaidas, veiklos 
netobulumus, jie keliami aikštėn, ieškoma pašalinimo 
būdų. Dirbant juk kiekvienam žmogui klaidos būna 
neišvengiamos. Neklystančių nėra. Be abejo, ir mano 
buvo kai kur klystama. Jau iš pat pradžių man darėsi 
aišku, kad per daug pasitikėjau kai kuriais švietimo 
darbuotojais, kurie vėliau slapta t rukdė man dirbti. 
Mokyklose šalia gerų, pasišventusių vadovų buvo ne
maža ir piktavalių. Pastarųjų pasižadėjimais „daugiau 
taip nedarysiu" ne kartą teko nusivilti. Reikėjo tokius 
ryžtingiau šalinti. Gyveni žmogus ir mokaisi! 

Deja, prieš mane būdavo nukreipiama anaiptol ne 
geranoriška, bet visai kitokia kritika. Jos pagrindiniai 
bruožai — ignoravimas to, kas Ministerijoje daroma, 
tuščiažodis dedamų pastangų neigimas, kritikavimas 
išsigalvotų, man nebūdingų nuostatų arba jų iškrai
pymas, nevengiant neteisybės sakymo. Tokių užsi
puolimų „metodika" labai paprasta. Ištraukiamas iš 
mano pasisakymų konteksto koks žodis ar posakis, jis 
savaip interpretuojamas ir iš to kuriami ištisi „trak
tatai". Antai jau minėta mano mintis, kad LDDP val
dant švietimo reforma buvo šiek tiek įstrigusi, tapo 

tiek išpūsta, jog atsirado nemaža „studija". Kartą pa
gyriau prieškarinę mokyklą dėl joje vyravusios pilie
tinės patriotinės dvasios, ir po to tuoj pasirodė straips
nis apie tariamą mano „senamadiškumą". Tokias min
tis su pasigardžiavimu platino „laisvoji" spauda. Taip 
buvo formuojamas, tariant sportininkų žodžiais, „smū-
giavimas į vienus vartus". Tokia kntika. žinoma, la
biau primena šantažą. Tiesiog buvo ieškoma- būdų 
man įgelti, net pasitelkiant melą. 

JLietuvos ryto" 1997.09.19 redakcinėje skiltyje buvo 
rašoma, esą mano „nuolat kartojami žodžiai, urmu 
kalt inantys mokytojus, kad jie vos ne giliausiai įklim
pę į sovietinio auklėjimo pelkę, jau ne skatina pedago
gus tobulėti, o atvirkščiai — liūdina ir įžeidžia". Tokie 
žodžiai tikrai įžeistų mokytojus, jeigu jie būtų buvę 
mano pasakyti, juo labiau „nuolat", „urmu" kartojami. 
Bet taip aš tada dar nebuvau sakęs. Esu tik spaudoje 
ir šiaip kalbėdamas ne kartą konstatavęs, kad daugu
mas dabartinių mokytojų yra paveldėti iš sovietinių 
laikų. Tai ir viskas. Aštriau pasisakydavau vėliau, jau 
nebūdamas ministru. Tai buvo rašančiojo fantazijos 
vaisius įspūdžiui sustiprinti ar atsirado del noro. kad 
aš taip iš tikrųjų būčiau pasakęs. Iš čia kilo „sovietinio 
auklėjimo pelkė" ir panašūs įvaizdžiai. Ar nesiekta to
kiu elgesiu supriešinti mane su Lietuvos pedagogine 
visuomene, pakirsti darbo sėkmę". 

Tačiau daugiausia demagogijos ir klaidinimų buvo 
pilama ant manęs siekiant diskredituoti tautines mo
kyklos, kaip jaunosios kartos patriotine dvasia ugdyto
jos, nuostatą. Toji mano nuostata juk labai paprasta ir 

aiški: mokykla privalo ugdyti sąmoningus Lietuvos pi
liečius, jos patriotus, gimtojo krašto mylėtojus Žodžiu, 
aš siekiau grąžinti į mokyklą lietuvybe, kuri bolše
vikų okupacijos metais buvo visai numeieruota. Da
rius Kuolys tos ankstesnes lietuviškos mokyklos ne
matė, nes gimė 1962 m., kuomet aš jau buvau išleidęs 
Vilniaus universitete 12 lituanistų laidų. Jo patirtis 
šiuo atžvilgiu tebuvo vien knygine, paremta priešta
ringais pasakojimais apie prieškarinę Lietuvą ir bai
sųjį pokarį. J is nematė išmaitotų, su pradurtais vidu
riais ir ištampytomis žarnomis partizanu, suguldytų 
turgaus aikštėje tam. kad bolševikai pasiektų .per
galę" ir pajėgtų išugdyti naują, iš esmės kosmopolitinę 
lietuvių kartą, paleidę į darbą tobuliausią pasaulyje 
propagandos mašiną. Del to vėliau, jau dirbdan\i> 
Prezidentūroje Kuolys ir paiste visokius niekcS fcpie 
priimamą KGB darbuotojų veiklos apribojimo 8Hty-
mą. net lygino jį su moraliniu teroru 

Prieš mano patriotinio auklėjimo nuostatą Kuolys ir 
jo bendraminčiai stojo piestu. Kokiais tik epitetai* jie 
mokykloje diegiamos lietuvybės nopravard/iavo: ar
chaiška, bergždžia, konservatyvi, uždara. į p m i t j 
orientuota... Esa statome „lietuvišką trobelę.. '..OSBIO-
gas". 1998.02.20'. Etninio, prigimtinio t.'.itiškmiio 
pabrėžimas. Kuolio žodžiais tariant, orientuoja į XIX 
amžiui būdingą galvojimą r ..Dialogas". 1997 03.28). Ar 
visa tai skiriasi nuo liūdnai pagarsėjusios filosofojAr-
vydo Šliogerio „teorijos": kuo didesnis patriotas, tuądi-
desnis idiotas, tautos nėrn. yra stabas 

Bus daugiau" 

• 
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APIE ŠVIESOS IR VILTIES 
KNYGNEŠIUS 

VTsada smagu skaityti 
„Drange" ir kituose Amerikos 
lietuvių laikraščiuose apie or
ganizuojamą įvairaus tipo pa
galba Lietuvos žmonėms. Nors 
ji del dideles meilės Lietuvai 
pareikalauja iš darbuotojų 
dažnai nepaprastų pastangų 
ir pasišventimo vis tik labai 
retai randa tinkamą įverti
nimą Lietuvos žiniaskiaidoje 
ir palyginti mažai suprantama 
jos gyventojų. 

Šiame straipsnyje norėčiau 
paminėti dviejų asmenų iš
skirt inai kilnius ir naudingus 
indėlius į Lietuvos valdymo 
institucijų demokratizavimą 
bei atidarymą durų aukštojo 
mokslo institucijoms į Vakarų 
pasaulį. 

Vienas jų yra prof. Edvardas 
Jasa i t i s . Jis jau 1992 metais, 
palikęs saugią Floridos uni
versitete profesūrą, sugrįžta į 
Kauną ir JAV-Baltijos fondo 
rėmuose padeda suformuoti 
Kauno Technologijos universi
tete (KTU) savivaldos mokslų 
centrą. Čia pradedami apmo
kyti vakarietiško savivaldos 
administravimo Lietuvos savi
valdybių darbuotojai. 1995 m. 
universitete įkuriama viešojo 
administravimo katedra, ku
rios steigėju tapo prof. E. Ja 
sait is . Jo iniciatyva daugelis 
šios katedros darbuotojų bei 
s tudentų galėjo stažuotis JAV 
universitetuose, o Kaune dės
tė ir dėsto bei mokslinius dar
bus atlieka vizituojantys Va
karų universitetų profesoriai. 
Pagal KTU prof. Joną Gylį, 
prof. Jasaičio didžiulis indelis 
yra tas , kad jis parengė ir 
įdiegė pavyzdines viešojo ad
ministravimo mokymo progra
mas visai Lietuvai. Pagal 
KTU rektorių prof. Kriščiūną, 
jis y ra šių studijų Lietuvoje 
pradininkas, daug dirbęs, kad 
ši mokslo šaka įsitvirtintų ir 
pasi tarnautų Lietuvos savival
dybių bei jų darbuotojų trans
formacijai į demokratines, 
žmonėms patarnaujančias, in
stitucijas. Už šiuos nuopelnus 
Hamiline universitetas, St. 
Paul , Minnesota. 1999 m. 
gegužės mėn, ir KTU 1999 m. 
birželio mėn, suteikė jam gar
bės daktaro laipsnius. 

Kita tyli, bet veiksmingai 
besidarbuojanti. Lietuvos mo
kslo bei žmonių naudai yra 
California State universiteto 
(CSU), Fullerton, tarptaut inės 
prekybos katedros vedėja prof. 
dr. Irena Lange (Langytė). Ji 
taip pat nuo 1992 m. aktyviai 
dalyvauja KTU Administravi
mo fakulteto veikloje. Kiekvie
nais metais birželio men. ją 
randame besidarbuojančią Ad
ministravimo fakultete, kaip 
mokslinių programų patarėją, 
klasėse su studentais, ir kaip 
egzaminų komisijos narę. 
Mokslo metų eigoje ji tebeben
dradarbiauja su KTU profe
sūra, geranoriškai pasidalin-

jiems rūpi-
sutelkia ne

darna patirtimi 
mais klausimais 
turimą mokomąją medžiagą, 
globoja iš Lietuvos atvykusius 
l CSU Fullerton studentus. 
Jos rūpesčiu. CSU Fullerton 
du informatikos profesoriai 
(vyras ir žmona) praleido vi
sus mokslo metus. Lietuvoje 
perduodami savo žinias ir pa
tirtį kaip KTU Administravi
mo fakulteto nariai. 

Šiais metais prof. Lange 
dėka buvo sudarytas moksli
nis partnerystes sandėris tar
pe CSU Fullerton ir Kauno 
Technologijos universiteto. 
Sandėrio patvirtinimas įvyko 
mokslo metų užbaigimo proga. 
Kauno muzikiniame teatre. Jį 
pasirašė CSU Fullerton prezi
dentas prof. Milton A. Gordon 
ir KTU rektorius prof. Kriš
čiūnas. Šis sandėris nustato 
kad: 

1. abu universitetai, kaip 
lygūs partneriai, palaikys ir 
puoselės komunikacijos ka
nalus leidžiančius akademinių 
ir mokslo žinių pasikeiti
mams, 

2. Šis susitarimas sudaro 
rėmus išvystymui sekančių 
programų: 

a. pasikeitimų studentais ir 
dėstytojais. 

b. bendromis vasaros pro
gramomis įJu ngia nciomis gru
pines studijų keliones, 

c. skatinimu bendrų tyrimi-
nių darbų (research), bei moks
linio ir instrukcinio bendra
darbiavimo tarpe akademinių 
vienetų, 

d. pasikeitimu vizituojan
čiais mokslininkais su trum
palaikėmis paskaitomis bei 
seminarais, 

e. pasinaudojimu visomis 
tarpusaviai naudingomis gali
mybėmis. 

3. Abi institucijos paskiria 
ryšių sudarymui ir palaiky
mui atsakingus pareigūnus. 
CSU Fullerton pusę atsto
vaus viceprezidentas akade
miniams reikalams ir KTU-
tarptautinių programų direk
torius. 

Šių dviejų individų įtaka 
tiek Lietuvai kaip valstybei, 
tiek mokslo gyvenime tikrai 
paliks neišdildomų pasekmių, 
pvz.. tarpe KTU viešojo ad
ministravimo mokslų absol
ventų, jau randame du vice
ministrus, tuziną, merų ir per 
šimtą mažesnio rango savival
dybių darbuotojų. Tai tik ma
žas pavyzdys to. ką tyli. bet la
bai darbšti, išeivijos mokslinių 
darbuotojų grupė jau dešimt
mečiais duoda ne tik išeivijos 
gyvenimui, bet ir Lietuvai. 
Nemažinant valstybinių or
dinų bei medalių padalinimo 
reikšmes įvairiems humani
tarinės pagalbos organizato
riams, kultūrininkams. ir 
„garsintojams bei integruoto-
jams". ar ne laikas pagalvoti 
ir apie tuos. kurie per ilgus 

Iš kairės: CSU prof. I r e n a Lange , p. Vil iūnienė, p . Gordon, CSU Ful le r ton prez. prof. Milton A. Gor
don ir KTU t a rp t au t in ių ryš ių d i r ek to r iu s prof. Vytautas Viliūnas. 

PASKIRTOS STIPENDIJOS 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas gavo šįmet 25 prašy
mus skiriamom stipendijom. 
Gaila, kad tik 2 buvo galima 

okupacijos dešimtmečius or
ganizavo ir vedė išeivijoje 
mokslo bei kūrybos simpoziu
mus, tiesė tautiškai nuteikto 
mokslinio bendravimo ti l tus, 
sudarė Lietuvos mokslinin
kams bei kūrėjams galimybę 
prasilaužti pro sovietinės izo
liacijos varžtus, kėlė Lietuvos 
vardą akademiniame bei 
moksliniame pasaulyje. O, at
gavus nepriklausomybę, jie 
gausiomis ir opiai reikalingo
mis mokslinių knygų siunto
mis bei žinių perdavimu pa
dėjo ir dar vis padeda Lietu
vos aukštosioms mokslo insti
tucijoms persiorientuoti į va
karietišką mokslą-galvoseną 
bei mokymo metodus ir net 
sukurti naujas mokslo institu
cijas. Ordinai ir medaliai yra 
gražus ir pagirtinas pripa
žinimas tų. kurie to rimtai 
užsitarnavo, bet nereikėtų nu
vertinti jų reikšmės dal inant 
juos pagal trumpalaikį ži-
niasklaidinį ir politinį popu
liarumą arba tam tikroms 
grupėms priklausomumą. 

Ypač negalima užmiršti tų. 
kurie kaip senovės knygne
šiai, nešė ir neša Lietuvos 

'žmonėms. ..druską, šviesą ir 
viltį į geresnį rytojų". 

Paruošė: 
d r . S t a sys B a č k a i t i s 

patenkinti. Po ilgų svarstymų, 
komiteto narės paskyrė šių 
metų stipendijas Jurgitai 
Baltrušaitytei ir Miletai Kli
mavičiūtei. Jos yra įdėjusios 
nepaprastai daug pasiryžimo 
ir pastangų studijoms ir yra 
gana daug pasiekusios. 

Jurgi ta Baltrušaitytė bai
gė gimnaziją Marijampolėje. 
Bakalauro laipsnį (Magna 
Cum Laude) ir magistro anglų 
literatūroje gavo iš Wisconsin 
universiteto — Eau Claire. 
Šiuo metu ruošia lietuvių lite
ratūros doktoratui darbą Illi
nois universitete Čikagoje. 
Doktorato tezei pasirinko te
mą „Karo vaikai". Tai lietuvių 
literatūros autorių Lietuvoje, 
Sibire ir Vakaruose raštai 
apie vaikų išgyvenimus Antro
jo pasaulinio karo metu. Jur
gitos tėvai yra. buvę Sibiro 
tremtiniai, dabar pensininkai 
Lietuvoje. 

Jurgi ta yra UIC lietuvių 
kalbos katedros asistentė, 
išrinkta į UIC senatą, gavusi 
keletą akademinių pažymėji
mų. Yra studentų ateitininkų 
sąjungos JAV skyriaus valdy
bos narė. Be lietuvių ir anglų 
kalbų, laisvai kalba rusiškai. 
mažiau lenkiškai, prancūziš
kai ir vokiškai. Užbaigus stu
dijas (2002), pasiryžusi grįžti į 
Lietuvą ir dirbti universitete. 

H 
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Mi le tą Kl imavič iū tė yra 
baigusi gimnazijų Vilniuje ir 
studijavo 2 metus medicinos 
kolegijoje, tačiau didelis polin
kis farmacijai vyravo jos aka
deminiame pasirinkime. At
vykus į JAV ir šiek tiek apsi
pratusi, pradėjo farmacijos 
studijas St. Xavier universi
tete, kur jos studijų įverti
nimas yra aukštas. Jos siekis, 
užbaigus studijas, dirbti ligo
nines vaistinėje, tuo pačiu 
būti artimam ryšy su ligo
niais. Miletą studijavo litua
nistikos institute, šoko Lietu
vos Vyčių tautinių šokių gru
pėje, savanore Illinois univer
siteto ligoninėje Čikagoje. Pri
klauso tarptautinei studentų 
organizacijai ir Tri Beta biolo
ginei draugijai. 

Jurgitai Baltrušaitytei ir 
Miletai Klimavičiūtei stipen
dijos bus įteiktos rengiamo 
„Gintaro" pokylio metu, sek
madienį, spalio 10 d. 

CSl.' Ful ler ton p re / . prof. Milton A. (.ortlon 
*iru*«nt bendradarb iav imo sandėri . 

ikairejei ir KTU rektorius prof. Kęstutis Kr išč iūnas , pa-

MŪSŲ ŠVENTĖ 
ARTĖJA 

Visai neseniai skaičiavome 
laiką mėnesiais iki Čikagos 
Lietuvių moterų klubo rengia
mo „Gintaro"' pokylio, o. 
žiūrėk, jau tik pora savaičių 
beliko iki malonaus susitikimo 
su žymiais asmenimis ir su 
savo mielais bičiuliais Drury 
Lane, Oakbrook Terrace. sek
madienį, spalio 10 d. Klubo 
narės džiaugiasi dėmesiu 
šiam renginiui ir yra dėkingos 
grupėms, užsisakiusioms sta
lus, jų tarpe yra dr. Edmun
das Ringus su svečiais. Lietu
vių fondas. Meta Gabalienė su 
svečiais. Santara/šviesa. Bro
nius ir Regina Lotūzai su 
draugais . Stase Semėnienė su
dariusi stalą ir dar daugiau — 
parašysime vėliau. Džiugu ir 
malonu, kad kardinolas Fran
cis George atvyks pasveikinti 
gerbiamą viešnią iš Lietuvos 
— Alma Adamkienę. 

Klubo nares kviečia viešnias 
ir svečius įsijungti į renginio 
tikslo pasiekimą — specialią 
paramą Lietuvos silpnesniam 
atžalynui. Vietos rezervuoja-, 
mos, skambinant Pranei Si-
manonienei 708-422-5937. 

M.K. 

• Šypsena — kaip tekan
tis vanduo — džiugina ir gai
vina; ramiame vandeny veisia
si tik parazitai. 

* Se imas t e i s in inką J o n ą 
Liauč ių ketvirtadienį pasky
rė valstybės kontrolieriumi. 
Pri tarę šiam prezidento pasiū
lytam kandidatui. Seimo na
riai užbaigė daugiau nei 8 mė
nesius užtrukusias visoms 
frakcijoms tinkamo naujojo 
valstybes kontrolieriaus paieš
kų istoriją. m0B» 
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DR. ANTANAS G. RAZMA GERIAUSIŲ 
GYDYTOJŲ SĄRAŠE 

Antanas G. Razma 

_The First Edition of Cas-
tle Connoly's — How to Find 
the best Doctors" apklausinėjo 
20.000 gydytojų, gailestingųjų 
seserų ir kitų sveikatos prie
žiūros profesionalų — „Chi
cago Metropolitan area" — ir 
buvo sudarytas geriausių gy
dytojų sąrašas. Dr. Antanas 
G. Razma ne pirmą kartą ran
damas šiame prestižiniame 
geriausių Čikagos ir apylinkių 
gydytojų sąraše. 

Dr. Antanas G. Razma bai

gė medicinos mokslus Illinois 
universitete 1977 m., vidaus 
ligų specialybę Michigan uni
versitete 1980 m., plaučių ligų 
(pulmonology) specialybę įsigi
jo Michigan universitete 1983 
m. Medicinos praktiką atliko 
1983 m. ir yra Christ ligonines 
(Oak Lawn, I1L) gydytojų šta
bo narys. Jis yra asistentas 
profesorius Illinois u-to medi
cinos mokykloje. 

Broliai dr. Antanas G. Raz
ma ir dr. Petras E. Razma su 
dar dviem specialistais yra su
darę plaučių ligų specialistu 
grupę su kabinetu Oak Lavvn. 
ir visi dirba Christ ligoninėje, 
taip pat esančioje Oak Lawn 
priemiestyje. 

Abu daktarai Razmai lankė 
ir baigė Lemonto lituanistines 
mokyklas, dalyvavo lietuvių 
tautinių šokių grupėse ir įvai
riose lietuvių organizacijose. 
namuose su vaikais kalba lie
tuviškai, skaito lietuviška 
spaudą, priklauso ateitinin
kams. Jie yra sūnūs dr. Anta
no Razmos, senjoro. 

A.R. 

• Ir Šiltą žiemą būna naktis, 
kuri pražudo visas neapsaugo
tas rožes. 

Elena Regina Dapkute, t>o kriketo Pal Jurgio Matulaičio midijos bažnyčioje S.m liepos 25 d . su krikšto tėvais 
Aušra Dapkute ir Adoniu Didžbaliu 

http://Webrwww.americantravelservice.com


STELMUŽĖS ĄŽUOLAS 
TEBESTOVI, PASIRĖMĘS 

LAZDA 
KAZYS AMBROZAITIS 

Siu metų vasara turistams 
Lietuvoje buvo palanki: šilta 
ir mažai lietaus. Susisiekimo 
priemonių pakankamai. Turis
tai pageidaujami. Girdėjosi 
nusiskundimų, kad Palanga 
vasarą perkrauta turistais, 
Druskininkai nepakankamai 
stengiasi vasarotojams privi
lioti. Gal todėl daugelis domisi 
šiaurės rytų Lietuva, kur Mo
lėtų - Zarasų apylinkėse yra 
per 300 ežerų. Didesnių mies
tų gyventojai perka sklypus 
Molėtų apylii *ėse prie ežerų 
ir statosi vasarnamius, juos 
lengvai automobiliu pasiekia 
savaitgaliais iš Kauno ir Vil
niaus. 

Prieš keletą metų su gimi
nėmis aplankėme Labanoro 
miškus ir apylinkes, ieškoda
mi partizanų kapinynų. Šie
met viliojo pamatyti Zarasų 
apylinkes, nes ten dar nebu
vau, o duktė Audronė Aukš
taitijoje iš viso nėra buvusi. 
Aukštaitija patraukia kelei
vius savo žaviais ežerais, pi
liakalniais, apgriuvusiais se
nais dvarais ir daugeliu baž
nyčių, išsimėčiusių po kaimus 
bei miestelius. Okupacijų ir 
karu metu jos apiplėštos, bet 
dar pasiliko neginčijamais me
no paminklais. 

Dievo duotas gražus vėlyvas 
šeštadienio rytas, birželio 19 
d. Išvažiuojame iš Vilniaus 

Augustino ir dr. Razmutės au
tomobiliu. Diena gana karšta, 
bet viduje yra šaldymas, kas 
dar retas dalykas Lietuvoje. 
Važiuojame greitkeliu Vilnius-
Talinas, o pakelėse kilome
trais tęsiasi žiedų jūra , tai 
aukšti, vešlūs lietuviški lubi
nai. Manelių sūnus Karolis ir 
penkiametė dukra Augustė 
įdomiai Audronei aiškina pra
važiuojančius gamtovaizdžius 
ir nurodo, kur sustoti. Tuoj 
Vaidiškės. Pasukame ir j au 
Utena, kur gaminamas Čika
goje gerai žinomas alus. Pir
mą kartą sužinojau, kad šalia 
alaus gamybos, Utenoje yra 
trikotažo* ir mėsos perdirbimo 
fabrikai, kur dirbo daug tūks
tančių darbininkų. Už Utenos 
tuoj Degučiai, pravažiuojame 
keletą ežerų, daug varlių ir 
daug gandralizdžių. Tuoj ir 
Zarasai. Sutarėme, kad pie
tums sustosime Palūšėje, tai 
Zarasuose ilgai neužtrukome. 
Pasukome link Rokiškio ir už 
12 km stabtelėjome Stelmu
žėje. 

Stelmužės vardas visiems 
girdėtas iš mokyklos laikų, 
dar tebėra bažnytkaimis su 
apie 150 gyventojų, tolimos 
provincijos vietovė prie Pa-
dvarinės ežero. Stelmužė nuo 
senų laikų pagarsėjusi senu 
dvaru, užsilikusiu iš septynio
likto šimtmečio. Vietovė gau-
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šiai lankoma vokiečių turis
tų, nes yra aprašy ta j ų kelio
nių kataloguose. Stelmužės 
dvarą apie du š imtus metų 
valdė vokiečių baronai Folker-
zambai. Vėliau Rusijos vidaus 
reikalų minis t ras P. Valuvje-
vas, kuris buvęs ž iaurus bau
džiauninkams, savo dvare 
baudžiauninkus pririšdavęs 
prie mūrinio vergų bokšto ir 
kankindavęs. Pasku t in i s savi
ninkas buvo baronas Gahnas , 
kuris 1927 m. dvarą su baž
nytėle pardavė Repšiams (ta 
šeima 1941 m. išvežta į Sibi
rą). Vergų bokštas dvaro vie
tovėje dar tebestovi. 

Ant kalnelio da r tebėra me
dinė maža bažnyčia, jos nėra 
Kurijos bažnyčių sąrašuose, 
pavesta globoti Rokiškio kraš
totyros muziejui. Bažnyčia 
pastatyta 1650 meta is , nors iš 
varpinės nuke l tas varpas ro
do 1613 m. įrašą. Įdomu, kad 
medinė bažnyčia pas ta ty ta tik 
su kirviais, nenaudo ta pjūklų 
ir metalinių vinių. Ši Stel
mužės Šv. Kryžiaus bažnyčia 
yra pagarsėjusi praeityje iš 
medžio išdrožtais barokinio ir 
kitų maišytų stilių ornamen
tais, jais papuošiant altorių ir 
sakyklą. Tie papuošalai išsili-
kę iš 1713 metų, ka i bažnyčia 
buvo remontuota ir užbaigti 
vidaus papuošimai. Yra užsi
likusių ir gražių medinių sta
tulėlių. Viduryje bažnyčios 
medinių grindų yra maža an
ga, vedanti į požemį. Ten buvo 
laidojami Zarasų k raš to grafai 
ir baronai. Jų ka r s t a i buvo iš
plėšti Pirmojo pasaulinio karo 
metu. Muziejaus prižiūrėtoja 
pareiškė, kad j a u daugelį me
tų niekas nedr įs ta lįsti į po
žemį per tą mažą angą, nes ki
to išėjimo iš požemio nėra. 

Vietiniai gyventojai gerai 

žino bažnyčios istoriją. Pagal 
Broniaus Kviklio surinktas 
žinias, ją pastatė dvarininkai, 
kurie nebuvo katalikai. Dvari
ninkai labai kankindavę bau
džiauninkus, kurie dėl nepa
kenčiamo gyvenimo pradėjo 
bėgti iš tos apylinkės. Dvari
ninkas paklausė, kodėl bėgate 
iš Stelmužės? Atsake, kad čia 
nėra bažnytėlės. Dvarininkas 
atsakė, kad bažnyčią tikrai 
jiems pastatys ir pažadą grei
tai išpildė. 

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais Stelmužė buvo labiau 
pagarsėjusi savo seniausiu 
Lietuvoje ąžuolu, tebestovin
čiu bažnyčios šventoriuje. 
Stelmužės ąžuolą lankydavo 
moksleivių ekskursijos iš visos 
Lietuvos. Ąžuolas turi 20 m. 
aukščio ir jo apimtis yra 8,64 
m. Ąžuolo didžiosios šakos jau 
paremtos lazdomis, kad nenu
lūžtų. Į ąžuolo viršūnę daug 
kartų t r e n k ė , perkūnas. Le
gendos sako, kad senovėje prie 
jo vaidilos kūreno šventą au
kurą. 

Netoli Stelmužės ąžuolo, 
prie įvažiavimo kelio, matėme 
būrj žmonių, kurie kasė duobę 
ir ruošėsi kažką statyti. Už
klausus atsakė, kad prie įva
žiavimo buvo pastatytas gra
žus kryžius, kurį sovietų lai
kais žmonės labiau lankė, prie 
kryžiaus ilgiau -ustodavo, ne
gu prie ąžuolo. Tai pastebėjo 
sovietų valdžios pareigūnai, 
1950 metais kryžių nugriovė 
ir sunaikino. Atgavus neprik
lausomybę, žmonės pasigedo 
to kryžiaus. Savivaldybės ir 
organizacijų atstovai suorga
nizavo komitetą Kryžiui pasta

tyti. Užtruko keletą metų, kol 
surado vietinį menininką-
dievdirbį, kuris šį pavasarį 
kryžių sukūrė. Buvo sukviesta 
keliolika vyrų. kurie savo jė
gomis kryžių atvežė ir mėgino 
pastatyti senoje vietoje. Reikė
jo daug jėgos ir strategijos 
plikomis rankomis kryžių ver
tikaliai pastatyti ir įtvirtinti. 
Mėginome padėti ir patarti. 
Pažiopsoję daugiau valandą 
laiko, nesulaukėme kryžiaus 
vertikaliai atsistojant, turėjo
me važiuoti link Palūšės. Nau
jas puikus kryžius reikšmin
goje vietoje vėl atkreips žvilgs
nį praeivių, beeinačių pasigro
žėti bažnytėle ir bestovinčio 
su lazdomis pasirėmusio 1500 
metų Stelmužės ąžuolo, kuris 
dar gal mus visus prastovės... 

Iš Šiaurės vėl grįžome į Za
rasus ir per Dūkštą, per 
miškus, per žalumoj pasken
dusius ežerus greitai pasie
kėme Ignaliną ir Palūše. Pla
čiai žinoma Palūšės medinė 
bažnyčia j au atjaunėjusi po 
mano paskutinio vizito prieš 
keletą metų. naujai nudažyta 
ir su nauju stogu. Bažnyčia 
labiausiai išgarsinta ne vien 
dėlto, kad pastatyta be metali
nių vinių, bet kad jos paveik
slas yra an t vieno lito popie
rinio Lietuvos banknoto. 
Klausimas, ar naujas stogas 
galėjo ir dabar būti uždeng
tas , visa' nevartojant vinių9 

Miške pauogavę kvepiančių 
žemuogių, kol Karolis ir Au
gusta išsimaudė Palūšės eže
re, aplankėme fotografų mėgs
tamą Meironių istorinį kaimą 
ir skubėjome j Labanorą, ėjo
me pro garsiuosius miškus 
link Molėtų. Audronė priminė, 
kad prieš Molėtus esame pak
viesti pavakarėje aplankyti 
naujojoje vasarvietėje Vy
tautą, jos seną pažįstamą iš 
Dainavos stovyklavimo laikų. 
Augustinas nenusileido: norė
jo visiems parodyti netoli Mo
lėtų esantį Lietuvos Etnokos
mologijos muziejų ir observa
toriją, nes susitaręs su jos di
rektorium dr. Gunaru Kaka
ru, jis mūsų laukia. Nuo Laba
noro arčiausia buvo sustoti 
Manelių vasarvietėje, Rukšė
nų kaime. Tai buvęs gražus 
keliolikos hektarų ūkelis, la
bai mėgstamas vaikų, nes čia 
daug laisvės pabėgus iš Vil
niaus. Dėmesio centre yra se
na pirtis, prie jos didinama ir 
taip didelė kūdra, planuojama 
remontuoti ir patobulinti ki
tus pastatus. Po įtempto dr. 
Manelienės savaitės darbo sa
voj klinikoj ir universitete, tai 
vieta savaitgalio atsigavimui. 
Palike Rukšėnų vasarvietę, 
siaurais keliais, pes aukštas 
kalvas nuskubėjome į obser
vatoriją. Suspėjome dar į pas
kutinį turą. Tai rimta įstaiga 
susieta su Vilniaus universite
tu, daug ką būtų galima pasa-
kvfį Id'-mti 'a i kad Etnnko--
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mologijos muziejaus pastatų 
kompleksas yra pirmas ir vie
nintelis Lietuvoje statinys, 
projektuotas ir statytas pagal 
Pasaulio medžio mitologinį 
įvaizdį, apimant šaknis (ek
spozicinė galerija), kamieną ir 
dangų siekiančią viršūnę (te
leskopas). Muziejaus tikslas 
— ,,visų žmogaus ryšių su 
kosminiu pasauliu sukaupi
mas ir eksponavimas vienoje 
erdvėje yra pirmas toks ban
dymas pasaulyje" — pagal di
rektorių dr. Kakarą. Užsike-
lėme į aukštą bokštą. Aplink 
ryškiai buvo matyti daug eže
rų, tačiau žvaigždėms studi
juoti reikėjo laukti nakties, 
turėjome studijuoti birželyje 
pasirodančias šiaurės pašvais
tes. Išleidęs grupę lankytojų, 
direktorius mus pasiliko mu
ziejuje, aiškino gamtos man-
drybes. Nakties nelaukėme. 
Dar ir Augustinui nežinomais 
keliais netoli Molėtų prie ilgo 
ežero suradome Vytauto Bu
trimo ir dr. Irenos Butrimie
nės naują vasarnamį. Kol ap
žiūrėjome ežero prieplauką ir 
dr. Irenos meniškai apkaus
tytą ąžuolinę kraičio skrynią, 
jau laukė vakariene. Vytautas 
pakviestas iš Vašingtono į Lie
tuvą, o dr. I rena specializavosi 
Philadelphijoje ir Vašingtone. 
Abu jaučiasi Vilniuje dar nau
jakuriai. Vytautas yra komu
nikacijos specialistas, Krašto 
apsaugos ministerijoje eina 
Politikos ir planavimo depar
tamento direktoriaus parei
gas. Irena Vilniaus u-tete yra 
Reumatologijos skyriaus vedė
ja, taip pat Lietuvos Artrito 
fundacijos prezidentė. Buvo 
tikrai malonus susitikimas. 
Mažoji Augustė, po intesyvių 
dienos kelionių ir saulės, pir
moji užgeso, o mums baltosios 
birželio naktys prailgino įdo
mius pokalbius iki atsisveiki
nimo apie pusę vienuoliktos. 
Vilnių pasiekėme prieš vidur
naktį, dar buvo gana šviesu. 
Per didžiuosius vartus Odmi
nių gatvėje dar buvo matyti 
katedros varpines bokštas. 

Mintimis perbėgant vienos 
dienos kelionę po Aukštaitiją, 
teko įvertinti, kad graži ta 
mūsų sena Lietuva, net ketu
ris kartus senesnė už JAV. 

BUS ĮAMŽINTI DU 
NUSIPELNĘ ASMENYS 

Buvusiame Žemaičių vysku
pijos centre. Varniuose, ren
giamasi jamžinti dviejų iškilių 
Lietuvos kultūros asmenybių 
— Žemaičių vyskupo Merkelio 
Giedraičio ir vieno lietuvių 
raštijos pradininkų. Varnių 
kanauninko Mikalojaus Dauk
šos atminimą. Klaipėdiškio 
skulptoriaus Arūno Sakalaus
ko oaigiamas kurti poliruoto 
granito ^amu.klas Varniuose 
iškils spalio mėnesį, minint 
I i . Daukšos ..Postiles" 400-
ąsias metines. 

Pasak paminklo autoriaus. 
prie restauruojamos Varnių 
kunigų seminarijos stovės abie
jų Varniuose dirbusių ir miru
sių dvasininkų figūros, lyg 
žengiančios pro dvi arkas, o 
skulptūrinę kompoziciją vaini
kuos sėdinti Švč. Mergele Ma
rija ir einantis Kūdikis Kris
tus su Žemes rutuliu rankoje. 

Skulptūrinis garsiosios p o s 
tilės" vertėjas iš lenkų kalbos 
M. Daukša laiko knygą, sim
bolizuojančią kultūrą, kalbą, 
literatūrą. Antruoju Žemaičių 
krikštytoju vadinamas vysku
pas M. Giedraitis, globojęs ir 
skatinęs humanistą M. Dauk
šą, istoriką Motiejų Strij
kovskį, skulptūroje vaizduoja
mas vyskupo rūbais — tai val
stybes, dvsines valdžios sim
bolis. Visos trys figūros kala
mos iš šviesiai pilko granito, o 
architektūrinė paminklo dalis 
— pjedestalas, laiptai, arkos. 
kolona bus raudono ir juodo 
granito. 

Klaipėdoje gyvenantis ir ku
riantis 1994 metų Naciona
lines premijos laureatas A. 
Sakalauskas yra Antano Ba
ranausko paminklo Anykš
čiuose, Liudviko Rėzos - — 
Juodkrantėje, Mečislovo" ftei-
nio ir Prano Dovydaičio biustų 
Kauno Mykolo Arkangelo 
bažnyčioje, daugelio kitų dar
bų autorius. lElta; 

Jeigu kitais metais ar vėliau 
vėl važiuosime pro Stelmužę, 
galėsime didžiuotis, kad praei
tame tūkstantmetyje ir mes 
matėme, kaip Stelmužės kry
žių statė... 

Ste!tn<i/< jc ,it>-t;itoin;i* 1930 m nuverstais kryžius. Visos nuotraukos Kazio Ambrozaldio Stf>lniuž»'^ 1 M ? H ' . < .111 • >t i• Stelmužės bažnyčios sakykla 
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Nekilnojamojo turto agentai, brolis ir 
sesuo Kęstutis Kriščiūnas ir Aušra 
Kriščiūnaitė Padalino padės jums 
perkant narna, ar butą, gaunant pas
kola^ išsinuomojant gyvenamas patal
pas (butą. arba namą). Kreiptis: 

First Rate Real Estate, 
4545 W. 67 Street, 
Chkago, IL 60629. 
Tel. 773-767-2400 

AMERICA AT 

ASKA GATEWAY, INC 
Skrydžiai i Lietuvą ir po visą pasauli 
Kelionės laivu: Karibų s-'-'os, A.iaska 
Atostogos: Florida, kaina., MeKsika ir kt. 

Notaro paslaugos 
Dokumentu vertimas 

5 6 5 7 S. H a r i e m Ave, Chicago, 
IL 6 0 6 2 8 

Tel. 773 788-8000 
Fax 773-586-2577 
Res. 773-776-3538 

Pager 630-720-0823 

Trys vyrai ieško 
išsinuomoti butą 
Marquette Parko 

apvlinkėje. 
Tel. 773-471-9206. Ml 

Ieškau mylinčios vaikus 
auklės 7 m. mergaitei ir 3 m. 

berniukui. 6 darbo dienos iki 1 
vai. ryto. Gali gyventi kartu. 

Užmokestis susitarus. Skambinti 
tel. 773-767-6210 arba 

773-255-2099. ^ 

rūe/i 
Lietarva 

Tek 
773-251-3822 

T E L E F « N O K O S T E L Ė S 
SKAMBINK PIGIAUSIAI ILIETUVĄ 

SI6-MMIN 
» 2 0 - i 5 e m w i 

B U Y 1 0 , 6 E T 1 F K E E . Į 

if^aėm^Mmmm m 
— 
<mw.Ui*m. PCB««».aic*»o.it«MM333 , 

N B ROAD, INC. 

M A I N O F F I C E 

5316 N. MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700 

Ryg* 
Kijevas 
Lvovas 
Minties 
VOnšm 

9>ir«gjat i vieną pus* 
-9431 $394 
$431 $394 

AKUPUNKTŪRA 
Gydymas adatų pagalba be vaistų 

Gydymas vaistažolėmis 
Danutė Daydodge, R. N., Oipl. Ac. 

Board Certified Acupuncainst 
3210 S. Halsted Su, Chicago, IL. 
Tel. 312-563-1501. Palikite žinutę 

lietuvių arba anglų kalba 
Valandos susitarus: antrd. 9 v.r.-2 

v.p.p., ketvd. 4 v.p.p.-7 v. v. 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632.. 

*&** TEL. 773-838-8888. 
, T $394 

r T . * F * - į &** 7109 W ARCHER AVE 
uigp'ffBĮĮr; |S94 " CHICAGO, IL 60638 

3000 N.MDJVVAUKEE 
AVE, CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

5150 W. BELMONTAVE., 
Cf f lCAGO. IL 60641. 
TEL. 773-685-2020 

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

TEL. 773-788-1000. 

N H J S O F F T C E > . 
9509 N JvBLWAUKEE 

AVE.,NILES,IL60714. 
TEL. 847-581-9800. 

Parduodu 9 arų sklypą 
Lietuvoje, kurortiniame Birštono 

mieste, gražioje vietoje. 
senamiestyje pne Nemuno kilpos. 

Kreipus tel. 011-370-77-32107 
arba 0011-370-98-26760. 

—™ 

Reikalinga moteris 
valymo darbams 

pietiniuose priemiesčiuose. 
Tel. 708-903-8597. 

au 

For Sale in Lockport, IL 
1. Fully equipped machine shop 
2. Pat printing in Morton Bldg. 

Totai 10,000 sq. ft. with adjoining 
3 vacant lots. TeL 630-257-2372. 

yni 

'mvofc 

Šeima, vyras ir žmona, ieško darbo 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones 
ir padėti namų ruošoje. Gali gyvenu 
kartu. Geros rekomendacijos. TeL 
773-528-9463 arba 708-652-7897. 

• i 

Parduodu automobilį Audi 
5000. '84 m. Labai gerame 

stovyje. Kaina $1.700. 
Tel. 773-718-3636. 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popienuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

Vienišam senukui galiu 
padėti namų ruošoje. 
Galiu gyventi kartu. 
Vairuoju automobilį. 
Tel. 773-869-9668. „ 

Vcfttonuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WIUJOW SPRINGS, ILLUOIS T a 708.839.1000 

Šešias pokvlių aolia- tinka įvaįriomš progonu 
Puikus rttaistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

BowtucjWfH 

V 
40 iki 60 svečių 

t» i Wp*<' 
U l O t 1 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) . . 

100*0 135 svečių 

125»o 175 svečių 

VMHlBa. 
225 iki 550 svečių 

Pr iž iū r iu va ikus savo 
namuose. Kaina $2 į vai. 

Skambinti Evelinai, 
tel. 773-925-0728. 

„DRAUGAS" in formuoja; „DRAUGAS" formuoja; 

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" l ietuvybės švyturys ir sargas! 

Išnuomojo botą Oak Lawn, IL 
vyrui su žmona be vaikų už $500 

į mėn., moteriai už $300 į mėn. 
Yra aikštelė pastatyti mašinai. 
Skambinu tel. 708-422-2710 

nuo 7 vai ryto. ' 

Išnuomojamas 1 
kambarys prie Šeimos. 

Tel. 708-594-1472. 
•i 

Šeima ieško bato 
ne Marquette Pk. ir ne 

Brighton Pk. apylinkėse. 
Tel. 773-376-2372. 

m 

!t makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

Ne one makes roend-

tnp travel ?o Lithuania 

eas«r and more coovement 

than SAS. From Chicagc, we 

offer daily service to Vilnius vvith 

just one hassle-free eonneetion 

•hrough Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gives you a reiaxed mom-

rrg arrival for busmess or pleasure. 

When you're ready to return, you'll 

eojoy same-day travel back to 

CH cago through our Cocenhagen 

hub. And vyhether 

you fly Business Class 

a Econorny Class, you can be 

sure our service wiil be workJ-dass, 

and will altovy you to arrive rested and 

refreshed - all for a reasonabte fare. 

Find out what a worid of difference 

SAS can make for yeur next tnp. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-8OO-221-2350 For more infor-

mation and special offers, visit 

our vvebsite at www.flysas.com. 

Skubiai išnuomojamas 
2 mieg. butas 

Hickory Hills, EL. 
TeL 708-728-0208. 

Išnuomoji* 6 kambarių 2 
mieg. bfitą ir garažą 

Brighton £k. apylinkėje. 
Tel. 773-376-2874. 

• i " 1 

Išnuomoju butą: 6 kanb., 
3 mieg. su baldais Brighton 

Pk. apylinkėje. 
TeL 773^376-7883. 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

| Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? • 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainoa! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst u i vain šiandien! 

(630) 29! 2-/48 

U T N E R P Kaun»s i***^ 
S i « * J t « ^ Kumeliu 9- 15-4 

Tei/T-aa (370-7) 22*718 
Mob. tel. (8-299) 14690 

t-m*H HtmtLitffciioti.omolfl.nft 
•flgiau^autOTobe^ nuoma Uetsw«fa 
«P*nas draudimą f *- aptarnavimas 
•Neribotas ir ne*r>okan»»s kitometralas 
•Automobiliu n- statymas i Vilniaus oro 
uosta pagal kli?įtu pageidavimus 

•Bu* * kambarių nuoma («j pustvojats) 
Priimamos p.ig- idines kredito korteles 

Oficialus atstovas |AV 
Tel./r-ax 77J-925-9282 

FI19M # 
SK946 
SK?44 

S* 743 
S*<M3 

From 

Oncaoo 
StocWx*n 
V * x s 
Cooe^nager 

To 
Stockholm 
v*nus 
Copennage^ 
Chicago 

Departure Time 
4:30 pm 
9-20 a m * l 
1245 pm 
3:40 pm 

Arrtval Tane 
740 am *1 
1050 am * l 
2:15 pm 
5:40 pm 

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
norite globos n*> senelių, naujuose. 

bet jaukioj JaSmyninėje 
lietuviikoeaplinkoje, turėti 
atskira kambarį, lietuvišką 
maistą, HetuviSką spaudą ir 
knygas, sutaupyti sunkiai 

uždirbtus doleriu*, skambinkite 
Apolonijai, tek 768-3R7-2067 ir 

pasitarkite. . 
L . _ ^ 

Home HealUi Care Intl. 
AgeflCy M k o 2 moterų darbui 

I Floridoje. $1 i b į dieną 
Informacijai sltambinti 

Phil art* Janus*, -». 
td.414-T6>2615. 

I M I I t 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

BSD ENTERPRISES 

Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai: stogai, "siding", 
lietvamzdžiai, mediniai balkonai, 
"porches" ir "decfcs"; mOrinimaa, 
*tuck pointing" namų ir garažų 
remontas. Skambinti KaarTierui, 
tat 4330-243-6424. 

Išvežame šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus 
KokybiSkai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. Tel. 630-964-5898. mm 

leikomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
tel. 708-652-2110. 

JAN1TORS 
Positions now available at 
OlHare airport. Full time 
positions l s t , 2 n d and 3 r d 

available. Will train. Apply in 
person. Scrub, Inc. 5251 N. 

M ilwaukee Ave., Chicago, IL 
60630 or call 773-286-5115. 

SIŪLOME ĮVAIRIUS 
DARBUS 

EXPRESS Persortnel Services suras 
jums darbą, tinkanti |ŪSŲ kvali-
fikacijcis. 

'Acosunanaj danes 

•ForfJOOairuairt 
•Srapa4no/aacaiving CWk> 

i ond more 

Skambinkite iiandien |au dabar 
galime pasiūlyti įvairiausiu darbų! 
Lietuvtftai susikalbėsite trečiadieniais 
po S vai. p.p. U i darbo suradimą 
sumokėti nereikia. 

Iry f'.lfb II r,n 1,' 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUT0M0OUCLNAMU.S\rl3KAtoT 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapoEs ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAFOUS 
3208 1/2 VVeatOahStnset 

Tai (706) 4244054 
(773)561-8654 

L 
SJASYS CONSIIiUCUON 

Staliaus damai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

•sofhts*. 'decks*. •gutters". ptoksti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

S.BenetiS, m G30-241-1912A 

apiildomae 4 kamb. 
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 

$355 j mėn. + „security" 
TeL 773-776-1451 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 

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

ALL CARE 
Employmen t Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-775-1486 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

Awnat coNsmucnoN Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

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

SkambinH Sigitui, 
td. 773-767-1929. 

G. I . OnaUty Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles. įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, įį. 630-243-9385 

RIVEPDAIf - s U l O M O T I V F 

Transportuojame ir padedame parduoti 
naudotą auto. Pigiai parduodame iisimo-
kejimuu remontuojame po avarijų: alsu 
tome auto geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui td. 708-29I-05S*. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

o«c (773) SS6-S9S9 
home (708) 425 71601 
pager (708)886-4919" 

RIMAS L.STANKUS 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
1 Perkame ir parduodame namus 
' Pensininkams nuolaida 

Realmart «j jfcg 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

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

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Boa. 773-585-6190 Pager 312-3e8-e3«7 
Pax 773-585-3997 

OK 21. Accant 
Homefinctere 

9201 S. Cicero 
Oak L*wn. IHinois 60453 
Buaineaa (708) 423-9111 
Vdea Mal (708) 233^374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res 708-423-0443 a. i aafe 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Cik.fo* iiaureje j iiaunmuote prienunfiaaae 
periant ar parduodam nuosavybes, kreipkitės 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas akubilias0aoi.com 

C O U O U J G U . 
e.VN^' .«R; , 

«S03ITW.9neWE 

A U D R A 
K U B I L I U S 

ISOgSbermanAve. 
^vanston. IL 60201 
BuMness(fe»7J»64:-2600 
Fax (847) 475-5567 
Voice mail 
(847) 465-4397 
E-mail 

/«•>. A _ . KMIECIKREACTORS 
V J e n M ) { — 7922 S.Pulaski Rd. 

- — T » ^ l . 4365SArenerAve 

DANUTĖ MAYER 
773-204-1900 

Jei norite perduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danulą Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

ATTENTION IMMIGRAMTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Residence! 

For free information call: 

1-773-282-9500 
(iTS ooncentnating m immigrabon to Canada 

www.re0eusa.com 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TR^ICINIU BŪDŲfe: 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu badu gamina šorius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: šoriai be priedų, be druskos, šoriai su 
kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai Šituos sūnus rasite 
maisto parduotuvėse, „deli* skyriuje Galite ^ ^ M O R U t / ^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ^ ~ 
arba per world vride web: 

'.andrulischeese.com 
Michigan Farm Cheese Dairy, Inc. 

4295 MHIertOfi. fauno*". UI 46410 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINE 
3S0 N. Clark, Chicago, tl 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitjc.ili užit.iryt.i 

- • • 

http://www.flysas.com
http://HtmtLitffciioti.omolfl.nft
http://akubilias0aoi.com
http://www.re0eusa.com
http://'.andrulischeese.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruoiia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkiticnė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

PASIRUOŠKITE SUTIKTI NAUJĄ 
TŪKSTANTMETĮ 

duomenys Visa žiniasklaida nuolat kal
ba apie įvairias galimas ir ne
galimas nelaimes, galinčias 
įvykti, pasikeičiant šiems me
tams. Tačiau, jei naudositės 
sveika nuovoka, pašalinsite vi
sas Y2K problemų galimybes. 
Šiais metais, ypač artėjant 
metų galui, girdėti visokiausių 
balsų ir įspėjimų, net nelemtų 
pranašysčių dėl galimų kom
piuterių sutrikimų (Y2K bug), 
prasidedant 2000 metams. Bi
jomasi, kad kompiuteriai vi
same pasaulyje neįskaitys 
2000 metų, o juos pažymės, 
kaip 1900 ar 1000 metus, nes 
viską sumaišys tie nuliai ir 
tada kompiuteriai pradės teik
ti netikslią informaciją, ar net 
visai, sugrius. Pirmųjų kom
piuterių programuotojai, norė
dami sutaupyti kompiuterio 
atmintį ir vietą, naudojo tik 
du paskutinius skaičius, kurie 
parodo metus. 

Didžiausi pesimistai mano, 
kad kompiuterių problemos 
iššauks, geriausiu atveju, rim
tą neigiamą ekonominį stovį, 
ar net pasaulinio masto eko
nominę depresiją. 

Didžiausi optimistai sako, 
kad tos visos baimės yra labai 
išpūstos, o Y2K problema iš 
tikrųjų tik pakels ekonominį 
augimą, sukurs naujų' darbo 
vietų. 

Reikia manyti, kad, nors ir 
bus kokių didesnių ar mažes
nių sutrikimų, bet jie mūsų 
gyvenimo per daig nepaveiks. 
Optimizmą kelia ir tai, kad 
yra daug daugiau atsakingų 
finansinių reikalų žinovų, ku
rie perviršija Y2K problemų 
šauklių balsus. Žinoma, reikia 
būti pasiruošusiam, bet ne
reikia kristi į paniką. Reikia 
tvarkyti savo finansinius rei
kalus atsakingai, kaip ir lig-
šiol. Optimistiškai žiūrint, 
Y2K problemos gali būti ir di
džiulė mokomoji priemonė. Jei 
tik panaudosime truputį laiko, 
pasiruošiant 2000 metams, 
nebus reikalo apie tai rūpin
tis. Dabar yra ruošiami įvai
rūs seminarai, kuriuose gali
mos Y2K problemos nagri
nėjamos. Galvojama, kad 2000 
metų problema biržai gali tik 
minimaliai pakenkti, o taip 
pat yra minimali galimybė, 
kad dėl Y2K gali kilti resesija. 
Aišku, birža gali kiek svyruo
ti. Apskritai, pramonės srityje 
nuotaika yra daug geresnė, 
negu buvo prieš 6 mėnesius, 
nes vis daugiau įstaigų ir ben
drovių yra pasiruošusios su
tikti 2000 m. problemas be di
desnių nuostolių savo biudže
tams. 

Nepaisant, finansinių rei
kalų patarėjai, ragina žmones 
laikytis nuosaikios nuovokos, 
ruošiantis galimoms 2000 me
tų pradžios problemoms, čia 
keletas jų patarimų, kurių 
žmonės turėtų laikytis visada, 
nepaisant ar 2000 metai, ar 
ne. 

1. Turėkite sąrašą savo są
skaitų numerių, pvz., banko, 
investicijų, kredito kortelių ir 
įvairių paskolų. 

2. Turėkite raštiškas tų są
skaitų kopijas spalio mėn. 
gale. 

3. Saugokite paskutinių ke
lių mėnesių 1999 metų «de-
posit" raštelius, kvitus ir ki
tokius transakcijų dokumen
tus. 

4. Atsiklauskite savo banko, 
ar jis yra pasiruošęs 2000 me
tų problemoms (Y2K). 

5. Turėkite savo kredito pra
nešimo kopiją, kad galėtumėte 

patikrinti, ar visi 
tiksliai įrašyti. 

Bet tai turėtumėte daryti 
kasmet, ne tik prieš 2000 me
tus. Trys didžiosios kredito 
pranešimų įstaigos yra: Equi-
fax — 800-685-1111. Trans-
Union - 800-888-4213. Ex-
perian (anksčiau vadinamas 
TRW) 800-682-7654. 

6. Įsigykite „Sočiai Security 
benefits 681100816" pranešimą. 
Skambinkite telefonu 800-
772-1213 arba kompiuteryje 
Soc. sec. admimstration Web 
puslapyje: www.ssa.gov 

7. Gaukite iš savo anksty
vesnių darboviečių pranešimą 
apie jums priklausančius prie
dus (vested benefits). 

8. Pasitikrinkite savo ap-
draudos įstaigų pasiruošimus 
2000 metams, dėl namo, auto
mobilių, invalidumo ir gyvy
bės apdraudos. 

9. Pasitikrinkite, kiek jau 
įmokėjote šiais metais federa-
linių mokesčių. Tai padaryti 
galite, pasilaikydami algos če
kio atkarpas ar pensijos čekio 
atkarpą, arba iškeistus če
kius, kuriais užmokėjote „esti-
mated" mokesčius, nuosavy
bės mokesčius arba nuosavy
bės pervedimo mokesčius. 

10. Pasitikrinkite savo in
vestavimus — „asset alloca-
tion", ypač dėl tarptautinių in
vestavimų. 

11. Patikrinkite visas įstai
gas, su kuriomis turite inves
tavimo reikalų, kiek jos yra 
pasiruošusios 2000 metams. 
Jūs galite pasitarti su savo fi
nansiniu patarėju, ar peržiū
rėti įstaigų ketvirčio metų ar 
metinius pranešimus, randa
mus .The Securities and Ex-
change Commission" Web pus
lapyje — www.8ec.gov 

Jūs gal klausite savęs, ar iš 
tikro turite visa tai daryti? Pa
galvokite ir sulyginkite Y2K 
problemą su namo apdrauda; 
jūs ją turite, nors gaisro, ar ki
tokios nelaimės nesitikite. 

Naudotasi medžiaga iš .Chi
cago Tribūne", 1999.07.16. 

KAD BŪTUMĖTE 
IŠGIRSTU 

Kasdieniniame gyvenime su
siduriame su įvairiomis prob
lemomis, kurios nėra ypač di
delės, bet mums labai svar
bios. Pvz., iš valyklos parsi
nešėme sugadintą suknele ar 
kostiumą, kirpykloje buvo pa
kenkta plaukams, automecha-
nikas „nutaisė" automobilį ir 
t.t. Skųstis ir būti išklausy
tam yra paprastas ir jus pa
tenkinantis būdas, bet dauge
lis žmonių pasirenka du ne
efektingus kelius: arba tyli ir 
nieko nesako, arba rėkia ir 
grasina teismu. Abu šie skun
do būdai jokios naudos neat
neša. 

Žmonės gali skųstis ir būti 
išklausyti, nes vis daugiau 
verslo įstaigų elgiasi su savo 
klientais teisingai, madangiai 
ir stengiasi jų nusiskundimus 
patenkinti. Bet susiduriama 
su sunkumais, kai kreipiama
si į žemesnio rango tarnauto
jus, kurie nėra patenkinti sa
vo viršininkų liberaliu požiū
riu į kliento reikalus, ir dėl to 
gal nepalankiai žiūri į besis
kundžiančius, kadangi šie 
tuos žemesnio rango tarnauto
jus aprėkia, nors tai ir ne jų 
kaltė. Skundžiantis reikia tu
rėti mintyje, ar per daug ne
reikalaujame. 

Yra keturi veiksniai, kurie 

„Draugo" vasaros šventėje uoliai darbuojasi (ii kaires) Ona Gradinskiene, 
Aldona Šmulltštiene ir Birute Jasaitienė. 

• 

turi įtakos, ar gausite teigia
mą atsakymą, ar visai jo ne
gausite: 

1. kaip didelis ir svarbus yra 
dalykas, dėl kurio skundžia
tės; 

2. koks yra žmogus, ar fir
mos įsipareigojimas laikytis 
sayo nuostatų (juo jis dides
nis, tuo mažiau turite galimy
bių įtikinti jį, kad savo nusi
statymą pakeistų); 

3. būdas, kaip skundžiatės. 
Labai svarbu skųstis išmin
tingai ir nuoširdžiai. Didelės 
įtakos daro aiškiai pateiktas 
— surašytas skundas; 

4. kiek kartų skundžiamasi. 
Iš vienos pusės dažnas pakar
totinis skundas gali būti ne
efektingas, iš kitos gali būti ir 
labai paveikius, atsižvelgiant 
ir į kitus dalykus. Dėl to ne
reikia vengti pasiskųsti žo
džiu, o paskui ir raštu. 

Yra skirtingos nuomones, 
nuo ko pradėti skųstis: ar nuo 
aukščiausio firmos tarnautojo, 
ar nuo pardavėjo, su kuriuo 
turėjote reikalų, ar jo viršinin
ko. Vieni sako, kad reiktų pra
dėti nuo viršaus, o kiti — nuo 
apačios, nes skundą viršinin
kai siųs žemesnio rango tar
nautojui, su kuriuo turėjote 
reikalų. Taip pat galvojama, 
kad reikėtų duoti galimybe 
žemesnio rango tarnautojui, 
pvz., pardavėjui, pataisyti pa
darytą klaidą. Rekomenduoja
ma pradžioje aiškintis žodžiu, 
o ne rašyti skundą, nes taip 
reikalą galite greičiau išspręs
ti sau palankia linkme. Bet, 
jei nesate patenkintas spren
dimu, kreipkitės į viceprezi
dentą klientų reikalams, ar į 
panašų postą užimantį asme
nį, prieš kreipiantis į patį 
aukščiausią — prezidentą. 

Norint sėkmingai pasiskųs
ti, atkreipkite dėmesį į šiuos 
dalykus: 

1. gerai išaiškinkite proble
mą. Pirma, negu pakelsite te
lefono ragelį, ar pradėsite ra
šyti skundą, susirinkite visus 
raštiškus duomenis ir logiškai 
išdėstykite skundą; 

2. rašykite ar kalbėkite ra
miai. Kai būsite pasiruošęs 
kalbėti telefonu, ar rašyti laiš
ką, darykite tai šaltai, ramiai, 
be emocijų, paaiškinkite, ko
dėl esate nepatenkintas ir ką 
norėtumėte, kad firma — 
krautuvė jums padarytų, pa
taisytų klaidą. Sužinokite, 
kokia yra įmonės procedūra, 
stengiantis patenkinti klien
tus. Procedūrų yra įvairių. 
Nebūkite priešiškai nusitei
kęs, bet pastoviai ir ryžtingai 
siekite savo. 

Ką atsakys žmogus, su ku
riuo kalbatės telefonu, ar ku
riam rašote, priklausys jūsų 
tolimesnis nusistatymas — ar
ba būsite patenkintas, ar dar 
labiau supyksite. Jei asmuo, 
kuris kalbasi su jumis rodo 
dėmesio ir pabrėžia, kad 
stengsis problemą išspręsti, 
jūs tikriausiai laikysitės tos 

bendrovės problemoms spręsti 
kelių. Antra vertus, jei asmuo, 
kuris kalbasi su jumis, bus 
jums visai abejingas, jūs ga
lite supykti, kalbėti netinka
mai ir jūsų pastangos išspręsti 
problemą gali užtrukti ilgiau, 
arba visai nepasisekti. 

3. Jūsų viltis išspręsti prob
lemą turi būti išmintinga. 
Dauguma firmų nori paten
kinti klientų norus, bet dažnai 
klientai turi visiškai nerealias 
viltis, siekdami tuos norus pa
tenkinti. 

4. Nenustokite bandyti. Jei 
jūsų viltys yra nuosaikios, bet 
vis tiek į jūsų pageidavimus 
išspręsti problemą nekreipia
ma dėmesio, tada greičiausia 
darysite tolimesnius žings
nius. Tada bandykite kreiptis 
į kokį specifinį asmenį, bet ne 
į apibendrintą -sąvoką, pvz., 
„consumer servtses". Jei dar 
nepasisektų pašnekti tikslo, 
jums tada reikėtų kreiptis į ką 
nors už firmos ribų: Bet rinki
tės protingai. Pvz., Better Bu

siness Bureau niekada nes
prendžia skundų, o jūsų 
„attqrney general" įstaigai gali 
padėti, jei jūsų problema yra 
tokia, į kurios sprendimą jie 
norėtų įsivelti, pvz., problema 
su kontraktoriaus leidimu. 

Jūs galite kreiptis į „small 
claims" teismą, ar į advokatą, 
kuris specializuojasi tokiuose 
reikaluose. Bet atminkite, kad 
abu šie keliai kainuos jums pi
nigų, gali ilgiau užsitęsti ir, 
nepaisant viso to, vis tiek ga
lite nieko nelaimėti, arba lai
mėti, tik nieko negauti. 

Būtų naudinga įsigyti „The 
Consumer Information Cen-
ter*s Resourse Handbook", lei
džiamą US General Services 
Administration. Ją galima 
gauti nemokamai, paskambi
nus 800-878-3256. Yra keli ki
ti naudingi leidiniai šiam rei
kalui tai: David Horowtz's 
„Fight Back and Don't Get 
Ripped Off ir Stephen A. 
Newman ir Nancy Kramer's 
„Getting What You Deserve: A 
Handbook for the Assertive 
Consumer". 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1999.07.21. 

ŠIAULIŲ KATEDRA 
Pasitikdama 2000-ųjų metų 

jubiliejų, Šiaulių miesto savi
valdybė skyrė lėšų įrengti ga
lingiems šiuolaikiniams pro
žektoriams, kurie iš išorės ap
šviestų miesto katedrą. Ap
švietimą įrengė konkursą lai
mėjusi Vilniaus UAB „Oni-
nen". Rugpjūčio 18-osios va
karą prožektoriai buvo įjungti 
ir katedra įspūdingai apšvies
ta. Prieš šį iškilmingą įvykį 
vyskupas E. Bartulis, kunigas 
iš Amerikos Leonardas Mus
teikis ir mons. dek. K. Jakai
tis katedroje aukojo šv. Mi
šias. Pamokslo metu vyskupas 
padėkojo miesto valdžiai bei 
darbininkams už šią dovaną ir 
palinkėjo visiems vidinės Die
vo duotos šviesos. Per šv. Mi
šias giedojo ir vėliau koncerta-
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vo Šiaulių 
„Dagilėlis". 

berniukų choras 

TRISDEŠIMT SEPTINTASIS 
"Dirvos" novelės konkursas 
Skiriamos DVI PREMIJOS: 

pirmoji - 500 dolerių, 
antroji - 300 dolerių, 

ii A.tA. SIMO KAŠELIONIO 
, kurt tvarko Korp! Neo-Lithuania 

vyr. valdyba 
Tona: Autoriams suteikiama neribota teisė patiems 
psatrinim noveles temą, turinį ir pobodį • 
Paskutinė rankraščių įteikimo data - 1999 metų spa-
Uo 1 d. (pagal palto antspaudą). 
Raakrsičlus siusti šiuo adresu; 

Dirva, Novelės konkursas, 
P.O.Box 19191 
Oevelaad, Ohlo 44119-0191 
Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių 

rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet kurioje 
kitoje valstybėje. 

Pamosimas: Konkursui siunčiami rankraš
čiai būtinai privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle 
arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą pati 
slapyvardi užrašykite ant pridedamo užklijuoto 
vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, 
adresai ir telefono numeris. Tik laimėjusių vokeliai 
bot atidaryti. Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tik 
autoriams prašant, jų nurodytu adresu. 

Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma 
sprendžia, ką premijuoti. 

* Klaipėda. Rugpjūčio pas
kutiniąją savaitę Klaipėdoje 
•viešėjo evangelizacine jauni
mo grupė iš Slovakijos. Jauni
mas evangelizavo miesto gat
vėse, bažnyčioje meldėsi už 
žmones, bendravo su jaunimu 

* Vyriausybės sekreto
riaus Antano Deveikio nu
rodymu nuo rugsėjo 24 d. vy
riausybės posėdžių darbotvar
kės bus skelbiamos vyriausy
bės kanceliarijos tinklalapyje 
i'www.lrvk.lt). Iki šiol posėdžių 
darbotvarkes {vairioms insti
tucijoms buvo siunčiamos paš
tu 50 adresų. 

A. t A. 
dr. SILVIJA TRAŠKAITĖ 

SPARKIENĖ 
Mirė staiga 1999 m. rugsėjo 20 d. Floridoje, sulaukusi 

45 metų. 
Gimė 1954 m. balandžio 24 d. Čikagoje. 
Nuliūdę liko vyras Romas Sparkis, tėvas Aleksandras 

Traška su žmona Jadvyga, sesuo Maria Traškaitė. 
Priklausė Lietuvių Skautų sąjungai. 
Mokslus baigė Illinois universitete, Urbanoje; 4 metus 

dėstė antropologiją Purdue universitete, VVest Lafayette, 
Indiana; paskutiniu laiku dėstė Florida State 
universitete, Tallahassee. 

Laidotuves šeštadieni, rugsėjo 25 d. Tallahassee, FL. 

Nuliūdę: vyras, tėvas, sesuo, giminės, 
artimieji. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
• , - SERVICES AVAILABLEAT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALSANO SHIPMENT TO UTHUANIA 

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 
NATIONWIDE TOLL F R E E (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO ANO SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 

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 Hi l ls , IL 
708-974-4410 

http://www.ssa.gov
http://www.8ec.gov
http://'www.lrvk.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Šis sekmadienis - ..Drau
go" šventes diena. Iškilmingą. 
..Draugo" jubiliejui skirtą pa
mokslą 10:30 val.r. Švfc Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje pasakys kun. 
Viktoras Rimšelis. O 4 vai.p.p. 
Martiniąue pokylių salėje 
2500 \V. 94th PI.. Evergreen 

Park. IL- prasidės šventine 
..Draugo" puota, kurioje - iš
kilmių atidarymas, svečio žo
dis, vakariene, meninė dalis 
bei Algimanto Barniškio or
kestro atliekama muzika. Iki 
pasimatymo! 

Daugiausia vaikų Čikagos 
lituanistinėje mokykloje - iš 
aplinkinių Marąuette Parko, 
Bnghton Parko vietovių, ta
čiau yra mokinukų, kuriuos 
tėveliai vežioja ir iš Šiaurines 
Čikagos. Į Čikagos lituanisti
nę mokyklą, kuri įsikūrusi 
Jaunimo centre (5620 S. Cla-
remont Ave., tel. 773-409-
09%). užsiregistruoti galite 
kiekvieną šeštadienį nuo 8:30 
valandos ryto. 

Jaunimo centro Moterų 
klubas visus kviečia atvykti į 
Jaunimo centro kavinę sekma
dienį, spalio 3 d., ir pasivai
šinti skaniais mieliniais bly
nais. Prie jų bus labai gar
džios, šių metų derliaus obuo
lines košės. Vaišes pradėsime 
8 vai. ryto. Savo apsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą. 
Laukiame! 

Nepamirškite, kad ..žalio
sios kortelės" loterijos pradžia 
jau už kelių dienų! „Žaliosios 
kortelės" anketas galite įsigyti 
..Seklyčioje" (2711 W. 71st 
Str.. Chicago IL; tel. 773-476-
2655) nuo pirmadienio iki 
penktadienio, nuo 9-4 vai.p.p. 
Prašymai dalyvauti DV-2001 
vizų loterijoje vizų centrą turi 
pasiekti tarp 1999 m. spalio 4 
d., pirmadienio vidurdienio, ir 
lapkričio 3 d., trečiadienio vi
durdienio. 

Neseniai mirusio prof. 
Aleksandro Štromo atmini
mas buvo paminėtas Hillsdale 
kolegijoje rugsėjo 17-19 d. sa
vaitgalį.Ta proga Hillsdale ko
legijos choristai minėjimą pra
dėjo Lietuvos himnu, kurį re
petavo, klausydamiesi ir mo-
kindamiesi lietuviško tarimo 
iš juostelėje įrašyto pavyzdžio. 

Šv. Mišios už a. a. Stasio 
Žemaičio, mirusio 1996 m. 
Lietuvoje, sielą bus aukojamos 
rugsėjo 26 d., sekmadienį, 9 
val.r. tėvų marijonų koplyčioje 
<prie ..Draugo"). 

Atgaivinkime „Draugo" 
Bažnyčios ir Sveikatos sky
rius! Nuo rugpjūčio mėn. šie 
skyriai turi naują redaktorę 
— Egle Paulikienę. buvusią 
Maironio lit. mokyklos tikybos 
mokytoją ir medicinos seselę. 
Nesivaržykite ir drąsiai siųs
kite žinutes, straipsnius, pa
geidavimus arba skambinkite 
į ..Draugą". Pasitarsime. 

I rena Leonavičiūtė, pir
mųjų lietuviškų filmų aktorė 
ir buvusi Kauno Akademinio 
dramos teatro aktorė, Vyres
niųjų lietuvių centro „Sekly
čios" dainų popietėje (jai vado
vauja muz. Faustas Strolia) 
rugsėjo 29 d., trečiadienį, 2 
vai.p.p. deklamuos savo mė
giamų poetų - J. Degutytės ir 
V. Mačernio eilėraščius. Su
sipažinsite ir su svečiu iš Lie
tuvos - kun. Jauniu Kelpša, 
Ūdrijos parapijos klebonu ir 
Alytaus kalėjimo kapelionu. 
Bus bendri pietūs, veiks lai
mės šulinys. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. 

Ateitininkų šalpos fondo 
vakariene yra ruošiama šešta
dienį, spalio 23 d., Ateitininkų 
namuose. 5:30 val.v. - paben
dravimas, o 6:30 val.v. - vaka
rienė. Visi maloniai kviečiami 
atvykti į šį renginį, kurio pel
nas skiriamas ateitininkiško 
jaunimo veiklai Amerikoje ir 
Lietuvoje. Užsisakyti vietas 
galite, skambindami Vidai 
Maleiškienei tel.630-257-8087. 

Algis Liepinaitis apie Pa
žaislį dar kartą pasakos rug
sėjo 30 d., ketvirtadienį, 2 
vai.p.p. Beverly Shores Lietu
vių klubo susirinkimui pasi
baigus. Susirinkimas vyks Mi-
chigan City Public Library 
'Franklin ir 4 Str.), susirinki
mų salėje. A. Liepinaitis taip 
pat rodys ir filmajuostę apie 
Pažaislio festivalį bei Lietu
vos seselių kazimieriečių veik
lą. Kviečiame visus dalyvauti. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopa 
nuoširdžiai kviečia į savo 75 
metų jubiliejaus puotą, kuri 
vyks spalio 9 d., šeštadienį. 
Užsisakyti vietą galite, skam
bindami Estelle Rogers tel. 
708-425-6003 arba Mary Ban-
ky tel. 708-499-4231. 

Žinome, kad spalio 
mėnuo yra skirtas BALFui 
ir visi skyriai renka aukas, 
kad galėtų prieš žiemą 
sušelpti vargstančius Lietu
voje ir kitur. Marąuette 
Parke, prie Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios, 
rugsėjo 25 ir 26 d., prieš visas 
Mišias bus dalinami BALFo 
rinkliavos vokeliai, o surenka
mi spalio 2 ir 3 d. Visi ragina
mi būti dosnūs ir padėti var
guoliams per BALFą. 

Dr. Vincas Kudirka: „Dir
bęs tautai". Tai yra tema, ku
rią skaitys docentė dr. Irena 
Slavinskaite spalio 3 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. JAV LB Kultūros tary
ba ruošia akademiją, kad pa
minėtų himno autoriaus 100-
ąsias mirties metines. Akade
mijos dieną vyks speciali pa
rodėlė, kurią atsiunčia Maž
vydo Nacionalinė biblioteka iš 
Lietuvos. Išreiškime savo tau
tinę pagarbą Lietuvos himno 
autoriui. 

Tikimasi, kad pabendra
vimo pietūs, kuriuos spalio 
10 d. 12 val.p.p. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje 
ruošia Pal. J. Matulaičio misi
jos renginių komitetas, padės 
sutelkti lėšų naujiems vargo
nams. Programą atliks visų 
pamėgtas Algimantas Barniš-
kis, o visus dalyvius skaniai 
pamaitins Aldona Soliūnienė 
ir jos padėjėjai. Vietas užsisa
kykite, skambindami Vandai 
Gvildienei tel. 630-271-9136 
arba Irenai Kazlauskienei tel. 
630-257-8346. Bilietus iš ank
sto galite įsigyti ir kiekvieną 
sekmadienį prieš Mišias PLC. 

Pianisto Rokas Zubovo 
koncertas „Kai susitinka poe
zija ir muzika" įvyks spalio 1 
d., penktadienį, 7:30 val.v. 
PLC Lietuvių dailės muzie
juje. Skambės kompozitorių 
Bach, Shopin, List kūriniai. 

Mark Clement, žymų Šv. 
Kryžiaus ligoninės prezidentą, 
Lietuvos Sveikatos ministerija 
pakvietė skaityti paskaitą 
„Vakarų pavyzdžiai gydant 
sveikatą šiandieniniame pa
saulyje". Paskaita bus skaito
ma Vilniaus universitete. 
Rugsėjo 23 d. į Lietuvą kartu 
su ligoninės prezidentu išskri
do ir Šv. Kazimiero seselė Ju
line Rėvas, ligoninės "Out-
reach" programos viceprezi
dentė. Šv. Kryžiaus ligoninės 
pagalbos skyrius per šiuos pa
skutiniuosius septynerius me
tus Lietuvos ligoninėms su
teikė per 2 mln. vertės medici
nos reikmenų. M. Clement ir 
seselė Juline Lietuvoje bandys 
aplankyti visas ligonines, ku
rios yra gavusios Šv. Kryžiaus 
medicinos dovanų. 

Jaunimo centro Moterų 
klubo poatostoginis susirinki
mas vyks rugsėjo 27 d. 1 vai. 
p.p. Jaunimo centre. 

Leinonto Lietuvių Ben
druomenės iškilmingi meti
niai pietūs įvyks lapkričio 5 d. 
tuoj po šv. Mišių 12 vai. Pa
saulio lietuvių centre. Pietų 
metu bus traukiama didžioji 
loterija. Atvykite! 

Apie „žalias korteles", pi
lietybę ir kitus emigracinius 
reikalus bus pasakojama teisi
niame seminare, kuris vyks 
rugsėjo 29 d., trečiadienį, 7 
val.v. „Seklyčioje". Seminare 
kalbės advokatas Diego Bone-
satti, vertėjaus advokatas Al
gimantas Kėželis. Kviečiami 
visi, o ypač neseniai į šį kraštą 
atvykusieji. 

„Margutis II" spalio 17 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. rengia 
neeilinį koncertą, kurį atliks 
mišrus choras „Kamertonas" 
iš Kauno. „Kamertono" kon
certai prasidės spalio 8 d. New 
Yorke, po to choras keliaus į 
Hartfordą spalio 10 d., į Put-
namą spalio 13 d., į Cleve-
landą spalio 15 d., į Detroitą 
spalio 16 d.. į Čikagą spalio 17 
d.. į Philadelphiją spalio 23 d. 
ir paskutinis koncertas Balti-
morėje vyks spalio 24 d. Į 
„Margučio II" ruošiamą kon
certą bilietus prašoma įsigyti 
„Seklyčioje". 

Norite susirasti darbą? 
Skaitykite „Draugo" skelbi
mus! Prenumeruokite „Drau
gą"! Visi JAV gyvenantys lie
tuviai, kurie dar niekada ne
buvo užsisakę šio vienintelio 
užsienio lietuvių dienraščio, 
laikraštį užsisakyti gali papi
ginta kaina. Metams - tik 65 
dol.! Ši nuolaida galios tik ri
botą laiką, taigi skubėkite! 

JAV Lietuvių Bendruo
menės XV tarybos trečioji se
sija įvyks š.m. spalio 8-10 d. 
Sheraton Four Points vieš
butyje (prie Gen. Mitchell In
ternational Airport, Milvvau-
kee, WI). Tarybos sesijos posė
džiai prasidės penktadieni, 
spalio 8 d., 1:30 vai. p.p. (re
gistracija 12 vai.) ir tęsis iki 
sekmadienio, spalio 10 d., 4:30 
vai. p.p. Šeštadienio, spalio 9 
d., vakare po vakarienės pa
sirodys „Antras kaimas". Lie
tuvių Bendruomenės — tos 
ypatingos mūsų jungties — 
posėdžiai yra atviri, ir juose 
gali dalyvauti kiekvienas JAV 
gyvenantis lietuvis. Visą infor
maciją apie šią tarybos sesiją 
galima gauti kreipiantis į V. 
-P. Janušonis, P.O. Box 351/ 
352, Dousman, WI 53118. Tel. 
darbo metu: 414-965-2064, te
lefaksu bet kuriuo metu 414-
965-4247. 

Konferencijos „Dovana 
Lietuvai" dalyviai skatinami 
iš anksto užsisakyti Key 
Bridge Marriott viešbučio (Ar-
lington, VA) nakvynės kam
barius. Kambarius galima už
sisakyti skambinant tel.: 1-
800-229-9290, pasakyti, kad 
„Group Code is LITO" ir taip 
pat pranešti, kad dalyvausite 
konferencijoje, kuri vyks š.m. 
lapkričio mėn. 5-7 d. Key 
Bridge Marriott viešbutyje. 
Konferencijos rengėjai nakvy
nei yra išrūpinę nuolaidą, kuri 
galioja tik iki š.m. spalio 15 d. 
Visą informaciją galima gauti 
atsiunčiant savo vardą, pavar
dę, adresą ir telefoną telefak-

' su 773-436-6909 arba elektro
niniu paštu 

ajbudryg@ameritech.net; ar
ba skambinant telefonu 773-
284-6786. Atsiliepus atsako
vui žinias prašome įkalbėti 
aiškiai. 

DRAUGO FONDAS 
4543 W.63«rf I 
Chiomgo, U. 0O6*9 
Tat 773+BB-9BO0 

RUDENS DERLIŲ BERENKANT 
Draugo fondo jubiliejiniame 

rudens vajuje jau sulaukėme 
naujų narių, naujų rėmėjų ir 
naujų garbės narių. Labai ma
lonu skaičiuoti čekius ir skai
tyti pridėtus laiškus su linkė
jimais dar šiais metais pasiek
ti milijoną Draugo fonde. Ačiū 
už gerus linkėjimus. 

Milijoną pasiekti galėtume 
dar šiais metais, jei paštinin
kas ir toliau kas savaitę at
neš tiek „meilės" laiškų su če
kiais, kaip kad atnešė per 
pirmąją vajaus savaitę. Juk 
dar daug yra draugų ir pažįs
tamų, kurie iki šiolei neat
siuntė laiškelio Draugo fondui 
su didesniu ar mažesniu če
kiu. Dar daug yra „Draugo" 
draugų, kuriems labai tiktų 
pasveikinti jubiliatą, pagal iš
galę atsiunčiant čekį. 

Draugo fondo rudens vajui 
Draugo fondo kapitalo (jis yra 
neliečiamas) uždarbio lėšomis 
vėl nupirkta „Draugui" didelė 
spausdinimo mašina — įvai
riems leidiniams, knygoms bei 
žurnalams spausdinti. „Drau
go" spaustuvė tampa didžiuo
ju lietuviškos spaudos centru. 
Šiam centrui Draugo fondas 
jau išmokėjo 318,400 dolerių 
iš DF kapitalo prieauglio, kurį 
duoda geri kapitalo investavi
mai. Tuo būdu Draugo fondui 
paaukotos lėšos jau grįžta at
gal patiems „Draugo" skaity
tojams. Padidėjusi, modemiš-
kesnė „Draugo" spaustuvė pa
sirengusi dar daugiau, dar 
sėkmingiau patarnauti mūsų 
lietuvybės, spaudos ir kultū
ros išlaikymo darbams ir mie
lai laukia naujų užsakymų, 
naujų darbų. 

Draugo fondas yra dėkingas 
visiems nariams, rėmėjams ir 
garbės nariams, kurių pas
tangų dėka sudėto DF kapita
lo uždarbis duoda naudą lietu
vybės išlaikymui. 

Jubiliejinio vajaus įnašai 
Su 1,000 dolerių: 
Regina J. Connolly, a.a. Jo

no Bagdono atminimui. Gar
bės narys, Chicago, IL. 

Su 200 dolerių: 
Union Pier Lietuvių klubas, 

garbės narys, iš viso 1,200 
dol., per O. Gutauskienę. 

Adelė ir Julius Balsys, iš vi
so 400 dol., Los Angeles, CA. 

Marytė ir Juozas Vizgirdai, 
garbės nariai , iš viso 1,600 
dol., Putnam, IL. 

Zuzana Pupienė, garbės 
nare, iš viso 1,000 dol., Le-
mont, IL. 

Vytautas Montvilas, iš viso 
800 dol., Toronto, Canada. 

Su 150 dolerių: 
Donatas Januta, iš viso 800 

dol., Oakland, CA 
Su 100 dolerių: 
Daumanto D. jaunųjų ateiti

ninkų kuopa, per Dainę 
Quinn, Orland Park, IL. 

G. Kaufmanas, iš viso 315 
dol., Springfield, VA 

Vincas Butvydas, garbės 
narys, iš viso 1,500 dol., West 
Palm Beach, FL. 

Msgr. Algirdas Olšauskas, 
garbės narys, iš viso 1,800 
dol, Los Angeles, CA 

Ona Adomaitienė, iš viso 
530 dol., Sunny Hills, FL. 

Pranė Ozalas-Ąžuolas, iš vi
so 300 dol., Woodhaven, N.Y. 

Elena Jeneckas, iš viso 850 
dol., Warren, MI. 

Rimas Gajauskas, iš viso 
165 dol., Shell Beach, CA. 

Dr. L. O. Griniūtė, iš viso 
650 dol., Melrose Park, IL. 

Teklė Bogušas, iš viso 700 
dol.., So Boston, MA 

Valerija Aukštikalnis, iš vi
so 100 dol., Boston MA 

Angelą ir Juozas Leščinskai, 
iš viso 200 dol., Chicago, IL. 

Salomėja Nyergienė, iš viso 
620 dol., Santa Monica, CA. 

Su 75 doleriais: 
Juozas Pargauskas, garbės 

narys, iš viso 1,175 dol. Mis-

sissauga, Canada. 
Su 50 dolerių: 
Benediktas Stonkus, iš viso 

300 dol., Delhi, Ont. Canada. 
Anna ir Petras Jakutavičius, 

iš viso 620 dol., Val-d*Or, Ca
nada. 

Julius Veblaitis, iš viso 350 
dol., Union, NJ. 

Milda ir Stasys Tamulioniai, 
iš viso 470 dol., St. Peters-
burg, FL. 

Genovaitė ir Vincas Ankus, 
iš viso 500 dol., Oak Lawn. IL. 

Danutė ir Algimantas Uo
gintas, iš viso 650 dol., Water-
bury, CT. 

Narimantas Udrys, iš viso 
300 dol., Beverly Hills, MI. 

Ona Kreivėnienė, iš viso 250 
dol., Media, PA. 

Egidijus Žilionis, iš viso 50 
dol., Baltimore, MD. 

Su 30 dolerių: 
Gediminas Rajeckas, iš viso 

50 dol., Maspeth, N.Y. 
Lina ir Vidas Poškus, iš viso 

50 dol., Chicago, IL. 
Su 25-20 dolerių: 
Petras Beinarauskas, iš viso 

295 dol., Chicago, IL. 
Augustinas Dumbra, "iš viso 

225 dol., Saginaw, MI. 
Bronė Motušis, iš viso 350 

dol., Cicero, IL. 
Rožė ir Kazys Razauskai, iš 

viso 575 dol., Dearbom Hts., 
MI. 

Jonas Kontautas, iš viso 125 
dol., Centerville, MA. 

Valerija Čepaitienė, iš viso 
100 dol., Chicago, IL. 

Juozas Jasinevičius, iš viso 
25 dol., Cleveland, OH. 

Edvardas Lirgameris, iš viso 
25 dol.. Lockport, IL. 

Rimantas Šniževičius. iš vi
so 25 dol., Cleanvater, FL. 

George Sved, iš viso 120 
dol., St. Petersburg, FL. 

Birutė ir Bronius Banaitis, 
iš viso 110 dol., Abington, MA. 

Antanas Zapareckas, iš viso 
120 dol., West Blopmfield, MI. 

Anelė Šttlaitienė, iš viso 360 
dol., Lemont, IL. 

Eugenija Sakalas, iš viso 20 
dol., Philadelphia, PA. 

Jonas Povilaitis, iš viso 20 
dol., Peru, IN. 

Vytautas Matulionis, iš viso 
270 dol., Cleveland Hts, OH. 

Visiems nuoširdžiai dėkoįa-
me. Fondo iždininkas 

• Tik 33 centai u i m inu t e 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet kur pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės lietuviškai 708-386-
0556. 

:->Muhų universiteto ansamblis ,,Saule' Cfkagoa oro t 
tai vyks rugsėjo 28 d . antradienį. 3 ir 7 vai. Jaunime 

:\c l:)fH metu spalio mėnesi Siu metų „Saules" koncer-
< !.trc N'uotr Prane* Šlutiene* 

• Balzeko l ietuvių kul 
tūros muziejui Čikagoje rei
kalingas darbuotojas, mokan
tis dirbti kompiuteriu. Kreiptis 
teL 773-582-6500. am? 

• Automobilio, n a m ų i r 
l igos d r a u d i m a s a tvyku
siems iš Lietuvos ir k i tų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 8 . K e d z i e Ave . , 
Eve rg reen Pk. , IL 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (sk.) 

• A. Stelmoko orkes t ras 
linksmins visus atsilankiusius 
į Lietuvos Dukterų draugijos 
rudens pokylį spalio 2 d. 6 v. 
v. Jaun imo centre. Vietoms 
užsisakyti, skambinkite į drau
guos raštinę teL 773-925-3211. 
Prašome mus paremti laimės 
šuliniams skirtais laimikiais ir 
juos atnešti \ draugijos būstinę, 
2735 W. 71 St. šiokiadieniais 
nuo 10 v. r. iki 2 v. p. p. wn 

(ak.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439 Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8448. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 

• Narnama p i rk t i pasko
los duodamos mažaiB mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutua l F e d e r a l Savings, 
2212 West C e r m a k Road. 
TeL (773) 847-7747. (A.) 

• P r i e i užs isakydami 
pamink lą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysi te 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. 
Lilįja i r Vilimas Nelsonai. 
TeL 773-233-6335. (ak.) 

• Univeralty of Nebruka, 
Omaha mieste patvirtino ir 
pasirašė naujo kultūrinio bend
radarbiavimo sutartį su Šiaulių 
universitetu. Ta proga uni
versiteto ansamblis „Saulė" 
atvyksta koncertuoti Vakarų 
valstijose. Po koncertų Pitts-
burge užsuks į Čikagą, kur 
antradienį, rugsėjo 28 d. 3 
val.p.p. i r 7 vai. vak. kon
certuos J a u n i m o centre. 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai ilversti 
video įrašus ii Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher Ave., Chicago, IL 
60809. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• Pasaulio lietuvių cent
ras Lemonte ieško darb i -
ninko-prižiūrėtojo. Būtina 
kalbėti angliškai. Darbas susi
deda iš patalpų paruošimo ren
giniams, tvarkos priežiūros ren
ginių metu ir darbų paskirs
tymo. Turi galėti dirbti savait
galiais renginių metu. Atlygi
nimas pagal susitarimą. Norin
tieji prašome kreiptis į centro 
administratorių Igną Budr i 
telefonu 630-257-8787. swn 

• Gen. T. Daukanto J u r ų 
sau l ių kuopoa t r a d i c i n i s 
rudeninis paaiHnkgmiiiiingĮa 
rengiama i . m. spalio 9 d., 
šeštadienį šaulių namuose. 
Svečiai bus pavaišinti šaltais 
užkandžiais, šilta vakariene, 
veiks gausus įvairiais gėrimais 
baras, bus vertingų dovanų 
laimėjimų paskirstymas. Šo
kiams gros smagus A. Bar
niškio orkestras. P r a d ž i a 7 
vai. vakaro. Kviečiami šauliai, 
ramovčnai, birutininkės ir 
tautiečiai šiame jūrų šaulių 
pasilinksminime dalyvauti. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo Aldona Jes-
mantienė $100, Pranė ir Julius 
Pakalka $50, Laima ir Jonas 
šalčius $729, tęsiant trįjų vaikų 
metinę paramą. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
BufTalo Grove, IL 60089. Tax 
ID# 36-3003339. am 

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

ADVOKATAS 
GMTAftAS P. M M I 
MMSJutoaktM-, Chicago, O. « * » 

TeL 773-582-4500 
Valandai pagal suaitarima. 

Advokatas Jonas GOmitis 
ChrOmės ir kriminalinės bylos 

6247&KedaieAi 
Chieago, IL 
TeL 773-778-8700 

Ton Ėm 24 bx. 888-7784742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 T.V. 

Saitai. 9 TJ». iki lv.p.p. 

ADVOKATAS 

V y t e n i s L i e t u v n i n k a i 

4636W.63th8traet 
Chicago, IL 60639 

(Skami gatvta nuo .Draugo') 
T«L 779-984-0100 

Valandos pagal anartarima 

ADVOKATAI 
LBane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumu automobilių avarijų, 

aameniikų sužeidimų ir kt bylose 
6213 8. Archar A»«, Chicago, 

IL MS32. TeL 847 JS1-7SM 
(kalbame lietuviukai). Mes jOsų 
paslaugom* 7 dienas per savaite. 

mailto:ajbudryg@ameritech.net



