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Socialdemokratai aukos
asmenines lėšas
Valdovų rūmų atstatymui
Vilnius, rugpjūčio 24 d.
Paklaustas, kiek jis asme
(BNS) — Atmesdamas cen niškai ketina paaukoti, G. Kir
tristų kritiką, jog Lietuvos so kilas sakė: „Manau, kad vieną
cialdemokratų partijos (LSDP) atlyginimą paaukosiu". Tai,
vadovo Algirdo Brazausko pasak jo, sudarytų apie 4,500
vadovaujama vyriausybė keti litų.
na valstybės lėšomis atstatyti
Socialdemokratų pareiškime
Valdovų rūmus, socialdemo
taip pat pažymima, jog Val
kratai teigia esą pasiryžę au
dovų rūmų atstatymas, esant
koti ir asmenines lėšas.
sunkiai ekonominei bei ūkio
Penktadieni LSDP Informa situacijai, padėtų aprūpinti
cijos centro vadovo Gedimino darbu architektus, archeolo
Kirkilo pareiškime spaudai gus, o ypač restauratorius.
primenama, jog*yra įsteigtas
Ketvirtadienį Seime spau
Valdovų rūmų atstatymo fon
dos
konferenciją surengę cen
das, kuriame dalyvauja visuo
tristai
parlamentaras Virgini
menės,
verslo,
Bažnyčios,
jus
Martišauskas
ir Centro
kultūros, išeivijos atstovai, o
sąjungos
valdybos
narė
Giedrė
be to, yra paskelbtas telefo
Kvietkienė
kritikavo
vyriau
nas, kuriuo paskambinus, ga
lima paaukoti 10 litų, atidary sybės sprendimą skirti lėšų
ta sąskaita didesnėms su Valdovų rūmų atstatymui.
moms paaukoti. „Mes taip pat Centristų nuomone, Valdovų
užtikriname, jog pinigų paau rūmai turėtų būti atstatomi
kos ne tik vyriausybės, bet ir ne valstybės, o visuomenės
LSDP frakcijos bei partijos na lėšomis.
riai, rėmėjai, suprasdami šios
Neseniai A. Brazausko vado
akcijos kultūrinę ir visuomeni vaujama vyriausybė
skyrė
ne svarbą", teigiama G. Kirki Valdovų rūmų pamatų konser
lo pareiškime.
vavimui 300,000 litų.

Rugsėjo 1-ąją į mokyklų suolus
susės pusė milijono moksleivių
Vilnius, rugpjūčio 24 d.
(BNS) — Šiais mokslo metais
daugiau nei 2,000 Lietuvos
mokyklų slenksčius peržengs
587,000 moksleivių.
Penktadienį
Švietimo ir
mokslo ministerijoje (ŠMM)
pristatytas leidinys „Lietuvos
švietimas 2000". Pristatyda
mas šį leidinį, švietimo ir
mokslo ministras Algirdas
Monkevičius sakė, jog tai pir
moji ŠMM spausdinta ataskai
ta Lietuvos piliečiams apie
valstybės švietimo būkle. A.
Monkevičiaus teigimu, minis
terija įsipareigoja švietimo
būklės ataskaitas išleisti kas
met.
Leidinio darbo grupės vado
vas, ŠMM sekretorius Dainius
Numgaudis sakė, jog šių metų
rugsėjo 1 d. Lietuvoje bus
2,177 bendrojo lavinimo mo
kyklos, iš j ų 780 pradinių mo
kyklų, 153 — darželiai-mokyklos, 635 — pradinės, 524
— vidurinės, mokyklos bei 85
gimnazijos.
Spėjama, kad rugsėjo 1-ąją
mokyklos
suolus
užims
587,000 moksleivių, iš jų apie
42,000 — pirmokų.
Miesto mokyklose vidutinis
moksleivių skaičius yra paki
lęs nuo 540 prieš 4 metus iki
582 moksleivių praėjusiais
metais, kaimo
moksleivių
skaičius taip pat didėja.
Tačiau šių mokslo metų pra
džią temdo mokytojų ketini
mai nepradėti dirbti laiku.
Kai kurių Lietuvos rajonų
švietimo darbuotojai svarstė
galimybe
nepradėti
naujų
mokslo metų, jei iki rugsėjo 1
d. negaus atostoginių pinigų
antrosios dalies bei birželio
mėnesio atlyginimų.
Švietimo ir mokslo ministro
Algirdo Monkevičiaus duome
nimis, daugumoje savivaldy
bių pedagogams jau išmokėti
atostoginiai
pinigai.
Dar
900,000 litų neišmokėta Tel
šių rajono pedagogams, po ke
letą tūkstančių Šilutės, Šalči
ninkų, Joniškio rajonų peda
gogams.
Šiuo metu nepradėti naujų
mokslo metų yra tvirtai apsis
prendęs Telšių rajonas. Pro
testo veiksmai turėtų tęstis
pirmąją rugsėjo savaite. Be to.

daugiau kaip dešimties Lietu
vos rajonų mokytojai rugsėjo 7
d. žada surengti piketus prie
miestų bei rajonų savivaldy
bių. Šį renginį pedagogai keti
na surengti nepriklausomai
nuo to, ar švietimo darbuoto
jams bus išmokėti vėluojantys
atlyginimai bei atostoginiai pi
nigai.
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!./Kovos prezidentai ir ginkluotųjų pajėgų vadas Valdas \damkus 'dešinėje ir įtrašto apsaugos ministras Linas
Gedim.no ?.ihnsku 'Elta nuutr
Linkevičius aptarė valstybes veiksmų planą kelyje į NA" O

Prezidentui pristatyti Lietuvos
NATO narystės veiksmų planai
Vilnius, rugpjūčio 24 d.
(BNS) — Besirengiančios tapti
NATO nare Lietuvos laukia
karštas" rugsėjis, teigia kraš
to apsaugos ministras Linas
Linkevičius.
Penktadienį ministras prezi
dentui Valdui Adamkui pri
statė NATO vadovybei skirtus
dokumentus apie Lietuvos
pasirengimą tapti sąjungos
nare, aptarė krašto apsaugos
reikalus.

Kaip po susitikimo žurna
listams sakė L. Linkevičius,
rugsėjį Lietuva turi baigti
ruošti dokumentus, kurie rug
sėjo ir spalio mėnesiais bus
* P r e m j e r a s A l g i r d a s Bra pristatyti NATO būstinėje
z a u s k a s teigia, jog dėl laiku Briuselyje. Vėliau jie bus
nemokamų mokytojų atostogi svarstomi NATO Taryboje bei
nių pinigų kaltos savival komitetuose. Iki rugsėjo 24 d.
turi
patvirtinti
dybės. „Reikia kiekviename ministras
rajone ir mieste pasižiūrėti, NATO narystės veiksmų pla
kodėl taip atsitiko, nes lėšos ną ir spalio 12 d. įteikti jį
mokytojams yra numatytos, NATO vadovybei. Rugsėjo 18
buvo duoti neprocentiniai kre d. vyks NATO Politinio kari
ditai, bet tik 70 proc. šių lėšų nio komiteto posėdis, kuriame
pateko mokytojams. Manau, bus aptariamos Lietuvos gy
kad kai kurios savivaldybės nybos reformos, kryptys ir
turi padaryti išvadas", sakė struktūros pakeitimai.
premjeras. „Vyriausybė, deja,
neturi teisės merams rašyti nis, komitetas pritaria LRT
papeikimų'', teigė A. Brazaus vykdomoms atlyginimų siste
kas. Jis sakė galįs tik užjausti mos reformoms, kurioms prie
mokytojus, kurie laiku negavo šinasi LRT darbuotojai ir pro
pinigų. Tačiau jis pastebėjo, fesinės sąjungos. LRT pereina
kad yra daug miestų ir rajonų, ma prie tokios sistemos, kai
kur finansinė situacija yra darbuotojams mokamas mini
panaši, tačiau atostoginiai pi malus atlyginimas, o kitą dar
nigai mokytojams yra sumo bo užmokesčio dalį sudaro au
kami.
(BNS) torinis atlyginimas, kurio dy
* P r a s i d ė j u s m o k s l o m e  dis gali keistis, atsižvelgiant į
tama, mokytis į Karališkojo žurnalisto atliktą darbą. „Tai
Danijos laivyno Jūrų karo yra normalu, tokia sistema
akademiją išvyks du Karinių skatins žurnalistus dirbti, o
jūrų pajėgų (KJP) jūreiviai. ne laukti atlyginimo", sakė R.
(BNSI
18-mečiai klaipėdietis Alek Pavilionis.
sandras Čemovas ir palan * įsigaliojo L i e t u v o s , Latvi
giškis Darius Mickus mokslus j o s ir Estijos vyriausybių su
Danijoje baigs 2007 m. liepą. tartis dėl bendros aukštojo
Rugpjūčio 14 d. šie Lietuvos mokslo erdvės sukūrimo Balti
karinių jūrų pajėgų kariai jos valstybėse. Ši sutartis bu
davė priesaiką. Pasak spau vo pasirašyta pernai gruodį
dos, paskelbus viešą konkursą Kretingoje, o Lietuvos Seimas
dėl valstybės
finansuojamų ją patvirtino gegužės pabai
studijų Danijos akademijoje, goje. Sutartis sudaro galimybę
buvo sulaukta beveik 100 kan sutartį pasirašiusių valstybių
didatų. Vėliau iš jų buvo ren piliečiams laisvai pasirinkti
kami du geriausi kariai, pui bet kurią iš Baltijos valstybių
kiai mokantys anglų kalbą, aukštojo mokslo institucijų,
fiziškai stiprūs bei turintys tomis pat sąlygomis, kaip ir
mokslų žinių.
(BNS) priimančios valstybės pilie
* S e i m o Š v i e t i m o , m o k s l o čiai, įgyti aukštąjį išsilavi
ir
kultūros
k o m i t e t a s nimą, išklausyti dalį pasirink
(ŠMKK) duoda „žalią šviesą" tos studijų programos ar atlik
Lietuvos radijuje ir televizijoje ti mokslinius tyrimus. Mano
(LRT) neseniai pradėtoms, ta ma, jog tai turėtų paspartinti
čiau jau nepopuliarioms per įsijungimą į bendrą Baltijos ir
tvarkoma. Kaip sakė ŠMKK Šiaurės valstybių aukštojo
(BNS)
pirmininkas Rolandas Pavilio- mokslo erdve.

„Nuo to, kaip NATO įvertins
m ū s ų gynybos reformų eigą,
priklausys tolesnis dokumen
tų tvarkymas", sakė L. Linke
vičius. Ministras optimistiškai
vertina pasiruošimą ir teigia,
kad „viskas priklauso n u o to,
kaip m e s sugebėsim įgyven
dinti tai, k ą suplanavom".
Lietuva tikisi pakvietimo į
N A T O p e r 2002 m . rudenį
Prahoje vyksiantį sąjungos
viršūnių susitikimą.
* Rusijos naftos s u s i v i e 
n i j i m a s „ L U K o i r , žadėjęs šį
mėnesį pradėti naftos ekspor
tą per Būtingės terminalą, ati
dėjo šiuos planus iki rugsėjo.
„Mažeikių naftos" Komunika
cijos tarnybos vadovas Tadas
Augustauskas patvirtino, kad
šį mėnesį „LUKoir neekspor
tuoja naftos, o rugsėjo naftos
eksporto per Būtingę tvarka
raštis dabar derinamas atitin
kamose Rusijos žinybose. Ga
lutinai jis paaiškės iki rugsėjo
10 dienos. „LUKoir būstinėje
Maskvoje BNS nepavyko suži
noti, kodėl „LUKoir uždelsė
gabenti naftą. Pasak vienos
susivienijimo spaudos tarny
bų, ką nors galintys pakomen
tuoti žmonės dabar atostogau
ja. Liepos 30 d. „Mažeikių naf
ta" ir „LUKoir pasirašė su
tartį, kuri numato, jog iki me
tų pabaigos „LUKoir per Bū
tingės terminalą eksportuos
1.4 mln. tonų naftos.
<BNS>
* Konkurencijos t a r y b a
l e i d o b e n d r o v e i „Lukoil Bal
tija servisas" vykdyti pertvar
ką degalų rinkoje, išsinuomo
jant devynias bankrutuojan
čios įmonės „Lietuvos kuras"
degalines Kaune, Druskinin
kuose, Jurbarke, Prienuose,
Biržų rajone. Šakiuose, Tra
kuose, Varėnoje ir Marijam
polės rajone. Veikla šiose de
galinėse dėl „Lietuvos kuro"
bankroto bylos ir įkeisto turto
arešto nebuvo vykdoma, ir sa
vininkas dėl to patyrė nuosto
lių. Kol turtas {Statymų nusta
tyta tvarka bus parduotas,
„Lukoil Baltija servisas" pa
geidauja nuomoti šias dega
lines.
(BNS)
* Klaipėdos uosto įplau
k o s k a n a l e v y k s t a inten
syvūs darbai. Gilinamas uosto
įplaukos kanalas, toliau stato
mas pietinis molas, o didžiulis
900 tonų galios danų firmos
DBB plaukiojantis keltuvas
jSamson" kelia prie šiaurinio
molo nuskendusio tanklaivio
„Globė Assimi" liekanas.
(K, Elta)

* D a n i j o s m i n i s t r a s pir
m i n i n k a s Poul Nyrup Rasmussen ketvirtadienį paragi
no visas NATO valstybes pri
tarti trijų Baltijos valstybių —
Lietuvos, Latvijos ir Estijos —
narystei sąjungoje. Per vizitą
Praboje, kur 2002 m. lapkritį
vyks NATO viršūnių susitiki
mas, Danijos premjeras, turė
damas galvoje griežtą Rusijos
nepritarimą plėtrai į Rytus,
pabrėžė, kad NATO nepri
klausanti valstybė šiuo klausi
mu negali turėti veto teisės.
* O p o z i c i n ė s T ė v y n ė s sąj u n g o s - k o n s e r v a t o r i ų frak
cijos Seime narys Jurgis Raz
ma siūlo sumažinti Seimo pir
mininkui skiriamų reprezen
tacinių išlaidų dydį. Jis siūlo
Seimo vadovui per mėnesį re
prezentacijai skirti 3 vidutinių
darbo užmokesčių (VDU) dy
džio sumą — tiek pat, kiek yra
skiriama ir premjerui. „Šias
pareigybes bei jiems tenkantį
reprezentacinį 'krūvį' vertin
čiau kaip tolygius", teigia kon
servatorius. Šiuo metu Seimo
pirmininkui
reprezentacijai
yra skiriama 12 VDU, iš kurių
pusę šios sumos jis gali pa
naudoti neatsiskaitytinai. J.
Razmos teigimu, priėmus pa
taisą, per metus būtų sutau
pyta apie 110,000 litų valsty
bės lėšų.
(BNS)
* „Lietuvos telekomas"
p e n k t a d i e n i oficialiai pas
k e l b ė , jog po dalykiškų pokal
bių su vyriausybe nutarė nuo
šių metų rugsėjo 1 d. suma
žinti abonentinį mėnesio mo
kestį pensininkams, vietinių
pokalbių kainą laisvesniu metu
ir Internet'o prisijungimo mo
kestį- Pareiškime sakoma, jog
gerokai padaugės „Lietuvos
telekomo" abonentų, kuriems
bus taikoma abonentinio mo
kesčio lengvata. Nuo rugsėjo 1
d. visiems pensininkams abo
nentinis mokestis bus suma
žintas iki 17 Lt (su PVM). Be
veik 70 proc. — iki 0.04 Lt (su
PVM) — sumažės sujungimo
mokestis Internet'o paslaugų
.Atviras takas" ir „Mano ta
kas" vartotojams.
(EHO
* P a l a n g o s m i e s t o savi
v a l d y b ė s t a r y b o s neeilinia
me posėdyje penktadienį ats
tatydintas miesto meras, so
cialliberalas Egidijus Rimkus
ir jo pavaduotojas, centristas
Salvijus Jodka. Atstatydinimą
pasiūlė septyni jų partijų kole
gos — Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) ir Centro sąjun
gos atstovai miesto taryboje.
Socialliberalai ir centre Uu eigia, kad tokiu būdu norėjo
pasitikrinti savo valdžios tvir
tumą.
(BNS)

* Arvydas Sabonis s u
* Ū k i o ministrui Petrui
žmona
Ingrida, trimis sūnu
C ė s n a i antradienį Maskvoje
mis
ir
dukra
ketvirtadienį vė
susitikus su Rusijos dujų susi
lai
vakare
po
atostogų Ispani
vienijimo „Gazprom" atsto
joje
per
Londoną
atskrido į
vais, pastarieji išsakė pageida
Lietuvą.
Krepšininkas
atsi
vimą įsigyti ne 34, bet ne
sakė
atskleisti,
ką
ketina
da
mažiau kaip 51 proc. „Lietu
ryti
kitą
sezoną
—
tęsti
kar
vos dujų" akcijų. Priešingu at
veju rusai numatė Lietuvai jerą NBA ar žaisti Europoje:
gamtinių dujų pabrangimą „Neturiu ką pasakyti". (LR,EIU)
nuo 80 iki 120 JAV dolerių už
* Estijos v i d a u s r e i k a l ų
1,000 kubinių metrų. Oficialių ministro Tarmo Loodus as
vairuotojas
Juri
Lietuvos pareigūnų teigimu, meninis
Hints
penktadienį
po
pokalbio
toks variantas „nesvarstytinas".
az. EIU) su ministru nusprendė savo
* 48-ąjį savo gimtadienį noru išeiti iš darbo, pripažin
S e i m o p i r m i n i n k a s Artūras damas esąs kaltas, kad Vil
Paulauskas ketvirtadienį at niuje buvo nuvarytas tarnybi
šventė Ukrainoje, Krymo ku nis automobilis. Savo pareiš
rorte prie Juodosios jūros. kime vairuotojas prisipažino,
Atostogų Seimo vadovui nesu jog pasielgė neteisingai, palik
gadino ir Vilniuje kilę įtarimai damas ministro automobilį
dėl jo kelionės: „Viskas buvo nakčiai prie viešbučio, o ne
kiek perdėta. Aš ilsiuosi su nuvarydamas į saugomą maši
šeima, ir apie tai buvo pra nų stovėjimo aikštelę. T. Loo
nešta". Seimo vadovas iš Kije dus, kuris į Lietuvą antradie
vo sulaukė žinios apie galimą nį atvyko neoficialaus vizito,
jo susitikimą su Ukrainos va buvo su žmona apsistojęs
dovu Leonid Kučma. Neatme viešbutyje „Victoria" Žvėryne.
tama galimybė, jog Kryme A Ketvirtadienio rytą jis nebe
Paulauskas gali susitikti ir su rado savo tarnybinio automo
(BNS)
šiame kurorte atostogaujančiu bilio.
Ukrainos premjeru Anatolij
* P a t i k i m i šaltiniai i i Na
Kinach. Abu šie susitikimai cionalinio radijo ir televizi
aukščiausių Ukrainos parei jos generalinio direktoriaus
gūnų darbotvarkėse — kol kas Valentino Milaknio aplinkos
nekonkretūs. Juos organizuoti pranešė, kad pastaruoju metu
Lietuvos ambasados pareigū ypač skubiai ir slaptai rengia
nams kainavo nemažai dip masi privatizuoti Nacionalinį
lomatinių pastangų,
OAHU) radiją
ir televiziją (NRT).
* J A V b e n d r o v ė s „Wil- Šaltinių duomenimis, NRT
l i a m s International" valdo privatizavimo siekiantys as
m a s susivienijimas „Mažei menys rado būdą, kaip tai
kių nafta" liepos mėnesį pa padaryti, nes politikai šiuo
gal JAV apskaitos standartus metu užimti „Lietuvos dujų"
(GAAP), išankstiniais duome privatizavimu. Kaip vieną iš
nimis, patyrė 50.7 mln. litų sudomintų asmenų privatizuo
nuostolių — 11.7 proc. dau ti arba išsinuomoti nacionali
giau nei pernai liepą (45.4 nės televizijos bei vieną radijo
mln. litų).
(BNS)
kanalą
redakcijos
šaltinis
* T a r p t a u t i n i ų suktybių, įvardijo verslininką Šabtajų
k u r i ų m e t u i š Rusijos biu Kalmanovičių.
(LA, HUI
džeto buvo pagrobti ir per ke
*
Grūdų
perdirbėjai
liolikos valstybių bankus iš svarsto, ar nevertėtų kreiptis
plauti daugiau kaip 3 mln. į teismą, kad būtų atšauktos
JAV dolerių, pėdsakai atvedė į vyriausybės priimtos minima
Lietuvą. Lietuvos mokesčių lios maistinių grūdų supirki
policijos pareigūnai nustatė, mo kainos. Tokią jų nuostatą
kad dalis pasisavintų pinigų palaiko ir teisininkai, ir valdi
— 1 mln. 320,000 dol. buvo ninkai. Premjerui Algirdui
pervesta iš Kanados kredito Brazauskui nusileidus grūdų
įstaigų į vieną sąskaitų banke augintojų reikalavimams, prie
„Snoras". „Tai, kiek pinigų bu jo kabineto netrukus gali išsi
vo pervesta per 'Snoro' banką, rikiuoti cukrinių runkelių au
— komercinė paslaptis. Galiu gintojai ir kiti ūkininkai.
pasakyti tik tiek, kad mūsų
* Kauno miesto maisto ir
šalies bankas šioje aferoje ne
veterinarijos tarnyba pra
dalyvavo. Be to, šių pinigų
nešė, kad mieste nenustatyti
Lietuvoje neliko", sakė Mokes
asmenys, prisistatę tarnybos
čių policijos departamento va
atstovais, „tikrina" maisto
dovas Darius Samuoli8.(LR,Eiu)
parduotuves ir už rastus pa
* I š L u k i š k i ų kalėjimo po žeidimus reikalauja sumokėti
m ė n e s į t r u k u s i o kalinimo pinigines baudas. Pirmadienį
penktadienį paleistas vienas apie tokius vizitus Maisto ir
įtariamųjų tarpininkavus par veterinarijos tarnybai pranešė
duodant nužudyto kunigo Ri dviejų parduotuvių savinin
čardo Mikutavičiaus paveiks kai. Vienoje maisto produktų
lus — kaunietis Vidmantas parduotuvėje apsilankė 2 vy
Gudzinskas. Kaip sakė Gener riškiai ir, nustatę pažeidimus,
alinės prokuratūros prokuro reikalavo pinigų. Jų negavę,
ras Rolandas Tilindis, kardo „tikrintojai" žadėjo ateiti po
moji priemonė pakeista, atsi kelių valandų. Parduotuvės
žvelgiant j V. Gudzinsko neak savininkui toks vizitas sukėlė
tyvų vaidmenį nusikaltime, įtarimų, nes neseniai Maisto
taip pat šeimynines aplinky ir veterinarijos tarnybos dar
bes (V. Gudzinsko žmona ne buotojai jau tikrino jo parduo
trukus turėtų susilaukti kūdi tuvę.
(BNS)
kio). V. Gudzinskui prokura
KALENDORIUS
tūra paskyrė namų areštą. Ki
tam įtariamajam Virginijui
Rugpjūčio SS d.: Šv. Liudvikai,
Silvestravičiui teismas kardo Šv. Juozapas Calasanz; Didirt, Liumojo suėmimo terminą pratę cilė, Mangailas, Mangaile, Patricija.
sė dar 2 mėnesiams. Abu įta
Rugpjūčio 26 d.: Adelina, Alek
riamieji, kurie bandė parduoti sandras, Alginte, Gailius, Gailute,
pagrobtus nužudyto kunigo Valmantas, Zenrinas.
Rugpjūčio 27 d.: Šv. Monika;
paveikslus, buvo sulaikyti lie
Aušrinė, Cezarius, Eimantas, Gau
pos pabaigoje Kaune.
BNSI
dąs, Torvydas.
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DOVYDAIČIO TRYS PAMATINIAI
KLAUSIMAI ŠIŲ DIENŲ ŠVIESOJE
LIETUVOJE IR JAV
Santrauka A S S simpoziume Dainavoje (2001 m. liepos
28 d.) dr. Vaidoto Vaičaičio pasakytos kalbos
Šio simpoziumo tema yra Pr. Dovydaičio 1911 m. suformu
luoti „Trys pamatiniai klausimai". Šiandien juos galėtume
perfrazuoti taip: (D kas mes esame; (II) kur gyvename ir ką
aplink save matome; (III) mūsų tikslai, uždaviniai ir veiklos
formos. Aš į šiuos klausimus pabandysiu atsakyti iš Lietuvos
perspektyvos.
I. KAS MES ESAME IR
KUO SAVE LAIKOME
Savęs identifikavimo klau
simas XXI amžiaus pradžioje
nėra visada lengvas uždavi
nys. Visų pirma, reikia pasa
kyti, kad kalbėsiu ne vien
ateitininkiska, bet ir bendražmogiška —visuomenine pras
me. Nors Darwino evoliucijos
teorya vis dar dominuoja tiks
liuosiuose ir gamtos moksluo
se, niekas rimtai nekvestio
nuoja žmogaus skirtumo nuo
gyvosios gamtos. Todėl drą
siai galiu sakyti: „esu homo
sapiens". Kiek kitokia padė
tis yra lytiškumo srityje. Skir
tingai nei prieš 90 metų, šian
dien lytiškumas tampa vis
mažesne vertybe, vyksta ly
čių niveliacija (apranga, dar
bas, šeima). Panašos pokyčiai
vyksta ir tautiškumo sampra
tos plotmėje. Tautybė (ypač
Europoje) nebėra tokia verty
bė, kokia ji buvo praeito am
žiaus pradžioje. Ateitininkai
Lietuvoje dažnai lieka mažu
moje iškeldami tautiškumo
principą ir beveik nesupras
ti, bendraujant su kitų Euro
pos šalių katalikiškomis or
ganizacijomis. Dažnai mums
sunku paaiškinti, kodėl vienas
svarbiausių mūsų organizaci
jos principų yra „nationalism"? Jau kuris laikas Lietu
voje ateitininkų tarpe kalba
ma apie tautiškumo principo
pakeitimą pilietiškumo princi
pu, nes sunku tautiškumo
principo prasmę išaiškinti vai
kams, kurie į mūsų organiza
ciją ateina iš mišrių šeimų
ir ypač — iš šeimų, kuriose
abu tėvai yra ne lietuvių tau
tybės.
Nevienareikšmiškai
šiandien skamba ir Pr. Dovy
daičio teiginys, kad esame
„teistai". Iš vienos pusės esa
me pažeisti 50 metų komu
nistinės okupacijos, iš kitos
pusės — tikėjimas ir katali
kiškumo principas šiuo metu
yra gal dar svarbesnis, nei
prieš 90 metų. Šiuo metu Lie
tuvoje atsiranda vis nauji re-

liginiai judėjimai,
žmonės
naujai atranda Kristų. Atsa
kant į popiežiaus kvietimą,
šiandien turime siekti tapti
šio laikmečio šventaisiais.
Galų gale, Dovydaitis pak
vietė būti ateitininkais. Jei
prieš 90 metų buvo organiza
cijų kūrimo bumas, tai da
bar moderni vakarų pasau
lio individualistinė visuome
nė organizacijoms nėra labai
palanki. Be to, Lietuvoje jau
nimo organizacijos tam tikrai
daliai jaunimo vis dar prime
na pionierių ar komjaunuolių
gretas. Taip pat reikia pasa
kyti, kad šiuo metu Lietuvoje
yra užregistruota maždaug
6 0 0 įvairių nevyriausybinių
organizacijų (iš kurių arti 400
— jaunimo). Taigi, dabartiniu
m e t u terpė veikti ateitinin
k a m s Lietuvoje
nėra tokia
palanki, kokia ji buvo prieš
kary. Įdomu pastebėti, kad
šiuo metu labai dažnai (skir
tingai nuo prieškario) ateiti
ninkai daugiau ir aktyviau
veikia kaimuose ir mažes
niuose miesteliuose, nes mies
tuose jaunimas yra persisoti
nęs renginių, veiklos ir infor
macijos.
Dar vienas savęs identifi
kavimo kriterijus, kuris mums
galėtų tikti, yra inteligentiš
kumas. Aš kartais
galvoju,
kas mane taip žavi šioje orga
nizacijoje ir turiu prisipažinti,
kad tai yra ir tas faktas, kad
ateitininkija yra intelektuali
organizacija. Kadangi Lietu
voje nėra studentų katalikų
sąjungos, todėl SAS yra vie
nintelė tokią sąjungą atsto
janti organizacija. Ar dėl to
turime užriesti nosį prieš ki
tus? N e , galime tik tuo
džiaugtis, bet nesijausti kaž
kuo pranašesni. Nors šiandien
ateitininkai yra tik viena iš
daugelio veikiančių jaunimo
ugdymo organizacijų, tačiau,
tikiu, kad mūsų principai ir
šūkis yra nemažiau, o gal net
labiau aktualūs šiandieninei
visuomenei nei tai buvo prieš
karą.

iš.m. ateitininkų sendraugių (seimų) stovykloje, Dainavoje, vakariniams apmąstymams vadovavo kun. Kęstutis
Kevalas.
Nuotr. I n d r ė s T i j ū n ė l i e n ė s

lausomybę. Politinėje sferoje
— bent formaliai atkurtos
valstybės institucijos, visuo
menė per visuotinus balsavi
mus
mokosi
demokratijos
(nors balsavimas dažnai vyks
ta daugiau intuityviai), ne
daug idealizmo politikų tar
pe, politinė sistema nėra ga
lutinai nusistovėjusi ir pan.
Tačiau iš kitos pusės reikia
pripažinti, kad per 10 metų
nemažai pasiekta: Lietuva
yra demokratinė valstybė, re
ali kandidatė tapti NATO ir
ES nare. Ekonominėje sri
tyje — po sovietinio ūkio su
griuvimo ekonomika pamažu
(gana sunkiai) „stojasi ant
kojų". Iš vienos pusės — kai
mo demografinė problema, iš
kitos pusės — naujų technolo
gijų greitas plitimas. Ūkio pa
žangai vis dar trukdo kyši
ninkavimas, išsikerojusi biu
rokratija ir socialistinė laisvo
ji rinka su dideliais mokes
čiais. Kitais žodžiais tariant,
po sovietinės okupacijos Lie
tuvoje labai trūksta: nuosek
lumo viešame valdyme, socia
linio solidarumo ir tarpusavio
pasitikėjimo bei bendražmogiško geranoriškumo.
2. Kultūros srityje pavojai
dabar tyko daugiau iš Vaka
rų nei iš Rytų. Tačiau šioje
srityje vienareikšmiškai rei
kia pasakyti, kad padėtis ne
palyginamai geresnė, nei tai
buvo prieš 90 metų: lietuvių
kalba turi valstybinės kalbos
statusą, veikia daugybė nevals
tybinių liaudies dainų ir šo
kių ansamblių. Lietuvių me
nininkai nuo teatro iki muzi
kos yra pasaulyje pripažinti
meistrai.
3. Jei kalbėtume apie Pr.
Dovydaičio iškeltą grėsmę ka
talikybei ir tikėjimui apskri
tai, tai reikėtų pripažinti, kad
ši grėsmė egzistuoja ir dabar
tinėje Lietuvoje (manyčiau,
kad dar daugiau nei prieš 50
metų). Pusė šimto metų sovie
tinės okupacijos pasekmės
rodo, kad sunku atstatyti ne
bažnyčių mūrus, o žmonių šir
dis. Taigi, grėsmė, mano ma
nymu, turėtų būti įvardinta
ne išorine, o vidine prasme:
tai mūsų pačių apsileidimas,
susitaikymas su padėtimi, ne
ryžtingumas skleisti Kristaus
meilės Evangeliją. Taip mums
sunku išeiti iš katakombų, į
kurias mus buvo įvariusi oku
pacinė valdžia! Tačiau iš kitos
pusės,
sekuliarizmas
eina
kartu su pliuralizmu — atsi
randa vis daugiau religinių
judėjimų, o ir pačioje katalikų
bažnyčioje jaučiame atsinauji
nimą ir Dvasios veikimą (jau
nimo centrai vyskupijose, pro
grama „atnaujink" parapijo
se, Tikėjimo ir šviesos bend
ruomenės, dirbančios su neį
galiais vaikais ir pan. Taigi,
reikia pripažint, kad piktasis
veikia, bet turime būti bud
rūs ir atpažinti atsinaujinimo
ženklus.

trios priešprėšos, kokia buvo
XX amžiaus pradžioje. Nema
žai mokslininkų jau pripažįs
ta, kad mokslo ir tikėjimo
uždaviniai yra skirtingi, todėl
jiems ne visada būtina neig
ti vienas kitą. Be to, nemaža
dalis mokslininkų taip pat
sutinka, kad nėra aiškios ri
bos, kur prasideda mokslas,
o kur baigiasi tikėjimas. Gry
nojo pozityvumo ir mokslinio
dogmatizmo vietą šiandien
užėmė mokslinis pliuralizmas
ir tarpdisciplininis požiūris į
mokslą (interdisciplinarity).
Taigi, ir šioje srityje galime
teigti, jog esame geresnėje pa
dėtyje nei XX am. pradžioje.
Apibendrinant galima pasa
kyti, kad dabar gyvename
skirtingoje aplinkoje nei prieš
90 metų, kurią galima api
būdinti keliais terminais: glo
balizacija, naujos technologi
jos, pliuralizmas, tolerancija,
demokratija iš vienos pusės
ir individualizmas bei apatija
— iš kitos pusės.

IO. MŪSŲ TIKSLAI,
UŽDAVINIAI IR VEIKLOS
FORMOS

Mūsų pagrindinis tikslas
yra glaudžiai susijęs su mūsų
organizacijos šūkiu „Visa at
naujinti Kristuje". Manau,
kad šio šokio šiuolaikinis in
terpretavimas pasilieka toks
pat, koks buvo prieš 90 metų
(nors Č. Kavaliausko vertime
Pauliaus laiško Efeziečiams
10-ta eilutė verčiama kaip iš
naujo suvienyti Kristuje tar
tum galvoje): aktyviai daly
vauti Dievo išganymo plane
ir besąlygiškai jam atsiduoti.
Kitais žodžiais tariant — siek
ti šventumo moderniame pa
saulyje. Tačiau Šiandieninis
klausimas yra, kaip šį įparei
gojantį šūkį įgyvendinti mo
derniose
sąlygose, kurios
prieš tai buvo įvardintos? Ir
kokia mūsų organizacijos mi
sija XXI am. pradžioje? Vienas
iš galimų atsakymų yra —
ugdyti visapusišką /pilnavertę
asmenybę. Konkretūs veiks
Susumuojant atsakymą į
mai tam pasiekti skiriasi vei
klausimą, „kas mes esame",
kiant konkrečioje sąjungoje,
REDAKCIJOS
norisi pasakyti, kad esame ne
bet kai kuriuos iš jų galima
KERTELĖ
tik tie, kokius save pažįstame
paminėti: atnaujinti pastovią
(ar kokius mus pažįsta kiti),
.Ateities" žurnalo leidybą, de
Šių metų sendraugių sto bet ir tie, kokiais norime bū
centralizuoti
veiklą, vietovėse
vyklos Dainavoje
paskutinę ti! Kitais žodžiais tariant, tu
organizuoti
globėjų kursus
dieną, šeštadienį, liepos 28 d. rėdami Kristų kaip savo pa
(užmezgant
glaudžius
ryšius
ryto akademinę programą su vyzdį, ir patys tampame vis
su
tikybos
mokytojais),
moks
darė simpoziumas: „Dovydai labiau į jį panašūs.
leiviams ir studentams pasiū
čio trys pamatiniai klausimai
lyti konkrečią ir paprastą
šių dienų šviesoje Lietuvoje
II. K U R M E S ESAME IR
veiklos
formą (atsižvelgiant į
ir JAV". Simpoziume dalyva
K Ą MATOME APLINK
konkrečią
padėtį), didesniuo
vo AF valdybos vicepirm. Vai
SAVE
se
miestuose
atkurti „Atei
dotas Vaičaitis, Ateitininkų
ties
pėdsakų"
vakarus,
atkur
namų Lemonte valdybos na
Pr. Dovydaičio atsakymas
ti
studentų
korporacijas,
orga
rė ir ateitininkiško jaunimo prieš 90 metų buvo: (1) Rusi
nizuoti
tautines
vakarones,
globėja
Dainė
Narutytė jos politinė priespauda; (2)
ir pan. Šiuo atveju ypač svar
Quinn, simpoziumą vedė ir grėsmė lietuviškai kultūrai;
bu yra pabrėžti sendraugių
Dovydaičio žodžius, išspaus (3) grėsmė (katalikų) tikėji
veiklą, nes tai yra organiza
dintus
pirmoje
.Ateityje" mui; (4) mokslo ir tikėjimo
cijos tęstinumą garantuojanti
prieš daugiau n e g u 9 0 metų, priešprėša. Pabandysiu šiuos
sąjunga, kuri teikia organiza
•kaitė Laima Šalčiuvienė. Vai aspektus aptarti šiandieninė
cijai moralinę ir materialinę
doto pranešimu dalinamės su je perspektyvoje.
paramą bei vykdo visuomenės
skaitytojais.
1. J a u daugiau kaip 10 me
4. Mokslo ir tikėjimo srityje socialinę kritiką.
R e d . tų, kai Lietuva atkūrė neprik šiuo metu nebėra tokios ai

Kad Ateitininkų namai ir
toliau galėtu tarnauti lie
tuvių visuomenei ir padėti
išlaikyti lietuvybę ateinan
čioms kartoms, jų priežiūrai
ir taisymui ruošiamas ypatin
gas vajus — loterija ir vaka
rienė. Ateitininkų namų rėmė
jams jau pasiųsti loterijos bi
lietėliai. Laukiama jų sugrąži
nimo. Visi prašomi auka pri
sidėti prie šio lietuviško židi
nio išlaikymo. Čekius rašyti:
,Ateitis Foundation" ir siųsti
12690 Archer Ave., Lemont.
IL 60439-6732. Aukos nurašo
mos nuo pajamų mokesčių.
Tax exempt #363049903.
Daumanto — Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų
kuopos pirmas susirinki
mas sekmadienį, rugsėjo 9 d.,
vyks 10:30 vai. r. Ateitininkų
namuose, Lemonte. Visi ragi
nami dalyvauti 9 vai. r. Pal. J.
Matulaičio misijoje vaikams
aukojamose šv. Mišiose, o
joms pasibaigus skubėti į Atei
tininkų namus, kur visi esan
tys ir nauji kuopos nariai bus
maloniai laukiami.
Jaunųjų ateitininkų re
gistracija naujiems veiklos
metams vyks šeštadienį, rug
sėjo 8 d., Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, nuo 9 iki 11
vai. r. Registracija bus tęsia
ma ir pirmame kuopos susi
rinkime.
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pustės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Johet, IL 60435
T a i 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
\in»w.certerforsuroeryandbfeasttiealtti.com

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Aurora Medcal Center
10400 75 S*.Kenoehą,Wl 53142

(262)697
^62)
6990
Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja
Palos Pediatrics

708-923-6300
Chicago Pediatrics
773P582-8500
DR. RUSSELL MILER,
MD~
S E N O S GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Phystcians Office

8626W.CermakRd.,
Bemyn, IL 60402
Tat 708-464-1545.
DALIA A. CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

7915 W. 171 St
Tlrety Park, IL 60477

708-614-6871
Valandos pagal susitarimą
TERESĖ

KAZLAUSKAS,
M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL
T * l . 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaidą naujai atvykusiems.

DR.DAUAJODVVAUS
DANTŲ GYDYTOJA
18543 W. 127*9*.
Suti101
Lemont, IL

T«L 630-243-1010

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

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 6 4 0 Kingery Highway
Hinsdale, IL
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą
Ramoną

C. Marsh, MD

Valandos susitarus

Dr. Rimas Novickis

SC

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

Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove. IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. EUGUUS

6645W. Stanley Ave.. Benvyn, IL
60402. tel. 706 • 4 8 4 - 1 1 1 1 .
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus.
Kalbame lietuviškai.

LEUS

EUGB4EC.

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 VValter S t , Lemont, IL 60439
1301 Copperfield Ave., Suite 113.
JolieL IL 60432

Tel. 815-723-1854
m

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road
HickoryHils
Tel. 708-596-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVTTA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave.. Hfckory HMe, IL

Tel. (708) 5988101
Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMILY MEDICAL CUNIC
10811W. 143 St Orland Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospttal
Srver Cross HosprtaJ
Valandos pagal susitarimą
Tai. 708-460-2500

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA
4635 W. 63 St.;Chteago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale
Tel. 630-323-5050
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORYSUELZLE, MD
SCOTTGREENWALD, MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt
skausmo gydymo spectafotai
Ihicago: 3 1 2 - 7 2 6 - 0 8 0 0
East Dundee: 8 4 7 - 5 5 1 - 1 2 1 2
McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5
Eik Grove: 8 4 7 - 7 1 8 - 1 2 1 2
ir Libertyville.
www.illinoispain.com

n

DR. DANA M.SAUKUS
Dantų gydytoja
825 S. Mannhelrn Rd.
Westcheeter.IL 60154
Tel. 706-344-1694
Valandos pagal susitariamą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė • vidaus ligos
7722S.KedztoAve.
Chicago, IL 60652

Tol. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

L

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DOS, P.C.

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

RAMUNĖ MACIJAUSKAS

CanMac Dkgnosm, LTD.
6417W.87Str.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700

DECKER,

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

DR. L PETRBKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S Roberts Rd., HickoryHls, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.

Tel. (708) 598-4065
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, MD., S.C.
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 Ir 6
Chicago. IL 60638

Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 6
Valandos pagal

DR. K JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
3235 W. 111 St.Ctilcego.IL 60666
773-233-0744 a r t e 773-46©-4441

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet. IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR.E.DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
NERVU IR EMOCINES LIGOS

Keb. 773-735-4477
6 4 4 9 S . PiiaskJRoad
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KJSIEUUS
INKSTU. POSLES. PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
1200 S. York, Elmhurst. IL 60126
630-941-2609

VASARIENĖ

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M J).

DANTŲ GYDYTOJA
4817W.83St.Burb4Wk.IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Fe#ow; American Acadamy of
FmmDy Practk*
ŠEIMOS GYDYTOJA
3»W.S1afAve.
Hobsrt, X 44342
Fe«gia1i474att6

DR. V J.

UNASSIDRYS.M.D.
Akiųfigos/ Chirurgija
9630 S.RkJgeland Ave.
Chicago RkJge. IL 60415
Tel. 706-636-6622
4149W.63rd.St.
Tel. 773-735-7709

M. VILIJA Jgfla.V7g
ArTver nesavi i^near
Stuburo, sąnariu, ir raumenį) gydymas,
crdPoprsJtrika.mamiakn* terapija.
akupunktūra.
7271 S. Hariesn, IrMgrvfcnr, IL
46455. TaL 768.591 6H6.
KetBvHkaLVi
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Danutė

Bindokienė

ir pasaulis
Paruošė Bronius Nainys

PRIMIRŠTO SUKILIMO DEŠIMTMETIS
Lietuva gerai atsiminė 1991
metų rugpjūtį ir sukaktį pa
minėjo, tačiau pasaulis ypa
tingos reikšmės kietųjų komu
nistų sukilimui prieš Gorba
čiovą, atrodo, neteikia. O jeigu
perversmas būtų pasisekęs,
Europos veidas šiandien būtų
kitoks. Nereikėtų sukti galvų
politikams, ar įsileisti Lietuvą
į NATO, ar ne? Ji ramiai tu
pėtų Maskvos globoje. Nors
kai kuri spauda apie tai rašė,
bet didelio pasaulio dėmesio
neatkreipė. O kažin ar pana
šus sukilimas negalimas net
šiandien? Buvę, o gal dar ir
tebesantys, kietieji komunis
tai ir dabar sakosi sukilę dėl
Sovietų Sąjungos prezidento
Gorbačiovo nenoro panaudoti
jėgą, kad susigrąžintų iš są
jungos išsprūstančias Baltijos
valstybes.
Turbūt nenori jos naudoti nė
Putin. Bet yra daug rusų, poli
tikų ir kariškių, kurie, gerai
progai pasitaikius, tokiam
žingsniui tikrai ryžtųsi, ko ge
ro ir patį Rusijos prezidentą
nuversdami. Vakarų pasaulio
jie per daug nebijo. JAV savo
karių Lietuvai ginti nesiųs,
juo labiau Europos kraštai.
Maskva galvoja tik apie eko
nominį spaudimą, kurį Vaka
rai tikrai panaudotų. Bet irgi
tik kaip apie laikiną dalyką.
Tokiam galvojimui pateisinti,
priežasčių rusai turi daug.
Tarp jų ir to dešimtmečio
Amerikos politiką — nuo tėvo
iki sūnaus. Juk ji šiandieniam
pasauliui „toną" duoda. Kokį
poveikį ji turi Rusijai? Ką
reiškia Lietuvai?
Iš tikrųjų ji yra miglota ir,
Baltijos kraštų atžvilgiu, vis
dar tebesvyruojanti. Neabejojam Vašingtono nuoširdumu,
kai jis teigia, kad Baltijos tau
tų nepriklausomybė jam svar
bi ir rūpi, bet kokią kainą už
jos išlaikymą JAV sostinė no
rėtų mokėti, kol kas gal nė ji
pati nežino. Kelių, gal net ke
liasdešimt, milijonų nepagai
lėtų. Bet tikra — amerikietis
karys čia nė prakaito lašelio
nelies. Nenorėjo to daryti nė
prezidentas George Bush —
tėvas, nedarys nė prezidentas
George W. Bush — sūnus. Tė
vas ir 50 metų stalčiuje lai
kytą nepriklausomybės pripa
žinimą iš jo ištraukė, tik suki
limui sužlugus ir Rusijos pre
zidentui Jelcin sutikus. Sūnus
Rusijos atžvilgiu gal kietesnis.
Europiečiai politikai tai spren
džia iš jo kalbos Varšuvoje.
Tokį įsitikinimą jie galės pasi
tikrinti ateinančiais metais
Prahoje, jeigu iki to laiko iš
kur nors nepapūs nauji vėjai.

Prezidento kėdės

Bet yra ženklų, kad Baltuo
siuose rūmuose dar nėra nu
sistovėję nė „senieji". Pagal
„New York Times" (2001.08.
19) bendradarbę Jane Perlez,
šiek tiek skirtingom dūdom
groja net patys artimiausi pre
zidento patarėjai ir padėjėjai.
Iš tėvo laikų likusiųjų ir sū
naus pasikviestų naujųjų sty
gos dar nesusiderinę. Du svar
biausi politikai, prezidento pa
grindinė patarėja Condoleez^a
Rice ir Valstybės sekretorius
Colin Powell, ne vienodai gal
voja apie Bush planuojamą gy
nybos prieš raketas sistemą ir
santykius su Kinija. Dėl to.
rašo Jane Perlez, iš Andrews
karinio oro uosto taip pačiu
laiku kilo du lėktuvai: vienas
skraidino Condoleezza Rice į
Maskvą derėtis su Putin dėl
gynybos sistemos, kitas — Co
lin PdVvell į Kiniją. Paskiau
sias toks įvykis — Nixon pa
tarėjo Kissinger kelionė į
Maskvą. Visiems kitiems pre
zidentams užsienio politikoje
atstovaudavo tik Valstybės
sekretoriai.
Prisiminkime,
koks ypatingas tėvo Bush pa
tikėtinis buvo Jim Baker. Ar
Colin Powell sūnui ne toks pa
tikimas? Gal kol kas' dėl to,
kad jis naujokas, nes šalia
Rice dar du pagrindiniai pa
reigūnai, viceprezidentas Diek
Cheney ir gynybos sekretorius
Donald Rumsfeld yra tėvo pa
likimas. Ir jie. atrodo, sutaria.
Tai mus šiek tiek stebina.
Cheney ir Rumsfeld buvo ir
tebėra Lietuvai palankūs. Gy
nybos sekretorius tokį palan
kumą pakartojo ir neseniai
Maskvoje. Rice linko daugiau į
rusų pusę, ir dėl to ją mes bu
vome nurašę. Dabar ji neišryškėjo. Su George W. Bush apie
JAV gynybos sistemą kalbė
damasis, Rusijos prezidentas
vis reikalaudavo užmiršti
NATO plėtrą „iki Rusijos sie
nų", bet su jo patarėja Rice, tą
patį klausimą smulkiau nag
rinėdamas, tokio pagalio jis
nebekaišiojo. Bent nieko apie
tai neužsiminė žiniasklaida.
Nieko nesakė nė pati JAV pre
zidento patarėja. Sunku būtų
patikėti, kad pokalbyje • toks
Maskvai jautrus klausimas
būtų praleistas pro šalį. Tad
čia vietos užtenka ir abejo
nėms. Prezidento asmeniška
patikėtinė, viena pati vyko
derėtis su Putin tokiu svarbiu
reikalu? Tikrai įdomu, ką jie
iš tikrųjų ten sutarė? Miun
chenu, jaltų nebebus, sakė da
bartinis JAV prezidentas. O
kaip maskvų?

Prezidento pareigos sun
kios, atsakingos, nedėkingos.
Ne tik Lietuvoje — bet visuo
se pasaulio kraštuose. Kaip jis
besistengtų, visuomet užkuli
siuose stovi opozicija, tvirti
nanti, kad gali tą darbą ge
riau atlikti. Prezidento — ir
jo šeimos — dabartis, o juo la
biau praeitis — yra tarytum
visuomenės nuosavybė. Kiek
vienos durelės atveriamos,
kiekvienas akmenėlis paspiriamas, ieškant, už ko užsi
kabinti, pakritikuoti. Tad argi
toji įtampa, vargas, rūpesčiai
Lietuvos Valstybes dienos iškilmėse, š.m. liepos 6 d. prezidentūroje susitikę (iš kairės): kalifornietė visuomeni
verti
ketverių (kai kur ilges
ninke Angelė Nelsiene. Lietuvos kariuomenės vadas brigados gen. Jonas Kronkaitis, Rūta Kronkaitienė ir
nio laiko tarpsnio; metų „paGražina Sajiene.
žibėjimo" ir valstybės vadovo
viceprezidento ir Gynybos sek ir neįvykdomi. Tikroviškesnis kai ir pačios Baltijos valsty- \ titulo?
Pasirodo, kad atsakymas
retoriaus politiniu keliu, bet tik pirmasis, bet irgi tik tokiu bės, ir jų išeivijos kasdien ant
tai turėtumėm dar kaip nors atveju, jei Lietuva, Latvija ir kulnų lipa? Nebepatogu Balti teigiamas. Kaip kitaip atsi
pasitikrinti. Taip pat dar rei Estija turės teisę bent savo jos kraštų nei Maskvai atiduo rastų kandidatų, kaip kitaip
kėtų pasitikrinti, ar tikrai kariuomenes laikyti. Koks ti, nei dabartinėje padėtyje pa jie dantimis ir nagais kabinColin Povvell prezidentas deda kraštas norėtų stoti į karinę likti. O atrodo, kad klausimas tųsi į tas „laimės kalno aukš
ant „užpakalinės keptuvės". organizaciją, pats nusiginkla gali būti išsprendžiamas labai tumas"? Rinkiminės kampani
Ką tai reikštų Lietuvai, kol vęs? Atrodo, kad Henry Kis lengvai. Svarbu tik Vakarams jos metu kiekvienas kandidato
kas neaišku, nes Valstybės singer, ieškodamas atsakymo, nuspręsti, kur tverti Europos žodis, judesys, poelgis atidžiai
sekretoriaus požiūris irgi neiš- ką daryti su nauja Rusija — tvorą. Palikti ją Europos vidu stebimas, pasveriamas ir įver
ryškėjęs. Pastebėjom tik, kad taip jis pavadino savo rašinį ry, maždaug toje vietoje, ku tinamas. Jam ar jai reikia
jis sugeba prisitaikyti prie — taip pat nežino, ką daryti rioje ji yra dabar, ar perkelti svarių argumentų, pateisi
daugumos.
su Baltijos valstybėmis. Bet ten, kur ji iš tikrųjų priklauso: nančių nusistatytą veiklos li
Dai* daugiau netikrumo į tą ne tik jis vienas, nežino nei prie Rusijos sienos? Ir Vakarų niją, reikia įrodyti, kad geres
politinę maišatį įnešė, dabar Europa, nei Amerika. Jau vadai puikiai žino, kad jie tai nio prezidento valstybė ir su
vėl dažnokai į viešumą išei daug išeičių prisiūlyta ir dar gali padaryti be Rusijos bai žiburiu nerastų. Žinoma, opo
nantis, Henry Kissinger. Pre daugiau jų bus. Turbūt ne vie mės. Nepaisant, kaip Maskva nentai tuo pačiu metu sten
zidento Ninon patarėju būda nas politikas, ypač „rusiolo- berūstautų, atominės bombos giasi pabrėžti kaip tik „tam
mas, jis bandė jį įkalbėti Balti gas", jeigu taip jį galima pava ji nemes. Tai būtų ir jos pačios siąją mėnulio pusę", kad kan
jos valstybes Sovietų Sąjungai dinti, mano, kad ramiau būtų savižudybė. Sukilimo nesėkmė didato pastangas paverstų vė
pripažinti. Dabar šis politikas buvę, jeigu 1991 m. rugpjūčio tokias sąlygas sudarė. Vertėtų jo pustomomis smiltimis.
jų teises lyg ir gina. Nors ir sukilimas būtų pasisekęs. tai pagarbiau prisiminti.
Siekdamas prezidentūros,
pabrėždamas, kad Baltijos Kartą ar porą per metus vals
žmogus turi atsisakyti savęs,
valstybių įstojimui į NATO tybių vadovai pareikštų mums
pataikauti miniai, kurios bal
rinkimus
Rusija stipriai prieštaraus, ne simpatijas, prieš
sai
gali nulemti rinkimų pa
* Universiados krepšinio
paisant, kokį sienų saugumo pasigarsintų Baltijos tautų varžybas sėkmingai pradėjo sekmes, pataikauti įtakin
užtikrinimą ji gautų, Kissin Maskvai nepripažįstą, paska abi Lietuvos studentų rink giems politikams, žurnalis
ger teigia, kad nei morališkai, tintų mus dirbti jų išvada tinės. Trečiadienį Lietuvos tams, kurių pasakytas ar pa
nei politiškai nebūtų pateisi vimui, ir bent pusmetį vėl bū krepšininkės įveikė Jugoslavi rašytas žodis visgi turi le
namas jų priėmimą atidėti. tų ramūs. O ką daryti dabar, jos rinktinę 70:65.
miamos reikšmės.
„VVashington Post" (2001.08.
Tad, rodos, joks išmintingas
14) paskelbtame straipsnyje
asmuo nenorėtų atsidurti to
jis nurodo tris priėmimo gali
kioje keblioje padėtyje ir kan
mybes.
didatų į prezidento vietą būtų
Pirmoji: priimti visas tris
labai sunku atrasti. Deja, tik
valstybes kartu, prižadant jo
rovė visai kitokia. Jų ne tik
se nelaikyti NATO karinių da
atsiranda, bet yra net pertek
linių. Priėmimas kurios nors
lius. Balsuotojams kartais tik
vienos neišspręstų nieko.
rai nelengva atsijoti piktžolių
Antroji: Jeigu Europos Są
sėklas nuo vertingų grūdų ir
junga susiorganizuotų savo
nepadaryti klaidos, kai ateina
karines jėgas, skubos keliu
metas atiduoti savo balsą.
Baltijos valstybes įjungti į ES.
Lietuva šiandien stovi, gali
Amerikai, ne NATO „mašine
ma sakyti, ant prezidento rin
rijai", užtikrinant jų saugumą.
kimų slenksčio. Prisimename
Trečioji: Baltijos valstybes
buvusius rinkimus ir su jais
priimti ne NATO karinių jėgų
susijusius keblumus. Vis dėlto
stiprinimui, bet tik dėl jų pa
Aukščiausiojo malonė neaplei
čių politinio bei ekonominio
do mūsų tėvynės: prezidentu
vystymosi, nereikalaujant iš
buvo išrinktas tikrai suma
jų karinio pasiruošimo. Šalia
nus, humaniškas ir tinkamas
to, po kelių metų į NATO pak
asmuo. Jo darbų krūvis ir at
viesti ir Rusiją.
sakomybė per tuos kelerius
• Pasiūlymai įdomūs, bet pas ..Draugo" redakcijoje rugpjūčio 24 d. Iš kairės: Rūta Rutkelytė Lietuvos metus buvo nepavydėtinas,
Gerai būtų, jei prezidento kutiniai lyg iš dangaus nuka
Centro sąjungos sekretoriato vadovė; centro sąjungos pirm. prof. Kęstutis bet prez. Valdas Adamkus iš
Glaveckas ir redaktorė Danutė Bindokienė.
Jono Kuprio nuotr.
vyriausioji patarėja pasuktų binti. Logikos mažai, be to —
tvėrė, atverdamas savo tautai

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO
LIETUVA...
ANNEMARIE KIUZAUSKAS
Nr.14
Kai ji po kelių dienų,
vedžiota šen ir ten, uždaryta tai mokykloje, tai baž
nyčioje, grįžo namo, kieme pamatė ir daugiau lavonų,
sumestų vienas ant kito. Jie ten gulėjo iki to laiko, kol
pavasariop pradėjo tirpti sniegas, ir tik tada jie buvo
iš ten išvežti ir už bažnyčios didelėje duobėje užkasti.
Senelė minėjo 70-80 lavonų.
Pasak senelės, žmonės, kurie nebuvo pabėgę iš mies
to, mieste patyrė daug baisybių. Vili Trampenau taip
pat buvo mačiusi lavonus Bažnyčios gatvės užpaka
liniame kieme, kai buvo užlipusi ant malkų rietuvės.
Kai aš jai papasakojau, kur senelis su kitais buvo gu
lėjęs, mes nustatėme, kurioje vietoje tai vyko, apie ką
mums senelė buvo pasakojusi.
Kadangi Veidenhofe vėliau neužteko butų visiems,
būstams buvo panaudotas tvartas, kuris buvo šalia
namų ir anksčiau priklausė dvaro darbininkams, par
tinėje buvo padarytos patalpos iš šiaudų, manau, iš
šiaudų kūlių. Taigi kiekvienas turėjo savo kampelį.
Dvaro rūmai buvo paversti arklide. Nebuvo likę nė
vieno lango.
Kartą mes sutikome poną Markvardą, Fiedhofo sar
gą, prie dvaro rūmų parke. Jo galva buvo sužeista, lyg
kažkas būtų trenkęs į ją savotišku kampainiu. Man

menasi, nes pono Markvardo buvo labai į akis krintan
ti plikė. Tada, žinoma, ji? buvo miręs, ir kur jį ten pa
dėjo, aš neatsimenu, bet tikrai ne kapinėse, kur jis
buvo dirbęs, nes ten jau nieko nelaidojo.
Vieną dieną sudegė tas tvartas, kuriame gyveno
žmonių. Buvo ir žuvusių. Jeigu aš gerai atmenu, tada
žuvo ten ir ponia Pozė ar jos duktė. Ji buvo antroji
pono Pose'ės žmona. Ji visada važinėdavo savo auto
mobiliu, nes gyveno ant kampo. Kadangi tada mieste
automobilių buvo nedaug, tai ponas Posė ir išliko ma
no atmintyje su savo automobiliu. Bet jis pats, kiek
žinau, buvo ne iš Veidenhof o.
O kai atėjo vasara, o mes turėjome šešiese tik mažą
kamarėlę, palėpėje įsirengėme porą guolių. Senelė
miegojo su mumis aukštai. Mano motina skalbykloje
buvo nusiplikiusi koją ir turėjo gulėti apačioje, nes ji
visai negalėjo vaikščioti. Ji neturėjo jokio raiščio ir at
rodė baisiai.
Kaip tik šiuo metu mes visi susirgom šiltine. Ir ne
buvo kam mums padėti. Senelė taip pat sunkiai sirgo.
Tada, 1945 m. birželio 28 d., aš nemiegojau ir paju
tau nuo senelės kažkokį kvapą. Aš priėjau prie jos lo
vos ir dar suspėjau pamatyti, kaip ji užgeso. Kadangi
broliukas Hansas gulėjo lovoje kartu su ja, aš iškėliau
jį iš lovos ir nubėgau pas mamą pasakyti, kas atsitiko
senelei.
Kadangi ji negalėjo vaikščioti, mane pasiuntė į dar
žinę. Ten gyveno, taip pat tarp tų šiaudų kūlių pa
stogėje, ponas Gerševskis. Ar aš jo pavardę „Gerschevvsky" rašau gerai, aš nežinau. Aš jį pažinau nuo

mažų dienų. Jo duktė Hilda vienerius metus buvo
mūsų pareigūnė, ji vėliau ateidavo pas mus darbo tar
nybos uniforma. Hildė dažnai mus vesdavosi pas savo
tėvus, kurie gyveno Kanalo gatvėje. Dabar aš nuėjau
pas jį į daržinę ir paprašiau mums padėti. Jis atėjo ir
senelę suvyniojo į lovatiesę, ant kurios ji gulėjo, ir ją
pasiėmė. Jis pasakė, kad rytoj aš nueičiau pas jį ir
mudu senelę užkasime. Aš sakau „užkasime", o ne
„palaidosime", vadinasi aš tuos dalykus skyriau. Mat
laidojimą aš supratau kapinėse, kas buvo daroma ki
taip negu dabar.
Kitą rytą, buvo mano gimtadienis, man sukako de
šimt metų, aš nuėjau į daržinę. Ponas Gerševskis se
nelę suvyniojo į šiaudų ar nendrių pynę, paimtą iš
dvaro šiltnamio, ir mudu ją nugabenome į parką. Ten
atradome geležine tvorele aptvertą dvaro ponų šeimos
kapą. šalia ponas Gerševskis jau buvo iškasęs negilią
duobelę, ne tokią, kaip anksčiau kapinėse, bet pakan
kamą, kad galėtume paguldyti senelę, ir ją užkasėme,
'Tokia mano dešimties metų sukaktis išliko mano at
mintyje.
Kadangi motina vis dar negalėjo vaikščioti, dabar
visi rūpesčiai teko man. Mieste rūsiuose mes vis ką
nors rasdavome. Svarbiausia buvo, kad mes vis rasda
vome įėjimus į griuvėsius. Iš vaistinės rūsio mes par
sinešėme lizolio, kurį mes naudojome svarinimui; taip
buvo sustabdytas užsikrėtimas kai kuriomis ligomis.
Ten mes radome ir žuvies taukų, ir juos mes naudo
jome viskam, ką mes turėjome ir galėjome kepti. Ar
tai buvo bulvės, ar burokai, kuriuos mes kepėme ant

trauka

daug plačių kelių į saugesnę,
demokratiškesnę ateitį. Ta
čiau, nepaisant pastangų ir
pasišventimo, jis atsiėmė* ir
savo dalį kritikos, apkartinu
sios kasdieninę prezidento
duonelę.
Ar Valdas Adamkus ryžtųsi
tą duoną kramtyti dar vieną
kadenciją? Šia tema spėlio
jimų netrūksta — ir pas kai
riuosius, ir dešiniuosius, ir
centre stovinčius. Galbūt ir jis
pats toli gražu neapsispren
dęs, tačiau visgi kai kas sten
giasi nuo tokios galimybės iš
anksto apsisaugoti ir įvesti
įstatymus, apribojančius kan
didato į prezidentus amžiaus
ribą. Antra vertus, ne amžius,
bet sugebėjimai svarbu. Kar
tais vyresnis asmuo, sukaupęs
didelę patirtį ir žinių bagažą,
yra nepalyginamai veiksmin
gesnis už jauną, bet nepaty
rusį, nors ir daug gerų norų
turintį.
Nors laiko dar yra, bet kan
didatai į Lietuvos prezidento
vietą jau pradeda reikštis.
Girdime apie buvusios prem
jerės K. Prunskienės ketini
mus, yra užuominų, kad dr.
K. Bobelis norėtų savo jėgas
išmėginti, besirungiant su ki
tais kandidatais. Štai Sermo
narys Kęstutis Glaveckas jau
atvirai pasisakė norįs išmė
ginti prezidentinės kampani
jos vandenis kelione net" "už
Atlanto. (Šiuo metu jis lankosi
JAV-se.) Be abejo, pirmosios
kregždės, patekusios į neiš
bandytas erdves, sugauna sau
daugiausia peno. Galbūt K.
Glaveckui ne taip svarbi fi
nansinė parama, kie*Ht>Ws!mi
balsai ir užsienio lietuvių pa
lankumas. Ar jam tai pavyks
laimėti, dar per anksti spė
lioti.
Rinkiminiam klimatui kaistant (nepaisant rudens šaĮnų
gamtoje), mūsų gyvenamojo
krašto krantus pasieks ir kiti
kandidatai (ar norintys kandi
datuoti). Apie kai kuriuos jąu
daugelis dabar turi gan tvirtą
nuomonę, kitiems taikoma tai
syklė: „pagyvensim — pama
tysim". Tačiau mums juk
svarbu ne kandidatą išvaizda
ar gražbylystė, o tai, kokį
kraitį, atkeliaudamas į prezi
dentūrą, jis atneš Lietuvai.
Ar jo rinkiminė kampanija
susidės tik iš oponentų kalti
nimo ir dabartinių valstybės
negerovių išskaičiavimo, ,ar
konkrečių planų, kaip jis
ruošiasi tas negeroves išra
vėti? Tai tikrasis, matas, ku
riuo matuosime kandidato tin
kamumą.

stiklo šukių, viskas kvepėjo žuvies taukais.
Kartais iš Ilgojo namo dingdavo ir sužeistieji karei
viai. Tai galėjo būti tuo laiku, kai jau karas ėjo į pa
baigą. Mes dar ilgai girdėjome patrankų griausmą, tai
buvo mūšis apie Kionigsbergą, kuris tęsėsi gana ilgai.
Mes išdrįsome nueiti iki mūsų namo. Bute nieko ne
buvo, o kieme, lygiai kaip prieš dvaro rūmus, gulėjo
šiukšlių krūvos. Ten mes dar atradome kai kurių dra
bužių gabalėlių. Suradome dėžę su skalbiniais, kuri
buvo palikta pastogėje. Mama pasiuvo iš antklodės
sukneles ir švarkelių, viską rankomis. Taip pat buvo
pasiūtos ilgos kelnės ir apsiaustai. Bet mūsų bute mes
negalėjome apsigyventi.
Tai buvo 1945 m. rudenį. Tada mes turėjome viską,
ką galėjome sutalpinti rankiniame vežimėlyje, surai
šioti ir palikti Veidenhof ą. Taip turėjo padaryti daug
šeimų. Mus varė TrauseiTo kryptimi.
Mes nuėjome į namą, kuris buvo prie plento. Tai bu
vo vadinamasis plento namas. Ten mes gavome kam
barį ir mažą virtuvėlę; per kambarį dar buvo galima
įeiti į mažą kamaraitę. J tą kamaraitę įsitaisė Oddey'ų
šeimos duktė Erika, kuri turėjo dar du vaikus; trečias
buvo jau miręs.
Name nieko nebuvo, tik pastatytas židinys. Šalia
virtuvės dar buvo laiptai į aukštą, viršuje buvo didėlis
kambarys, kuriame jau gyveno kelios šeimos. Ten taip
pat gyveno sena dama, kurią aš pažinojau iš Girdavos.
Ji visuomet sėdėdavo prie lango ir žiūrėdavo į Kalnų
gatvę, kai aš su tėvu, grįžtančiu iš darbo, eidavau
namo.
Bus daugiau
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Čikagos lietuviai gerai at
simena mokytoją, visuomeni
ninką, muzikologą Juozą Krei
vėną, kurio vardu dar ir šian
dien yra pavadintas Jaunimo
centre prisiglaudęs Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos
archyvas.
Jis, deja, jau iškeliavęs am
žinybėn. Šiuo metu lietuviš
koje veikloje reiškiasi jo sūnus
Narcizas, kuris kartu su žmo
na Olga gyvena Edgewater
mieste Floridoje, ne taip toli
nuo lietuviais gausiau apgy
ventos Daytona Beach vie
tovės.
Jo sūnus Algirdas, kuris yra
advokatas, su žmona Elizabeth yra įsikūrę Durham, N.
Carolina. Jau kiek anksčiau iš
ten atėjo žinia, kad jie susi
laukė šeimos prieauglio —
sūnaus, kurį pakrikštijo Griffin vardu. Šis — pirmasis jų
vaikas, kaip sakoma, auga lyg Algirdas, Elizabtin ir GrifFm Kreivėnai savo namuose. Durham. Morth
ant mielių, yra sveikas ir stip Carolina.
rus.
Tuo, žinoma, džiaugiasi ir nelabai pajėgia viską 'Drau muose" vedė lituanistinę klasę
seneliai — Narcizas ir Olga ge' aprašyti. Todėl mūsų veik vyresniems vaikams.
Kreivėnai, kurie pastaruoju la ir gyvenimas toliau įsikū
1966/1967 m. Stasė Vaišvi
metu labai pamėgo keliones. rusiems lietuviams nelabai lienė dirbo amerikiečių Near
Ir tą džiugią žinią apie anūko žinomas".
North Montessori mokykloje
gimimą jie sužinojo plaukiant
Narcizas taip pat pažymėjo, mokytoja. 1967 m. su grupe
laivu Amazonės upe. Ten juos kad rugpjūčio ir.ėnesį ruošiasi amerikiečių tėvų suorganizavo
pasiekė telefoninis skambutis vėl į ilgesnę kelionę — šį kar Beverly Montessori mokyklą,
apie šeimos prieauglį.
tą į 28 dienų išvyką Europon. kurioje išbuvo, kaip šios mo
Sugrįžę iš maždaug mėnesį Tik apgailestauja, jog nebus kyklos auklėtoja ir direktorė,
laiko užtrukusios kelionės, ku progos aplankyti Lietuvos. Tai 20 m. Tai lyg kūdikis jos išau
rios metu aplankyta Brazilija, planuoja padaryti kitais me gintas ir išleistas į gyvenimą.
Jaunavedžiai Tina ir Linas Udriai
Argentina ir Karibų salos tais.
1987-1994 m. Stasė buvo
(daugumoje keliauta taip vadi
Galimas dalykas, ateinan JAV Vidurio Montessori mo
namu „Cruise ship"), tuoj pat čiais metais jie vėl užsuks \ kytojų ruošimo kursuose, ad
jiedu nuvyko į Durham, NC, Cicero bei Čikagą, nes čia ministratorė, dėstytoja ir stu
„Meilė kantri, meilė malo rimų, bendrai linkėjo jaunie susipažinti su naujagimiu.
Narcizui su žmona yra tekę denčių vertintoja.
ninga, ji nepavydi; meilė ne- siems amžinos meilės, tyro
Mus pasiekusiame Narcizo praleisti nemaža metų. Čia
1987 m. Stasė Vaišvilienė
sididžiuoja ir neišpuiksta". (1 džiaugsmo ir daug laimės ke Kreivėno laiške jis taip rašo: gyvena ir daug draugų bei nusprendė išeiti j pensiją. Ta
Kor. 13, 4) Tokia kilni meilė liaujant nauju gyvenimo ke „Daytona Beach daug kas da pažįstamų.
čiau pedagogės planai jau su
sujungė Lino Udrio ir Tinos liu. Po tosto, dalyviai sustojo rosi, bet Jurgis Janušaitis jau
E. Šulaitis kosi galvoje. Jai labai rūpėjo
Petrušytės jaunas širdis šių sugiedoti „Ilgiausių metų".
kaip galėtų vėl atsisteigti Mon
metų gegužės 5-tą dieną Los
Pasistiprinus gardžia, pui
tessori metodu priešmokykli
Angeles Sv. Kazimiero bažny kiai patiekta vakariene, girdė
nio amžiaus mokyklėles, ku
čioje. Sutuoktuvių proga Mi josi tėvų Vitalio Petrušio ir Nari
Š.m. rugpjūčio 5 d. giminių, menukų pagalba vedė pamo rios pirmos Nepriklausomybės
šias aukojo it Moterystes sak manto Udrio nuoširdūs sveiki
metais jau buvo įleidusios
ramentą palaimino iš Lietuvos nimai vaikams ir jautrios pa kolegių ir draugų tarpe, Stasė kas. Pavojus patekti rusams, šaknis. Tų pačių metų vasarą
atvykęs kun. Antanas Saulai- dėkos dalyviams, ypač tiems, Vilimaitė-Vaišvilienė paminė privertė palikti Tiuringiją.
1945/1946 m. jai vėl teko ji su Dome Petrutyte pirmą
tis. Savo žodyje priminė jau kurie iš taip toli atvyko — net jo savo 80-ąjį amžiaus jubilie
dirbti Alt-Gargėje, anglų zo kartą turėjo susitikimus su
niesiems kaip svarbu statyti iš Anglijos ir Lietuvos. Janina jųSūnėnas Zigmas ir Irena Vi noje. 1946/1947 m. Stasė dirbo priešmokyklinio amžiaus vai
gavo namus ant tvirtų pamatų Udrienė abiejų tėvų vardu
kų auklėjimo darbuotojais. Tie
ir kurti savo darnią, dvasiniai jaunuosius skatino šiandien limai, bei jų šeima dėjo daug lituanistinėje mokykloje kaip susitikimai vyko Kaune ir Vil
stiprią Seimą. Kaip visuomet, išgyventą meilę vertinti, sau pastangų, kad šis jubiliejus vedėja Dannenberg stovykloje. niuje.
1947 m. vasarą Stasė Vaiš
savo dalyvavimu ramiai, įtiki goti, ugdyti ir gerbti. Jaunie būtų atitinkamai pažymėtas.
vilienė
išvyko į Angliją, Co1992 m. Stasė jau vedė Mon
nančiomis mintimis, jautria siems įteikdama Lietuvoje iš Jie sukvietė gimines (net iš
ventry.
1947-1951
m.,
esant
tessori
kursus Šiauliuose, Vil
malda kun. Saulaitis, suteikė austą juostą, išreiškė norą Lietuvos atvyko brolio žmona
grupei
lietuvių
vaikų,
ji
su
sa
niuje
ir
savo gimtajame mies
daug dvasinės taikos ir geros abu jaunuosius ta juosta ap Liuda Vilimienė), koleges ir
vo
kolege
dirbo
sekmadieniais,
te
—
Mažeikiuose.
1993 m.
valios — tad nenuostabu, kad juosti ir pasilaikyti savo šei draugus, kad galėtų su Stase
po
lietuviškų
pamaldų.
Stasė
Vaišvilienė
vėl
Lietuvoje
jaunimas taip jį gerbia ir myli. mose ir savo lietuviškoje ben pabendrauti ir ją pasveikinti.
1951 m. Stasė išvyko į Ka vedė kursus Šiauliuose ir
Mišių metu įspūdingai giedojo druomenėje, kurią riša drau Turbūt ji net nežinojo kiek
nadą,
Montrealį. 1952-1956 Kaune. 1994 m. Stasė suor
Šv. Kazimiero parapijos cho gystė ir dvasinė meilė. Tarė daug turi draugų.
m.
ji
vėl
įsijungia į pedagoginį ganizavo savo koleges vesti
Stasė Vaišvilienė gimė Ma
ras, vadovaujamas muz. Vik paskutinį žodį abu jaunieji —
darbą
ir
dirba šeštadieniais, Montessori kursą Lietuvoje,
toro Ralio. O jaunųjų maldą į pilni džiaugsmo ir pasitikėji žeikiuose, kur lankė pradžios
Montrealio
lituanistinėje mo kuris tęsėsi 2 savaites. 1995
mokyklą ir gimnaziją. Baigusi
Mergelę Mariją lydėjo pusbro mo gražia ateitim.
kykloje,
o
paskutiniais
metais m. tokie kursai tęsėsi 3 sa
lio Dariaus Udrio meistriški
Tautiniais drabužiais pasi Šiaulių mokytojų seminariją, mokyklos vedėja.
vaites. 1996 m. 1-os savaitės
smuiko garsai.
puošusios merginos pašoko pradėjo pedagoginį darbą, ku
1961-1963 m. Stasė jau Či kursai ir diplomų įteikimas
Po bažnytinių apeigų visi „Sadutę", atsisveikindamos su ris tęsėsi daugiau kaip 50
kagoje pradeda dirbti Kristijo baigusioms, nes jos išklausė 6
svečiai rinkosi vakaro iškil jaunąja ir palydėdamos ją šei metų.
1941/1942 m. mokytojavo no Donelaičio lituanistinėje savaičių kursą. Čia Stasė
mingam pokyliui Los Angeles mos gyveniman. Baigiant „Sa
Vaišvilienė buvo labai pagerb
Jonathan Club — didinga, dutę" prisijungė vyrai tradi Tirkšlių valsčiuje, Mažeikių mokykloje.
1963 m. baigusi vienerių metų ta, apdovanota gėlėmis ir do
puošni vieta, primenanti Eu ciniam „Rezginėlės" šokiui. apskrityje. 1942/1944 m. buvo
ropos didikų senoviškus rū Tai ne tik prasmingas ir pro mokyklos vedėja Laižuvos Montessori kursus Greenwich, vanomis už jos įnašą atgaivi
mus. Priėmimo salėje dalyviai gai tinkantis šokis, bet ir valsčiuje, Mažeikių apskrityje. CT, grįžo Čikagon ir su grupe nant Montessori metodą prieš
turėjo progą asmeniškai pa linksma pradžia jaunatviško 1945 m. jau Vokietijoje, besi tėvų suorganizavo Lietuvių mokykliniam auklėjimui.
Stasė neapsiribojo vien pe
sveikinti jaunavedžius. Sve pokylio. Prisijungus Stepui kuriančioje mažoje lietuvių Montessori „Vaikų namus",
vėliau
pavadintus
Kriaučestovykloje
prie
Mainlens,
Mai
dagoginiu
darbu, bet reiškėsi
čiams susirinkus į vaišių salę Puodžiūnui ir Linui Polikailiūno
vardo
„Vaikų
namai".
no
upės
pakrantėje.
Čia
subū
ir
lietuviškoje,
visuomeninėje
pokylis prasidėjo maršu ir ilgu čiui, amerikiečių orkestras už
Čia
Stasė
dirbo
3
metus.
1963/
rusi
grupę
vaikų
vesdavosi
veikloje:
Lietuvoje
priklausė
tautinių juostų tiltu. Su duona grojo „Tave aš pamačiau, tave
1964
ir
1964/1965
„Vaikų
na
prie
upės,
nes
nebuvo
patalpų
ateitininkams.
Išeivijoje:
Lie
ir druska jaunuosius pasitiko aš pamylėjau". Svečiams pri
ir
smėlio,
pagaliukų,
bei
aktėveliai Vitalis ir Kunigunda tariant, pirmąjį valsą pradėjo
Petrušiai, Narimantas ir Jani šokti jaunieji. Netrukus prisi
na Udriai. Pulką su dideliu jungė tėvai ir visi kiti, kurie
sąmojum pristatė adv. Auris dar ilgai linksminosi ir džiau pareigas, o Tina vyriausių
Jarašūnas. Jaunųjų pulkui gėsi jaunųjų meile ir laime.
skaučių kandidačių vadovė.
vadovavo vyriausioji pamergė,
Su šia iškilminga švente Abu jaunieji turi ekonomijos
Tinos jaunystės draugė, Maija jaunieji buvo išlydėti kartu mokslo bakalauro laipsnius.
Larsen Leon ir Lino jaunesny drąsiai į tą margą, platųjį pa Tina irgi turi verslo adminis
sis brolis dr. Gytis Udrys. Kiti saulį. O tam šuoliui jie abu tracijos
magistro
laipsnį
palydos dalyviai: Miranda dvasiškai ir moksliškai gerai (J A.) iš University of SouFranken, Agnė Stankevičienė, pasiruošę. Abu jaunieji savo thc.n California ir šiuo metu
Gina Petokaitė-Ho, Gailė Rad- šeimose ir lietuviškuose Det dirba „Nestle" bendrovėje. Li
venytė, Vitas Rugienius, Kari- roito ir Los Angeles židiniuose nas baigęs teisę University of
gaila Petrulis ir Michael Pet- buvo skatinami brandinti kil Detroit ir įsigijęs specialybę
rusis.
nų būdą, mylėti Dievą ir ar mokesčių srityje Georgetown
Vaišes palaimino kun. Anta timą. Abu priklausė jaunimo universitete, Washington, DC.
nas Saulaitis. Tostą prieš va auklėjimo vienetams: Tina Šiuo metu dirba kaip advoka
PricewaterhouseCooper
karienę kėlė jaunojo brolis Gy skautams, Linas ateitinin tas
bendrovėje,
Los Angeles cent
kams.
Abu
baigė
lituanistines
tis, paminėdamas, kad kol abu
re.
mokyklas
ir
iki
šios
dienos
augo, jis jau mokėsi iš brolio, o
Povestuvinei kelionei jauna
šiandien gali jam patarimų šoka tautinių šokių ansamb
duoti, nes turi jau keturis me lyje. Linas keletą metų ėjo vedžiai išvyko į pietinę Ispa
tus vedybinio gyvenimo patir Lietuvių Bendruomenės Los niją.
Amerikos Lietuvių Montessori draugijos Vaikų namelių 'prieš eilę metų
ties. Apart praktiškų pata Angeles apylinkės pirmininko
mokinukai su vedėja Stase Vaišviliene.
GRU
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Narc:zas Kreivėnas iaive ,.Royal Princess", prie Didž. Britanijos prin
ceses Dianos portreto.

tuvių Bendruomenei, Ameri
kos Lietuvių Montessori drau
gijai, Lietuvių mokytojų są
jungai.
1964-1966 m. Stasė buvo LB
Švietimo taryboje
atstove
priešmokykliniam auklėjimui.
1985-1989 m. Stasė Vaišvi
lienė redagavo žurnalą „Mūsų
vaikas", skirtą jaunoms šei
moms su mažamečiais vai
kais. Tai buvo labai didelis
darbas, nes, kaip ir visada,
bendradarbių sunku surasti.
Pagaliau atvyko ir jubiliatė.
Ją pasitiko sūnėnas Zigmas
Vilimas ir prisegė gėlę. Irena
Vilimienė pasveikino Stasę
visų susirinkusių vardu, o Ka
rolina Kubilienė siūlė neskai
čiuoti metų ir įteikė jai rau
donų rožių puokštę nuo visų
dalyvių.
PLB Švietimo komisijos pir
mininkė Regina Kučienė svei
kino jubiliatę pasitinkančią
garbingą 80-ąjį gimtadienį. Ji
sakė, kad Stasės atlikti dar
bai — ilgaamžiai. Ta proga
Švietimo komisija jos vardu
skiria 100 dol. Amerikos Lie
tuvių televizijai.
Irena Vilimienė perskaitė
visų dalyvių pasirašytą korte
lę, primindama, kad „žmogus
nepakeičiamas laike, nepakar
tojamas žemėje. Kiekvienas
gyvenime skleidžia savo švie
są ryškią ar blankią, tačiau
ypatingą. Istorija skaičiuoja
šimtmečius, o žmogus metus,
dienas, valandas, sekundes..."
Dana Dirvonienė pasveikino
Amerikos Lietuvių Montessori
draugijos vardu, tuo pačiu
pranešė, kad per Liudą Germanienę perduoti kolegių su
aukoti pinigai Lietuvos Mon
tessori Asociacijai (pasirodo,
kad yra tuo pačiu vardu ir
draugija) Stasės vardu.
Buvo svečių, kurie Stasės
vardu skyrė savo auką Ameri
kos Lietuvių Montessori drau
gijai, stipendijų fondui.
Negalėjusieji
pobūvyje-pagerbime dalyvauti atsiuntė
sveikinimus. Stasę sveikina

veikusių Marquette Parke, Čikagoje)

giminės ir kolegės iš Lietuvos,
Beverly Montessori mokykla
ir amerikietės kolegės.
Stasė Vaišvilienė padėkojo
visiems giminėms ruošusiems
tą popietę, kolegėms ir drau
gams už dalyvavimą, gražius
žodžius. Ta diena pasiliks jos
atmintyje ilgą laiką.
Atėjo laikas pakelti šam
pano taurę ir sugiedoti „Il
giausių metų". Kadangi jau
laukė karšti pietūs, sėdome
prie stalų ir stiprinomės užsigardžiuodami saldumynais
ir vaisiais. Kai visi buvome
sotūs, tai ir daina geriau
skambėjo. Dainas akordeonu
palydėjo Algis Daknys, o pa
vargę ilsėjomės, tai Zina Daknienė padeklamavo keletą
eilėraščių. Kad prisimintume
jaunas dienas, tai ir ratelius
išmėginome. O kad geriau susipažintume su Stasės praeiti
mi, Irena Vilimienė mus paeg
zaminavo, kartais net apdova
nojo dovanomis.
Gražus yra Stasės Vaišvilie
nės gyvenimas, pažymėtas il
gais darbo metais, atnešusiais
matomus vaisius. Auklėdama
vaikus ji skleidė šviesą, nepai
sydama sau naudos. Taip ji
pasistatė sau nenykstantį pa
minklą.
Mes visi linkime Stasei dar
daug darbingų metų, o žinant
ją, planai jau, kaip laikrodžio
ratai, sukasi galvoje, o gerasis
Dievas tesaugo ją!
Karolina Kubilienė

IEŠKO GIMINIU "
• Ieškau savo tėvo J o n o
Ulecko sesers Marijonos
Uleckaitės-Gražulienės, gy
venusios Clevelando mieste,
mirusios 1962 metais, vaikų
bei anūkų: dukters Bronės
Gražulis-Reilly, gyvenančios
Clevelande, ir jos vaikų Frank Reilly. Francis Reilly,
Marianne Reilly bei sūnaus
Juozo Gražulio vaikų - Barba
ra Gražulis, Cheryl Gražulis,
Patricia Gražulis. Jų ieško
Jono Ulecko duktė Janina
Uleckaitė-Andriuškevičienė.
Rašykite: Janina Andriuškevičienė, Stasio Lozoraičio 3a-30,
4316 Garliava, Kauno rajonas,
Lietuva: tel. 8-27-552809.
* Už J u o d k r a n t ė s , ties
Avikalnio įlanka, pamario
nendryne ir miške pastatytos
voratinklinės gaudyklės ir
pradėti žieduoti pirmieji į pie
tus skrendantys paukščiai.
Pasak Juodkrantės paukščių
žiedavimo stoties vedėjo, or
nitologo Vytauto Pareigio, į
pietus pirmieji paukščiai —
pempės, varnėnai ir kiti tilvikiniai — jau patraukė liepos
mėnesį, šiuo metu išskrenda
paukščiai giesmininkai, dažniausiaiftžiemojantys pusiaujo
Afrikoje, — įvairių rūšių nen
drinukės, pečelindos, devyn
balsės ir kiti.
(K Ett«)

LB ĮMONĖS VYSKUPĄ MOTIEJŲ
VALANČIŲ
„Vyskupas Motiejus Va
lančius — tai Dievo Apvaiz
dos dovana mūsų kraštui - de
vynioliktojo amžiaus ir vėles
nių laikų Lietuvai", — teigia
Lietuvos ganytojai. 2001-ieji
yra paskelbti vyskupo Motie
jaus Valančiaus metais.
Jvykęs 2000 m. JAV LB XVI
tarybos suvažiavimas nutarė
ir įpareigojo LB Kultūros ta
rybą surengti plataus masto
minėjimus LB apylinkėse su
paskaitininkais, ir kur tik
įmanoma, į programas įt
raukti lituanistinių mokyklų
mokinius. Kultūrininkė Julija
Dantienė apie vysk. Motiejų
Valančių yra parašiusi vaidinimėlį-montažą
vyresniųjų
klasių mokiniams. Medžiaga
surinkta iš įvairių šaltinių,
padauginta ir išsiuntinėta li
tuanistinėms mokykloms.
LB Kultūros taryba jau
praėjusią žiemą yra susitarusi
su paskaitininkais ir LB apy
linkių pirmininkais dėl mi
nėjimo datų. Minėjimai vyks
šia tvarka: paskaitininkai —

rašytojas Paulius Jurkus kal
bės New Yorke rugsėjo 23 d.,
Bostone rugsėjo 30 d., Hart
forde spalio 7 d., Putname
spalio 9 d., rašytojas Kazys
Saja PLC Lemonte rugsėjo
15 d. ir Philadelphijoje rugsė
jo 23 d.; prof. Rimgaudas Šil
bajoris Los Angeles spalio 14
d.; „Draugo" dienraščio re
daktorė Danutė Bindokienė
Omahoje spalio 21 d.; rašyt,
žurnalistė Aurelija Balašai tiene — Clevelande.
Lietuvos vyskupai laiške ti
kintiesiems rašo: „tokia įvai
rialypė ir įvairiaspalvė vysk.
Motiejaus Valančiaus tarnys
tė Lietuvai, kad ir šiandien
mes dar nepajėgiame aprėp
ti".
Vysk. Motiejaus Valančiaus
minėjimai
tepadeda mums
geriau pažinti tautos praeitį,
tesustiprina šviesesnės atei
ties viltį mūsų širdyse ir sie
lose, o mūsų mažiesiems, atei
nančiai kartai, suprasti dide
lio pasišventimo vertę.
Marija Remienė
Telšiai. Vysk. M Valančiaus Į>ortretas kaU'dros zakri.-ujojt: (Autorius
nc/ini'.'ii,is

Aurelija M. Balašaitienė.

Algirdas Titus Antanaitis.

NORS MAŽĖJA FINANSAVIMAS
DAUGĖJA ATLIEKAMI DARBAI
Mokslininkai metų pradžioje
buvo paskelbę pareiškimą, ku
riame, konstatavę, kad „labai
sunkiomis sąlygomis vykdyta
mokslo ir studijų reforma lei
do išsaugoti produktyviausiai
dirbančią mokslo potencialo
dalį", reiškė susirūpinimą:
„Matydami, kad tik žiniomis
ir naujomis technologijomis
grindžiama visuomenė gali
būti spartesnės mūsų vi
suomenės plėtros garantas,
kviečiame visas valstybės ins
titucijas ir politines bei vi
suomenines organizacijas la
bai atsakingai vertinti visus

sprendimus dėl tolesnio šalies
mokslo potencialo reorganiza
vimo. Manome, kad joks sku
botumas, grindžiamas įtemp
tai politiškai pagal tvarka
raštį ar besiremiantis atskirų
interesų grupių tikslais, nega
li lemti vykdomų struktū
rinių mokslo sistemos re
formų. Šiuo metu Lietuvoje
dar išlikęs mokslo potencialas
pagal mokslininkų skaičių ir
jų veiklos valstybinio finansa
vimo apimtis yra vienas iš
mažiausių tarp visų ES na
rystės siekiančių valstybių.
Todėl labai kritiškai verti-

name ir vyriausybes ketini
mus per vienerius metus at
likti struktūrinę mokslo sis
temos reformą, kurios tikslai
yra nepakankamai aiškūs, o
teisinės priemonės nepakan
kamai apibrėžtos".
Mokslininkų judėjime daly
vauja ir Mokslininkų sąjunga,
todėl „Draugo" korespondentė
Audronė V. Škiudaitė krei
pėsi į šios visuomeninės orga
nizacijos pirmininką dr. Vy
gintą Gontį, prašydama pa
komentuoti kai kurias su
mokslo vystymu susijusias
problemas bei pristatyti pačią
Mokslininkų sąjungą.
- Kaip vertintumėte da
bartinę mokslo padėtį?
- Ar galėsime Lietuvoje
dirbti mokslinį darbą, tokį
klausimą sau paslapčia tik
riausiai užduoda ne vienas
šiandieninis Lietuvos moksli
ninkas. Jis aktualus ne tik
tiems, kurie savo gyvenimą
jau susiejo su akademine veik
la, bet ir gabiam jaunimui, ku
ris jaučia savo įgimtus ge
bėjimus ieškoti ir atrasti.
Tačiau Šiuolaikiniame pasau
lyje galimybė dirbti mokslinį
darbą dar nėra garantuojama,
ji. priklauso nuo daugybes
sąlygų, kurias gali sukurti tik
brandi visuomenė.
Sudėtingiausia, kad moksli
niai tyrimai nėra prekė, ne
priklausomai nuo to, ar jie yra
fundamentiniai, ar taikomieji,
o investicijos į juos atsiperka
netiesiogiai, teikdamos naudą
ne tik investuotojui, bet ir vi
sai visuomenei. Visa tai lemia,
kad mokslas negali būti orga
nizuojamas
vadovaujantis
verslo principais, jo pagrindi
nis investuotojas visada yra
valstybė. Net ir pačiais libe
raliausiais principais grin
džiamos valstybės
puikiai
supranta savo misiją plėtoti
mokslą ir technologijas.
Labai
spartūs
pokyčiai
mūsų krašte ir regione mokslo
padėtį ir jo vaidmenį visuo
menėje labai sumenkino, todėl
kyla daug pagrįstų abejonių,

ar užteks mums visiems iš
mintingumo griuvimo proce
sus pasukti atgal.
Svarbiausios griūties prie
žastys yra objektyvios, nes
kyla iš neišvengiamų geopoli
tinių pokyčių mūsų regione.
Tų pokyčių kiekybine išraiška
gali būti mokslui skiriamos re
alios valstybės subsidijos bei
mokslininkų skaičiaus kiti
mas mokslo institutuose. Di
džiausia griūtis vyko 19911993 m., kai visą šalies ūkį
paralyžiavo hiperinfliacija ir
kai nutrūko ankstesni ga
mybiniai ryšiai. Valstybinis
mokslo finansavimas mažėjo
kartu su šalies EVP (bendru
vidaus produktu), o papildomą
smūgį sudavė nutrūkę pačių
mokslo įstaigų ryšiai su buvu
siais užsakovais ir partnė :
riais. Dėl labai nepalankių
išorinių sąlygų Lietuvos moks
lo institutų sistema prarado
beveik
tris
ketvirtadalius
mokslo darbuotojų, daugiau
negu du kartus sumažėjo joje
dirbančių mokslo daktarų,
smarkiai sunyko naudojama
materialinė bazė. Tačiau vyk
dyta teisinės sistemos reforma
buvo labai nuosaiki, išsaugojo
beveik visas buvusias mokslo
institucijas, pakeisdama tik jų
valstybinio reguliavimo ir sa
vivaldos principus. Jei lygin
tume mokslo reformas, vykdy
tas visose trijose Baltijos vals
tybėse, tai turėtume kons
tatuoti, kad Lietuvoje, nepai
sant milžiniškų
finansinių
nepriteklių, pavyko išsaugoti
mažiausiai pakitusią mokslo
institucijų struktūrą. Negali
ma nepastebėti, kad išlikęs
mokslo potencialas ne suma
žino, o padidino savo produk
tyvumą: spausdinama žymiai
daugiau straipsnių
pripa
žintuose mokslo leidiniuose,
didelė dalis mokslininkų daly
vauja pedagoginėje veikloje,
dėstydami aukštosiose mokyk
lose. Tai parodoksas: Lietuvos
mokslininkai, tenkindamiesi
pačiais prasčiausiais finansa
vimo rodikliais, aplenkia dau

gelio šalių kolegas pagal skel
biamų straipsnių cituojamumą. Taip yra todėl, kad moks
las Lietuvoje daugiausiai re
miasi atskirų mokslininkų ar
nedidelių jų grupių veikla.
Institucijos yra svarbios tuo,
kad padeda kurti ir išsaugoti
darbo vietas mokslininkams
bei palaiko svarbiausias, tra
dicines tyrinėjimų kryptis.
Mažėjant darbuotojų skaičiui,
natūraliai išlieka tie, kurių
įdirbis ir moksliniai rezultatai
yra didžiausi. Institucinės
struktūros išsaugojimas buvo
pagrindinis veiksnys, padėjęs
sparčiai didinti straipsnių
skaičių pripažintuose tarptau
tiniuose mokslo leidiniuose.
Pvz., Latvijoje, kur mokslo sis
tema buvo radikaliai refor
muojama, straipsnių skaičius
praktiškai nedidėja. Todėl kri
tika mūsų šalies mokslo
struktūros atžvilgiu, bent jau
mokslo produktyvumo požiū
riu, yra nepagrįsta.
- Pristatykite Moksli
ninku sąjungą, kuriai va
dovaujate.
- Mokslininkų sąjunga yra
viena .iš daugelio mokslininkų
sukurtų visuomeninių orga
nizacijų. Iš seno veikia Moks
lų akademija, praradusi val
dymo funkcijas ir tapusi savo
tišku akademikų susirinkimu,
Rektorių konferencija, Mokslo
institucijų senatų pirmininkų
konferencija, Institutų direk
torių konferencija ir kt. Kai
mokslui tampa striuka, jos su
sijungia ir pradeda veikti kar
tu. Mokslininkų sąjunga įre
gistruota prie Švietimo ir
mokslo ministerijos. Tai nėra
iš biudžeto finansuojama orga
nizacija. Jos tikslas - apginti
mokslininkų, kaip kūrybos
žmonių, interesus, dalyvauti
bendrame mokslo organizavi
mo procese, atsiliepti į priima
mus įstatymus, vyriausybės
nutarimus. Nariai yra atskiri
mokslininkai ir mokslininkų
organizacijos. Turime 15 sky
rių, sukurtų pagal mokslo
kryptis. Vieni
stipriausių:
Puslaidininkių fizikos institu
to „Vionika", Gedimino tech
nikos universiteto „Techni
ka", Termoizoliacijos instituto
„Termo" ir kt.
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ATVIRUKUOSE —
LIETUVOS
MENININKŲ KŪRYBA
Šiais metais reklamos agen
tūra UAB ,Advista" pasiūlė
naują būdą reklamuotis Lietu
vos menininkams. .Advista"
rengiasi nemokamai platinti
atvirukus su dailininkų ir fo
tomenininkų kūrybos darbais
ne tik Vilniuje, bet ir kituose
Lietuvos miestuose.
Reklamos agentūrai meni
ninkai gali pristatyti tapybos,
grafikos, skulptūros, fotografi
jos ir kitus kūrybos darbus.
Atrinktus kūrinius bus galima
pamatyti įvairiose atvirukų
platinimo vietose. Sostinėje
šiuo metu įsteigta jau 14 ne
mokamų atvirukų stendų. Be
to, kiekvienas menininkas,
kurio darbai bus atrinkti, dalį
savo kūrybos atvirukų gaus
nemokamai.
\ siūlymą naudotis nauja
„Advistos" paslauga pirmieji
atsiliepė fotografai. Jų kūry
bos jau galima išvysti įvairio
se viešai lankomose įstaigose:
kino teatruose „Vingis" ir s i e 
tuva", Indigo" klube, sostinės
baruose, užeigose, restoranųo1se, intemeto kavinėse, keletoje viešbučių ir kitur. (ELTA)'

STOVYKLAUJA
UŽSIENIO LIETUVIU
VAIKAI
Per šimtą užsienio lietuvių
vaikų šią vasarą pakviesta
atostogauti tradicinėse švie
timo ir poilsio stovyklose Lie
tuvoje. Jaunąja išeivių karta
pasirūpino Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentas prie
Lietuvos vyriausybės.
Konkurso keliu atrinktos
stovyklos, turinčios didelę dar
bo su užsienio lietuvių vaikais
patirtį. Tai stovykla „Lieps
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* Naudokite šią koridą visur, kur VISA
* Naudokite Šųkortelę tJbankomatuose" — ATM
* Suasmeninkite kortelę savo nuotrauka!

Personai

FIRST PERSONAL BANKE
SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI!

BmOJingPeruytuUBaMkhigJUiatitmshiff^
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Vidurio Europos valstybių mokslo finansavimas ir kokybe. „Science", t.
283. 1999

poilsį. (ELTA)
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nelė" Giruliuose, Švietimo ir
kultūros
centro
stovykla
„Jaunimas vaikams" Palango
je, bei Jaunimo integracijos ga
limybių centro stovykla „Ber
želis" Birštone.
Pamainos
trukmė šiose stovyklose — 14
dienų.
Atostogauti į Lietuvą at
vyksta lietuvių vaikai iš Bal
tarusijos, Lenkijos, Latvijos,
Estijos, Moldovos, Gruzijos,
Ukrainos, daugelio Rusijos
miestų. Pasak Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
to vadovų, stovyklų tikslas —
suburti užsienio lietuvių vai
kus, supažindinti juos su Lie
tuvos istorija, etnokultūra,
liaudies papročiais, suteikti
galimybę pagerinti gimtosios
kalbos įgūdžius, organizuoti
aktyvų ir kūrybingą vasaros

„Draugo* skaitytojams norė
čiau pasakyti, kad, steigiant
Mokslininkų sąjungą, viena
pagrindinių organizacinių idė
jų buvo pasisavinta iš Ameri
kos organizacijos AAAS (Ame
rican Asociacion Advencement
of Science). Tai labai didelė or
ganizacija, ji yra pavyzdys ir
Europai, kuri stengiasi tą
idėją perimti. Mūsų moksli
ninkų sąjungos idėja ir buvo sujungti visas mokslo draugi
jas į vieną asociaciją ir bend
romis jėgomis siekti mokslo
kompetentingesnio vertinimo
bei pripažinimo. Neseniai įsi
kūrė ir Europos asociacija
(Euroscience). Ji nori vystyti
panašią veiklą, mes esame jos
nariai, bet ji savo rezultatais
negali lygintis su amerikietiškąja.
Norėtume
daugiau
sužinoti ir apie patį Moks
lininku sąjungos pirmi
ninką.
- Esu fizikas, dirbu teorinės
fizikos ir astronomijos insti
tute. Prasidėjus pertvarkai,
teko dirbti vyriausybėje, kurti
Mokslo ir studijų technologijų
tarnybą, užsiimti mokslo orga
nizacine veikla, taigi, kurį
laiką buvau atitrūkęs nuo
konkretaus mokslo darbo. Da
bar vėl bandau jį tęsti ir de
rinti su darbu Mokslininkų
sąjungoje. Tai didelis krūvis.
Esu vedęs, žmona dirba uni
versitetinėse Santariškių kli
nikose, auginame du paaug
lius vaikus.
Dėkojame už pokalbį.

ĮSIGYKITE NAUJĄ
SI r:.!<S* ) \ A L BANKO
ČEKINĘ KORTELĘ!
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DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienis

Mokslo biudžetinis finansavimas Lietuvoje 1990-2000 m , 2000-ųjų kaino
mis.
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Window VVashen Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportauon Mušt befluentin English.
L. A. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

Babysitter needed
Tuesdays & Wednesdays
3:00 p m — 10:45 pm.
Oak Lawn area
Tel. 708-425-9404.
Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.

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

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

ALLCARE
£mploymcDt Agcncy
Tel. 773-736-7900

Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
Tel. 847-808-9109
vakare nuo 8 - 1 0 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
Blacksmith
Small open die hammers.
hydraulic bending
ornamentai & industrial
Tel. 773-277-2800.
Some English helpful.

Reikalinga lietuvė, turinti žalią
kortelę, kuri galėtų padėti auklėti
vaikus ir prižiūrėti namus.
Yra atskiras butas. Houston, TH
Tel. 713-665-4218 arba
dangnolei@aol.com

Hosekeeper full time.
Mušt communicate in English.
Mušt have good references.
Goki coast location. Tel. 312255-1197 or 312-255-1919.

CARLISLE STAFFING, LTD.
350 E. OGDEN AVENUE
WESTMONT, IL 60559
Employment agency will hire you without a fee
in the companies for temporary or permanent asaignments.
Authorization for work is reųuired.
We offer positionas ir many locations for
, ,„,
CNC programmers and operatore
certified Forklifė Operatore, Loading/Unloading
Shipping/receiving
industrial machines set up and operatore
maintenance mecha ics
general labos — aasemblere
weldere — Quality Controllere
Telemarketera — General Office.
For many positions English is reųuired.
Please, call us and register.
(630)920-0238.

į v a i r u s
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Great rates to the ręst of the wortd - any day, any time

g~+
For information call Long Distance Posfc
%s įX

^

1-800-449-0445

togos*

Ieško d a r b o

Vyras ir žmona ieško darbo.
Gali slaugyti senelius, tvarkyti
namus, kalba lietuviškai ir
rusiškai. TeL 417-271-3241,
Zenona.
55 m. moteris gali prižiūrėti
senus žmones ir gyventi kartu.
Turi patirties, kalba angliškai.
Tel. 630-455-4041, Dana.
55 metų vyras, turintis didelę
darbo patirt} santechnikos ir
suvirinimo darbuose, galintis
dirbti ir kitus statybos darbus,
ieško darbo. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-476-4389.
Ieškau darbo prižiūrėti žmones bet
kurioje valstijoje. Atlieku pratimus
po insulto. Priežiūrą teikiu su širdies
šiluma ir optimizmo pakėlimu. Turiu
patirties, geras rekomendacijas,
automobili ir kalbu angliškai.
Dovanosiu pusės mėnesio atlyginimą
iš anksto. Siūlyti įvairius variantus ir
keitimus Tel. 773-386-6588.
Energinga, ištekėjusi 53 m.
lietuvė moteris ieško darbo
lietuvių šeimoje bet kurioje
valstijoje. Moka tik lietuviškai.
Vaikai gyvena JAV.
Skambinti tel. 407-248-0568.
(vairus

Sutvarkome dokumentus:
ID, vairavimo teises,
Sočiai Security.
Skambinti tel. 773-330-3709;
, 773-218-2914 (vakarais).
Padedu surasti darbą prie
ligonių slaugymo bei
prižiūrėti vaikus ar
pagyvenusius žmones.
Tel. 708-296-9265.
MTCI siūlo: *
2 mėn 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.
Padedame žengti pirmuosius
žingsnius Amerikoje.
>~Vairavimo teisės, Soc. Security,
parvežame iš O'Hare oro uosto,
padedame
susirasti gyvenamą vietą»»«
TeL 708-870-3481.
Kirpėja kerpa vyrus ir moteris,
atlieka cheminį sušukavimą,
dažo plaukus, antakius,
blakstienas. Susitarus, atvyksta į
namus Tel. 773-918-0851;
773-456-6410, Regina.
Salone „Miražas" kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus |
vyrams ir moterims. Susitarus, •
atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas" tel. 708-598-8802;
namą tel. 708-612-9526.

P a s l a u g o s
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ELEKTROS
{VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W 69th Street
Tel.: 773-776-1486

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

AUTOM08aJO.NAMU.SVEKATol?
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapots ir OR. Mgr. Auksė
S. Kana kalba lietuviškai

FRANK ZAPOUS
3208 \H VVest 96th Street

TeL (7081424-8664
(773) 581-8654

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

S TAS Y S' CONS

*
*
*
*
*

Nemokamas įkainavimas
Nemokama rinkos analizė
Pirkimas
Pardavimas
Surandame
optimaliausią finansavimą

AMH

s i u k s l t s ir k t
Tel. 6 JO K 16 71 14

Pigiai ir kokybiškai valome
langus, lietaus nutekamuosius
vamzdžius, atliekame smulkius
remonto darbus, taisome elektros
prietaisus ir elektros instaliaciją.
TeL 773-735-3142,
skambinti iki 10 vai. ryto.
\JLL
Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės

darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius 3860 W. 79 S t
TeL 773-582-0183:773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

MOVTNG
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
į kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-925-4331.
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.
NEPRALEISK
PROGOS

4MMMfcaVP

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į
VILNIŲ

Taaau padaugės parduodant
ar perkant namus, butus.
žemės sklypą.Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansine paskolą.

O'FLAHERTY REALTORS
* BUILDERS, Ine.
Kompanta pagal josų užsakymą

•

•

*

:

*&~

\

How easy is it to
As easy as SAS.
-

From Chicago we offer daily servIce to Vilnius
whh a hassle free connectton through our
Copenhagen Airport And wnen returnlng, you
can enjoy šame day travel vta Copenhagen back
to Chlcago.
Rnd out Just how easy we can make your
next trlp to VHhlus, And remen-ber, when you
travel wlth SAS, you can eam miteage credlt
wtth United's Mlleage Plūs* or SAS'
Eurotįonus" frequentftyerprogram,
For Information on spedal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavtan.net

• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

stato naujus namus.

LTD
Realtors

,3UD" BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime.
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI

708-598-6501

Bus. 773-767^655 mob.: 773-2S9-3363
Fa* 773-767-»61S

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Voke Mat 7738547820
Fax: 708-361-9618

OnMfc
21.

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Acoent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lawn. lUinas 60453
Ouatnaea (708) 423-8111
Voice Mal (706) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
Ras. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
REAL ESTATE agentūra
Vilniuje teikia paslaugas perkant
ar parduodant namus, butus ir
žemės sklypus. Veltui įkainuoja
nekilnojamą turtą, konsultuoja,
pataria ir teisiškai sutvarko
pirkimo-pardavimo dokumentus.
Tel. Vilniuje: (370-2) 22-39-37.
EI. paštas: info.estate.w3@takas.lt
Informacija Čikagoje:
630-243-8000, nuo antr. iki šešt.,
nuo 10 v.r. iki 5 v.v.

FOR SALE
butas (condo), located Downtown
Kaunas, Lithuania (Old Embassy
Row area). Consisting of two (2)
bedrooms, living room. servant
Quartars, 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.coni

I

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste ir priemiesčiuose
--

Siūlo i š n u o m o t i
Išnuomojamas
apšildomas 4 k a m b .

1 mieg. butas 67 & VVhipple apyl.
$415 į mėn. + „security'*

Tel. 773-434-4543^ «
Pigiai išnuomojamas vieno
miegamojo butas Marąuette
Park. Tel. 708-425-3518;
708-955-2808.

į v a i r ū s

Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų J A V
miestų Finnair ir kitomis o r o linijomis.

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

40-24 — 235 S t
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
\TnTOURS@EARTHLINKNET
WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM
KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer A ve., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
BUCE

If s Scandinavian

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

GRA2INA JONAVlClENE
708-430-1000

y*j<N

Vettonuo
1921 m.

8900 Sovni ARCHKR ROAO, WIUOW SFRINRS, 1U»JOISTa708.839.1000

Šešios pokylių nedės ± tinka įvairioms progoms

VYTIS TRAVEL

Chfc&go

RIMAS L.STANKUS

Alexander J. Mockus,

vasarą iš Nevv Yorko, Chicago, L o s Angeles,

4 «TAft ALUMICf

•

0FFC.(773) 221 • 17(1
HOME [70tl 42S - 7M0
. (773) • M M

• Nuosavybių įkainavimas veltui

Parduoda
PADEDAME 1S&TO AUKCIONUOSE;
SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ.
Tel. 888-615-2148, 708-599-9680
KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ.

PARDUODA

ZSL RE/MAX
^REALTORS

CONSTRUCnON Co.

Dengiami stogai, kalamas „siding".
atliekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Lkensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,
teL 773-767-1929.

Movint)! Profesionalus
kr.Histym.is Cikarjojt- ir ti/
jos ribų P.iruovi.imi
namus pardavimui
i s v t / a m f st rius d a i k t u s

GREIT

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

_i_

Tel. 773-776-8998

Parduodu automobili
„Plymouth Lasė*", '90 m.,
gerame stovyje, bėginė greičių
dėžė. Rida — 126,000 mylių.
Tel. 773476^4389.

Audrius Mikulis
^%L
Tel.: 630-205-9262
Pager: 773-260-3404 s.i«m»nc
E-mail: amikulis@usa.com
[vairus nekilnojamas turtas:

I

turtas

TRUC 7 7 0 / V

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; *skfing6",
'soffits', "decks", 'gutters', plokšti
ir 'shingle' stogai; cementas,
d a ž y m a s . Turtu darbo draudimą
S.BeneH§, tel. 630-202-5874,
,
630-241-1912.
,

3314 W. 63 S t

Parduoda

Nekilnojamasis

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

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudok te mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
Ještd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antnd. ir trecd. su
sikalbėsite lietuviškai.

A

S K E L B I

330 N. Clark, Chicago, H 60610
Tel. 312-444-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgali uidaryta

35 iki 40 svečių

BordtSKcJboftt

40 Įji 60 tvačtg

AatoitlooM
60iki100ava6ų

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas
100 iki 135 svečių

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

t
125 Ho 175 svečių

II OlttMI
225 io 550 > J 8 J |

4738 W. 4 0 3 r d S T
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWWAUZEIKA.COM
e******************************************************

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735.3400
4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruoii*: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

su žmonėmis, padedant jiems
sudaryti biudžetą ir pagerinti
savo kreditą, o pagerintas kre
ditas padės gauti ne tokias
brangias paskolas.
Patarimai namų savinin
kams ir žmonėms, kurie
skolinasi.
Ar jums reikia paskolos?

NAMŲ PASKOLOS
Amerikoje žmonės nori
turėti savą pastoge — savo
namą ar butą. Ir tai galima
nesunkiai įsigyti, nes daugu
mas perka namus išsimokėjimui, įmokėdami tik mažą
pradinį mokestį. Čia yra pri
prasta pirkti namus, automo
bilius, ar kitus didelius daik
tus, įmokant tik mažą pradinį
įmokėjimą. Tačiau, imdami
paskolas, turime būti atsar
gus, kad nepakliutume į gro
buoniškų skolintojų nagus,
kad nebūtų mūsų paskolos
blogos.
1. Daugumai amerikiečių
investavimas į namą yra jų
didžiausias turtas.
Mokant skolą už namą,
auga ir jūsų turto vertė, nes
su kiekvienu paskolos mokė
jimu jūsų turto — namo vertė
„equity" didėja, taip, kad no
rint gauti antrą „eauity" pa
skolą, galima gauti tokią
sumą, kuri yra jau sumokėta.
Deja, yra grobuoniškų skolin
tojų, kurie ypač išnaudoja et
nines mažumas ir ekonomiš
kai silpnas apylinkes. Tokie
grobuoniški skolintojai negal
voja ir nesirūpina, ar jūs pa
jėgsite „equity" paskolą iš
mokėti, kad tai padaryti bus
jums per sunku, arba tiesiog
neįmanoma. Jūsų kredito isto
rija bus bloga, kai nepajėgsite
užsimokėti mėnesinių išlaidų
ir namo paskolos. Jūs galite
prarasti tuos pinigus, tą turtą,
kurį investavote į namą per
eilę metų, galite prarasti net
ir patį namą per „foreclosure"
— pardavimą iš varžytinių.
Tokie namų pardavimai daro
neigiamos įtakos visai gyvena
mai apylinkei. .Forecloeures"
— pardavimų dėl grobuoniškų
skolintojų labai padaugėjo
paskutinių penkerių metų lai
kotarpyje. Kai namas dėl blo
gos paskolos yra paskelbtas
pardavimui, jis būna apleistas
— užkaltais langais ir t.t., ir
tuo pačiu nuvertina visos apy
linkės nuosavybes, o taip pat
lyg magnetas patraukia nusi
kaltėlius.
2. Grobuoniško skolinimo
ženklai.
a. Skolintojai kreipia dėmesį
į mažumų gyvenamas apy
linkes, kur gyvena daugiausia
etninių mažumų žmonės, ypa
tingai ne, kurie čia nuosavybe
turėjo daug metų.
b. Ieškoma namų savininkų,
kurie turi finansinių sunkumų
dėl medicininių išlaidų, kredi
to kortelėmis padarytų skolų
arpam
c Naudojamas didelis spau
dimas, siūlant tokias pasko
las.
d. Dažnas ir nereikalingas
perfinanaavimas be jokios
naudos tam, kuria skolinasi
e. Paskolos sumos dydis nu
statomas, kiek ui namą jsu su
mokėta, mokant paskolą, o ne
tuo, ar žmogus pajėgs išaĮssihsti paskolą. FfĮlvif^^ymi paskolų rašymai, ypač at
kuria skolinasi, jų fi
li Imant ypatingai aukštus
mokesčius ir procentus, neat
sižvelgiant į žmogaus, kuris
skolinasi, galimybes ir jo kre
dito istoriją.
g. Duodant paskolą didesnę,
naga namo vartė namų parda
vimo rinkoje.
h. Reikalaujant mokėti už
nereikalingas apdraudas ir
L Didelės pabaudos ui iiĮafįįijl paskolos užmokė
jimą.
j . Spaudžiant žmogų, kuris

1. Pasitarkite su kuo nors
kuo pasitikite, prieš imant pa
skolą.
2. Gerai apsvarstykite, ar
jums reikia paskolos, ir savo
finansinę padėtį. Paskolos, ku
rios imamos, kad konsoliduotų
kredito kortelių ar medici
nines skolas, arba būtų pasi
naudota, užstatant savo na
mą, t.y. ,Equity" paskola, gali
jums daugiau kainuoti, negu
turimos skolos, šiuo būdu yra
galimybė prarasti namą.
3. Skolinkitės tik tokią
sumą, kurios jums reikia ir
kurią pajėgsite sumokėti.
4. Ieškokite geriausios pa
skolos, tinkamos jums. Pagal
vokite apie „actual percentage
rate" (APR), paskolos sąlygas
ir mėnesinių mokėjimų dydį.
5. Žinokite, kokia yra jūsų
„credit scores". Gal jūs galite
gauti geresnę paskolą, negu
ta, kuri siūloma. Savo „credit
scores" galite rasti internete.

skolinasi, priimti skirtingas
negu anksčiau siūlytas ir pa
prastai daug blogesnes pasko
los sąlygas, užbaigiant — pa
sirašant paskolos dokumentą.
k Mokėjimo lentelė turi
išpūstus mokėjimus arba pa
skolas, vadinamas „interest
only", »non-amortizing" arba
„partially amortizing".
1. Kontraktoriai, kurie turi
ryšių su paskolų davėjais,
jiems yra užmokama už blogai
atliktą darbą arba remontus,
kurių iš viso nebuvo.
Žinokite visa tai ir gerai
žinokite, ką darote. Pirmiau
sia susipažinkite su savo kre
dito istorija.
Daug žmonių su prasta kre
dito istorija gauna paskolą,
bet jos yra daug brangesnės,
negu žmonėms, turintiems
gerą kredito istoriją. Dauge
liu atveju brangesnė paskola
prastiems kreditoriams gali
būti pateisinama. Daugelis
žmonių, kurie ieško paskolų,
Prieš pasirašant paskolą
kurie gauna brangiau jiems
kainuojančias paskolas, gali
1. Nepasirašykite paskolos
gauti paskolas įprastu būdu, sutarties, jei sąlygos yra kito
kurios yra pigesnės ir neturi kios, negu jums buvo žadėta.
grobuoniškų skolintojų žymių. Jūs galite pakeisti savo nuo
Įstaigos, kurios duoda vartoto monę.
jams patarimus dėl jų kreditų,
2. Nepasirašykite paskolos
turi patarėjus, kurie turi tam sutarties, kol kiekviena eilutė
darbui pažymėjimus, ypač dėl dokumente bus užpildyta.
namų paskolų. Jie su jumis
3. Nesutikite su paskola, į
aptars kredito istoriją ir padės kurią įrašyta dalykų, kurių
nuspręsti, kokio tipo paskolą jūs nežinojote ir nekalbėjote
jums imti, jei iš viso ji jums apie tai.
reikalinga. Tos įstaigos dirba
4. Žiūrėkite, kad niekas jūsų

neverstų per prievartą pasi KAIP APSISAUGOTI NUO
rašyti bet kokį dokumentą.
TAPATYBĖS VAGYSTĖS
5. Atminkite, jei paskolos Tęsinys iš 08.18 d.
sąlygos skamba per gerai ir
Paskutiniu laiku yra labai
jus vilioja, visa tai galbūt yra
paplitusi
asmenybes-identitik tuščias muilo burbulas.
teto vagystė. Tai viena suk
čiausių ir skaudžiausių va
Po to, kai pasirašėte
gysčių šiais modernios tech
paskolos sutarti
nologijos laikais.
Čia yra patarimai, kaip nuo
1. Žiūrėkite, kad gautumėte
to
apsisaugoti:
kopiją visų dokumentų, ku
1.
Niekada nesinešiokite su
riuos pasirašėte pirma, negu
savimi
JSoc. Sec." kortelės.
išeisite iš jums paskolą davu2. NeSiokitės su savimi tik
siojo įstaigos.
2. Žinokite, kad galite panai tai, kas absoliučiai reikalinga
kinti bet kokią namo paskolos atlikti tos dienos reikalams.
3. NeSiokitės tik tas kredito
sutartį laike trijų dienų po
korteles, kurias planuojate pa
dokumentų pasirašymo.
naudoti numatytiems pirki
Kur gauti pagalbos ir
niams tą dieną.
patarimų
4. Pažymėkite skirtingais
kodų
pavadinimais ar kodų
Čikagos mieste duodama ne
numeriais
šiuos dokumentus:
mokama pagalba: telef. 1-866kredito
korteles,
elektros, du
SAVE HOME. Tuo telefonu
jų,
vandens,
telefono
sąskai
galima kreiptis, kad išvengtu
tas,
čekių
knygučių
sąskaitas.
mėte grobuoniškos paskolos.
5. Pasitikrinkite kas pus
1. Jums bus nurodytos
metį
kredito pranešimų įstai
įstaigos, į kurias kreiptis, jei
gose,
ar jūsų kredito kas nors
norite išvengti paskolos, kurią
nepažeidė.
galėtumėte gauti neaiškiomis
6. Paprašykite kredito pra
sąlygomis.
nešimų
įstaigų, kad jos atk
2. Kur galėtumėte gauti ge
reiptų
dėmesį,
jei kas norėtų
riausią paskolą pagal jūsų
atidaryti
sąskaitą
ar išimti
kredito istoriją.
kredito
kortelę,
naudojant
3. Kaip pagerinti savo kre
ditą ir biudžetą esamomis jūsų pavardę, JSoc. Sec." nu
merį, ir kitą asmenišką infor
sąlygomis.
4. Kaip išvengti „foreclosu- maciją, kad jums būtų pra
re", jei mokėjimai yra pavė nešta ir patikrinta, ar esate
luoti dėl susidėjusių laikinų tas asmuo, kuris nori pirkti
brangiai kainuojantį pirkinį.
sunkumų.
Tokius
pranešimus turėtumė
5. Kaip atsikratyti negera
te
gauti
septynerius metus.
paskola.
7.
Praneškite
vietinei polici
Naudotasi informacija gauta
jai
bet
kurį
bandymą,
pasise
iš Čikagos miesto.
kusį ar ne, jus apgauti. Jie
surašys protokolą ir ateityje
atkreips į tai dėmesį.
Atsargiai su asmeniškais
• Tėvai, stropiai trindami dokumentais. Jei kas nors pa
dėmes nuo vaikų gyvenimo, sisavins, galite labai nu
pamiršta save kaip užkrato kentėti.
šaltinį.
Naudotasi įvairia spauda.

m
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Jūs siųskite pinigus namo,
o VVestern Union*
] ^K^
išsiųs Jums
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A. t A.
BRONEI ŠVIPLENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą dukterims RAMINTAI su
vyru VLADU ir DAIVAI reiškia
Janina ir Vytautas Peseckai
Beverly Shores, IN

Brangiai Mamytei

A. t A.
BRONEI ŠVIPIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms
DAIVAI ir RAMINTAI su vyru VLADU bei kitiems
artimiesiems.
Magdalena Jasutienė
Birutė Prasauskienė
Mirga ir Algis Vaitkai

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'
DRAUGĄ" . i t m i n k i m e savo t e s t a m e n t e .

Afway$Wi&TQjwcrs
• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
• Pristatome Čikagoje, priemiesčiuose, JAV,
Lietuvoje ir visame pasaulyje.

79 St Justfoe. IL 60458; Tel. 708-594-6604 J
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DHtEKTOMŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto,
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL OIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
GĖRALO F. DAIMID
4330 So. Callfomia
10727 S. Pulaski Rd.
5948S.ArcharAva.
5200 W. 98 St.
9900 W. 143 St.
OakLawn,IL
Orland Park, IL
12401 S. Archer Ave.
(A Derby Rd.)
ALLPHONES
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.
ALLPHONES

1-708430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
Pasidalink ypatingais gyvenimo
momentais su savo mylimaisiais užjūryje.
Pasiųsk dvi pinigines siuntas per VVestern
Union Money Transfer iš JAV į Lietuvą ar
kitas Centrinės ar Rytų Europos šals nuo
2001 m. rugpjūčio 24 d. iki rugsėjo 30 d. ir

nemokamai gausi kompaktinį foto aparatą.
Geri momentai ilgai nesitęsia, todėl
paskubėkite. Nepraleiskite galimybės.
Siųskite pinigus šiandieni

Smulkesnė informacija

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABU AT OTHER
CHICAGO AND SUBUMAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Stratt
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALLPHONES
1-708-652-5245

1-800-325-6000
VVESTERN
UNION

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (A DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALLPHONES
CHICAGO 1-77S-47MS4*
NATIONWIDB TOLL FREE (•••»>••••) TeL 1-800-994-7600

MONEY
TRANSFER

Greičiausiu pinigų ptniuntimts visame pmmljįf

%
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ČIKAGOJE

IR

S UL.

APYLINKĖSE.
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Vyresniųjų l i e t u v i ų cent
r e „Seklyčioje" rugpjūčio 29
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus
dainų popietė su muz. Faustu
Strolia. Visi maloniai kviečia
mi ir laukiami, tegul dainos ir
muzika* jungia mus visus. Iš
mėginsime ir J a u n ė s Sulini",
pietausime ir pabendrausime.
P r a ū ž u s „ D r a u g o " gegu
žinei, ilgai neleisime jums
nuobodžiauti. Visus kviečia
me į busimą „Draugo" rudens
pokyli, kuris ruošiamas rugsė
jo 30 d., sekmadieni, 3 vai.
.p. Martiniąue pokylių salėje.
ia žodį tars Jonas Kronkaitis, Lietuvos kariuomenės va
das, brigados generolas. Kvie
čiame atvykti visus laikraščio
skaitytojus, lietuviškų orga
nizacijų atstovus bei rėmėjus.
Kreipdamiesi į „Draugo" administraciją, galite užsisakyti
pavienes vietas arba visą sta
lą. Vakaro šokiams gros popu
liarus brolių Švabų ansamblis

8

Vytautas
Kernagis
linksmas, dramatiškas, pašė
lęs ir lyriškas! Vytauto Kerna
gio vienintelis koncertas JAV
Čikagoje vyks sekmadienį,
rugsėjo 16 d., 3 val.p.p. Jauni
mo centre. Į labdaros koncertą
„Mūsų dienos kaip šventė..."
visus maloniai kviečia Die
viško kryžiaus Lietuvos bena
mių paramos fondas. Bilietus
iš anksto galima įsigyti „Sek
lyčioje" („Lithuanian Human
Services") Čikagoje, o Lemonte - Pasaulio lietuvių centre
po 11 val.r. šv. Mišių. Infor
macija kreipiantis į Indrę Tijūnėlienę, 419 Weidner Rd.,
Buffalo Grove, IL 60089; tel.
847-537-7949, e-paštas
DONATASTOAOL.COM

„ D r a u g o " gegužinėje ras
tas laikrodis ir piniginė.
Kreipkitės į „Draugo" admi
nistraciją.
D ė k o j a m e K r i s t i n a i (Lik a n d e r y t e i ) Bielaglovienei,
kuri nuoširdžiai darbavosi,
kad „Draugo" vasaros šventės
svečiai* būtų sočiai pamaitinti.
Kristinos pavardė netyčia
praleista, paminint kitus mū
sų talkininkus.
1 -^^f
M
„Niekas nenorėjo mirti" ji^Ls^B
V* ^ssssE-^
>BBW^3F "
1963 metų lietuvių režisie
riaus Vytauto Žalakevičiaus
filmas, kuriame susipina Lie
l
"^^^•SsT
tuvos pokario dramos, bus
rodomas šeštadienį, rugpjūčio
25 d., 7 ir 9 val.v. bei ketvirta
dienį, rugpjūčio 30 d., 9 val.v. fer „Draugo* gegužinę Meno mokyklėles jaunesniosios dainininkes (dėst. Loreta Umbrasienė) ne tik dailiai at
„Facet Multimedia Center", rodė, bet ir gražiai dainavo. Iš kairės: Julija Zingailaite, Paulė Kairyte, Silvija Kulbokaitė, Viktorija Kulbokaitė
Jono Kuprio nuotr.
1517 W. Fullerton. Informaci- ir Brigita Gerulskytė.
ja tel. 773-281-4114.
svarbus gegužinių dalyvis —ji

-vJM
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• A.a. B r o n ė s Š v i p i e n ė s
a t m i n i m u i , jos duktė Raminta
Sinkienė atsiuntė „Saulutei"
$220, kuriuos suaukojo R.T.
Rudaičiai, G.L. Kazėnai, VA.
N a u d l i a i , R.G. Rimkai, A.J.
Sved, V A . Vaitkai, B. Bulota,
A.R. Marchertai, A.D. Urbučiai,
B. J a s a s ir T. Nakoneczny.
A n k s č i a u R. Sinkienė buvo
atsiuntusi $355. „Saulutė"
dėkoja u ž a u k a s v a r g i n g a i
g y v e n a n t i e m s Lietuvos vai
kučiams ir reiškia nuoširdžią
užuojautą a.a. Bronės Švipienės
artimiesiems.
• Automobilio, namų ir
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A Lauraitį, A &
L. Insurance Agency, Balzeko
muziejuje, 6500 S. P u l a s k i
Rd., C h i c a g o , VL (80629. n
aukštas, teL 773-581-4030.

„STUDIJOS R" MUZIKOS FESTIVALIS
Nenuspėjamas rugsėjis... tai
karštas, tai lietingas... Nesu
kime sau galvos! Koks bebūtų
tas antrasis rugsėjo sekmadie
nis, visi kviečiami susitikti
savuose jaukiuose Jaunimo
centro namuose. Jeigu bus
tvanku — gaivins oro vėsi
nimo sistema, jei iš dangaus
prapliups lietus — stogas virš
galvos. Pietų tą dieną ruošti
tikrai nereikės — jais pasirū
pins gabūs „TJthrmnian Plaza
Bakery and Deli" kulinarai.
Troškulį numalšinsite „Kalna
piliu" ir, kad nesukiltų tie iš
.pa Utenas", bus ir šio krašto
putojančio.
Patirtis rodo, kad tokie fes
tivaliai yra maloni atgaiva po
sunkios darbo savaitės. Iš arti
ir iš toli atvykusius tądien pri
glaus vos ne visas Jaunimo
centras — muzika, šokiai,
žaidimai ir konkursai vyks
apatinėje ir didžiojoje salėse, o
ramesniam
pabendravimui
bus skirta kavinė. Matysime
pamėgtus ir žinomus mūsų
muzikantus bei dainininkus:
Stasės Jagminienė8 „Tėviškės
kapelą", Dariaus Polikaičio
„Dainavos" vyrų oktetą, Aud
ronę Simanonytę,
Kęstutį

4 l ^

Stančiauską ir jStreetdancer",
Tomo Strolios „The Way Cool
Rhythm Fools", Virgį ir Eimį
Švabus, Povilo Strolios „Čika
gos aidus". Jeigu festivalio
dalyviai ir keistųsi — tai tap
tų tik malonia staigmena
tiems, kurie rugsėjo 9 d., sek
madienį, sugebės savo ark
liuką pabalnoti ir į mielą
išeivijos sodybą atjoti. Vaikai
kurs bendrą skulptūrą. Mote
rys ir merginos, apsivilkusios
raudonom suknutėm, turės
progą laimėti titulą „Šauniau
sia panelė — raudona sukne
lė" ir gauti vertingą prizą.
Apskritai talentingiausių ir
laimingiausių laukia prizai,
prizai, prizai!
Festivalį pradėsime 12 vai.
p.p. šv. Mišiomis, kurias Jau
nimo centro sodelyje prie dai
laus koplytstulpio laikys kun.
Jaunius Kelpšas ir kun. Kazi
mieras Ambrasas. Atvykite!
Visų laukia JStudija R", darbo
dienomis nuo 4-5 vai. p.p. per
WNWI 1080 AM ir internetu
www.laikas.com, o sekmadie
nį, rugsėjo 9 d., asmeniškai
Jaunimo centre, 5620 South
Claremont, Chicago.

GEGUŽINĖ, GEGUŽINĖ, DAR NE
PASKUTINĖ!

Ach, kokia gegužinė be mu
zikos, dainos, be šokio?! Be
vaikų, jaunimo, suaugusiųjų
ir senimo?! Kaip ir pridera,
„Draugo" gegužinėje viso šito
netruko — skambėjo dainos,
atliekamos įvairiausio am
žiaus dainininkų, skambėjo
linksma kapelos, gitarų muzi
ka. Bet... kokia „Draugo" ge
gužinė be lietaus?! Ir jo būta.
Dėkui
Dievui visko nesu
griovė, visko nenuplovė ir per
daug nesušlapino nei žolės,
nei žmonių... Išsidienojo, pra
giedrėjo ir prasidėjo gegužinis
koncertas!
Iš pat pradžių į „koncertine
sceną", rūpestingai parūpintą
Valentino Krumplio, atkeliavo
Meno mokyklėlės pačios ma
giausiosios dainininkės Paulė
Kairytė, Silvija ir Viktorija
Kulbokaitės, Brigita Geruls
kytė ir Julija Zingailaite. Ma
myčių išpuoštos, baltomis ke
puraitėmis ant galvelių, mažo
sios dainininkės padainavo
„Žvėrelių šokį". Vasara —
atostogų metas, tad Meno mo
kyklėlė irgi „atostogauja", na,
o „Draugo" gegužinei specia
liai susirinkome dviems repe
ticijoms anksčiau, kad galėtu
me save parodyti ir į kitus pa
sižiūrėti. „Mergytės — kaip lė
lytės", — kalbėjo žiūrovai, o
tos mergytės dainavo taip įsi
jautusios, plojo į taktą taip
nuoširdžiai, kad po jų dainavi
mo pasipylę žiūrovų katutės,
rodos, pasakė viską. Mažąsias
pakeitė mūsų nauja žvaigž
delė Justina Kairytė, jau sėk
mingai debiutavusi I JAV jau
nųjų atlikėjų festivalyje. Ji pa
dainavo dvi daineles. Vieną jų,
lietuvių liaudies dainą „Trys
sesutės" atliko a capella (be
muzikinio pritarimo), o kitą —
„Žirgeliai" dainavo muziki
niam įrašui pritariant. Ma
lonaus balselio ir labai išraiš
kinga Justė dainuoja ir laisvai
bendrauja su publika. Atrodo,
nė nesijaudina. Rūpestingi tė
veliai Odeta ir Lukas, kurie
tikrai jaudinosi, nė akimirkai
nenuleido nuo mergaitės akių

Gegužinėje smagia liaudilką muziką atliko „Tėviškės" kaimo kapela d* kaires): Pranas Kasperaitis, Herkulis
Strolia, Leonidas Ragas, Stase Jagminiene, Jūra Bakaitienė, Alfonsas Senionas, Pranciškus Ivinskis, Gintaras
Juknys, o ui tvirtų muzikantų pečių būgnus muiė Vytas Jagminas, birbyne pOtėjVytautas Zelenis.

— juk jie patys pirmieji įver
tino dukters galimybes ir pas
katino ją dainuoti vienai. Dar
vienas puikus šios jaucos šei
mos bruožas — lietuviškumas.
Tai — namai, kuriuose kalba
ma tik lietuviškai. Tuo ypač
rūpinasi tėtis — nuolatos
kontroliuoja vaikų kalbą. Jus
tei baigus dainuoti prie jos
prisijungė vyresniosios daini
ninkės, pasipuošusios taškuo
tais sijonėliais ir dekoratyvi
nėmis juostomis ant galvos.
Jos atrodė labai žaismingai,
kaip tikros laukų gėlelės. Tai
— Gabrielė Murauskaitė, Lau
ra Vyšniauskaitė, Vaiva But
kutė ir Kristina Budajeva.
Mergužėlės padainavo „Jie".
Vyresniąsias mergaites keičia
mokyklėlės naujasis duetas —
dainavimo klasės dėst. Loreta
Umbrasienė ir tik tris mėne
sius gyvenanti JAV Dagna Ba
nytė iš Kauno. Dvi dainos
„Rožė" ir „Nenusimink" susi
laukė gražių aplodismentų.
Meno mokyklėlėje veikia prog
rama paaugliams. Praeitais
mokslo metais sėkmingai vei
kė buitinių-sportinių šokių
klasės, suspėjusi prisistatyti
plačiajai visuomenei tiek lie
tuvių, tiek amerikiečių tarpe
(vien koncertas Čikagos TV 19
cable kanale kartu su „Svaja"
jau daug ką pasako...). Šiais
metais kviesime paauglius
šokti ir dainuoti. Taigi šešio
likametė Dagna yra mūsų pir
moji žavi kregždutė.
Meno mokyklėlės daininin
kes pakeitė Stasės Jagminienės sėkmingai vadovaujama
kapela „Tėviškė". Muzikantų
kaip iš gausybės rago pasipylė
— dalis jų tik laikinai Čika
goje — laukia namai, Lietuva,
o kiti jau senbuviai ne tik
kapeloje, bet ir Amerikoje.
Būgną mušė Vytas Jagminas,
bene ištikimiausias kapelos
dalyvis. 0 kaip gi kitaip —
kur Staselė, ten ir Vytukas!
Taip jau yra pas Jagminus.
Smuikelius virkdė Leonidas
Ragas, Herkulis Strolia, Pra
nas Kasperaitis, birbynę pūtė
Vytautas Zelenis, kontrabosu
pritarė Gintaras Juknys, ar
moniką piešė Alfonsas Seniū
nas, žvanguliais sau į koją
mušė ir kartu su visais daina
vo Pranciškus Ivinskis. Nepa
ilstanti Jūra Bakaitienė kartu
su visais traukė dainą po dai
nos. Žiūrint į padidėjusią ka
pelą net saldu daros, kad po
truputį žmonės jungiasi į di
desnę grupe, jungiasi, nesiskaldo, nes žino — kai mošų
daugiau — skamba geriau!
Žiūrovai dainavo kartu (ko gi
daugiau bereikia!) ir reikalavo
groti „dar!" Velnioniškai sma
gu, kai tokiais momentais mes
vėl esame kartu. Kaimo kape
la, kuri muzikuoja gyvai, be
jokių papildomų įrašų pagal
bos, tiesiai įmonėms, yra

sukviečia bendrai dainai, šo
kiui.
Tradiciniu tapo piešimo kon
kursas, kurį šių eilučių autorė
„atnešė" iš Meno mokyklėlės
kiemo į „Draugo" kiemą. Nie
kas jau neklausia, ar bus, o
tik klausia „kur ir kelintą va
landą". Vaikų susirinko per
trisdešimt. Suskirstėme į dvi
amžiaus grupes — iki 10 metų
ir nuo 10 iki 12-kos. Autorite
tingą komisiją sudarė „Svajos'
šokėjai — Loreta Gudėnaitė,
Kęstutis Arbačiauskas, Gedi
minas Gudzinskas ir Linas
Umbrasas, o jiems vadovavo
„Draugo" redaktorė Danutė
Bindokienė, sėkmingai „dir
bo", išrinko nugalėtojus ir įtei
kė prizus. Visi juos pelnė. Pri
zai ne bet kokie — popieriniai
— piniginiai! First Personai
bankas ir jo viceprezidentė
Rūta Staniulienė paskyrė ne
mažą sumą pinigų, kad vi
siems dalyviams užteko. Pen
kios pirmosios premijos buvo
įvertintos po 15 dol., penkios
antrosios — po 10 dol., o visos
likusios trečiosios vietos — po
5 dol. Kodėl visi likusieji įver
tinti trečiosiomis vietomis?
Labai paprastai — gegužinė,
vasara ir mūsų žaidimas! Ne
patenkintų neatsirado.
Muzikantai Virginijus ir Eimontas Švabai jau buvo savo
vietoje ir neilgai trukus pa
kvietė šokti.
Nejučia tapusi gegužinės
meninės dalies vedėja, vienu
metu, kai Virginijus ir Eimontas užkandžiavo, pasiūliau
žiūrovams tapti programos da
lyviais. Ir ką jūs manote?! Dvi
Irenos — Šatienė ir Valaitienė
paskaitė po eilėraštį. Įsijungė
ir Pranis Ivinskis „nuo Varnių
kilema, paporina anikduotus"
(suprask — žemaitiškai kal
bėjo). Drąsioji Jūra Bakaitienė
tuoj šlageriukus užtraukė, o
jai pritarė šokdami ir dainuo
dami gegužinės dalyviai. Per
tą dainavimą ir Šokimą tai pamesdami, tai surasdami gerą
natą. Tuoj prie Jūros prisi
jungė Pranciškus. Tikrų tik
riausia gegužinė, kurioje, kaip

• BALTIC MONUMENTO,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-343-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant
atvykstame į namus.
• Buhalterijos/revizijos
įstaigai Oak Lawn apylin
kėje r e i k a l i n g a s t a r n a u 
tojas, gerai mokantis anglų ir
lietuvių kalbas. Pageidautina
Amerikos buhalterijos sistemos
supratimas. Taksų pildymo
laikotarpiu reikalinga dirbti 6
dienas savaitėje. Taksų sezonui
pasibaigus, darbo valandos gali
sumažėti iki 15 valandų sa
vaitėje. Atlyginimas pagal
patyrimą. TeL 706-434-4436.
• 37 centai skambinant i
Lietuvą, 5.6 cnt JAV, 34 vai.
p e r parą, 7 dienas p e r savai
tę, 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.
708-386-0666. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
L i e t u v a bei visu pasauliu!
• „Dieviško kryžiaus"
Lietuvos benamių paramos
fondas dėkoja ui aukas padėti
Lietuvoje vargingiausiai gy
venantiems. Aukoja: Rimas
Domanskis $100, dr. Lina Poš
kus $36; Rita ir Vytas Klioriai
$100; dr. Janice Lubas $36;
Nida ir Michael Verachtert $26;
Asta ir Vaclovas Kleizos $36;
Laima Nainys $50; H. Lee
V/hittington $60. Nuoširdžiai
dėkojame. „ D i e v i š k o Kry
žiaus" fondas (Divine Cross
F u n d ) , 419 W e i d n e r R d . ,
Buffalo Grove, IL 60089. Taz
D3# 36-3097269.
• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už
aukas padėti našlaičiams, beg
lobiams vaikams bei vaikams
su negalia, daugiavaikėms
šeimoms ir studentams Lietu
voje. Aukojo: dr. Romualdas ir
Gražina Kriaučiūnai $600 stu
dentės stipendijai; Vaiva Bučm y t ė $120 tęsti mergaitės
metinę paramą; Irena Mickūnas $60 a.a. Jono Kelečiaus
a t m . ; dr. Remigijus Gaška
$6,060 studentų stipendijoms.
Labai
ačiū!
„Saulutė"
(Sunlight Orphan Aid), 419
Weidner Rd., Buffalo Grove,
JL 60089. TeL 647-637-7949. Email: DONATA8T9A0L.COM
Taz D># 36-3003389.
ir pridera, turi būti visko! Na,
o pabaigai devynmetę Kristi
ną Vyšparaitę pasikviečiau
pasidalinti savo sėkme su žiū
rovais — ji išvyksta į Hoolywood dirbti modeliu. Žiūrovų
paskatinta Kristina, akompa
nuojant broliams Švabams,
mums pašoko čia-čia-čia. Taip,
kaip atėjo į gegužinę — be
prabangios sportinių šokių
suknelės, o paprastai, patogiai
apsirengusi.
Dar ilgai skambėjo šokių
muzika, žmonės šoko, daina
vo, linksminosi. Buvo gera
proga susitikti draugus, pa
žįstamus, susipažinti su kitais

• Namams pirkti
los duodamos mažais
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitss į
Mutual F e d e r a l 8 a v i n g s ,
2312 West Cermak Road.
TeL (773) 847-7747.
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3633 8. Archer Ave., Chi
cago, Ui 60639. TeL 773-8379091.*8av. Petras Bernotas.
• Prieš užsisakydami
p a m i n k l ą aplankykite 8 t .
Casimir Memorialą, 3914 W.
l l l t h 8 t 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 773233-6336.
IMIGRACINES TEISĖS
ADVOKATAS

TeL 312-680-1217
135 S LaSslIe 12300 Chiafo.IL 60803
ADVOKATAS

GMTAftAS P. ČEPtlIAS
fBKMMI M , CMsjSj H. S9B9

TeL 773-562-4500
ADVOKATAS
4616W. 68
IL
1W.TTS-SS4.S1S0.
TaL«*0-Sf7-<

,IL4
TeL T73-776-6700

.no8vx.iki6v.v.
flillil

8vx. fld 1 v * * .

lietuviais. Buvo gera ir smagi
gegužinė. Kažkada kun. V.
Rimšelis ir M. Remienė
„Draugui" paremti sumanė su
rengti gegužinę. Nuo tos pir
mosios daug daug vandens nu
tekėjo. Šioji jau buvo dvide
šimt šeštoji! Kaip gera, kad at
siranda žmonės, kurie kokiu
nors metu sugalvoja ir sutei
kia pradžią geriems darbams,
renginiams! Kaip smagu, kad
mes turime, kur susitikti pa
čioje Čikagoje, po ošiančių iš
lakių medžių vainikais. Dri ki
tos gegužinės!
Ligtja Tautkųvien*

Gegužinė* dalyvius žavėjo ir Meno mokyklėlė* vyresniosios d«inininta* (dėst. Loreta Un
). Ii
Laura Vyiniauakaitė. Justina Kairytė, Kristina Budajeva, Vaiva Butkutė, Gabrielė Murauskaitė.

