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Daugumą partijų tebeslegia 
buvusių Seimo rinkimų skolos

skolų naštą užkrauti partijosVilnius, rugpjūčio 31 d. 
(BNS) — Po Seimo rinkimų 
praėjus bemaž metaAis net ke
lios didžiausios Lietuvos parti
jos už rinkimų kampaniją vis 
dar skolingos šimtus tūkstan
čių litų, praneša „Lietuvos 
žinios”.

Daugiausia skolų turi Tėvy
nės sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai). Mokesčių inspekci
jos skaičiavimu, praėjusiais 
metais iškart po rinkimų 
TSLK reklamos agentūrai 
„Alora” buvo skolinga daugiau 
kaip 500,000 litų. Per 10 
mėnesių konservatoriams mil
žinišką skolą pavyko suma
žinti tik keliasdešimt tūkstan
čių. Dabar ji siekia apie 
440,000 litų. Praėjusią savaitę 
į „Aloros” sąskaitą konservato
riai pervedė 20,000 litų. Parti
jos atsakingojo sekretoriaus 
Jurgio Razmos teigimu, šiuos 
pinigus surinko JAV lietuviai.

Niekaip visų pinigų nega
linčios atgauti reklamos agen
tūros vadovai šiuo metu svars
to galimybę skolą iš konserva
torių išsireikalauti per teismą.

Pasak J. Razmos, konserva
torių skola yra didžiausia, nes 
jo partija per rinkimus etikos 
sumetimais atsisakė vadina
mųjų verslo magnatų paramos 
ir aukas rinko tik iš gyventojų 
bei smulkių bendrovių.

Konservatorių partijos atsa
kingasis sekretorius norėtų, 
kad konservatoriams pavyktų 
skolą „Alorai” išmokėti iki šių 
metų pabaigos. Dideles viltis 
konservatoriai deda į nuola
tinius jų rėmėjus — Amerikos
lietuvius. Svarstoma galimybė

R. Paksas tikisi toliau 
vadovauti Liberalą sąjungai

Vilnius, rugpjūčio 31 d. 
(BNS) — Lietuvos liberalų są
jungos (LLS) pirmininkas Ro
landas Paksas teigia esąs įsi
tikinęs, jog jam pavyks išlikti 
partijos pirmininku po spalio 
mėnesį šaukiamo neeilinio 
partijos kongreso.

„Aš esu absoliučiai įsitiki
nęs, kad išlaikysiu pirmininko 
postą”, penktadienį Seime tei
gė LLS vadovas.

Dalis Liberalų sąjungos na
rių mano, kad partijos vado 
postą turėtų vėl užimti buvęs 
jos vadovas Eugenijus Gentvi
las.

R. Paksas pareiškė, jog siū
lymas keisti partijos pirminin
ką todėl, kad partijos statusas 
pasikeitė iš valdančiosios į 
opozicinę, „yra nelogiškas”. 
„Gal tuomet partijos pirmi
ninką turėtų keisti ir centris
tai, ir modernieji krikščionys 
demokratai, ir lenkai?”,

* Konservatoriui Jurgiui 
Razmai užsimojus suma
žinti Seimo pirmininko fondą 
bei spaudoje pasirodžius abe
jonėms dėl jo panaudojimo, 
Seimo atstovai suskato aiškin
ti, kaip naudojamos šio fondo 
reprezentacinėms bei kitoms 
išlaidoms skirtos lėšos. Per aš
tuonis šių metų mėnesius iš 
viso šiam laikotarpiui skirtos 
102,456 litų sumos, buvo pa
naudota 32,401 Lt. Didžioji 
dalis fondo lėšų (28,457 Lt) 
skirta įvairioms labdaros' ir 
paramos renginiams. Dalis lė
šų (3,900 Lt) buvo skirta kaip 
pašalpos sunkiai sergantiems 
žmonėms ir pirmosios grupės 
invalidams. „Visos be išimties 
lėšos iš minėto fondo naudoja
mos atsiskaitytinai”, teigiama 
pranešime. ibnsi

skyriams, jų vadovai ieškotų 
naujų rėmėjų Lietuvos rąjo- 
nuose.

Po rinkimų likusi skola ra
mybės neduoda ir Valstiečių 
partijos nariams. Pasak parti
jos pirmininko Ramūno Kar- 
bauskio, „valstiečiai” rinkimų 
agitacijai reikalingus pinigus 
surinko patys. Iš savo san
taupų, kurių daugumą sudaro 
paprasti ūkininkai, partija 
grąžina po rinkimų atsira
dusią skolą. „Manau, kad nu
ėmus derlių, pridavus grūdus, 
skola bus visiškai likviduota”, 
sakė R. Karbauskis. Jis ne
galėjo pasakyti, kiek dar pi
nigų „valstiečiams” teks grą
žinti kreditoriams. Po rinkimų 
partijos skola siekė 122,000 
litų.

Visos skolos dar negrąžino ir 
didžiausią opozicinę frakciją 
Seime turinti Liberalų sąjun
ga. Partijos atstovai negalėjo 
tiksliai pasakyti, kiek ir kam 
jie dar skolingi, tačiau tvirti
no, kad „gerų rėmėjų” dėka 
skola sėkmingai mažėja. Po 
rinkimų įvairioms įmonėms, 
pasak Mokesčių inspekcijos, 
liberalai turėjo grąžinti apie 
415,000 litų.

9,000 litų skolų turėjo ir rin
kimus pralaimėjusi buvusio 
premjero Gedimino Vagno
riaus vadovaujama Nuosai
kiųjų konservatorių sąjunga. 
Apie 15,000 litų skolinga par
tija „Socialdemokratija 2000”. 
Skolų teigia jau neturį centris
tai, socialdemokratai ir social
liberalai.

klausė R. Paksas, priminęs, 
jog į opoziciją taip pat pasi
traukė Centro sąjunga,- Mo
derniųjų krikščionių demokra
tų sąjunga ir Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija.

R. Paksas pripažino, jog bū
damas premjeru, kartu su 
savo komanda padarė klaidų, 
kurių išvengus, valdančiąją 
koaliciją būtų buvę galima iš
laikyti ilgiau, bet pabrėžė, kad 
jos egzistavimas galėjo būti 
pratęstas tik pora mėnesių.

Kaip vieną iš klaidų jis įvar
dijo „pralaimėtą propagandinį 
karą”. Jo teigimu, partijos pir
mininko keitimo idėją partijai 
primeta grupė žmonių no
rinčių „užimti valdžią”.

* Seimo Teisės ir teisė
tvarkos komiteto pirminin
kas, socialdemokratas Aloy
zas Sakalas ieško būdų, kaip 
„apkarpyti” Aukščiausiojo ir 
Konstitucinio teismų teisėjų 
atlyginimus, kurie siekia nuo 
10,000 iki 18,000 litų. Savo 
laiške Valstybės valdymo ir 
savivaldybių komitetui A. Sa
kalas prašo parengti pataisas, 
'kurios leistų sumažinti teisėjų 
uždarbius. • <lr. Eita)

* Seimo vicepirmininkas, 
liberalas Gintaras Steponavi
čius siūlo atsisakyti įpareigo
jimo privatiems asmenims vy
riausybės nustatytomis dieno
mis privalomai švęsti šventes 
iškeliant Lietuvos valstybės 
vėliavą prie gyvenamųjų bei 
kitų privačių pastatų. Jo nuo
mone, siūlomas įstatymo pa
keitimas padėtų užtikrinti 
žmogaus teisę j privataus el
gesio laisvę ir panaikintų rei
kalavimą privalomai minėti 
vyriausybės nurodytas šven
tes, todėl pasitarnautų žmo-
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Penktadienio rytą išėję į prezidentūros balkoną, S. Daukanto aikštėje prezidentas Valdas ir Alma Adamkai iš 
vydo dvi dideles širdis — 10,000 rožių pynę, kurią auksinių vestuvių proga atsiuntė Kauno salonas „Tarp gėlių”.

• Vladimiro Gulevičiaus (Eltai nuotr.Pirmajai Lietuvos porai — 
rekordinė rožią pynė

Vilnius, rugpjūčio 31 d. Adamkai ėjo nuo altoriaus.
(BNS) — Auksines vestuves oVisą kita buvo kaip sapne”, 
švenčianti Lietuvos pirmoji sakė V. Adamkus.
pora — prezidentas Valdas 
Adamkus ir jo žmona Alma — 
gavo popiežiaus sveikinimą ir 
verslininkų dovanotą rekordi
nio dydžio gėlių puokštę, kuri 
nuklojo aikštę priešais prezi
dentūrą.

„Meldžiuosi, kad jūsų san
tuoka visada teiktų neišse
miamos stiprybės ir būtų ne
senkančiu laimės šaltiniu”, 
sakoma popiežiaus Jono Pau
liaus II sveikinime.

Didelė staigmena V. Adam
kaus laukė penktadienį ryte 
— į prezidentūrą atvykusį 
valstybės vadovą pasitiko be
veik per visą Daukanto aikštę 
išdėliotos dvi susipynusios 
širdys iš gėlių — didelė ir 
maža/Šią dovaną prezidentui 
ir jo žmonai parengė salono 
„Tarp gėlių” darbuotojai. Kaip 
sakė vienas iš bendrovės savi
ninkų Sigitas Mankus, dvi 
širdys sudėliotos iš ketvirta
dienį Kaune nupintos rekor
dinės puokštės.

V. Adamkaus prašymu, gir
lianda bus išvežta ir padėta 
prie žuvusiųjų per Sausio 13- 
ąją kapų Antakalnio kapinėse.

Gėlių girliandai gėlininkai 
sunaudojo 10,000 rožių, kurių 
svoris — 87 kilogramai. Puokš
tės ilgis — 105 m 62 cm. Šį 
faktą kaip Lietuvos rekordą 
užregistravo agentūros „Fac- 
tum” atstovas.

Adamkų šeimą S. Daukanto 
aikštėje sveikino susirinkę vil
niečiai ir turistai. Žurnalis
tams prezidentas ir jo žmona 

sakė vienas kitam specialių do
vanų neteikę. „Mes vienas ki
tą padovanojom”, sakė V. 
Adamkus.

A. Adamkienė palinkėjo sa
vo vyrui sveikatos, o preziden
tas linkėjo, kad „tokios lai
mingos dienos tęstųsi ir to
liau”.

V. Adamkus sakė, kad jam 
prieš 50 metų buvusi rugsėjo 
1-oji įsimintina visais požiū
riais. Kaip labiausiai įstrigusį 
atmintin įvykį pažymėjo ant 
nugaros nuvirtusį fotografą 
tuo metu, kada ką tik sutuokti
gaus teisių pagarbai bei ap
saugai. Seimūno duomenimis, 
modernios, savo piliečių apsi
sprendimo laisvę, kada kelti 
valstybės vėliavą savo valdo
se, gerbiančios valstybės — 
JAV, Izraelis, Vokietija, Če
kija, Vengrija, Kuvvaitas, Šve
dija, Naujoji Zelandija, Olan
dija, Lenkija, Suomija — tokio 
reikalavimo savo piliečiams 
nekelia. (Eitai

Penktadienį auksines vestu
ves švenčiančią pirmąją porą 
sveikino užsienio valstybių va
dovai bei paprasti Lietuvos 
žmonės. Sulaukti deimantinių 
vestuvių prezidentui ir jo žmo
nai palinkėjo ir po pietų į pre
zidentūrą atskubėjęs minist
ras pirmininkas Algirdas Bra
zauskas. Šeštadienio vakare 
daugiau nei 100 kviestinių 
svečių rinkosi į iškilmes resto
rane „Stiklių bočiai”.

* Atlyginn-io negaunantis 
tauragiškis grasina Vilniuje 
prie prezidentūros badauti. 
Penktadienio naktį prie prezi
dentūros praleidęs bankruta
vusios įmonės „Tauragės tau
ras” darbuotojas Stasys And- 
reikėnas sakė, jog grįš namo 
tik tuomet, kai gaus garantinį 
raštą, kad jam bus išmokėti 
uždirbti pinigai. Jis į Vilnių iš 
Tauragės atėjo pėsčiomis dau
giau kaip 250 km. Jau anks
čiau badavęs bei pernai lap
kritį bandęs viešai prie prezi
dentūros susideginti tauragiš
kis darbininkas teigia, kad 
bendrovė jam liko skolinga 
9,363 Lt. Negavęs garantinio 
rašto, S. Andreikėnas badaus. 
Tauragiškis sakė, jog „išpils 
turimą vandenį ir lauks, kol jį 
paliks jėgos”. ibnsi

* Talino laivų remonti
ninkams sutikus inveštuoti 
į Klaipėdos bendrovę „Vakarų 
laivų remontas” bei vyriausy
bei šią savaitę pritarus, kad 
būtų užbaigtas Klaipėdos įmo
nės privatizavimo sandoris ir 
pakeistos kai kurios jo sąly
gos, jau kitą savaitę į Privati
zavimo fondą turėtų būti su
mokėti iki šiol strateginio in
vestuotojo nepervesti pinigai. 
Už 1998 m. privatizuotą „Va
karų laivų remontą” bus per
vesta likusi suma — 24.8 mln. 
litų. Valstybės turto fondo pri
vatizavimo direktorius sakė, 
kad atnaujintoje sutartyje bus 
pakeisti investicijų terminai 
— 80 mln. litų turės būti in
vestuota per 5 metus. <bnsi

* Lietuvos parodų cent
ras „Litexpo” pirmą šių me
tų pusmetį gavo 4.47 mln. Lt 
pelno. Jau pradėtas statyti 
penktasis paviljonas — staty
bas baigus, „Litexpo” pagal 
parodos plotą vėl pirmaus Bal
tijos valstybėse. <vž, Eita)

* UAB „Baltic Fund Ho
tels” žada šiemet pradėti at
naujinti „Vilniaus” viešbutį. 
Investicijos sudarys apie 40 
mln. dol. (vž, Eita)
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* Sekmadienį Lietuvos ti
kintieji Šiluvoje pradės
švęsti Švenčiausiosios Merge
lės Marijos gimimo atlaidus — 
Šilines. Visą savaitę trunkan
tys Šilinės atlaidai yra vienas 
svarbiausių religinių Lietuvos 
katalikų gyvenimo įvykių. Ši
linės suskirstytos, į 8 dienas, 
skirtas mišioms už įvairių pro
fesijų žmones. Pirmoji pava
dinta šeimų, tremtinių, parti
zanų ir politinių kalinių 
diena, antroji — medikų, Cari
tu, socialinių darbuotojų ir li
gonių, trečioji — verslininkų, 
ūkininkų ir darbininkų, ket
virtoji — kunigų ir Dievui 
pasišventusiųjų, penktoji — 
politikų, valdininkų ir žinias
klaidos darbuotojų, šeštoji — 
policijos ir teisėtvarkos dar
buotojų, septintoji — kariuo
menės, savanorių ?. ir šaulių, 
aštuntoji — pedagogų, kate
chetų, švietimo ir kultūros 
darbuotojų, moksleivių ir stu
dentų diena. Šiluvos miestelis 
jau nuo XVI amžiaus garsėjo 
paveikslu, kuris laikytas ste
buklingu. Jį 1457 metais savo 
pastatytai bažnyčiai dovanojo 
vietos dvarininkas Petras 
Gedgaudas. 1991 m. Šiluvoje 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius ir Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis paauko
jo Lietuvą Marijai, o 1993 m. 
miestelio koplyčioje meldėsi 
popiežius Jonas Paulius II.

(BNS)

* Diplomatams, atstova
vusiems Lietuvai užsieny
je iki jos nepriklausomybės 
atkūrimo, arba jų žmonoms 
bei našlėms siūloma mėnesi
nio mokesčio sumą padidinti 
nuo 500 iki 1,000 dol. Sprendi
mas 1940-1990 metais Lietu
vai atstovavusiems diploma
tams skirti mėnesinį mokestį 
buvo priimtas prieš 4 metus. 
Jis buvo paskirtas ilgame
čiams Lietuvos diplomatijos 
atstovams užsienyje — Narci
zui Prielaidai, Kaziui Lozorai
čiui, Anicetui Simučiui, Vinco 
Balicko ir Stasio Lozoraičio 
našlėms ir kitiems. (Eitai

* Vakarų Lietuvos pra
monės ir finansų korporaci
jos kontroliuojama akcinė 
bendrovė „Geonafta” Plungės 
rajone, prie Mostaičių, pradėjo 
gręžti naują gręžinį, kur tikisi 
atrasti naftos. Jeigu paieškos 
bus vaisingos, tai bus pirma
sis po 9 metų atrastas naftos 
telkinys Vakarų Lietuvoje.

(LR, Elta)

* Ūkio ministras Petras
Čėsna pareiškė nepritariąs 
investicijų apmokestirvmui. 
Jis ragina rinkos dalyvius ne
nusileisti ir aktyviai ginti savo 
nuostatas. <vž. Eitai
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* Penktadieni sukako 8 
metai nuo Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos. 
1993 metų rugpjūčio 31 dieną 
prieš patį vidurnaktį Lietuvos 
sieną kirto paskutinis Rusijos 
karinio traukinio sąstatas su 
desantinio pulko kariais. Lie
tuva buvo pirmoji iš Baltijos 
valstybių, kurią paliko sveti
ma kariuomenė. Tai buvo 
įvertinta kaip didelė jaunos 
valstybės politikų pergalė.

* Vienintelio Telšių rajo
no mokytojai laiku nepradės 
mokslo metų, pratęsdami 
moksleivių vasaros atostogas 
vienai savaitei. Dar prieš sa
vaitę Telšių rajono švietimo 
darbuotojų profesinė sąjunga 
dėl neišmokėtų atostoginių pi
nigų nusprendė laiku nepra
dėti mokslo metų. Ketvirtadie
nį Telšių rajono 14-kos mo
kyklų mokytojai savo darb
daviams įteikė pranešimus, 
jog tęs savo atostogas iki rug
sėjo 7 d. Negalutiniais duome
nimis, šiuo metu apie 600 mo
kytojų ketina pradėti protesto 
atostogas, o vasaros atostogos 
bus pratęstos 6,000 mokslei
vių. (BNS)

* Penktadienį blogai pa
sijuto tarptautinių pratybų
,Amber Hope 2001” dalyvis — 
Baltijos bataliono BALTBAT 
mokymo grupės vadas, pulki
ninkas leitenantas Andere 01- 
torp iš Švedijos. Jis yra vienas 
iš pratybų vadovų. Naktį kari
ninkui prasidėjo skausmai 
širdies srityje, todėl jis krei
pėsi į BALTBAT medikus. Jį 
apžiūrėjęs kapitonas Darius 
Marma įtarė stenokardįją ir 
skyrė vaistų. A. Oltorp buvo 
nugabentas į Santariškių uni
versitetinę ligoninę Vilniuje, 
kur jam patvirtinta pirminė 
diagnozė. Pasak ligoninės va
dovo Antano Vinkaus, pacien
tas skundėsi skausmu krūti
nėje. Ligonį konsultavo aukš
čiausios profesinės kvalifikaci
jos kardiologai, jam įtariama 
nepastovi krūtinės angina, 
miokardo infarkto nėra. Kari
ninką ligoninėje aplankė Am
ber Hope 2001” pratybų va
das, lauko kariuomenės vadas, 
pulkininkas Valdas Tutkus.

(BNS)

* Pergalingai Europos 
vyrų krepšinio čempionatą 
Turkijoje penktadienį pradėjo 
Lietuvos rinktinė, pirmosiose 
keturių komandų A grupės 
rungtynėse Ankaroje 82:60 su
triuškinusi Ukrainos koman
dą. (BNS)

* Šnipinėjimu kaltinamas 
26 metų šiaulietis Eugenijus 
Joniką ieško būdų, kaip iš
vengti atsakomybės. Vienas jų 
— iki teismo išeiti į laisvę, su
situokti, pasikeisti pavardę ir 
pasislėpti. Taip Vilniaus apy
gardos teisme tvirtino Gene
ralinės prokuratūros pareigū- 
nai,- prašydami atmesti suim
tojo skundą dėl įkalinimo pra
tęsimo. Teismas patenkino 
prokurorų prašymą. <lr, Eita)

* Vilniaus socialiai remti
nų šeimų vaikai naujųjų 
mokslo metų išvakarėse su
laukė labdaros iš sostinės sa
vivaldybės. Vilniaus meras 
Artūras Zuokas dalį kalėdinio 
labdaros vakaro metu surink
tų lėšų skyrė mokykliniams 
reikmenims įsigyti. 50 Lt pa
šalpos skirtos 300 sunkiai be
siverčiančių šeimų. Lėšų mo
kykliniams reikmenims įsigyti 
gavo vienišos motinos, daugia
vaikės ir bedarbių šeimos, ku
rių materialinė padėtis šiuo 
metu yra sudėtinga. Vaikams, 
augantiems šeimose, kuriose 
piktnaudžiaujama alkoholiu 
bei narkotikais, mokyklinius 
reikmenis bei priemones pirko 
socialiniai inspektoriai drauge 
su šių šeimų nariais. (Eitai

* Atviros Lietuvos fondas 
(ALF) rugsėjo 1-osios pro
ga padovanojo knygų 11-kai 
naujų ir pertvarkytų Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklų 
bibliotekų. Kiekvienai mokyk
lai skiriamoje kolekcijoje — 
beveik 600 knygų. Knygų ver
tė — 66,000 Lt. Pasak ALF di
rektorės Dianos Vilytės, per 
dešimt gyvavimo metų fondas 
parėmė ir išleido daugiau kaip 
800 pavadinimų knygų, infor
macinių leidinių, katalogų, 
vaizdo ir garso įrašĮ^ kompak
tinių plokštelių iš \nso už dau
giau kaip 6 mln. dol. (Bitai

* Nuo rugsėjo 1 d. įsiga
lioja draudimas prekiauti 
kūdikiams ir vaikams iki 3 
metų skirtu dėvėtu apatiniu 
trikotažu, avėta vaikiška ava
lyne bei naudotais minkštais 
žaislais. Draudimu siekiama 
apsaugoti vaikus nuo įvežamų 
dėvėtų prekių, apdorotų che
minėmis dezinfekcijos prie
monėmis, galimo kenksmingo 
poveikio sveikatai. (Eita)

* J Kauno infekcinę ligo
ninę buvo paguldytas 71 
Inžinerinio bataliono karys. 
Vieni skundėsi pilvo, galvos 
skausmais, kiti paguldyti pro
filaktiškai, jiems taip pat at
liekami tyrimai. Dviem ka
riams atlikti tyrimai jau paro
dė, kad jie serga salmonelioze. 
Šios ligos užkratas galėjo pa
tekti į jų organizmą su kiau
šiniais, pieno produktais. Šiuo 
metu karių būklė nėra sunki. 
Inžineriniame batalione pabu
vojo krašto apsaugos minist
ras Linas Linkevičius. Jis su
sitiko su čia atvykusiais Svei
katos apsaugos ministerijos 
Ekstremalių susirgimų centro 
atstovais, aplankė ligoninėje 
gydomus karius. Batalione at
liekamas patikrinimas, kaip 
laikomasi higienos taisyklių.

* Vilkaviškio rajono žmo
nės jau nebespėja įsiminti 
savo valdžios atstovų pavar
džių, nes juos vis keičia kiti. 
Rajono taryba prieš savaitę 
patvirtino naują savivaldybės 
administratorių. Juo iš dviejų' 
kandidatų tapo konkursą lai
mėjęs 42 metų Sigitas Kaspa
raitis. Tai jau trečias rajono 
administratorius per šiuos 
metus. (LR, Elta)

* Dvylikametis mažeikie
tis, supykęs ant dviejų vien
mečių draugių, pagamino ir 
išplatino keliasdešimt lapelių. 
Juose mergaitės reklamuoja
mos kaip sekso paslaugų tei
kėjos. Vienos mergaičių, paty
rusių psichologinį sukrėtimą, 
motina kreipėsi į policiją siek
dama, kad žiaurus pokštas ne
pasikartotų. (LR, Eite)

KALENDORIUS
Rugsėjo 1 d.: Burvilė, Egidijus, 

Eigintas, Gytautas (Gytis), Gunda, 
Varūnė.

Rugsėjo 2 d.: Ingrida, Protenis, 
Steponas, Vaidevutis, Vilgaudė, Vis- 
milas.

Rugsėjo 3 d.: Šv. Grigalijus Di
dysis; Bronislova, Bronislovas (Bro
nius), Grigalius, Mirga, Skirtautas.

Rugsėjo 4 d.: Germane, Girs- 
tautas, Ida, Mozė, Rimantas, Rozalija 
(Rožė).
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO
Medžiagų siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660

KRISTUS — MUSU KITONIŠKUMO 
PAGRINDAS

Pritariant Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos 
programai

Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų tarybos programos 
komisijos paruošta ir visos ta
rybos priimta programa atitin
ka musų uždaviniams dabar
tinėse sąlygose. Tiesiog ji 
išplaukia iš paties Prano Do
vydaičio nurodyto pagrindinio 
tikslo visam Ateitininkų sąjū
džiui, į kurį ir mes įsijungėme 
(žr. „Drįstame būti kitokie”, 
„Iš ateitininkų gyvenimo”, 
„Draugas”, 2001.08.11). Nuro
dydama tokią kryptį mūsų 
išrinktoji taryba išmintingai ir 
atsakingai ima vadovauti 
mums, užsienyje gyvenan
tiems, ateitininkams. Kaip de
ra, daugiausia dėmesio ji sky
rė organizacinei veiklai, duo
dama pagrindinius motyvus ir 
pasiūlymus.

Mūsų organizacinės veiklos 
pagrindas — mūsų pasaulė
žiūra. O mūsų pasaulėžiūros 
centre — Kristus, unikalus, 
ypatingas, išskirtinis, vienkar
tinis. Jis tapo į mus visus 
panašus, kaipo žmogus, bet 
išsiskiria iš visų, būdamas 
Dievo Sūnus, kad duotų 
mums galią tapti panašiais į

ŽODIS IŠ ŽEMAITIJOS

Pasibaigė gražus jaunimėlio 
suvažiavimas Žemaičių Kal
varijoje. Tikslaus dalyvių 
skaičiaus nepasakysiu, bet 
žinau, kad daugiau nei 600 
žmonių ėjo Kryžiaus keliu 
vėlų liepos 7-osios vakarą. 
Jungiami bendros maldos, 
žvakių šviesoje bandėme įsi
klausyti, ką gi kiekvienam iš 
mūsų Kristus nori pasakyti... 
„Viešpatie, kuriuo gi keliu 
man eiti?” — štai klausimas, į 
kurį bandė atsakyti kone kiek
viena renginio detalė. Kas 
klausėsi, manau, tikrai išgir
do.

Tokią viltį turėjo ir pagrindi
nis renginio organizatorius 
kun. Vilius Viktoravičius. Die
vo palaimos jam už nuosta
bius jo darbus. Begalė paruo
šiamųjų darbų, krūvos orga
nizacinių rūpesčių renginio 
metu ir ištuštėjusi mokykla po 
renginio.

Ar pavyko? Šis klausimas 
turbūt gerai pažįstamas kiek
vienam kada nors rengusiam 
kad ir mažiausią susiėjimą. „O 
taip, pavyko”, — drįsčiau 
ištarti. Visada pavyksta, kai 
dirbame Jam ir dėl Jo. Belie
ka tuo patikėti ir laukti naujų 
Viešpaties kvietimų.

Taigi, „einu Tavo malonės 
keįiu, nes tik tuo save aš 
atrandu, savo širdį kietą ati
duodu Tau, o mano Dieve', pas 
Tave aš ateinu”. Tai žodžiai iš 
specialiai renginiui sukurtos 
giesmės. Kas ją išgirdo, ne
galėjo likti nepaliestas šviesos 
ir meilės, sklindančios iš šios 
giesmės.

Daug gražių akimirkų pa
dovanojo Jaunimo dienos išva
karėse vykęs susipažinimo va
karas Žemaičių Kalvarijos mo
kyklos kieme. Vakaro vedėjai, 
Žemaitijos ateitininkai Povi
las su Žiogu, buvo nepakarto
jami! Jų išradingumui ir hu
morui nebuvo ribų. Susirin
kusiųjų šilti pasirodymai ir 
vedėjų linksmumas sukūrė

Jį. Kuo panašesni į Jį, tuo 
kitoniškesni tiems, kurie yra 
ne kaip Jis — priešingi Jo tie
sai ir Jo gėriui.

Turime giliai įsitikinti, kad 
ir mes patys dar gerokai esa
me nepanašūs į savo idealą 
Kristų. Tad priklausydami 
šiam nuostabiam Ateitininki- 
jos sąjūdžiui, yisų pirma as
meninėmis pastangomis sie
kime vis labiau panašėti į 
Kristų, kartu dalindamiesi 
būdais, keliais ir priemonėmis 
tarp mūsų pačių, platesnėje 
visuomenėje ir visoje tautoje.

Kristaus asmenybės unika
lumas ir Jo išskirtinė teigia
ma įtaka visai žmonijai buvo 
ryškinama ką ' tik pasibaigu
siais dutūkstantaisiais Jo gi
mimo jubiliejiniais metais. Iš 
Jo paties Evangelijos ir istori
nių pavyzdžių tenka ir mums, 
ateitininkams, semtis įkvėpi
mo ir drąsos tapti kuo pana
šesniais į Jį patį, kad, būdami, 
kaip ir Jis, kitokie, skleis
tame Jo tiesą ir Jo gėrį aplin
koje ir mūsų tautoje.

Kun. Kęstutis Trimakasv

jaukią vakaro atmosferą ir 
žadėjo gražų renginį. Beje, to 
vakaro šv. Mišiose giedojo 
svečiai iš Vokietijos. Buvo tik
rai graži pradžia.

Jaunimo diena prasidėjo 
darbo grupių „turgumi”, kur 
kiekvienas turėjo pasirinkti, į 
kurią iš siūlomų temų jis 
norėtų labiau įsigilinti. O 
pasiūla buvo nemaža, net 17 
darbo grupių! Vėliau įvyko 
įvadinė konferencija, šv. 
Mišios, buvo kalbamas roži
nis, per pietus vaišinamasi ka
reiviška koše, po to užsiėmi
mai linksmosiose grupėse, 
krikščioniškos muzikos kon
certas... O kur dar linksmosios 
grupės — krepšinis, šaškės, 
šachmatai ir daug kitų. Krep
šinio rungtynės vyko net tarp 
Vokietijos ir Lietuvos merginų 
komandų!

Buvo šaunu kartu pabūti to
kiam dideliam tikinčiųjų bū
ryje ir norėjosi pasidalinti ki
lusiomis mintimis. Renginyje 
dalyvavo gausus būrys ateiti
ninkų iš Žemaitijos, o taip pat 
ir Vilniaus ateitininkai.

Roma Cenkutė
Žemaitijos vietovės ateiti
ninkų valdybos sekretorė Darius

Ž , gilioj-’ 200 I m mok li.ivių uloitiiiinku stovyklos Dainavoje dalyvini .

Dainavos stovyklose užaugę tėveliai, dabar jau sendraugių stovykloje stovyklaviete džiaugiasi kartu su savo 
vaikučiais. Viktutė ir Rimas Silkinai su dukrelėmis Liucija ir Amelija. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

VILNIAUS KRAŠTO 
STUDENTAI STAKLIŠKĖSE

Kaip vienas iš šių metų 
birželio 22-24 d. vykusios Vil
niaus krašto studentų ateiti
ninkų stovyklėlės organizato
rių ir dalyvių, jaučiu vidinę, 
bet malonią pareigą trumpai 
papasakoti, kas ten įvyko.

Visų pirma, turėčiau pasa
kyti apie pradinę šio savaitga
lio idėją, kuri kažkiek modifi- 
kavosi pačios stovyklos metu. 
Stovykla buvo sumanyta kaip 
visus ar daugelį Vilniaus 
krašto ateitininkų integruo
jantis renginukas. Iš pradžių 
netgi buyo minčių surengti jį 
tam tikro akademinio lygio— 
kiek panašų į Ateitininkų sa
vaitgalius, ypač vykusįjį Ja- 
dagonyse. Buvo ir kitokių 
minčių — norėta savaitgalį 
daryti labiau dvasingesnių, 
pasikviečiant kunigą, taip pat 
Surengti kūrybinį simpoziu
mą. Nesakau, kad šios idėjos 
buvo nelabai geros, anaiptol, 
galbūt ateityje ir pavyktų su
rengti daug rimtesnį savait
galį, vertą stovyklos pavadini
mo.

O šį kartą turbūt nugalėjo 
ramybės troškimas (po sesijos 
mokslo darbų) ir sveikas vasa
riškas protas, kuris sakė: ne
reikia persiplėšti —• visi juk 
norime ne paskaitų ar įtemp
tos programos, o tiesiog ra-: 
maus ir smagaus buvimo čia 
ir dabar. Na, bent man taip 
atrodo ir, matyt, bendru suta
rimu taip ir įvyko...

Visos planuotos programos 
įvyko tik dalis. Nebuvo ta
lentų vakaro, nebuvo disku
sijų, nors tam tikra prasme'ir 
šie dalykai įvyko. Tiesiog buvo 
labai labai labai gražus trijų 
dienų trukmės 16 žmonių pa
sibuvimas nuostabiame lietu
viškame vienkiemyje.

Penktadienį vakare žaidėme 
tinklinį, valgėme šaltibarš- 
čius, kalbėjomės, buvome... 
Šeštadienį padėjome ūkio dar
buose, o po pietų buvo laisva
laikis, kurio metu vieni 
įtemptai diskutavo (šiaip dis
kusijų būdavo visą laiką, ne 
tik po pietų) apie mokslą, 
tikėjimą, Katalikų Bažnyčią, 
visuomenę ir t.t. Diskusijos 
buvo natūralios, be jokių 
griežtų ribų ir ypač kažkokių

materialių tikslų, bet todėl gy
vybingos ir labai karštos. Kiti 
žaidė šachmatais arba piešė. 
Labai daug žaidėme tinklinį, 
netgi įgijome šiokios tokios pa
tirties, todėl truputį provokuo
ju kauniečius suremti jėgas ir 
tinklinio aikštelėje: gal stu
dentų ateitininkų vasaros 
akademijoje?

Vakare patys suorganiza- 
vom sau Jonines. Jomis labai 
džiaugiuosi. Galbūt nebuvo 
tinkamai paruoštos, galbūt 
trūko profesionalumo ir žinių 
kaip jas daryti, galbūt trūko 
muzikos, dainų, šokių, žaidi
mų ir visokių kitokių pa
pročių, bet jos buvo nuostabios 
tuo, kad viską darėme patys.
O buvo labai gražių dalykų. 
Štai pastatėme aukštą stulpą, 
į kurį įkėlėm medinį ratą, ku
ris turėjo skaisčiai, ryškiai ir 
ilgai degti bei matytis iš toli. 
Nors jis ir nelabai norėjo užsi
degti, bet galų gale užsilieps
nojo ir kurį Iarką kokių 4-5 
metrų aukštyje nuo žemės 
degė nemažas laužas. Žinoma, 
buvo ir žemiškas didelis lau
žas. Buvo dainos ir šokiai, ku
riems šauniai muzikavo armo
nika ir balsu Kęstutis (skau
tas, filologas, kazimierinis). 
Buvo vainikėlių metimas į 
„obelį” bei plukdymas upele. 
Buvo gražus naktinis pasi
vaikščiojimas...

Sekmadienį dalyvavome šv. 
Mišiose Stakliškių bažnyčioje, 
pabuvojome prie Onutės ma
mytės kapo (red.: Onutės ma
mytė mirė šį pavasarį; studen
tai stovyklavo jos šeimos vien
kiemyje). Vėliau grįžę dar pa
dirbėjome, sutvarkėme aplin
ką ir intensyviai žaidėme tink
linį. Todėl iš vienkiemio išva- " 
žiavome tik apie 20 vai. (red.:
8 v.v.) ir tai nenpromis... #

Apibendrindamas norėčiau 
pasakyti štai ką. Manau, kad 
tokie savaitgaliai yra labai 
svarbūs. Jų metu gyvename 
šeimyniškumo dvasioje, kartu 
pailsime, pasibūname, pasi
džiaugiame, suartėjame. Tai 
labai svarbu, visų pirma, 
mums patiems... Po to galime 
ir norime kartu dirbti...
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PADĖKITE IŠLAIKYTI 
ATEITININKŲ NAMUS

Ateitininkų namų remonto 
išlaidoms padengti rugsėjo 22 d. 
ruošiamas iškilmingas poky
lis, kurio metu bus ištraukti 
laimingi loterijos bilietėliai. 
Visi rėmėjai prašomi jums 
pasiųstų bilietėlių šakneles 
užpildyti ir jas grąžinti, kad 
galėtumėte laimėjime daly
vauti ir tuo pačiu padėti Atei
tininkų namus išlaikyti.

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Jaunųjų ateitininkų re
gistracija bus vykdoma šeš
tadienį, rugsėjo 8 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, nuo 
9 iki 11 vai ryto. Kviečiami ir 
dar ateitininkams nepriklau
santieji pradžios mokyklos 
amžiaus berniukai ir mergai
tės.

Pirmas šių mokslo metų 
Daumanto - Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas vyks sek
madienį, rugsėjo 9 d. 10:30 
vai. r. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Dalyvauti kviečiami 
visi esantieji kuopos nariai ir 
kuopos veiklon įsijungti norin
tys berniukai ir mergaitės. 

ATEITININKŲ RENGINIAI

Čikagoje

Rugsėjo 22 d. — Ateiti
ninkų namų vajaus pobūvis 
Ateitininkų namuose, Lemon
te.

MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500

DR. RUSSELL MILER, MD
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd., 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1545.

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 

DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171 St.

Tinley Park, IL 60477
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. DALIA JODVVAUS
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127th Str.

Suite 101 
Lemont, IL

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway 
Hinsdale, IL

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medical Center
10400 75 St. Kenosha, Wl 53142 

(262) 697 6990

Ramona C. Marsh, MD SC

Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A 

Downers Grove, IL 60515 
630-852-9400

Valandos pagal susitarimų

br. Rimas Novickis

CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 

galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai.DR. EUGIJUS LELIS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Avė., Suite 113, 

Joliet, IL 60432
Tel. 815-723-1854

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

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

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

DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS 

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road

Hickory Hills .
Tel. 708-598-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory HiHo, 4L 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą
DR. VILIUS MIKAITIS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 
FAMILY MEDICAL CLINIC

10811W. 143 St. Orland Park, IL 60467 
Priklauso Palos Community Hospital

Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-460-2500

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.

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

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POSKUS 
DANTŲ GYDYTOJA

4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale 
Tel. 630-323-5050

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT G REENVVALD, MD 

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

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
, iSsiplEtusias KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441

ARASŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR: DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
Westchester, IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-735-4477

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitanmą

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61st Avė. (219) 947-5279
Hobart. IN 46342 Fax (219) 947-6236

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

DR. VILIJA KERELYTĖ
Amber Health Center

.Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chirnpraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra.
7271 S. Harlem, Bridgeviesv, II, 

60455. Tel. 70K-594-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandas susitarus

*

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com
http://www.illinoispain.com


Mes ir
Paruošė Bronius Nainys

PRIE NATO DURŲ — VARŽYBOS
Atrodo, kad Baltijos valsty

bių pakvietimas i NATO daro
si lyg ir tikresnis. Tai matyti 
iš kai kurių kandidačių nuo
gąstavimų, kad, ateinančiais 
metais Prahoje šioms trims 
tautoms duris atidarius, kitos 
pirmaujančios neliktų už jų 
slenksčio. Toks klausimas ki
lo, kai po Bush kalbos Varšu
voje ir jo dviejų susitikimų su 
Putin šią vasarą, įtakingas 
JAV politikas Henry Kissin- 
ger spaudoje ir JAV preziden
to patarėja Condoleezza Rice 
Maskvoje’ įtikinėjo Rusijos 
prezidentą nebijoti Baltijos 
kraštų priėmimo, nes Vašing
tonas Rusijos nebelaiko savo 
priešu, o po kelerių metų į šią 
sąjungą žada ir ją pakviesti.

Rugpjūčio pabaigoje Vengri
joje, Tihany mieste posėdžia
vę, Čekuos, Lenkijos, Slovaki
jos ir Vengruos ministrai pir
mininkai pareiškė, kad Balti
jos valstybių prašymą įstoti į 
NATO jie rems, jeigu kartu 
bus priimtos Slovakija ir Slo
vėnija. Toks esąs vadinamos 
„Visegrad grupės” susitari
mas, kur, dar 1999 metais šia
me mieste sudaryta, tų ketu
rių valstybių bendrija vėliau 
nutarė NATO narystės reika
lauti joms visoms kartu. „Vi- 
segard grupė remia Baltijos 
valstybių narystę ir nori, kad 
jos būtų pakviestos ateinan
čiais metais, tačiau kartu su 
jomis turi būti priimtos ir 
Slovakija bei Slovėnija. Tai 
mūsų sąlyga”, — po tų keturių 
valstybių pasitarimo spaudai 
pareiškė Vengrijos premjeras 
Victor Orban. „Slovakijos įsto
jimas į NATO buvo pati svar
biausia mūsų posėdžio Tihany 
dalis, — sakė Lenkijos mi
nistras pirmininkas Jerzy Bu- 
zek. — Kai 1998 m. peržiūrė
jome ankstesnius 'Visegrad 
grupės’ susitarimus, mes iš 
naujo pakartojome ir sustipri-. 
nome savo nusistatymą NATO 
ir ES narystės siekti kartu”.

Tokius pareiškimus išgirdę, 
Baltijos valstybių politikai la
bai nustebo, skelbė Europos 
žiniasklaidininkai. Latvijos 
užsienio reikalų ministras In
dulis Berzins abejojo, ar pasi
tarimo išvadas skelbiantieji 
spaudos atstovų pranešimai 
teisingi. Lietuvos užsienio rei
kalų viceministras Giedrius 
Čekuolis teigė, kad tokiu 
sprendimu Čekija, Lenkija ir 
Vengrija nori užtikrinti savo 
saugumą, ir tai yra natūralu.

Tai tik diplomatiški abiejų 
Baltijos valstybių politikų pa
reiškimai savo nejiasitenkini- 
mui paslėpti. Kokį ypatingą 
saugumą Slovakijos priėmi

mas į NATO joms gali užtik
rinti? Lenkuos užsienio rei
kalų ministerijos atstovas 
Grzegorz Dziemidowicz mėgi
no nutarimą nureikšminti: 
Lenkijos nusistatymas nesi
keičia, teigė jis Varšuvos 
spaudai, nes ji visada rėmė 
Baltijos kraštų ir Slovakijos 
bei Slovėnijos priėmimą į 
NATO. Nė kalbos negali būti 
apie veto Baltijos valstybių 
siekiams.

Tačiau anksčiau tokių pa
reiškimų nebuvo. Iš mūsų val
džios didžiųjų nuotaikų ir kar
tais net akivaizdžiai artimos 
draugystės su Lenkijos vado
vais atrodė, kad Lenkijai tik 
Lietuvos narystė ir terūpi, o 
dabar jau ir sąlyga atsirado. 
Pagal žiniasklaidos užuomi
nas, ji atsirado todėl, kad Bal
tuos valstybių narystė lyg į 
tikrovę ėmė panašėti. Anks
čiau, kai visi politikai Lietuvą 
tik bendrybėmis glostė — ge
rai ruošiatės, pažanga matyti, 
jeigu ir toliau taip darysite, 
jums durys į NATO atsidarys, 
Lietuvai yra galimybių jau ki
tais metais būti pakviestai — 
niekas į tai nekreipė dėmesio. 
Juk politikai kitaip ir negali 
kalbėti. Pakalbės, padrąsins, 
duos vilčių, ojoms nepasiteisi
nus, paguos ir vėl lieps dar
buotis toliau, laukti kito plėt
ros žingsnio. Tokia atrodė tik
roji muzika tam visam šokiui. 
Bet po JAV prezidento kalbos, 
jo artimų padėjėjų, įtakingų 
senatorių, ypač tikroviško Ri
chard Luger, taip pat ir Pran
cūzijos prezidento aiškesnių ir 
tvirtesnių pasisakymų, vaiz
das kažkaip pasikeitė. Baltijos 
valstybių priėmimas į NATO 
jau nebe juokai. Jos net sąrašo 
viršūnėje. Kaip nors reikia 
gelbėtis. Tad, va, ir mums ne
girdėtas, nelauktas pareiški
mas — sąlyga. Ir po ja — 
mūsų patikimiausios draugės 
— Lenkijos — parašas. Į 
NATO neina Slovakija ir Slo
vėnija, neinate nė jūs. Ne, ne- 
vetuosim, bet... Ir nežinia, kas 
toliau?

Taip, iš tikrųjų, kas toliau? 
Ar mes Lenkija tikrai begalim 
pasitikėti? Juk ji žadėjo ir 
Punske užkardą nuimti. Ne 
kartą dėl jos ir pats preziden
tas mūsų prezidentą glostė, 
bet užkardos stovi, ir tiek. Tai 
kaip galų gale, ponai lenkai? 
Ar bus jūsų balsas už Lietuvą, 
jeigu JAV prezidentas Bush, 
savo linktelėjimą tęsėdamas, 
2002 metais Prahoje į NATO 
priimti sutiks ne penkias tau
tas, bet tik Lietuvą, Latviją ir 
Estiją?

Baltijos valstybių atžvilgiu

LR kariuomenės pučiamųjų instrumentų orkestras pasirodė Švenčiant Lietuvos valdovo Mindaugo krikšto ir 
karūnavimo 750 m. sukaktį. Pranės Šlutienės nuotr

žiniasklaida tą pareiškimą lai
ko neigiamu. Tai stiprina ir 
Rusijoą laikyseną, kuri tik ir 
ieško priežasčių jų narystei į 
NATO sukliudyti. Giedriui 
Čekuoliui Vengrijos ministro 
pirmininko pareiškimas rodo 
jo įsitikinimą, kad Lietuva ir 
kitos dvi Baltijos valstybės na
rystei į NATO geriausiai pasi
ruošusios ir yra rimtos varžo
vės Slovakijai bei Slovėnijai. 
Mūsų klausimas būtų, ar jų 
naudojamos priemonės toms 
varžyboms laimėti yra pačios 
tinkamiausios?

* * *

Rusijos vokiečiai atgau
na teises. Rusijos vokiečiai — 
ne visi, bet tik jų atstovai, — 
rugpjūčio 28 d. susirinkę į 
Maskvą paminėti 60 metų su
kakties nuo jų ištrėmimo į Si
birą ir Kazachstaną, pareika
lavo grąžinti teises ir atimtas 
nuosavybes. Atstovai priminė 
dabartiniams Rusuos vado
vams vokiečių tragediją, kai 
1941 m. rugpjūčio 28 d., vos 
dviem mėnesiams praėjus nuo 
karo pradžios, Stalino įsaky
mu, nuo Katerinos II laikų Pa- 
volgyje gyvenę vokiečiai buvo 
iškraustyti į rytus. Nors 1956 
m. jiems buvo leista grįžti, bet 
nei teisės, nei nuosavybės ne
buvo grąžintos. Dabar, susi
rinkę į kongresą, atstovaujan
tį vienam milijonui vokiečių, 
atstovai lengvai išsprendė tei
sių susigrąžinimo klausimą, 
nes jį rėmė kongresą padėjęs 
sušaukti tautinių mažumų 
ministras Aleksandr Blokin, 
pritarė telegramomis kong
resą sveikinę komunistų va
dai, net ir kraštutinių nacio
nalistų vadas Vladimir Žiri- 
novsky, bet turėtos autonomi
nės respublikos atkūrimas, 
turto atgavimas, atrodo, bus 
keblesnis. Turbūt nebus nė at
siprašymo už Stalino padary
tas skriaudas. . '

Dar ir po Stalino kankinimų 
Rusijoje vokiečių liko trys mi
lijonai. Du milijonai išvyko į 
Vokietiją. Iš likusio milijono 
apie 15 nuošimčių kalba vo

kiškai. Kongreso pirmininkas 
Vladimir Bauer, pats silpnai 
kalbantis vokiškai, visgi nori 
pasimatyti ir pasikalbėti su 
gerai vokiškai kalbančiu Rusi
jos prezidentu Vladimir Putin.

Nuosavybes grąžinti prašė 
ir, rugpjūčio pabaigoje Vilniu
je į kongresą susirinkę, buvę 
Lietuvos žydai. Litvakais va
dinami, iš dvylikos kraštų su
sirinkę į vieno jų statytą pra
bangų „Vilon” viešbutį, 300 
prieš karą Lietuvoje gyvenu
sių žydų, šalia turto, reikalavo 
ir atsiteisimo už jų žudynes. 
Bet pasisakė remsią Lietuvos 
siekius įstoti į NATO ir ES, 
panaudodami savo įtaką, kuri 
pagal juos, esanti paveikesnė 
negu lietuvių išeivių.

Kažin ar atsiras kas nors 
drįstantis ir galintis sušaukti 
Karaliaučiaus krašte gyvenu
sių ir taip pat Stalino ištrem
tų, arba nuo jo pabėgusių 
žmonių kongresą? Žinoma, 
kaip ir litvakai sakė, nužu
dytų į suvažiavimą nebesu- 
kviesi, bet gal yra jų artimieji, 
giminės, palikuonys? Juk ir ta 
žemė, ir kitas turtas ne Rusi
jai, ir ne rusams priklauso. 
Šimtmečiais ten ir lietuviai 
gyveno. Kam skundus rašyti 
ir atsiteisimo prašyti už jų 
skriaudimą, apiplėšimą, kan
kinimą, žudymą? Ir kas su
skaičiuos, kiek jų tenai nuo 
nacių ir nuo sovietų nuken
tėjo? Liąįuvai į NATO stojant, 
sako, ši sritis gali būti kliuvi
nys. Ar buvusių gyventojų 
kongresas nepadėtų jo paša
linti?

ĮVERTINTA LIETUVOS 
KRYŽDIRBYSTĖ

Rugpjūčio gale kultūros mi
nistrei Romai Dovydėnienei 
buvo įteiktas UNESCO pa
žymėjimas, patvirtinantis, 
kad Lietuvos kryždirbystė 
įtraukta į UNESCb žmonijos 
žodinio ir nematerialaus pa
veldo sąrašą. Šį svarbų doku
mentą įteikė Lietuvos atstovė 
prie UNESCO ambasadorė

Ugnė Karvelis. Iškilmėse 
taip pat dalyvavo medžiagą 
apie kryždirbystę rengę spe
cialistai.

2001 metų gegužės 18 die
ną UNESCO generalinis sek
retorius paskelbė Lietuvos 
kryždirbystę žmonijos žodi
nio ir nematerialaus paveldo 
šedevru. Tradiciniai lietuviški 
kryžiai —tai unikalūs stati
niai, jungiantys architektūros 
formas, skulptūrą, geležinius 
kalvių dirbinius, kartais net 
primityvią tapybą. Jie išsis
kiria tarp analogiškų kaimy
ninių katalikiškų kraštų pa
minklų kur kas sudėtinges
ne, įvairesne, labiau išplėtota 
menine forma. Paminklų 
sudėtinės dalys — ornamen
tuotos geležinės paminklų vir
šūnės, taip pat įvairių siužetų 
medinės skulptūrėlės laiko
mos vertingiausiu lietuvių 
liaudies meno palikimu, įkvė
pusiu ne vieną žymų XX a. 
lietuvių dailininką.

Ir mūsų dienomis kryždir
bystė, pasak šio paveldo ty
rinėtojų, tebėra išlikusi gyva, 
tradiciniu būdu iš kartos į 
kartą perduodama liaudies 
meno šaka. Paminklus ku
riantys meistrai — kryždirbiai 
yra savamoksliai. Šio amato 
niekada nebuvo mokoma jo
kio lygio mokyklose. Daugu
mai kūrėjų tai yra laisvalai
kio arba gretutinis, didele da
limi proginis užsiėmimas, tik 
palyginti nedaugeliui — pa
grindinis pragyvenimo šalti
nis. Tradicija užsakyti įvai
rioms paskirtims kryžius Lie
tuvoje įgyja ir kai kurių nau
jų formų. Statomi kryžiai — 
paminkliniai ansambliai ypa
tingiems įvykiams ar vietoms 
pažymėti. (Elta)

* Kauno miesto valdyba 
nusprendė skirti 35,000 litų 
iš Valdybos rezervo fondo Pet
ro Palilionio knygai apie dra
maturgą Juozą Grušą išleisti. 
Ją norima išleisti Juozo Grušo 
100-osioms gimimo metinėms.

(KO. Elta)
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Danutė Bindokienė

Šventės, ąžuolai ir 
dilgėlės

Šiame krašte — su mažomis 
išimtimis — ne gyventojai pri
sitaiko prie švenčių, bet šven
tės prie gyventojų patogumo. 
Jos dažnai įrikiuojamos į sa
vaitgalius, kad prie jų prisi
dėtų viena papildoma laisva 
diena. Taip vasaros pabaigai 
(žinoma, ne tuo tikslu įkurta) 
skiriama vadinamoji Darbo 
šventė — Labor Day, pavadin
ta paradoksišku vardu, nes 
tai iš esmės nedarbo diena.

Vasaros šventės čia turi ir 
savo tradicijas, nors ne visos 
susietos su švenčiamos dienos 
prasme. Bet tai nedidelė bėda: 
eilinis amerikietis per daug 
dėl tos prasmės ir nesuka sau 
galvos — svarbu, kad atsirado 
laisva diena, galima iš miesto 
išsprukti, su pažįstamais susi
tikti, pasivaišinti, atlikti dar
bus, vis pastumiamus į šalį 
kitu laiku, arba tiesiog patin
giniauti...

Dar gerokai prieš šventę ži
niasklaida prognozuoja, kiek 
avarįjų atsitiks keliuose, kiek 
žmonių žus. Policija perspėja, 
kad vairuotojai bus stropiai 
stebimi, nusižengėliai eismo 
taisyklėms (o ypač sugauti 
„įkaušę”) griežtai baudžiami. 
Tačiau perspėjimai dažniau
siai galioja tik iki automobi
lio durų, o paskui — kaip kam 
išeina. Neatskiriama tų ša- 
vaitgalinių švenčių tradicija 
yra gerokas benzino kainų 
šoktelėjimas aukštyn. Ką gi, 
tai verslininkams dar viena 
proga pasipelnyti prieš rudenį 
ir žiemą, kai visokios išvykos 
išretėja, o su jomis ir eilės 
benzino stotelėse.

Lietuviams — bent tiems, 
kurie tebesirūpina visuome
niniais reikalais, Darbo šven
tė yra tarytum slenkstis į pa
gyvėjusi rudens veiklos sezo
ną. Visų pirma lietuviškųjų 
mokyklų mokslo metų pra
džią, kuri šiemet tikrai džiu
gina, nes visose šeštadieninė
se, atrodo, galima sulaukti 
naujo mokinių derliaus — 
neseniai iš Lietuvos atvyku
sių šeimų dėka. .Tačiau mo
kyklų vadovybės, JAV LB 
Švietimo taryba, Lietuvių fon
das ir kitos organizacijos, ku
rioms rūpi lietuvybės išliki
mas svetimuose kraštuose, ne
turi pamiršti, kad daugeliui 
naujakurių tėvų mokslapini- 
gių nelengva sukrapštyti, 
ypač kai mokyklą lanko keli 
vaikai. Jeigu norime, kad jie 
nuo tautos kamieno nenu
birtų, reikia konkrečios pagal
bos. Reikia taip pat sudaryti 
sąlygas, kad jie tose mokyk
lose jaustųsi savųjų tarpe. Tai 
žmonės, kurie gali praturtinti

mūsų veiklą savo įnašu, bet jų 
įjungimas priklausys nuo il
giau čia gyvenančių: kaip šie 
nauji naujokėliai bus sutinka
mi, vertinami ir priimami.

Netrukus JAV Lietuvių 
Bendruomenė paminės savo 
veiklos auksinį jubiliejų. Jau 
seniai sklando užuominos 
apie iškilmes, kurios pažymės 
šį, pasididžiavimo vertą, įvy
kį. Ir kaip gaila, kad tarp tų 
džiugių užuominų bei pasi
ruošimo darbų šmėkščioja 
tamsūs kritikos, priekaištų ir 
skaldymosi šešėliai. Daugybę 
metų mums kartojama, kad 
Lietuvių Bendruomenė yra, 
visus mūsų tautiečius apjun
gianti, organizacija, kad jai 
priklauso kiekvienas lietuvis 
(net ir tie, kurie LB nenori 
pripažinti), vadinasi, visų tri
jų „bangų” žmonės, neskirs
tant juos į „mes, jūs, jie” ar 
dar kažkaip kitaip.

Mintis tikrai graži — kaip 
paprastai įvairūs šūkiai. O 
kiek iš tikrųjų naųjųjų imi
grantų įjungta į pasiruošimo 
darbus, kiek aktyviai daly
vaus būsimų minėjimų, šven
čių programose? Ar ir vėl 
mūsų „kilnios teorijos” kerta
si su „nuoga tikrove’?

Arba ir vėl: LB Kultūros ta
ryba LB sukakties proga iš 
Lietuvos pakvietė tikrai dė
mesio vertus svečius: berniu
kų chorą „Ąžuoliukas”. Tai ne 
kažkoks eilinis sambūriukas, 
vaikų chorelis, bet 40 metų 
veikiantis dainos vienetas, pa
garsėjęs ne vien savo krašte, 
bet visoje Europoje. Kas ne
same girdėję apie Vienos ber
niukų chorą? „Ąžuoliukui” 
tikrai prieš jį netenka raudo- 

'nuoti, o kai kada net ir pasi
didžiuoti. Tad kodėl neparo
dyti jo amerikiečiams, kana
diečiams, savo tautiečiams 
įvairiuose miestuose? Ir nuo
širdžiai tikimės, kad šį kartą 
tėvai (ar seneliai), eidami į 
„Ąžuoliuko” koncertą, nepa
liks namie vaikų bei vaikai
čių. Antra vertus, ir suaugu
sieji padarytų sau tikrą dvasi
nę skriaudą, jeigu nepasi
stengtų koncerte dalyvauti.

Taigi, atrodo labai logiška, 
kad tokios svarbios Lietuvių 
Bendruomenės šventės proga 
galėsime pasiklausyti ir neei
linio koncerto, o Kultūros ta
rybai dėl to priklauso tik 
padėka. Deja, tos padėkos vai
nikų ji dar nesusilaukė, bet 
už tai ne kartą buvo „plakta 
dilgėlėmis”, kad ėmėsi tokio 
projekto. Antra vertus, tai 
turbūt taip pat lietuviška tra
dicija...

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
' LIETUVA...

ANNEMARIE KIUZAUSKAS

Nr.19
Kitą rytą, kai mes jau 

norėjome išeiti, ūkininkas pasakė: „Šiandien dar nei
kite. Rytoj”.

Paskutinis skyrius

1998 metų vasarą aš ir Hansas vėl keliavome į Lie
tuvą, jau be Joachimo, kuris buvo miręs 1991 metais. 
Vilniuje mes pasisamdėme automobilį ir važinėjome 
po kraštą. Mes ieškojome kaimo Vidgiriai. Mes vylė
mės ten sužinoti mūsų motinos dingimo istoriją.

Prieš tris mėnesius štai kas buvo atsitikę: vakare 
mane pašaukė į Kelną mano draugė Eva Kiorųg. Ji 
Rytų Prūsijos laikraštyje buvo skaičiusi apie Ireną 
Bružinskienę iš Lietuvos. Ji ieškojo giminių Girdavoje. 
Irena anksčiau buvusi vardu Renata, kaip mano pra
puolusi sesuo. Bet jos gimimo pavardė buvusi ne Bo- 
beth, o Schul. Ir jos tėvas, ne kaip mano tėvas, buvo 
lakūnas ir 1944 m. krisdamas buvo žuvęs. Bet ji, kaip 
mes, buvo gyvenusi Girdavoje, Neuendorfer gatvėje, ir 
jos gimimo data buvo ta pati, kaip ir mūsų Renatos. 
Be to, jos motina buvo tuo pačiu vardu, kaip ir mūsų

motina — Šarlotė. Aš dar tą patį vakarą du numerius 
susiradau ir po poros dienų gavau tikslius duomenis, 
kuriuos man atsiuntė Irena Bružinskienė. Jie buvo su
painioti tikrovės ir svetimybių. Taigi jos tėvas vadino
si Ervinas Šulcas (taigi ne Hermanas Bobeth’as). Ir ji 
turėjo tik brolį ir seserį, kurie abu 1945 m. mirė iš 
bado ir buvo palaidoti. Bet jos tėvo brolių vardai suta
po su mano tėvo brolių vardais. Ir jos motinos gimimo 
data buvo tokia pati kaip mano motinos. Be to, ji pa
rašė, kaip jos atsirado Lietuvoje: „Mano motina ir aš 
turėjome būti išvežtos į Sibirą, bet mes galėjome iš
šokti iš traukinio ir nubėgti į mišką”. Irena/Renata gy
veno pas vieną ūkininką Lietuvoje. Jos motina Šarlotė 
dabar jau buvo 87 metų ir gyveno pas ją.

Aš susisiekiau su Raudonojo Kryžiaus paieškų tar
nyba, kur Renata ir Šarlotė kaip ieškančios buvo už
sirašiusios. Ten man buvo patarta, kad aš jokiu būdu į 
abi moteris Lietuvoje nesikreipčiau kaip Annemarie 
Bobeth. Aš turėčiau laukti kokių nors žinių ar doku
mentų iš Lietuvos. Jei nebūtų aišku, pati paieškų tar
nyba pamėgintų per specialias tarnybas tas abi mote
ris apklausti. Per dažnai buvo patirta, kad apgavikai 
teikdavo klaidingus duomenis arba pasinaudodavo mi
rusiųjų tapatybe.

Taigi aš parašiau laišką į Lietuvą, nepavadindama 
savo ankstesnės pavardės, pasitenkindama mano ište
kėjusios pavarde. Aš parašiau, kad aš taip pat buvau 
gyvenusi Girdavoje Neuendorfer gatvėje, ir paprašiau 
tikslesnių duomenų ir nuotraukos. Be to, aš pami
nėjau, kad aš per Sekmines noriu nuvažiuoti į Girdavą

kartu su keliautojų grupe, nes ten bus minima Girda
vos šešių šimtų metų sukaktis; būsianti didelė šventė, 
kartu rusų ir vokiečių. Kadangi Girdava yra netoli 
nuo Lietuvos, aš pasiūliau, kad mes ten galėtume susi
tikti ir ten daugiau ką išsiaiškinti. Galbūt kas nors 
Vokietijoje ar Lietuvoje bus papasakoję per daug. Aš 
gavau pirmą laišką su nuotrauka iš Renatos dukters. 
O po to jau antrą, kuris buvo pradėtas: „Miela Teta”. 
Kad Renata išvažiuoja ilgesniam laikui pas kitą duk
terį, kuri yra išvažiavusi į Ameriką. Bet šeimos liku
tis per Sekmines važiuosią į Girdavą. Su Šarlote, ma
no mama.

Kelionė į Girdavą draskė mano nervus, taip pat su
stojimas mieste. Kur buvo žmonės iš Lietuvos? Kažkas 
man pasakė, kad be centro vienas automobilis iš Lie
tuvos stovėjo senajame pilies parke. Bet aš baiminausi 
susitikimo. Mane sekė pulkas draugų ir nepažįstamų, 
kurie norėjo būti susitikimo liudininkai.

Paskutinė kelio dalis buvo sunkiausia. Aš pamačiau 
automobilį. Jo viršuje sėdėjo kažkas labai senas, sulin
kęs. Aš ėjau prie moters. Jos akys buvo pusiau aklos, 
veidas įdubęs, be to, svetima galvos skara, bet nebuvo 
jokios abejonės: tai buvo mano mama. Aš paklausiau: 
„Ar tu žinai, kas esu aš?” — „Taip, — ji atsakė, — tu 
esi mano vyriausioji”. Taip aš ją pamačiau po 51 metų. 
Aplink ją stovėjo daugiausia jos vaikaičiai. Aš paklau
siau mamą, kur mes dabar galėtume nueiti. Ji atsakė: 
4 reicho viešbutį arba į karalių kiemą”. Aš jai pa
aiškinau, kad dabar jų jau nėra. Girdavos miesto cent
re dabar stovi jau tik keli namai. — Tai einam į Giliojo

ežero sodą, —ji pasakė ir tuojau atrado iš tikrųjų tik
rąjį kelią. Taigi mes ten susėdome, kur kadaise buvo 
buvęs sodo restoranas, susėdome ant aukštos žolės. 
Motina kalbėjo su mano drauge Eva, kuri anksčiau 
buvo gyvenusi tame pačiame name, ir su Emmy, jos 
sena mokyklos drauge. Ji kalbėjo pusiau vokiškai, pu
siau lietuviškai, ir aš turėjau versti.

Mane kankino vienas klausimas: kas atsitiko tada, 
1947 metais, kai mama ir Renata prapuolė? Motina 
man galėjo papasakoti tik nuotrupas. Iš to, ką ji pa
pasakojo, aš nieko negalėjau suvokti. Galbūt buvo to
kia stipri įtampa, kuri dabar Girdavoje buvo mus vi
sus apėmusi. Mes susitarėme, kad aš liepą nuvažiuo
siu į Lietuvą, kada ten bus ir Renata sugrįžusi. Ir aš 
tikėjausi, kad apie anuos sunkiuosius laikus sužinosiu 
ką nors daugiau. Taip pat važiuos ir Hansas, kuris 
šįkart nevažiavo į Girdavą kartu.

Ir taip aš ir Hansas liepos mėnesį važiavome į Vidgi- 
rio kaimą prie Marijampolės. Jis yra 60 km. nuo Kau
no, kur aš gyvenau paskutinius metus Lietuvoje. Re
nata ten gyveno ūkininko sodyboje, kurią jos vyras 
buvo atgavęs po Lietuvos išlaisvinimo. Bet jos vyras 
prieš ketverius metus buvo miręs. Renata turėjo sep
tynis vaikus ir devynis vaikaičius, kurių dalis gyveno 
sodyboje.

Susitikimas su ja buvo labai graudus. Kaip ir Hanso 
susitikimas su motina, kurią pamatė po penkiasde
šimties metų.

Bus daugiau
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PAMINKLAS PANEVĖŽYJE
2001 m. birželio 24 d. Pane

vėžio miesto Nepriklausomy
bės aikštėje buvo atidengtas 
paminklas Lietuvos karve
džiui, kūrėjui-savanoriui, Ne
priklausomybės kovų dalyviui, 
2-ojo* Vyčio . kryžiaus ordino 
kavalieriui, pulkininkui leite
nantui Jonui Variakojui.

Kqdėl paminklas iškilo Pa
nevėžyje, ir kodėl Čikagos ka
pinėse palaidotam pik. ltn. Jo
nui Variakojui?

Persikelkime į praėjusio 20- 
ojo amžiaus istorijos laikotar
pį. 1919 m. pradžioje bolševi
kų kariuomenė, be pasiprieši
nimo užėmusi beveik visą Lat
viją ir 2/3 Lietuvos teritorijos,, 
slenka Kauno ir Rytprūsių 
kryptimi.. Kaune ir visoje, Pir
mojo pasaulinio karo nunioko
toje ir žiaurių karinės vokiečių 
valdžios rekvizicijų išvargin
toje, Lietuvoje plinta įnirtin
ga, saldžiabalsė bolševikų agi
tacija, atvirai kuriami gink
luoti revoliucijos būriai. Padė
tis darosi beviltiška. Bet štai, 
jau besiartinant bolševikų ka
riuomenei prie Panevėžio, 
centrinėje miesto aikštėje pa
sirodo jaunas, valingas, drą
sus kariškis su lietuviška uni
forma ir šaukia vyrus stoti į 
kovą už Lietuvos laisvę bei ne
priklausomybę. Tas legendinis 
laiąvėę šauklys ir buvo Lietu
vos karininkas Jonas Variako- 
jis.

Sumanaus stratego, karve
džio Jono Variakojo nuopelnai 

^Lietuvai yra didžiuliai ir ne
nuginčijami. Savanoris — Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas 
karininkas Jonas Variakojis 
pirmasis Nepriklausomybės 
kovų istorijoje pradeda karą 
suh^l^^įkų Raudonąja armi- 
ja,.pkįįmi r lemtingas pergales 
prie Kėdainių ir Šėtos, sulaiko 
bolševikų puolimą Kauno 
kryptimi. Toks karininko Jono 
Variakojo surinktų savanorių 
žygdarbis išgelbsti Lietuvos 
nepriklausomybę. Panevėžio 
savanorių būrys, batalionas 
ne tik patikimai apgina pozici
jas Vidurio Lietuvos regione, 
bet išveja bolševikus iš Uk- 
męrgės, Panevėžio, veja priešą 
už' Dauguvos ir, kovose išau
gęs į pulką, pergalingai ka
riauja visuose Nepriklausomy
bės karų frontuose.

'* Jaunystės kelias

J. Variakojis gimė 1892 m. 
gegužės 20 d. Rinkuškių kai
me, Biržų apskrityje. 1913 m., 
baigęs Piarnu gimnaziją Esti
joje, jis tų pačių metų rudenį 
stojo į Petrapilio universiteto 
teisių fakultetą. Po trejų metų 
studijų buvo mobilizuotas į 
Rusijos kariuomenę. 1917 m. 
Petrapilyje baigė kunigaikščio 
Vladimiro karo mokyklą ir 
buvo pasiųstas į Austrijos 
frontą.

1917 metų pabaigoje, kada 
po bolševikų perversmo pakri
ko, Rusijos ‘ kariuomenės 
drausmė, karininkas J. Varia
kojis pasitraukė iš fronto ir 
nuvyko į Voronežą, kur gyve
no daug lietuvių pabėgėlių ir 
jau buvo iš Petrapilio per
sikėlusi Rusijos Lietuvių Ta
ryba. Iš čia jis buvo deleguotas 
dalyvauti antrajame lietuvių 
kąrių suvažiavime, kuris įvy
ko 1918 m. sausio 29 d. Pet
rapilyje. Grįžęs į Voronežą, 
kartu su L. Noreika ir K. • 
Škirpa, buvo deleguotas į Lie
tuvos Tautos Tarybą Vilniuje 
padaryti pranešimą apie lietu
vių tremtinių padėtį Rusijoje 
bei jų nusistatymą Lietuvos 
ateities klausimu. Delegacija 
taip pat informavo Lietuvos 
Tarybą apie susiformavusius 
lietūviškų karių dalinius, ku- 
riūds bolševikai išardo ir ne
leidžia organizuotai atvykti į 
LiėtūVą. Kovo mėn. pabaigoje 
Tarybos . skiriamas į Oršą

(Minsko gubernijoje) organi
zuoti lietuvių pabėgėlių grąži
nimą į Lietuvą. Šį darbą bai
gęs, 1918 m. rudenį J. Varia
kojis grįžo į Vilnių, dirbo Pre
kybos ir Pramonės banke. 
Pradėjus bolševikams veržtis į 
Lietuvą, 1918 m. gruodžio 29 
d. stojo savanoriu į Lietuvos 
kariuomenę. Krašto apsaugos 
ministerijos įsakymu, jis buvo 

, paskirtas Panevėžio srities ap
saugos viršininku. Į Panevėžį 
J. Variakojis atvyko 1919 m. 
sausio 2 dieną.

Kautynės su Lietuvos 
priešais

Panevėžys buvo karo nualin
tas miestas. Trūko maisto, 
drabužių, ginklų. Mieste 
smarkiai veikė vietiniai bol
ševikai. J. Variakojis skubiai 
ėmėsi veiklos: platino atsi
šaukimus, kvietė jaunus vyrus 
į savanorių eiles, rinko aukas. 
Netrukus susidarė 9 savano
rių būrelis. Sausio 7 d. J. Va
riakojis išleido pirmąjį Pane
vėžio srities apsaugos įsaky
mą, kuriame buvo paskelbta 
apsaugos būrio sudarymo pra
džia. Artinantis rusų-bolševi- 
kų reguliariajai kariuomenei, 
J. Variakojo būrys, su prisi
jungusiais keturiais savano
riais iš artimo Panendrių kai
mo, apleido Panevėžį ir, gavęs 
iš vokiečių 30 šautuvų bei 6 
revolverius, dvejomis rogėmis 
pasileido Kėdainių link. Būrys 
apsistodavo nakvynei kai
muose ir miesteliuose, kur 
verbavo naujus savanorius. 
Sausio 13 d. būrys pasiekė 
Kėdainius, turėdamas jau ne
toli 100 savanorių. Dalis jų at
sinešė po šautuvą, kiti atjojo 
su pabalnotu žirgu. Kėdai
niuose karininkas J. Baraus
kas jau buvo suorganizavęs 
vietinį apsaugos būrį su arti 
80 savanorių. Abu būriai su- 

. tarė veikti bendrai.
Negaudamas tolimesnių nu

rodymų iš Krašto apsaugos 
ministerijos, J. Variakojis nu
tarė pasilikti Kėdainiuose ir 
pradėjo eiti vyriausio įgulos 
viršininko pareigas. Skatino 
jaunus vyrus stoti savanoriais 
į Lietuvos kariuomenę, ruošė 
juos kautynėm. Jų pirmasis 
uždavinys buvo sustabdyti 
priešo veržimąsi Kauno link. 
Tuo metu jau 2/3 Lietuvos 
buvo bolševikų okupuota. 
Kauno netekimas galėjo galu
tinai sužlugdyti naujai at
kurtą Lietuvos valstybę.

Bolševikai pradėjo savo puo
limą vasario 7 d., žygiuodami 
tiesiai į Kėdainius. Jų jėgos 
buvo žymiai stipresnės (Psko
vo 2-as šaulių pulkas turėjo 
daugiau kaip 1,000 kovotojų). 
J. Variakojo būrys su karinin
kais J. Mikoliūnu ir K. Dragu- 
nevičium juos sulaikė ties ry
tine Kėdainių miesto riba. 
Tuomet bolševikai pradėjo 
puolimą iš pietų. Čia juos su
laikė Kėdainių srities apsau
gos būrys. Kitas nedidelis sa
vanorių būrys su viršila V. 
Vainausku ir būrininku P. 
Lukšiu užėjo bolševikams iš 
užpakalio prie Paobelių dvaro 
ir juos puolė. Vokiečiai parė
mė lietuvių karius dviem ar
tilerijos pabūklais ir viena 
kuopa su kulkosvaidžiais. Pa
vakaryje bolševikų artilerijos 
ir kulkosvaidžių ugnis aptilo 
ir jie pradėjo trauktis. Tą pa
čią dieną Šėtos kryptimi buvo 
pasiųsta žvalgyba, kurioje da
lyvavo P. Lukšys. Vasario 8 
dieną, auštant, žvalgams arti
nantis prie Taučiūnų kaimo, 
bolševikai staiga pradėjo šau
dyti. Per susišaudymą žuvo 
pirmas Lietuvos kariuomenės 
karys Povilas Lukšys. Tą pa
čią dieną lietuvių kariai perėjo 
į kontrapuolimą, apėjo bolše
vikų dešinįjį sparną, sudavė 
smūgį, paėmė 18 belaisvių ir

Pik. ltn. Jono Variakojo paminklo atidengimas Panevėžyje 2001 m. birželio 24 d. Iš kairės: Krašto apsaugos 
ministerijos kapelionas pik. ltn. Juozas Gražulis, Jonas M. Variakojis, paminklo skulptorius Vytautas Tallat- 
Kelpša, Jūratė Variakojienė, Jonas Variakojis, Panevėžio miesto meras Valdemaras Jakštas, Kovo 11 d. signa
tarė Birutė Valionytė, Krašto apsaugos vicemin. Jonas Gečas, kun. Algimantas Kvedaravičius.

Karinių dalinių ir organizacijų atstovai su vėliavomis. Visos nuotraukos Jono Ivaškevičiaus

rivertė priešą pasitraukti į 
ėtą.
Vasario 10 d. Panevėžio ir 

Kėdainių sričių apsaugos bū
riai, vokiečių artilerijos ir kul
kosvaidžių remiami, puolė Šė
tą. Bolševikai pradžioje laikėsi 
stipriai, bet pamatė, kad lietu
viai juos supa, pradėjo bėgti 
Bukonių-Ukmergės link, pa
likdami nukautuosius, sužeis
tuosius ir apsčiai kariško tur
to. Kėdainių fronto kautynės 
buvo laimėtos. Bolševikų pla
nas per Kėdainius apsupti 
Kauną iš dešinės buvo su
žlugdytas.

Kovo 12-14 d. bolševikai bu
vo išstumti iš Baisogalos ir 
Šeduvos. J. Variakojo būrys 
sparčiai augo ir 1919 m. kovo 
22 d. buvo pavadintas Pane
vėžio atskiru batalionu. Ge
gužės 2 d. batalionas atkovojo 
Ukmergę. Tuo metu jau tarna
vo 35 karininkai ir 1,314 ka
reivių. Gegužės 19 d. po sun
kių kautynių buvo išvaduotas 
Panevėžys, bet tik laikinai. 
Bolševikai privežė prie fronto 
6-tą latvių komunistų pulką, 
stipriai atakavo ir privertė ba
talioną atsitraukti. Tačiau ge
gužės 23 d., po sėkmingų kau
tynių, Panevėžys ir vėl buvo 
atsiimtas. Kautynių dėl Pa
nevėžio laimėjimas buvo pa
siektas gerai suplanuotos ka
rinės strategijos dėka.

Panevėžio batalionas daly
vavo visose kautynėse prieš 
bolševikus iki Dauguvos upės, 
užimant Kupiškį, Rokiškį, 
Ilūkštę. Rugpjūčio 29 d. bol
ševikai buvo išvyti iš Lietuvos 
teritorjjoš.

J. Variakojo karinė veikla 
buvo aukštai įvertinta. Jis 
1919 m. spalio 22 d. buvo ap
dovanotas dviem I rūšies 2-ojo 
ir 3-ojo laipsnio Vyčio Kry
žiaus ordinais. Jo batalionas 
taip išaugo, kad lapkričio 1 d. 
buvo pavadintas „4-ju pėsti
ninkų pulku”.

Išvijus bolševikus, J. Varia
kojis su savo pulku kovojo su 
bermontininkais. Sunkūs mū
šiai įvyko lapkričio 21-22 d. 
prie Meškuičių. Bermontinin
kai buvo sutriuškinti. Už pasi
žymėjimą, kovojant su Lietu
vos priešais, 1919 m. gruodžio 
15 d. J. Variakojui buvo su

teiktas kapitono laipsnis. 1920 
m. sausio 7 d. pulkas buvo 
pavadintas „4-ju pėstininkų 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
pulku”. Jo vadas — kpt. J. 
Variakojis. į

Neišvengė J. Variakojis kau
tynių su lenkais. Po Suvalkų 
sutarties pasirašymo, Vilnių 
saugojo tik du 4-ojo pėst. pul
ko batalionai ir vienas 9-ojo 
pulko batalionas, neskaitant 
vieno raitelių eskadrono ir vie
nos artilerijos baterijos. Jie 
neatsilaikė prieš gen. Želi
govskio visiškoj parengty divi
ziją su gausia artilerija. Ka
riuomenės vadas gen. S. Žu
kauskas įsakė trauktis. Spalio 
9 d. mūsų istorinė sostinė bu
vo apleista. Netrukus šeši lie
tuvių kariuomenės pulkai bu
vo sutraukti, kad lenkus su
stabdytų. Įvyko sunkūs mū
šiai. J. Variakojo pulkas kovo
jo ties Musninkais. Lenkų ka
riuomenės žygis Kauno link 
buvo sustabdytas. Lapkričio 
20 d. buvo duotas įsakymas 
pulti priešą visu pulko ruožu. 
Puolimo lenkai neatlaikė ir 
pradėjo skubiai trauktis. Deja, 
netrukus Santarvės Kontrolės 
komisija sustabdė ginklus.

Nepriklausomybės 
kovas užbaigus

Jonas Variakojis išbuvo 4-to 
pėstininkų Lietuvos karaliaus 
Mindaugo pulko vadu iki 1921 
m. rugsėjo 21 d., kada buvo 
paskirtas III pėstininkų divi
zijos štabo viršininku. 1922 m. 
lapkričio 30 d. J. Variakojis 
buvo komandiruotas į Aukš
tųjų karininkų kursus, ku
riuos baigė 1924 metais. 1923 
m. pradžioje kariuomenės va
das gen. J. Stanaitis prašė 
užimti Klaipėdos krašto suki
limo vado pareigas, bet dėl ne
priimtinų sąlygų J. Variakojis 
atsisakė.

1926 m. J. Variakojis išėjo į 
atsargą, nusipirko Ukmergės 
apskrityje, Širvintų valsčiuje 
Šešuolėlių dvarą ir pradėjo 
ūkininkauti. 1928 m. lapkričio 
29 d. jis buvo pakviestas į 
Ministrų kabinetą ir sutiko 
užimti Susisiekimo ministeri
jos valdytojo postą. 1929 m. 
spalio 24 d. buvo paskirtas 
Krašto apsaugos ministru.

Sveikatos sumetimais, jis pa
prašė valstybės prezidentą at
leisti iš einamųjų pareigų. 
1930 m. birželio 28 d. pasi
traukė iš Krašto apsaugos mi
nistro posto ir grįžo į savo ūkį.

Už nuopelnus Lietuvos vals
tybei pik. ltn. Jonas Variako
jis buvo apdovanotas penkiais 
ordinais. Be minėtų dviejų Vy
čio Kryžiaus ordinų, buvo ap
dovanotas Vytauto Didžiojo 2- 
ojo laipsnio, Gedimino 3-čiojo 
laipsnio ir Latvijos „Lačplešio” 
ordinais. Yra gavęs Savanorio 
ir 10 metų Lietuvos Nepri
klausomybės medalius. Be to, 
buvo pakeltas be eilės į aukš
tesnį karininko laipsnį (iš ka
pitono į pulkininką leitenan
tą).

Ūkininkaudamas Šešuolė- 
liuose, J. Variakojis plačiai 
reiškėsi vietos gyventojų kul
tūrinėje ir ekonominėje veik
loje: įsteigė ir 10 metų pirmi
ninkavo Zibalų pieno perdirbi
mo bendrovei, dalyvavo Šir
vintų smulkaus kredito drau
gijos valdyboje ir aktyviai 
reiškėsi Ukmergės žemės ūkio 
draugijoje, kur jis buvo išrink
tas tos draugijos garbės pirmi
ninku.

Nuo 1922 metų jis buvo 
Evangelikų-reformatų Sinodo 
kuratorius.

Pirmojo bolševikų okupaci
jos metu su šeima gyveno Vil
niuje. Buvo įrašytas išveža
mųjų sąraše. 1941 m. birželio 
14 d. rytą buvo apie tai per
spėtas. Tą dieną su šeima iš
vyko iš namų ir tuo būdu iš
sigelbėjo nuo išvežimo.

Vokiečių okupacijos metu 
jam buvo leista grįžti ir gyven
ti nacionalizuotame Šešuolėlių 
dvare. 1944 metais, antrą kar
tą besiartinant bolševikams, 
J. Variakojis su šeima pasi
traukė į Vokietiją, iš kur 1949 
metais emigravo į JAV.

Apsigyveno Čikagoje, o vė
liau, netolimame St. Charles 
miestelyje. Abiem su žmona 
teko dirbti neįprastą, sunkų 
darbą fabrike. To nepaisant, 
J. Variakojis įsijungė į organi
zuojamą LKVS Ramovę ii’ jos 
veikloje aktyviai dalyvavo. 
Pik. ltn. Karolis Dabulevičius 
savo kalboje, pasakytoje 1983 
m. spalio 30 d., 20 metų su-

Paminklą atidengę — Krašto apsaugos vičeministras pik. Jonas Gečas 
(kairėje) ir Jonas Variakojis.

Garbės sargyba.

kakties nuo jo mirties minė
jime, prisiminė: „Kai 1950 m. 
gegužės 14 d. Centro valdybos 
pirmininkas gen. P. Plecha
vičius sušaukė Čikagoje gyve
nusių lietuvių karininkų Ra- 
movėnų steigiamąjį susirinki
mą, jo pirmininku pakvietė 
pik. ltn. J. Variakojį, nors su
sirinkime buvo keturi genero
lai ir daug pulkininkų. Susi
rinkimui nutarus steigti Čika
goje LKVS Ramovės skyrių, į 
pirmąją valdybą buvo išrinkti 
pik. A. Gaušas, pik. M. Kal- 
mantas, pik. J. Rapšys, pik. 
ltn. K. Dabulevičius ir pik. ltn. 
J. Variakojis. Susirinkus pir
majam valdybos posėdžiui, į 
skyriaus valdybos pirminin
kus buvo pasiūlyti du kandi
datai: pik. A. Gaušas ir pik. 
ltn. J. Variakojis. Tačiau, kai 
buvo priminta, kad mūsų tar
pe yra 2-jų Vyčio Kryžiaus or
dino kavalierius, buvęs pulko 
vadas ir net Krašto apsaugos 
ministras, todėl mes turėtu
mėm paprašyti, kad jis su
tiktų valdybai pirmininkauti, 
o ne vykdyti rinkimus. Pasiū
lymas vienbalsiai buvo priim
tas ir pik. ltn. J. Variakojis su
tiko būti valdybos pirminin
ku”.

Toliau cituojame tos pačios 
kalbos žodžius: „Čikagos sky
riaus Ramovėnų valdyba, va
dovaujama J. Variakojo, išvys
tė sėkmingą veiklą. Buvo su
rengtas I išeivijoje Lietuvos 
ginkluotų jėgų atkūrimo mi
nėjimas, vėliau virtęs tradicija 
ir iki šiol rengiamas kasmet 
lapkričio 23 d. ar artimiausią 
sekmadienį. Lietuvos laisvini
mo reikalams skyrius paauko
jo apie 300 dolerių, kas tuo 
metu buvo stambi auka... 
Kiek vėliau skyrių atstovų su
važiavimas išrinko J. Varia
kojį į Centro valdybą”. („Drau

gas”, 1983 m. gruodžio 6 d.)
Išėjęs pensijon, J. Variakojis 

paskyrė nemažai laiko, rink
damas medžiagą ir rašydamas 
knygą apie jo vadovaujamų 
karinių dalinių kovas už Lie
tuvos nepriklausomybę. Kny
gą pavadino „4 pėstininkų Lie
tuvos karaliaus Mindaugo pul
kas”. Knygoje gausu iliustra
cijų ir kovų schemų. Išleido 
„Karys” 1965 m.

Pik. ltn. Jonas Variakojis 
mirė 1963 m. spalio 31 d. St. 
Charles, IL. Palaidotas Lietu
vių Tautinėse kapinėse Čika
goje.

Lietuvos laisvės kovų 
karvedžiui paminklas

Panevėžyje

Paminklo atidengimas įvyko 
per Jonines, 2001 m. birželio 
24 dieną.

Didingą paminklą sukūrė 
skulptorius Vytautas Tallat- 
Kelpša, Panevėžio dailės mo
kyklos direktorius. Panevėžio 
miesto savivaldybė paminklui 
paskyrė vietą Nepriklauso
mybės aikštės šiaurinėje da
lyje netoli Šv. Trejybės bažny
čios. Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos ministro Lino 
Linkevičiaus nurodymu, vice
ministras pik. Jonas Gečas 
įpareigojo ministerijos viešųjų 
ryšių departamento direktorių 
Robertą Saproną bei protoko
lo, renginių ir išvykų skyriaus 
viršininką kpt. Alvydą Petra
vičių organizuoti paminklo 
atidengimo renginį. Krašto ap
saugos ministerija (KAM) iš
spausdino kvietimus ir paruo
šė spalvotą lankstinuką su 
trufnpa J. Variakojo biografi
ja, paįvairinta nuotraukomis, 
kurias parūpino Vytautas Pa
liulis.

Nukelta į 5 psl.

t



PAMINKLAS PANEVĖŽYJE

Pik. ltn. Jonas Variakojis.

Atkelta iš 4 psl.
Pasirengimo komisijos 

darbe dalyvavo viešosios įstai
gos studijos „Pro Patria” val
dybos pirmininkė Birutė Va
lionytė ir programų direkto
rius Vytautas Paliulis, KAM 
Viešųjų ryšių su visuomene 
skyriaus viršininkas Valdas 
Norkūnas, vyr. specialistė As
ta Zalalytė, Protokolo, rengi
nių ir išvykų skyriaus virši
ninkas kpt. Alvydas Petra
vičius (organizavo karinio pa
rado dalyvius) ir vyr. specia
listė seržantė Salvina Tauki- 
naitienė, kuri parengė ir pri
žiūrėjo visą ceremonialo eigą.

2001 m. birželio 24 d. pa
minklo atidengimo iškilmės 
prasidėjo 9:30 vai. susitikimū 
su Panevėžio miesto meru 
Valdemaru Jakštu jo kabi
nete. Susitikime ir tolesnėse 
ceremonijose dalyvavo krašto 
apsaugos viceministras pik. 
Jonas Gečas, buv. viceminist
ras Edmundas Simanaitis, 
Kovo 11-osios Nepriklausomy
bės akto signtarė Birutė Valio
nytė, Lietuvos kariuomenės 
vyr. kapelionas pik. ltn. Juo
zas Gražulis, režisierius Vy
tautas Paliulis, buv. Vilniaus 
miesto meras dr. Vytautas 
Jasulaitis, pik. ltn. J. Variako- 
jo sūnus Jonas Variakojis su 
žmona Jūrate ir vaikaitis Jo
nas Mindaugas, giminaičiai iš 
Panevėžio, Almantas ir Nijolė 
Variakojai, ir daug garbingų 
svečių.

Vyko videofilmo „Karvedys 
Jonas Variakojis” premjera 
Panevėžio muzikiniame teat
re. šio dokumentinio filmo ini
ciatorius ir vyriausias režisie
rius yra Vytautas Paliulis. 
Prieš filmo parodymą trumpai 
apie jį kalbėjo Jonas Variako
jis ir Vytautas Paliulis. Filme 
įkalbėtas scenarijus ir vaizdai 
parodo daug Lietuvos istori
nių įvykių, karvedžio J. Varia- 
kojo biografinę santrauką, jo 
visuomeninę ir karinę veiklą. 
Filme vaizdžiai pristatytas 
Panevėžio srities apsaugos 
būrio steigimas 1919 m. sausį 
Panevėžio mieste. Parodytas 
pirmųjų devynių savanorių 
būrys, būrio augimas iki ba
taliono ir vėliau — pulko. 
Diagramomis ir garsiniai pa
rodytos pirmosios kautynės sii 
bolševikais ties Kėdainiais ir 
Šėta, šių lemiamų mūšių per
galė. Filme matyti Lietuvos 
Respublikos prezidentas Anta
nas Smetona su karininkais. 
Scenarijus išsamiai pavaiz
duoja to laiko istorinę eigą. 
Fįlmo režisūra — profesiona
liai atlikta. Diktoriai ir muzi
ka, parašyta komp. Algimanto 
Apanavičiaus, atitinkamai iš
ryškina svarbiausius momen

tus. Pabaigoje parodyta Lietu
vos kariuomenė visa savo di
dybe, grojant komp. Broniaus 
Jonušo maršui.

Po videofilmo rodymo, 11:30 
vai., vyko iškilmingos šv. Mi
šios Šv. Trejybės bažnyčioje. 
Jas aukojo Lietuvos kariuome
nės vyriausias kapelionas pik. 
ltn. Juozas Gražulis, Pane
vėžio įgulos kapelionas nųr. 
Petras Kavaliauskas ir para
pijos vikaras kun. Saulius Ke
ras. Bažnyčioje dalyvavo visos 
karinės, visuomeninės ir poli
tinės organizacijos su savo 
vėliavomis. Laike Mišių skai
tinius skaitė karvedžio sūnus, 
marti ir vaikaitis. Giedojo baž
nyčios mišrus choras ir solistė 
Emilija Šeduikytė.

Po Mišių įvyko paminklo ati
dengimo iškilmės.Visiems ren
kantis prie paminklo, karinių 
oro pajėgų (KOP) Kauno įgu
los pučiamųjų orkestras, vado
vaujamas vyr. ltn. Ričardo 
Kukulskio, grojo maršus. Pa
nevėžio Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo motorizuoto pėsti
ninkų bataliono (vadovaujamo 
mjr. Egidijaus Karvelio) ir 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 6-os 
rinktinės (vadovaujamos mjr. 
Ričardo Leikaus) kariai įžy
giavo į paminklo atidengimo 
aikštę ir stojo rikiuotėm Be 
minėtų vadų, dalyvavo pėsti
ninkų bataliono štabo virši
ninkas kpt. Viktoras Rimgai
la, štabo skyriaus viršininkas 
kpt. Igoris Maksimovičius, kiti 
karininkai bei kariai su vėlia
va; 5-os rinktinės savanorių 
štabo viršininkas mjr. Zig
mantas Jankauskas, karinin
kai, liktiniai ir kariai sava
noriai su vėliava; karinių oro 
pajėgų 2-rosios bazės (Pane
vėžyje) vadas mjr. Kazimieras 
Maskoliūnas, karininkai ir la
kūnai su vėliava; Panevėžio 
šaulių rinktinės vado pava
duotojas kpt. Rimgaudas Rač
kauskas ir šauliai su vėliava; 
Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio 
pirmininkas ats. kpt. Jonas 
Čeponis ir Vyčio apygardos 
partizanai su vėliava; Lietu
vių tautininkų sąjunga su 
pirm. dr. Gediminu Sakalniku 
ir vėliava; Lietuvos Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga 
su vėliava; Lietuvos kariuo
menės kapelionas pik. Int. 
Juozas Gražulis, Panevėžio 
įgulos kapelionas mjr. Petras 
Kavaliauskas ir Lietuvos 
Evangelikų-reformatų bažny
čios kolegijos viceprezidentas 
kunigas Algimantas Kvedara- 
vičius.

Laike ceremonijų dainavo 
Panevėžio kamerinis choras 
„Panevėžio muzika”. Jų gies
mės iškilmių dalyviams kėlė

dvasinę ir patriotinę nuotaiką. 
Choro vadovas — Vytautas 
Tamulis.

Iškilmės buvo pradėtos su 
Panevėžio miesto kultūrinių 
renginių pravedėjo aktoriaus 
Valerijaus Jevsejevo eiliuota 
įžanga ir perskaitymu teksto 
apie paminklo atidengimą ir 
jame dalyvaujančius. Jis pri
statė istoriką doc. Vytautą 
Leščių, kuris išsamiai kalbėjo 
apie pik. ltn. J. Variakojo nu
eitą kelią.

Paminklą atidengė krašto 
apsaugos viceministras Jonas 
Gečas ir karvedžio sūnus Jo
nas Variakojis. Paminklą pa
laimino Lietuvos Ev.-refor- 
matų kunigas Algimantas 
Kvedaravičius. Po palaimini
mo rikiuotės vadas komanda
vo 2 karius atsistoti Garbės 
sargyboje prie paminklo.

Kalbėtojus pristatė renginio 
vedėjas. Kalbėjo viceministras 
Jonas Gečas, Jonas Variako
jis, paminklo autorius skulp
torius Vytautas Talat-Kelpša, 
Kovo ll-osios Nepriklausomy
bės akto signatarė Birutė Va
lionytė ir Panevėžio miesto 
meras Valdemaras Jakštas.

Tylos minute buvo pagerbti 
visi Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybės kovotojai.

Karžygio pik. Int. J. Varia
kojo pagerbimui buvo iššautos 
trys salvės.

Kariai atnešė gėles ir per
davė oficialiems asmenims:

SPAUDA LAUKIA NAUJŲ SKAITYTOJŲ

„Spauda yra visos tautos 
mokykla, mokyklos auklėja 
tik jaunimą, o spauda auklėja 
ir moko visą tautą”, — rašė J. 
Purickis.

Ilgus metus gyvendami išei
vijoje, įsitikinome, kad nėra 
nieko reikšmingesnio mūsų 
gyvenime, kaip mūsų spauda. 
Taip pat visi žinome ir su
prantame, kad mes patys tu
rime išlaikyti savo lietuvišką 
spaudą. Išeivijos spauda netu
ri to valstybinio užnugario, 
kurį turi spauda savo valsty
bėje.

Visi išeivijos laikraščiai sie
kia palaikyti ryšį tarp tau
tiečių, kad mes gyventume sa
vais tautiniais reikalais, savo 
tautos rūpesčiais ir savo išei
vijos ateitimi. Amerikos lietu
viams savo spaudą buvo labai 
svarbi. Jie steigė ir leido laik
raščius, žurnalus, knygas ir 
dar rėmė Lietuvą spaudos 
draudimo metu. 1892 m. Ame
rikos lietuvių rūpesčiu ir lė
šomis, Tilžėje pradėtas leisti 
„Apžvalgos” žurnalas. O 1896- 
1904 m. Amerikos lietuviai 
pasiuntė į Prūsiją 16,500 egz. 
lietuviškų knygų, kurias 
knygnešiai platino po visą Lie
tuvą.

Nėra reikalo nutylėti faktų, 
kurie yra nemalonūs — lietu
viška spauda vis mažėja, trau
kiasi, nors tautiečių skaičius 
Amerikoje didėja. Leidėjai turi 
iš paskutiniųjų stengtis išlai
kyti periodinius leidinius.

Rugsėjo mėnuo yra skelbia
mas spaudos mėnesiu. Šiuo 
norima sudominti tuos, kurie 
lietuviškos spaudos neskaito. 
Mūsų spauda yra nuolatinis 
ryšininkas, kuris ne tik riša 
išsisklaidžiusius lietuvius šia
me krašte, bet informuoja, kas 
vyksta tautoje. Gal ne vienas 
pasakys, kad dabar ištobulėjo 
informacijos priemonės, nau
jausios žinios gaunamos, vos 
įjungus radiją ar televizįją. 
Tačiau nei kompiuteriai, nei 
kita greita informacija neat
stoja spausdinto žodžio.

JAV LB Kultūros taryba, 
padedant Lietuvių fondui, 
pradedant rugsėjo mėnesiu, 
skelbia spaudos vajų, nau
jiems prenumeratoriams atpi
ginta kaina. Tad LB Kultūros 
taryba kviečia, ypač į šį kraštą 
neseniai atvykusius, pasinau
doti šia lengvata. Sekite skel

Krašto apsaugos viceminist
rui, Panevėžio įgulos vadui ir 
Panevėžio miesto merui. Po 
oficialiųjų asmenų, gėles pa
dėjo šeimos nariai, giminės, 
iškilmių dalyviai ir svečiai. 
Šių iškilmių metu grojo KOP 
orkestras.

Pik. ltn. J. Variakojo pa
minklo atidengimo dienai at
minti buvo pasodintas ąžuolas 
ir įkalta atminimo lenta. 
Ąžuolą sodino viceministras 
Jonas Gečas, Birutė Valiony
tė, meras Valdemaras Jakš
tas, karvedžio sūnus Jonas ir 
vaikaitis Jonas Mindaugas. 
Sodinant ąžuolą, dainavo Pa
nevėžio choras „Panevėžio mu
zika”.

Po to vyko karių būrių para
das. Orkestras grojo maršus.

13:30 vai. renginio vedėjas 
tarė ceremonijos užbaigimo 
žodį. Svečiai buvo pakviesti 
vaišėms į Karaliaus Mindaugo 
motorizuoto pėstininkų bata
lioną Pajuostyje. Čia juos pasi
tiko bataliono vadas mjr. Egi
dijus Karvelis. Joninių proga 
buvo pasveikinti Jonai ir Ja- 
nės. Juos kariai apvainikavo 
ąžuolų vainikais. KOP orkes
tras jiems pagrojo sveikinimo 
kūrinius.

Taip iškilmingai buvo pa
gerbtas ir įamžintas Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų įžy
mus karvedys.

Paruošė Vytautas Paliulis 
ir Jonas Variakojis

bimus spaudoje ir pasirinkite 
mėgstamiausią laikraštį ar 
žurnalą. Papiginamas baigiasi 
2001 m. gruodžio 31 d.

Tenka pabrėžti, kad laikraš
čių leidėjai, norintieji įsijungti 
į šį vąjų, turi kreiptis į Kultū
ros tarybą tel. 708-562-1448. 
Kultūros taryba neieško ir ne
žino, kas yra susidomėję šia 
programa. Yra susitarta su LF 
ir sudarytos tam taisyklės, ku
rių laikraščiai turi laikytis. Ne 
visi laikraščiai domisi šia 
lengvata.

Skaitykime ir platinkime 
savo spaudą. Lietuvis gyvas 
svetimame krašte tik per lie
tuvišką žodį.

MarĮja Remienė 
LB Kultūros tarybos 

pirmininkė

JAV LB Kultūros taryba skelbia: 
RUGSĖJIS — SPAUDOS MĖNUO 

Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams:

DRAUGAS..............................................$65 (buvo $100)
4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629 *

DIRVA..........................................$25 (buvo $35)
P.O. Box 19191 
Cleveland, OH 44119-0191

DARBININKAS...........................$25 (buvo $35)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

EGLUTĖ......................................$10 (buvo $15)
13648 Kickapoo Trail 
Lockport, IL 60441

LIETUVIŲ BALSAS....................$20 (buvo $30)
2624 W. 71 St.
Chicago, IL 60629 ,

PASAULIO LIETUVIS...............$15 (buvo $25)
14911 127 St.
Lemont, IL 60439

PENSININKAS...........................$10 (buvo $15)
2711 W. 71 St.
Chicago, IL 60629

BRIDGES................................... $15 (buvo $18)
1927 W. Boulevard 
Racine, WI 53403

LITUANUS..................................$8 (buvo $10)
1501 E. So. Indiana Avė.
Chicago, IL 60605

LITHUANIAN HERITAGE........$20 (buvo 29.95)
P.O. Box 225 
Lemont, IL 60439

AMERIKOS LIETUVIS...............$30 (vietoje $39)
7349 W. 55 th Place 
Summit, IL 60501

„SOSTINĖS DIENOS” 
PASIPUOŠ SVEIKOS

GYVENSENOS AKCENTU

Rugsėjo mėnesį Vilniuje 
rengiama šventė „Sostinės 
dienos. Vilnius 2001” pasipuoš 
ir sveikos gyvensenos akcen
tu.

Rugsėjo 18-19 dienos Vil
niuje bus skelbiamos sveikos 
gyvensenos dienomis, Kultū
ros ir sporto rūmuose vyks 
renginys „Miesto veidas — 
sveiki ir gražūs žmonės”. Ren
ginio šūkis — sostinė privalo 
didžiuotis ir garsėti sveikais, 
gražiais ir darbingais žmonė
mis.

Pagal renginio programą 
rugsėjo 18 ir 19 d. Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmuose 
bus skaitomos paskaitos, nu
matytos konsultacijos ir se
minarų ciklas apie sveikatą ir 
grožį, miesto švarą, ekologiją, 
aktualias sveikatos proble
mas.

Firmos, organizacijos prista
tys vilniečiams ir sostinės 
svečiams sveikos gyvensenos 
produkciją — maisto papilo- 
dus, vitaminus, gydomąją 
kosmetiką, sveiko maisto pro
duktus, mineralinius vande
nis, arbatas, duonos gaminius 
bei vaistažoles ir visa kita, 
kas leidžia mums būti svei- 
kesniems, gražesniems ir dar- 
bingesniems.

Renginio metu bus galima 
nemokamai pasitikrinti svei
katą — pasimatuoti choles
terolį ir cukraus kiekį kraujy
je, kraujospūdį, pasisverti, pa
sikonsultuoti dėl mitybos, taip 
pat bus suteikta galimybė 
nemokamai ir anonimiškai 
pasitikrinti dėl AIDS, psicho
logai konsultuos tėvus dėl 
vaikų narkomanijos proble
mų. Bus surengta dar daug 
rimtų, sveikam miestui rei
kalingų akcijų.

Renginį organizuoja Vil
niaus koncertų ir sporto rū
mai, Vilniaus savivaldybės 
Sveiko miesto biuras, Sveika
tos apsaugos ministerįja, sa
vaitraštis „Lietuvos sveikata”, 
Valstybinė visuomeninė svei
katos priežiūros tarnyba prie 
Sveikatos apsaugos ministe
rijos. Renginio globėjas — 
sveikatos apsaugos ministras 
Konstantinas Romualdas Dob
rovolskis. (Elta)

J
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MUSŲ ŠEIMOSE

Eglė ir Raimundas Garbeniai

ĮSPŪDINGOS LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Š. m. liepos 21 d. Dievo Ap

vaizdos lietuvių parapijos 
bažnyčioje Southfield, Michi- 
gan, žiedelius sumainė ir ves
tuves iškėlė jauna, neseniai iš 
Lietuvos atvykusi pora — Eg
lė Vizgirdaitė ir Raimundas 
Gerbenis. Jų draugystė prieš 
penketą metų prasidėjo Palan
goje. Prieš metus gavę žaliąją 
kortelę jie atvyko į Detroito 
lietuvių telkinį.

Diena šiai šventei pasitaikė 
labai graži ir žmonės gausiai 
rinkosi bažnyčion būti liudi
ninkais svarbiausio vestuvių 
momento — Santuokos sakra
mento suteikimo.

Šventė buvo labai graži, čia 
ilgiau gyvenantiems gal ir 
neįprasta, bet Eglė ir Raimun
das norėjo, kad ji vyktų pagal 
Lietuvoje dar išlaikytus lietu
viškus papročius. Išvykstant 
iš namų į bažnyčią, Eglės ma
ma palaimino jaunuosius ir 
Eglei įsegė rūtų vainikėlį, o vi
sai palydai vadovavo juosta 
persijuosęs piršlys melagis ir 
piršlienė Virginija Šimaitytė.

Sutuoktuvės buvo labai gra
žios. Šv. Mišias aukojo klebo
nas kun. Volskus, vargonavo 
Aida Šimaitytė, skaitinius 
skaitė Eglės mamytė Meilutė 
Vizgirdienė ir Raminta Vilkie
nė. Bažnyčia, Valentinos 
Rauckienės pagalba, buvo sko
ningai papuošta. Mišių metu 
jaunieji, jų palydovų pulko ap
supti, priėmė Moterystės sak
ramentą.

Dailininkė Magdalena Stankūnienė, neseniai grįžusi iš Lietuvos, kur jai 
LK prezidentas Valdas Adamkus įteikė Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordiną, atsilankė į ,,Draugo" vasaros šventę š.m. rugpjūčio 19 
tl. su savo sesers dukrele Ramona Butkute. E. Šulničio nuotr

Po santuokos jaunieji važia
vo fotografuotis. Atvykę į Die
vo Apvaizdos parapijos kultū
ros centrą, rado užtvertą kelią 
į pokylio salę, o puotos stalą 
apsėstą „kitų vestuvininkų” — 
jaunųjų laukusių svečių — 
„persirengėlių”. Piršlys savo 
šmaikščia kalba turėjo juos iš 
užimtų vietų išprašyti. Buvo 
labai linksma. Vėliau buvo 
uždegtas šeimos židinys, su
giedota „Ilgiausių metų”, jau
nųjų garbei pakeltos šampano 
taurės. Vyko puikios vaišės, 
paruoštos Alinos ir Petro Ne- 
manių.

Puotos metu grojo ir dainavo 
Romas Zableckas. Svečiams 
skirtą dainą sudainavo Eglė ir 
jos mama. Kiek vėliau Eglė 
padainavo dainą apie Lietuvą, 
kad visi prisimintų kraštą, iš 
kurio esame kilę.

Kita staigmena — buvo „pa
grobta” jaunoji ir jaunikis tu
rėjo ją išvaduoti. Buvo atvyku
si ir kažkokia moteris iš Pa
langos. Neva jaunikis ją ąpgą-, 
vęs ir pas Eglę pabėgęs, o ji 
nenorinti jo atiduoti. Buvo 
daug žaidimų, šokių ir dainų. 
Buvo linksma ir gražu. Duok 
Dieve, kad visas jų vedybinis 
gyvenimas būtų toks džiugus 
ir laimingas, kaip ši sutuoktu
vių diena. Būkite laimingi, 
Egle ir Raimundai, sukūrę lie
tuvišką šeimos židinį toli nuo 
savo gimtinės Lietuvos.

Raminta Vilkienė
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ieško darbo

29 m. moteris, turinti „žalią 
kortelę”, ieško darbo 

valymuose. Turi ir vairuoja 
automobilį. Siūlyti ir kitus

variantus. Tel. 773-586-8856.

Vyras ir žmona ieško darbo
prižiūrėti senus žmones ar 
vaikus. Vyras moka visus 
remonto darbus. Turime 

automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 708-422-3045.

55 m. moteris gali prižiūrėti 
senus žmones ir gyventi kartu. 
Turi patirties, kalba angliškai. 

Tel. 630-455-4041, Dana.*

Parduoda

Skubiai, nebrangiai 
parduodamas virtuvės stalas 
su 4 kėdėmis, du miegamieji 
čiužiniai ir stiklinis staliukas. 

Tel. 773-376-6435.

Parduodu automobilį Toyota 
Corolla 1992 m., automatinė. 

Rida 186,827 mylių. 
Kaina $600.

Tel. 773-395-4635.

Skubiai parduodu 1995 m. 
automobilį Ford Explorer ’ 

XLT. Kaina $6,500.
Tel. 815-886-9777.

Parduodu naują Dell 
KOMPIUTERĮ su monitoriumi 

ir garso kolonėlėmis 
Pentium 3, 1.3 GHZ.

Kaina $1,500.
Tel. 815-886-9777.

Parduodamas 3 kambarių 
butas Kaune, prie didžiųjų 

klinikų. Tel. 773-581-7475. 
Skambinti po 8 val.vakaro.

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 assignments.
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 sėt up and operators 
maintenance mecha ics 
general labos — assemblers 
weldera — Quality Controllers 
Telemarketers — General Office.

For many positions English is reųuired.
Please, call us and register.

. (630) 920-0238.

It’s Scandinavian

A STAR ALL1ANC8 MCr/BER V.

attiirai

Vilnių* -į:Chicago

anMn

ilnlus?

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out Jdst how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remerr.ber, vvhen you 
travel wlth SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For Information on special fares and 
schedules contact yeur Travel Ągent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavlan.net

Siūlo darbą

Reikalinga lietuvė, turinti Žalią 
kortelę, kuri galėtų padėti auklėti 

vaikus ir prižiūrėti namus.
Yra atskiras butas. Houston, TH. 

Tel. 713-665-4218 arba 
danguoles@aol.com

'... ......... -....-.........
Reikalingi darbuotojai 

parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Alternative Home care looking
for rešponsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

PAINTER wanted with at least 5 
years exp. Year round work and 
lots of hours per week. Good pay 

for a skilled, dependable, neat 
painter. Mušt speak good English.

Southwest suburbs.
Tel. 630-920-8585.

Reikalingi darbininkai, kurie 
galėtų atlikti smulkius namų 

remonto darbus.
Tel. 773-767-2400,
Aušra Padalino.

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans-

Crtation. Mušt be fluent in English.
A. McMahon Window VVashing. 

Tei. 800-820-6155._____________

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

rLABOR DAY GREETINGS
to all from 

Lawn Lanes
6750 S. Pulaski

Chicago, IL 60629 
\_______ 773-582-2525_______

rIABOR DAY GREETINGS^
to all of our customers from

Cratvford Sausage Co., Ine. 
2310 S. Pulaski, Chicago, IL 

773-277-3095
„Everything fresh as a daisy"

Man 15 metų. Prašom rašyti tie, 
kurie nori susirašinėti.

Nida Karaliūnaitė 
Siaurių kaimas 
Noriūnų paštas

4880 Kupiškio raj. 
LITHUANIA

Sutvarkome dokumentus: 
ID, vairavimo teises, 

Sočiai Security. 
Skambinti tel. 773-330-3709; 

773-218-2914 (vakarais).

DOLERIS Co.
1. Lietuviškų žurnalų 

prenumerata
2. Lietuviškų kompaktų 

pardavimas
3. Pigiausi bilietai į Lietuvą
4. (vairūs skelbimai
5. Mokslo ir darbo vizų 

tvarkymas
VISA TAI JOS GALITE RASTI 

APSILANKĘ
WWW.DOLERIS.COM

® I lsX(„Lra
LIETUVA 25e, VOKIETIJA 8t, KANADA U, USA 6ę 

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA IR UŽSAKYMAI
Tel:148M1M14«, 1-708-599-9680 KVIESTI ERIKĄ. 

PARDUODAME TELEFONINES KORTELES
8801 S. 78 TH AVĖ., BRIDGEVIEVV, IL 60455

Salone „Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus § 
vyrams ir moterims. Susitarus, S

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas” tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9526,

Kirpėja kerpa vyrus ir moteris, 
atlieka cheminį sušukavimą, 

dažo plaukus, antakius,
blakstienas. Susitarus, atvyksta į 

namus. Tel. 773-918-0851; 
773-456-6410, Regina.

Š. M. RUGSĖJO 16 D.. 12:311 VAI.,
sekmadienį, Lemonte

organizuojamas

nemokamas
seminaras

[TEMA: KREDITO ISTORIJA-1

Rcy^tiaciia iki rugtdjo 15-ogioa g vai. vakaro! Į

tel. (708) 955-2222 
Gintaras Vaitkevičius, MBA 

U.S.A. FINANCIAL GROUP, LTD.
Illinois Rcsldentlal Mortgage' Icensee

*

SAS
Sęandiruvian Aulines

Paslaugos

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

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

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 

jos ribų. Paruošiame 
namus pardavimui, 

išvežame senus daiktus, 
šiukšles ir kt.

Tel. 630 816 7114.

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St.

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

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.

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

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

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis.

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

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.

Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

<------------------------------------------------------- ------------------------- ■>

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM**4<*****>«>**<*i******4>*4>*4>4>4>******* **♦♦*♦♦**♦** tam**
wmnr mumme

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

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis Ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

Kalame visų rūšių „sidings”, 
„soffits’’, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings",

“softits“, “decks", “gutters“, plokšti 
ir “shingle" stogai; cementas, 

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

630-241-1912. j

AMBER CONSTRUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
atliekami cemento, „plumbing” bei 

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

Skambinti Sigitui,
• tel. 773-767-1929.

MOVING
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.

Nebrangiai montuoju
automobilines apsaugos bei 

stereo sistemas.
Tel. 773-502-1570.

Nekilnojamasis turtas

i Audrius Mikulis i
I Tel.: 630-205-9262 __Z~rZl i 
I Pager: 773-260-3404 snamanca I 
1 E-mail: amikulis@usa.com
J (vairus nekilnojamas turtas:
l * Nemokamas įkainavimas 
i * Nemokama rinkos analizė i 
l * Pirkimas
J * Pardavimas 
, * Surandame
i optimaliausią finansavimą i 
t _ _ _ — ______...—j

Takiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, bdtus, 

žemės sklypą.Veltui 
(kainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS 
A BUILOER8. Ino. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonavlciusOhome.com

rOflgĮ

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
V(ii'.\LA77.LXST7X3l 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar Dnemiesčiuose, kreipkitės j 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

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. 

Ęl. paštas: info.estate.w3@takas.lt 
Informacija Čikagoje: 

630-243-8000, nuo antr. iki šešt., 
nuo 10 v.r. iki 5 v.v.

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas 
2 miegamųjų, 4 kambarių' 
butas su baldais vyresnio

amžiaus žmonėms.

Tel. 773-376-7883.

Išnuomojami du 2-3
miegamųjų butai daugiabučiame 

name, Oak Lawn rajone, 
ramioje vietoje, šalia stadiono.

Tel. 708-430-3979. ♦

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

1 mieg. butas 67 & VVhipple apyl. 
$415 i mėn. + „security” 
Tel. 773-434-4543

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., 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
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

vna
Veikto nuo 

1921 m.

8900 South Archer road, Springs, iujhois Tei 708.839. iooo

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

WllU'lS»J‘Wtl

100 iki 136 svečių

Jįir u,,

35 iki 40 svečių

40 iki 60 svečių

JUIOŠIOOM
60 iki 100 svečių

GREIT PARDUODA

±Įį, RE/MAX 
y REALTORS 

0FFC.(773) 225 • 8711 
HOME (7M| 425 - 7150 
MOBIL (773) 590-0205

Oli
tfi

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

s
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors

„BUD” BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI 

Bus. 773-767-6655 Pg. 773-258 0496 
Fas 773-767-9618

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (706)423-9111 
Voice Mali (700) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

Parduoda

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

aukštas, senovinė laiptinė, langai j 
rotušės aikštę, trys kambariai, 

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

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

tel. 60-82-60; fax. 60-82-60; 
e-mail: bac@takas.lt

Lietuvoje, Romainiuose, 
netoli Kauno parduodamas 
naujas namas. Yra 2 žemės 

sklypai. Tel. Lietuvoje 
(370) 7-251445, Zita.

Lietuvoje, Vilniuje, miesto centre,
ištaigai arba gyventi 

išnuomojamas 6 kambarių, 169 
kv. m. butas, kuriame 4 metus 

buvo Švedijos Ir 2 metus Belgijos 
ambasados. Kaina sutartini. Tel.

Vilniuje 8-298-22311

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta . 

kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 125 iki 1ZS svečių 
10 žmonių orkestras
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos)

m

m ttui uuim
225 iki 550 svečių

t

http://www.scandinavlan.net
mailto:danguoles%40aol.com
http://WWW.DOLERIS.COM
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:amikulis%40usa.com
jonavlciusOhome.com
mailto:info.estate.w3%40takas.lt
mailto:bac%40takas.lt
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B&DA
B & DA — vienintelė mokykla, 

kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
* Dantistų asistentus, turinčius kompiuterio 

ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas

šios mokyklos studentai gali lankyti nemokamas anglų 
kalbos pamokas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-568-1560
4728 Oakton, Skokie

GOAL TffiASMMG, IMG.
Programos ir dėstytojai yra patvirtinti IL valstijos Švietimo tarybos

4728 W. Oakton, Skokie, IL 60076 
Galimas nemokamas mokslas

Tel. 847-568-1560 
Fax. 847-568-1563

Mokymo centras GOAL TRAINING siūlo naują patvirtintą 
kursą!

MEDICININIŲ IR DRAUDIMO SĄSKAITŲ 
SPECIALISTAS

Tiems, kurie prarado darbą ar turi mažas pajamas — mokslas 
nemokamas. Mes padedame susirasti darbą.

fcs.

Raštinė dirba: 10 v.r. — 7 v.v. (I-V) 
9 v.r. —12 v.p.p. (VI Ir VII) 
E-mail: www.yourgoal.com

ĮSIGYKITE NAUJĄ 
FIRST PERSONAL BANKO 

ČEKINĘ KORTELĘ!
'/M*

* Naudokite Šią kortelę visur, kur VISA9 priimama
* Naudokite šią kortelę „bankomatuose" — ATM
* Suasmeninkite kortelę savo nuotrauka!

- Personai
FIRST PERSONAL BANKE 

SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI!

Buildittg Personai Banking Relationshipš^

GABJEIELUBJLDGL 
6162 S. Archer Avė.
Chicago, IL 60638
(between Austin and McVicker)

(773) 767-5188

ORLAND f ARK 
15014 S. LaGrange Rd.
Orland Park, IL 60462
(near Dominick't and Walgreen's)

(708) 226-2727

Member
FDIC

VISA is a registered trademark of VISA International Services Association

UŽSIPRENUMERUOKITE „DRAUGĄ”!
z.;. ,,, :. , X

ASTMA SERGANTIEMS VAIKAMS
Abromiškių sanatorijoje su

ruošta dviejų dienų stovykla- 
mokykla bronchine astma ser
gantiems Almos Adamkienės 
labdaros ir paramos fondo glo
bojamų kaimo mokyklų vai
kams. Į ją pakviesti vaikai iš 
17 kaimo mokyklų. Stovyklą 
surengė Lietuvos alergiškų 
vaikų klubų asociacija kartu 
su Almos Adamkienės fondu. 
Stovyklą organizuoti padėjo 
viena iš pagrindinių Almos 
Adamkienės fondo rėmėjų far
macijos kompanija „Glaxo- 
SmithKline”.

Kaip sakė Alergiškų vaikų 
klubų sąjungos prezidentė 
doc. Jolanta Kudzytė, bron
chine astma sergantiems vai
kams reikia kuo daugiau ži
nių, kaip gyventi su šia liga, 
kaip ją nugalėti, daugiau pra
mogų ir galimybių pabūti su 
likimo draugais.

Stovyklos atidarymo cere
monijoje dalyvavo fondo glo
bėja Alma Adamkienė, Lietu
vos alergiškų vaikų klubų aso
ciacijos garbės prezidentas 
doc. Jurgis Bojarskas bei Lie
tuvos olimpinės rinktinės vyr. 
gydytojas Dalius Barkauskas.

Stovykloje vaikai buvo supa
žindinami su astmos kontrolės 
pagrindais, mokomi taisyklin
gai naudotis inhaliatoriais, 
jiems rengiamos pamokos apie 
gyvenimą su astma mokykloje 
ir atostogų metu, apie astmą 
ir alerginę slogą, apie astma 
sergančių žmonių galimybes 
sportuoti.

Į stovyklos programą taip 
pat buvo įtraukta ekskursija 
po Abromiškių ir Elektrėnų 
apylinkes, vaikų teatro „Vieni 
juokai” spektaklis, vyko televi
zijos žaidimo „Išgelbėk drau
gą” .filmavimas. (Elta)

Jūs siųskite pinigus namo, 
o VVestern Union 

išsiųs Jums
EIfotoaparat

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 šalis 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 šiandien!

Smulkesnė informacija

1-800-325-6000
www.weslernunion.com

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER*

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje3'
VVestern Union išsiųs 35 mm fotoaparatą kiekvienam vartotojui, kuris pasiųs dvi ar kelias pinigines siuntas per Weslern Union Money Transfer iš JAV j nytų ar Centrinę Europą, siuntėjui 
užrašius galtojant) adresą JAV ant "Send Money* formos. Fotoaparatas bus išsiųstas 4-6 savaičių laikotarpyje po šio pasiūlymo pasibaigimo datos Foto juosta notus pridėta Vienas 
fotoaparatas šeimai, kol jų užteks Pasiūlymas negalioja telefoniniams ar kreditinių kortelių piniginiams persiuntimams ©2001 VVestern Union Holdings, Ine. Visos teises prihiauso autoriui

A. t A.
NAPOLEONUI SABALIŪNUI
iškeliavus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 
gerbiamo velionio žmonai REGINAI, dukroms — 
VIRGINIJAI MAČIULIENEI su vyru RIČARDU, 
IRENAI ŽUKAUSKIENEI, visiems anūkams ir 
proanūkei bei kitiems giminėms ir artimiesiems.

Pasaulio Lietuvių centro 

Bingo talkininkai, taryba ir valdyba

ACvvays With T(owers
• 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.

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 

apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd.

5948 S. Archer Avė.

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL

12401 S. Archer Avė. 
(& Derby Rd.) 

ALL PHONES 
1-773-523-0440

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

CICERO, 5645 W. 35 Street 

VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 

1-708-652-5245

,DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

Tins to LITHUANIA
Great rates to the ręst of the vvorld - any day, any tim

For information call Long Distance Post:

WWWLDPOSTXOM 1-800-449-0445

http://www.yourgoal.com
http://www.weslernunion.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kun. Jonas Kuzinskas
Gera žinia! Jau kuris me

tas Švč. Mergelės Marįjos Gi
mimo parapijiečius ir kitus 
lietuvius, mėgstančius lankyti 
šią gražiąją mūsų šventovę 
Marąuette Parke, skaudino ir 
įvykiai šioje parapijoje ir rū
pestį kėlė jos likimas, pasi
keičiant klebonams. Tad ypač 
malonu pranešti, kad nuo 
rugsėjo pirmosios dienos para- 
pijon grįžta buvęs klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas. Jis 
buvo ypač parapijiečių gerbia
mas ir mylimas, tad ši žinia, 
be abejo, bus džiaugsmingai 
sutikta.

„Aušros vartų” / „Kerna
vės” skaučių tunto narių ir 
norinčių būti skautėmis mer
gaičių registracija vyks šešta
dienį, rugsėjo 8 d., nuo 9 val.r. 
iki 11 val.r. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte.

Maironio lituanistinėje 
mokykloje (14911 127th Str., 
Lemont, IL) naujieji mokslo 
metai prasideda šeštadienį, 
rugsėjo 8 dieną. Mokiniai į 
klases renkasi 10 vai. Tėvų 
susirinkimas vyks valgykloje 
10:15 val.r. Norintys lankyti 
suaUjgūsiųjų klasę - paskubė
kite! Dar turime vietų nau
jiems mokiniams! Kreipkitės į 
mokyklos direktorę Audronę 
Elvikienę. Mokyklos raštinės 
telefono numeris - 630-257- 
0888.

www.muge.lt/antik — tai 
internetinis Kauno antikvari
nės parduotuvės adresas. Lan
kydamiesi Kaune, užsukite į 
šią senoviškų daiktų krautu
vę, kurioje atrasite senų žur
nalų, knygų, pinigų ir kt.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

VASARĄ PALYDINT
Su rugsėjo pirmąja diena 

jau beldžiasi į duris rudenėlis. 
Jis atneša glėbį visuomeninių, 
organizacinių, kultūrinių ren
ginių, spektaklių, suvažiavi
mų salėse, auditorijose, mūsų 
lietuviškos veiklos centruose.

Vasaros gegužinių muzikan
tų ir jų kapelų melodijos, 
skambėjusios mūsų organiza
cijų, spaudos ar lietuvių tele
vizijos renginiuose, jau netru
kus persikels į Čikagos Jauni
mo centro ar Lemonto Pasau
lio lietuvių centro scenas su 
svečiais iš Lietuvos.

Tradicinė vasaros „Draugo” 
gegužinė, nepaisant šių metų 
„verkiančių” debesėlių, su
traukė gausų būrį skaitytojų 
ir rėmėjų, kurių gegužinėje 
palikti doleriai, besivaišinant 
ar perkant knygas, bus labai 
reikalingi mūsų dienraščio lei
dybai. Gegužinėje Draugo fon
das neturėjo specialių vaišių, 
loterijų ar laimės šulinio, kad 
pąjamomis papildytų fondo 
iždą. Per. vasarą laiškais ma
žai pasipildė Draugo fondo iž
das. Tad ši pareiga priklauso 
rudenėliui, visiems dalinan
čiam rudens gėrybes. Jų labai 
laukia ir Draugo fondas.

Draugo fondo rudens vajaus 
laiškai jau paruošti. Gausi šių

Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugija
įsigijo net 11 vietų į „Draugo” 
pokylį, kuris vyks rugsėjo 30 
d., sekmadienį, Martiniąue po
kylių salėje (2500 W. 95th 
Str., Evergreen Park). Vakaro 
garbės svečias bus Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas 
mąjoras Jonas Kronkaitis. Po
kylis prasidės 5 val.p.p. (kok
teiliai), 6 val.p.p. bus patiekta 
karšta vakarienė, o 7 val.v. 
rengiami šokiai, kuriems gros 
broliai Švabai. Taip pat bus 
meninė programa - siurpri
zas. Ilgai nedelsę, įsigykite bi
lietus, kreipdamiesi į „Drau
go” administraciją.

Čikagos lituanistinėje 
mokykloje (5620 S. Clare
mont, Chicago, IL) mokslo me
tai prasidės rugsėjo 8 d., šeš
tadienį. Nuo 8 iki 10 val.r. 
vyks registracija. 10 val.r. - 
šv. Mišios, po jų, 10:30 val.r.,
- oficialus mokyklos mokslo 
metų atidarymas Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Gali
ma registruotis vaikams nuo 3 
metų (į „Kiškių darželį”) iki 
10 klasės. Per registracįją rei
kės sumokėti mokslapinigius 
ir nusipirkti vadovėlius bei ki
tus reikmenis. Mokytojai pa
siruošė ir laukia visų atvyks
tant.

Čikagos ir apylinkių 
moksleivių ateitininkų 
kuopos naujų narių regis
tracija vyks šeštadienį, rug
sėjo 8 d., nuo 9 iki 11 vai. r. 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Kviečiami gimnazijas 
pradedantieji ir jau jas lan
kantieji, susidomėję ateitinin- 
kiška veikla, jaunuoliai ir 
jaunuolės. Registracija bus tę
siama ir pirmame šių veiklos 
metų susirinkime sekmadienį, 
rugsėjo 16 d. Visi kviėčiami.

Meno mokyklėlės ketvir? 
tųjų mokslo metų atidarymas 
vyks rugsėjo 6 d., ketvirtadie
nį, 6:30 val.v. Lemonte, PLC. 
Bus trumpas koncertas ir mo
kinių registracija. Kviečiame 
visuomenę, tėvelius ir moks
leivius.

Per Darbo dienos šventę
- „Labor Day” - nedirbsime, 
taigi neišleisime rugsėjo 4 die
nos „Draugo” numerio.

laiškų siuntėjų talka vėl susi
rinks š.m. rugsėjo 5 dieną Tė
vų marijonų vienuolyno pas
togėje ir visus „Draugo” skai
tytojus pakvies dalyvauti 
Draugo fondo 2001 m. rudens 
vąjuje. Jame visi vėl susitik
sime per laiškus su rudens do
vanėlėmis Draugo fondui. Jų 
dar labai reikia toliau augi
nant mūsų visų vaiką — aš
tuonmetį Draugo fondą.

Vasaros įnašai Draugo 
fonde

Su 1,000 dolerių:
Viktorija Sideravičiūtė-Ar-

thur, močiutės a.a. Marijos 
Sideravičienės 7 metų sukaktf* 
minint. Garbės parė, Brown- 
burg, IN.

Su 100 dolerių:
Nata ir Vytautas Aukštuo

liai, iš viso 300 dol., West- 
mont, IL.

Su 50 dolerių:
Eugenija Barškėtienė, iš vi

so 905 dol., Hinsdale, IL.
Vladas Gilys, iš viso 350

dol., Sun City, Ca.
Irena Truškūnienė, iš viso

225 dol., Glendora, CA.
Su 29 doleriais:
Algirdas Vitkauskas, iš viso

29 dol., Naperville, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. Fondo iždininkas

J TĖVYNĘ, PAS SAVUS, IŠVYKSTA
DALIA SRUOGAITĖ

Rugpjūčio 30 d. „Seklyčioje” 
buvo susirinkę „Margutis II” 
tarybos ir valdybos nariai 
išlydėti vienos šio radijo il
gametės darbuotojos ir valdy
bos narės Dalios Sruogaitės,

Į „Draugo” korespondentės 
klausimą, pasibaigus išleis
tuvių vakarienei, kodėl ji 
išvažiuoja į Lietuvą, vakaro 
herojė atsakė: „Išvykstu į 
tėvynę, pas savus, ilgai čia gy
venau tarp amerikiečių. Mano 
duktė jau Vilniuje, jau dirba.
Manęs ten laukia, lova paklo
ta, - tik atvažiuok. Ten yra 
likę daug senų draugų, Balio 
Sruogos muziejus Kaune, kur 
aš irgi reikalinga (vedėja An
gelė Galnaitytė, nuostabus 
žmogus, puikiai muziejų tvar
ko). Aš ten sava”.

Išleistuvių dalyviai Daliai 
Sruogaitei paskyrė daug šiltų 
žodžių. Pagrindinį pranešimą 
susirinkusiems padarė „Mar
gutis II” valdybos narys ir 
užsienio įvykių radijo apžval
gininkas Bronius Siliūnas.
. „Dalia Sruogaitė su ‘Mar
gučiu’ - jau nuo 1953 m. Ji 
‘Margučio’ bendradarbė, ar- 
chyvarė, nuo 1953 m. pra
dėjusi vesti literatūrinę va
landėlę ‘Pelkių žiburėlis’ ir 
sėkmingai daug metų jai va
dovavusi. Susiorganizavus 
‘Margučiui II’ ji nuo pirmos 
dienos pradėjo rūpintis ‘Mar
gučio’ nuo 1932 m. sukauptais 
archyvais ir rūpinosi jais iki 
tos dienos, kol jie buvo sutvar
kyti ir išsiųsti į Vilnių. Ji buvo 
‘Margučio II’ laidų jaunųjų 
pranešėjų patarėja, dalįjosi su 
jais patirtimi. Jos darbas su 
archyvu - tai ne valandų ir ne 
dienų, o ilgų metų intensyvus 
darbas, kurį ji ištesėjo iki 
galo. ‘Margutis II’, netekda
mas Dalios, praranda ilga
metę darbuotoją, atsidėjusią 
kultūros darbuotoją, niekad 
neatsisakiusią tęsti Antano 
Vanagaičio pradėtą darbą - 
radijo bangomis skleisti lietu
višką žodį, dainą ir muziką. O 
didžiausias jos palikimas 
mums visiems, žinoma, yra 
sutvarkytas, tiksliau pasakius 
- gal net išgelbėtas nuo Suny
kimo ‘Margučio’ 70 metų veik
los archyvas”, - kalbėjo Bro
nius Siliūnas.

Išleistuvių vakarą vedė ir

Paskubėkite mums at
siųsti rudeninio „Draugo” 
pokylio laimėjjmų šakneles, 
kad rugsėjo 30-osios vakarą 
galėtumėte išlošti daug vertin
gų piniginių prizų.

Šiluvos atlaidai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
prasidės penktadienį, rugsėjo 
7 d., 6:30 val.v. Pamokslą sa
kys kun. Rimvydas Adomavi
čius. Savaitės dienomis pa
mokslai bus sakomi per 9 vai. 
r. Mišias ir 6:30 val.v. Mišias 
(šeštadienį - 5 val.v.). Šiluvos 
atlaidų eisena-procesija vyks 
rugsėjo 9 d., sekmadienį, 1:30 
val.p.p. Visi renkasi Maria 
aukštesniosios mokyklos auto
mobilių aikštėje 1:15 val.p.p. 
Kviečiame visas organizacijas 
ir visus, kas gali, atvykti apsi
rengus tautiniais rūbais. Pas
kutinė atlaidų diena bus šeš
tadienį, rugsėjo 15 d. 5 val.p.p.

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje” rugsėjo 5 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė „Neries ir 
Nemuno glėby - Kaunas”. Ma
loniai kviečiame atvykti ir pa
sidairyti po gražias Kauno 
apylinkes, mintimis pasivaikš
čioti Laisvės alėjoje. Bus ir 
bendri pietūs, kaip jau įprasta 
trečiadienio popietę. Atvykite!

Rugsėjo 8-oji - tai Peda
goginio lituanistikos instituto 
(5620 S. Claremont) mokslo 
metų pradžia. Tą dieną stu
dentų registracija vyks nuo 9 
val.r. iki 11 val.r. Paskaitos 
prasidės rugsėjo 15 d. 9 val.r. 
Informacija tel. 773-847-1693.

Dalia Sruogaitė

supažindino su „Margučio II” 
bendrovės reikalais valdybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė. 
Vakare dalyvavo valdybos ir 
tarybos nariai Bronius Siliū
nas su žmona, Vaclovas Mom- 
kus, Stasys Baras sū žmona, 
Matilda Marcinkienė, Marija 
Remienė, Juozas Polikaitis, 
„Margutis II” atkūrėjas Leo
nas Narbutis, buvusi lite
ratūrinės valandėlės „Pelkių 
žiburėlis” dalyvė ir bendra
darbė, tuomet jaunutė poetė, 
vėliau tapusi Laisvosios Euro
pos radijo darbuotoja, Eglė 
Juodvalkė, dabartiniai „Mar
gutis II” pranešėjai Dalia So- 
kienė, Emilija Andrulytė ir 
Rytis Januška.

Šis vakaras buvo labiau 
panašus į seminarą, skirtą 
„Margučio” radijo istorijai, o 
ne į graudų atsisveikinimą su 
senu draugu, nes visi kalbė
jusieji nuo šio vakaro herojės 
asmenybės aptarimo bei jos 
nuopelnų įvardijimo ir lin
kėjimų gražaus gyvenimo 
tėvynėje natūraliai pereidavo 
prie radijo valandėlių istorijos 
ir problemų, taip artimai Da
lia Sruogaitė buvo suaugusi 
su šiuo išeiviškos lietuvių 
kultūros židinėliu.

,,'Margutis’ važiuoja su ma
nimi”, - sakė Dalia Sruogaitė 
atsisveikinimo kalboje, o radi
jo pranešėjas Rytis Januška 
naudojosi proga „Margutyje 
II” užfiksuoti paskutines Da
lios Sruogaitės mintis prieš 
kelionę ir provokavo ją prisi
minimams. Bet tegu tai būna 
kito rašinio tema.

„Dainavos” ansamblis
pradeda naujo sezono darbus. 
Pirmoji šio sezono repeticija 
vyks antradienį, rugsėjo 4 d., 
7:45 val.v. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, apatinėje sa
lėje. Visi balsingi dainos mė
gėjai kviečiami įsijungti į an
samblio eiles.

Susitikimo laiko
■

atima
Trečiasis Studijos R muzikos festivalis
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Skelbimai
• Almos fondas
Prezidento Valdo ir po

nios Almos Adamkų 50 metų 
vedybų sukakties proga, svei
kindami prezidentą ir Almą, 
Gražina ir Benius Mačiuikai, 
Starrs, CT, aukoja $100 Lie
tuvos vaikams per Almos fondą.

• A.a. Bronės Švipienės 
atminimą pagerbdami, au
koja Lietuvos vaikams per 
Almos fondą:

$50 Vytas ir Marytė Pet
ruliai, Livonia, MI;

$30 Raminta ir Vladas Sin
kai, Lemont, IL;

$20 Jaina ir Erika Sudan, 
Melrose Park, IL.

Iš viso $100.
Almos ir Lietuvos vaikų 

vardu aukotojams dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Tax ID 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lithuanian 
Orphan Care”, pažymint, 
kad skirta Almos fondui. 
Siųsti: 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629.

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

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

• Mokytojų studijų sa
vaitės metu Dainavoje, lie
tuviškai besimokančių klasė 
suaukojo ir per mokytoją Vy
tautą Jonaitį atsiuntė $102 
apleistiems Lietuvos vaikams. 
Dėkojame!, „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629.

• „Dieviško Kryžiaus” 
Lietuvos benamių paramos 
fondas dėkoja už aukas padėti 
Lietuvoje vargingiausiai gy
venantiems. Aukojo kun. Vytas 
Memėnas $300, dr. Mindaugas 
ir dr. Austė Vygantai $50, 
Lemont National Bank and 
Trust Co. $100, Albertas Ke
relis, Jr. ir Lilija Gelažis $50, 
Alex Nevardauskas $10, Brigh
ton Parko lietuvių namu sa
vininkų asociacija (V. Utara) 
$100, Kizlaičių šeima per Lilia 
Kizlaitienę $50, dr. Richard 
Parker $50, Lithuanian Cham
ber of Commerce (V. Semaška) 
$50. Nuoširdžiai dėkojame. 
„Dieviško Kryžiaus” fondas 
(„Divine Cross” fund) 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Tel. 847-537-7949. E- 
mail: DONATAST@AOL.COM 
Tax ID# 36-3097269.

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030.

• „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: Nijolė Kersnaus- 
kaitė $20 tęsiant mergaitės 
metinę paramą, dr. Mindaugas 
Vygantas $1,000 studentų sti
pendijoms. Labai ačiū! „Sau
lutė”, 419 Weidner Rd., Bu
ffalo Grove, IL 60089. Tel. 
847-537-7949. E-mail:
DONATAST@AOL.COM Tax 
ID# 36-3003339.

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

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per 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. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

• Daug Amerikos lietuvių 
globoja apleistus vaikus Lie
tuvoje. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, remiamiems 
vaikams po $150 atsiuntė: 
Edward George Marshall, Yar- 
dely, PA; Vaida Trimakas, 
Westlake, OH; Birutė ir Juozas 
Kasperavičiai, St. Petersburg, 
FL; Eleanor M.Schaeffer, Pot- 
tsville, PA. Po 4 vaikus Lie
tuvoje globoja ir atsiuntė po 
$600 Vanda Petkus, St. Pete 
Beach, FL; Gene Irene Juodi
kienė, Chicago Ridge, IL. Ber
niukas Kyle Motley už su
rinktus laikraščio išnešiojimo 
pinigus kas mėnesį siunčia po 
$15 Lietuvos vaikui. $25 at
siuntė Lietuvos vaikams Anta
nas ir Milda Vaivadai, McLean, 
VA, $20 Vladas Kybartas, Lock
port, IL. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame visiems aukotojams 
už jų dosnumą. „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629.

• Buhalterijos/revizįjos 
įstaigai Oak Lawn apylin
kėje reikalingas tarnau
tojas, gerai mokantis anglų ir 
lietuvių kalbas. Pageidautina 
Amerikos buhalterįjos 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. 708-424-4425.

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

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
233-6335.

IMIGRACINĖS TEISES
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimoa konsultacijos teitadieniaii

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd, Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvėa nuo „Draugo") 
TeL 773-884-0100.

TeL 630-257-0300, Lemont, IL

cAdvokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 8. Kedaie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToU free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 6 v.v. 
SeStad, 8 v.r. iki 1 v.p.p.

NEMURA GIEDRIUS PKNCYLA 
Attomey at I.aworney

Member,Padarai Trial Bar 
Former Aaat. States Attorney, 

DuPege County
Crimlnal, Family and Civil Lev 

Houra by Appoitment 
S South Van Buren

Batavia, Illinois 60610 
Aaaociate officeo in Clarendon Kilia, 

Rolling Meadowa and Chicago 
(Old Town Area)

TeL 630-4064800 Fa*. 630-4064899
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