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Liberalų sąjungoje retėja 
Rolando Pakso „komanda" 

Vilnius, birželio 29 d. 
(BNS) — Iš Liberalų sąjungos 
(LLS) pirmadieni išstojo buvu
sio premjero Rolando Pakso 
patarėjos Rūta Vanagaitė bei 
Ona Juknevičienė. 

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", apie savo apsisprendimą 
R. Vanagaitė ir O. Jukne
vičienė partijos skyrių vado
vams pranešė elektroniniu 
paštu. 

O. Juknevičienė iš patarėjos 
pareigų pasitraukė kartu su 
praėjusį trečiadienį atsistaty
dinusiu R. Paksu. R. Vana
gaitė dar dirba laikinąja laiki
nojo premjero Eugenijaus 
Gentvilo patarėja. 

R. Vanagaitė į Liberalų 
sąjungą įstojo 1999 m. pabai
goje — kartu su vadinamąja 
„R- Pakso komanda''. Iki pa
tekdama į politiką, teatrologė 
R. Vanagaitė rengė LIFE fes
tivalius. Su R. Paksu ji 
pradėjo dirbti jam pirmąkart 
tapus premjeru 1999 m. 

O. Juknevičienė liberalų 
gretose — nuo 1997 m. Ji dir
bo konsultacinės įmonės 
„Consulta" generaline direk
tore, taip pat buvo Pasaulio 
banko konsultante Uzbekis
tane. Nuo pernai rudens iki 

šių metų birželio O. Jukne
vičienė ėjo premjero patarėjos 
privatizavimo klausimais pa
reigas. 

,4*0 R. Pakso atėjimo j Libe
ralų sąjungą partijai ėmė stig
ti drausmės. Aš pasigedau or
ganizuotumo, taip pat, nors 
gal ir skamba keistai — par
tinės drausmės", sakė O. Juk
nevičienė. Buvusios premjero 
patarėjos teigimu, eiliniai libe
ralai pastaruoju metu daž
nai kritikuoja partijos vadovų 
veiksmus. 

„Liberalai nuosekliai siekė 
valdžios, o ją jau turėdami, 
atidavė kairiesiems. Aš neno
riu dalyvauti tokiame žai
dime", savo žingsnį aiškino R. 
Vanagaitė. Jos nuomone, par
tijos vadovai turėtų prisiimti 
dalį kaltės už tai, kad nutrūko 
derybos su socialliberalais. 
Paklausta, ar šis pasakymas 
gali reikšti, jog liberalų vado
vas R. Paksas turėtų pasi
traukti, R. Vanagaitė atsakė, 
kad tai turi nuspręsti partija: 
„Liberalų valdymo struktūros 
turi prisiimti atsakomybę už 
tai, kas atsitiko. Nenoriu nie
ko konkrečiai komentuoti dėl 
R. Pakso". 

Socialdemokratai valstybės 
lėšomis išvyko \ užsienį 

Vilnius, birželio 29 d. 
(BNS) — Socialdemokratų 
partijos pirmininko pavaduo
tojai Vytenis Andriukaitis ir 
Roma Dovydėnienė į partinį 
renginį Lisabonoje išvyko už 
Seimo biudžeto lėšas. 

Kaip pranešė „Respublika", 
nors gausiausiai Seime atsto
vaujama Socialdemokratų 
partija (LSDP) yra ir daugiau
siai iš valstybės biudžeto fi
nansuojama partija, LSDP 
pirmininko pavaduotojai V. 
Andriukaitis ir R. Dovydė
nienė į partinį renginį buvo 
komandiruoti Seimo valdybos. 

Ketvirtadienį abu socialde
mokratai keturioms dienoms 
išvyko į Lisaboną, kur daly
vauja Socialistų Internaciona
lo Tarybos posėdyje. 
• Į Lisaboną turėjo vykti ir so
cialdemokratų vadas Algirdas 
Brazauskas, tačiau jis savo 
kelionę atšaukė dėl sudėtingos 
politines padėties Lietuvoje. 

Pagal įstatymuose numa
tytą tvarką, abu parlamenta
rai gavo po 556 litus grynais 
bei po 1,266 litus apsimokėti 
už nakvynę viešbučiuose. 
Grįžusiems parlamentarams, 
jeigu jie pateiks sąskaitas, bus 
apmokėtos kelionės lėktuvu 

išlaidos bei primokėta už nak
vyne,'jeigu ji kainavo bran
giau. 

Liberalų frakcijos Seime 
seniūno pavaduotojas Eligijus 
Masiulis piktinosi, kad LSDP 
atstovai painioja partinius ir 
valstybinius reikalus ir vadino 
tokius poelgius neetiškais. 

Seimo valdybos narys, Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Gintaras Steponavičius sakė 
siūlęs taupumo sumetimais į 
renginį Lisabonoje komandi
ruoti tik vieną V. Andriukaitį. 
Tačiau valdyba, kurios narys 
kaip opozicijos vadas yra ir 
pats V. Andriukaitis, šio siū
lymo neparėmė. 

Pasak V. Andriukaičio, ko
mandiruotės į Portugaliją jis 
prašė, remdamasis Seimo 
Užsienio reikalų komiteto 
sprendimu, pagal kurį parla
mentarų keliones į renginius, 
kuriuose sprendžiami Lietu
vai svarbūs klausimai, apmo
ka Seimas. 

V. Andriukaitis ir R. Do
vydėnienė Socinterno tarybos 
posėdyje ketina pristatyti Lie
tuvos ekonominę, socialinę ir 
politinę padėtį bei paskelbti 
apie Lietuvos pasiruošimą sto
ti į Europos Sąjungą. 

Našlaičių autobusiuko vagys 
neišdrįso paimti jo dokumentų 

Kaunas, birželio 29 d. 
(BNS) — Vagys, pavogę naš
laičių autobusiuką, neatėjo į 
ketvirtadienį vakare Kauno 
Rotušės aikštėje surengtą sce
nos žvaigždžių koncertą-akciją 
„Mėlynas autobusiukas", kur 
jiems buvo žadama įteikti pa
vogto automobilio dokumen
tus. 

Renginio metu vedėjas Arū
nas Valinskas pakvietė į sceną 
vagis pasiimti jų pavogto vai
kų globos namų mikroautobu
so raktelius ir dokumentus. 

Krakių Švč. Marįjos vaikų 
globos namų mikroautobusas 
„Mercedes Benz" buvo pavog
tas gegužės viduryje, prie 
Kauno „Urmo" bazės. Ten vai
kų nrfmų vairuotojas pirko 
našlaičiams maistą. Apsi-

pirkęs ir palikęs mašinoje pre
kes, jis dar trumpam grįžo į 
bazę kitų produktų. Per tą lai
ką autobusiukas ir buvo pa
vogtas. 

Pagal automobilyje rastas 
sąskaitas-faktūras vagys su
žinojo vaikų globos namų tele
fono numerį. Paskambinę jų 
vadovui, Krakių klebonui Ro
mualdui Ramašauskui jie pa
siūlė automobilį išsipirkti, ki
taip jis bus parduotas dalimis. 
Kunigas derėtis atsisakė ir 
bandė apeliuoti į banditų są
žinę. Automobilis nerastas iki 
šiol. 

„Ilgai, neliūdėjom, ėmėme 
ieškoti rėmėjų kito autobusiu
ko pirkimui", pasakojo R. Ra-
mašauskas. Pasak jo, atsirado 
apie 30 Kauno ir Kėdainių 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ketvirtadienį susitiko su Seimo kairio
sios daugumos kandidatu į premjerus Lietuvos socialdemokratu partijos va
dovu Algirdu Brazausku \viršuje dešinėje), penktadieni pokalbiui buvo pa
kviestas Seimo dešiniojo centro ir dešiniųjų kandidatas į premjeras, liberalas 
Eugenijus Gentvilas (apačioje kairėje!. odimino ŽiL.-.sko (Elu> nuotr. 

Eugenijus Gentvilas pasiruošęs 
sudaryti naują vyriausybę 

Vilnius , birželio 28 d. 
(BNS) — Seimo dešiniojo cent
ro ir dešinės kandidatas į Lie
tuvos premjerus Eugenijus 
Gentvilas pareiškė esąs pasi
rengęs rinkti naują ministrų 
kabinetą. 

41 metų liberalas E. Gentvi
las, dabar laikinai einantis 
ministro pirmininko pareigas, 
tai pareiškė penktadienį po 
susitikimo su prezidentu Val
du Adamkumi. 

E. Gentvilas teigė turįs vie
nodas galimybes gauti prita
rimą savo kandidatūrai Seime 
kaip ir kitas kandidatas į 
premjerus, socialdemokratų 
vadas Algirdas Brazauskas. 
„Šiandien aš sąmoningai sa
kau, kad Gentvilo ir Brazaus
ko galimybės suformuoti vy
riausybę yra vienodos", sakė E. 
Gentvilas. 

Anot E. Gentvilo, jis turi ga
limybę užsitikrinti 71 parla
mentaro paramą. 

Buvęs kompartijos vadas 
68 metų A. Brazauskas, 1993-
1998 m. ėjęs šalies prezidento 
pareigas, yra kairiųjų ir cen-
tro-kairės daugumos siūlomas 

bendrovių, kurios paaukojo 
lėšų, todėl vaikų namai liepos 
mėnesį vėl turės mašiną. 

Kun. R. Ramašauskas dar 
sugalvojo surengti ir koncertą. 
Renginyje dainavo Virgis Sta-
kėnas, Arina, Janina Miščiu
kaitė, „Naktinės personos", 
Ovidijus Vyšniauskas, kiti at
likėjai. Jie, pasak klebono, su
tiko koncertuoti vien už „nuo
dėmių atleidimą". Į koncertą 
bilietų pirkti nereikėjo. Kiek
vienas norintis galėjo paauko
ti vaikų namams. 

Renginyje apsilankęs krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius Krakių našlaičiams 
paaukojo 1,000 litų. Tokią su
mą dovanojo ir arkivyskupas 
•Sigitas Tamkevičius. Kiek iš 
viso surinkta aukų, penkta
dienį klebonas dar nežinojo, 
tik sakė, jog kauniečiai pinigų 
nešykštėjo. 

kandidatu į premjerus. A. 
Brazauską kandidatu į prem
jerus pasiūlę socialdemokratai 
ir socialliberalai skelbia, kad 
jo kandidatūrą remia 84 par
lamentarai. 

E. Gentvilo rėmėjai libera
lai, konservatoriai, centristai, 
krikščionys demokratai ir mo
dernieji krikščionys demokra
tai, Politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos bei Lenkų rin
kimų akcijos atstovai yra 
užsitikrinę 53 parlamentarų 
balsus, bet tikisi kai kurių 

naujosios kairiųjų daugumos 
balsų per slaptą balsavimą dėl 
premjero Seime. 

Kairiųjų teiginius, kad so
cialdemokratų vadą palaiko 
84 parlamentarai, E. Gentvi
las vadina „blefu". „Manau, 
kad yra blefuojama kitoje sto
vykloje. Žiūriu į poną Bra
zauską kaip į konkurentą, su 
kuriuo aš pasirengęs konku
ruoti", sakė E. Gentvilas. 

E. Gentvilas sako nejausiąs 
nuoskaudos, jei prezidentas 
pasirinktų A. Brazauską, 
tačiau teigia, kad būtų geres
nis premjeras. „Tikrai negąs
dinsiu Lietuvos Brazausko 
atėjimu. Jis buvo Lietuvos 
prezidentu ir jis įrodė, kad 
Lietuvos kryptis egzistuoja 
tokia, kokia turi būti. Gal 
lėčiau, gal sunkiau, gal su di
desniu skaičiumi klaidų. Man 
atrodo, kad aš būčiau geresnis 
Lietuvos premjeras, vedant 
Lietuvą šita europinės inte
gracijos, NATO integracijos, 
rinkos liberalizavimo krypti
mi", sakė E. Gentvilas. 

E. Gentvilas sakė su V. 
Adamkumi aptaręs galimybes 
naujojoje vyriausybėje dirbti 
aplinkos arba ūkio ministru, 
jei vyriausybę formuoti būtų 
patikėta A. Brazauskui. Pa
klaustas, kurios pareigos jam 
būtų priimtinesnės, E. Gentvi
las atsakė: „premjero postas". 

„Pensininkas Nr. 1* grįžta 
tarnybon sudaryti vyriausybės 
Vilnius, birželio 29 d. (Elta-

BNS) — Siekdamas išsaugoti 
politinį valstybės pastovumą 
ir parodydamas pagarbą par
lamentinei demokratijai, pre
zidentas Valdas Adamkus pa
teikė Seimo pritarimui Al
girdo Brazausko kandidatūrą 
j ministrus pirmininkus. 

„Apsispręsti nebuvo lengva. 
Ilgai svarsčiau ir politinius, ir 
teisinius, ir moralinius vieno 
bei kito pasirinkimo aspektus. 
Galutinę mano poziciją lėmė 
pagarba šalies parlamentinei 
demokratijai ir siekis užtik
rinti politinį valstybės gyveni
mo stabilumą", penktadienį 
per Lietuvos televizijų kana
lus kalbėjo prezidentas V. 
Adamkus. 

Jis pripažino, kad mažumos 
kandidatą Eugenijų Gentvilą 
sutrukdė skirti ne tik tai, jog 
septynių partijų politinė valia 
negali atsverti susikūrusios 
naujos Seimo daugumos, bet 
ir Liberalų sąjungoje esantis 
netvirtumas ir nevieningu
mas. 

Prezidentas pripažino, kad 
tokia yra politinio gyvenimo 
tikrovė, ir pabrėžė, jog per pa
starąsias dienas buvo sugriau
ta rinkimuose Lietuvos žmo
nių daugumos pasitikėjimą 
gavusi ir jo paramą turėjusi 
liberalų, socialliberalų, cent
ristų ir moderniųjų krikščio

nių demokratų koalicija. Pa
sak jo, žlugus koalicijai, buvo 
prarasta galimybė jau dabar 
suteikti Lietuvos politikai 
naujesnę kryptį. 

Prezidentas pabrėžė, jog 
koalicija nesugebėjo pateisinti 
piliečių suteikto įgaliojimo, 
nes ją sudariusios partijos ne
pajėgė sukurti pasitikėjimo 
dvasios koalicijos viduje. „Ma
nau, tai esminė priežastis, dėl 
kurios buvusiai vyriausybei 
pritrūko ir reformoms reika
lingo ryžto, ir mokėjimo susi
tarti — susitarti tarpusavyje, 
susitarti su politiniais oponen
tais, susitarti su visuomene. 
Deja, nesugebėta atsispirti ir 
verslo grupių spaudimui. Ne 
visada įstengta peržengti as
meninių, partinių, grupinių 
interesų ratą dėl aukštesnių 
valstybės siekių. Taip ir nesu
pratau, kodėl su tokia skuba 
abu pagrindiniai koalicijos 
partneriai nutraukė visus juos 
siejusius ryšius", sakė prezi
dentas. 

Tačiau, ragindamas šiuos ir 
kitus klausimus palikti istori
jai, V. Adamkus guodė, jog 
žlugusios koalicijos patirtis, 
jos laimėjimai ir klaidos bus 
pamoka visuomenei, politi
kams ir jam pačiam. 

Apie A. Brazauską V. Adam
kus sakė: „Akivaizdu: ne vi
sais klausimais esame ir tur-

L j Tėvynėje pasižvalgius 
* Lietuvos Užsienio rei

kalų ministerija sveikina 
karo nusikaltimais kaltinamo 
buvusio Jugoslavijos diktato
riaus Slobodan Miloševič išda
vimą tarptautiniam tribuno
lui. „Tai teisingas sprendimas. 
Karo nusikaltėliai turi būti 
patraukti teisminėn atsako
mybėn", penktadienį sakė 
URM Informacijos ir kultūros 
departamento direktorius Pe
tras Zapolskas, komentuoda
mas Jugoslavijos vyriausybės 
sprendimą išduoti buvusį ša
lies prezidentą S. Miloševič 
Jungtinių Tautų tribunolui. 
Penktadienį S. Miloševič buvo 
atgabentas į tribunolo ka
lėjimą Hagoje. (BNS) 

* Būrelis „Lietuvos pilie
čiams atstovaujančių" pike
tuotojų penktadienį ryte pro
testavo prieš socialdemokratų 
vado Algirdo Brazausko kan
didatūrą į premjerus. 7 pike
tuotojai, prie kurių vėliau 
prisijungė pro šalį ėję bendra
minčiai, laikė trispalves bei 
plakatą su užrašu „Preziden
te, Jūsų rankose Lietuvos 
sėkmė arba žūtis! Šalin Rusi
jai parsidavusį dviveidį poną-
draugą Brazauską". 

* Valstybinė atominės 
energetikos saugos inspek
cija (VATESI) po planinio 
profilaktinio remonto penkta
dienį išdavė leidimą naudoti 
Ignalinos atominės elektrinės 
(IAE) n bloką. Kaip sakė IAE 
generalinis direktorius Vikto
ras Ševaldinas, jeigu būtų 
elektros energijos paklausa, 
jau dabar būtų galima įjungti 
II bloką su viena turbina ir 
padidinti elektrinės pajėgumą 
iki 2,000 megavatų. Šiuo metu 
I blokas dirba 1,000 megavatų 
galingumu. „Šiandien mūsų 
pirkėjas 'Lietuvos energija' 
daugiau nei 1,000 megavatų 
apkrovos neduoda, todėl nėra 
poreikio įjungti šitą (antrąjį -
BNS) bloką", sakė V. Ševaldi
nas. (BNS) 

* Kauno miesto ekono
minė policija individualiai P. 
Rubinšteino įmonei pirma
dienį iškėlė baudžiamąją bylą 
už programinės įrangos pira
tavimą. Tai pirmoji tokio 
pobūdžio byla, iškelta Kaune, 
ir devintoji visoje Lietuvoje. 
Kovo 29 d. atlikus patikri
nimą, P. Rubinšteino įmonės 
parduotuvėje Kaune nustaty
tas nelegalių kompaktinių 
diskų su nelegalia „Adobe", 
„AutoDesk", „Microsoft", „Sy
mantec" programine įranga 
platinimo faktas. Rastos ne
legalios programinės įrangos 
vertė siekia apie 132,000 litų. 
Pagal galiojantį Lietuvos bau
džiamąjį kodeksą už šiuos nu
sikaltimus numatomas laisvės 
atėmimas iki dvejų metų arba 
bauda. CBNS> 

būt būs ime vienminčiai . Ta
čiau demokrat inė je visuome
nėje skir t ingi požiūriai netur i 
tapti esmine kliūtimi, truk
dančia dirbti kartu žmonių ir 
valstybės labui". 

Seimo kairiosios daugumos 
kandidatas A. Brazauskas 
kartais vadinamas „Pensinin
ku Nr.l", nes prieš trejus me
tus, baigdamas prezidento ka
denciją, išėjo į pensįją, saky
damas, jog reikia užleisti vietą 
naujajai politikų kartai. { poli
tiką jis grįžo teigdamas, jog 
jaučia pareigą gelbėti valstybę 
iš krizės. 

* Seime kalbama, kad pa-
kraupines amerikiečius, 
papasakojęs jų spaudai apie 
grįžtančius komunistus, kurie 
galintys pakeisti Lietuvos eu-
roatlantinę integraciją, nau
jiems žygiams „beretes" skati
na iki šiol snūduriavęs Vy
tautas Landsbergis. „Reikia 
labai daug tolerancijos, kad 
neimtum įtarinėti p. Vytauto 
kenkėjiškumu. Juk tokiais sa
vo pareiškimais užsienyje bū
tent jis, o ne valdžią periman
tys kairieji, mažina Lietuvos 
šansus nuo 'posovietinės erd
vės' platformos peršokti į Eu
ropos traukinį", rašo dienraš
tis „Klaipėda". (K.EIU1 

* „Visos kalbos apie kai
riųjų sugrįžimą į valdžią ir 
gąsdinimai, kad jie stabdys 
stojimo į Europos Sąjungą ir 
NATO procesus, kad ir kas tai 
darytų: ar Vytautas Landsber
gis Amerikoje, ar praradusieji 
savo įtaką politikai, labiausiai 
ir kenkia eurointegracįjai. De
šinieji nemoka pralaimėti ir 
dar padaro daug žalos mūsų 
integracijos procesams, pasėja 
nepasitikėjimą tarp užsienio 
partnerių", sakė Seimo narys, 
socialdemokratas Gediminas 
Kirkilas. <KD, EIUI 

* Rolandas Paksas ne
norėjo, kad Eugenijus Gent
vilas perimtų vynartybt* 
„vadžias", ir- darė viską, kad 
nutrauktų derybas. Kai libera
lams pagaliau pavyko įtikinti 
R. Paksą remti E. Gentvilą, 
socialliberalai jau buvo susita
rę su socialdemokratais dėl 
naujos Seimo daugumos suda
rymo. * (LR, Elta) 

* Specialiosios tarnybos 
turi duomenų, kad Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmi
ninkas socialliberalų frakcijos 
narys Viktoras Uspaskich 
pasiūlė tuomečiam ūkio mi
nistrui Eugenijui Gentvilui 
būdą susitvarkyti savo gyve
nimą. Ūkio ministro gyvenimo 
gerovės sąlyga — parduoti 
kontrolinį „Lietuvos dujų" ak
cijų paketą už 200 mm. litų. 
Toks pokalbis įvyko E. Gentvi
lo kabinete Ūkio ministerijoje 
balandžio 2 d. po pietų. Mini
stras teigia atmetęs tokį 
pasiūlymą. OR> nu> 

* Dauguma Vilniaus 
moksleivių, jei turėtų gali
mybę, būtų linkę pasinaudoti 
asmeniniais ryšiais valdžioje. 
Tai rodo „Transparency Inter
national" Lietuvos skyriaus 
(TILS) atlikta Vilniaus miesto 
moksleivių apklausa, kurios 
metu buvo tiriamas mokslei
vių požiūris į korupciją. Ap
klausos duomenimis, mokslei
viai būtų linkę pirkti daiktus 
žinant, jog jie vogti, mokėti 
mokesčius nuslepiant paja
mas, papirkinėti atsakingus 
žmones. Mažiausiai mokiniai 
linkę žaloti kitų žmonių nuo
savybę. (BNS) 

Sutrumpinimai: K — „Klaipėda*. KD — 
..Kauno diena", LA — ,Xietuvoa aidas*. 
LR — ..Lictuvoa rytai*. LŽ — „Lietuvos 
žinios". R — „Respublika*. 

Naudotasi Lietuvių grįsimo į tevyns 
centro medtiaga. 

KALENDORIUS 
Birželio 30 d.: dvi. Jėzaus iirdia. 

Pirmieji ROTOM Bažnyčios lr»tAw»i«i; 
Adele, Emilija, Liūdna, Norvile, Oto
nas, Skaidąs, Tautginas. 

Liepos 1 cL Gandrutia, Junjus, 
Julius. Liepa, Regina, Tautrimas, 
Tautrimė. 

Liepos 2 d.: Gantaute, Jotvingis, 
Lengvenis. Marijonas, Napoleonas, 
Procesas. Rustenis. 

http://DRAUGASOEARTHUNK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuviene 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ 
LEMONTE 

Veiklos metai prabėgo. Visi 
ateitininkai — jaunučiai, 
moksleiviai, studentai ir sen
draugiai smagiai ir linksmai 
dirbo, iškylavo ir draugavo 
per visus metus. Daug darbų 
atliko. Atėjo laikas ruoštis 
stovykloms. Ateitininkų Šei
mos šventė ir iškilmingas po
sėdis įvyko 2001 m. birželio 
3 d. Lemonte. 

Šeimos šventė prasidėjo 
vaikų Mišiomis. Jas aukojo 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos kapelionas kun. 
Algirdas Paliokas. Mokslei
viai įnešė vėliavas, jaunučiai 
ir vadovai susėdo kaip viene
tas. Misijos vaikų choras „Vy
turys" su vadovu Darium Poli-
kaičiu paskutinį kartą šiais 
mokslo metais pradžiugino vi
sus savo giesmėmis, mažieji 
paskutinį kartą šiais me
tais pasigardžiavo palaiminta 
duonyte. Lauksime visų ki
tais metais. Mišioms pasibai
gus, visas pulkas susirinko 
didžiojoje salėje, kur radome 
sceną, papuoštą jaunučių 
kandidatų, iškilmingam ir 
paskutiniam šių metų susi
rinkimui. 

Moksleiviai abiturientai 
įnešė vėliavas. Iškilmingasis 
posėdis prasidėjo Ateitininkų 
himnu. Rasa Kasniunienė, 
Daumanto-Dielininkaičio jau
nučių kuopos globėja, pasvei
kino visus atvykusius ir va
dovavo posėdžiui. 

Laima Aleksienė, Dauman
to-Dielininkaičio jaunučių 
kuopos globėja, pristatė jau
nučius kandidatus. Šiais me
tais šie jaunučiai davė įžodį: 
Irena Balzekaitė, Karina Bu-
tikaite, Renata Butikaitė, My
kolas Daugirdas, Jonas Kup
rys, Žiži Bagdady, Andrius 
Lietuvninkas, Vija Lietuvnin-

kaitė, Lukas Petraitis, Julija 
Petraitytė, Andrea Lapšytė, 
Andrius Razma, Dalia Savic

kaitė, Žiba Sidrytė, Andrėja 
Siliūnaitė. Marius Šoliūnas, 
Marius Stalionis, Aleksytė 
Stalionytė, Ieva Misiūnaitė, 
Jonas Jokubauskas, Lina 
Meilutė ir Maira Stukaitė. Se
selė Laima, kuopos dvasinė 
vadovė, pravedė įžodį ir dr. 
Vytas Narutis, dr. Ona Dau
girdienė ir Laima Aleksienė 
išdalino jaunučių ženklus ir 
gėles. Valio jauniesiems atei
tininkams! 

Laura Lapšytė, Kunigo Lip-
niūno — Prezidento Stulgins
kio moksleivių kuopos globė
ja buvo pakviesta pristatyti 
moksleivius įžodžiui. Seselė 
Laima pravedė įžodį ir dr. 
Vytas Narutis, Laura Lapšy
tė ir Giedrė Kazlauskaitė iš
dalino moksleivių juostas. 
Sveikinam naujuosius moks
leivius — Algį Bielskų, Joną 
Domanskį, Julių Gylį, Ginta
rę Jonikaite, Darių Jutzį, Ed
vardą Kuprį, Paulių Lieponį, 
Antaną Petkų, Saulę Sidrytę 
ir Viją Sidrytę. 

Ne tik jaunimas dirbo ir 
džiaugėsi savo pasiekimais. Ir 
tėvai pasiruošė įsijungti į 
Ateitininkų šeimą. Dr. Pet
ras Kisielius, Šiaurės Ameri
kos Ateitininkų federacijos 
tarybos narys, pakvietė sen
draugių kandidatus: Rimą Si-
drienę, Ramintą Lapšienę, Bi
rutę Misiūnienę, Vaidą ir 
Rimą Petraičius ir Nijolę Sa
vickienę. 2001 m. gegužės 
20-tą dieną Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų taryba sudarė 
sendraugių kandidatų komi
siją ir nutarė priimti į Šiau
rės Amerikos sendraugių są
jungą naujuosius narius. Įžo
dį pravedė seselė Laima, 
juostas ir ženkliukus išdali
no dr. Vytas ir Jolita Naru
čiai. Sveikiname ir linkime to
liau žengti ateitininkų 
žingsniais! 

Dr. Vytautas Narutis, Šiai' 
rės Amerikos Ateitininkų ta-

Po įžodžio n a u j i e m s moksleiviams a te i t in inkams uždedamos spalvos š.m. birželio 3 d. L e m o n t e vykusioje ateit i
ninkų Še imos šventė je . 

rybos pirmininkas, nuo pat 
mažens aktyvus ateitininkų 
veikloje, buvo pakviestas tar
ti žodį. Jis pasveikino visus 
jaunius, jaunučius ir moks
leivius, ypač tuos, kurie davė 
įžodžius. Kas laukia jų ateity
je? Kur ves jų pasiryžimai, 
„Visą atnaujinti Kristuje"? 
Dr. Narutis pasakė, kad pa
našiai galvojo prieš daugelį 
metų du nauji nariai žiūrė
dami į savo juosteles, Adelė 
Dirsytė ir Alfonsas Lipniūnas. 
Adelė Dirsytė ir Alfonsas Lip
niūnas praėjusiais metais bu
vo įjungti į bažnyčios palai
mintųjų procesą. Dr. Narutis 
papasakojo apie jų gyveni
mus, kančias, pasiekimus, 
pasiryžimus ir linkėjo, kad 
mūsų jaunimas būtų ištikimi, 
kaip Adelė ir Alfonsas „Visą 
atnaujinti Kristuje", ir skatino 
įžodžius davusius taip pat 
savo gyvenimus gyventi. 

Jau visi įžodžiai ištarti, 
ženkliukai ir juostelės išda
lintos tik liko pagerbti ir at
sisveikinti su abiturientais. 
Dalia Lietuvninkienė ir Liu
das Kuliavas, vyriausių jau
nučių būrelių vadovai, pris
tatė abiturientus ir įteikė 

jiems dovanėles. Dr. Ona 
Daugirdienė, Jaunučių ateiti
ninkų sąjungos centro valdy
bos pirmininkė, pasveikino vi
sus davusius įžodį, ypač mie
lus jaunučius. Ji linkėjo jau
nučiams niekad nenuklysti 
nuo jų pažado kelio sekti 
Kristų savo darbais ir jėgo
mis. Linkime abiturientams: 
Matui Čyvui, Ginai Gylytei, 
Ramutei JodValytei, Simui 
Meištininkui, Dainai Norušy-
tei, Kristinai Petkutei, Linai 
Poskočimaitei, Andriui Ragui 
ir Linai Rauchaitei laimės ir 
sėkmės. Lauksime jų vadovų 
eilėse. 

Atsisveikinom ne tik su jau
nučiais, bet ir su mokslei
viais abiturientais: Maria Do-
manskyte, Vija Sidrytę, 
Arium Elvikiu, Linu Šauliu, 
Linu Dailide, Petru Kupriu, 
Karolina Liepinyte, Aliuku 
Gyliu, Andrėja Dutton, Rytu 
Vygantu ir Dalia Šataite. Liu
das Landsbergis, moksleivių 
Ateitininkų sąjungos centro 
valdybos narys ir moksleivių 
kuopos globėjas, pristatė ir 
sveikino abiturientus. Linkė
jo jiems sėkmės moksle nepa
miršti ateitininkų ir sugrįžti 

į vadovų pareigas. Tuo pačiu, 
Liudas padėkojo šių metų 
valdybai: Giedrei Kazlauskai
tei, Živilei Bielskutei, Kęstu
čiui Daugirdui, Vilijai Pakal
niškytei ir Dariui Jutzi. 
Moksleivių kuopos vardu, Alė 
Lieponienė padėkojo mokslei
vių globėjams, Liudui Lands
bergiui, Mariui Tijūnėliui, 
Laurai Lapšytei ir Mariui Po-
likaičiui, už jų nenuilstantį ir 
nuoširdų darbą. 

Iškilmingas posėdis pasi
baigė. Vėliavos išneštos. Visi 
jaunučiai džiaugėsi išdalin
tais laikraštėliais, ieškodami 
savo ir draugų juokų, darbų 
ir nuotraukų. Kaip smagu bus 
prisiminti 2001 m. Gal bai
gėsi posėdis, bet svečiai ne
važiavo namo. Viena po kitos 
mašinos suko į Ateitininkų 
namų gegužinę, suruoštą 
Ateitininkų valdybos. Sve
čiai pasivaišino skaniu maistu 
ir gėrimais, o vaikai subėgo į 
pievą žaisti kvadratą, skinti 
gėles ir linksmai draugauti. 
Nors diena pasitaikė šaltoka, 
svečių nenubaidė. Buvo pro
ga prie viens kito prisiglaus
ti ir smagiai praleisti popiete. 

Žibutė Pranckevičienė 

J a u n u č i ų įžodis š. birželio 3 d. Lemonte vykusioje Čikagos ir apylinkių a t e i t i n inkų Šeimos šventėje. 

TRYS KARTOS LAUKIA — ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ STOVYKLOS 

Dainavoje, kurios tema: „Per amžius keliaujame" 

Stovyklos rytinė 
akademinė programa 

Pirmadienis — liepos 23. 
Įspūdžiai, pergyvenimai ir 

įžvalgos „Vaiko vartai į moks
lą" Lietuvoje. 

Aldona Kamantienė — įsi
gijusi bakalaurą iš prancūzų, 
vokiečių ir ispanų. 

Rita Venclovienė — įsigi
jusi bakalaurą iš prancūzų, 
vokiečių ir ispanų, Immacula-
ta universitete; Pedagogikos 
magistrą Louis universitete; 
gilinosi prancūzų kalboje Mc-
Gillis universitete, Montrea-
lyje ir Prancūzijoje. 

Organizacijos programos 
koordinatorės. 

Jau nuo 1989 m. ši organiza
cija rūpinasi ir remia apleistų/ 
gatvės vaikų centrus Lietu
voje. Organizacijos narės, su
prasdamos, kad gatvės vaikų 
problemos yra susijusios su 
smurtu, bedarbyste ir alkoho
lizmu, šiais mokslo metais pa
ruošė, pritaikė ir pravedė cha
rakterio ugdymo programą, 
dviejuose Vilniaus apleistų vai
kų centruose. Auklėjimo pro
gramos įgyvendinimo būdas. 

uždaviniai ir ateities planai, 
bedirbant su vaikais, bus iš
samiai diskutuojama bendra
me rate. 

Antradienis, liepos 24. 
„Esu pagydyta — gydytojų 

požiūriu pačiais nepriimti-
niausiais būdais". 

Vida Jonušienė — Elm-
hurs universitete įsigijusi so-
cialogijos bakalaurą. Namuose 
įsisteigusi „Amber'' kelionių 
agentūrą, aktyviai dirba „Mer-
cy Lift" organizacijoje. 

Vida kalbės apie savo ligos 
stebuklingą kelionę, kuri pra
sidėjo 1995 metais ir dar te
besitęsia. Žingsnis po žings
nio, diena iš dienos, ir praėjo 
jau ne vieni, bet beveik šešeri 
metai nuo tos dienos, kai gy
dytojai beviltiškai ir pesimis
tiškai nustatė jos ligą — krū
ties ir plaučių vėžį. Nuo pir
mos dienos žinojo, kad reikės 
jiems patiems ieškoti būdų iš
laikyti Vidą stiprią ir bent sta
bilizuoti, kad perneštų gydy
tojų nesisekančias terapijas. 
J^enorėčiau pergyventi tas 
sunkiausias dienas, bet nepa-
keisčiau nei vienos dienos". 

Trečiadienis — liepos 25. 
„Dievas ir Žmogus" — (Te

ma galutinai nenustatyta) 
Kun. Kęstutis Kevalas — 

stovyklos kapelionas 

Ketvirtadienis — liepos 
26. 

„Vaiko psichologija ir šeimos 
terapija". 

Pranutė Domanskienė, 
Ph.D. 

įsigijus doktoratą iš vaikų 
psichologijos ir specialaus vai
kų mokymo laipsnių, su „post 
doc" iš terapijos šeimoje. Dir
ba mokykloje kaip psichologė. 

Penktadienis — liepos 27. 
„Dvigubas lietuvių spaudos 

vaidmuo Amerikos lietuvių 
tarpe, 1880-1920 m." 

Daiva Merkelytė 
įvairių ideologinių krypčių 

laikraščiai, kaip „Tėvynė", 
.Lietuva", „Draugas", „Naujie
nos" (ir kiti), lietuvius išeivi
joje' junge su lietuviais tėvy
nėje. Taip pat padėjo prisitai
kyti prie naujo gyvenimo 
Amerikoje. Spauda ragino lie
tuvius šviestis, skaityti kny
gas, dalyvauti politiniuose ir 
kultūriniuose renginiuose. 

Šeštadienis — liepos 28. 
Simpoziumas — „Dovydai

čio Trys pamatiniai klausi

mai' šių dienų šviesoje, Lietu
voje ir JAV. 

Dainė Quinn 
Baigusi Loyolos universitetą 

su biologijos bakalauru, toliau 
tęsė mokslą Rush universite
te, įsigydama antrą bakalaurą 
iš „Science of Nursing". 

Vaidotas Vaičaitis, Ph.D. 
Baigė Vilniaus universiteto 
teisės fakultetą. įsigijo teisi
ninko specialybę. Mokslą tęsė 
Briuselyje. Europos teisės teo
rijos akademijoje, įsigydamas 
teisės teorijos magistro laips
nį. Sugrįžęs į Vilniaus univer
sitetą apgynė daktaro diserta
ciją, įsigydamas socialinių 
mokslų daktaro laipsnį. Dirba 
Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto Valstybinės teisės 
katedros asistentu. 

Laima Šalčiuvienė — 
įsigijo bakalaurą iš anglų kal
bos, University of Illinois; ma
gistrą iš Klinikinės pedagogi
kos, įvairių amžių vaikams ir 
suaugusiems, North Western 
universitete. 

Kas domisi, kviečiame at
vykti ir pasiklausyti mūsų pa
skaitininkų 10 valandą kiek
vieną rytą 

Iki malonaus pasimatymo, 
Ateitininkų sendraugių sto
vykloje, Dainavoje. 

Viktutė Siliūnienė ir 
Nijolė Balčiūnienė 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora MecScal Center 
10400 75 S t Kenosha, Wl 53142 

(262) 697 6990 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DR. RUSSELL MILE R, MD~ 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626 W . Cermak Rd., 

Berwyn. 'L 60402 
Tel . 708-484-1545. 

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

7915 W. 171 St 
TTnley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima PI.. Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 
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DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

Hinsdale, IL 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EŪGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St , Lemont, IL 60439 
1301 Copperfietd Ave., Suite 113, 

Jofiet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTLI GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hickory Hite 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKA1T1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
10811 W. 143 SLOrtand Park. IL 60467 

Priklauso Patos Communily Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 708-460-2500 

CanSac Diagnosis, LTD. 
6417W.87Str. 

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

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

DR.DAUAJODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127* Str 

Suite 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos tus<tarus 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTTGREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

D R T P E T R A S a J O B A 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

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

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

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

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

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

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicagof IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HHb, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

DR DANA M SALIKUS 
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MGs ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

AR BUSH RAUDONĄ LINIJĄ IŠTRYNĖ? 
Paskiausiu laiku Europoje 

daug netikrumo. Nesutaria
ma, kaip baigti neramumus 
Balkanuose, kokią kurti Euro
pos Sąjungą, kiek plėsti 
NATO ir kaip atsižvelgti į Ru
sijos prieštaravimus, rašė 
Zbigniew Brzezinski „Wall-
street Journal" birželio 12-tą, 
aptardamas JAV prezidento 
kelionę į Europą. Pagal jį, 
JAV vadovo žodis daug prisi
dėtų arba net lemtų to netik
rumo pašalinimą. Centrinė 
Europa baiminasi, teigė buvęs 
prezidento Carter vyriausias 
patarėjas, kad Bush NATO 
plėtrą gali sustabdyti už Slo
vakijos ir Slovėnijos sienų 
mainais už Putin nesiprieši
nimą jam kurti priešraketinę 
gynybą. O girdėdamos nuolat 
kartojamą Maskvos giesmelę, 
kad Baltijos valstybės nebuvo 
okupuotos, bet savanoriškai į 
Sovietų Sąjungą įstojusios, 
Lietuva, Latvija ir Estija bijo, 
kad netolimoje ateityje joms 
netektų vėl taip pat į Rusijos 
globą „įstoti". Todėl Brzezins
ki įtaigauja Bush europiečius 
užtikrinti, kad raudona linija 
prie Baltijos valstybių sienų 
ištrinama ir jų priėmimas į 
NATO yra savaime supranta
mas reiškinys. 

Skaitė JAV prezidentas 
Brzezinski rašinį, ar ne, neži
nome, bet Varšuvoje birželio 
16-tą kalbėjo taip, kaip šis 
mums palankus JAV žymus 
politikas jam buvo liepęs. „Po 
karo Europos padalinimas bu
vo ne geografinis, bet prievar
tinis. Mūsų tikslas yra tas li
nijas ištrinti. Kiekvienos Eu
ropos tautos ateitis turi būti 
apsprendžiama jos viduje, bet 
ne kokia nors išorine jėga. Vi
sos naujos Europos demokrati
jos, išsidėsčiusios nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros, turi turėti 
vienodas sąlygas laisvei bei 
saugumui ir jungtis į tas pa
čias sąjungas, į kurias yra įsi
jungusios senosios demokrati
jos. Aš pritariu įstojimui į 
NATO dabar narystės siekian
čioms visoms kandidatėms, 
kurios pasiryžusios dalintis 
šios sąjungos reikalaujama at
sakomybe" — sklido žodžiai 
nuo JAV prezidento lūpų Var
šuvos universiteto biblioteko
je". NATO plėtroje nė viena 
valstybė negali būti naudoja
ma kaip įkaitas kitoms užma
čioms. Mes neparduosime Eu
ropos žmonių laisvės. Nebus 
daugiau nei Muenchenų nei 
Yaltų. Aš pasakysiu Rusijos 
prezidentui Putin, kad Rusija 
taip pat Europa ir jai nereikia 
neapsaugotų valstybių užkar-

dinių zonų nuo jos atsiskirti" 
— tęsė savo mintį galingiau
sios pasaulio valstybės vado
vas. 

Žodžiai drąsūs ir ryžtingi. Iš 
paskiausių JAV prezidentų tik 
Reagan taip kalbėjo. Bush 
kalbą išklausę, net skeptikai 
suprato ją, kaip JAV prezi
dentūros nusiteikimą už Balti
jos valstybių priėmimą į 
NATO. „Šiandien Bush nedvi
prasmiškai pasisakė už Balti
jos valstybių narystę NATO 
sąrangoje, nekreipdamas dė
mesio į dėl to pykstantį Putin, 
su kuriuo jis turėjo susitikti 
kitą dieną", — teigė „Wa-
shington Post" štabo narė Da
na Milbank. „Bush pritarė vi
sų Europos demokratijų pri
ėmimui į NATO, tarp jų — ir 
Baltijos valstybių, kurios dar 
neseniai buvo Sovietų Sąjun
gos dalis, nepaisydamas stip
raus Rusijos pasipriešinimo", 
— birželio 18-tą d. skelbė 
„New York Times" vedamasis. 
„Bush aiškiai pasakė, kad jis 
nedarys nuolaidų į kitų laisvę 
pasikėsinusiems užpuolikams 
(kaip buvo Muenchene), neda
lins Europos į įtakos erdves 
(kaip buvo Yaltoje) ir neuž
tvers kelio Baltijos valstybėms 
į NATO", — rašo New York 
Times" skiltininkas VVilliam 
Safire. „Iš Bush pasisakymo 
aš išskaitau net daugiau. Man 
atrodo, kad jis uoliai ir stipriai 
rems Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos narystę į NATO, nepai
sydamas Putin tuščių tauška
lų apie NATO kaip pavojingą 
karinę organizaciją, besigrū
dančią prie Rusijos sienų", — 
prideda dar šis mums palan
kus įtakingas JAV žurnalis
tas. 

Tokių ir į juos panašių pa
sisakymų daug. Lietuva, 
anksčiau šiek tiek sutrikusi 
dėl ne taip jau palankių vėjų 
Europoje bei abejonių JAV 
Kongrese, vėl pradėjo džiū
gauti. Tik ar tas šokinėjimas 
ne per ankstyvas? Nors Bush 
ir nedviprasmiškai, beje, irgi 
tik netiesiogiškai, pasisakė už 
Baltijos valstybių narystę 
NATO, bet subtiliai išvengė 
pasakyti laiką, kada jos gali 
būti priimtos. Europos reikalų 
žinovas, ilgai Clinton štabe 
patarėju Europos reikalams 
dirbęs, Phil Gordon teigia 
(„NYT" 6.16), kad Bush aiškus 
pasisakymas už Baltijos vals
tybių priėmimą, bet nenurody-
mas laiko tuo atžvilgiu „buvo 
tik puikiai išbalansuotas 
veiksmas". Bush pareiškimas, 
kad priėmimo laiko lentelė 
dar gali būti svarstoma, tur-

Punsko folklorinis ansamblis ..Salcinėl 
kultūros šventėje Gumbinėje. 

vadovas Konstantinas Sederisi š m. gegužes 26 d dalyvavo Lietuvių 
S. Šamborskio nuotrauka 

būt klaustukas ne jam vie
nam. NATO vadovų neseniai 
Briuselyje surašytas nutari
mas praplėsti NATO ateinan
čiais metais Prahoje įvyksian
čiame narių suvažiavime taip 
pat nė žodeliu neužsimena, 
kiek naujokių ten norima pri
imti. Mažiausiai — vieną, tei
gia JAV senatorius užsienio 
reikalų komisijos naujas pir
mininkas Joseph Bidden, pri
mindamas dar, kad Lietuva 
toli pažengė sąjungoje, siekda
ma narystės ir kad Rusija pri
valo suprasti, jog NATO plėt
ra į Baltijos valstybes jai ne
kelia jokios grėsmės. Jeigu, 
pagal Bidden, Prahoje tik vie
na narė būtų priimta, tikrai 
būtų stebuklas, jeigu ta nare 
taptų Lietuva. Tačiau Phil 
Gordon samprotavimu, kai 
per paskiausią pusmetį Balti
jos valstybių narystės klausi
mas buvo beveik kasdienio 
NATO politikų dėmesio cent
re, Lietuvos įsiveržimas gal ir 
būtų galimas, nes ji, su ma
žiausia rusų mažuma tarp ki
tų Baltijos valstybių, Maskvą 
mažiausiai pykintų. Lietuvos 
istorijoje tokių stebuklų buvo, 
tad kodėl istorija negali pasi
kartoti? Žinoma, jeigu jos ne
sumaitos tokie kvaili žaidi
mai, kaip dabartinė vyriau
sybės kaita ir nepastovumas. 

Bet kažin, ar ne kažkokį po
litinį žaidimą Europoje žaidė 
ir pats JAV prezidentas? Šiek 
tiek stebėtina, kai, išgirdęs to
kį „kietą" Bush pritarimą Bal
tijos valstybių narystei į 
NATO, Putin buvo ramus. Ge
rai nuteikė jį ir JAV preziden
to parodytas dėmesys, pagar
ba, viešas pagyrimas, paga
liau ir pasitikėjimas, kurį se
natorius Joseph Bidden ir tas 
pats VVilliam Safire palaikė 
išskirtinai naiviu. Kaip galėjo 
Bush įžvelgti Putin sielą, ku
rios nė vienas kagėbistas nie
kada neturėjo ir neturi, klausė 

Safire. Kažin ar tų visų JAV 
prezidento pareiškimų apie 
NATO narystes Putin nelaiko 
Bush užsiprašymu prieš būsi
mas derybas. Branduolinių 
ginklų atsargos, Putin lan
džiojimas po Kiniją ir drau
giški pokalbiai su jos vadais, 
ginklų pardavimas Iranui, 
purkštavimas prieš priešrake-
tinės JAV gynybos planą JAV 
prezidentui sukelia galvos 
skausmus, kuriuos jis norėtų 
išsigydyti. Putin siūlomas 
vaistas: su NATO baik Slovė
nijos ir Slovakijos sienose. O 
po to duok — imk — susitiki
mai Bush ūkyje Texas valsti
joje ir Putin vasarvietėje prie 
Maskvos. Ar tose derybose 
Varšuvoje duotą žodį Bush 
išlaikys? Principinį — grei
čiausiai taip. Per daug negar
binga būtų JAV prezidentui 
atsisakyti nuo viešo pažado į 
NATO priimti -visas naujas 
Europos demokratijas, taigi ir 
Baltijos valstybes. Bet jis ne
pažadėjo priimti jas visas iš 
karto ir dar ateinančiais me
tais Prahos suvažiavime. Ten, 
pagal Bidden, gali užtekti vie
nos arba dviejų. O kandidačių 
yra dešimt. Jeigu naujų narių 
priėmimą sprendžiantieji su
važiavimai Saukiami kas dveji 
metai, iki Lietuvos priėmimo 
gali ir dešimtmečio prireikti. 
O tada, ar nebus per vėlai? 

Todėl ir aišku, Lietuva nega
li tiek laukti. Putin ar koks 
nors kitas maskvietis gali už
simanyti ją vėl „savanoriškai" 
pasikviesti. Todėl mes, ypač 
JAV bei Kanados lietuviai, sa
vo veiklos stabdyti negalime, 
bet turime dirbti iš peties ir 
užsitikrinti visų JAV valdžių, 
tarp jų ir Kongreso, paramą, 
nes tuos politikus yra priešin
gai įtaigaujančių. Paskiausiu 
laiku didžiuosiuose JAV dien
raščiuose „Newsday" ir „Salt 
Lake Tribūne" pasirodę 
straipsniai skelbia, kad kvai

lystė yra NATO plėsti ir įsi
leisti į ją Baltijos valstybes, 
kurios neseniai buvo Sovieti-
jos dalis. Tokių nuomonių yra 
ir JAV Kongrese. „Nuo NATO 
narystės dar mes toli", — tei
gia su padėtimi ten susipa
žinęs JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Algimantas Ge
čys. 

GERIAUSI 
ABITURIENTAI — 

KLAIPĖDOJE 
Birželio 12 d. surengtoje 

spaudos konferencijoje uosta
miesčio Švietimo skyrius in
formavo, jog daugiausiai aukš
čiausiais įvertinimais (nuo 50 
iki 100 balų) buvo įvertinta 
klaipėdiečių abiturientų. 

Teigiama, jog daugiau nei 
60 procentų valstybinį istori
jos egzaminą laikiusių klaipė
diečių buvo įvertinti aukš
čiausiais balais, kai tuo tarpu 
tokių vilniečių buvo tik beveik 
49 procentai. Fizikos egza
miną klaipėdiečiai išlaikė visi, 
o sostinėje neišlaikiusieji su
darė 3 proc. 

Daugiausia diskusijų ir ne
pasitenkinimo tarp abiturien
tų sukėlusio lietuvių kalbos 
valstybinio egzamino Klaipė
doje neišlaikė 50 moksleivių. 
Priėmus nutarimą atskirai 
vertinti interpretaciją ir testą, 
neišlaikiusiųjų liko tik 26. Ki
tiems kartu su atestatu bus 
įteikta speciali pažyma, kuri, 
renkantis techninio profilio 
studijas, turėtų būti užskai
tyta kaip išlaikytas egzami
nas. 

29 valstybinio lietuvių kal
bos egzamino neišlaikę klai
pėdiečiai ir dar 7 nepatenkinti 
įvertinimais pateikė apeliaci
jas, kurios turėtų būti išnag
rinėtos iki birželio pabaigos. Iš 
viso egzaminus uostamiestyje 
laikė apie 1,800 abiturientų. 
(ELTA) 
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Danutė Bindokienė 

Baisu ne klausimų, bet 
atsakymų 

Lietuvos vidaus politika, 
kaip žaidimas šachmatais, tik 
neaišku, kas rikiuoja tas įvai
rias figūras šachmatų lentoje. 
Norisi tikėti, kad ne iš ten, iš 
kur yra kilę vieni žymiausių 
pasaulio šachmatininkų... 
Taip pat nesinori tikėti, kad 
populiarieji Lietuvos politi
kai, tiesa, „senais gerais lai
kais" užėmę (arba jų tėvai) 
aukštas vietas taip būtų pra
radę savigarbą, kad leistųsi 
paverčiami paprasčiausiais 
pėstininkais ir stumdomi toje 
politinių šachmatų lentoje. 

Bet kaip kitaip galvoti? Dėl 
ko Rusija, nuolat besiskun
džianti ekonominėmis bėdo
mis, nepagailėjo maišų rublių, 
kad Baltijos valstybėms, ypač 
Lietuvai, būtų pastatytos 
užtvaros ant kelio į narystę 
NATO? Dėl ko kairiosios (tik 
„švelnesniais" vardais pasi
vadinusios) partijos grupuoja
si ir persigrupuoja, lyg tauti
nių šokių figūros kažkokioje 
makabriškoje šventėje. Iš ša
lies žiūrint: be jokios logikos 
ir priežasties, bet kiekvieną 
kartą į paviršių iškyla tos 
pačios pavardės, tie patys 
žmonės, ir matuoja savo „po
puliarumą tautoje vis aukš
tesniais matais". Pagal juos, 
nepaisant, ką atliks ar ko 
neatliks, kuo bus apkaltinti, 
atsakys, kaip A. Brazauskas, 
apie savo slaptą kelionę į 
Maskvą: „Lietuva mane žino 
ir remia. Na, tai kas, kad skri
dau į Rusiją..." 

Klausimų mes turime visą 
sąrašą. Tik baisu, kokie ir iš 
kur ateitų į juos atsakymai. 

Pavyzdžiui, kode) A. Bra
zauskas, buvęs Lietuvos pre
zidentu ir iki šiol besidi
džiuojantis populiarumo vir
šūne, taip spraudėsi į premje
ro vietą? Tik ne iš patriotiš
kumo, iš noro gelbėti valsty
bę iš susidariusių krizių. Per 
vienuolika nepriklausomybės 
metų premjero kėdė (tuo 
pačiu ir įvairių ministrų) 
nespėdavo nei sušilti, kai į ją 
pasodintas turėdavo trauktis 
šalin ir užleisti vietą kitam. 
Cituojant buvusį prezidentą, 
„tai kas čia baisaus?" Dauge
lyje demokratinių valstybių 
vyriausybė dažnai keičiasi 
(tik pažvelkime, kas darosi 
Italijoje). Problema kyla tuo
met, kai nei vienas premjeras 
nesugeba krašto vidaus politi
koje įklimpusio vežimo pa
stūmėti bent kiek į priekį. Jei
gu pasitaiko ir labiau suge
bantis, jo kadencijos trukmė 
supančioja bet kokius gerus 
norus. 

Kiek galima spręsti iš pra
eities, A. Brazausko pečiai 
taip pat ne per daug tvirti (ir 
amžius — 68 m.;, tad vargiai 
ir jam pavyktų tą įstrigusį 
vežimą stumtelėti iš liūno. O 
nepavykus padaryti bent kiek 
įžiūrimo skirtumo (iki prezi
dento rinkimų nedaug laiko 
likę), jo ir jo partijos politine 
ateitis labai šviesiomis spalvo
mis nepieština. Brazauskas 
juk ne stebukladaris, per tą 
trumpą laiką kalnų nenuvers 
ir Lietuvos gyvenimo — bent 
krašto viduje — per daug ne
pakeis. Nebent „kai kam" iš 
esmės visai nesvarbu, kaip 
tvarkytųsi A. Brazausko vado
vaujama Vyriausybė, jeigu jie 
visi — tik patys eiliniai pės
tininkai šachmatų lentoje, 
prie kurios rymo „šeiminin
kas"... 

Žinoma, jeigu Lietuvos in
teresų laukas pakryptų iš 
Vakarų į Rytus, daug pro
blemų, dėl kurių dabar Mas
kvą kankina nemiga, savaime 
išnyktų. Nereikėtų ieškoti 
priemonių sustabdyti NATO 
plėtrą, nereikėtų rūpintis, 
kad Amerikos ar kuri kita 
Vakarų bendrovė įsitaisys 
Mažeikiuose, perims dar ne
privatizuotą valstybės turtą. 
Viskas grįš į senas vėžes, kaip 
buvo pusšimtį metų. Lietuva 
sėdės Rusijos kišenėje ir pri
klausys nuo jos malonės: jeigu 
bus paklusni, gaus ir naftos 
žaliavos, ir gamtinių dujų, ir 
atviras rinkas saviems pro
duktams. Jeigu pradės vėl 
meilintis Vakarams, bus gali
ma panaudoti tuos pačius me
todus, kaip pirmaisiais ne
priklausomybės metais. 

Sakykime, kad tai vien spė
liojimai — o nenuoramos 
klausimai, kurie vis išlenda, 
kaip tas liaudiškas „Pilypas 
iš kanapių", nereikšmingi. 
Tad kodėl kaip tik dabar, kai 
Lietuvai kelias į narystę 
NATO pasidarė tarytum atvi
resnis, lygesnis, kai Vilniuje 
vyko NATO šalių Parlamen
tinė Asamblėja, o JAV prezi
dentas, besilankydamas Euro
poje, net pačiam Vladimir 
Putin tiesiai šviesiai pareiškė, 
kad kiekviena demokratinė 
valstybė turi teisę priklausyti, 
kur tik nori (jeigu yra pakan
kamai pasiruošusi), nekrei
piant dėmesio, ar kaimynam 
patinka, ar ne? 

Dabar jau žinome, kad pre
zidentas Adamkus premjeru 
pasiūlė A. Brazauską. Nors 
tai labai skaudi žinia, bet ar 
jis turėjo kitą pasirinkimą? 

ANAMITŲ IR KMERŲ 
ŠALYSE 

RIMVYDAS J . SIDRYS.'M.D. 
Nr.6 

Priėjau arčiau, jų 
kalbos negalėjau suprasti, bet tikrai, balsių ir priebal
sių sąskambis buvo panašus į lietuvių kalbą. Tai buvo 
kitu laivu atplaukusi suomių grupė. 

Plaukėm prieš srovę dar toliau, žiūrėti senovės kara
lių palaikų. Vaikščiojom po didelį parką, šen ir ten 
tarp medžių buvo kapų paminklai, kai kurie kuklūs 
(karalienių), kai kurie ir labai ištaigingi. Juo senesnis 
kapas, tuo daugiau kinietiškų bruožų jis turėjo. Pas
togės ant kolonų, apsuptos marmurinių liūtų, grifų, 
demonų. Devynioliktame šimtmetyje Vietnamą užval
dė prancūzai, bet jie paliko monarchiją ir pakankamai 
lėšų karalių užgaidoms patenkinti. Matyt, taip leng
viau buvo kraštą valdyti. Nam papasakojo kai kurias 
įdomybes iš karalių gyvenimo. Štai vienas aistringas 
karalius turėjo įimtą žmonų bei sugulovių, bet niekaip 
negalėjo susilaukti sūnaus. Kai jis mirė, teko rinkti 
naują karalių ii jo giminių. Bėda buvo tik ta, kad nau
jas karalius tuoj pat būdavo nužudomas, arba paslap
tingai mirdavo. Vienas tų naujų karalių po trijų valdy
mo mėnesių pats atsisakė sosto. Taip per dešimt metų 
Vietnamas turėjo šešis karalius. Atrodo, kad žmonijoje 
valdymo aistra mažai pasikeitė nuo Biblijos laikų. 

įdomiausią paminklą sau pasistatė priešpaskutinis 
karalius, valdęs, gal teisingiau — užėmęs tą sostą iki 
1925 metų. Jis buvo frankofilas, mokęsis Prancūzijoje 
ir užsimanęs turėti vasaros rūmus, panašius į Versalio. 
Rūmai pasidarė mišruolis: prancūziška architektūra, 
kinietiškos puošmenos ir skulptūros. Didžiojoj salėj 
ant sidabrinio sosto sėdėjo natūralaus dydžio karalius, 
visas iš sidabro. 

Sugrįžus į viešbutį, Nam pranešė, kad vakarienė bus 
ypatinga, ją mums paruoš autentiška princesė. Ji buvo 
iš paskutinių karalių giminės, išlikusi, nes prisidėjo 
prie komunistų ir buvo užėmusi svarbias vietas jų ad
ministracijoj. Dabar ji verčiasi, valdydama restoraną. 
Mūsų ponios ir našlės suskato puoštis. Kai susirinkom 
prie autobuso, dvi sukneles dengė rėkiančių spalvų sli
binai, grėsmingai besiglaudžiantys prie ponių kaklų. 
Valgykla buvo karališkajam parke, kurį lankėm aną 
dieną. Parašas skelbė, kad tai „Tyrosios Harmonijos" 
sodas. Aplink mus ištisai buvo gėlės, net uždengdamos 
sienas. Valgių sąrašas buvo tikra poezija: „Jūros ir 
žemės sriuba", „Sparnuotasis povas", „Žaliasis slibi
nas"... Slibinas buvo tik prozaiški kopūstai, bet didelėj 
lėkštėj jie buvo gražiai išraityti, nasrai buvo iš obuolio, 
akys ir liežuvis — pomidoro skiltelės. Puošniai išda
ryti valgiai lydėjo mus per visą Vietnamą, bet niekur 
jie nebuvo taip įmantriai išdailinti, kaip 6a. Pati 
princesė atėjo su mumis pasisveikinti ir palinkėti ge
ros kloties. Ji buvo simpatiška moteris, nors pagal 
išvaizdą ir amžių, jai būtų geriau tikę būti karaliene, 
ne princese. 

Danang 
Šią, paskutinę vasario mėnesio dieną, mes važinė

jom autobusu, pamatėm daug Vietnamo gamtovaiz
džio, iš šiaurinio Vietnamo persikėlėm į pietinį. 

Ši šalis žemėlapyje atrodo lyg du trikampiai, vienas 
nuo kito nutolę, tik siaura žemės juosta sujungti. Per 
tą žemės juostą mes dabar važiavom — važiavom pa
jūriu ir per kalnus. Vaizdai buvo labai gražus, kiekvie
name pasisukime atsiverdavo vis kitoks jūros vaizdas, 
kiekvieną sykį vis iš aukštesnės vietos. Priminė Kali
fornijos Big Sur pakrantę, tik čia mes traukėme per 
džiungles. Sis kelias, Nr. 1, buvo vienintelis, jungian
tis Šiaurės ir Pietų Vietnamą. Geležinkelio linija irgi 
buvo tik viena, traukiniai eina lėtai; iš Hanoi nu
važiuot į Saigoną trunka pusantros paros. Nenuostabu 
tad, kad Šiaurės ir Pietų Vietnamas yra lyg dvi skir
tingos šalys, jų ir istorija skirtinga. Pietinėje dalyje 
anksčiau gyveno Kmerai, juos prieš tūkstantmetį iš
stūmė Anamitai. Šiaurinėje dalyje gyveno Tonkinie-
čiai, jie kelis šimtmečius turėjo gintis nuo Kinijos mil
žino. Apie 17-tą šimtmetį pietinėje dalyje įsikūrė pran
cūzų misijonieriai, 1858 m. prancūzai perėmė krašto 
valdymą. Šiaurinę dalį, Tonkiu, jie užėmė keliasde-
šimčia metų vėliau, palikdami mažesnius pėdsakus, 
negu pietuose. 1941 m. kraštą okupavo Japonija, bet 
1946 m. vėl grįžo prancūzai. Sekė periodas, kuriuo 
mūsų vadovai aiškiai didžiavosi. Tauta nebenorėjo 
būti kolonija, susivienijo kovai prieš prancūzus, įkur
dami Viet-Ming — išvertus, tai Vienybes sąjūdis. Čia 
susųungė budistai su katalikais, su Tao, su Cao Dai ir 

kitų religijų pasekėjais, visi sukilo prieš kolonistus. 
Kovos buvo žiaurios ir truko iki 1954 metų, kada Dien 
Bien Phu slėnyje Viet Ming apsupo 17,000 prancūzų 
karių. Po 55 dienų trukusio apgulimo prancūzai turėjo 
pasiduoti. Kas žino, gal jie ir nelabai narsiai kovojo, 
prancūzų pajėgas sudarė daugiausia Svetimšalių legi-
jonas. Yra tikra, kad jų tarpe buvo ir lietuvių, nors 
kiek — niekas nežino. 

Neilgai gavo vietnamiečiai džiaugtis laisve. Suma
niais manevrais ir klasta naudodamiesi, šiaurinėje da
lyje įsigalėjo komunistai su Ho Chi Ming priešakyje. 
Pietinis Vietnamas pasiliko valdomas Diem, deja, irgi 
ne visai demokratiškai. Iki 1958 metų žmonės turėjo 
judėjimo laisvę, iš Šiaurės Vietnamo persikėlė vienas 
milijonas žmonių. Į Šiaurės pusę irgi persikėlė, bet tik 
150,000. Tai buvo daugiausiai komunistai, dabar jau 
Viet-Kong vardu, nes dar po poros metų į Pietų Viet
namą įsiveržė 170,000 Vietkongo kovotojų. 

Toks jau buvo išbandytas komunistų metodas. Pir
ma leisk žmonėms numesti pančius, tada uždėk savo 
pančius. Taip buvo Rusijoje 1917 m., kur Kerenskio de
mokratinė valstybė gyvavo tik kelis mėnesius; taip 
buvo Kinijoje, kur kiniečiai, daug metų kovoję su japo
nais, išsisėmę, buvo pavergti Mayo. Kuboje žmonės 
1960 m. nuvertė diktatorių Batistą ir tik po kelių mė
nesių sužinojo, kad jie kovojo ne už laisvę, bet už ko
munizmą. 

Stengdamasis atspėti, kas amerikiečiams botų .įdo
mu, vadovas nuvežė mus į Donang. 

Bus daugiau 



; 
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MZJSU ŠEIMOSE 
IR MUSNINKUOSE ŠVIESIAU 
Birželio mėnesio 17 dieną 

Musninkų bažnyčioje buvo 
iškilmingai paminėta sesers 
Margaritos Bareikaitės vie
nuolystės 50-mečio sukaktis. 
Neseniai atnaujintoje, spin
dinčioje pilnutėlėje bažnyčioje 
skambėjo šilti sveikinimo' ir 
dėkingumo žodžiai, kuriuos 
tarė tiek Musninkų gyventojai 
— parapijos klebonas kun. Ro
kas Puzonas, Musninkų vidu
rinės mokyklos direktorius 
Vladas Trakimavičius, šios 
mokyklos mokiniai, — tiek ir 
svečiai — Kaišiadorių vysku
pas J. Matulaitis, A. ir J. 
Damušiai, Širvintų rajono me
ras V. Šimonėlis, gyd. P. Tule-
vičius, „XXI amžiaus* redak
torius J. Šiugžda, Vytauto 
Didžiojo universiteto studen
tai ir kt. Ir dėkoti yra už ką — 
kadaise dar paauglės paliku
sios gimtuosius Musninkus, 
seserys Irena ir Marija Barei
kaitės (dabar — sesuo Marga
rita ir Marįja Reinienė) ne vie
nerius metus rūpinosi Mus
ninkų vidurine mokykla bei 
jos mokiniais, rėmė studentus, 
Musninkų banyčios remontui 
paaukota apie 40 tūkst. JAV 
dolerių. 

Šiek tiek istorįjos. Sesuo Ire
na Margarita Bareikaitė gimė 
Musnininkuose, Ukmergės ap
skrityje, kur ir baigė pradžios 
mokyklą. Vėliau buvo Vokieti
ja, Hanau pabėgėlių stovykla, 
po to, 1949 m. — JAV, o 1951 
m. rugpjūčio 15 d. Putname, 
JAV, — įvilktuvės, pirmieji 
įžadai. 1956 m.'Toronte, Ka
nadoje, {steigė Nekaltai Pra
dėtosios M. Maruos seserų 
skyrių, 1967 m. — Montrealyje 
vadovavo N. P. Svč. M. Mari-
jos.BėSeru skyriui, 1972-1980 
m. buvo išrinkta Putnamo N. 
P. Svč. M. Marijos kongregaci
jos vienuolyno vadove. Tačiau 
pagrindiniu savo pasaukimu 
sesuo Margarita visada laikė 
mokytojos darbą. Tai ne tik 
darbas — tai visas gyvenimas: 

„Dar bodama maža savo ma
mai pasakiau: „Mamyte, aš 
netekėsiu, eisiu į vienuolyną 
ir bosiu mokytoja". Ši mintis 
manyje gyveno nuo mažens — 
labai norėjau boti mokytoja ir 
visada maniau, kad jei turėsiu 
šeimą, negalėsiu visos savęs 
atiduoti šiam darbui, busiu 
priklausoma. Nors mūsų šei
ma buvo labai religinga, iš 
pradžių tėvai kiek abejojo 
mano pasirinkimu — buvau 
tik 16 metų, kai galutinai ap
sisprendžiau tapti vienuole. 
Bet aš niekada nesigailėjau 
savo sprendimo... 

Visą gyvenimą dirbau moky
toja — dirbu ja ir dabar. Vis 
dar prisimenu, kaip jaudinau
si, kai pirmą kartą, tik baigusi 
kolegyą, atsistojau prieš pilną 
klase mokinių... 

Jau paskelbus nepriklau
somybę, 5 vasaras teko dirbti 
Lietuvoje, Lazdijuose ir Ber
čiūnuose, jaunimo stovyklose. 
Dėsčiau religiją. Priėmiau 
savo mokinius labai atvira 
širdimi, ir išties tie, kurie ten 
atvažiuodavo, buvo labai geri 
mokiniai. Lietuvoje auga — ir 
jau užaugo — nauja karta, 
kuri savo tėvų gyvenime pasi
gedo dvasiškumo ir sugebėjo 
užpildyti šią dirbtinę tuštumą 
tikėjimu, religija. 

Juk ir visame pasaulyje 
daug jaunimo priklauso įvai
riausioms religinėms organi
zacijoms. JAV yra daug atsi
vertusių iš įvairių religijų į 
katalikų tikėjimą. Tai džiugi 
tendencija, dažnai vadinama 
„grįžimu į namus". 

Gal ir gerai, kad Lietuvoje 
bažnyčia išliko palyginus kon
servatyvi, ir tai, ką šiandien 
regėjome šv. Mišių metų, ne 
taip jau labai skiriasi nuo to, 

ką matydavome prieškariu. 
Tai gražios tradicijos, ir jeigu 
būtent jos priimtinos ir arti
mos mūsų provincijos ti
kinčiajam, tai jas reikia puo
selėti, saugoti, jų laikytis." 
Išties Lietuvoje verta disku
tuoti apie tai, kas atveda 
žmogų į bažnyčią. Deja, dau
gelį — tik šventės, iš esmės 
religinės, bet jau tapusios 
kultūrinėmis — Kalėdos, Ve
lykos, artimųjų vestuvės ar jų 
vaikų krikštynos. Praktikuo
jančių katalikų mūsų šalyje 
nėra tiek daug. Tad išeivijos 
katalikų siekis auginti ir puo
selėti Lietuvoje katalikų ben
druomenę atrodo natūralus ir 
suprantamas. Juolab kad 
klausantis Jadvygos Darnu-
šienės, Marijos Reinienės pa
sakojimų apie JAV lietuvių 
katalikų bendruomenės gyve
nimą, susidaro įspūdis, kad 
jiems bažnyčia — kaip namai 
— saugi ir tikra vieta, kur gali 
pabūti su Dievu ir pasidalinti 
su artimu savo dvasios ši
luma, džiaugsmais bei var
gais. Jadvyga Damušienė pa
stebėjo Vilniuje labai pasigen
danti glaudesnio katalikų, 
parapijiečių bendravimo, vie
nijančios veiklos... Bet apsi
dairius po Musninkus ir pa
sikalbėjus su vietos gyvento
jais, galima maloniai nustebti. 
Pavyzdžiui, dar birželio 15 d. 
toje pačioje bažnyčioje, kurio
je vėliau buvo minimas se
sers Margaritos vienuolystės 
50-metis, aukotos šv. Mišios 
50-osios Musninkų mokyklos 
abiturientų laidos išleistuvių 
proga. Į gyvenimą šiemet 
Musninkų vidurinė išleido 20 
abiturientų. Visi jie puikiau
siai išlaikė baigiamuosius eg
zaminus (gražu, ypač turint 
omeny, kad 20 nuošimčių 
šalies abiturientų tų egza
minų išlaikyti nesugebėjo). Ir 
visi Musninkų abiturientai 
per išleistuves bažnyčioje pri
ėmė komuniją. Štai šis įvykis 
Lietuvoje, kurią, deja, tik for
maliai drįsčiau vadinti katali
kiška šalimi, atrodo įstabus. 
Vadinasi, visi šiemet šią mo
kyklą baigę jaunuoliai savo 
savarankišką gyvenimą pra
deda turėdami ne tik žinių ir 
pasitikėjimo savo jėgomis, bet 
ir tvirtą tikėjimą širdyje. Mo
kyklos direktorius Vladas 
Trakimavičius pasakojo: 

„Mokykloje dabar mokosi 
308 mokiniai, 269 iš jų lanko 
tikybos pamokas. Ir nors da
bar Lietuvoje daugelis mažų 
mokyklų bijo, kad jas gali 
uždaryti, galiu drąsiai tvirtin
ti — konkurencijos kovoje mes 
laimime. Kai tik prasidėjo At
gimimas, pradėjo iš naujo for
muotis ir Lietuvos miestelių 
tradicijos. Musninkuose šios 
tradicijos tapo neatsiejamos 
nuo bažnyčios. Daugelį metų 
bažnyčios durys buvo užda
rytos. Tad pradėjome bažny
čioje rinktis ne tik Kalėdų ar 
Velykų proga, bet ir rugsėjo 
1-ąją, per paskutinį skambutį, 
atestatų įteikimo proga. Žmo
nėms nebuvo lengva priprasti. 
Dabar tai jau tapo tradicija. 
Vaikus atvedėme į bažnyčią, 
jų tėvus (aišku, kalbu ne apie 
visas šeimas, yra ir labai reli
gingų) ten atvesti gerokai sun
kiau, bet palaipsniui, manau, 
ir tai pavyks. Esu tikras, kad 
mūsų mokyklos mokiniai savo 
vaikus į bažnyčią atves patys, 
mokyklos rankos jau nebe
reikės. 

Lietuvoje dažnai skundžia
masi, kad kaimo mokyklos 
skursta. Negaliu to paneigti 
— aplink pakanka skurdo ir 
nepriteklių, klesti nedarbas, 
Bet yra Musninkų miestelyje 
dvi vietos, kur užėjęs visada 
„atgausi širdį" — tai, pirmiau-

Kartu su iškilmių gimtojoje Musninkų bažnyčioje dalyvi..:s sveikiname sese 
nuolystės 50-mečio proga. 

KVIEČIA ELZBIETOS KARDELIENĖS 
STIPENDIJŲ FONDAS 

nainiams, kurie rūpinasi Lie
tuvos jaunų menininkų ateiti
mi". Menų fakulteto dekanas 
doc. Vytautas Alenskas: „Tai 
ne tik materialinė parama, 
bet ir moralinis paskatinimas, 
mūsų jaunų muzikų rengimo 
gerinimas". 

E. Kardelienės stipendijų 
fondo valdyba džiaugiasi, kad 
atsiranda dosnių remejų, pri
sidedančių prie šio fondo veik
los. Tik jų dėka fondas gali eg-

E. Kardelienės stipendijų fondo sti
pendininke Rasa Ulteravičiūtė 

Solistės Elzbietos Karde
lienės vardas gerai žinomas 
ne tik Kanadoje, kur ji ilgiau
sia gyveno ir iš kur iškeliavo j 
amžinybe. Norėdami, kad šis 
vardas nebūtų pamirštas, 
Montrealyje įsteigėme Elzbie
tos Kardelienės stipendijų fon
dą, kuris remia Klaipėdos uni
versiteto menų fakultete dai
navimą studijuojantį jaunimą. 

Šiais, 2001 metais, sol. E. 
Kardelienės stipendijų fondo 
konkurse stipendininke pri
pažinta ketvirto kurso stu
dentė Rasa Ulteravičiūtė (doc. 
V. Vadoklienės dainavimo 
klasė). Laureatė Stipendijų 
fondo valdybai rašė: „Džiau
giamės, jog yra toks fondas, 
kuris skatina ir remia jaunus 
dainininkus. Visų mūsų vardu 
noriu padėkoti užjūrio tėvy-

Pauliu.s Kudirka 

rį Margaritą, Ireną Bareikaite, vie-

zistuoti. Norėtume kreiptis į 
muzikos meno gerbėjus ir me
cenatus prašydami ir toliau 
remti fondą aukomis. Lietuva 
yra turtinga talentais, padė
kime jiems išsiskleisti. 

Soi. Elzbietos Kardelienės 
stipendijų fondo sąskaitą ati
darė Montrealio Kredito Unija 
„Eitas", s-tos Nr. 6055. Adre
sas: Litas, 1475 rue de Seve 
Montreal. Quebec, H4E 2A8. 
Canada. 

Antanas Keblys 
Elzbietos Kardelienės 

stipendijų fondo valdybos 
pirmininkas 

ILGIAUSIŲ METŲ KUN. DR. MYKOLUI 
KIRKILUI 

Kun. dr. Mykolas Kirkilas, 
90 metų amžiaus, St. Peters-
burg, FL, lietuvių tarpe gyve
na jau 11 metų. Visada su 
šypsena ir draugišku žodžiu 
kiekvienam, yra visų labai 
mėgiamas. Dėl to, ir jo smul
kaus sudėjimo, daugumos šil
tai vadinarrias kunigėliu. 

Birželio 18 d. kun. dr. M. 
Kirkilui sueina 90 metų am
žiaus. Gimęs Aukštaitijoje re
ligingoje šeimoje. Mamytes 
brolis buvo kunigas. Nuo ma
žens jautė pašaukimą kuni
gystei, {šventintas į kunigus 
Kaune 1936 m. gegužės 31 d. 
Šįmet šventė 65 metų Dievui 
tarnybos jubiliejų. Deja, tuo 
metu buvo paguldytas į ligoni-
ne. 

Karo metus praleido Austri
joje, Vienoje, kur baigė vete
rinarijos mokslus ir gavo dak
taro diplomą. Amerikoje drau
gai kartais paklausdavo, ar jis 
nemano verstis veterinarija — 
taptų milijonierium, kun. My
kolas atsakydavo, kad vienin
telis jo pašaukimas yra kuni
gystė, tarnauti Dievui ir žmo
nėms. 

Nesukrovė jis milijonų, bet 
visada buvo malonus ir drau
giškas visiems ir papraš}-tas 
(kartais ir neprašytas) mielai 
aukoja lietuviškiems reika
lams ir dosniai remia gimines 
Lietuvoje. Yra Draugo fondo 
garbės narys. 

Kun. dr. Mykolas Kirkilas. 

Šiuo metu kunigėlio sveika
ta nėra pastovi, bet rūpestin
gai prižiūrimas namuose ne
pasiduoda nevilčiai. Skaito vi
sus lietuviškos išeivijos laik
raščius, bet jau neturi stipru
mo dalyvauti bažnyčioje šv. 
Mišiose. Beveik iki šiolei kas 
rytą aukodavo jas savo kam
baryje, prie lietuviškai įruošto 
altorėlio. 

Artimų giminių čia neturi, 
bet visada turėdavo būrius 
draugų, daug jų jau išmirė, 
ypač kunigų. Bet likusieji, šio 
dvigubo jubiliejaus proga, visi 
sveikiname gerbiamą sukak
tuvininką, linkėdami jam dar 
daug gražių, šviesių ir sveikų 
m e t U - EI. J . 

ŠVENTE OMAHOJE 

sia, bažnyčia, ir kita tokia vie
ta — mokykla." 

Šie žodžiai geriau nei bet 
kokia padėka turėtų šildyti 
abiejų musninkiečių seserų 
Marijos Remienės ir sesers 
Margaritos Bareikaitės širdie. 
Jų nuoširdžios pastangos pa
dėti gimtajam miesteliui ne
nuėjo veltui. Ar gali būti ge
resnė padėka vietai, kur gi
mei, kur prabėgo tavo vai
kystė, kur galbūt būtumei 
gyvenęs, jei ne priverstinė 
tremtis. 

Loreta Povilionienė 

Vytautas Amauskas, bir
želio 16 dieną gražiai šventė 
savo 70 metų sukaktį. Gimė 
Lietuvoje, Kybartuose, 1931 
metų, birželio 17 dieną. Mo
kyklą pradėjo lar.kyti dar Lie
tuvoje. Karo me:u teko pasi
traukti į Vokietiją. Penketą 
metų gyveno Hanau mieste, 
kur tęsė mokslus. 1952 atvyko 
į JAV, Omahą. Čia ne tik dir
bo, bet aktyviai įsijungė ir į 
lietuvišką veiklą. Šokdamas 
tautinius šokius susipažino su 
Regina Kavaliauskaite ir ją 
vedė. Netrukus buvo pakvies
tas į karinę tarnybą, kurią 
teko atlikti Vokietijoje. Daug 
dirbo, įsigijo savo biznį, kurį 
turėjo iki šiol. 

Tai tvirto būdo, sąmojingas, 
linksmas žmogus. Labai rū
pestingas ir mylintis savo 
šeimą. Užaugino dukterį Dalę. 
sūnų Ričardą ir dabar džiau
giasi keturiais vaikaičiais. 

Visą gyvenimą aktyviai da
lyvavo Lietuvių Bendruo
menės veikloj- Buvo bažny
čios ir Lietuviu Bendruomenės 
komiteto narys. 

Šventė buvo surengta ne-

STUDLJAS EAIGĖ 
ĮGYDAMAS DU 

MAGISTRO LAIPSNIUS 

Paulius Kud.rka, iš La Cres-
centa, Kalifor-.ijos, š. m. bir
želio 15 d. sėk.:.ingai baigė U. 
C. L. A. universitetą magistro 
laipsniu iš verslo Administ
racijos ir antr*„ magistro laips
niu iš ligonine - administravi
mo. 1991 m. Paulius U. C. L. 
A. universitetą baigė įgyda
mas ekonomiios bakalauro 
laipsnį. 

Nuo jaunystės Paulius bu
vo labai veiki JS jaunimo tar
pe. Priklausė Ateitininkų or
ganizacijai ir daug metų dirbo 
su skautais ir skautais vy
čiais. Priklausė Los Angeles 
„Spindulio" jaunimo tauti
niam ansambliui ir sporto klu
bo „Banga" tinklinio koman
dai. Studentaudamas tapo 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Korp! Vytis nariu. 

Visi giminės ir draugai 
džiaugiasi Pauliaus pasieki
mais. Pauliui linkime daug 
sėkmės ateityje ir jo pasirink
toje profesijoje 

A.S. 

tikėtai, jam nežinant. Dalyva
vo giminės, draugai ir pa
žįstami. Teko išgirsti daug 
gražių sveikinimo žodžių ir 
linkėjimų iš jo giminių ir pa
žįstamų... Viskas buvo labai 
gražiai paruošta ir skaniai pa
gaminti valgiai. Šventę padėjo 
surengti Birutė Lake. kuri ir 
vyko jos namuose. Visą va
karą visu? linksmino, grojo ir 
dainavo A-tūras ir Virginija 
Bereišos. Vakaras buvo nuos
tabus, nuotaika puiki. 

Rūta Talžūnienė 

^ 

Aušrininko dr. Jono Šliūpo 140 metų paminėjimo proga, š.m. kovo 5 d., 
Palangoje jo sūnui, inž. Vytautui Šliūpui juostą įteikia Kkipėdos miesto 
katalikiškos labdaros Piligrimų klubo ..Paguoda" pirmininke Bronislava 
Žukauskiene. 

Akiona Rušenaite-Keid, keletą me
tų mokytojaujanti Prescott, Arizo
noje, buvo pasiūlyta geriausios Me
tų mokytojos pažymėjimui. 

New Tner High School šįmet baigiantis F<» M> \V ant~<*s s ksofonu grdjęs 
gimnazijos džiazo ansamblyje.po koncerto su savo tev<-hai? Ar Mindaueu 
ir dr. Auste Vygantais. Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

AVi'Iri'is Juozas Lukas, pirmuoju mokiniu ir su penkiais ypatingais zym«nimi.-
mokykla Grand Rapids, MI, su savo tėveliais Juozu ir Barbora Lukais 

IplJOS 



VELNIAS NESE IR PAMETĖ 
GRŪTO PELKĖJE 

} Grūto parką Varėnos 
pelkėse rieda automobiliai, 
pilni autobusai ekskursantų, 
eta žmonių minioje išgirsi įvai
riausiomis pasaulio kalbomis 
kalbančių žmonių. Tarp jų - ir 
daug Lietuvos jaunimo, kuris 
apie sovietine epochų bežino 
tik i> istorijos pamokų, tėvų 
pasakojimų ir dabar žinos iš 
šio savotiško istorijos muzie
jaus, pavadinto Grūto parku. 
Šešiolikmečiai, dvidešimtme
čiai jaunuoliai, tik dabar pra
dedantys giliau suvokti isto
riją, su nuostaba žvelgia į so
vietinio laikotarpio skulp
tūras. Ekspozicijoje trimis kal
bomis surašytos vaizduojamų 
žmonių pavardės, biografijos. 
„Raudonajame kampelyje" -
įprastiniai sovietmečio šūkiai: 
„Penkmetį pirma laiko!", 
„Pavyti ir pralenkti labiausiai 
išsivysčiusias kapitalistines 
šalis!". „Partijos planai - liau
dies planai!", „Mano Tėvynė -
TSRS!", kurie rėkte rėkė nuo 
kiekvieno aukštesnio ar svar
besnio pastato sienų, jų buvo 
pilna sovietinės spaudos pus
lapiuose. Net pergyvenusį tą 
košmarišką laikotarpį ir 
Grūto parke mintimis sugrį
žusį į praeitį, užvaldo nuosta
ba: kaip mes visa tai galėjome 
ištverti? Pašaipi šypsenėlė 
pasirodo vyresniųjų lankytojų 
veiduose, kai jie žiūri de
monstruojamas propagan
dines kino kronikas apie dar
bo spartuolius, išdirbio nor
mas, „viršytas" tris-keturis 
kartus. O juk buvo taip!' 

Eini muziejauą takeliu, ir 
staiga trinkteli sovietinių 
laikų maršas a r sovietinė pa

t r iot ine daina.. . Juokinga ir 
g r a u d u . Netgi piliečiui, širdyje 
d a r jauč ianč iam nostalgiją so
vietmečiui , čia pabuvojus, sim
patija praeičiai turė tų pradėt i 
t i rp t i . 

Visas skulptūrų muziejus -
tai Grū to ežero pelkėje me
džio lentelėmis išgrįsti du ke
lio ra ta i . Salia kelio iškasti 
p la tūs , pilni vandens grioviai, 
uz jų - spygliuotos vielos tvo
ra su sargybinių bokšteliais. 
Rato vidinėje pusėje - skulp
tū ros , biustai , bareljefai ..žy
mių". . .mažiau žymių" ir 
. .vietines reikšmės" vadų bei 
vadukų: Lenino, Stal ino. 
Mickevičiaus Kapsuko. Požė
los, Sniečkaus , Paleckio, An-
gariečio, Ziberto ir kt. Čia yra 
ir sku lp tūr inės kompozicijos: 
„Ketur i komunara i" I Kaune» 
ir „Komjaunuoliai" (Vilniuje). 
Pr ie kiekvieno paminklo yra 
lentelė su skulptor iaus ' pa
va rde . Pasirodo, kad daugiau
sia leninine temat ika dirbo 
skulp tor ius Gediminas J a k u 
bonis, kur iam buvo pa t ikė ta 
suku r t i netgi svarbiausią 
Vladimiro Lenino skulp tūrą 
Maskvoje; N. Petrul is (leninai 
Kaune , Druskininkuose*, bajo
ra s K. Bogdanas ( Leninas ir 
K a p s u k a s Vilniuje, Kar las 
M a r k s a s ir kt.). Iš Zarasų mu
ziejaus atvežta M. Melnikai tės 
sku lp tū r a (skulpt. J . Mikėnas) 
bei paminklas sovietinei a rmi
jai „išvaduotojai" iš Kryž-
kalnio (skulpt. B. Vyš
n iauskas ) . Pastaroji kompozi
cija lankytojus su t inka eks
pozicijos pradžioje - dirbtinėje 
Grū to ežero saloje. Pr ie įėjimo 
- t remt in ių vagonai ir didelė, 

N' Tomskio ..Iljifius". keletą dešimtmečių rodos kelia i komunizmą 'kai 
kam atrodė, kad j saugumo požemius) Vilniaus aikštėje, dabar su
sigrąžinusioje Lukiškių vardą. 

iš žiniasklaidos surinkta eks
pozicija, pasakojanti apie 
aštrią diskusiją Grūto muzie
j aus steigimo klausimu. 

Kolega is torikas iš Švedijos, 
kuris yra neblogai susipažinęs 
su Lietuvos muziejais, t rum
pai reziumavo: „Jūs, lietuviai, 
muziejus kuria te savitai. To
kių, kaip Into akmenų, Orvy
de a r Grūto muziejų niekur ki
tu r neteko matyti. Visi jie 
įdomūs, skirtingi ir verti, kad 
kuo daugiau žmonių juos pa
matytų. Pamatytų ir supras
tų, kaip, su kuo ir kur jums 
teko pusę amžiaus gyventi". 

Iš tiesų, Grūto muziejų pa
matyti verta. Muziejaus savi
ninkui Viliumui Malinauskui, 

taip pat tremtiniui, pavyko >a-
vitai parodyti sovietinės epo
chos dvasią - geležinės uždan
gos, konclagcrių laikotarpį. 
Jeini j šį muziejų, ir tarsi laiko 
mašina gražina tave į XX a. 
penktąjj-devintąjį dešimtme
tį. Išėjus iš muziejaus niekaip 
nekyla mintis, kad atidavei 
duoklę sovietam- kaip kai 
kam Lietuvoje atrodo. Tai tik
rovė, kurioje nu-.- gyvenome. 
tai stabai, kuriems lietuviai 
buvo verčiami lenktis. Net 
simboliška, kad šiuos stabus 
velnias nešė ir pametė Grūto 
pelkėje. 

Alg i rdas G i r i n inkas 
Nuotraukos autoriaus 

/ LIETUVIŲ GRĮŽIMO / TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS 

Gedimino pr.24 Vilnius 2600. Tel. (370 2) 313 623. Faksas: (370 2) 313 624. 
EI. paštas: info@lgitic.lt Interneto puslapis: www.lgitic.lt 

UŽSIENIO LIETUVIŲ ŠVIETIMO 
KONFERENCIJA i 

Gegužės 10 d. „Pušies" vieš
butyje Vilniuje prasidėjo Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
par tamento prie Lietuvos Res
publikos vyriausybės organi
zuota konferencija „Mokyklos 
bendruomenės sąveika, puo
selėjant taut inį identitetą". 
Tai ne pirmoji tokio pobūdžio 
konferencija. Anksčiau užsie
nio lietuvių mokyklų mokyto
jai rinkdavosi Vasario 16-to-
sios gimnazijoje Hiutenfelde, 
kartą buvo suvažiavę į Seinus 
Lenkijoje. 

Departamento direktorius, 
sveikindamas konferencijos 
svečius, pažymėjo, kad kar ta is 
egzistuoja t am tikra riba t a rp 
bendruomenės ir mokyklos. 
Tačiau stipri bendruomenė — 
tai geresnės sąlygos mokyklos 
atsiradimui ir klestėjimui. 
Konferencija teikia puikią 
progą pasikeisti patirtimi, 
kaip šios problemos spren
džiamos įvairiuose kraštuose. 
Ne paslaptis, kad vis da r 
t rūks ta veiksmingų metodinių 
priemonių tokioms įvairiomis 
sąlygomis dirbančioms mo
kykloms. 

TttJmm —tunu ir ąĮmįot i 

Vtmmo Bauvai mkfUą 

KOUFUENCUA 

Mokyklos btndfaotncnės 
sąveika, puosetėįant 

tautinį tapatumą 

Buvę vadai ir vadukai .Jaunimui nebesuprasti, ką jie reiSkė jų tėvams ir seneliams 

Švietimo ir mokslo minist
ras Algirdas Monkevičius savo 
sveikinimo žodyje palinkėjo 
susirinkusiems mokytojams 
ištvermės ir sveikatos jų svar
biame darbe. Šiais globalizaci
jos laikais visiškai naujai iš
kyla tapatybės išsaugojimo 
klausimas. Ministras pažadė
jo, kad konferencijos dalyvių 
lankymosi Švietimo ir mokslo 
ministerijoje metu jos darbuo
tojai bus labai at idūs svečių 
klausimams ir pageidavi
mams. 

PLB atstovas Lietuvoje Gab
rielius Žemkalnis ta ip pat at
kreipė dėmesį į mokyklos ir 
bendruomenės santykį, pa
brėždamas jo tamprumo svar
ba. Mokykla yra bendruome
nės dalis ir nuo bendruomenės 
gyvenimo priklauso mokyklos 
gyvenimas. Būtinas nuolatinis 
abipusis bendradarbiavimas. 
Mokytojai turi dalyvauti bend
ruomenės darbe, nebijoti pri
siimti ir kitų pareigų. „Jūs 
esate lietuviškumo išlaikymo 
fronto pirmosiose linijose. Nuo 
jūsų pareina, kiek jaunimas 
žinos apie lietuvišką kultūrą, 

istoriją. Saugokite kalbą, kad į 
ją nesiskverbtų visokia bjau
rastis, su kuria mes susidu
riame čia, Lietuvoje, per žinia-
sklaidą, pokalbius ir net Sei
mo narių pasisakymus". Pasi
girsta net tokių posakių kaip 
„nedarykite man presingo" ar
ba „viską spręsime votavimu". 
Kalba kinta kaip gyvas orga
nizmas, bet tokiomis bacilomis 
galima ją ir užmušti". 

Valstybinės kalbos inspekci
jos atstovė Danguolė Mikulė-
nienė priminė, kad šie metai 
yra Europos kalbų metai. Jie 
suteikia progą knygų parodų 
metu susitikti su kitų šalių 
atstovais ir pasikeisti minti
mis apie save, palyginti, kaip 
kitos tautos sprendžia savo 
kalbos puoselėjimo uždavi
nius. Reikia pripažinti, kad 
mes esame šioje srityje nema
žai pasiekę. Tačiau, iš visko 
sprendžiant, informacijos am
žius suduos kalbai didesnį 
smūgį nei, pvz., spaudos drau
dimo metai. Labai svarbu, 
kiek žmonių pasaulyje kalba 
ir domisi mūsų kalba. Tai ke
lia valstybes prestižą. „Kai 
matome, kaip noriai vaikai 
net ne iš lietuviškų šeimų kai
myninėse šalyse mokosi lietu
vių kalbos, suprantame, kad 
valstybė turi autoritetą. J jus 
žiūriu kaip į lietuvių kalbos 
ambasadorius". 

D. Mikulėnienė taip pat pri
statė kompaktinį diską su lie
tuvių kalbos tarmėmis, kurį 
parengė lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas. J ame tar
miškai apsakoma visa žmo
gaus gyvenimo aplinka ir bui
tis, kuri iliustruojama nuo
traukomis. Yra ir angliškas 
vertimas. Šis kompaktinis dis
kas pasaulinėje parodoje Ha
noveryje buvo apdovanotas 
specialiu medaliu. D. Miku
lėnienė Švietimo ir mokslo 
ministrui pažadėjo tiek nemo
kamų kopijų, kiek Lietuvoje 
yra mokyklų, o R. Motuzai — 
kiek yra lietuviškų mokyklų 
už Lietuvos ribų. 

Atskiru žodžiu konferenciją 
sveikino ir Išeivijos instituto 
direktorius, prof. dr. Egidijus 
Aleksandravičius, kuris vėliau 
perskaitė įdomų istorinį pra
nešimą apie šešias lietuvių 
emigracijos kartas, pradedant 
nuo XVI a. iki dabar. Prane
šimas jau buvo skelbtas per 
„Lietuvių studįjų savaitę" Hiu
tenfelde, ir E. Aleksandra
vičius atsiprašė tų, kuriems jį 
reikėjo išklausyti antrą kartą. 
Be to, šią tikrai įdomią me
džiagą galima rasti E. Alek
sandravičiaus knygoje „Praei
tis, istorija ir istorikai". 

Departamento direktoriaus 
pavaduotojas Steponas Kul-
bauskas supažindino klausy
tojus su dabartine lietuviškų 
mokyklų už Lietuvos ribų pa
dėtimi. Pateikė daug svarbios 
statistikos apie vidurines mo
kyklas, lituanistines mokyk
las, lietuviškus fakultatyvus 
ir lietuvių kalbos pamokas. 
Deja, jo pateikta medžiaga 
kalbėjo beveik vien apie į Ry
tus nuo Lietuvos esančias mo
kyklas, su kuriomis Departa
mentas daugiausiai ir dirba. 
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LIETUVIŠKA MOKYKLĖLĖ VARŠUVOJE 
BAIGĖ MOKSLO METUS 

• 
Užpraėjusį penktadienį, birže

lio 22 d., Lietuvos ambasadoje 
Lenkijoje įvyko iškilmingas 
prie Lietuvos generalinio kon
sulato Varšuvoje veikiančio> 
lietuviškos mokyklėlės mokslo 
metų uždarymas. 

Septynerius metus veikianti 
šeštadienio mokyklėlė tapo 
lietuvybės skleidimo centru. 
Kasmet joje mokosi apie 10 
vietos lietuvių ir diplomatų 
vaikų, kurie čia mokomi lietu
vių kalbos, istorijos, geografi
jos, piešimo ir muzikos. Be už
mokesčio juos moko Varšuvoje 
dirbančių diplomatų žmonos 
bei ten besimokantys lietuvių 
studentai. 

Lietuvos generalinė konsule 
Varšuvoje Irena Valainytė pa
sveikino susirinkusius tėve
lius ir mokyklos auklėtinius 
su mokslo metų pabaiga, pa
linkėjo visiems gerų atostogų. 

Atsisveikinimo su mokslo 
metais proga moksleiviai su
rengė koncertą — skaitė eilė
raščius, dainavo dainas. Vai

kams akompanavo Varšuvoje 
dirbantis vienos Skandina* i 
jos įmonės finansų direktm \v. 
Šarūnas Šiugžda. 

Didelį pasisekimu turėjo 
Varšuva atvykęs Vttiuao 
folkloro ansamblis ..Kadagy -
vadovaujamas Vytauto Hro 
nislavo Račiūno 

Vakaro dalyviai išfcfuu-4 
profesores Vidos Kulikausku-
nės pasakojimo apie lietuvi-
kus nacionalinius rūbus u 
liaudies tradicijas. 

„Kadagys* iš Varšuvos :.-
vyko j Punską, kur dalyvnvi 
Joniniu šventėje. iBNSi 

* J a u ne p i rmi meta i kal 
bama , kad reikia atgaivinti 
darbo ir poilsio stovykla-
Viešimiems darbams va1 tyl» 
juk skiria lėšų. Tačiau j&rbu 
biržos juos atlikti siunčia be
darbius, o mokyklų direkton.:, 
norėtu įdarbinti savo mūki
mas, kuriems reikia užsi
dirbti, padėti tėvams, K KH , 

L 

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VLLNIIJ 

vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, CIevelando, Floridos ir kitų JAV 

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis. 
* Mašinų rezervacijos Vilniuje 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

Konferencijos atidarymo iškilmėse, i 
za, švietimo ministras A. Monkev 
Žemkalnis. 

Buvo tik paminėta, kad JAV 
turi 16 lituanistinių mokyklų. 
kad jos egzistuoja Melburne, 
Buenos Aires, Sao Paulo ir ki
tur. Kasmet išleidžiama apie 1 
mln. litų mokytojų, dirbančių 
užsienio lietuviškose mokyk
lose, atlyginimams ir pašal
poms. 100,000 Lt išleidžiama 
vadovėliams, žinynams, žody
nams ir kitoms knygoms. Apie 
100-150 vaikų iš užsienio gau
na galimybę stovyklauti Lietu
voje. 

Lietuvių etnografijos tyrinė
tojas, „Romuvos" įkūrėjas, Lie
tuvos Filosofijos ir sociologijos 
instituto mokslo bendradarbis 

š kaires: dept. direktorius R Motu-
čius, PLB atstovas Lietuvoje G. 

Jonas Trinkūnas, sekdamas 
Vydūno filosofija, pateikė pra
nešimą „Tautine kultūra ir 
tautinio identiteto išsaugoji
mas". J ame nuskambėjo įdomi 
mintis apie gimtųjų vietų že
mių poveikį, kurio svarbą pa
brėžė Vydūnas. Todėl prane
šėjas siūlė kiek galima daž
niau lankytis protėvių žemėje. 

Po pietų konferencijos daly
vių lauKė susitikimai Švietimo 
ir mokslo ministerijoje bei eks
kursija po Prezidentūrą. Va
kare — A. Adams baletas 
„Žizel". 

Ž i lv inas Be l i auskas 
Direktorius 

mailto:info@lgitic.lt
http://www.lgitic.lt
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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European restaurant in 
Lemont is hiring waitress. 

Tel. 630-257-7570. 

Wlndow VVathers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid dri ver' s license and trans -
poruūon. Mušt be fluem in English 
LA.McM^K»WindowWashing. 
TeL 800-820-6155. 

SIŪLOME DARBUS! 

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

ALLCARE 
Employincnt Agency 
Tel. 773-736-7900 

•• Ms4. ix>ji>i<tfrsKimx 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
seną moterį. Namas ant 

Atlanto vandenyno kranto.. 
TeL 305-937-4519, 

duktė Marija Barzda. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Alteraative Home Care looUng 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs Mušt be 

able to speak, read and wnte 
English Mušt drive and be able to 
lin. References and „green card" 

reouired. TeL 708-784-1088. 

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

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

Ilinois valstijoje! Atlyginimas 
$1,500 —$1,800. Dokumentai ir 

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

Pranciškoną vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti, 

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

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

I Grožio salone „Eite Famty | 
HeJr Care" dirba lietuvė kos-
metologė-manikiOristė Džiną. 

Adresas: 4808 VV.83 SL, 
Burbank. TeL 708-499-0994. 

Kitame salone — 
18855 & 80* Ava, THey Perk, 
dirba lietuvė kirpėja Sonata. 

Į Tai 708444-2421. [ 

! " — T a r U d e S t a B s * L T ? "" ? 
• Kviečiame visus, ieškančius darbo," 
| užsiregistruoti pas mus. 1 
• (Už paslaugą mokėti nereikia.) i 
! Skubiai reikalingas dideles ! 
I mašinų gamyklos, esančias 1 
| S. VVestera Ave., eksptotadjos | 
• vadovas. Privalo turėti technikini I 
' išsilavinimą ir patyrimą su ! 
I projektais. Anglų kalba nebūtina. I 
| Taip pat reikalingi priimamojo | 
• sekretoriai (registratoriai) • 
• vakariniuose Čikagos • 
1 priemiesčiuose, o taip pat jūsų 1 
I laukia daug gerų darbų pietiniuose I 

I Čikagos priemiesčiuose. . 

Daugiau informacijos gausite, • 
| paskambinę. Halinai tel. 630-- I 
I 920-0238, exL 44. Susikalbėsite | 

angliškai, rusiškai arba lenkiškai. -

Salone „Galerija" kosmetologe Audronė, turinti 25 
metų darbo stažą, daro masažą, veido varymą, 

makiažą, pedikiūrą, pašalina plaukus vašku („Wax") 
ar elektrolizės būdu. Atvykite. 1027 Burlington Ave., 
Dovvnere Grove. Tel. 630-512-0200; mob. 630-926-
7603. Turintiems šį skelbimą, taikoma $10 nuolaida. 

• y,MY,:- -•-•-':••-•• 

rMeffcime apalsnkifB saloną 
.^TUOK>Q" 

Burr Rkkje (sala Bobeles) 
* Naujausi kirpimai 

ir modeliavimas 
* Cheminiai sušukavimai 

'Dažymai 
* Vakarinės šukuosenos 

* Malonus aptarnavimas, 
patogus mašinų pastatymas 
ftniBrrB įdarams 2ū% nuolttti 

Kviesti Leną. 
TeL 630-323-6333 
Visa, Master Card 

• - • 'v / ' " . - ' - - - . . . ; -.-• • . ; . ; . ; . :y.:•„••:• 

Ieškau darbo (pirkčiau) -
prižiūrėti pagyvenusius žmones 

ir gyventi šeimoje. 
Angliškai susikalbu silpnai. 
Tel. 773-927-3812, Ngolė. 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

i kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGUNASTV 
GEVRCA A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

40 m. darbšti ir tvarkinga 
moteris (nemeluoju), 

ieško darbo. 
Siūlyti įvairius variantus. 

TeL 708-865-1285. 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Perku darbą bet kurioje 
valstijoje. Turiu 

rekomendacijas, kalbu 
angliškai. Mokėsiu už dvi 
savaites. Siūlyti įvairius 

variantus. Tel. 773-386-6588. 

Brangūs tautiečiai, būčiau labai 
dėkinga, jeigu kas pasiūlytų darbą su 
gyvenimu. Galiu globoti senelius, 
prižiūrėti vaikus, tvarkyti namus. Man 
45 metai. Angliškai ir lenkiškai kalbu 
sunkiai. Jūsų pasiūlymų lauksiu tel. 
773-58S-419S,773-436-4»4S, Birute. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agantkt FrankZapois ir Off Mgr Aukse 

S. Karte kalba lietuviškai. 
F R A N K Z A P O U S 

3208 1/2 W e s t 9 5 m Street 
TeL (708) 424-8654 

(773) 581-6654 

M o v i i u j ' Proft-sioiKi lus 
k i . i i i s tym. is C ik .Hjo įc ir uz 

jus t i t m P.n uosi . imt ' 
l i t inius p.it d . i v i im i i 

isvcz.niU' s in t i s ei. l iktus 
šiukšles ir k t 

Te l 6 50 8 1 6 7 114 

New Vision 
Bus.: 708-3614)800 
V«teM*773«4.78» 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoa ar pirkti namus 
mieste ar pnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

S TAS Y S CONS TRUC TION 
Staliaus darbai, rosiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

•soffits", *decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
SSenetla, tel. 630-202-5874; 

I 630-241-1912 i 

/ HAPPY4*ofJULY A 
to all of our Customers from 
Crawford Sausage Co^ Inc. 
2310 S. Pulaski, Chkago, IL 

773-277-3695 
„Everything fresh as a daisy" 

AMBEJt CONSmUCTlON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento,,.plumbing" bei 

kiti narnų remonto darbai. 
„Lkensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

Nebrangiai atlieka klasikinį 
masažą visam kūnui. 

Šviesos ir spalvų pagalba 
padedu esant depresijai, 

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

KIRPĖJA, 
turinti didelę darbo patirti, kerpa 
vyrus ir moteris, atlieka chemini 

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas. 

Pagal pageidavimą atvyksta i 
kfiento namus. 

TeL 773-918-0851; 
773-456-6410, Regina. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 W . 63 S t 

Tel . 773-776-8998 

' A u d r i u s Mikulis 
I Te/.: 630-205-9262 
l Pager. 773-260-3404 
1 E-mail: amikulis@usa.com 
J (vairus nekHnoįamaa turtą* 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

Nemokamas įkainavimas 
Nemokama rinkos analizė 
Pirkimas 
Pardavimas 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 

Mat RE/MAX 
^REALTORS 
0FFC.ITO|22»-»7«1 

(70»| 42S • 71N 

R I M A S L .STANKUS 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

"*"*""? 

• ""' '•• ,y/,y . . ' . . ' • • . , 

O n l U K a. Accent 
Hornefinders 

Parduodu botą Vilniuje, Didžioji 
gatvė 6-2. Su baldais, antras 

aukštas, senovinė laiptinė, langai į 
rotušės aikšte, trys kambariai, 

aukštos lubos, parketas. Namas 
senovinis, istorinis. Šalia — austrų, 

prancūzų, švedų ambasados. 
(120,000. Kreiptis: B. Ambrasas, 

teL 60-82-60; fax. 60-82-60; 
e-mafl: bac@takas. lt 

9201 S. Cicero 
Oak Lavwn. Illinois 60453 
BueineM (708) 423-9111 
Voice Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443 

A S T A T .M IKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

I įvairių nuosavybių pinamo ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Parduodamas 5 kambarių 
(du miegamieji, didelė svetainė, 

darbo kambarys, virtuvė). 

ggjgjgj& 
Mgtatul MUatal I UETUVĄ 

sa SAS, HNNAML 
LUFTHANSA KLM, LOT 

TeL: 6 1 7 - 4 7 2 4 7 4 * 
>-maU:tk*«ts4Mot«rts.< 
r a i u a i l t T H a i V U H . dar 
mokslo, agjprvew<Bw>mo 

Atliekame visus s ta l iaus ir 
smulkaus remonto darbus . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. TeL 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
IS metų patyrimas. 

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

Sakme „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, ?• 

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

namų teL 708-612-9526. 

Pigiai montuojame audio 
aparatūrą ir auto signalizaciją. 

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

«aaW M f M I b l i p | ACBJTAS 

U n m & t , V O t i m l t , KANADA K, USA t*. 
ČSMt^lFORMACUAnuiSMttMAI 

W:1«M15-2141,1-70M9MM0 KVESTlEflfcA 
PARDUODAME TaEFOfftNES K0HTHES 

8801 S 78THAVE.»«XgVCW.>.80455 

I 
I 

1 1.130 kv. pėdų ploto butas III i 
| aukšte Vilniaus centrinėje | 
I gatvėje, Gedimino prospekte. | 
• Kaina $119.000. Tel. Vilniuje • 
Į 370-86-84166 (Arvidas); j 
' e-mail: maivaras@takas.lt J 

Alesander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 77J-767-«*55 mob.: 773-299-33t3 

Faz 773-747-9M8 

Kaune, Eigulių mikrorajone, 
Eidukevičiaus gatvėje 

parduodamas 4 kambarių butas, 
3 aukšte. Dėl informacijos 
skambinti: 773-776-8835. 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuotakios. Parduodame naudotus 
automobilius 3800 W. 79 St 

TeL 773-S8a*l»; 773-58*4)1*4. 
Kalbame lietuviškai, 

Padedame žengti pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

(Vairavimo teisės, 
Soc. Security). 

TeL 630-789-1928. 

A STAM ALUANCt I 

ar'"' 
Chicago 

' 

How easy Is lt to 
As easy as SAS. 

A r gal i m ū s ų l i e t u v i š k a s s t a l a s a p s e i t i b e m a i s t o 
p r o d u k t ų i i L i e t u v o s ! 

Švieži, natūralūs b* skanūs grybai, konservuotą daržovių bei grybų 
iniinunės, salotos bei padažai, šokoladiniai saldainiai» Lietuvos 

parduodami Čikagoje bei jos priemiesčių parduotuvėse: 

Suntet Foods, Garden Fresh ir Fresh Farms ir Butera, taip pat 
Čikagoje — Lithuanian Faza Bakery and Deli, Racine Bakery, Talman 
Delkatessen, Balne Bakery, Harves Time Foods, The Produce Center, 

Windy City Produce Mart, GilMart, Ukrainian Village Groceries, 
Gene's Sausage Shop and Deli, Joe and Frank's, Three Sisters, Ted's 
Fruit Market, Happy Foods, Globus, Happy Food Spot, Leonardo's 
Mini Mart; Lemonte — Chipain's and Totura's Finer Foods, AWL 
European Deli; Palos Park — Frangella Italian Imports; Dariea — 

Brookhaven Foods; Evergreen Pairk — A-J Meats, Berwyn — 
Benvyn Foods, Berwyn Fruit and Vegetable Market, Long Grove — 

Amberiand Arūsants, Lake Zurkh — Natūrai Foods: Palatine — 
Eurofresh. ML Prospect — Sun Harvest; Des Pfaunes — Greenwood 
Fruit Market; Morton Grove — Produce World; Skokie — Village 

Place, European Style Deli, Market Place on Oakton; Buffalo Grove — 
Inter Deli; Schilkr Park — BB's Produce and Meat; Mundelein — 

ALEF Sausage and Deli; Uncohmood — Lincolnwood Produce; 
VVood Dale — Georgetown Foods and Helen's Delicatessen; VVheeling 
— Garden Fresh; Bloomingdale — Springbrook Market; Melrose Park — 

Caputo Foods; Hhudale — Wild Oats Market; Niles — Alpine Dellicatessen. 
ArHngtoB Hdghts - Valh Produce ir kt 

Maisto produktai taip pat parduodami 
Bostone fVuui — Gintarai Karosas), Los Angeles (Areex — Algis 

Gulbinas), Seattle, MBwankee, Detroit, a e v e l a n d , New York, 
Denver, San Francisco, Los Angeles, Atlantoje, Indianapotyje, 

MnunL 
Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose 

parduotuvėse, paskambinkite mums h* mes 
pristatysime produktus J jūsų siūlomas parduotuves. 

M ū s ų te lefonas: 8 4 7 - 3 2 7 - 9 0 0 0 . 
F o o d D e p o t I n t e r n a t i o n a l 

Mičigano ežero pakrantėje 
parduodamas 7 metų senumo 

namas. 4 miegamieji, 3,5 
vonios, puikiame lietuvių 

rajone, Michiana Shores. IN. 
Tel. 219-874-1157. 

Burbank parduodamas 4 butų namas. 
Butai turi 2 nemažus niegamuosius ir 
didelę svetainę. Yra garažas ir mašinų 
pastatymo aikštelė. Tai puiki investicija 
ateičiai. 

Gražus 4 miegamųjų, 2 vonių, „con-
dominium". Didelis 2 automobilių 
garažas. Arti mokyklos, parko, baseino. 
Oak Lawn. i vakarus. 

Skambinti 773.767-2408, First Rate 
Real Estate, kviesti Aušrą Padalino. 

ToMu 
ar patkant namus, butus, 

žamss sKlypą.Vaitui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Gaku tarpininkauti 
gaunantfinansmą paskolą. 

O'FLAHERTYREALTORS 
A BUILDER8, Ine . 

K < * n P ? & S a t f t m a a > 
G R A Ž I N A J O N A V I C I Ė N Ė 

7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-599-4399 

mob. 708-203-5242 
jonavlelueChoma.com 

Išnuomojamas 
ap i l ldomas 4 k a m b . 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. • „security" 
Tel. 773-434-1543 

to LITHUANIA 
'hii20.9rtiin 

Great rates to the ręst of the worki - any day, any time. 
For information call Long Distance Post 

From Chkago we offer daily service to Vilnius 
wtth a hassle free eonneetion through our 
Copenhagen Airport And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chkago. 

Flnd out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel wtth SAS, you can eam mlleage credit 
with Untted's Mlleage Plūs- or SAS' 
EuroBonus1" freguent flyer program. 

For Information on speclal fares and 
schedujes contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandlnavton.net 

' :*v 
U J ; j ^Mne^oaf 

lt* s Scandinavian 

VtŠdonuo 
1921 m. 

8900 Souni AaovJt ROAI>. Vhvicr* SPRIMGS, 1U*KXS T a 708.839.1000 

Skito pokyli *^* -tbdin įvairiem 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

3SJM40s*eCių 

A f t a & v J a a t M 

401d 60 svečių 

100 Iki 138 svočių 

1 0 0 M 
SOikilOOtveciH 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 įmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene ~ vyksta 

pamokos) 

IMKCHITII 

125 rki 176 svečių 

1-M0-449-044S 
MLAJftEm^ TORA^yiEL 

4738 W. 103 rdST 
OAK LAVVN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWMAZEIKA.COM 
• a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

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

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

DRAUDIMO AGENTAI 

225 tu 550 sveaų 

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

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

A t i d a r y t a 7 d ienas savaitėje 

B U C E 

K A V f N Ė 
3S0 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

mies to centre 
Savaitgali uždaryta 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:maivaras@takas.lt
http://jonavlelueChoma.com
http://www.scandlnavton.net
http://WWWMAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

KAIP ATPAŽINTI KONTRAKTORIŲ, 
KURIS NORI APGAUTI 

Kada mums reikia remon
tuoti namus, ar tai būtų dide
lis darbas, ar mažas, norime, 
kad tas darbas būtų gražiai ir 
gerai padarytas. Surasti gerą 
kontraktorių, kada mums jo 
reikia, gali būti sunku. Tai 
tinka dideliems remonto dar
bams, o taip pat ir mažiems-
smulkiems pataisymams. Ge
ri, patikimi kontraktoriai turi 
sudarę savo darbų planą mė
nesiams į priekį ir pasako, 
kad tuojau negali mums pa
dėti. Kiti neapsiima mažų pa
taisymų. Ir taip žmonėms ten- . 
ka ilgokai ieškoti tinkamo — 
patikimo kontraktoriaus, ku
ris galėtų gerai atlikti jam pa
tikėtą darbą. 

Ieškojimas gero darbininko, 
gero kontraktoriaus nėra leng
vas. Lengviausia išeitis atro
do, kad reiktų rizikuoti ir 
paimti bet ką, kas siūlosi 
darbą padaryt. Bet, paėmus 
nepažįstamą ir nežinomą, pas
kui galbūt turėsime gailėtis. 
Yra keletas įspėjamų ženklų, 
kaip atpažinti blogą kontrak
torių: 

1. jis beldžiasi į jūsų duris 
nekviestas. Siūlo išcementuoti 
įvažiavimą į garažą, išvalyti 
vandens vamzdžius ar uždėti 
naują stogą. Jis siūlo specialią 
kainą, kuri tinka tik tai die
nai, o ne kitai, ir ima 
užmokestį tik grynais pini
gais. Taip elgiasi dažniausiai 
kontraktoriai, kurie linkę iš
naudoti'vyresniuosius. Jei jūs 
tokį kontraktorių pasamdy-
site, galimas dalykas, kad dar
bas bus paviršutiniškai atlik
tas arba jis pasišalins, neuž
baigęs darbo. Kadangi jūs jau 
būsite jam užmokėjęs grynais 
— jums nebebus į ką kreiptis, 
jei užpiltas cementas suspro
ginės ar pro uždengtą stogą 
ims varvėti vanduo. 

2. Neaiškus kontraktorius 
prašys ir didelių rankpinigių, 
ar dalinio užmokesčio iš anks
to. Geras, patikimas kontrak
torius turi būti pajėgus pats 
užsisakyti medžiagas remon
tui ir pasisamdyti darbininkus 
be jūsų duotų rankpinigių. 
Yra tikslu šiek tiek įmokėti iš 
anksto (deposit), bet tai turėtų 
būti ne daugiau, kaip 10 proc. 
iki 20 proc. viso darbo kainos. 
Būkite atsargūs, jei kas prašo 
daugiau. Išimtis yra projektai, 
kuriems užsakote specialią 
medžiagą ar daiktus, už ku
riuos turi būti sumokėta, juos 
atvežus. 

Kontraktoriai, kurie užsi
prašo didelių rankpinigių, 
dažnai turi problemų, tvar
kant savo verslo išlaidas. Jie 
gali panaudoti vieno kliento 
rankpinigius apmokėti ki
tiems projektams, sumaišyti 
kelių projektų pinigus ar pa
naudoti pinigus, skirtus me
džiagai, savo pačių išlaidoms. 

3. Neaiškus kontraktorius 
neturi savo įstaigos adreso 
nei telefono. Kontraktoriai, 
kurie bendrauja tiktai per 
„pagers" ar pašto dėžutes, gali 
būti sunkiai surandami, jei 
vėliau atsirastų jums kokių 
bėdų, sąryšyje su jų padarytu 
larbu. Jūs turėtumėte pa-
dausti savęs, kodėl kontrak
torius neturi savo įstaigos 
adreso? Net jeigu jo verslas 
yra ir labai mažas, jis turėtų 
duoti jums savo bent namų 
adresą ir telefoną. 

4. Nepatikimo kontrakto-, 
riaus sudaryta sąmata (esti-
mate) yra neaiški. Jis dažnai 
atsisako duoti sumą, kiek kai

nuos darbas, raštu. Kontrak
torius turi žinoti, kiek me
džiaga ir darbas kainuos ir 
kiek jis ims už savo patarnavi
mus. Jei jis to nežino, tai kaip 
tvarkysis su jūsų projektu? 
Kaip jis nuspręs, kokios bus 
galutinės išlaidos? Kokią ga-
rantiją jūs turėsite, kad iš
laidos bus neperdėtos ir ati
tiks jūsų biudžetą? Atmin
kite, kad sutartis su kontrak-
toriumi turi būti padaryta 
raštiškai. Žodines sutartis yra 
sunku priversti įvykdyti. 

5. Neaiškus kontraktorius 
atsisako duoti atsiliepimus 
kitų žmonių apie jo darbą (re-
ferences). O „references" gali 
būti vienintelis kelias patvir
tinti kontraktoriaus patiki
mumą. Nepriimkite foto albu
mo, rodančio jo anksčiau 
atliktus darbus. Reikalaukite, 
kad parodytų jums to darbo 
vietą, kad galėtumėte pakal
bėti bent su keliais jo buvu
siais klientais ir taip sužinoti, 
kiek patenkinti jie buvo jo at
liktu darbu. 

6. Neaiškus kontraktorius 
bando įrodyti, kad jam turėti 
apdraudą nebūtina. Geras 
kontraktorius mielai parodys 
ir paaiškins apie savo turimą 
apdraudą, kokios įstaigos ji 
yra, kiek ir ką ta apdraudą 
apmoka. 

7. NeaiSkus kontraktorius 
atsisako gauti reikiamus leidi
mus. Jei leidžiate kontrakto-

riui pradėti darbą be reikalau
jamų leidimų, jūs būsite at
sakingi už įvairias problemas, 
kurios yra susijusios su mies
to, apylinkės „zoning laws" bei 
kitais teisiniais reikalais. 
Todėl visada būkite atsargūs, 
ką samdote ir kam leidžiate 
taisyti-remontuoti savo na
mus. Kartais, daugiau už
mokant ir pasamdant gerą 
kontraktorių, gali kainuoti pi
giau, nei pigesni pažadai. 

Naudotasi įvairia spauda. 

* 2002 m. Sal t Lake City 
(JAV) žiemos olimpinėms 
žaidynėms besirengiantys šo
kėjai ant ledo Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas ap
sisprendė „Grand Prix" serijos 
varžybas pradėti „Skate Ame
rica" turnyru, kuris spalio 24-
28 d. vyks Colorado Springs. 
Vėliau pora praleis du turny
rus — „Skate Canada" Saska-
tune ir „Sparkassen Cup" Gel-
zenkirchene, o lapkričio 14-18 
d. Prancūzijos sostinėje daly- • 

vaus „Laliąue Trophy" varžy
bose. Praleidę penktą „Rusijos 
taurės" varžybų etapą Sankt 
Peterburge (Rusįja), M. Drobi
azko ir P. Vanagas lapkričio 
29 - gruodžio 2 d. dalyvaus 
„NHK Thophy" turnyre Japo
nijos Kumamoto mieste. Po 
trijų varžybų etapų šešios ge
riausios sportinių šokių poros 
dalyvaus „Grand Prix" serijos 
finalinėse varžybose Kana
doje. 

(BNS) 
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Nes mano taupomoji sąskaita moka aukštą nuošimtį 
— 3.50% APY 

Pinigus galite įdėti ir išimti kada norite. 
Pinigu pervedimai į Lietuvą atliekami greitai ir patikimai. 
First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai. 

\ A—irst 
— Per*cona\ 

' XB*nk 
BuiUing Personai Banking RcUtiotukąn** 

fir\Fffffl.nRlTXTF, 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 
(between Auttin and McVicker) 
(773)767-5188 

ORI AMT) P A * * 
15014S.LaGrangerUL 
Orland PaHc, DL 60462 
(ncar Domiaick'* aad WUftee&'t) 
(708)226-2727 

Armual Percentage Yietd (APY) e effectfve as of May 1,2001 and lt subjact to cnanga wHhout 
IKnimum deposit to obtain the APY is as fotam; $100 tor pasabook and tOHmant savtngs. 
$10 for hoiiday savmgs. $1 tor Kkte CASH. 
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Siųsdami perVVestern Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

Kai siunčiate pinigus per Western Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji 

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir 
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti Western Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
Western Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai. 

J 
i 
t 

I 
i 
i 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-6000 
www westemunion com 

VVESTERNi MONEY 
UNION TRANSFER 

Greičiausios pinigų persiuntimas visame pasaulyje''' 

PADĖKA 
A . t A . 

VYTAUTAS KAVECKAS 
Gimė 1923 m. sausio 18 d. Lietuvoje. Mirė 2001 m. 
gegužės 19 d. Čikagoje ir buvo palaidotas gegužės 23 d., 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdi padėka kun. Mikolaičiui už maldas koplyčioje 
bei kun. A. Paliokui už šv. Mišias bažnyčioje ir apeigas 
kapinėse. 
Širdingai dėkojame visiems už a.a. Vytauto gausų 
lankymą koplyčioje ir už maldas. Dėkojame už aukas šv. 
Mišioms ir už asmenines aukas. Ačiū už gražias gėles, už 
pareikštas užuojautas žodžiu iš arti ir toli, asmeniškai bei 
spaudoje. Dėkojame už giesmes. 
Reiškiame gilią padėką* karsto nešėjams — Modestui 
Atkočiūnui, Algirdui Mikalajūnui, Petrui Kalvaičiui ir 
Viktorui Pikšriui. 
Dėkojame Donald Petkui, laidotuvių namų direktoriams 
ir darbuotojams už nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą 
laidotuvių reikaluose. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė velioniui 
paskutini patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 

Liūdinti žmona Nijolė, dukra Ramoną bei 
sūnus Kęstutis ir Edvardas. 

A L W A Y S W I T H FLOVVERSI 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai Qj 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ > 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-708-594-6604 

8015 VY. 79 St, Justice, IL, 60458 

UETIMŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose iw 

Patarnavimas 24 vai. n * 

GAIDAS — DAIMID 
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 

•c . 

4330 So. CalHomia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ava. 5 2 0 0 W . 9 5 S t . 

OakLawn, IL 
9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

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

A L L P H O N E S 
1 - 7 7 3 - 5 2 3 - 0 4 4 0 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK, 2929 W 87 ST. 
TTNLEY PARK, 18600 S. OAK PARK AVE. 

ALLPHONES 
CHICAGO 1-773-478-2345 

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

http://'.petkurfuneralhomen.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Liepos 4-ąją, JAV Neprik
lausomybės dieną, „Draugo" 
redakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs. 

Praurimė Ragienė, gyve
nanti Itasca, IL, „Draugui" 
siunčia 50 dol., pridėdama 
juos prie „Draugo" pokylio bi
lietėlių užmokesčio. Dėkojame 
savo skaitytojai ir linkime 
sėkmės laimikių traukime. 

Rita Venclovienė ir Aldo
na Kamantienė, „Vaiko var
tų į mokslą" būrelio narės, di
džiąją dalį pereitų mokslo me
tų praleidusios Lietuvoje su 
apleistais vaikais, lengvinda-
mos jiems sąlygas lankyti mo
kyklas, šiuo metu vėl ruošia ir 
tobulina „Charakterio ugdy
mo programą, kurios semina
rus šiais mokslo metais žada 
surengti vadovams kaimuose, 
kuriuose yra dienos centrai 
apleistiems vaikams. 

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa šaukia narių susirinki
mą liepos 5 d., ketvirtadienį, 4 
val.p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje, Mar-
ąuette Parke. Prašome nares 
dalyvauti. 

Aleksas Kikilas, gyvenan
tis Evergreen Park, EL, Stasio 
Džiugo knygų fondui vėl dova
nojo vertingų medicinos knygų 
ir žurnalų anglų ir lietuvių 
kalba. Knygos bus nusiųstos 
Lietuvos medicinos bibliotekai 
Vilniuje, kurios direktorė yra 
Salvinįja Kocienė. A. Kikilas 
savo nuosava transportarija 
prireikus padeda BALFo šal
pos reikalais. 

Stasė Korius iš Santa Mo-
nica, C A, mūsų dienraštį remia 
40 dol.auka, kurią pridėjo prie 
rudeninio „Draugo1* lai
mikių bilietėlių grąžinimo. 
Tariame nuoširdų ačiū. 

Akordeonistas Raimondas Sviacke-
vieius 

Tarptautiniu konkursų 
laureatas, akordeonistas Rai
mondas Sviackevičius iš Vil
niaus, ką tik šiais metais baigės 
aspirantūros mokslus Olandi
joje, nemažai koncertavęs Eu
ropoje, atvyksta į JAV. Liepos 
mėnesį jis dalyvaus San Anto-
nio, Texas, rengiamame dide
liame tarptautiniame festiva
lyje ir konkurse, po kurio at
vyks į Čikagą. Liepos 29 d., 
sekmadienį, kun. A. Paliokui 
maloningai sutikus, Palaimin
tojo J. Matulaičio misijos kop
lyčioje rengiamas R. Sviacke-
vičiaus koncertas, kurio metu 
skambės klasikiniai kūriniai 
ir bažnytinė muzika. Jaunojo 
atlikėjo rankose akordeonas 
dažnai suskambės lyg galinga 
vargonų muzika. Ateikite ir 
patirkite naujų įspūdžių šio 
įdomaus instrumentalisto at
liekamoje programoje. Labai 
puiku, kad dalį koncerte suau
kotų lėšų R. Sviackevičius ža
da paaukoti Valdovų rūmų at
kūrimui. Koncertą rengia JAV 
LB Kultūros taryba ir Meno 
mokyklėlė. Koncerto pradžia -
5 vai.p.p. 

Dr. Judita Džiugas, gyve
nanti Elmhurst, IL, (Licensed 
Clinical Psychologist, Psy. D.) 
nuo š. m. gegužės 1 dienos ati
darė savo privatų kabinetą 
242 N. York Rd., Suite 203, 
Elmhurst, IL; tel. 630-279-
0845 ir 630-415-1937. Judita 
yra Sofijos ir rašytojo Stasio 
Džiugų, gyvenančių Oak 
Lawn, IL, duktė. 

Liekate Čikagoje per Ne
priklausomybės dienos 
švente? Su visa šeima liepos 
4 dieną atvykite į Chicago 
Historical Society (Clark 
Street at North Avenue; tel. 
312-642-4600), kur nuo 10 
val.r. iki 12 vai. bus įvairių 
renginių. Patriotinę kalbą pa
sakys senatorius Richard J. 
Durbin, koncertuos vaikų an
sambliai, vyks vaikų kostiumų 
paroda, mažosios ugnies sal
vės ir kt. Nuo 12 vai. iki 4:30 
val.p.p. muziejuje bus atidary
ta paroda, eksponuojanti Ame
rikos Nepriklausomybės doku
mentus (nuo 12 vai. iki 1 vai. 
p.p. įėjimas į muziejų - ne
mokamas). 

„Židinio* pamaldos su iv . 
Misiomis vyks liepos 7 d., 
šeštadienį, 4 val.p.p. tėvų jė
zuitų koplyčioje prie Jaunimo 
centro Čikagoje. Pamaldų te
ma - padėka už Dievo dova
nojamas gėrybes. Visi nuošir
džiai kviečiami. 

Per 90 minučių profesio
nalus pasakotojai jus supa
žindins su Čikaga ir jos dan
goraižiais, tiltais bei istori
niais pastatais, jei plauksite 
laivu, kuris nuo 9 val.r. iki 4 
val.p.p. kas valandą išvyksta 
iš krantinės North Pier Docks 
ar River East Plaza, 435 East 
Illinois Street Informarija tel. 
312-527-1977. arba internete 
www.chicago.com 

Brighton Parke sį sekma
dieni, liepos 1 d., koncertuo
jant „Ro-ko-ko" vaikų ansam
bliui, bus suruošti pietus po 
10:30 val.r. lietuviškų Mišių 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. Į koncertą įė
jimas - laisva auka. ̂ Visa Či
kagos visuomenė kviečiams.— 

LARK Moterų s-gos 48-
tas suvažiavimas rugpjūčio 
23-26 d. vyks Čikagoje. 

Didžiausios ugnies salvės 
per visus metus vyksta 
Amerikos Nepriklausomybės 
dieną, liepos 4-ąją. Grant Par
ke (300 S. Columbus Drive), 
pritariant Grant Parko orkes
trui, spalvotos iškilmių ugnys 
sužibės antradienį, birželio 3 
d., 9:30 val.v.; Navy Pier (600 
E. Grand) padangė nušvis tre
čiadienį, liepos 4 d., 9:30 vai. 
v.; Evergreen Parke (Dufly 
Park, 95 Street ir Pulaski Rd.) 
ugnies salvės bus šaudomos 

Jbirželio 3 d., antradienį, vos 
tik sutemus. Kituose Čikagos 
priemiesčiuose iškilmingos 
spalvotosios ugnys pasirodys: 
Oak Lawn (Richardą High 
School, 10601 Central Ave
nue) trečiadienį sutemus; 
Westmont (Ty Warner Park, 
Blackhawk ir Chestnut Drive) 
trečiadienį 9:30 val.v.; Palos 
Heights (Community Park, 
College Drive ir 76 Avenue) 
trečiadienį 9:15 val.v.; Oak-
Brook (Terrace View Park, 1 
Park View Plaza) trečiadienį 
9:30 val.v.; Naperville (Knoch 
Park, We8t Street ir Martin 
Avenue) trečiadienį 9:30 vai. 
v.; Libertyville (Butler Lake 
Park, Lake Street weat of Mil-
waukee) trečiadienį 9:15 vai. 
v.; Lockport (Dellwood Park, 
Highway 171) trečiadienį su
temus; Oland Park (Centen-
nial Park, 15600 West Ave.) 
trečiadienį 8:30 val.v. 

Svarbiausia „Draugo" va
saros diena — rugpjūčio 19-
oji, sekmadienis. Tai - „Drau
go* gegužinės data. Pasižymė
kite ją savo kalendoriuose ir 
būtinai atvykite, nes šiais me
tais, kaip ir pernai, gegužinėje 
bus daug įvairių smagybių ir 
vaikams, ir suaugusiems -
muzika, šokiai, piešimo kon
kursas vaikams, jodinėjimas 
arkliukais, skanūs valgiai ir 
gaivūs gėrimai ir t.t. Taip pat 
jau pradedame laukti jūsų do
vanų „laimės šuliniui" - ilgai 
netrukę atneškite įdomių lai
mikių- rankdarbių, paveiks
lų ir šiaip kitokių reikalingų 
daiktų, kurie praverstų puo
šiant buitį ir aplinką. Atneš
kite tai, ką patys norėtumėte 
iš „laimės šulinio" ištraukti. 
„Draugo" administracija jūsų 
lauks įstaigos darbo valando
mis. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" liepos 4 d., 
švenčiant JAV Nepriklauso
mybės šventę, trečiadienio po
pietės programos nebus. Lin
kime visiems gražios ir links
mos dienos. 

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

CAN TV21 kabelinė tele
vizija liepos 1 d., sekmadienį, 
12 vai. rodys Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje vykusį ren
ginį, skirtą Baltijos gintarui. 
Pasižiūrėkime! 

Nijolė Nausėdienė, iš 
Lockport, IL, atsilygindama 
už „Draugo" rudens pokylio 
laimėjimų bilietėlius, mums 
atsiuntė 50 dol. auką, už ku
rią tariame nuoširdų ačiū. 

„Taste of Chicago" - val
gių, muzikos ir žaidimų šven
tė Grant Parke vyks nuo bir
želio 29 d. iki liepos 8 d. Įėji
mas - nemokamas. Informaci
ja tel. 312-744-34370. 

Stasė Jagminienė su savo 
smagia kapela „Tėviškė" gros 
linksmoje gegužinėje, kuri 
vyks liepos d d., sekmadienį, 
12 vai. Pasaulio lietuvių cent
ro sodelyje. Bus skanaus mais
to, muzikos, vyks šokiai, žaidi
mai, laimėjimų traukimai. Į 
gegužinę kviečia PLC renginių 
komitetas. 

Advokatas Vytenis Lie
tuvninkas, iš Chicago, n, 
pratęsdamas .Draugo" prenu
meratą, pridėjo dar ir 100 dol. 
auką. Nuoširdžiausiai dėkoja
me už paramą ir dosnumą. 

Grant Parko choras kon
certuos liepos 5 d., ketvirta
dienį, ir liepos 6 d., penktadie
nį, 7:30 val.v. St. Paul Catho-
lic Church, 2127 West 22nd 
Place (netoli nuo Cermak ir 
Damen). Programoje - kom
pozitorių F. Schubert, A. 
Bruckner, A. Dvorak ir šiuo
laikinio estų kompozitoriaus 
Arvo Paart kūriniai. Informa
cija tel. 312-742-4763. 

Nauja parodėlė, skirta 
vaikams, o taip pat ir įvairus 
kiti užsiėmimai bei darbeliai 
mažiesiems paruošti Brook-
field Zoo, lst Avenue ir 31st 
Street, Brookfield. Informacija 
tel. 708-485-0263. 

******** 

Patikslinamo pranešima,, 
spausdintą birželio 28 d. laik
raštyje, skyrelyje „Žinotina". 
U.S. Department of Labor įs
taigoje jums mielai patarnaus 
lietuviškai kalbantis atstovas 
Stanley Paulauskas. Tel. 312-
596-7244, įstaigos adresas 230 
S. Dearborn, #412. Primename, 
kad šios įstaigos atstovas jums 
padės dėl darbe kylančių ap
gavysčių. Atsiprašome už klai
dą, kuri atsirado įvardijant S. 
Paulausko pareigas. 
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Daug kartų „Saulutės" renginiams ir kitoms popietėms, vakarams, kon
certams sceną puošė dailininkė Rasa Sutkutė. 

I n d r ė s Ti jūnė l ienės nuotr. 

LAUMĖS JUOSTA BASAKOJEI 
, VAIKYSTEI 

Edmo Virši lo pieš inys , 14 m. Invalido berniuko E. Virsilo paveikslus 
eksponavimui, kuris vyko per „Saulutės" surengtą „Laumės juostos" lab
daros koncertą, paruošė Regina ir Leonas Narbučiai bei Dalia Šlenienė. 
Paveikslus galima gauti atsiurbiant 50 dol. auką „Saulutei" (419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 60089), pridedant 5 dol. pašto išlaidoms. Pini
gai bus naudojami Edmo reikmenims. 
vargstančių vaikystė bus nu- džiaugsmo spurdanti širdelė. 

Vienas iš ryškiausių vaikys
tės prisiminimų — danguje 
nušvitusi laumės juosta. Vai
kui atrodydavęs keistas, ta
čiau labai įspūdingas reiški
nys. Lyjantis lietus ir švie
čianti saulė vienu metu. O 
kaimynų namo stogas, deng
tas raudonomis čerpėmis, lyg 
tyčia užstojantis visą spalvų 
spektrą. Visaip ją vadindavo
me — vaivos juosta, laumės 
juosta... Ir balutėse po lietaus 
telkšojęs vanduo basoms ko
jytėms neatrodydaves toks 
šaltas. Laiminga vaikystė. Be 
rūpesčių. Kiek šiandien tokių 
vaikų Lietuvoje, kurių vai
kystę galėtume pavadinti be 
rūpesčių? Klausimas statisti
kai. 

Vaikų, kurie basi bėgioja po 
lietaus balutes ne tik dėl vai
kiško nerūpestingumo. Vaikų, 
kurie negali lankyti mokyk
los, nes iš tiesų neturi kuo 
apsiauti. 0 daugiavaikėse šei
mose dalijasi ne tik apavu 
(nesvarbu, kad batai spau
džia ar gerokai didesni), bet 
neretai ir duona. Vaikų, kurie 
laukia ištiesta ranka prie di
džiųjų prekybos centrų, vieš
bučių, nes ten sustoja bran
gūs automobiliai. Vaikų, kurie 
nebesvąjoja, kuo bus užaugę, 
nes studijuoti gali tik pasitu

rinčiųjų atžalos. Kiek šian
dien tokių vaikų Lietuvoje? 

Ir vis dėlto dalį jų drįsčiau 
pavadinti laimingais. Laimin
gais todėl, kad juos aplanko 
„Saulutė", Lietuvos Vaikų 
globos būrelis. „Saulutės" 
tikslai visuomet kilnūs. Ta
čiau vieno iš paskutiniųjų lab
daros koncertų idėja „Vaikai 
— vaikams" — kaip niekad 
ypatinga. Simbolinę laumės 
juostą nutiesė čia gyvenantys 
lietuvių vaikai. Savo mažai
siais talentais, dainomis, šo
kiais ir muzika užpildė suau
gusiųjų širdis. Suaugusių, ku
rių dėka nors mažytei dalelei 

spalvinta laumės juostos spal
vomis. 

Iš mažos širdelės su didele 
meile padėti savo bendra
amžiams tą sekmad/enio po
pietę Lietuvių fondo salės sce
noje, Lemonte, pasirodė tauti
nių šokių grupė „Spindulys" 
(vad. R. Poskočimienė), an
samblis „Lakštutė" (vad. D. 
Gedvilienė), smuiku griežė 
Žara Kisieliūtė (mokyt. Nan 
Zhou), kankliavo Indrė Biels-
kutė (mokyt. G. Razumienė), 
pramoginius šokius šoko Me
no mokyklėlės šokėjai (vad. L. 
Tautkuvienė), dainavo Justi
na Kairytė (dėstyt. L. Umbra-
sienė). 

Kiekvieno mūsų atsilanky
mas „Saulutės" renginiuose — 
tai dar vienas laimingas vai
kas Lietuvoje. Dar viena iš 

Ir ne tik statistikai. Kas gali 
būti gražiau už basakojį vai
ką, krykštaujantį po lietaus 
telkšojančiose balutėse, ku
riose raibuliuoja laumės juos
tos atspindžiai? Batukus jam 
padovanos geraširdė „Saulu
tė". Tačiau vaikišką nerūpes
tingumą padovanokime mes. 
Yra šimtai būdų tai padaryti. 
Ir tik vienas iš jų — būti lab
daros koncerto dalyviu ar 
svečiu. Jei ne šiandien, tai 
kitą kartą. Kad basakojė vai
kystė išliktų tik poetų sugal
votas epitetas, o laumės juos
tos danguje stebėjimas būtų 
vienas ryškiausių nerūpes
tingų laikų prisiminimų vi
siems lietuvių vaikams. Ne
svarbu po kokiu dangumi jie 
gyventų. 

Dįjana Giedgaudaitė 

.Laumes juostos" programoje šoko ir „Spindulio" šokėjai (vadovė Rasa Poskočimienė). 
Ban iu tės K r o n i e n ė s nuotr. 

Skelbimai 
• Almos fondas 
A.a. Onos Ka iemėka i -

t ienės atminimą pagerbda
mas, Andrew McLeian, Racine, 
WI, aukoja $20 Lietuvos vai
kams per Almos fondą. 

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

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

• Nors dar tik vasara, bet 
laikas bėga greitai ir nepa
matysime, kaip ateis Sv. 
Kalėdų iventės . Yra labai 
daug apleistų vaikų Lietuvoje, 
kuriems niekas neperka do
vanų, kurie kartais per šventes 
neturi ką valgyti. Andrew ir 
Kathryn Sack, Banning, CA, 
atsiuntė $200 — tai Lietuvos 
neturtingiems vaitams atei
nančių Šv. Kalėdų dovanoms. 
Dėkojame jiems ir kviečiame 
kitus prisidėti prie šv. Kalėdų 
Lietuvos vaikams skirto fondo. 
Visos aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Tax ID # 
36-4124191 „Lietuvos Našlai
čiu globot" komitetas, 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

• Marija ir Roger Willas, 
Buena Vista, CO, pas kuriuos 
pernakvoję du dviratininkai iš 
„Ride the Rockies" programos, 
paaukojo Lietuvos vaikams 
$50. Dėkojame aukotojams! 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• Automobilio, namų ir 
l igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60806-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te* 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
708-3864)556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui 

• Pr ieš užs i sakydami 
paminklą aplankykite St . 
Caaimir Memorialu, 3914 W. 
l l l t h St. Turime dideli pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
josų pageidauta. Sav. Lily a ir 
Vilimas Nelsonai. TeL 773-
2334335. 

• Dosni ponia iš Čikagos 
atsiuntė $300 — tai vienam 
vargšui Lietuvos vaikui parama 
dvejiems metams. Dėkojame 
gerajai poniai! „Lietuvos Naš
la ič ių globos" komitetas , 
2711 West 71 Str., Chicago, 
LL 60629. 

PŪDUOS ATOSTOGOS 
HAVAJUOSE! 

Rugpjūčio 17-23 d. 
American Travel Service 

organizuoja kelionę į Havajus. 
Registruotis telefonu 

708-422-3000. 
Kviesti Jolitą arba Ritą. 

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

ADVOKATAS 
GINTARAS F. ČEPĖNAS 
6436 SPutaaMRd., Chicago, IL 60629 

Tet 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• Otti l ia Dee Baldvin, 
Crown Point, IN, atsiuntė $500 
auką nuskriaustiems Lietuvos 
vaikams. Lietuvos vaikų vardu 
tariame nuoširdų ačiū ui tokią 
didelę auką. „Lietuvos Naš
la ič ių globos" komitetas , 
2711 West 71 Str., Chicago, 
DL 60629. 

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

• Dr. Antanas ir Aldona 
Lipskiai, Wood Dale, IL, remia 
vieną našlaiti Lietuvoje. Pra
tęsdami paramą kitiems me
tams, atsiuntė $150. Taip pat 
Donna Campbell, Marlton, NJ, 
atsiuntė pratesimą globos $150. 
Geriesiems Lietuvos vaikų 
rėmėjams dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi-

1 t e tas , 2711 West 71 Str., 
Chicago, tt, 60629. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skareai gatvės nuo .Draugo") 
TaL 778-184-4100. 
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