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^ j Tėvynėje pasižvalgius

versitetai iš 40,000 egzaminus
* Naujojo premjero Algir
laikiusiųjų šiais metais žada
d o B r a z a u s k o v a r d u išsiųs
priimti apie 23,000 studentų.
tas atsakymas į praėjusią sa
Pristatydamas populiariau
vaitę gautą JAV Valstybės
sias studijas, E. Stumbrys
sekretoriaus Colin L. Povvell
žurnalistams sakė, jog populaišką sukėlė netikėtai palan
• liariausi išlieka socialiniai
kią JAV politikų reakciją. Va
mokslai. Populiariausių stu
šingtone dirbančių Lietuvos
dijų penkioliktuke pirmąją
diplomatų aplinkoje atvirai
vietą užima verslo vadyba
kalbama, kad teigiamų emoci
(VGTU), antroje vietoje —
jų priežastys — „geri sakiniai
verslo administravimas ir va
dėl paramos JAV bendrovei
dyba (VU). { penkioliktuką pa
'Williams' ir Rusijos naftos
tenka tik trijų universitetų
bendrovei 'Jukos', kuri siūlo
studijų programos — VGTU,
Lietuvai ilgalaikio naftos tie
VU ir KTU.
kimo sutartį". Tai jau šeštas
Pagal abiturientų pageidau
per vieną mėnesį valstybės
jamų studijų populiarumą pir IVi:kti<!it u; ; r.'/ninituroje susitikf aukščiausieji \ alstvU-s pare* unai aptarė pagrindinius klausimus, k ū n u o s Seivadovams
adresuotas aukš
mas turėtų svarstyti neeilinėje sesijoje, o vyriausybe įtraukti j s •-• o darbotvarke. N e e i l i n e sesiją ketinama sušaukti
moje vietoje yra teisė (VU).
čiausių
JAV
politikų laiškas,
30 - rugpjūčio 3 dienomis. Daugiau nei valanda trukusiame - įsitikime (iš kaires) prezidentas Valdas Adamkus.
E. Stumbrio teigimu, pra liepos
liudijantis
išskirtinį
dėmesį,
ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas ir Seimo pirmininke s Artūras Paulauskas aptarė energetikos ūkio. kitų
ėjusiais metais vienas abitu metų biudžeto projekto sudarymo, Privatizavimo fondo lėšų panaud ujimo ir kitus klausimus. Aukščiausieji pareigūnai
kokio anksčiau Lietuva nebu
rientas vidutiniškai pareiškė pritarė JAV versloves „VVilliams" ir Rusijos firmos „Jukos" sutarė.;> i del ilgalaikio naftos tiekimo. Sutarta, kad kol lievo sulaukusi. Skirtin^-u tonu,
6 pageidavimus, šiais metais pos 30 dieną prasidės neeilinė Seimo sesija, bus siekiama pakoregu oti tuos sutarties punktus, kuriuos galima pakeisti
bet visuose kalbama ir apie
Vladimiro Guleviciaus 'Eltai nuotr.
Lietuvos naudai.
—10 pageidavimų.
JAV investicijas ir „Williams".
R. Vaitkus įsitikinęs, jog
* Seimo Jungtinėje frak
* „ N e m a n a u , k a d p o de
dideli konkursai rodo, kad
cijoje,
turinčioje 8 narius,
šimties nepriklausomybės
moksleiviai siekia aukštojo
išsiskyrė
nuomonės dėl frakci
metų dar turėtume skirstytis į
mokslo. Švietimo ir mokslo
jos
ateities.
Frakcijai priklau
'buvusius'
ir
'nebuvusius'.
Žiū
viceministras taip pat pasi
Vilnius, liepos 19 d. (BNS) proc. rinkėjų.
santys
modernieji
krikščionys
rėkime
šiandien
į
konkrečius
džiaugė, jog
numatytame — Naujosios sąjungos (NS)
„Tai yra pavojaus ženklas
demokratai
ir
Lietuvos
lenkų
politikų
darbus
ir
pagal
juos
Aukštojo mokslo plėtros plane, prezidiumas ir frakcijos Seime partijai", sakė NS vicepirmi
rinkimų
akcijos
parlamenta
vertinkime
pačius
politikus.
O
kurį vyriausybė turėtų svars valdyba penktadienį surengė ninkas Gediminas Dalinkevi
tyti artimiausiu metu, yra nu bendrą posėdį, kuriame svars čius. Jo nuomone, tai rodo, jog kalboms apie 'komunistų grį rai neskuba pritarti frakcijos
matomas valstybės finansuo tė partijos ateities veiklos partija savo veiksmais nepa žimą' nėra jokio pagrindo. bendrininko, centristų vadovo
Naują vyriausybę sudarė par Kęstučio Glavecko garsiai pas
jamų vietų skaičiaus augimas, strategiją. „Aptarėme dabarti tenkina rinkėjų lūkesčių.
lamentinės partijos, teisėtai kelbtoms mintims jungtis su
taip pat ir bendras priimamų nę situaciją, bet svarbiausia
Kitas socialliberalas, Seimo
studentų skaičiaus augimas, — kalbėjome apie ateitį", sakė pirmininko pavaduotojas Ar išrinktos Lietuvos žmonių, ga Liberalų sąjunga. Politiniuose
vusios jų pasitikėjimą. Dabar kuluaruose
kalbama, kad
netolimoje ateityje pasiekiant NS vadovas, Seimo pirminin tūras Skardžius jptrstė. jog
tinį premjerą palankiai verti Jungtinę frakciją gali pradėti
dalis socialliberalų rėmėjų ga
140,000 studentų
skaičių. kas Artūras Paulauskas.
na didelė dalis Lietuvos žmo klibinti noras išlaikyti partijų
Šiuo metu Lietuvoje yra apie
Po susitikimo kai kurie so lėjo pamanyti, jog daugumą su nių. Tai suteikia papildomų deleguotus viceministrus.
100,000 studentų.
cialliberalai pripažino, jog socialdemokratais sudarę so galimybių vyriausybei sėk
(LR, Elta)
jiems kelia rūpestį partijos po cialliberalai pasuko į kairę. A. mingai
vykdyti
reformas.
* Vilniaus apskrities vir
puliarumas, kuris pradėjo Skardžius tvirtino, jog socialli Naujasis ministrų kabinetas
š
i
n
i n k a s , liberalas Algirdas
beralai
save
laiko
centristine
kristi, kai NS su Lietuvos so
turėtų šiomis galimybėmis Kudzys praėjusią savaitę su
partija
ir
toliau
sieks
tokia
iš
cialdemokratų partija (LSDP)
pasinaudoti", tvirtino prezi partijos kolega, Vilniaus meru
Vilnius, liepos 20 d. (BNS) nuke, padabinta nešvankiu sudarė naują daugumą Seime. likti. „Sudarėme bendradar
dentas Valdas Adamkus.
Artūru Zuoku važinėjo po Ita
— Seimo Žmogaus teisių ko užrašu anglų kalba „F... rae. I Socialliberalams susirūpinimą biavimo sutartį, bet jokio susi
(KD. Eltai liją už Vilniaus savivaldybės
miteto (ŽTK) vadovas, vienas will make you fampus". P. ypač kelia tai, kad į opoziciją liejimo nevyksta", sakė jis.
* S e i m o pirmininkas Ar pinigus. Tai patvirtinęs A
Naujosios sąjungos (NS, so Ožalinskienė teigė nesupratu pasitraukusių buvusių bendri
Kol kas socialliberalai netu
t
ū
r a s Paulauskas neeilinėje Zuokas prisipažino, kad idėja
cialliberalų) vadovų Gedimi si a n t sodriai raudonos spal ninkų liberalų populiarumas ri aiškios strategijos, kaip už
Seimo
sesijoje skubos tvarka A. Kudziui kartu su juo vykti į
nas Dalinkevičius kartu su ki vos drabužio buvusio užrašo. ne tik nesmuko, bet dar ir šok tikrinti partijos tapatumą.
teiks
Lietuvos
prezidento Val Italiją už savivaldybės pinigus
tais socialliberalų veikėjais Ką reiškia a n t palaidinukės telėjo.
A. Paulauskas teigė, jog jie
do
Adamkaus
pateiktus
Civili nebuvo „labai gera".
(Lž. Eitai
protestuoja prieš nešvankius užrašyti žodžiai, jai pasakiusi
Praėjusią savaitę dienrašty savo nuostatas ketina pade
nio
kodekso
papildymus,
ku
*
Neoficialiomis
žinio
angliškus užrašus ant viešai dukra.
monstruoti
per
įstatymų
lei
je „Lietuvos rytas" paskelbtos
„Tai yra elementariausias visuomenės nuomonės ir rin dybą. Jis pareiškė, jog social rių tikslas — apsaugoti vaikus mis, iš darbo po truputį iš
parduodamų drabužių.
G. Dalinkevičius, NS frakci pornografinis užrašas. Dukra kos tyrimo centro „Vilmorus" liberalų frakcijos nariai turėtų nuo tėvų piktnaudžiavimo val stumiamas dabartinis vyriau
jos seniūnas Seime Alvydas yra pažeminta. J u k ji galėjo apklausos duomenimis, parti mažiau kištis į vyriausybės džia, kai jie smurtauja prieš sybės sekretorius Algirdas Šesavo vaikus. Seimo vadovas meta, prieš kelerius metus bu
Ramanauskas bei NS Lygių nemokėti anglų kalbos, ir ap jų populiarumo lentelėje Nau darbą.
mano, kad šis Civilinio kodek vęs finansų ministru Gedimi
galimybių komiteto pirminin linka galėjo tyčiotis iš jos", tei joji sąjunga iš trečiosios vietos
so
papildymas turi būti ap no Vagnoriaus vadovaujamoje
* „Lietuvai reikia neati
kė Lilija Vasiliauskienė penk gė G. Dalinkevičius. Parla smuktelėjo į penktąją. Už so
svarstytas
ir priimtas dar ne vyriausybėje. A. Brazauskas
vyriausybės
tadienį apsilankė Vilniuje, mentaras piktinosi, jog a n t rū cialliberalus dabar balsuotų dėliotinų
eilinėje
Seimo
sesijoje. „Smur yra nurodęs visus į ministrų
Gedimino prospekte esančioje bų rašomi pirkėjams nesup 5.3 proc. apklauftųjų, o prieš sprendimų dėl 'Mažeikių naf
tas
prieš
vaikus
yra netoleruo kabineto posėdžius siunčia
moteriškų rūbų parduotuvėje rantami užrašai ir nėra aišku, mėnesį juos rėmė 7.7 proc. gy tos' ateities. Norint, kad ši
tina
apraiška
mūsų
visuome mus klausimus suderinti su
įmonė dirbtų stabiliai ir pel
kas ir kaip y r a atsakingas in ventojų.
„Vero Moda".
nėje,
todėl
mūsų
visų
bendras naujuoju premjero sekretoria
Tai padaryti juos paskatino formuoti vartotojus apie j ų
Tuo tarpu Lietuvos liberalų ningai, bendrovė ^illiams'
tikslas
—
padaryti
viską,
kad to vadovu Antanu Valiu, nors
į ŽTK besikreipusi Palmira reikšmę.
sąjungos (LLS) populiarumas kartu su vyriausybe turi sude
kuo
greičiau
užkirstume
tam
anksčiau tą darydavo vyriau
„Paskambink man", „Sukis pakilo 0.6 procentinio punkto. rinti privatizavimo sutarties
Ožalinskienė,
pasipiktinusi
(Eitai sybės sekretorius.
(KD. Elta)
savo dukrai nupirkta palaidi- apie mane", puikavosi angliški Už ją dabar balsuotų 9.7 proc. nuostatas taip, kad jos ati kelią", pabrėžė jis.
* Pagal d a b a r galiojan
tiktų Konstitucinio teismo nu
* B e n d r o v ė s „Geonafta"
užrašai ant parduodamų rū gyventojų.
č i u s į s t a t y m u s , valstybė vai naftos gavyba ir apyvarta
* Lietuvos gyventojai bų.
Tačiau daugiausia (2 proc. tarimą. Naujos vyriausybes
tarp Vidurio europiečių
„Tai yra absoliuti moralinė punktais) šoktelėjo pirmau šiandien laukia ne tik kitų kui, kurį laikinai globoja tam pirmąjį šių metų pusmetį, pa
jaučiasi labiausiai nesaugūs, devalvacija, noras iškišti pre jančios buvusio prezidento Al metų valstybės biudžetas, bet pasirengę žmonės, kas mėnesį lyginti su tuo pačiu praėjusių
rodo tarptautinė apklausa. kę bet kokia kaina. Čia j u k girdo Brazausko vadovauja ir 'Lietuvos dujų' privatizavi skiria po 500 litų. Už šią sumą metų laikotarpiu, išaugo 25
Kaip pranešė „Lietuvos rytas", mūšų tautos orumo pažemini mos Lietuvos socialdemokratų mas, 'Lietuvos energijos' re- vaikai turi būti visiškai išlai proc. Šių metų sausio-birželio
keturiose Vidurio Europos val mas",
sakė socialliberalas, partijos (LSDP) populiarumas. struktūrizavimas ir privatiza komi, aprengti, jiems turi būti mėnesiais „Geonafta" išgavo
stybėse buvo atliktos gyven kartu pareikšdamas abejojąs, Už LSDP dabar balsuotų 33.1 vimas, pensijų reformos įgy nupirktos mokyklinės priemo 31,000 tonų naftos, kai per tą
tojų apklausos. Buvo klausia ar kas nors pirktų rūbus, pa
vendinimas,
biurokratinių nės ir t.t. Šių pinigų turi už patį 2000 m. laikotarpį buvo
ma, ar saugiai jaučiasi šių dabintus panašiais, bet lietu
G. Dalinkevičiaus nuomone, kliūčių verslui panaikinimas, tekti lovoms, patalynei, skal išgauta 24,900 tonų. Bendro
valstybių gyventojai, kaip jie vių kalba parašytais užrašais. teoriškai, teisme vyriškis, pa kontrabandos
pažabojimas, bimui, elektrai, pramogoms, vės pajamos iš ūkinės veiklos
vertina policijos darbą. Lenki G. Dalinkevičiaus teigimu, ne sikėsinęs išprievartauti mer mokyklų atnaujinimas bei kiti kelionei. Šis geras valstybės palyginamuoju laikotarpiu pa
joje, Vengrijoje ir Čekijoje gau švankūs užrašai a n t rūbų giną, vilkėjusią tokį rūbą, ga skubūs darbai", sakė prezi žingsnis tokia suma aprū didėjo nuo 21.3 mln. iki 26.6
pinti vaikus yra ir taupus. mln. litų. Iš viso šiais metais
tas aukštas rezultatas, liudi „yra akivaizdi seksualinės ag lėtų gintis — „aš perskaičiau, dentas Valdas Adamkus.
Vienam vaikui išlaikyti vaikų bendrovė planuoja išgauti
jantis apie. ramią situaciją resijos ataka, akivaizdi ataka jinai mane kvietė".
(KD. ElU)
apklaustųjų gyvenamojoje vie į nepilnametę, nes tai yra ma
* Likėnų sanatorija gavo globos įstaigose valstybė ski 89,000 tonų naftos. 2000 m.
Parduotuvės „Vero Moda"
tovėje: 70-83 proc. asmenų ten žų išmatavimų rūbas".
pažymėjimą,
jog šios sveika ria du, tris ar net keturis kar „Geonafta" išgavo 54,900 tonų
darbuotojai teigė, jog pats
<KD. EIU< naftos, kurios didžioji dalis
jaučiasi saugūs. Lietuvoje šis
tos
apsaugos
įstaigos
kokybės tus daugiau pinigų.
„Kaip Seimo narys privalau pirkėjas galėtų pasiteirauti,
rodiklis yra gerokai mažesnis: išsiaiškinti, a r mūsų visuome ką reiškia jam nesuprantami vadybos sistema atitinka tarp
* Lietuvos žmonės labiau buvo eksportuota į Lenkiją.
saugiai jaučiasi 44 proc. ne nė yra apsaugota nuo štai to užrašai.
tautinius reikalavimus. Garsi siai pasitiki Bažnyčia. Iki
(Elta)
saugiai — net 52 proc.' Ap kios atakos", sakė jis. Tačiau
šiol
didžiausią
visuomenės
Likėnų
gydykla,
esanti
Biržų
* Peržvelgus kompozito
Tuo tarpu G. Dalinkevičiaus
klausa rodo, kad saugiau jau parlamentaras teigė nežinąs, nuomone, vartotojas, atėjęs į rajone, užsiima reabilitacija ir pasitikėjimą turėjusi žinia- rės, pianistės ir daininin
čiasi kaimo žmonės. Daugiau ar „teisiniu aspektu pardavėja kratuvę, turi gauti išsamią in sanatoriniu gydymu.
>R. Eitai sklaida nustumta \ antrąją kės Gintarės Jautakaitės kū
sia nerimo Lietuvoje patiria štai už šitą prekybą y r a pakal formaciją apie prekes.
* Penktadieni ryte dėl ge vieta. Tai rodo apklausa, ku rybos istoriją bei įvertinus jos
turintys aukštąjį išsimoks tinama".
„Reikia aiškintis mūsų įsta dimo buvo atjungta Ignalinos rią liepos 5-9 d. atliko vi dabartinius laimėjimus, jai,
linimą — 61 proc. Tyrimas
Pasak L. Vasiliauskienės, tymus, kaip jie gina vartoto atominės elekrinės (IAE) pir suomenės nuomonės ir rinkos Lietuvos ir JAV pilietei, pa
patvirtino dėsningumą: ap vulgarūs užrašai a n t rūbų ją. Įstatymuose, matyt, yra mojo bloko turbina. Šis įvykis tyrimų centrus „Vilmorus". siūlyta tapti ir Didžiosios Bri
klaustieji savo situaciją pa „daro pažeidžiamą nepilna spragų, nes šiandien su dra neturėjo jokios įtakos nei Ig Dabar Bažnyčia pasitiki 64.7 tanijos piliete. Apsispręsti
prastai vertina geriau negu metę, kuri, tarkim, nežino, ką bužiu galima veikti psichiką", nalinos AE personalui, nei proc. Lietuvos gyventojų, o ne Gintarė turi iki šių metų gruo
padėtį valstybėje.
IHNS> nešioja".
(BNS) džio
aplinkai
.BNS, pasitiki — 12.2 proc.
iLŽ. Eltai
sakė G Dalinkevičius

Angliški užrašai ant drabužių
žemina lietuvių orumą
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Aukštosiose mokyklose
populiariausi — socialiniai
mokslai
Vilnius, liepos 20 d. (BNS)
— Šiemet stodami į Lietuvos
aukštąsias mokyklas, abitu
rientai mieliausiai rinkosi so
cialinius mokslus, ypač teisę
ir vadybą.
Ketvirtadienį švietimo ir
mokslo viceministras Riman
tas Vaitkus ir Vilniaus univer
siteto (VU) Studijų skyriaus
vedėjas Eugenijus Stumbrys
pristatė priėmimo į septynias
Lietuvos aukštąsias mokyklas
rezultatus. Pagal bendrą pri
ėmimo tvarką stojantieji ga
lėjo pateikti dokumentus į Vil
niaus universitetą (VU), Vil
niaus Gedimino technikos uni
versitetą (VGTU), Lietuvos že
mės ūkio universitetą (LŽUU),
Šiaulių universitetą (ŠU),
Kauno technologijos universi
tetą (KTU), Kauno medicinos
universitetą (KMU) bei Lie
tuvos veterinarijos akademiją
(LVA).
Šią savaitę baigėsi bendra
sis priėmimas į šias aukštą
sias mokyklas, į likusias vie
tas konkursus kiekviena iš
mokyklų organizuos atskirai.
Iš viso į pagrindines val
stybės finansuojamas studijas
Lietuvos aukštosios mokyklos
šiais metais priėmė apie
13,000 studentų. Kol kas nėra
pasibaigęs studentų priėmi
mas į mokamas vietas, tačiau
Lietuvos aukštosios mokyklos
ketina priimti dar apie 10,000
studentų. Tad Lietuvos uni-

WWW.DRAUGAS.ORG

Socialliberalai susirūpino
krintančiu partijos populiarumu

* Penktadieni tikimasi
p r a d ė t i pumpuoti degalus
ir kitus naftos produktus iš
Lietuvos laivo „Eridanas", an
tradienį užplaukusio ant ak
meningos seklumos prie pieti
nių Čilės krantų. Aplink jį pa
stebėta nedidelė teršalų plė
velė. Aplink „Eridaną" jau pa
statyta speciali užtvara, tad
laivas nekelia didelės grėsmės
aplinkai. Nepaisant to, kadan
gi į mašinų skyrių šiek tiek
sunkiasi vanduo ir baiminda
miesi, kad laivas gali perlūžti
perpus, kariškiai prieš atvyks
tant gelbėtojams iš vidaus
pumpavo užterštą vandenį.
Nepatvirtintais duomenimis, į
aplinką pateko apie 4 tonas
naftos produktų.
(Eitai
* Kaune spali planuoja
ma atidaryti mažiausiai dve
jus lošimų namus. Vieno jų sa
vininkai jau renka kandidatus
į krupje, kurių kursai prasidės
rugpjūčio mėnesį. Kol kas ne
skelbiama, kur veiks lošimo
namai. Pirmoji atidaryti kazi
no mieste žada bendra Lietu
vos ir Rusijos verslininkų įmo
nė. Tyrimą atlieka iš Rusijos
atvykęs gerai lietuviškai kal
bantis Aleksandr Poluchin.
Jau prasidėjo kandidatų at
ranka, dirbti greičiausiai bus
priimta 100 žmonių. Apie bū
simąjį atlyginimą niekas ne
kalbėjo, tačiau užsiminė, kad
pagrindinį uždarbį sudarys
klientų palikti arbatpinigiai.
i KD. Elu i

* Kai visa Lietuva džiau
g i a s i kiekviena saulėta vasa
ros diena, Palangos miesto po
licijos komisariato pareigūnai
su ilgesiu prisimena ramias
ne vasaros sezono dienas. Šį
antradienį buvo užregistruo
t a s net 21 pareiškimas apie
padarytus nusikaltimus. Tai
kol kas šios vasaros rekordas.
Lietuviams atostogos — polici
jai darbymetis.
<R. Eitai
* Nors detalių tyrimų Lie
tuvoje nėra, iš anoniminių
aoklausų specialistai daro iš
vadą, kad didesnė 12-17 metų
jaunuolių dalis jau yra paži
nusi rūkalų ir alkoholio skonį.
Ne mažiau kaip dešimtadalis
jų jau yra vartoję narkotikus.
(LŽ. Eltai

* Valstybės saugumo de
partamentas (VSD) sulaikė
buvusį KGB majorą Viktorą
Diominą, įtariamą šantažu. V.
Diominas, dalyvaujant Gene
ralinei prokuratūrai, buvo su
laikytas liepos 18 d. Pasak
VSD, V. Diominas prievartavo
turtą, grasindamas pagarsinti
asmenį
kompromituojančias
žinias. KGB majoras sulaiky
tas, remiantis įstatymu „Dėl
SSRS valstybės saugumo ko
miteto (NKVD, NKGB, MGB,
KGB) vertinimo ir šios organi
zacijos kadrinių darbuotojų
dabartinės veiklos", šis įstaty
mas, pasak VSD atstovo, su
teikė teisę spectarnyboms do
mėtis'buvusių KGB darbuoto
jų veikla.
'BNS>
Sutrumpinimai: K — ..Klaipėda", KD —
..Kauno diena". LA — ..Lietuvos aidas*.
LR — ..Lietuvos rytas". LŽ — „Lietuvos
žinios". R — „Respublika*.

KALENDORIUS
L i e p o s 21 d.: fiv Laurynas ii
Brindisi; Danielius, Lasota, Liongi
nas. Prakseda, Rimvydas, Rimvyde.
L i e p o s 22 d.: §v. Marija Magda
lena, atgailotoja; Dalius, Mantile,
Platonas. Rachelė.
L i e p o s 23 d.: Šv Brigita; Apoli
naras, Gelminė. Gilmina, Romulą,
Tarvilas.
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuviene
1340 Abington Cambs Drive
Lake Forest. IL 60045-2660

KUOPOS „METRAŠTIS"
Nuotraukos, jaunimo pieši
niai ir rašinėliai užpildo net
60 puslapių Čikagos ir jos apy
linkių Daumanto-Dielininkaičio Jaunųjų ateitininkų kuo
pos 2000-2001-ųjų veiklos me
tų laikraštėlyje. Kuopoje daly
vaujančiam jaunimui laikraš
tėlis lieka turtingu prisimini
mu ne tik šiam laikui, bet ir
ateičiai. Tie, kurie daug metų
saugos laikraštėlį, galės ir su
augę pasidžiaugti savo jau
nystėje kuopos veiklai skirtu
laiku. O veiklos metų apimtis
ne vien susirinkimai, bet ir iš
kylos bei kiti įvairūs susibū
rimai. Visa tai buvo įmanoma
įgyvendinti dėka kuopos glo
bėjų Rasos Kasniūnienės, Lai
mos Aleksienės ir visų padė
jėjų.
Vartydamas laikraštėlį skai
tytojas susipažįsta su besišyp
sančiais veidukais, nuotrau
kose įamžintais kuopos veik
los momentais, veiklos aprašy
mais, kūryba, mįslėmis, jauni
mo sugalvotais galvosūkiais,
maldelėmis, Kryžiaus Kelio
iliustracijomis ir kt. Tuose be
sišypsančiuose
veidukuose
matomas į aštuonius būrelius
suskirstytas jaunimas.
Pirmam būreliui, kurį suda
rė darželio ir pirmo skyriaus
vaikučiai, vadovavo Rita Rušėnienė. Jai padėjo Audrė Kapačinskaitė, Giedrė Kazlaus
kaitė, Rima Kuprytė ir Žibutė
Šaulytė. Loreta Lagunavieienė
ir Vilija Pakalniškytė padėjo
vadovei Elzytei Lietuvninkienei darbuotis su antro sky
riaus mergaitėmis ir berniu
kais. O trečio ir ketvirto sky
riaus mergaitėms, kurios su
darė trečiąjį būrelį, vadovavo
Stefa Vaznelienė. Jai padėjo
Loreta Plienaitė-Guziec ir Ga
ja Sidrytė. Pranas Pranckevičius vadovavo ketvirtam bū
reliui, jo nariai trečio ir ketvir
to skyrių berniukai, su Rimo
Petraičio ir Tomo Milo pagal
ba. Penktam būreliui, penkto
ir šešto skyrių mergaitėms,
vadovavo Vita Annarino, o jai
padėjo Silvija Radvilienė ir
Audra Valiulytė. Penkto ir
šešto skyrių berniukams, šeš
tam būreliui, vadovavo Aras
Jonikas su Petro Kuprio pa
galba. Kuopos vyriausiems,
septintam ir aštuntam būre
liams, vadovavo Dalia Lietuvninkienė ir Saulius Čyvas su
Liudu Kuliava. Kuopai veikti
padėjo seselė Laima ir Dainė
Quinn. Asta Razmienė kuopos
iždininkė. Daina Siliūnienė,
Viktutė Siliūnienė ir Natalija
Stukienė — vaišių koordina
torės.
Įdomu laikraštėlį sklaidyti,
paskaityti, matyti jaunimo
nuoširdžias pastangas lietu
viškai rašyti. Saulė Grybaus
kaitė paragrafu supažindina
su metų veikla: „Per šiuos me
tus mūsų būrelis darė daug
Mes daug iškylavome: obuolia
vome, čiuožėme, plaukėme ir
važiavome pasivažinėti rogu
temis. Kai mes obuoliavome,
matėme daug obuolių ir avie
čių. Plaukėme, čiuožėme sma
giai. Aplankėme Šv. Kazimie
ro lietuvių kapines. Ten buvo
labai ramu. Buvome susikau
pime. Turėjome Užgavėnių ba
lių. Žaidėme linksmai. Susi
rinkome kiekvieną mėnesi.
Mūsų metinė tema buvo Kas
aš esu?' Man labai patiko šių
metų ateitininkų susirinki
mai".
Nerijus Aleksa aprašydamas

balandžio mėnesio susirinki
mą parodė savo kūrybingumą:
„Šiame susirinkime mes turė
jom aprašyti mūsų susirinki
mus laikraštėliui. Mes visi
nusprendėm aprašymus atlik
ti namie. Tai vietoje rašymo,
šiame susirinkime mes skaitė
me mįsles ir padarėm gal
vosūkį. Šis galvosūkis skyrėsi
nuo kitų galvosūkių, nes visos
dalys buvo keturkampės. Tai
padaro, kad būtų daug sun
kiau, nes to galvosūkio viena
dalis, gali atrodyti, kad ji yra
teisingoje vietoje, bet taip nė
ra. Mūsų vadovas Čyvas išlei
do mus anksti, tai mes ėjom į
lauką. Lauke mes skraidinom
popierinius lėktuvus. Vėjas
pūtė labai smarkiai ir pora
lėktuvų likosi ore ilgą laiką.
Mano pasiliko ore maždaug
keturias minutes! Dabar, dėl
įdomumo, aš paimsiu šį rašinį
ir pakeisiu kiekvieną žodį į
arčiausią anglišką žodį.
Čia yra mano 'vertimas'...
S e s a m e sushi runtime mess
tiresome parasite muss sushi
runtimes del lake rattail.
Mess visit suspended kid polarity Erasmus name. Tai vie
ton rūsty m e s s skate miles ire
parade gal vouch. Sites gal
vouches bubo skirting as no
kitę gal vouched ness visas
days bubo return companies.
Taps padre kid but dug sundial ness vein dlaes, to gal vision gala aridity kid jig yran
ties ignore vetoed bet tiara vis
near. Muse violas, Pones, Cymas, isled muss nasty, tai
m e s s ego I lake. Lake mess
scared imam pepperonis lacteous. Vegas pate labs smarmier, ire por leftover pavilion
ore del igloo laic. Manu pas
alike ore del Mazda kauris
minutes! Debar, del domino,
as pains setą risen ire pokies
kiekie body I aria usual angelica zooid".
Antrojo būrelio mergaitės —
Indrė Bielskutė ir Žara Kisie
liūtė parašė maldeles. Indrė:
„Mielas Jėzau, ačiū už gėles,
peteliškes, mamą, tėtį, sese
les, kunigus, saule, debesis ir
drauges". Žara — „Mielas Jė
zau, ačiū už talentą groti
smuiku".
Tarp dešimties įdomių Da
lytės Savickaitės ir Julytės
Petkutės įteiktų mįslių buvo
ir keletą liaudiškai „skam
bančių" : „Bėga, bėga, bet nie
kur nenubėga..." ir „Kas bėga
be kojų ir kalba be žodžių?"
Kažin kiek iš šio puslapio
skaitytojų atspėtų!?!
Dainė Fischer rašė apie la
biausiai patikusį susirinkimą:
„Mano mėgstamiausias susi
rinkimas su mano būreliu bu
vo kai mes darėme 'beadie
buddies'. Mes suvėrėme iš ka
rolių 'Dievo karvutes', drie
žus, peteliškes ir £yv' a tes. Kai

Čikagos ir apylinkių moksleivių ateitininkų rekolekcijų, vykusių 2001 m. kovo mėn dalyviai su dvasios vadovu
kun Jaunium Kelpšų
Nuotr. Vijos Sidrytės

BLOGIS VERŽIASI PIRMYN DĖKA TŲ,
KURIE NETIKI GĖRIO GALIA
„Pereinamasis", „sunkusis",
„kritinis" amžius. Tuos žo
džius tikriausiai girdžiu ne aš
viena, kai supykusi pasakau
tėvams šiurkštų žodį arba sta
čiokiškai atšaunu seneliams.
Bet juk sunku yra visiems, ir
man, ir tėvams, ir draugams.
Juk, jeigu remtis įvairia lite
ratūra, tai būtent dabar mes
stovime ant kito gyvenimo
etapo slenksčio, bet ne visiems
sėkmingai pasiseka jį per
žengti. Labai svarbu yra pa
čiam teisingai susigaudyti sa
vo veiksmuose, elgesyje, ta
čiau be suaugusiųjų pagalbos
tai neįmanoma.
Galbūt čia kaltas tas mano
„sunkusis" amžius, bet šiuo
metu aš nelabai tikiu gėrio
galia. Mūsų, vaikų, pasaulyje
jo dar yra šiek tiek daugiau,
bet suaugusiųjų pasaulis man
atrodo be galo žiaurus ir ne
gailestingas. Visur viešpatau
ja pažintys, korupcija, pinigai.
Turi pinigų, esi didis ir galin
gas, be jų esi niekas. Aplinkui
labai daug dviveidžių žmonių.
Jie, kaip chameleonai, keičia
spalvas kiekvienu gyvenimo
momentu. Tokiems, kaip sako
prancūzai, „malonu vadovauti,
nors tai būtų tik avių būrys".
Kartais galvoju, kad geriau
pabūti avimi, nes, vis tiek,
laimės ne tas, kuris teisus, bet
tas, kuris mokės nupirkti įro
dymus, kad jis teisus.
Dabartinis gyvenimas yra
žiauri kova už būvį. Ji vyksta
visur ir visada. Joje išlieka tik
stipriausieji. Manau, kad ga
liu sakyti, jog aš jau laimėjau
vieną iš žūtbūtinės kovos mū
šių. Man teko išlieti daug kar
čių ašarų, atlaikyti tikrą drau
gų nepasitenkinimo ar netgi

mes juos pabaigėm daryti,
mes nusiuntėm tas dovanas į
Lietuvą pavaišinti nuskriaus
tus vaikus. Buvo labai sma
gu!"
O laikraštėlio viršelyje sep
tinto būrelio mergaičių nu
pieštas paveikslas, maždaug
pasakė viską apie tai „Kas
mes esame":
talentingi, kūrybingi, ma
l o n ū s , a t e i t i n i n k a i , lietu
v i a i , j a u n u č i a i , katalikai,
inteligentai, draugai".
L.Š.

pavydo jūrą, kol aš suvokiau,
kaip svarbu yra išlikti pačiu
savimi, kaip svarbu linkėti
kitam gero, o ne paskęsti pa
vydo upėje. Bet jeigu žiaurus
suaugusiųjų pasaulis pasitiks
mus vien apgaulėmis, patai
kavimais tiems, kuriems už
kažką teikiama pirmenybė,
gėris tikrai mumyse nekara
liaus. Apsidairykime aplinkui:
visur girtuokliavimas, žudy
nės, prekyba žmonėmis, o juk
visa tai ir sukūrė suaugusieji,
neįsiklausydami į mūsų, vai
kų, balsus. Taigi, kaip sako is
panai, „Dieve, apsaugok mane
nuo to, kuriuo aš pasitikiu,
nuo to, kuriuo nepasitikiu,
pats apsisaugosiu".
Taigi, o kokį mūšį laimėjau
aš? Kai jau šiek tiek paūgėjau
ir įgijau nors pritariamojo bal
so teisę šeimoje, pradėjau ko
voti už savo teises. Man atro
dė, kad Mama, patardama
kaip rengtis, yra neteisi, nes
visos rengiasi kitaip, negu aš.
Man atrodė, kad Tėtis, neleis
damas su draugėmis kursuoti
Alsėdžių gatvelėmis pirmyn —
atgal, yra neteisus, nes drau
gėms tai buvo leidžiama. Jau
čiausi tarsi „balta varna". Bu
vau kitokia, negu visos. Bet
pamažu pradėjau suprasti,
kad gražu ir įdomu tai, kas
originalu, kad galima smagiai
jaustis ir būnant visai kito
kiai, negu visi. Svarbiausia
yra įtikinti save, kad tu nie
kam savo elgesiu nedarai nie
ko blogo, o jeigu tau tai priim
tina ir malonu — tai pirmyn.
Nelinkėkime kitam blogo,
nes jis gali atsisukti į mus pa
čius. Būkime savimi, nes kiek
viename žmoguje tūno nors
kruopelytė gėrio. Pasėkime tą
sėklą, rūpestingai prižiūrėki
me ir pamatysime, kaip iš jos
užaugs vešlus gyvenimo be
klastos ir apgaules medis.
Aurelija S p r a i n y t e
Alsėdžių MKP+NSA kuopos
pirmininkė

STUDIJŲ SAVAITGALIS
DAINAVOJE
2001-jų metų ateitininkų
studijų savaitgalis Dainavoje
vyks rugpjūčio 31-rugsėjo 3 d.
Kviečiami visi ateitininkai.
Jaunesni negu 21 m. amžiaus
stovyklauja kartu su tėvais.
Numatoma įdomi programa.
Paskaitininkais jau
sutiko
dalyvauti: Vitalija Bogutaitė.
Pilypas Narutis, dr. Vytau
tas Narutis, Zita Prakapaitė,
Vidmantas Vitkauskas ir kt.
Registraciją vykdo Jonas ir
Stasė Kazlauskai, tel. 440-5460631, arba elektroniniu paštu:
SKazlau648@aol.com
VASAROS STOVYKLOS
DAINAVOJE
L i e p o s 22-29 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla.
L i e p o s 2 9 - r u g p j ū č i o 5 d.
— „Heritage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmės jauni
mo stovykla.
R u g p j ū č i o 5-12 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų
savaitė.
R u g p j ū č i o 12-19 d. — Tau
tinių šokių mokytojų savaitė.
R u g p j ū č i o 19-26 d. — Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla.
Rugpjūčio 31-rugsėjo 3
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis.
L i e p o s 29 d. — Dainavos
metinė šventė ir
rėmėjų
suvažiavimas.

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,

žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Surte A
Jo«et, IL 60435

Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.centerf0rsur9eryandbreasthealtfi.com

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTU. PCSLĖ9IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Aurora MsdfcaJ Center
10400 76 StKenoeha,Wl 53142

( 2 6 ^ 6 9 7 6990

Asta M. Astrauskas, MET
Vaikų gydytoja
Palos Pediatiics
708-923-6300

Chicago Pediatrics
773^82-8500
ATEITININKŲ RENGINIAI
Čikagoje
Rugsėjo 22 d. — Ateiti
ninkų namų vajaus pobūvis
Ateitininkų namuose, Lemonte

DR. RUSSELL MILER, MD
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6 6 2 6 W . Cermak R d . .
B e m y n , IL 6 0 4 0 2
Tel. 7 0 6 - 4 8 4 - 1 5 4 5 .

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

7915 W. 171 8 t
Tinley Park, IL 60477
708-814-6871
Valandos pagal susitarimą
TERESE

KAZLAUSKAS,
M.D.
Valkų gydytoja
900 Ravinia PI.. Oriand Park, IL
Tel. 708-348-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.
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DR. AUŠRINĖ 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 Suitc 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 VValter SL. Lemont, IL 60439
1301 Copperfield Ava.. Suite113f
JoieLIL 60432
Tel. 815-723-1854
DR RAMUNĖ

MACIJAUSKAS

DR PETRAS 2LJOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kab. tel. 773-582-6800
Namų tel. 847-381-3772
MIDVVAY CUNIC. S.C.
4940 S. Cicero Ave.
Chicago, IL 60638
Valandos susitarus

Dr. Rimas

Novickis

CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
gaivos skausmų (ir migrenos).
sportinių traumų specialistas
6645VV. Stanley Ave., B e m y n , IL
60402, tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 .
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus
Kalbame lietuviškai.
EUGBEC.

DECKER

DANTlf

DOS, P.C.

GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL

Tel. 706-422-6260

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberte Road
HickoryHito
Tel. 708-598-2131

DR. JOVITA KERBUS
DANTŲ GYDYTOJA

Valandos pagal susitarimą

9525 S.79th Ave., Hfctory H f c , IL

DR.

VIUUSMIKAmS

Tel. (708) 5 9 8 - 8 1 0 1

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Valandos pagal susitarimą

FAMILY MEOtCAL CUNIC
10011W. 143 St Oriand Paik.lL 60467
Priklauso Palos Communrty Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
TeL 708-460-2500

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.

CanMtc Diagnoais, LTD.
6417 W. 87 Str.
Oak Lawn.IL 60453

Tel. 773436-7700

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Chicago/IL 60652
Kab. tel. 773471-3300

DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.9055 S.Roberte Rd, Hickory Mfc IL
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Tel. (706) 598-4065
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA

EDMUNDAS VtŽNAS, MD., S.C.
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicaoo, IL 60838

4635VV.63SL;
9300 S. Kingery Rd., Hinsdale
Tel. 773-735-7730
Valandos susitarus.
JONAS V.PRUNSKIS,
MD
TERRIDALLAS
PRUNSKIS, MD
GREGORY
SUELZLE,
MD
SCOTT GREENWALD,
MD
IIHnom Pain Treatmerrt Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžo. sužeidimų darbovietėje bei kt
vietų skausmo gydymo apeoafetai
Chicago: 3 1 2 - 7 2 6 - 0 8 0 0
East Dundee: 8 4 / - 5 5 1 - 1 2 1 2
McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
www.illinoispain.com

DR. DANA M.SALIKUS
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Mes

— kalbėjo Varšuvos universi
teto bibliotekoje JAV prezi
dentas. „Ir nebus daugiau nei
Paruošė Bronius Nainys
Jaltų, nei Muenchenų. Mes
neparduosime laisvų Europos
žmonių likimo ir nekeisime
tautų įkaitais patenkinti kie
no nors užmačioms", — tvirtai
pareiškė Bush.
Nejaugi galėtų įvykti kitaip,
Rusijos žiniasklaida yra labai klausia žurnalistas, ir atsitik
svarbi ir visam laisvajam pa tų tokia ironija, kad ko nelai
sauliui. Amerikai ji sutaupytų mėjo Stalinas ir kiti Maskvos
milijardus dolerių, kuriuos ji diktatoriai, dabar laimėtų Pu
dabar
išleidžia
įvairioms tin? Nejaugi nuo 1940 metų
agentūroms, renkančioms ži Baltijos tautų Rusijai nepri
nias vien tik apie žmogaus tei pažinusi Amerika dabar to sa
sių pažeidimus.
vo principo atsisakytų?
Ir čia mums pats svarbiau
„Amerikiečiai yra geri istori
sias
klausimas. Koks iš tikrų
jos kūrėjai, bet, deja, mažai ją
jų
yra
Bush? Jevgenija Albats
prisimena" — rašo Daniel Mc
pieštas
tylialūpis užsimerkėlis
Groarty, viešosios žiniasklai
Slovakijoje
ar Mc Groarty foto
dos
tarnybos
Vašingtone
grafuotas,
drąsiai
kalbantis ir
„White House VVriters Group"
atviromis
akimis
į
tiesą žvel
vyresnysis direktorius. (Dėkui
giantis
Varšuvoje?
Ir kurio
Sauliui Anužiui už per „Inter
muiųp
reikia?
net" atsiųstą jo rašinį). Mc
Groarty rašo, kad JAV žiniaAtsakymas, manau, aiškus.
sklaida, ypač žymieji dienraš Mums reikia tokio, kaip Var
čiai — „New York Times" ir šuvoje. Bet ir ne jo vieno. Rei
„Washington Post", — svarsty kia ir stipraus užnugario. Rei
dami prieštaringas nuomones kia įtakingų JAV politikų, ži
apie Baltijos valstybių priėmi niasklaidos ir ypač Kongreso,
mą į NATO, puoselėja nei kurio, deja, mes dar neturime.
giamą požiūrį. Jų priėmimas Tai parodo čia ką tik paminėti Visa žmonijos veikla - politinės batalijos, kova už laisvą rinką ir švarią
būtų pirmas NATO žingsnis į pavyzdžiai ir keli JAV LB gamtą vyksta iš meilės savo vaikams, kuriems mes trokštame sukurti,
Sovietų sąjungos buvusią te Krašto valdybos pirmininko jeigu ne rojų žemėje, tai bent jau teisingą visuomenę.
ritoriją, pagal Mc Groarty tei Algimanto Gečio bei jo bendra
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.
gia „NYT". O „Washington darbių apsilankymai kai ku
Post" jau rimtai įspėja, kad: rių JAV senatorių įstaigose
TEATRO VASARA TRAKUOSE BUVO KARŠTA
„priėmimas (į NATO, BN) tri- • Vašingtone. Iš praėjusį antra
jų Baltijos valstybių, kurios dienį, liepos 17-tą, aprašymo
Lietuvos nacionalinio ope šios muzikos akademijos an
buVo Sovietų sąjungos dalis, „Drauge" matyti, kad ne visi ir ros ir baleto teatro (LNOBT) samblis, vadovaujamas žy
labai įžeistų Rusiją".
iš lietuvių apgyventų vietovių vadovai pirmąjį teatro vasa mios smuikininkės Tatjanos
Nejaugi jie užmiršo, kad ši išrinkti senatoriai yra palan ros sezoną Trakų pilyje va Grindenko. Pasak akademijos
savaitė (liepos 15-21 d., BN) kūs NATO plėtrai ir Baltijos dina sėkmingu tiek žiūrovų vadovės, Rusijos caro rūmuo
JAV Kongreso buvo skelbiama valstybių narystei. Tad ir gausos, tiek palankaus oro se tarnavęs venecijietis kom
Pavergtųjų tautų savaite, per jiems įtikinti reikia daug pas prasme. Liepos. 17 dieną, pi pozitorius Baldassare Galup
kurią įvairiais renginiais, de tangų, kurių pas mus taip pat lies didžiajame kieme vyko pi šią operą sukūrė impera
monstracijomis, pranešimais per daug nesimato. Šalia „kie paskutinis festivalio renginys. torės Jekaterinos II vainikavi
žiniasklaidoje okupacijos lai tai" dirbančio krašto valdybos Baldassare Galuppi baroko mo iškilmėms. Žavingos isto
kotarpiu buvo rašoma, kalba pirmininko organizuotų sena operą „Karalius piemuo" atli rijos ir rimto moralinio pa
ma apie Sovietų sąjungos pa torių lankymo, — berods dvi ko *svečiai iš Maskvos — Se grindo kūrinyje itališkas sti
vergtas tautas, tarp jų — ir kelionės į Vašingtoną, — pa nosios muzikos
akademijos lius puikiai dera su rusišku
Baltijos valstybes. Ir autorius stangų iš kitur — mažoka. muzikantai ir solistai bei vie mentalitetu. Atlikėjai sakė su
tą istoriją primena, pastebė- „Drauge" skaičiau tik dar apie nas žymiausių Anglijos teno radę išlikusias partitūros ori
, damas dar, kad JAV niekada vieną tokį įvykį, jeigu kitų ne rų Mark Tucker.
ginalo dalis ir labiausiai rū
jų inkorporavimo į Sovietų są pražiopsojau. Jeigu tik tokia
Pasak LNOBT generalinio pinęsi išsaugoti autentišką to
jungos teritoriją nepripažino, mūsų veikla, ji daug nelaimės. direktoriaus Juliaus Andreje meto muzikos dvasią, atkurti
Lietuvą, Latviją, Estiją laikė Atrodo, tik Lietuvoje mokam vo, keturių vakarų festivalis tikslų senosios muzikos garsą.
teisiškai
nepriklausomomis savo žygiais garsintis, ordi „Vasaros sezonas Trakų pily Todėl atsisakyta puošnių kos
valstybėmis ir tai žymėjo kas nais dabintis, po kelias dienas je" vyko kaip ir planavo ren tiumų, pasirinkta laisvesnė
metiniuose Valstybės departa su seimūnais posėdžiauti ir gėjai. Renginio sąmata nesie muzikavimo forma, išlaikant
mento politiniuose žemėla apie tai spaudoje paklodes pri kė nė pusės milijono litų. vidurį tarp koncertinio atli
piuose. Ir „Amerikos balso" rašyti. Bet kokia iš to nauda? 100,000 Lt skyrė Kultūros mi kimo ir spektaklio.
Baltijos tautų skyrius buvo Nors aplinkoje yra ir nedrau nisterija, 127,000 Lt buvo įsi
Trakuose pasirodo rusų
priskirtas ne Sovietų sąjun giško nusiteikimo, tačiau tie pareigota surinkti už parduo dainininkai, dirbantys įvairio
gos, bet Europos padaliniui. siog „užviręs" sujudimas apie tus bilietus ir iš dosnių teatro se pasaulio šalyse. Kartu su
Mc Groarty visgi dar turi vil Baltijos valstybes ir jų narystę rėmėjų.
pagrindinės Makedonijos ka
ties, kad ne visa JAV žinia- NATO mums darbą gerokai
Festivalio finalui pasirinkta raliaus Aleksandro Didžiojo
sklaida ir ne visi politikai pri palengvina ir sudaro išskirti baroko opera „Karalius pie partijos atlikėju M. Takeriu
taria Putin politikai Baltijos ną progą laimėti. Tos progos muo" buvo atsvara pramogi dainavo Galina Muradova,
valstybes laikyti Rusijos įta negalim pražiopsoti.
nio žanro spektaklių premje Liudmila Šilova, Janą Ivanilokos erdve. Jis primena prezi
Žinoma, šiokį tokį rūpestį rai pagal Kurt Weill kūrybą. va, kontratenoras Jevgenij
dento Bush kalbą Varšuvoje, kelia ir valdžių pasikeitimas Dviejų veiksmų muzikinę dra Žuravkin.
kurioje šis pasisakė už NATO Lietuvoje, bet užsienio reikalų mą atliko aukšto lygio SenoMaskvos senosios muzikos
išplėtimą iki dabartinių Rflsi- bei krašto apsaugos ministrų
akademiją T. Grindenko įkū
jo sienų ir už priėmimą visų likimas tose pačiose pareigose mūsų pasiteisinimu, jeigu rė beveik prieš du dešimt
naujų Europos demokratijų. ir ministro pirmininko užtikri JAV Kongresas Lietuvos na mečius Į— tai buvo pirmasis
„Klausimas gali būti tik, kada nimas, kad ankstyvesnė politi rystei į NATO nepritars. Tai barokinės muzikos ansamblis
mes jas priimsim, bet jau ne ka bus tęsiama, net ir stipri bus tik mūsų aplaidumas, ir Rytų Europoje.
bėra klausimo, ar priimsim" nama, vargu ar galės tapti daugiau nieko.
(ELTA)

ir pasaulis

MES VĖL — TARP PUTIN IR
BUSH
Jau kelintą kartą turime pa
girti Putin. Dabar — už ge
riausiai atliktą KGB uždavinį
per visą jo tarnybos šioje įstai
goje laikotarpį. Per susitikimą
Slovėnijoje
jis
užverbavo
Bush. Užverbavo šiam nė ne
žinant ir galvojant, kad Putin
pasidavė jam, rašė „Moscow
Times" bendradarbė Jevgenija
Albats liepos 10-tą. „Aš Putin
pasitikėsiu, kol jis mane ap
gaus" — teigė Bush „Wall
Street Journal" žurnalistams
po šio susitikimo. „Per vėlai",
— abejojo Albats. „Bush jau
apgautas"— teigė "ji. „Abu va
dovai yra susirėmę sunkiose
derybose, kurias galima pava
dinti 'Raketos už Baltijos vals
tybes'. Artėjanti baigmė —
Rusija tyliai sutiks su JAV
planuojama priešraketinės gy
nybos sistema, o Bush ne
spaus NATO plėtros iki Rusi
jos sienų, Baltijos valstybes
palikdamas už durų" — tęsė
žurnalistė. Todėl, anot žurna
listės, kažin ar kelia pasiti
kėjimą Bush teiginiai, kai kar
tu su „skaityk iš mano lūpų"
politika pinasi ir su „užmerk
tų akių politika". Nes Bush,
siekdamas bet kokia kaina įsi
rengti priešraketinę gynybos
sistemą, atrodo, užsimerkia ir
Rusijos prezidento užmačioms
po savo pažastim pasikišti ir
dar iki šiol laisvą likusią Rusi
jos žiniasklaidos dalį. J Italiją,
į „Septynių didžiųjų" pasitari
mą skrisdamas, Londone su
stojęs, Bush tvirtino, kad dėl
Amerikos saugumui reikiamos
{rangos jis nuolaidų nedarys.
Ar tai reiškia, kad ir Genoa
posėdžiuose, nenorėdamas iš
naujo erzinti jam to tikslo
siekti kliudančio Putin, Bush
tylės „Gazprom" perėmus pas
kutinę laisvą Rusijos radijo
stotį „Ekho Moskvy"? Neseniai
po Europą plačiai nuskambėjo
žinia, kad Maskvos kontro
liuojamai bendrovei „Gaz
prom" perėmus šią radijo sto
tį, protestuodami prieš įveda
mą cenzūrą, iš stoties pasi
traukė 5 laidų redaktoriai ir
13 žurnalistų. Šis klausimas
bus keliamas ir šią savaitę
prasidedančioje „Septynių di
džiųjų" konferencijoje Genoa,
Italijoje. Kaip „aštunta didžio
ji", į ją kviečiama ir Rusija.
Atrodo, kad numatytas ir „pri
vatus" Putin-Bush susitiki
mas. Jevgenija Albats mano,
kad „Septyni didieji" turėtų la
bai garsiai paremti „Ekho
Moskvy" žurnalistų pasiprie
šinimą cenzūrai, nes laisva
Z

VARTAI Į INDOKINIJĄ

ALEKSAS VITKUS
Jei neatsargiai ką
nors išsitraukti iš kišenės duoti sutiktam vaikui, aki
mirksniu aplink tave išdygsta dešimtys vaikų, kurie
rankas ištiesę, ir neraginami, greitai sustoja į eilę.
Gauna ar saldainiuką, ar pieštuką, ar mažą pinigėlį ir
bėga patenkinti tolyn. Turbūt galvodami, kad apgavo,
kvailą turistą. O mes, padarę nuotrauką, taip galvo
jame apie juos. Keistas tas pasaulis.
Buvusi numatyta trumpa kelių valandų ekskursija į
čia pat esančią Burmą neįvyko dėl staiga pablogėjusių
santykių tarp Tailando ir Burmos. Žmonai ir man ne
didelė beda, nes Burmą, ir daug plačiau, jau buvome
aplankę 1984 metais. Tai vienas iš nedaugelio kraštų,
kuris visiškai nesirūpina patraukti turistų, gal jų ir
visai nenori. O ar Laos buvome? Taip, nors tik keliom
valandom. Oficialiai tai nebuvo planuota, nei jokių rei
kalaujamų vizų neturėjome. Čia valstybinė siena tarp
Tailando ir Laos, kurį tarpą eina palei Mekong upes
aukštupį, ir viena gana didelė sala priklauso Laos. Ži
nodamas vietinę „tvarką", mūsų Sam pasisamdė greitlaivį ir mus nuvežė į tą salą, kur plevėsavo Laos vė
liava, o mūsų laukė vietiniai prekybininkai. Laos 5
milijonai gyventojų gyvena labai neturtingai, krašte
beveik nėra kelių nei geležinkelių. Ryžiai pagrindinis
derlius ir valgis. Per paskutinius dešimt metų krašto
ekonomija pradėjo krypti iš planuoto komunizmo į
Nr.7

DRAUGAS. 2001 m. liepos 21 d„ šeštadienis

laisvą kapitalizmą. Gal tas jiems ir padės. O mes Či
kagoje jau kartais girdime ir apie jaunųjų Laos pa
bėgėlių narkotikais prekiaujančias gaujas.
Pasirodo, kad Tailande yra ir kitokių panašių prob
lemų, kaip Amerikoje. Sunki ir pavojinga žvejojimo
pramonė netraukia jaunų tailandiečių. Nenori jie būti
ilgam atskirti nuo savo šeimų. Jie tam darbui samdo
burmiečius, kurie mielai dirba už 2,500 bahtų į mė
nesį. Tai yra maždaug 50 dolerių, perpus mažiau negu
gautų tailandiečių žvejai. Sveikatos departamento
agentai tikrina tų darbininkų sveikatą, ir tuo pačiu
metu .atsiranda policija tiems nelegaliems žvejams su
imti. Bet problema išsisprendžia, kai į policininkų ran
kas įspaudžiami keli bahtai.
Sukame atgal į pietus, Bangkoko link. Kitas sustoji
mas yra antras didumu Tailando miestas — Chiang
Mai. Kadangi miestas pasistatęs maždaug 1,000 pėdų
aukštumoje, tikėjausi rasti labiau pakenčiamą tempe
ratūrą, negu Bangkoke. Be reikalo, užėjusi karščių
banga ir čia sugriovė mano viltis. Senas palyginti Sis
miestas. Senesnis už milžiną Bangkoką. Jo istorija
prasideda su karaliumi Mangrai, k^iris 1281 metais
įkūrė Chiang Rai. Bet, kai netrukus mongolai sugriovė
netolimą Burmos karalystę Bagan (anksčiau vadintą
Pagan), senasis karalius Mangrai išsigando, ir, suda
ręs taikos sutartį su Sukhotai .valdovu, įkūrė naują
miestą, pavadinęs jį Chiang Mai (reiškia — naujas
miestas). Legenda sako, kad panašiai, kaip mūsų ku
nigaikštis Gediminas susapnavo! staugiantį vilką, taip
pat ir Mangrai išvydęs ten retai matomą stirną ir bal

Danutė Bindokienė

šiuo metu
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atostogauja.

LIETUVOS KULTŪRA IR PASAULIS
O. Koršunovo
populiarumas Avinjone
Avinjono festivalyje Prancū
zijoje dalyvauja Oskaro Kor
šunovo teatro (OKT) trupė.
Bus parodytas O. Koršunovo
režisuotas spektaklis pagal vo
kiečių dramaturgo Marijus
von Mayenburg pjesę „Ugnies
veidas".
O. Koršunovas į prestižinį
festivalį kviečiamas jau trečią
kartą. 1997 m. Avinjone, į
kurį festivalio metu publika
suplūsta iš viso pasaulio, buvo
parodyti šio režisieriaus spek
takliai „Ten būti čia" ir „Senė
2" pagal Daniil Charms kū
rybą.
Pernai Avinjono festivalyje
įvyko pasaulinė Michailo Bul
gakovo „Meistro ir Margari
tos" premjera bei pristatytas
projektas „Hotel Europa", ku
riame kartu su septyniais
įvairių šalių režisieriais daly
vavo ir O. Koršunovas.
Pasak Lietuvoje viešėjusių
festivalio rengėjų, lietuvių re
žisieriaus populiarumas Avin
jono festivalyje yra unikalus,
nes šiame garbingame teatrų
forume nė vienas režisierius
nėra pristatęs daugiau kaip
trijų savo darbų.
Gegužės pradžioje su „Va
sarvidžio nakties sapnas" ir
„Ugnies veidas" teatras vie
šėjo ir Nancy festivalyje. Atei
nančių metų pradžioje William Shakespeare komedijos
laukia ilgas turas po Pran
cūzijos miestus, kurio metu
spektaklis bus vaidinamas per
30 kartų.
Nuo rudens iki metų pabai
gos O. Koršunovo teatro lau
kia gastrolės Buenos Airėse,
Berlyne, Remšaide, Maskvoje,
Leipcige, Stokholme, Bosnijoje
ir Hercogovinoje, Sankt Peter
burge, Vroclave ir Belfaste.
(BNS)

Lietuvos menininkai
Lenkijoje
Nedidelio Lenkijos Kazimiež
Dolny miestelio
galerijoje
atidaryta paroda „Lietuvos
šiuolaikinis menas — kerami
ka ir unikalioji tekstilė".
100 kilometrų nutolęs nuo
Varšuvos, Vyslos upės pa
krantėse įsikūręs Kazimiež
Dolny miestelis vadinamas
Lenkijos dailininkų sostine.
Čia savo studijas yra įsirengę
daugelis žinomų lenkų daili
ninkų.
Savo darbus lietuvių paro
dai pateikė keramikai Ona
Tamuliūnienė, Juozas Adomo
nis, Gražina Švažienė, Gra
žina Juršienė. Piešinius ant

tas peles, nutarė toje vietoje statyti sau naują sostinę.
Čia įsiterpia ir viso Tailando krašto istorija. Mang
rai dinastijos sąjungininkai, Sukhotai nusilpo, ir ku
riam laikui Ayyuthia perėmė pirmo smuiko rolę. XVIII
šimtmečio pirmoje pusėje Burma, nugalėjusi Ayyu
thia, nukariavo ir Chiang Mai. Tuo tarpu pietiniame
Siame karalius Rama I pradėjo 1782 metais, iki dabar
tebesitęsiančią dinastiją, įkurdamas savo sostinę
Thonburi, kuri yra dabartinio Bangkoko dalis Chao
Phraya upės dešiniame krante. Po trejų metų sostinė
buvo perkelta į Bangkoką.
Ilgainiui Burmos kariuomenė buvo sumušta, ir
Chiang Mai miestas vėl atgijo. Miestas ir jo apylinkės
turėjo plačią autonomiją iki 1932 metų, kai mirė jo
paskutinis karalius.
Sako, kad Songkran šventė, aplaistymas vandeniu,
yra ypatingai švenčiama Chiang Mai. Mūsų laimei,
šventė jau buvo praėjusi, ir Bangkoke patirtų aplais
tymų ar apšlakstymų jau neteko pergyventi. Galėjome
be baimės apžiurinėti miesto įdomybes. Dar yra išsi
likusi Mangrai statyta šventykla Chiang Man, kurioje
ir jis pats gyveno. Nors miestas didžiuojasi turįs per
300 šventyklų, pati garsiausia ir labiausiai vertinama,
Wat Doi Suthep, yra 15 km už miesto. Legenda pasa
koja, kad XIII šimtmetyje žmonės paleido laisvai vieną
dramblį, ir nutarė, kad, kur dramblys sustos, ten
reikės statyti šventyklą- Dramblys, su pririšta Buddhos statula ant jo nugaros, ne tik užkopė ant aukšto
kalno ir ten sustojo, bet ten pat ir nugaišo, šiandien il
gas vingiuotas kelias vedė į tą kalną su iš abiejų pusių

šilko demonstruoja
Jūratė
Urbienė, unikaliąją tekstilę —
Onutė Kujelienė.
Ekspozicijos komisarė Grazyna Krzyžanovvska sakė, kad
„paroda susilaukė dėmesio,
nes lietuvių kūryba traukia
originalumu ir savitu braižu".
(BNS;

Thom M a n n festivalis
Liepos 14 d. Nidoje prasidėjo
tradicinis Thom Mann festi
valis. Šiais metais festivalio
tema — „T. Mann ir Šiaurė".
Penktuoju T. Mann festivaliu
pradedamas ir trijų festivalių
— 2001, 2002, ir 2003 metų —
ciklas. Tai bandymas naujai
interpretuoti tris svarbiausius
didžiojo rašytojo kūrybos lai
kotarpius:
„šiaurietiškąjį",
emigracinį ir sugrįžus į Eu
ropą.
Šiaurietišku vadinamas pir
masis rašytojo kūrybos eta
pas, trukęs iki 1925 metų.
Jam skirto festivalio metu di
džiausias dėmesys tradiciškai
buvo skiriamas muzikai. Do
minavo kompozitoriaus Edvard Grieg kūriniai. Dalyvavo
festivalio senbuviai — kameri
nis choras „Aidija", Šv. Kristo
foro kamerinis orkestras, pia
nistai Petras Geniušas, Rūta
ir Zbignevas Ibęlhauptai. Nor
vegijos, Suomijos,
Danijos,
Estijos, Vokietijos autorių mu
ziką atliko solistai iš Vokieti
jos, Lenkijos ir Lietuvos.
Kaip ir kiekvienais metais,
festivalyje skambėjo specialiai
jam užsakytas Vytauto Ger
manavičiaus kūrinys. Lietu
viškos muzikos vakare prista
tytas kompozitorius Juozas
Gruodis. Muzikinę programą
festivaliui parengė daktarė
Ona Narbutienė.
T. Manno kūrybos Šiaurės
motyvams buvo skirti ir du
literatūros vakarai, kurių me
tu perskaityti profesorės Vik
torijos Daujotytės ir daktaro
Hans Wiskirchen pranešimai.
Festivalio kino programoje,
kurią sudarė kino kritikė
Živilė Pipinytė, pristatyti T.
Mann „Budenbrokų", „Tonio
Kriogerio", „Užburto kalno"
1923, 1956, 1964 ir 1981-ųjų
metų ekranizacijos.
Mėgstamiausias ir 'gausiau
siai lankomas ne tik Lietuvos,
bet ir Vokietijos žiūrovų
festivalis kiekvienais metais
vyksta beveik tuo pačiu laiku
— apie liepos 16 dieną, kuo
met T. Mann pirmą kartą
įžengė į savo vasarnamį Ni
doje. Pernai sukako 70 metų
nuo jo pastatymo.
<BNS>

matomais, nepaprastai gražiais vaizdais, pro kriok
lius, kur gausybės linksmų vaikų purkštauja, taškosi,
stumdosi ir slidinėja po jų slidžias briaunas. Išlipus iš
autobuso, mūsų dar laukė sunkus ir didelės ištvermes
reikalaujantis 290 pakopų lipimas. Senesnieji galėjo
naudotis funikulieriumi, panašiu į Kauno Žaliakalnio
keltuvą. Laiptus saugojo septyngalvės gyvačių-gundytojų figūros. Vargas apsimokėjo, nes po jo kojomis,
tolumoje buvo visas Chiang Mai miestas, o tarp mus
supančių, Buddhos gyvenimą vaizduojančiais paveiks
lais išpuoštų, vienuolynų puikavosi centrinis, į dangų
besistiebiantis, 75 pėdų aukščio, smailas, kūgio formos
bokštas. Kai vėliau popiečio saulė į jį pažėrė savo rus
vus spindulius, visa kalno viršūnė sutvisko neįtikė
tinom lyg vaivorykštė spalvom. Saulei leidžiantis, ne
toliese budistų vienuoliai užgiedojo savo giesmes.
Dar toliau, už trijų mylių, yra Phuping rūmai, kara
liškoji žiemos rezidencija. Karaliui išvykus kitur, jos
pilnus visokiausių margaspalvių gėlių ir kitokių au
galų sodus leidžiama lankyti ir vietiniams, ir turis
tams. Sakoma, kad dabartinis karalius, Rama DC, yra
žmonių labai mėgstamas, nes jis tikrai nuoširdžiai
rūpinasi savo pavaldinių gerove. Jis niekada nemanė
būsiąs karaliumi, bet, kai 1946 metais buvo nužu
dytas jo vyresnis brolis Rama VIII, jis nenortai turėjo
priimti karūną ir su jai susijusias pareigas valdyti
kraštą. Gimęs Cambridge, MA, Amerikoje, jis visokių
talentų žmogus — buriuotojas, poetas, istorikas, bu
distų religijos tyrinėtojas ir net jazzo muzikantas,
grojąs aštuoniais įvairiais instrumentais. Bus daugiau
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GYDANTI MUZIKOS GALIA

ivnjsu
TĖVŲ PĖDOMIS
Iš gyvenimo patirties žinome ir biografijose užtinkame
faktus, kad vaikai, sekdami
tėvų pavyzdžiu, stengiasi eiti
jų pėdomis. Netikėtai teko ar
timiau susipažinti su dr. Rai
mundo ir Rasos Šilkaičių šei
mos istorija, kurioje išryškėja
vaikų pastangos eiti į gyve
nimą tėvų pavyzdžiu. S. m.
birželio 5 dieną Šilkaičiai
šventė savo laimingo vedybi
nio gyvenimo 25 metų jubi
liejų. Jų džiaugsmu dalinosi jų
sunūs — Rimas ir Dainius.
Dr. Raimundas Šilkai tis Či
kagos Medicinos mokykloje,
universiteto Sveikatos sky
riuje įsigijo farmakologijos
daktaratą. Veiklus visuome
ninėje veikloje, kurį laiką jis
buvo LB Clevelando apylinkės
valdybos vicepirmininkas. Jo
žmona Rasa Kento valstybi
niame universitete baigė so
ciologuos mokslus. Raimundas
turi savo konsultacijos bendro
vę, o Rasa Notre Dame kolegi
joje studentams parūpina va
saros darbus.
pasibaigus mokslo metams,
jų dvidešimties dviejų metų
sūnus Runas, Ohio Miami uni
versitete, Ozfordo mieste, įsigįjo kompiuterių informacijos
sistemos bakalaurą su aukš
čiausiais įvertinimais. Jis bu
vo įtrauktas į dekano garbės
studentų sąrašą, o universite
to baigimo proga jam buvo
įteiktas .Tautinės Garbės są-

jungos auksinis raktas" Tai
bene pats aukščiausias stu
dento pagerbimo simbolis. Jįs
taip pat ėjo Jaunųjų respubli
konų iždininko pareigas ir
buvo išrinktas studentų ben
drabučio iždininku. Jis su
telkė lėšas įrengti Oxfordo
miesto vaikučiams žaidimo
aikštelę su sporto įranga. Dar
prieš įstojant į universitetą,
jis ir Orange gimnazijoje
pasižymėjo moksle ir sporte,
buvo apdovanotas už laimėji
mus sporte ir pagerbtas
JNews Herald" laikraščio pir
mame sporto žinių puslapyje
už laimėjimą bėgimo lenk
tynėse. Jis buvo apdovanotas
ir už pasiekimus matemati
koje. Rimas buvo aktyvus atei
tininkas, lankė „Švyturio" mo
kyklą, „Grandinėlėje"- šoko
tautinius šokius, buvo „Žaibo"
narys.
Jo jaunesnis brolis Danius,
sėkmingai baigęs Orange gim
naziją, studijuoja mechanikos
mokslus Purdue universitete.
Jis buvo „Žaibo" bėgikas,
lankė „Švyturio" lituanistinę
mokyklą, dalyvavo ateitinin
kuose. Žodžiu, jis eina tais
pačiais keliais kaip ir jo brolis.
Abu tėvai labai didžiuojasi
savo sūnumis, seka jų žings
nius, juos skatina mokytis, to
bulėti ir planuoti ateitį. Valio
Šilkaičių šeimai!!!

Aidas Puodžiukas gimė 1980
m. balandžio 14 d. Vilniuje,
muzikų šeimoje. 1998 metais
baigė M. K. Čiurlionio menų
gimnaziją mokytojos — eks
pertes M. Lapėnaitės fortepi
jono klasę. Nuo 1998 m. stu
dijuoja Lietuvos Muzikos Aka-

demijos doc. Aleksandros
Žvirblytės klasėje, šiuo metu
Aidas tęsia mokslus trečiame
bakalauro studijų kurse.
A. Puodžiukas tobulino savo
meistriškumą pas pasaulinio
garso pianistus bei pedagogus:
Jerome Lowenthal, Emanuel
Krasoysky, Lev Natocheny,
Igor Laszko, Lazar Berman,
Peter Eicher. Šiais metais ga
vo kvietimą dalyvauti meis
triškumo kursuose „The Pia
no Institute at Colby" Bosto
no universiteto prof. Anthony
di Bonaventūra klasėje.
Jaunasis pianistas dalyvavo
tarptautiniuose festivaliuose
„Gintarinė svetainė" 1992,
„ K a u n a s i , „Atžalynas^.
A. Podžiukas yra septynių
tarptautinių konkursų lau
reatas: B. Dvariono pianistų
konkursas (Vilnius, 1992),
„Virtuosi per musica di Pianoforte" (Usti nad Labem, Če
kija, 1993), Marija Canals
(Barcelona, 1995), Stasio Vai
niūno (Vilnius, 1996,1998), for-

AR VYSKUPO MOTIEJAUS
VALANČIAUS DARBAI GYVI IR
ŠIANDIEN?
M. Valančius — garsusis Že
maičių vyskupas, liaudies
švietėjas ir blaivintojas, istori
kas dėjęs pamatus lietuvių
prozai.
M. Valančius gimė 1801 m.
vasario 28 d. Nasrėnų kaime.
Tėvai, Mykolas ir Ona Valan
čiai, laisvi valstiečiai, priklau
sė pasiturinčiam ir švieses
niam kaimo žmonių sluoks
niui. Motiejus, ketvirtas vai
kas šeimoje, turėjo tris brolius
ir dvi seseris.
Ii pradžių Valančius mokėsi
Kalnalyje, vėliau — Žemaičių
Kalvarijoje, kur, baigės 6 kla
ses, įstojo į Varnių kunigų
seminariją, ii čia gabus klieri
kas buvo pasiųstas tęsti moks
lus Vilniaus kunigų seminari
joje, kurią baigės 1828 m., bu
vo įšventintas kunigu.
Kunigišką veiklą pradėjo,
kapelionaudamas Mozėriuje, o
po 6 metų buvo perkeltas į
Kražių gimnaziją kapelionu.

.i.-= i
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Aurelija M. Balasaitienė

TALENTINGAS PIANISTAS

Pianistas Aidas Puodžiukas.

Kuinu šilk.iičuji .M-knini^n baidus studija:- d/.i;:
Rimas ir jo brolis Dainius Šilkaičiai.

1840 m. jis buvo pakviestas
profesoriauti į Vilniaus dvasi
nę seminariją. Susilpnėjus
sveikatai, 1845 m. grįžo į Že
maitiją ir buvo paskirtas Var
nių kunigų seminarijos rekto
riumi.
1850 m. Valančius konsek
ruotas Žemaičių vyskupu. Gy
veno Varniuose, o 1864 m. ca
ro valdžiai vyskupijos centrą
perkėlus į Kauną apsigyveno
Kaune, čia 1875 m. gegužės
29 d. mirė. Paskutinė kelionė
buvo trumpa. Savo ganytojo ir
gynėjo palydėti susirinko labai
daug vietinių ir ii toliau atvy
kusių žmonių. Skambino visos
vyskupįjos bažnyčių varpai...
Pamąstykime, kodėl valstie
čių vaikas Valančius tapo vys
kupu? Juk vyskupais būdavo
didikai, kunigaikščiai. Valan
čiaus kilmė nebuvo paslaptis
nei rusų valdžiai, nei Bažny
čios vadovams. Jam buvo pa
lankos ir vieni, ir kiti. Valan

Tokiu pavadinimu Elgino
„Daily Herald" birželio 27 d.
straipsnyje Max Seigle rašo
apie muzikos terapeute Adria
ną Karkaitę, „Easter Seals
Jane Shover" centre dirbančią
su neįgaliais vaikučiais. „Mo
kytoja iš Elgino", — rašo Max
Seigle, — keliaus į Lietuvą ir
mokys, kaip pritaikyti muzi
kos terapiją vaikams. Ji liepos
6 d. vyksta į savo tėvų kraštą
ne vien tik susitikti su gi
minėmis. Dėka Toronto vei
kiančios organizacijos, vadina
mos „Canadians for Developing Lithuanian Education"
arba CANDLE, ji bus viena iš
šešių mokytojų, vykstančių į
Mažeikius vietiniams mokyto
jams
vesti profesionalius kur
ir.Kaimundas ir Rasa Šilkaičiai,
sus, tarp jų ir liečiančius ma
žų vaikų vystymąsi (development handicaps).
„Lietuvos Švietimo ministe
rija pakvietė Adrianą pasida
linti savo patirtimi dirbant su
priešmokyklinio amžiaus vai
kais, turinčiais išsivystymo
sunkumų. Adrianos profesija,
kilmė, ir kalbos mokėjimas
įgalino ją keliauti Lietuvon. Ji
Lietuvą jau buvo aplankiusi
tris kartus, bet šioje kelionėje
ji galės padėti savo plačiai lie
tuviškai šeimai, prisikėlusiai
iš komunizmo 1990 metais, —
rašo Max Seigle. Vienas to at
gimimo rezultatas, sakė jam
Adriana, yra vis didėjantis su
vokimas, kad reikia kreipti
ypatingą dėmesį į specialias
mažų vaikų vystymosi proble
mas. Atrodo, kad Lietuvoje
prieš 3-4 metus pradėta vis la
biau domėtis neįgaliais vai
kučiais. Tai ir buvo Švietimo

ministerijos
pageidavimas,
kad šių metų kursuose būtų
parodytos didesnės galimybes
pritaikyti įvairią terapiją vie
tinėse aukštosiose mokyklose.
Lietuvoje nėra tokio pa
našaus į „Easter Seals Center", centro, bet, atsiveždama
su savimi įvairių priemonių ir
jų pritaikymo techniką, kurią
Adriana naudoja Elgine. ji
džiaugiasi galėdama suteikti
savo įnašą krašto gerovei.
Kursuose ji perduos savo paty
rimo žinias ir parodys, kaip
veikia muzikinė terapija bei
kompiuterinės programos, pa
ruoštos padėti vaikams, turin
tiems sunkumų su kalba. Ad
riana kalbės ir mokytojams,
kaip naudoti ženklų kalba
(Sign language), ypač pabrėž
dama tėvų įsijungimo svarbą į
vaiko pratybas namuose bei
mokykloje, ir kaip būtina
pradėti dirbti su neįgaliais
vaikais ankstyvame jų am
žiuje.
Lietuvoje Adriana turės vie
ną terapinę sesiją su vaikais
ir baigs savo pasisakymu apie
tai švietimo atstovams. Ji
ypač entuziastingai žvelgia j
muzikos terapiją, kuri turėtų
būti labai sėkminga Lietuvoje.
Adriana sako kad „Lietuva
yra neįtikėtinai muzikali ša
lis. Muzika yra didele jos
kultūros dalis" — rašo M.
Seigle.
„Padedant muzikai, įjun
giant ją į terapiją, vaikai dar
labiau stengsis nugalėti savo
vystymosi trūkumus." — kal
bėjo Adriana Karkaitė.
Paruošė O. J. G.

Stasys Garliauskas (kairėje), apdovanotas Lietuvos Respublikos Žūstančiojo gelbėjimo medaliu ir Dl.K Gedimi
no ordinu už tarnybą Lietuvos kariuomenėje, su anūkais Alaną, gegužes mėnesį baigusia US Navai AcademyAnnapolis, MD, anūku Daniel, šiemet įstojusiu į US Marine Corp, ir sūnum Stasiu, taip pat tarnavusiu US Ma
rine Corp.
Kęstučio Cesonio (Baltimore, MD) nuotr.

tepijoninių ansamblių kon
kursai: Visaginas (1997) ir
Kaunas (2000).
Pianistas pelnė diplomą M.
K. Čiurlionio tarptautiniame
pianistų konkurse (Vilnius,
1999). Pirmąją vietą laimėjo
A. Dvorak'o respublikiniame
pianistų konkurse (Vilnius,
1996). 1999 m. apdovanotas
pirmąja premija „Yamaha
foundation of Europe" pia
nistų konkurse Vilniuje.
A. Puodžiukas daug groja
solo bei kamerinę muziką
įvairių kamerinių ansamblių
sudėtyje. Koncertuoja ne tik
Lietuvos didžiosiose salėse,
bet ir užsienyje (Slovėnijoje,
Lenkijoje, Vokietijoje ir kt.).
Jaunasis pianistas grojo su
M. K. Čiurlionio menų gimna
zijos, Lietuvos muzikes akade
mijos studentų, Lietuvos sim
foniniu ir Lietuvos Valsty

biniu simfoniniu orkestrais.
Praėjęs didelę atranką, Ai
das Puodžiukas buvo pakvies
tas dalyvauti prestižiniuose
tarptautiniuose festivaliuose:
„Music Academy of the West"
Santa Barbaroje (JAV, 2000),
„Sarasota music Festival"
(Florida, JAV, 2001).
2001 metų kovo mėn sėk
mingai išlaikęs stojamuosius
egzaminus, buvo priimtas j
vieną
garsiausių pasaulyje
muzikos mokyklų — Juilliard
mokyklą New Yorke prof. Je
rome Lowenthai fortepijono
klasę. Šioje mokykloje mokė
si dabar Lietuvoje ir užsie
nyje garsėjantis smuikinin
kas Vilhelmas Čepinskis, ne
kartą koncertavęs New Yorko
Carnegie Hali.
Juilliard mokykloje Nevv
Yorke mokytis kiekvieno jau
no profesionalaus muziko sva

čių vyskupu pasiūlė I. Holovinskis, tuomet jau įtakingas
Rusijos imperijos katalikų
metropolito koadjutorius (įpė
dinis). Jis pačiam Valančiui
parašė: „Vyskupavimas tai ne
išsitarnavusių apdovanojimas,
tai ne sinekūra ir gera duona
tiems, kieno pakirstos jėgos".
Parenkant kandidatą tebuvę
žiūrima, „ar žmogus tinkamas
savo pareigingumu, mokslu,
gyvenimu ir jėgomis". Caro
valdžios persekiojamai Bažny
čiai reikėjo stiprių asmenybių.
Rusijos valdžia manė, kad
valstietiškos kilmės vyskupas
už savo išaukštinimą bus dė
kingas ir klusnus. Tačiau rusų
administracija apsiriko ir vė
liau pati pripažino, kad Va
lančius tapo ne valdžios tarnu,
o liaudies kunigu, nesuvaldo
mu jos autoritetu.
Tokia trumpa biografija, bet
į ją telpa labai platus darbo
laukas. Tapęs Žemaičių vys
kupu, M. Valančius, šalia Baž
nyčios dignitoriaus pareigų,
ėmėsi ir švietimo darbo. Kle
bonams ir filialistams jis įsa
kė organizuoti parapines mo

kyklas ir jose patiems mokyti
vaikus. M. Valančius ne tik
mokė, bet ir skatino žmones
skaityti. Jo pastangomis Var
niuose buvo įsteigtas knygy
nas — Zavadskių knygyno Vil
niuje filialas.
Caro valdžia visos Lietuvos
miestuose, miesteliuose ir kai
muose buvo pristeigusi smuk
lių. Tai davė tiems, kurie deg
tinę gamino, ir pačiai valdžiai
didžiulį pelną, nes žmonės,
norėdami užmiršti sunkią
baudžiavos naštą, savo vargus
skandindavo degtinėje. Pama
tęs, kokią žalą žmonėms daro
girtavimas, vyskupas stojo j
kovą su didžiausiu žmonijos
priešu. 1858 m. gyvu žodžiu ir
ganytojiškaisiais laiškais iis
kvietė lietuvius prie blaivybės.
Šis balsas buvo iigirstas —
jau po dvejų metų visa Že
maičių vyskupija buvo tarsi
didžiulė blaivybės draugija.
Pasiliovė girtavimas. Visokie
piktinantys reiškiniai, mušty
nės ir barniai — neišvengia
mos girtavimo pasekmės —
išnyko: nesantaikos šeimose
liovėsi, ramumas ir taika įsi

jonė.

Mokslas Juilliard mokyk
loje labai brangiai kainuoja
(29,750 dol.) Už labai gerą pa
sirodymą stojamuosiuose eg
zaminuose A. Puodžiukui bu
vo paskirta viena didžiausių
stipendijų (20,400). Tačiau
mokyklai jam dar reikia su
mokėti 9,350 dol.
Lietuvos Kultūros ministe
rija, bei Mokslo ir studijų departmentas paskyrė Aidui sti
pendiją
(4,350 dol,). Iki
reikiamos sumos dar trūksta
Adriana Karkaitė
5.000 dol.
Jaunasis pianistas labai
tely. Ramūnas ir Alvydas.
ŠVENTĖ VEDYBŲ
prašo, pagal galimybes, su
Gauta daug sveikintini, jų
SUKAKTI
teikti jam finansinę paramą
t a r p e rš ..Vorutos" redakcijos,
studijoms Nevv Yorke.
Bronius ir Prima Sapliai „Vilnijos" dr-jos V i l n i a u s ir
Aido Puodžiuko e-mail: puo- savo vedybų auksinę sukaktį K a u n o sk>rių bei kitu. A b u
das@yahoo.com
šventė Toronto Prisikėlimo Sapliai reiškiasi lietuvių vi
Adresas: Taikos 8-8, Vilnius parapijos salėje, draugi) ir ar s u o m e n i n ė j e veikloje. J i e m s
LT-2017, Lietuva, tel. 370-2- timųjų tarpe. Sukaktuvių vai l i n k i m a d a r d a u g sveikų ir
šes surengė jų sūnūs — Li d a r b i n g ų m e t ų .
421-520. A. A. Naujokaitis
viešpatavo, sumažėjo nelaimių
skaičius, ėmė reikštis palinki
mas į visa, kas gera.
Svarbiausi M. Valančiaus
gyvenimo ir veiklos metai su
tapo su reikšmingų lietuvių
tautos istorijoje poslinkių bei
įvykių laikotarpiu. Iro feoda
lizmas, klostėsi nauji, kapita
listiniai, gamybos santykiai,
buvo panaikinta baudžiava,
Lietuvą sukrėtė du — 1831 ir
1863 m. — sukilimai ir sun
kūs jų pralaimėjimo padari
niai. Ėmė kristalizuotis tauti
nio išsivaduojamojo judėjimo
tendencijos. Tuo pat metu kilo
lietuvių liaudies socialinis ak
tyvumas, stiprėjo kova prieš
išnaudojimą, augo valstiečių
pasipriešinimas dvarininkams
ir caro valdžiai. Šių padarinių
dalyviu buvo M. Valančius. Jis
patyrė tų procesų poveikį ir ne
vienu atveju pats turėjo jiems
įtakos savo veikla bei darbais.
Knyga šimtmečiais buvo
žmonių išminties tautos dva
singumo ženklas. Lietuviai jas
gerbė ir brangino. Deja, 1864
m. caro valdžia uždraudė

rašmenimis. Vietoj jų įvedama
rusiško raidyno matu sudary
ta .graždanka". Tiems caro
kėslams imta priešintis. Buvo
rašomos peticijos, įvairūs pra
šymai carui. Tada ir prasidėjo
slapta knygnešių veikla. Caro
valdžia uždraudė mokyklose
dėstyti lietuvių kalbą. Tada M.
Valančius pradėjo skatinti vi
sus norinčius mokytis slapto
siose lietuviškose mokyklose.
Šios mokyklos glaudėsi kaimo
pirkiose. Mokytojus, vadina
mus daraktoriais, samdė pa
tys kaimiečiai. Jais būdavo
prasilavinę lietuviai, dažnai
vienuoliai. Valdžia tokiaą
slaptas mokyklas draudė,
bausdavo iki 300 rublių arba
tris mėnesius kalėjimo. Tačiau
žmonės nepaisė, mokė vaikus
slapta.
Iš vargo mokyklų į kultūros
pasaulį išėjo ne vienas lietu
vių rašytojas, dailininkas,
mokslo žmogus ir tautos švie
tėjas. Lietuvių literatūra nesunyko. Prie jos atsigavimo
daug prisidėjo ir Motiejus Va
lančius. Semdamas jėgų iš
s p a u s d i n t i k n y g a s l i e t u v i š k a i s tautos dvasinių šaltinių, jis

kreipė žmonių mąstyseną.
Motiejus Valančius pnuri
niais kuriniais \\k'!>- i:< ttr. .
liaudies švietimą Jis la!>.M
brangino gimtąja kalbą, laike
ją žmogaus prigimties turtu
Gerbė jis visą dvasinę liaudies
kultūrą, rūpinosi perduoti ir
išsaugoti būsimoms kartoms
jos vertybes ir stengėsi ją tur
tinti pats savo darbais. Lietu
viškai rašomos ir leidžiamos
M. Valančiaus knygos darė
skatinantį poveikį lietuvių
šviesuomenei. Valančių vadin
ta gimtosios kalbos gaivintoju,
su jo vardu sietą XIX a. vidu
ryje kultūros atsigavimas.
M. Valančius paliko daug ir
įvairių rašytinių darbų. Savo
kūrybinę biografiją jis pradėjo
istoriku, o baigė beletristu. J
lietuvių kultūrą M. Valančius
atėjo lydimas konservatyvios
ideologijos, jis priartėjo prie
naujos epochos slenksčio, savo
šviečiamąja veikla bei kūri
niais ruošdamas dirvą nacio
naliniam lietuvių judėjimui ir
palodamas pastovių kultūri
nių bei literatūrinių vertybių.
Nukelta į 5 psl.
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LINAS IŠ ROKO BIZNIO
Kai „Gijos" gegužinėje Linas
Johansonas paėmė mikrofoną,
net ir nepažįstantis galėjo su
prasti, kad jam mikrofonas
yra įprasta priemonė bendrau
ti su žmonėmis ir kad čia jis
jaučiasi savo vandenyse. Bet
šis lengvai bendraujantis klivlendietis mane sudomino (mo
teriškai - sugraudino) savo is
torija apie Šarūną.
Šarūnas - tai berniukas iš
Ukmergės, dabar jaunuolis,
kurį Linas iš Cleveland pra
dėjo globoti prieš keletą metų.
Visa mūsų smagi šneka tarsi
sukosi apie Lietuvą, bet iš
tiesų - apie tą jo vaiką iš Uk
mergės.
Linas Johansonas
sako:
„Praėjusią vasarą aš buvau
Vepriuos per Jonines: tikras
Jonas, Jonavoj per Jonines...
Man patinka važiuoti į Lie
tuvą. Per dešimt metų Lietuva
labai pasikeitė. Tie, kurie ten
gyvena, to nemato, ir aš juos
suprantu. Kraštas eina į
priekį, nors yra daug bėdų.
Krašto nepastatysi per naktį.
Aš esu optimistas. Kai kiti
sako: pusiau tuščia, aš sakau
- arti pilnos.
Dėkoju Dievui, kad nesu iš
Armėnijos ar Kosovo.
- O kaip Jūs atradote tą
savo Šarūną? - klausiu.
,,'Saulutės' skelbime 'Drau
ge' pamačiau skelbimą su vai
ko
nuotrauka:
paremkite
vaikų programą. Per Ameri
kos televiziją nuolat girdė
davau: mažiau kaip už kavos
puoduką per dieną jūs galite
paremti vaiką Pietų Ameri
koje. Visą gyvenimą: 'save the
children'. Pamačiau Šarūno
nuotrauką ir pagalvojau, ko
dėl man neremti vaiko Lietu
voj? Aš nesu biznierius, nega
liu Lietuvoje atidaryti fabri
ko, nesu politikierius, kaip
kitaip aš galiu padėti Lietu
vai? Globodamas .vieną vaiką!
Mano mėnesinis
mokestis
Šarūnui yra mažiausias daly
kas, kurį aš darau. Jam
šiemet sueina 18 metų, ir
mano programa baigiasi. Čia
mes turime Taupos' kredito
kooperatyvą. Jo kortelė veikia
ir Lietuvoje. Mano dovana jam
gimtadienio proga bus Taupos' kredito kortelė. Aš
jam kiekvieną mėnesį įdėsiu
po 80 Lt (dabar jis jų negauna,
šiuos pinigus globėjai deda į jo
sąskaitą. Per Kalėdas ir gim
tadienius jis dar gauna iš ma
nęs po 100 dol.). Kiekvieno
mėnesio pirmąją dieną į jo
sąskaitą ir toliau bus įdėta
tam tikra suma. Aš jam sa
kau: tu gali juos išleisti
pirmąją dieną ir visą mėnesį
nieko neturėti, arba išmoksi,

kaip elgtis su pinigais", - pa
sakojo Linas.
„Jo vaikas" yra iš didelės
skandalingos šeimos. Prieš
penketą metų Lietuvos laik
raščiai rašė, kad Panevėžyje
vaikai dėl 10 Lt nužudė ber
niuką, kuris gatvėje parda
vinėjo laikraščius. Tai buvo
Šarūno broliukas. Valstybė
motinai buvo atėmusi moti
nystės teises ir vaikus ati
davusi į vaikų namus. Šarū
nui nusišypsojo laimė, jį
pasiėmė globėjai iš Ukmergės.
Linas jaudinasi, kad girtuoklė
motina per broliuko laido
tuves Šarūno neįsileido į na
mus ir spaudoje skelbė, kad ji
turi septynis vaikus.
„Turiu visus laikraščius, ku
rie apie tai rašė, - sako Linas.
- Ta vargšė moteris neteko
savo septintojo sūnaus, grau
deno korespondentai. . Kai
triukšmas nutilo, aš parašiau
į spaudą viešą laišką: kodėl
jūs giliau nepanagrinėjat šios
istorijos? Kaip tas 13 metų
berniukas atsirado gatvėje,
kodėl jis pardavinėjo laik
raščius 'ant kampo1? Jeigu šita
mama angelė, kodėl jos vaikai
buvo internate? Ir, žinoma,
žiniasklaida paklausė. Tai
mamai vaikas turėjo parnešti
pinigų buteliui. Kai įvyko ši
nelaimė, berniukas namo iš
internato buvo paleistas vasa
ros atostogoms. Motina kalti
no Šarūno globėjus, kad šie
'atėmę jai vaiką'. O iš tiesų
globėjai davė jam gerus na
mus, jis turi savo kambarį su
televizorium ir video".
Linas Johansonas kalba
kaip pedagogas ir gera žinoti,
kad Šarūnas turi užtarėją ir
supratingą draugą: „Vaikas

Pagrindinio prizo ..Gijos" gegužinėje Cleveland laimėjimas gerai nuteikė ne tik laimėtojus, bet ir organizatorius.
Iš kairės: renginio vedėjas Linas -Johansonas, Onute ZalensiL-ne, laimėtojai Teresė ir Ignas Beržinskai ir Dai
nius Zalensas.

išdykęs, bet jo siela gera, sako Linas, - jis žino, kada
daro klaidas. Jis stengiasi.
Mes labai artimi: kai nuva
žiuoju į Lietuvą (kasmet po
kartą), mes einame pasi
vaikščioti ir apie tai kal
bamės. Aš roko muzikos biz
nyje dirbau iki 40 metų ir
moku pasikalbėti su jaunais
žmonėmis. Tai veikia. Mūsų
santykiai su Šarūnu peraugo
'Saulutės' programą".
Ir apie save Linas Johanso
nas pasakojo labai gyvai, kaip
pripratęs dirbdamas su mikro
fonu: „Gimiau Amerikoje, bu
vau aktyvus skautas, ateiti
ninkas, lankiau Šv. Kazimiero
lituanistinę mokyklą („Drau
go" skaitytojai tikriausiai pri
simena Lino rašinį apie šie
metinę mokyklos laidą) ir
prieš 24 metus gavau brandos
atestatą.
Būdamas
14-16
metų, buvau aktyvus lietuvis:
priklausiau bažnyčios chorui,
ėjau badauti miesto centre,
deginau rusų vėliavas, de
monstravau Vašingtone, norė
jau sprogdinti lėktuvus. Aš la
bai* radikalus (čia galima nu
sijuokti. A. V. Š.).
Mes išeivijoje buvome pri
siėmę misiją: išlaikyti kalbą,
kultūrą, kovoti už Lietuvos
laisvę, nuolat priminti ru
sams, kad jie žinotų, jog yra
kas apie juos galvoja ir kad
pasaulis jų neužmirštų. O kas
bus pirmą dieną po karo, apie
tai niekas nepagalvojo. Todėl
dabar visi pasimetę, aš - vie
nas iš jų. Organizacijos - taip
pat. Jos, atkūrus nepriklau
somybę Lietuvoje, turėjo pasi
keisti, bet liko tokios pačios".
Baigiant pasakoti apie Liną
Johansoną, reikia būtinai pa
sakyti, kad „įkritęs" visa gal
va
į roko muzikos biznį, dau
„Draugo" korespondentas Cleve
giau
kaip porą dešimtmečių
land Vacys Rociunas. Dainiaus
Zalenso nuotr
buvo „iškritęs" iš lietuviško

AR VYSKUPO MOTIEJAUS
VALANČIAUS DARBAI GYVI IR
ŠIANDIEN?
Atkelta iš 4 psl.

APIE LIETUVOS FILOSOFIJĄ
ANGLIŠKAI

bibliotekas, rūpinosi lietuviš
Istoriografinis veikalas „Že kų raštų leidimu, pratino žmo
maičių vyskupystė" ir grožinės nes prie skaitymo, organizavo
knygelės sudaro pagrindinį, platų blaivybės draugijų tink
reikšmingiausią literatūrinės lą, stengėsi atitraukti valstie
jo veiklos rezultatą. Neatski čius nuo girtavimo. Sąmonin
riama M. Valančiaus kultūri gai suvokęs savosios tautos
nės veiklos dalis — pasakoji gyvybingumą, jos istorinio ke
mai ir apsakymai. Jie pasi lio sudėtingumą, kultūros sa
rodė spaudos draudimo me vitumą, Valančius įvairiomis
tais. Tai „Vaikų knygelė", „Pa formomis dirbo gimtojo krašto
augusių žmonių knygelė", „Pa labui pačiomis sunkiausiomis
sakojimas Antano Tretininko". istorinėmis sąlygomis.
Žymiausias Valančiaus kūri
Motiejus Valančius — ryški
nys — „Palangos Juzė".
asmenybė. Pats apsiskaitęs,
Dėl savo valstietiškos kil gerai susipažinęs su kitų tau
mės, tauraus būdo, plačiaša tų kultūra, jis atidavė daug
kės ir pasiaukojamos visuome jėgų, kad iš baudžiavos išėjęs
ninės veiklos, meilės papras kaimas taptų šviesesnis.
tiems žmonėms Valančius su
Su Motiejaus Valančiaus
silaukė didelio populiarumo vardu susijusi lietuvių slaptoji
liaudyje. Daug nuveikė ir liau mokykla, knygnešių veikla ir
dies švietimui bei kultūrai: garsiosios blaivybės brolijos.
steigė parapines mokyklas ir
Lietuvis iš sunkios kovos,

vyskupo Valančiaus ryžto, iš
minties ir sumanumo dėka,
išėjo laimėtoju.
Neįmanoma apsakyti vysku
po nuopelnų lietuvių tautai ir
Bažnyčiai. Galima tvirtinti,
kad jis apsaugojo mūsų tautą
nuo pravoslavijos ir surusini
mo, kad jo dėka Lietuva buvo
paruošta atgimimui ir neprik
lausomam gyvenimui. Lietu
vai labai reikėtų tokio žmo
gaus, kaip Motiejus Valan
čius.
Valančiaus darbai, pastan
gos, buvo nukreipti į vieną
bendrą tikslą — ginti ir tur
tinti brangią tėvynę Lietuvą.
Atidavė visas savo jėgas, kad
išliktų lietuvių kalba. Tai
žmogus, kuris nusipelnė mūsų
kultūrai, lietuviškam žodžiui.
Tokio žmogaus kaip vysk.
Valančius reikėtų Lietuvai ir
kiekvienam žmogui. Nors da
bar nėra tokios priespaudos iš
Rusijos pusės, tačiau labai
dažnai susitinkame su lietu
vių kalbos paniekinimu. Šiuo
metu žmonės nesupranta, ko
kią vertę turi gimtoji kalba.
Tokia asmenybė, kaip Motie-

darbo. Ir tik prieš keletą metų
vėl jį atrado, - vis per tą Ša
rūną.
„Kai Cleveland nori siųsti
siuntinius į Lietuvą, turi eiti
pas Dainių Zaler.są 'Gijos'
klubo vadovą, į Atlantic siun
tinių įstaigą. Jis mane ir
grąžino į lietuvių visuomenę".
Linas daug fotografuoja, ir
tą savo veiklą jis sieja su foto
grafo Vlado Basevičiaus var
du. „Vladas vis mane fotogra
fuodavo skautų stovyklose ir
kitur (reikia pasakyti, kad
Amerikos roko muzikos biz
nyje „Johan", - tai Lino sceni
nis vardas, - buvo plačiai
žinomas, bet apie tai, matyt.
teks kalbėti kita proga). Jis

kartais nuotraukas parda
vinėdavo, bet iš manęs jis nie
kada pinigų neimdavo. Jam
minis,
sykį
paskambino
'Draugo' redaktorė Danutė
Bindokienė ir paprašė atsiųsti
keletą nuotraukų iš Vasario
16-osios minėjimo Cleveland.
Taip ir prasidėjo mano kores
pondento biografija. Ir aš tai
darau Vlado Basevičiaus atmi
nimui."
Na, o vietoj „post scriptum"
apie Liną Johansoną reiktų
pasakyti, kad jis tikrai moka
dirbti su žmonėmis: „Gijos"
gegužinėje Cleveland jis surin
ko visą sąrašą naujų „Draugo"
prenumeratorių.
Audronė V. Škiudaitė

Du Cleveland lietuvių namų direktoriai: dabartinis - Dainius Zalensas
(kairėje) ir buvęs ilgametis - Albertas Penkauskas, dabar vicepreziden
tas.

jus Valančius, tikrai mums
praverstų. Gal pagaliau lietu
viai pradėtų gerbti savo gim
tąją kalbą.
Šiais laikais labai daug žmo
nių, ypač jaunimo, vartoja al
koholį. Taigi Valančius čia tik
rai padėtų. Jis pamokytų, kad
svaigalai — tai blogas daly
kas, ir padėtų žmonėms iš
bristi iš sunkios situacijos.
Valančiaus reikėtų ir reli
giniams reikalams gerinti. Jis
padėtų žmonėms atsiversti,
nes daug žmonių praranda ti
kėjimą, nukrypsta nuo Dievo.
• Taigi Valančius gerokai pra
skaidrino Lietuvos dangų, o
svarbiausia — pramokė skai
tyti visą didžiulę _ Žemaičių
vyskupystę. Kažin, ar mes, ne
turėdami M. Valančiaus, kiek
vėliau būtume atkūrė savo
valstybę? Valančius — tai
gimtosios kalbos gaivintojas,
liaudies mylėtojas.
Aldutė Birgelytė
Punsko Kovo 11-osios
licėjus, 11 kl., 16 m.
PLB Švietimo komisijos skelb
tame konkurse premijuotas radi
nys.

LEIDINYS LIETUVOS
VIETOVARDŽIAMS
Kalbos komisija parengė
Lietuvos vietovardžių sąrašą.
J | atskiru žodynu ketinama
išleisti šių metų pabaigoje.
Vietovardžių vartosenos žo
dyne bus apie 12,000 Lietuvos
gyvenamųjų vietų, upių, eže
rų, miškų, pelkių, piliakalnių
ir kitų vietų vardų. Į žodyną
įtraukta ir Lietuvių etninių
žemių, tremties vietų vardų.
Leidinyje žurnalistai, redak
toriai, mokytojai, turizmo spe
cialistai, kelininkai ras nor
mines dažniausiai vartojamų
vietovardžių lytis.
Vietovardžių sąrašą sudarė
dr. Marija Razmukaitė, dr. Al
dona Pupkis, pildė ir tvarkė
dr. Rita Miliūnaitė. Baigiamas
rengti ir kompiuterinis žodyno
variantas. (BNSi
* Šiemet Nidos paplūdi
mys dalyvauja Europos Są
jungos valstybių savivaldy
bėms skirtoje Mėlynosios vė
liavos programoje. Jvykdži»s
jos reikalavimus, kurių net

Lietuva neišgarsejo pasau
lyje kaip filosofų kraštas. Kaip
pastebėjo Arvydas Šliogeris,
filosofavimas nėra būdingas
lietuvių mentalitetui. Lietu
viai daugiau žiūri į žemę negu
į dangų. Tačiau autentiškos fi
losofijos problema ne vien lie
tuvių rūpestis. Ta pati proble
ma iškiltų ir kitoms tautoms,
jei jos tą problemą sau keltų ir
spręstų. Tačiau, kad suvoktu
me, kur esame, reikėtų save
pamatyti šiek tiek iš toliau.
Tokiu bandymu galima laikyti
2000 metais Washington, D.C.
išleistą knygą „Lithuanian
Philosophy:
Persons
and
Ideas. Lithuanian Philosophical Studies", II, (red. Jūratė
Baranovą). Knygą redagavo ir
leido VVashington katalikiško
jo universiteto profesorius
George McLean, kurio misio
nieriška leidėjiška veikla kelia
pagarbą ir susižavėjimą. Pro
fesorius aktyvina ne tik Rytų
ir Centrinės Europos mąsty
tojus, skatindamas juos pri
statyti savo tyrimų rezultatus
angliškai. Jo leidžiamų knygų
serijos apima Afrikos, Azijos,
Lotynų Amerikos regionus.
Profesorius pats domisi verty
bių problema ir moraliniu ug
dymu. Jo išleistų knygų pa
saulis — tai nauja suvienyta
visata, kur galima rasti ir
šiuolaikinę Kinijos filosofiją, ir
Pakistano, ir Filipinų, ir isla
mo mąstytojus. Nuskambėjo
čia ir lietuvių filosofų balsas.
Sudarytojai rengiant knygą,
aktyviai talkino Žilvinas Beliauskas, kuris šiame leidinyje
paskelbė straipsnį apie žymų
lietuvių išeivijos filosofą se
miotiką Algirdą Julių Greimą.
Skaitytojui, nieko nežinan
čiam apie mūsų kraštą, patei
kiami pagrindiniai Lietuvos
geografijos ir istorijos faktai."
Trumpa A. Bumblausko infor
macija primena, jog Lietuva
— Europos centras. E. Guda
vičiaus „blyksniuose" apie Lie
tuvos istoriją sakoma, kad lie
tuviai — paskutinieji atvykė
liai į Vakarų civilizacijos lopšį.
G. Beresnevičius gvildena lie
tuvių mitologijos, V. Berenis
— mesianistinio mentaliteto
ypatybes. Išsamiai Lietuvos fi
losofijos raidą tarpukario uni
versitetuose išanalizavo R.
Plečkaitis. Profesorius, beje,
tyrė ir pirmųjų filosofinių stu
dijų Lietuvoje pradžią. Jo duo
menimis, filosofija buvo pra
dėta dėstyti Vilniaus jėzuitų
kolegijoje 1571 metais. Kroa
tas profesorius (vėliau miręs
nuo maro) T. Zdelaricius įvedė
logikos kursą.
Knygoje pristatomas visas
tarpukario Lietuvos filosofijos
„aukso žiedas". V. Bagdona
vičius rašo apie vieną charizmatiškiausių filosofinių figūrų
— Vydūną, A. Sverdiolas —
apie S. Šalkauskį, R. Tumė
naitė — apie A. Maceiną ir J.
Girnių, L. Anilionytė ir A. Lozuraitis — apie V. Sezemaną.
Neužmiršti lieka ir galbūt
mažiau žinomi filosofai. A.

Poška nagrinėja F. Kemešio
socialinę filosofiją, A. Samalavičius — J. Lindės-Dobilo „at
vejį". Šiuolaikinei Lietuvos fi:
losofijos būklei aptarti patei
kiamas kažkada Šviesos-Santaros konferencijoje daug dis
kusijų sukėlusio A. Šliogerio
pranešimo pagrindu parašytas
straipsnis: „Lietuvių filosofinė
mintis tarp Rytų ir Vakarų",
kuriame gvildenamas jau mi
rusio profesoriaus Eugenijaus
Meškausko fenomenas. R. Ta
mošaitis knygoje spausdina
bene pirmąją paties A. Šlio
gerio filosofinio diskurso ana
lizę. M. P. Šaulauskas svarsto
platesnes komunikacijas tarp
Lietuvos filosofinės kultūros ir
Vakarų tradicijos galimybes.
L. Donskis publikuoja išeivijos
sociologo ir civilizacijos teore
tiko V. Kavolio socialinės ir
kultūrinės kritikos tyrimą.
Ši trijų šimtų puslapių kny
ga, be abejo, iki galo neaprė
pia visos Lietuvos filosofinės
panoramos. Rašydama įvadą,
sudarytoja bandė kiek galima
šį nepilnumą išlyginti ir atsi
prašydama tų, kurie liko ne
pastebėti, ir kiek tik galima
suminėdama visus, kurie pri
klauso „Lietuvos filosofų" šei
mai. Sudarytoja prisiminė jau
mirusius savo dėstytojus, ku-.
rie pirmieji ruošė filosofijos
specialistus Vilniaus universi
tete — K Rickevičiūtę (1922r
1984), J. V. Vinciūną (19291979), J. Repšį (1930-1976)*
Nebuvo pamiršti pirmieji,
daug diskusijų sukėlę, A. Jo
kūbaičio straipsniai apie Lie
tuvos filosofiją ir jos ypatybes.
Pastebėtos ženkliausios pasta
rųjų metų filosofinės publika
cijos — Z. Norkau* k n y g i - ^ K .
torika" (Z. Norkus 2000 m e ^
tais vokiškai Vokietijoje vėl iš
leido knygą „Max Weber und
Rational Choice" bei A. Sverdiolo „Steigtis ir sauga". Neli
ko pamiršti ir kultūrinių žur
nalų redaktoriai (B. Savuky
nas, V. Rubavičius, S. Žukas,
A. Gailius, V. Ališauskas), ku
rie savo iniciatyva skatino ir
skatina filosofinių publikacijų
plėtrą, ir tie, kurie, palikę
akademinę filosofiją, išėjo į
politiką, o po to vėl grįžo arba
negrįžo (A. Juozaitis, V. Radžvilas, R. Pavilionis, B. Kuz
mickas, B. Genzelis, J. Karo
sas, R. Ozolas, G. Jurkūnaitė,
M. Laurinkus, Ž. Jackūnas, L.
Jekentaitė). Paminėtas taip
pat nuolatos Lietuvos filoso
finėje kultūroje dalyvaujantis
Ohio universiteto (JAV) profe
sorius Algis Mickūnas, psicho
logas A. Pašku9, politikos ana
litikas K Girnius, W. Džeimso
palikimo
tyrinėtojas
K
Skrupskelis. Paminėti taip
pat E. Levinas ir A. Lingis,
kuriuos su Lietuvos filosofija
sieja galbūt pavardžių galū
nių bendrumas. Tai buvo pir
mas bandymas aptarti Lietu
vos filosofinį gyvenimą ang
liškai. Tikėkimės — ne pasku
tinis.
J ū r a t ė Baranovą

27, virš paplūdimio įgyjama reiškia, kad valstybė palaiko
teisė iškelti mėlynąją vėliavą. religines bendrijos dvasinį,
Dėl šios teisės šiuo metu kultūrinį ir socialinį palikimą,
varžosi 21 valstybė ir daugiau tačiau jos nefinansuoja. Tradi
kaip 2,400 Europos paplūdi cinės religinės bendruomenės
mių. Iškėlus mėlynąją vėliavą, r gauna valstybės finansinę pa
iBNSi
paplūdimys įrašomas į tarp ramą.
* Iš 720 karių, kurie šie
tautinius turizmo katalogus.
Dabar ties Nida du kartus per m e t rudeni bus pašaukti at
mėnesį tikrinamas vandens likti privalomąją pradinę karo
švarumas, ir jo rezultatai vie tarnybą. 420 ją atliks Vidaus
reikalų ministerijos (VRM) vi
šai skelbiami.
(KD.Eltai
daus tarnybos I pulke, 180 —
* Seimas priėmė nutari VRM vidaus tarnybos II pulke
mą, k u r i u o suteikė valsty ir 120 — Valstybės sienos ap
bės pripažinimą
Lietuvos saugos tarnybos prie VRM pa
evangelikų baptistų bendruo daliniuose. Nuo 2003 m. •
menių sąjungai. Baptistai yra šauktiniai daugiau kalinių
pirmoji netradicinė religinė saugoti siunčiami nebus, o šią
bendruomenė, gavusi valsty užduoti vykdyti bus pavesta
bės pripažinimą Lietuvoje. Tai tik profesionalams.
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S i ū l o

d a r b ą
Reikalingas pagalbininkas su
gyvenimu (moteris arba vyras).
Yra atskiras butas
Privalo gerai kalbėti angliškai.
turėti vairuotojo teises
Tel. 847-647-8009.

Reikalingas jaunimas,
noriai ir efektyviai platinantis
REKLAMĄ.
Tel. 708-860-1463.

Ieškome vaikams auklės
Čikagos priemiesčiuose, kun
nerūko, moka vairuoti ir
susišneka angliškai.
Tel. 815-922-2876.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

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

Housekeeper and caregiver
fiill time.
Mušt eommunicate įn
English Mušt have good
references. Gold coast location
Tel. 312-255-1197 or
312-255-1919.

Window VVashers Needed!
40.000 per year. We need 100crews.
No exp. necessary. Will tiam. Mušt
have valid driver's Iicense and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

P a s l a u g o s
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BRISKI

A COMPLETE VVAREHOUSE AND SERVICE
CENTER FOR INDUSTRIAL MILL SUPPUES,
CONTRACTOR'S SUPPUES.
TOOLS «t MAINTENANCE ~-~~~~ . . " T * - Į

5919 ARCHER AVE..CHICAGO, IL 60638

773.767.2330
V y r ų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas.
Greitas, malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.

Ieško d a r b o

Mooreo&j
PATJSTS

Salone „Miražas" kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus I
vyrams ir moterims. Susitarus, *
atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas" tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9526.

sli
*
S a l o n e „Galerija" kosmetologe Audronė, turinti 2 5
metų darbo stažą, daro m a s a ž ą , veido valymą,
m a k i a ž ą , pedikiūrą, pašalina plaukus vašku (,,Wax")
ar elektrolizės būdu. Atvykite: 1 0 2 7 Burlington A v e . ,
D o v m e r s Grove. T e l . 6 3 0 - 5 1 2 - 0 2 0 0 ; m o b . 6 3 0 - 9 2 6 7 6 0 3 . Turintiems šį skelbimą, taikoma $ 1 0 nuolaida.

Vyras ieško bet kokio
darbo. Skambinti
tel. 773-395-8375.
Odeta ieško darbo su grįžimu
[ namus. Kalba angliškai, turi
automobilį. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-392-3677;
847-877-0498.
4.
52 m. moteris ieško darbo su
gyvenimu. Turi patirties senelių
priežiūroje Turi vairavimo teises,
rekomendacijas.
Susikalba angliškai.
Tel. 630-416-3273, Valerija.
įvairus
Padedame žengti pirmuosius
žingsnius Amerikoje.
'••Vairavimo teisės. Soc. Security,
parvežame iš O'Hare oro uosto.
padedame
susirasti gyvenamą vietą»»«
Tel. 708-870-3481.
MTCI siūlo:
2 men stomatologo padėjėjo
kursus tik sekmadieniais,
praktiką atliekant Amerikos
biure, kuriame dirba skirtingų
specialybių stomatologai,
jums patogiu laiku.
Išmoksite dirbti kompiuteriu,
sudaryti autobiografiją
(reziume) ir daug kitų dalykų.
Daugiau informacijos
tel. 847-392-8080.
Susikalbėsite rusiškai.
Jei esate vieniša, pavargote nuo
kasdieninės buities, o į senelių
namus nesinori, kviečiu gyvena į
savo namus šeimoje.
TeL 773-581-8982. Prašau palikti
žinutę lietuviškai.
Nebrangiai atlieku klasikinį
masažą visam kūnui,
šviesos ir spalvų pagalba
padedu esant depresijai.
nemigai bei baimės jausmui.
Tel. 708-415-4902, Marija.
MĖLYNĖS! MĖLYNĖS!
Galite pnsiuogauti palys arba pirkti jau
pririnktu. Važiuoti 1-94 iki Michigan
Exit 1 į New Buffalo. Toliau sekite
ženklus iki MIKĖS BLUBERRIES
Atsi vežkite uogoms krepšelius. Čia
graži vieta visai seimai pasidžiaugti
gamtoje. TeL 616-46»-2SW.

MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
į kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-925-4331.
ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOauO, NAMU SV0KATOŠ7
.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frenx Zapoks ir Ort Mgr Aukse
S. Kana kalba lietuviškai.

FRANKZAPOUS
3208 1/2 Wsst95th Street
TeL (708) 424-8654
(773)581-8654
STASYS'

CONS TRUC

TION

Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikes plytelės; "sidings",
•soffits', "decks". "gutters,\ plokšti
ir "shingie" stogai; cementas,
dažymą*. Turtu darbe draudimą.
S.Benetis tel. 630-202-5874;
i
690-241-1912
i
AMMSR CONSnrUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Licenscd, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,
teL 773-767-1929.

BSIUS&JE&
Pigiausi bittetal I UCTUVĄ
saSAS. HNHAM,
LUFTHANSA, K1M, LOT
TdL- 417-472-9742;
frm*M:tkfc«tot»dolarf>.com
Koraultedfes vUn, darbo,
mokslo, apgyvendinimo
klausiniais.

„STUDIOGr
Burr Rkjge (Salia Botek's)
* Naujausi kirpimai
ir modeliavimas
* Cheminiai sušukavimai
'Dažymai
* Vakarinės šukuosenos
* Malonus aptarnavimas,
patogus mašinų pastatymas
iriems Mertams 2ū% nuolaida
Kviesti Leną.
Tel. 630-323-6333
Visa, Master Card

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

GREIT

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street
Tel.: 773-776-1486
M o v i i K j ' ProfVsion.ilus
r . i u s t y m a s Č i k a g o j e ir ui
ĮOS r i b ų . P.»ruosi.uiu
n.imus p a r d a v i m u i ,
i š v e ž a m e senus d a i k t u s

šiukšles ir kt
Tel 6 J O 8 1 6 7 1 14

^JJjL RE/MAX
^REALTORS
0fFC.I771) 2 » - I7«l
(70t| 425 - 71S0
17731!

RIMAS

L.STANKUS

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

Dedame medines grindis,
darome „deck", staliaus ir
kitus smulkaus remonto
darbus. Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.Turiu draudimą.
Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Mūrininkų brigada atlieka
(vairius mūro darbus.
Tel. 708-218-4574, Kęstas.
V.A.L. Auto Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams nuolaidos. 3800 VV. 79 S t
T a 773-582-0183,773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Ontmfc

• Pensininkams nuolaida

<8> J j & istfrra
icnmsc, VOKEIUUCKNUONK, USA*
tarnai NORMOM R UŽS/MMIAI

uwu\um,vmmm WKHB»V
PmUOulClBffONKSlORTBiS

8B01S.g1WAVt,aWOGEVgW.ll«)«S5

4738 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWWMAZEIKA.COM

Alexander J. Mockus,
LTD
Realtors
„BUD" BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. 773-767-6655 mob.: T73-259-3383
Fas 773-767-9*18
Tefcu paslaugas pamuodant
ar perkant namus, butus.
žemes sklypą.Veltui
(kainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansine paskolą.

O'FLAHERTY REALTORS
t BUILDERS, Ine.
Kompąnte pagal josų užsakymą
stato naujus namu*.
GRA2INA JONAVICIENĖ
708-430-1000

708-598-6501

9201 S. Cicero
Oak Uwn. Illinois 60453
Būtinas* (708) 423-9111
Voce Mail (708) 233-3374
Fax (708) 4234235
Pager (312) 707-6120
Res 708*423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste ir priemiesčiuose

New Vision
Bus.: 708-361-O8O0
Vott!vfc*77M5*78»
Fax: 708-961-9618
DANUTĖ
MAYER
Jei nonte parduoti ar pirkti namus
mieste ar pnemiesciuose, kreipkitės i
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Siūlo

išnuomoti

Išnuomojamas 4 kambarių,
2 miegamųjų butas
nuosavame name Čikagoje,
prie 63-ios ir Pulaski gatvių.
Tel. 773-776-8818.

mob. 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2
jonaviciusOhome.com

Parduoda

FOR SALE
butas (condo), located Downtown
Kaunas. Lithuania (Old Embassy
Row area). Consisting of two (2)
bedrooms, Iiving room. servam
Ouartars, balcony. rear parking,
basement storage, etc.
Mr. L. Stanevičius, famous
lithuanian actor, now deceised, was
the owner for many years, now
being sold by his daughter
For additional info. call:
USA 1-727-570-9798;
Lithuania 011-3707-22-54-85;
e-mail: danajsdana@aol.com

Išnuomojamas 2 miegamųjų.
5 kambarių butas VVestchester
priemiestyje. $850 per mėnesį.
Skambinti tel. 708-531-98096.
Išnuomojamas
apšildomais 4 k a m b .
1 mieg. butas 67 & VVhipple apyl.
$415 į mėn. + „security"
T e l . 773-434-4543

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

'aus to LITHUANIA
'fim20.9 e/min

*********»******•****•****•***********•**•**#**»»**#**•

JBUdENT 3NSIUIKANOS; A<QBEtCTr
4315 W. 63 r d S t , CHICAGO. IL 60629
773-735.3400
4738 W. 103 rd ST., OAK LA WN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

Accent
Homefinders

21.

SWaV

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

Tel.: 630-205-9262
Pager. 773-260-3404
E-maU: amikulisOusa.com
Įvairu* nekJtnoJarras turtą*
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui t e l 630-774-1025.

turtas

f Audrius Mlkulfs

PARDUODA

.a—

m*r*fv*F
Kviečiame apeiankyti salone

Nekilnojamasis

P a s l a u g o s

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

For information call Long Distance Post.

1-800-449-

WWW IPPOST.COH
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LIETUVA 2001

ixfolw^*-tinto

Pigiausios kainos skrydžiams į
VILNIŲ
vasarą iš Nevv 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*
VYTT0URS@EARTHLINKNET
WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

35 ha 40 svečių
m

ifKltt.—

How easy Is lt to
As easy as SAS.
40 td 6 0 svečių,

From Chicago we offer dally servlce to Vintus
wttti a hasste free oonnectton through our
Copenhagen AJrport And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
FlndoutJusthow easy we can makeyour
next trlp to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam mHeage credlt
wtth Unlted's Mileage Plūs* or SAS'
EuroBonus" freouent flyer program,
For Information on spedal rares and
schedutes contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or vbtt us at
www.scarKllrtavlan.net

l*»OKi'TOOH
eoikiioosvecki

ivūirtimu progom

-'•4~~-

Ar mėgstate iokti?
Šokiai vyksta
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir
sekmadieniais groja
10 Žmonių orkestras
(galite pasitobulinti
šokio mene - vyksta
pamokos)

lį »K;l^'-Ail^.

100 iri 13S svečių

mm
IMiVjMTH
125rto176 svečių

mmmm
2251d 550 tVCtų

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6 2 1 6 VV. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 60638
T e l . 773-581-8500
•
•
•
•

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas—"catered"
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
BAKEraeJNAcJ

If s Scandlnavlan

.

350 N. Clark, Chicago, n 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Sevaitgal) uždaryta
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JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba

Su liūdesiu pranešame, kad po sunkios ir ilgos ligos,
2001 m. liepos 17 d., 2 v.p.p., mirė

Ruolia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

A. t A.
EMILIJA BRIZGIENĖBANIUKAITYTĖ

KĄ TURITE ŽINOTI, JEI JŪSŲ SOCIAL
SECURITY GAUNAMUS PINIGUS —
PENSIJĄ TVARKO JUMS PASKIRTAS
GLOBĖJAS
Kodėl jus turite turėti Soc.
Sec. paskirtą jums globėją?
Yra daug priežasčių, kodėl
Soc. Sec. įstaiga nusprendžia,
kad asmeniui reikia globėjo
atstovo. Paprastai yra dėl to,
kad Soc. Sec. įstaiga yra gavu
si informaciją, kad asmeniui
reikalinga pagalba tvarkyti jo
pinigus, tvarkyti kasdienius
buitinius reikalus.
Ką globėjas daro? Paskirtas
atstovas gauna Soc. Sec. mo
kėjimus, skirtus jums, ir pri
valo naudoti tuos pingus mo
kėti už jūsų:
1. pastogę, elektrą, dujas,
telefoną ir pan.
2. maistą,
3. gydymo ir dantų priežiū
ros išlaidas,
4. jums reikalingus asme
ninius reikmenis,
5. drabužius,
6. jei esate invalidas, už
reabilitacijos išlaidas.
Po to, kai visi šie mokesčiai
yra apmokėti, globėjas liku
sius pinigus gali naudoti už
silikusioms neapmokėtoms są
skaitoms apmokėti paremti
jūsų artimuosius, apmokėti,
už jūsų pramogas. Ir jei dar
yra likę pinigų, globėjas turi
tuos pinigus taupyti jums.
Globėjas turi vesti tikslius už
rašus, kiek, kam ir kur mo
kėjo, .ir. .apie tai reguliariai
pranešti "Soc. Sec. įstaigai. Jū
sų globėjas ta informacija turi
pasidalinti ir su jumis.
Jei jūs esate senelių na
muose ar ligoninėje, globėjas
užmoka už jūsų priežiūrą ir
duoda jums pinigų asme
niškiems reikalams.
Ką turite pranešti savo
globėjui? Savo globėjui turite
pranešti, jei:

•

1. gavote darbą ar nustojote
dirbti,
2. pertikėlėte į kitą gyve
namą ją vietą,
3. vedėte (ištekėjote),
4. gavote pinigų iš kitų šal
tinių,
5. išvykote iš JAV,
6. patekote į kalėjimą,
7. buvote paguldytas į ligo
ninę,
8. sutaupėte pinigų,
9. gavote vaistuos ar kurios
įstaigos paramą,

10. nebesate invalidas —
neįgalus (jei jūsų Soc. Sec.
mokėjimai yra mokami invali
dumo atveju).
Jei jūs arba jūsų globėjas
nepraneša apie bet kurį iš
aukščiau paminėtų faktų, t.y.,
apie pasikeitimą jūsų gyve
nime Soc. Sec. įstaigai, jums
gan būti mokama daugiau,
negu jums iš tikrųjų priklau
so. Tuomet jums gali prireikti
tuos pinigus grąžinti, ir jūsų
mokėjimai iš Soc. Sec. įstaigos
gali būti nutraukti.
Kaip jūs pasirenkate sau
globėją?
Soc. Sec. įstaiga paprastai
stengiasi globėju jums parink
ti ką nors, kas jus pažįsta ir
nori jums padėti. Soc. Sec.
įstaigos pagrindinis rūpestis
yra — kad globėjas galėtų jus
dažnai matyti ir žinotų, ko
jums reikia. Dėl to, jei gyve
nate su kuo nors, kas jums pa
deda, Soc. Sec. įstaiga papras
tai tą asmenį parenkta jūsų
globėju. Tai gali būti šeimos
narys, draugas, teisėtas glo
bėjas ar advokatas. Kartais
socialinių patarnavimų agen
tūros, senelių namai ar kitos
organizacijos pasiūlo būti tais
globėjais. Jei jūs turite ką
nors, ką norėtumėte turėti
savo globėju, praneškite Soc.
Sec. atstovui ir Soc. Sec.
įstaiga atsižvelgs į jūsų pagei
davimą.
O kas atsitinka, jei jūs nesu
tinkate su Soc. Sec. įstaigos
nuosprendžiu siųsti jūsų mo
kėjimus globėjui. Tada Soc.
•Sec. atsiųs jums laišką, ku
riame praneš, kad Soc. Sec.
įstaiga nusprendė mokėti jūsų
Soc. Sec. mokėjimus globėjui,
o jei jūs esate nepatenkintas
tuo globėju, jūs turite per 60
dienų
pasiųsti Soc. Sec.
įstaigai laišką, kuriame turite
išreikšti savo nesutikimą.
Jei jūs gaunate Soc. Sec.
mokėjimus ir turite skirtą
globėją, jūs galite paprašyti
kito globėjo, kuris atstovautu
jums. Jūs tada turite pranešti
turimam globėjui, kad norite
kito asmens jums atstovauti.
Asmuo, kuris pagal jūsų norą
taps jūsų nauju globėju, turi
užpildyti prašymą Soc. Sec.

SENATVĖ TAPO PROBLEMA
Tęstinio leidinio „Filosofija.
Sociologija" (leidžia Lietuvos
mokslų akademijos leidykla;
A. Goštauto 12, 2600, Vilnius)
2000 m. 1 nr. daugiausia
dėmesio sutelkta ties socialine
problematika. Jūratė Guščinskienė ir Aurehja Novelskaitė
(Kauno technologuos universi
teto Administravimo fakulteto
Viešojo administravimo kated
ros docentė ir doktorantė)
straipsnyje „Senatvės, kaip
socialinio instituto, raiškos
Lietuvos visuomenėje įžval
gos".
„Pats senatvės reiškinys XX
amžiuje smarkiai pakito ir da
rosi vis problemiškesnis tiek
išsivysčiusioms, tiek besivys
tančioms valstybėms", - sako
autorės.
Pasaulinė sveikatos organi
zacija (PSO) siūlo suaugusio
žmogaus gyvenimo amžiaus
tarpsnius skirstyti į tokias
grupes: iki 44 metų - jaunas;
45-59 metai - vidutinis am
žius; 60-74 metai - pagyvenęs,
bet asmuo dar aktyvus; 75-90
metų - senas; 90 metų ir dau

giau - ilgaamžis.
XX amžiuje industrializuo
tose valstybėse labai pa
daugėjo pagyvenusio amžiaus
žmonių. Tai paaiškinama ci
vilizacijos pokyčiais - indust
rializacijos ir modernizacijos
didėjimu. Lietuvoje 1996 m.
pensininkai ir invalidai su
darė 20,9 proc. visų šalies gy
ventojų. Paskutiniajame XX
amžiaus dešimtmetyje pensi
nio amžiaus gyventojų buvo
724,1 tūkst. - 1991 m. ir 750,3
tūkst. 1995 m. Autorės teigia,
kad „Lietuvos vyresniojo am
žiaus gyventojai yra išmokę,
kad valstybė privalo jais
rūpintis. Todėl... sąlyginai ga
lima teigti, kad pagyvenusių
visuomenės narių santykis su
valstybinės valdžios instituci
jomis paaštrėja. Tai patvirtina
ir įvairių piketų, mitingų, kitų
masinių protesto akcįjų prieš
vyriausybės sprendimus daly
vių amžiaus struktūra: daugu
ma dalyvių yra pagyvenę ar
vyresnio amžiaus piliečiai".
Buvo apklausta tam tikra
grupė Kauno moterų. 43,9

Žmones nemoka elgtis per karitymetį, sako ligonių apgulti Lietuvos gydytojai. V. Gulevieiaua (ELTA) nuotr.

įstaigoje.
Kas darytina, jei galvojate,
kad jūsų globėjas neduoda
jums pakankamai pinigų jūsų
išlaidoms? Jūs ir jūsų glo
bėjas, turite aptarti, kaip jūsų
pinigai bus leidžiami. Jūsų
globėjas turi jums parodyti,
kiek pinigų gaunate iš Soc.
Sec. įstaigos ir kiek tų pinigų
jis ar ji išleidžia jūsų reika
lams. Tada jūs turite pasitarti
su savo globėju, kaip jūs no
rite panaudoti savo pinigus.
Jūsų globėjas gavo dideįį
jūsų čekį už nedamokėtus
jūsų mokėjimus praeityje.
Kaip tie pinigai turėtų būti
išleisti. Kartais, kol prade
dame gauti Soc. Sec. mokėji
mus, kol jie būna patvirtinti,
praeina nemažai laiko. Kai
taip atsitinka, jūs galite gauti
iš karto didelę sumą. Kada
taip atsitinka, jūsų globėjas
turi leisti pinigus jūsų dabar
tiniams reikalams: mokesčiui
už nuomą, maistą, baldus ir
kitoms išlaidoms: Likusieji pi
nigai gali būti naudojami me
dicininiams patarnavimams,
jūsų lavinimuisi, namų taisy
mui ar susidariusioms sko
loms padengti. Jei jūsų gauna
ma suma už praėjusį laiką yra
didesnė, negu jūsų visi meti
niai mokėjimai sudėjus kartu,
tada jūsų mokėjimai bus
siunčiami jums keletą kartų
mažesnėmis sumomis.
Jei jūs gaunate SSI mokė
jimus, jūs negalite turėti dau
giau kaip 2,000 dolerių gry
nais ir turto — kito negu auto
mobilis ar namas. Savo
gautus mokėjimus už praeitą
laiką turite išleisti per 6
mėnesius, taip kad jūsų turi
mi pinigai neviršytų 2,000 do
lerių. Jei to nepadarote, jūs
gaunate daugiau, negu jums
proc. apklaustųjų gauna 110200 Lt. pensiją; 42,1 proc. gau
na 201-300 Lt. Net 63,2 proc.
moterų nurodė, kad jos gyve
na tik iš pensijos. 26,3 proc.
nurodė, kad gauna ir kitokių
pašalpų, o dirbo iš jų - 7 proc.
Didelė dalis moterų buvo labai
nepatenkintos (15,8 proc.)
arba nepatenkintos
(38,6
proc.) savo materialine padė
timi. Patenkintų ir visiškai
patenkintų buvo 31,6 ir 3,5
proc. Daugiausia apklaustų
moterų turėjo pradinį ar ne
baigtą vidurinį išsilavinimą
(47,4 proc.), kiek mažiau (33,3
proc.) nurodė turinčios spe
cialųjį vidurinį ar vidurinį
išsilavinimą. Nebaigtą aukš
tąjį ar aukštąjį išsilavinimą
turėjo tik 19,3 proc apklaustų
moterų.
Apklausta
buvo
1920-1936 m. gimusių 50
kauniečių, atrinktų atsitik
tinės atrankos būdu pagal
„Sodros" sąrašus.
Kad senyvo amžiaus socia
linė grupė yra problemiška,
įrodo suaktyvėjęs dėmesys šiai
grupei beveik visose pasaulio
visuomenės bendruomenėse,
sako studįjos autorės. A.VJ&.

priklauso, ir SSI mokėjimai
jums gali būti sustabdyti.
Jei jūs turite klausimų dėl
globėjo skambinkite Soc. Sec.
įstaigos nemokamu telefonu
— 1-800-772-1213 nuo 7 vai.
ryto iki 7 vai vakaro darbo
dienomis. Jei neprigirdite ar
visai negirdite, skambinkite
nemokamu TTY nr. 1-800325-0778 nuo 7 vai. ryto iki 7
vai. vakaro darbo dienomis.
Arba skambinkite vietinei
Soc. Sec. įstaigai nuo 9 vai.
ryto iki 4 vai. po pietų darbo
dienomis. Jūs galite susisiek
ti taip pat jr kompiuteriu.
www.ssa.gov. •
Naudotasi Soc Sec
dtiaga.

* Tarptautiniame Palan
gos oro u o s t e keleivių srau
tas per pirmus šešis šių metų
mėnesius išaugo 30 proc., pa
lyginti su tuo pačiu praėjusių
metų laikotarpiu. Per sausįbirželį Palangos oro uosto pa
slaugomis pasinaudojo apie
20,000 keleivių. Birželį pa
siektas rekordas — per mėne
sį aptarnauta 5,600 keleivių,
rašo dienraštis „Vakarų eks
presas". Kiekvieną savaitę Pa
langoje nusileidžia 30 regulia
riųjų skrydžių lėktuvų. Šiais
metais Palangos oro uoste
pirmą kartą nusileido užsienio
kompanijų „Finnair" ir SAS
lėktuvai bei italų orlaivis „DC
83".

Mylimas Tėvelis, Senelis, Prosenelis, Dėdė, Uošvis ir
Mokytojas
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Velionė gyveno Hickory Hills, IL. Gimė Lietuvoje,
Kėdainių apskrityje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: vyras Petras, sūnūs Antanas, Romualdas
ir Vincas su šeimomis; duktė Vida su šeima; seserys Brone
su šeima ir Jane bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
A_a. Emilija bus pašarvota liepos 22 d., sekmadieni, nuo
3 v.p.p. iki 8:30 v.v. Petkus laidojimo namuose, Lemont,
IL, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). Laidotuvės
pirmadienį, liepos 23 d. Iš laidojimo namų velionė bus
atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią,
kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
Mišių a.a. Emilija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba Jesuit
Fathers-Baltic Project.
Nuliūdusi šeima.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
r.petkusfuneralhomes com

Prt numeruokime ir skaitykime „DR,

A L V V A Y S VVITH FLOVVERS!
* Skintos ir vazoninės gėlės
* Vainikai, krepšeliai
Ęu
* Vestuvinės ir proginės puokštės
^
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei
Lietuvoje

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas)
8015W.79St.,Justtee,IL
UETUVHJ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNCA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

KAZYS GRICIUS
Mirė 2001 m. liepos 19 d., Livonia, MI. Velionis gyveno
Dearbom Heigfats, MI. Gimė 1905 m. kovo 1 d. Liudorių
vienkiemyje, Kuršėnų valsčiuje, Šiaulių apskrityje. 1928
m., baigęs Marijampolės pedagoginius kursus mokytojavo,
o vėliau buvo Raudėnų, Bartininkų ir Tauragės pradžios
mokyklų vedėju. Į JAV, Detroitą atvyko 1949 m.
Mokytojavo LB „Žiburio" lituanistinėje mokykloje.
Giliame liūdesyje liko: dukra Gražina ir žentas Viktoras
Ankai; anūkė dr. Danutė ir jos vyras dr. Gary; proanūkai
Audra ir Vytas; dukra Celestina ir žentas Petras Mikstai;
anūkai Linas ir Rimas su žmona Kristi; sūnus Algis ir
marti Kathy Griciai; anūkai Algis Jr. su žmona Kelly ir
proanūkai Algis ir Nicole, Susan su vyru Steven, Cindy su
vyru Kevin ir Lisa; dukra Virginia ir žentas Algimantas
Janusiai, anūkas Algimantas II su žmona Michelle ir
proanūkai Algimantas m ir Lucas; dukterėčia Onutė ir
vyras Povilas Savickai su šeima; dukterėčia bei krikšto
dukra Mikalina Stravinskienė bei daugiau giminių
Lietuvoje.
A.a. Kazys pašarvotas penktadieni, liepos 20 d., RG &
GR Harris koplyčioje, Livonia, MT. Šeštadienį, liepos 21 d.
velionis bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kurioje
10 v.r. bus aukojamos gedulingos iv. Mišios už velionio
sielą. Po Mišių a.a. Kazys bus palaidotas Holy Sepulchre
kapinėse šalia savo žmonos a.a. Juzės.
Nuliūdusi šeima.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
GĖRALO F. DAIMID
4330 So. Callfornia
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Ave.
9900 W. 143 St.
5200 W. 95 St.
Orland Park, IL
Oak L a w n , IL
12401 S. Archer Ave.
(A Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE
ORLAND PARK 9900 W. 143 St.
ALL PHONES

1-708-430-5700

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zapandrienė.
Ttf. 318-664-1275.

PETKUS & SON
Mūsų mielai draugei

A,tA.
EMILIJAI BRIZGIENEI
po ilgos, sunkios ligos mirus, reiškiame gilią užuojautą
jos vyrai PETRUI, vaikams, jų šeimoms bei kitiems
artimiesiems.
Buvusios bendradarbės Šv. Kryžiaus

ligoninėje:

Tina Brazieni
Aldona

Juozevičienė

Marija MarkuUenė
Marytė

Miklienė

Irena Slavinskienė
Jovita Strikienė
Vida Tumasonienė
Emilija

Valančienė

FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W 87 ST
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
.petkurfuneralhomes.com

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
1 708 6 5 2 5 2 4 5

DRAUGAS, 2001 m. liepos 21 d., šeštadienis
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B i r u t ė Lesevičius, gyve
nanti Chicago, IL. siųsdama
„Draugo" pokylio bilietėlius
mūsų laikraščio paramai pri
dėjo 50 dol. Tariame nuoširdų
ačiū.

M a r ą u e t t e P a r k o apylin
Šakiečių klubo gegužinė
vyks liepos 29 d., sekmadienį, k ė s s a u g u m o k l a u s i m a i bus
12 vai. Saulių namuose, 2417 sprendžiami susirinkime, ku
W. 43 Str. Bus skanaus lietu ris šaukiamas liepos 26 d.,
viško maisto, veiks baras, gros ketvirtadienį, 7 val.v. St. AdKosto Ramanausko orkestras, rien mokyklos salėje, 7050 S.
veiks „laimes šulinys". Visus Washtenaw. Dabartinis pri
„ĄŽUOLIUKAS"
vačios apsaugos apylinkės pro
atsilankyti kviečia valdyba.
KONCERTUOS JAV
jektas
yra pratęsiamas kas 4
Švč. Mergelės Marijos Gi
„Ąžuoliukas", visos Lietuvos mimo parapijos bažnyčioje metai ir šiais metais reikalin
tarptautinio masto reprezen Marąuette Park kitą sekma ga jį pratęsti arba jo atsisaky
tacinis berniukų choras, JAV dienį, liepos 22 d., šv. Mišias ti. Prašome visus apylinkės
LB kvietimu atvyksta į Ame aukos kun. Kęstutis Ralys, Šv. gyventojus susirinkime daly
riką. Jų koncertai vyks Wa- Juozapo parapijos Vilniuje, vauti.
shington, DC, spalio 4 ir 5 d., Pilaitės mikrorajone, klebo •
Vyresniųjų lietuviu cent
New Yorke spalio 6 d., Cleve- nas. Tai naujas Lietuvos sos
lande spalio 12 d., Čikagoje tinės gyvenamųjų namų mik r e , „Seklyčioje-- liepos 25 d.,
spalio 14 d. Šiose vietovėse rorajonas, ir parapijai trūksta trečiadienį, 2 val.p.p. bus dai
dainininkus globoja LB apy patalpų vykdyti karitatyvinę nų popietė su muz. Faustu
linkės, padengia transporta- ir socialinę veiklą. Kun. K. Ra Strolia. Vėl su daina palydėsi
cines ir kt. išlaidas, o nuo spa lys kreipsis į Čikagos ti me taip greitai skubančias va
lio 15 d. iki spalio 21 d. „Ąžuo kinčiuosius, prašydamas pa saros dienas. Pasimatysime,
liukas" bus Salt Lake City, remti Šv. Juozapo parapijos padraugausime, išmėginsime
kur visą savaitę dalyvaus socialinio
centro
statybos laimę „laimės šulinyje". Kvie
čiame susirinkti ir linksmai
Utah valstijos chorų festiva užbaigimą.
praleisti trečiadienio popiete,
lyje ir bus išlaikomas to festi
Sally Undraitis, gyvenanti nes dar ne visos dainos išdai
valio
rengėjų.
Lemont, IL, prie sugrąžintų
Akordeonistas Raimondas Sviackevičius koncertuos ir Jaunimo centre,
„Ąžuoliuko" choro pakvieti „Draugo" rudens šventės bi nuotos. Atvykite!
Čikagoje, ir Pal. J. Matulaičio misijoje, Lemonte.
Draugo '
knygynėlyje
mas sudaro didelę finansinę . lietėlių pridėjo 40 dol. auką.
Vis d a r l a u k i a m e jūsų lai naštą LB apylinkėms, o taip Didelis ačiū už dosnumą ir dė
SKAMBĖS AKORDEONO
Knygynėli j a u p a s i e k ė ke
mikių ir prizų, kuriais su ma pat ir Lietuvos ambasadai, mesį!
MUZIKA
turios režisieriaus ir operato
lonumu papildysime ,,Draugo" nes atvyksta 40 asmenų, ku
Penktadieni, liepos 27 d.,
Illinois valstijos Menų ta riaus Arvydo Baryso nufil
gegužinės „dovanų skrynią". riems reikia apmokėti kelio
7:30 val.v. Čikagoje, Jaunimo
ryba (Illinois Arts Counril muotos vaizdajuostės lietuvių
Iki rugpjūčio 19 d. beliko vos nes ir nakvynes.
centre, po visų sunkių savai
(IAC)) skelbia konkursą meno ir anglų kalbomis.
daugiau kaip trys savaitės!
JAV
LB
tuo
tikslu
ruošia
lei
Filmas „Lietuviškas kalen
tės darbų kviečiame atsipūsti
stipendijoms gauti. Iki rugsėjo
Paskubėkite!
dinį,
kuriame
bus
spausdina
dorius"
aprėpia keturis metų
ir smagiai praleisti laiką su
1 d. pareiškimus kviečiami pa
mi
organizacijų
ir
tų
asmenų,
J
.
T
E
F
F
T
LANKYSIS
laikus,
jame
vaizduojami uni
jaunu, talentingu akordeonis
teikti amatų, etninio ir folklo
kurie
finansiškai
parems
BALZEKO
M
U
Z
I
E
J
U
J
E
kalūs
lietuviško
kaimo vaiz
tu iš Lietuvos Raimondu
rinio meno, pjesių, filmų sce
„Ąžuoliuko"
gastroles,
sveiki
dai,
žmonių
gyvenimas,
dar
Sviackevičiumi, kuris atvyks
Šių metų rugpjūčio 13 d., nimai. Vieno puslapio kaina narijaus rašymo ir vaizduoja bas, glaudžiai persipynęs su
ta tiesiai iš svarbaus festivalio pirmadienį, 12:30 vai. popiet
mojo meno sričių atstovai. Iki
— 100 dol. Sveikinimo tekstą gruodžio 1 d. pareiškimus pa tradicijomis, papročiais, apei
Texas valstijoje.
Balzeko lietuvių kultūros mu ir čekį prašoma siųsti Lithuagomis,
tradicinės-ritualinės
Šis jaunas akordeonistas jau ziejuje
Čikagoje
lankysis nian American Community, teikti turi choreografijos, vai Vėlinių, Užgavėnių, Joninių
sugebėjo pasireikšti Lietuvos Jungtinių Amerikos Valstijų
dybos, muzikos kompozicijos,
koncertiniame gyvenime. Jis - ambasadorius Lietuvai John Inc., 2711 W. 71st St., Chica<- fotografijos, poezijos, prozos šventės. Šiame 45 minučių fil
bene pirmasis akordeonistas, Tefft. Ambasadoriaus viešna go, IL 60629.
menininkai. Galima prašyti me būdingas lietuviško kaimo
Lietuvoje pradėjęs propaguoti gės tikslas yra susitikti su
tik vienos rūšies stipendijos. žmonių gyvenimo būdo, papro
JAV
LB
KULTŪROS
originaliąją šiuolaikinių kom Amerikos lietuvių organizaci
Stipendijos prašytojas turi bo čių poetizavimas.
TARYBOS
PREMIJOS
27 minučių filmas „Lietuvos
pozitorių muziką. Atlikėjo dė jų atstovais, lietuviškąja vi
ti arba JAV pilietis, arba nuo
mesys šiuolaikinių autorių kū suomene, pasidomėti, kokios
latinis šalies gyventojas, jis liaudies buities muziejus" JAV LB Kultūros taryba taip pat turi būti Illinois vals gyva mūsų krašto istorija, at
riniams ypač padėjo studijuo yra pagrindinės lietuvių pro
praneša,
kad 2001 m. premi tijoje pragyvenęs ne mažiau spindinti Aukštaitijos ir Že
jant įvairiose Vakarų Europos blemos, bei supažindinti su
joms
skirti
sudarytos šios ko kaip vienerius metus. Stipen maitijos, Dzūkijos ir Suvalki
aukštosiose mokyklose.
Jungtinių Valstijų politika misijos:
Neseniai R. Sviackevičius Lietuvoje.
dijos paraiškos pavyzdį ir dau jos etnoregionų netolimos pra
Dailės - pirmininkė Vanda giau informacijos įsigysite in eities buitį ir kultūrą. Auto
koncertavo „Sugrįžimų" kon
JAV ambasadoriumi Lietu
certe balandžio 29 d., kur susi vai John F. Tefft tapo 2000 m. Aleknienė (226 White Fawn ternete rose@arts.state.il.u8 ar riaus kamera į mūsų krašto
buities muziejų pažvelgia vi
laukė didelio pasisekimo. Už .rugpjūčio 30 d. Jungtinių Vals Tr., Downers Grove, IL www.state. U. us /agency I iac
šį pasirodymą jam buvo pa tijų Užsienio tarnyboje John 60515);
taip pat tel. 312-814-4991, 1- sai kitu kampu, suteikdama
Žurnalisto, spaudos dar 800-237-6994. Rugpjūčio 2 d. jam gyvybę. Čia drožiama, žiereikšta prezidento V. Adam Tefft dirba nuo 1972 metų.
buotojo
- pirmininkas Juozas
džiama, pinama, dainuojama.
kaus padėka.
Prieš atvykdamas į Vilnių, jis Žygas (9604 S. Karlov, Oak 12 vai. ir rugpjūčio 14 d. 5:30
„Kuršių Nerija" - 40 minu
Sekmadienį, liepos 29 d., 5 yra dirbęs Jeruzalėje, Buda
val.p.p. Illinois menų tarybos
val.p.p. Palaimintojo J. Matu pešte, Romoje ir Maskvoje. Lawn, IL 60453);
pastate (Illinois Arts Council, čių dokumentinis filmas, pa
Radijo darbuotojo a r ra James R. Thompson Center, sakojantis apie Kuršių Nerijos
laičio misijos koplyčioje, Le Taip pat yra užėmęs įvai
dijo
programos - Violeta 100 W. Randolph, lOth Floor, susidarymą, jos praeitį ir da
monte, PLC, girdėsime klasi rius postus Valstybės depar
Drupaitė-Cole
(303 Primrose, Suite 500, Chicago) bus ren bartį, apie nepaprasto grožio
kinę akordeono muziką.
tamente JAV sostinėje Va Aurora, IL 60504);
giami seminarai, padėsiantys gamtos stebuklus, šio krašto
Dalį surinktų aukų jaunasis šingtone.
Lituanistinės
mokyklos stipendijų prašytojams užpil žmonių buitį ir kultūrą.
menininkas žada paaukoti
Ambasadorius J. Tefft yra
Filmas „Baltijos gintaras"
Valdovų rūmų Vilniuje atkūri kilęs iš Madison miesto Vis- mokytojo - JAV LB Švietimo dyti paraiškas.
tarybos pirm. Dalilė Polikaipraturtina mūsų kuklias ži
mui.
consin valstijoje. Bakalauro
knygynėlyje nias apie reto grožio gamtos
Dėkojame dr. Meilutei Bis- laipsnį jis įsigijo ; Marąuette tienė (1501 Valecroft Ave., ,,Draugo"
kūrinį, atskleidžia tolimą gin
kienei, sutikusiai priglausti ir universitete Visconsin valsti VVestlake Village, CA 91361).
taro atsiradimo priešistorę, jo
pagloboti jaunąjį menininką. joje, o magistro laipsnį iš isto Kandidatus kviečiame siūlyti
plitimo Europoje ir pasaulyje
O Aras Biskis, aistringas džia rijos — Georgetown universi iš lituanistinių mokyklų mo
kytojų, kurie ilgus metus dir
kelius. Sukurta erdvė, gamtos
zo muzikantas, žada pasi tete Vašingtone.
bo arba tebedirba mokytojo
gyvastingumas, vaizdų plasti
kviesti Raimondą į labai seną
Ambasadoriaus J. Tefft vieš vedėjo darbą, pasižymėjo lie
ka, kompozitoriaus Giedriaus
džiazo klubą, kurį kažkada
nagę surengė JAV Valsty tuviško švietimo, vadovėlių
Kuprevičiaus muzika 20 mi
lankė įvairiausio plauko Čika
bės departamentas kartu su bei knygų leidimo srityje.
nučių filmui suteikia poetiš
gos žmonės ir pamėginti ,,paBalzeko lietuvių
kultūros
Premijoms kandidatus iš
kumo, meniškumo, mezga
džiazuoti" kartu.
muziejumi. Norintys dalyvau JAV gyvenančių tarpo siūlo
nuoširdų dialogą su žiūrovu.
Kviečiame visuomenę palai
ti susitikime su ambasadoriu lietuvių visuomenė. Pasirašy
A. Baryso filmai - originali
kyti jaunąjį menininką R.
mi prašome registruotis te tame su siuntėjo adresu laiške
dovana giminėms ir draugams
Sviackevičių ir atsilankyti į jo
lefonu 773-582-6500 iki rug komisijai pristatoma: kandi
Jau kurį laiką Lietuvos įvairių švenčių proga, tai taip
koncertus. Tikimės, kad liksi
pjūčio 10 d. Susitikimo metu dato vardas, pavardė, adresas, operos dainininkė Violeta Ur- pat puikus supažindinimo su
te nenusivylę. Koncertus ren
bus vaišės. Mokestis — 17.50 telefonas ir bent trumpai raš manavičiūtė-I rmana garsina Lietuva būdas filmus dovano
gia JAV LB Kultūros taryba
dol.
tu apibūdinama siūlomo kan Lietuvos vardą pasaulyje. Žy jant konferencijų, seminarų,
kartu su Meno mokyklėle.
Balzeko lietuvių kultūros didato asmens veikla. Pasiūly mus dirigentas Riccardo Muti simpoziumų, kitų susitikimų
Marija Remienė
muziejaus adresas: 6500 S. mus siųsti iki rugsėjo 15 d. sake, kad lietuvių dainininkė metu. Filmų kaina - 20 dol.,
ALRK Moterų sąjungos Pulaski Rd. Chicago, IL atitinkamiems komisijų pirmi „šiuo metu, ko gero, gražiau su persiuntimu — 23.95 dol.
48-asis suvažiavimas vyks 60629. Už muziejaus pastato ninkams.
sias mecosopranas pasaulyje".
rugpjūčio 23-26 d. Čikagoje. yra nemokama automobilių
Marija Remienė Savo susižavėjimą V. UrmaKllftlllf *ff BfltlIlS
Čikagos apygarda kviečia na pastatymo aikštelė. Maloniai
JAV LB Kultūros tarybos navičiūte R. Muti patvirtina
kviečiame.
res dalyvauti.
pirmininkė
nuolatiniais kvietimais dai
nuoti garsiajame Milano teat
re „La Scala" 2001 m. įvyko
.
dar vienas nepaprastos svar
bos žingsnis dainininkės kar
jeroje - ji debiutavo garsiau
*
sioje New Yorko koncertų sa
•••<£&<>
lėje „Carnegie Hali" ir „Met
•4Mfe HB^BaT*
•
ropolitan Optra" teatre. Šiais
metais ji koncertavo ir „Chi
7
cago
Symphony Orchestra" sa
* y 'f
Gl% *i?\ I
lėje. Kompaktinėje plokštelėje,
kuri buvo įrašyta V. UrmanaV »'
vičiutės koncerto Vilniuje me
i
tu,' pateikiama unikali solo
dainų
programa,
kurioje
skamba F. Schubert,
J.
Brahms,
F.
Poulenc,
R.
•^^^^Hanžal
Strauss, G. Meyerbeer, J.
Gruodžio kūryba. Kompakti
AI.Kk Moterų sąjungos 3 kuopos surengta Svontkclionf i Sv Teresėle Šventovę Dalyvavo Cikados apygardos 3nės plokštelės kaina - 17 dol.,
20-T"i kuopti ivtrt's ir svp^iai Serlint antra iŠ oV.'mps
Angelą I>"-finskienė, 3 kuopos pirmininke. iSvykos or
su
persiuntimu - 20.95 dol.
ganizatorč.
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Sveikiname gerbiamą sesele.
PERPETUA GUDAVIČIŪTĘ,
SSC,
jubiliejinio šimtojo
gimtadienio proga. Linkime
geros sveikatos ir
Aukščiausiojo palaimos jos
gyvenime ir veikloje.

Filatelistų draugija
„Lietuva"
J2jgfBMaMBJBJ5iaaMBEMa
• Almos fondas
A.a. Onos Kažemėkaitienės, Racine, WI, mirties atmi
nimą pagerbdami, James ir
J a n e t Demme, Bartlett, IL,
aukoja $50. Anksčiau šia liūdna
proga buvo atsiųsta $770, tuo
būdu viso Lietuvos vaikams
paaukota $820.
Almos ir Lietuvos vaikų
vardu reiškiame užuojautą
velionės vyrui ir artimiesiems,
o aukotojams dėkojame! Aukos
nurašomos nuo mokesčių. Tax
ID 36-4124191. Čekius rašyti
„ L i t b u a n i a n O r p h a n Care",
pažymint, k a d s k i r t a Almos
fondui. Siųsti: 2711 West 71
St., Chicago, IL 60629.
• Namams p i r k t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West C e r m a k R o a d .
TeL (773) 847-7747.
• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant
atvykstame į namus.
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI1 Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VTDEO
3533 S. A r c h e r Ave., Chi
cago, DL 60629. TeL 773-9279091. Sav. P e t r a s Bernotas.
• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629, tel.
773-476-2655. Prenumerata
metams: JAV-bėse, $15, kitur
$25. Išeina 8 kartus per metus.
Tai vertinga dovana įvairiomis
progomis.
• Prieš užsisakydami
p a m i n k l ą aplankykite S t .
Casimir Memorialą, 3914 W.
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidavimą, brėžinius.
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
jis padarytas, kaip jau buvo
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
Vilimas Nelsonai. TeL 773233-6335.
• A.a. J o n o K e l e č i a u s
a t m i n i m ą p a g e r b i a n t , jo
žmona Stasė Kelečienė „Sau
lutei" atsiuntė $145, kuriuos
suaukojo R. Berner, J. G. Rau
doniai, A.L. Valavičiai, R. Robertson, R. J. Mozoliauskai, S.
Foti, L.R. Narbuciai. „Saulutė"
dėkoja už paramą vargingai
gyvenantiems vaikučiams Lie
tuvoje ir reiškia nuoširdžią
užuojautą a.a. Jono Kelečiaus
artimiesiems.
• „Saulutė-*, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už
aukas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams
Lietuvoje. Aukojo: Ona Abromaitienė $100; Aldoam Ješmantienė $360; dr.'Walter
Jagiella $560. Labai ačiū!
„Saulutė" (SunHght Orphan
A i d ) , 4 1 9 W e i d n e r Rd.,
Buff alo Grove, IL 60089. TeL
847-537-7949. T a s IDf 363003339.

• Dr. W. ir Audronė J a giellai, Rome, GA, Lietuvoje
globoja daug našlaičių vaikų. Jų
paramai atsiuntė $700. Lietu
vos vaikų vardu dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas, 2711 West 71 Str.,
Chicago, IL 60629.
• Automobilio, n a m ų i r
l i g o s 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 P k ,
IL 60805-2325. TeL 708-4223455.
• Mamerto ir Gražinos
(Landsbergytės) Erčių 50
metų vedybų sukakties proga,
artimieji ir draugai šia gražia
proga sveikindami sukaktu
vininkus, aukoja Lietuvos vai
kams: $50 Teresė ir Algimantas
Landsbergiai ir sūnus Liudas
Landsbergis, Upper Marlboro,
MD; Dalia ir Rimas Šileikiai,
Hillcrest Estates, NY; Jadvyga
Matulaitienė, Hillcrest, NY;
$40 Sonata Petravičiūtė ir
Kęstutis Vasiliauskas, Richmond Hill, NY; $30 Olev Olesk,
Riverdale. NY; $20 Ritonė
Ivaška, Brokklyn, NY. Iš viso
šia gražia proga suaukota Lie
tuvos vaikams $240. Lietuvos
vaikų vardu sveikiname su
kaktuvininkus, o aukotojams
dėkojame! „ L i e t u v o s N a š 
l a i č i ų globos-- k o m i t e t a s ,
2711 West 71 Str., Chicago,
IL 60629.
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 c n t JAV, 24 vai.
p e r parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. TeL
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliui
IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimo* konsūltarijog Šeštadieniais

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SPulatkiRd., Chicago, O.60629
TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
NKMURA
A GIEDRIUS PI
PKNCTLA
Attornay at Law
Uemberfetonl Trial Bar
Ponner Aaat. State* Atteraar,
DuPaga Cotmty
Criminal, FaauĮraadChril Law
noun br Appottneat
Satarla, nttaMtia S9S10
i in Claiandoo Hiūe,
tOUT»wnAi»a)^^
W.WIIIWIhLi

••%

ADVOKATAS
Vytenis lietuvninkas
4536 W. 63 Street
ChkafO, IL 80629
(SkarMdgatvSt nuo „Drstigo")
T«L 77S-M4-0100.
TaL OS-187-0100,1 m o a t . IL

Advokatas
Jonas GibaMs
Chrfaoia-r
kriminalinaa br*oa
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