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„Lietuvos dujų" akcijas nori 
pirkti ta rptaut inė verslovė 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) 
'— Tarptautinė dujų bendrovė 
.Itera" pareiškė norą dalyvau
ti įmonės „Lietuvos dujos" pri
vatizavime ir sutiktų įsigyti 
26 proc. „Lietuvos dujų" bend
rovės akcijų. Tai penktadienį 
Vilniuje pareiškė „Itera" prezi
dentas Igor Makarov. Jis neat
metė galimybės, kad jo vado
vaujama bendrovė „Lietuvos 
dujų" pardavimo konkurse da
lyvaus ne kaip dujų tiekėja, o 
kaip strateginis Vakarų inves
tuotojas. 

„Mes galime dirbti Lietuvoje 
tik tokiomis sąlygomis, kurias 
nustatys Lietuvos vyriausybė, 
žinoma, jeigu jos bus mums 
naudingos", po susitikimo su 
premjeru Algirdu Brazausku 
sakė I. Makarov. Vėliau su
rengtoje spaudos konferenci
joje jis sakė, kad dabar vyriau
sybes pateiktos sąlygos yra 
mažai patrauklios. 

Dabar vyriausybės siūlomas 
„Lietuvos dujų" privatizavimo 
principas, kai skirstoma, kiek 
konkrečiai akcijų teks Vakarų 
investuotojui ir kiek — dujų 
tiekėjui, pasak I. Makarov, 
yra nenormalus rinkos ekono
mikos požiūriu. 

„Mes nesuinteresuoti pirkti 
kontrolinio akcijų paketo, 
mums svarbu turėti blokuo
jantį paketą, kuris leis mums 
vykdyti ilgalaikius dujų tieki
mo kontraktus ir kuris leistų 
aktyviai dalyvauti stebėtojų 
tarybos darbe", sakė I. Maka-

* Vyriausybė patenkino 
Seimo kanceliarijos prašy
mą nuolat nuomotis keturis 
prabangius BMW markės au
tomobilius. Premjeras Algir
das Brazauskas atmetė kri
tiką, kad nepaskelbusi kon
kurso, Seimo kanceliarija gal
būt sumokėjo daugiau, nei ga
lėdama pasirinkti iš kelių pa
siūlymų. „Mes įvertinome 
įvairias aplinkybes.- Seimas 
įrodė, kad šitoks variantas yra 
pats pigiausias", sakė A. Bra
zauskas. Kasmet keturių pra
bangių septintos klasės BMW 
automobilių nuoma valstybei 
kainuos daugiau kaip pusę 
milyono litų. Seimo autotrans
porto tarnyba šiuos automobi
lius išsinuomos 3 metams. A. 
Brazausko manymu, Lietuvai 
apskritai stinga aukštų svečių 
vežiojimui skirtų automobilių. 
„Kai mes peržiūrėjome, kokie 
automobiliai yra prezidentū
ros ir Seimo garaže, tai beveik 
neradome, su kuo galima 
svečius vežioti. Mes labai keis
tai kaip'valstybė atrodome", 
teigė jis. <BNS) 

* Slapta balsavimu nau
juoju Palangos meru išrink
tas konservatorius Pranas 
Žeimys. Jo kandidatūrą pa
laikė liberalai, konservatoriai, 
politiniai kaliniai ir tremtiniai 
bei krikščionys demokratai. 7 
socialliberalai ir centristai išė
jo ii tarybos posėdžio, pareiš
kę, kad nedalyvaus mero rin
kimuose, nes yra tarybos dar
bo paleidimų ir neteisingai 
įforminti dokumentai. Jie tvir
tina, kad rengiantis mero rin
kimams, buvo pažeistas mies
to tarybos darbo reglamentas 
ir vietos savivaldos įstatymas. 
Naujasis meras dalies tarybos 
narių pasitraukimą pavadino 
.fedingu, nepavykusiu scena
rijumi" ir teigė, kad tai parodė 
-naujosios politikos" veidą. P. 
Žeimys jau yra vadovavęs Pa
langos miestui 1997-2000 me
tais. (BNS) 

rov. Jis teigė, kad „Itera" pasi
tenkintų 25 proc. „Lietuvos 
dujų" akcijų paketu, tačiau ga
lutinis sprendimas bus priim
tas, kai vyriausybė paskelbs 
savo sąlygas. 

Anot jo, „Itera? yra naudin
ga Lietuvai bendrovė, nes turi 
savo dujų ir todėl gali pasiū
lyti „dešimtmečių" dujų tieki
mo sutartį, kuri galėtų būti 
pasirašyta 10 arba 15 metų, 
be to, dujų kaina liktų tokia 
pat, kaip dabar. 

„Lietuvos dujų" privatiza
vime dalyvautų ne pati J t e -
ra", o „Itera Lietuva", kuri 
tiekia Lietuvai pigiausias du
jas. „Itera" dukterinės firmos 
„Itera Lietuva" stebėtojų tary
bos pirmininkas Antanas Bo-
sas sakė manąs, kad visiems 
būsimiems investuotojams tu
ri būti sudarytos vienodos są
lygos. 

Pasak A. Brazausko, Rusijos 
atstovams buvo pasakyta, jog 
34 proc. „Lietuvos dujų" akcijų 
numatoma parduoti Vakarų 
strateginiam investuotojui, 25 
proc. — Rusijos dujų tiekėjui, 
o kartu su tarpininkais Lietu
voje dujų tiekėjams būtų pa
siūlytas 33-34 proc. akcijų pa
ketas. Lietuvos vyriausybei 
pirmajame etape ketinama 
palikti 24 proc. dujų įmonės 
akcijų. A. Brazauskas teigė ti
kįs, kad „Itera" dalyvaus „Lie
tuvos dujų" privatizavime, nes 
„tai gera, perspektyvi kompa
nija", be to, privatizavime turi 
būti konkurencija. 

JAV registruota bendrovė 
„Itera", kurioje dalyvauja Ru
sijos, JAV, buvusių Sovietų 
sąjungos valstybių ir Šveica
rijos kapitalas, vienija apie 
140 bendrovių 24 valstybėse ir 
šiuo metu pagal parduodamų 
dujų kiekį pasaulyje nusi
leidžia tik Rusijos susivieniji
mui „Gazprom". „Itera" valdo 
dujų versloves Rusijoje ir par
duoda Europos valstybių var
totojams Rusijoje, Kazachijoje 
ir Turkmėnijoje išgaunamas 
dujas. 

* Rusyos vers lovė „Ju
k o s " š iemet per Būtingės ter
minalą jau eksportavo dau
giau kaip 3 mln. tonų naftos. 
Tai paaiškėjo ketvirtadienį, 
kai Būtingėje buvo pakrautas 
pirmasis šį mėnesį tanklaivis. 
Juo išgabenta trimilijoninė 
„Jukos" nafta. Šiemet per 8 
mėnesius „Mažeikių naftai" 
priklausantis Būtingės termi
nalas pakrovė 35 tanklaivius. 
Būtingė yra moderniausias 
terminalas rytinėje Baltijos 
pakrantėje ir jo projektinis ga
lingumas — 8 mln. tonų per 
metus. Tai vienintelis termi
nalas šiame regione, galintis 
priimti 150,000 tonų talpos 
tanklaivius ir juos aptarnauti 
per 31 valandą. (BU> 

* Lietuvos Kraš to apsau
gos minis ter i jos vadovai 
buvo nustebinti Rusijos vice-
admirolo Vladimir Valujev ne-
priešiško požiūrio į Lietuvos 
siekius tapti NATO nare. Su
sitikęs su krašto apsaugos 
ministru Linu Linkevičiumi, 
Vilniuje viešintis Baltįjos lai
vyno vadas V. Valujev pa
reiškė, kad ketinimai tapti 
NATO nare yra pačios Lietu
vos reikalas. <LR, BU) 

* 346,000 l itų vertes lab
darą, kurią sudaro medika
mentai, įvairi operacinės įran
ga, stomatologinės kėdės, čiu
žiniai ir patalynė, Alytaus ap
skrities ligoninėms padovano-

JAV generolas pagyre Lietuva už gera tarptautinių pr uybų „Amber Ho-
pe 2001" organizavimą. Penktadieni prezidentas Valda> Adamkus (kairė
je) susitiko su pratybose „Amber Hope" viešėjusiu JAV Pennsylvania Val
stybinės gvardijos vadu, generolu majoru William B. Lynch. Pokalbyje V. 
Adamkus padėkojo už JAV kariuomenes skiriamą paramą Lietuvos kari
ams. W. Lynch sake. kad pratybos buvo labai gerai įgyvendintos, ir buvo 
sudaryta puiki galimybė JAV kariams pagerinti savo įgūdžius. „Mes la
bai vertiname galimybe būti cia ir esame sužavėti to r.arbo, kurį padarė 
Lietuva", sake W. Lynch. Rugpjūčio 29-rugsėjo 6 d. vykusiose tarptau
tinėse pratybose dalyvavo 2,800 karių iš 14 valstybių. 

Kc8V..-.ū Vanago (Eltai nuotr. 

Aiškėja kandidatai 
\ Lietuvos prezidento postą 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) 
— Žurnalistai penktadienį bu
vo kviečiami atvykti į Vilniaus 
oro uostą. Jame iš JAV sugrį
žęs krikščionių demokratų pir
mininkas Kazys Bobelis žadė
jo paskelbti pareiškimą, kur 
jis įvardijamas kandidatu į 
prezidentus. Taip pat turėjo 
būti pristatyti būsimojo rinki
mų štabo vadovai, turėjo daly
vauti ir pagrindiniai krikščio
nių demokratų vadovai. 

Tačiau penktadienį po pietų 
K. Bobelis pranešė savo ko
mandai negalįs išskristi iš 
Floridos dėl ten siautėjančios 
audros. Jo skrydis į Vilnių per 
Frankfurtą kol kas atideda
mas parai. 

K. Bobelis dėl prezidento 
posto kovėsi ir 1997 m., tačiau 
ši kova jam nebuvo sėkminga. 

Artėjant prezidento rinki
mams, po truputį aiškėja par
tijų kandidatai į valstybės va
dovo postą. Partijos „Social
demokratija 2000" valdyba 
nutarė, kad jų kandidatas pre
zidento rinkimuose bus parti
jos pirmininkas, Rimantas Da
gys. Dalyvauti rinkimuose jau 
nutarė ir Seimo narys jauna
lietuvių vadovas Stanislovas 
Buškevičius. 

Apie ketinimus dalyvauti 
prezidento rinkimuose yra pa
reiškę Seimo ir Naujosios są
jungos pirmininkas Artūras 
Paulauskas, tarp kandidatų 
greičiausiai bus vienas Libe
ralų sąjungos vadovų — Euge
nijus Gentvilas arba Rolandas 
Paksas, Centro sąjungos pir
mininkas Kęstutis Glaveckas 
ir vienas konservatorių vado
vų Andrius Kubilius. 

Dabartinis premjeras ir so
cialdemokratinės koalicijos 
vadovas Algirdas Brazauskas 
anksčiau yra sakęs, jog apie 
savo apsisprendimą dalyvauti 
prezidento rinkimuose pareikš 
likus vienai dienai iki paskuti
nio termino kelti kandidatus. 
Jis valstybės vadovo pareigas 
ėjo 1993-1997 metais. 
jo Opolės (Lenkija) vaivadija. 
Daugelis daiktų nėra nauji, 
tačiau dar nenaudoti, už. EIUI 

Konservatorių vadovas Vy
tautas Landsbergis šį pavasa
rį pareiškė, „jg atsisako kan
didatuoti į prezidentus, tačiau 
kol kas neaišku, kas ir kada 
galės jį pakeisti partijos pirmi
ninko poste. 

Tuo tarpu dabartinis prezi
dentas Valdas Adamkus tik po 
Naujųjų metų žada pranešti 
savo sprendimą, ar sieks būti 
išrinktas antrajai kadencijai. 
1998 m. prezidentu išrinkto V. 
Adamkaus 5 metų kadencija 
baigsis 2003 m. pradžioje. 

Lietuvos prezidento rinki
mai vyks kitų metų pabaigoje. 

* Socialdemokratų parti
jos vadovas, premjeras Algir
das Brazauskas būtų populia
riausias kandidatas į prezi
dento postą, rodo viešosios 
nuomonės tyrimas. 19.6 proc. 
apklaustų Lietuvos gyventojų 
prezidentu norėtų matyti A. 
Brazauską. Antras pagal po
puliarumą kandidatas — da
bartinis prezidentas Valdas 
Adamkus, už kurį savo balsus 
atiduotų 7.5 proc. apklaus
tųjų, trečias — Seimo vadovas 
Artūras Paulauskas (7 proc.). 
Ketvirtoje vietoje — laikinasis 
liberalų vadovas Eugenijus 
Gentvilas (7 proc.). Už penk
toje vietoje esantį Krikščionių 
demokratų vadovą Kazį Bobelį 
savo balsus dabar atiduotų 6.8 
proc. rinkėjų. JBNS) 

* Liberalų sąjungoje tvy
rančią sumaištį parodė ir 
vieno frakcijos nario Algiman
to Matulevičiaus pareiškimai. 
Jis „Respublikai" pareiškė ke
tinąs pasinaudoti dviejų va
dovų kova ir kandidatuoti į 
partijos pirmininkus, į frakci
jos seniūnus ir bandyti tapti 
partijos kandidatu į Lietuvos 
prezidentus. - <R,EIU> 

* Konsultantų patarimai 
valstybei kainuoja gana di
delius pinigus, kartais sie
kiančius iki 2-4 proc. parduo
damo objekto vertės. Tačiau 
didesnė pardavimo žinovams 
skiriamų pinigų dalis atitenka 
konsultantams iš užsienio, o 
ne lietuviams. IKD. EIUI 
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L j Tėvynėje pasižvalgius 
* Trijų Baltijos valstybių 

parlamentų užsienio reikalų 
komitetai (URK) sutarė bend
radarbiauti, kad būtų galima 
užkirsti kelią galimoms provo
kacijoms, artėjant kitų metų 
rudeni {vyksiančiam NATO 
valstybių vadovų susitikimui 
Prahoje. Tai sutarė penktadie
ni Latvijos Siguldos mieste 
posėdžiavę Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos URK nariai. NATO 
viršūnių susitikime kitų metų 
lapkriti Prahoje bus spren
džiama dėl plėtros. Visos trys 
Baltijos valstybės šiame susi
tikime tikisi būti pakviestos 
įstoti i NATO. Rusija prieši
nasi Baltijos šalių narystei 
NATO,-•žadėdama įvairias at
sakomąsias priemones. Parla
mentarai susitarė, kad jeigu 
Rusija priekaištaus vienai 
Baltijos valstybių nesilaikant 
tarptautinių normų, tuo dis
kredituodama šią valstybe pa
saulyje, į tai reaguos visų trijų 
Baltijos valstybių atstovai. 

* Kai kurie Seimo nariai 
socialliberalai siūlo panai
kinti draudimą prekiauti alko
holiniais gėrimais degalinėse. 
Atitinkamą Alkoholio kontro
lės įstatymo pataisą užregist
ravo socialliberalai — Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkas Kęstutis Kuzmic
kas, Biudžeto ir finansų komi
teto vicepirmininkas Gintau
tas Šivickas bei Dangutė Mi-
kutienė. Jų nuomone, šiuo me
tu galiojanti tvarka, pagal ku
rią, išskyrus alų, degalinių 
parduotuvėse alkoholiniais gė
rimais prekiauti draudžiama, 
nepagristai varto degalinių 
teises ir riboja alkoholiniais 
gėrimais prekiaujančių įmo
nių konkurenciją. Pasak sei-
mūnų, tiek Europos, tiek ir ar
timiausių kaimynų — latvių 
bei estų — patirtis rodo, kad 
prekyba alkoholiniais gėri
mais degalinių parduotuvėse 
nesumažina eismo saugumo 
bei neardo moralinių tautos 
pamatų. <BNS> 

* Kauno miesto apylinkės 
teismas pripažino kaltu bu
vusį akcinės bendrovės „Inka
ras" prezidentą Andrių Pau-
liukaitį, ne pagal paskirtį pa
naudojus 1 mln. 280,442 litus 
80 centų valstybinės paskolos. 
Teisiamajam paskirta 2 metų 
laisvės atėmimo bausmė, 
12,500 Lt bauda su viso turto 
konfiskavimu. Tačiau, pritai
kius 2000 metų amnestijos įs
tatymą, laisvės atėmimo baus
mė jam nebus taikoma. A 
Pauliukaičiui teismas už
draudė 3 metus dirbti vado
vaujantį finansininko darbą, 
keisti gyvenamąją vietą. A 
Pauliukaitis kaltu neprisipa
žino, i Elta) 

* Beveik du trečdaliai 
Lietuvos gyventojų laisva
laikį leidžia prie televizoriaus 
— daugiau kaip pusė iš jų prie 
televizoriaus praleidžia nuo 1 
iki 3 valandų. Be televizoriaus 
žiūrėjimo, žmonės laisvalaikiu 
mėgsta skaityti spaudą (29.4 
proc), bendrauti su draugais 
(19.4 proc.), lankytis kavinėse 
ir klubuose (14.5 proc.). Be
veik dešimtadalis laisvalaikiu 
sportuoja, o apie 7 proc. — 
skaito knygas. 58.5 proc. 
žmonių nurodo, kad televizo
rius jiems padeda išsklaidyti 
vienatvės jausmą ir 52.7 proc. 
įsitikinę, kad jo sunkiai atsi
sakytų. (Eita) 

* Teisininkai neigiamai 
įvertino Seimo Ekonomikos 
komiteto pirmininko Viktoro 
Uspaskich ketinimus asme
niškai sumokėti atlyginimą 
parlamento sudarytos komisi
jos specialistams, kurie visuo
meniniais pagrindais padeda 
atlikti valstybės paskolų, in
vesticijų, Valstybės turto ir 
Kelių fondų veiklos įvertini
mą. V. Uspaskich ketinimai 
provokuoja konfliktą, ILK. EIU> 

* Siekdami priversti val
džią imtis atsakomybės dėl 
padėties, susidariusios paskel
bus įmonės „Marijampolės 
pieno konservai" bankrotą, 
Suvalkijos žemdirbiai rugsėjo 
15 d. nusprendė ties Kalvarija 
užtverti tarptautinį greitkelį 
„Via Baltica". Žemės ūkio rū
mų atstovui Marijampolėje 
Vytautui Šunskiui pasiūlius, 
protesto renginius ties Kybar
tų ir Sudargo pasienio postais 
su Karaliaučiaus sritimi turė
tų surengti Vilkaviškio bei Ša
kių rajonų žemdirbiai. Jiems 
buvo siūloma uždaryti ir tiltą 
per Nemuną prie Jurbarko, 
kad į Suvalkiją būtų sunkiau 
įvažiuoti iš Vakarų Lietuvos. 
Žemės ūkio bendrovės reika
lauja valdžios, kad būtų su jo
mis atsiskaityta už .parduotą 
pieną. „Marijampolės pieno 
konservų" skolos žemdirbiams 
yra didesnės nei 1 mln. litų. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį priėmė 
seną bičiulį, įžymų išeivijos 
poetą, ilgametį literatūros lei
dinių redaktorių Kazį Bradū-
ną. Poetas padovanojo Valdui 
ir Almai Adamkams savo kū
rybos rinktinę „Sutelktinė", 
kurią neseniai išleido leidykla 
„Aidai". „Linkiu Jums bent 
kiek poezijos politikos apsup
ty", parašė K. Bradūnas. iEiui 

* Garsusis lakūnas Jurgis 
Kairys rugsėjo 15 dieną Kau
ne ketino surengti neįprastą 
renginį — lenktynes tarp ma
šinų ir virš jų skriejančio lėk
tuvo. Numatomų varžybų vie
ta turėjo iš dalies atitikti „For
mulės 1" lenktynių kelią. J. 
Kairys pageidavo, kad būtų 
atnaujinta Karaliaus Mindau
go prospekto danga, o pakraš
čiuose įrengtos atmušos. Tikė
tasi, kad šiuos darbus pavyks 
atlikti už renginio rėmėjų lė
šas. Tačiau rėmėjų neatsirado. 
Prospekto dangos atnaujini
mui reiktų apie 100,000 litų, o 
atmušų įrengimui — 1 mln. 
Lt . (KD. Elta) 

* Atlyginimo negaunan
tis tauragiškis darbininkas 
Stasys Andreikėnas jau keletą 
dienų badauja Vilniuje prie 
prezidentūros, užsimindamas 
apie kažkokius grėsmingus 
veiksmus, neatskleisdamas jų 
esmės. Laikraštis „Vakaro ži
nios" pranešė, kad S. Andrei
kėnas, kuris kartą jau mėgino 
susideginti prie prezidentūros, 
šį kartą gali mėginti susi
sprogdinti drauge su preziden
tu. Bulvarinis laikraštis cituo
ja Lietuvos laisvės sąjungos 
Tauragės skyriaus pirmininko 
Sauliaus Oželio žodžius, esą S. 
Andreikėnas turi sprogmenų 
ir teroro veiksmus ruošia su 
bendrininkais. Vadovybės ap
saugos departamento direkto
rius Raimundas Kairys, pa
klaustas, kaip vertina taura
giškio grasinimus, sakė, kad 
„visokių kalbų yra", bet tiesiai 
neatsakė, ar buvo sustiprinta 
V. Adamkaus apsauga. <BNS> 

* Į kariuomenės vadą, ge
nerolą majorą Joną Kron-
kaitį atviru laišku kreipėsi 24 
metų _ tauragiškis Andrius 
Naraakevičius. Pažinęs ka
riuomenėje įsišaknijusią ne
tvarką, pamatęs kareivių žemi
nimą, vadų nemokšiškumą, A. 
Naraškevičius nusprendė 
kreiptis \ aukščiausius vals
tybės kariuomenės vadus. 
Žeminimą ir patyčias regėjęs 
šauktinis nori atverti akis ka
riuomenės Vadui. (LR, Elta) 

* Akcinės bendrovės „Kau
no popieriaus fabrikas" dar
buotojai dar sykį pareikalavo 
sumokėti įsiskolinimus. Fabri
kas vėl sustojo. Darbininkai 
pagrasino negrįžti į darbo vie
tas, kol nebus sumokėti atlygi
nimai bent už birželio mėnesį. 
Jie piktinasi didžiausio bend
rovės akcininko Izraelio versli
ninko Michailo Mamlino veiks
mais. 40 proc. įmonės akcijų 
įsigijęs Izraelio verslininkas 
jaučiasi esąs fabriko šeiminin
kas, tačiau yra tik akcininkas 
ir produkcijos užsakovas. 

* Kaune sėkmingai veiku
si .užsienio kapitalo įmonė 
UAB „No magic" patyrė finan
sini nokautą" Prie- savaitę iš 
darbe atleisti 43 daro ir ** n. 
Iš JAV.atvyfcusi Viktorija Gir-
džiūnas, kuri yra „No magic" 
direktorė, pareiškė, kad išei
tinės pašalpos, kurios atlei
džiamiesiems darbdavio valia 
priklauso pagal Lietuvos įsta
tymus, mokamos nebus — ne
bėra pinigų. Tačiau sužlugusi 
bendrovė „pėdas sumėtė" taip 
apsukriai, jog galimybių pa
purtyti jos piniginę liko itin 
mažai. ocn. Eita) 

* Lietuvos krepšinio 
žvaigždė Arvydas Sabonis 
susilaužė du kojos pirštus. A. 
Sabonis į savo gimtojo Kauno 
„Raudonojo kryžiaus" ligoni
nės medikus kreipėsi trečia
dienį. Jam nustatytas dešinės 
kojos ketvirtojo ir penktojo 
pieštų lūžiai. Per atostogas 
Palangoje, kur įkurti Sabonių 
šeimos poilsio namai, susižei
dusiam krepšininkui paskir
tos fizioterapijos procedūros. 
Gydytojų manymu, trauma 
nėra sunki, ir gipsuoti kojos 
nereikės. Bet spėjama, kad gy
dymas turėtų užtrukti maž
daug mėnesį. 36 metų 220 cm 
ūgio Lietuvos krepšininkas 6 
metus žaidė NBA „Portland 
Trail Blazers" komandoje. Po 
praėjusio sezono jis tapo lais
vuoju agentu ir kol kas neaiš
ku, kur jis rungtyniaus kitą 
sezoną. Pasak krepšininko 
agentų, vidurio puolėjas dabar 
renkasi tarp pirmosios -savo 
komandos Kauno „Žalgirio" ir 
keleto NBA klubų. (BNS. 

* Žemės ūkio ministras 
Kęstutis Kristinaitis pri
pažino, kad padėtis žemės 
ūkyje yra apverktina, tačiau 
dabartinė vyriausybė tik pa
veldėjusi tai, kas buvo daroma 
dešimt metų. „Kai kurie Sei
mo nariai, dabar itin aktyviai 
kritikuojantys žemės ūkio mi
nisterijos politiką, per anks
tesnių seimų ir vyriausybių 
veiklą patys prisidėjo prie tos 
apverktinos būklės įtvirtini
mo", pastebėjo jis. (KD. EIU) 

KALENDORIUS" 
Rugsėjo 8 d.: Švc\ Mergelės Mari

jos gimimas: Šilinė, Šiluvos Marijos 
šventė. Adelė. Adriįonas, Daumantė. 
Gerutis. Klementina, Liaugaudas. 

Rugsėjo 9 d.: Šv Petras Ksave
ras; Argintas, Petras, Ramunė, Ra
mutė. Serapiną. Sergijus. Vaidas, Vy
lius. 

Rugsėjo 10 d.: Dargvilė, Girmintė, 
Gražide. Konstancija (Koste). Nikola
jus. Mikalojus. Salvijus, Tautgirdas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forcst, IL 60045-2660 

KUOMI MES SAVE VADINAME 
IR KODĖL 

DAINĖ NARUTYTĖ-QUINN 

Sant rauka ASS simpoziume Dainavoje (2001 liepos 28 d.) 
pasakytos kalbos 

Vadiname save ateitinin
kais. Esame lietuviai katali
kai, tikime ateitininkų sąjū
džio tikslais. Davę įžodį, esa
me viešai įsipareigoję gyventi 
šūkio „Visa atnaujinti Kris
tuje!" dvasia, vadovautis prin
cipais, vykdyti pareigas. 

Šiandien kreipiu klausimą 
pragmatiškon pusėn: kodėl 
mes, gyvendami Amerikoje, 
pasirenkame būti ateitinin
kais? 

Kalbėsiu iš savo patirties 
Čikagoje ir Lemonte. Spėju, 
kad panašiai ir kituose Ameri
kos miestuose. Skirstysiu žodį 
„MES" į vieną iš keturių ge
neracijų: jaunieji ateitininkai, 
moksleiviai, studentai ir sen
draugiai. Kodėl taip skirstau? 
Kiekvienas gyvenimo laikotar
pis svarbus organizacijos gy
vavimui. Be vieno, kitas jau 
sunkiau gyvuos. 

Organizaciniai ateitininkija 
Amerikoje vystosi ir keičiasi 
su laiku. Nuo to laiko, kai 
prieš 40 metų buvau jaunutė, 
daug kas pasikeitė, bet tuo 
pačiu daug kas panašu. Svar
bu prisiminti, kad sąjūdžio 
ideologinis pagrindas nesikei
čia. Ateitininkįjos esmė nenu
krypsta. Ji tvirta savo pagrin
duose ir nuostabiai lanksti. 

Jaunie j i ateit ininkai. Ko
dėl įsijungia į veiklą? Esu 
ateitininkė, nes tėvai, veiklūs 
ateitininkai, įjungė šion orga-
nizacijon, kai buvau 5 metu
kų. Tėvelis pradėjo jaunučių 
veiklą Čikagoje. Sprendimas 
vaikus įjungti organizacijon, 
kurioje tėvai veikė, tėvams 
buvo labai lengvas. Jei tėvai 
skautai, tai į skautus, o jei 
ateitininkai, tai į ateitininkus. 
Dauguma esame ateitininkai 
nuo vaikystės todėl, kad tėvai 
mus įjungė šion organizacijon. 

O šiandien? Tėvai, norintie
ji, kad vaikai dalyvautų lietu
viškoje veikloje įrašo vaikus į 
ateitininkus ar skautus nuo 
jaunų dienų. Jei šeimoje vy
rauja ateitininkai, ten ir įra
šomas, jei vyrauja skautai, tai 
į skautus. Kas skirtinga šiais 
laikais, ypač mažesniuose lie
tuvių telkiniuose, vaikai daž
niau priklauso abiejoms orga
nizacijoms. 

Kodėl? Priežastys kelios. 
Dažniausiai ateitininkas ve
dęs skautę, ar „nepriklausan
čią" ir abeji tėvai nori perteik
ti savo organizacijos vertybes 
jaunimui. Tuo pačiu norima, 
kad vaikai dažniau sueitų ir 
draugautų su lietuviais. Įrašy
mą jaunimo į kurią organiza
ciją lemia gyvenvietė, lietuvių 
gyventojų skaičius ir organiza
cijos vadovų užsidegimas vys
tyti patrauklią veiklą. Kur pa
trauklu, ten ir veikiama. 

Gimnazistams tėvai turi 
daug įtakos, bet draugai lemia 
kur ir kaip dalyvauti. Kai bu
vau gimnazistė, noras veikti 
padidėjo. Išskleidėm savo 
sparnus, jungėmės į amerikie
tišką gyvenimą. Veikėme gim
nazijų klubuose, praleidome 
daugiau laiko amerikietiš
kuose renginiuose. Savaitga
lius skyrėme lietuviškai veik
lai. Gimnazijoje dauguma 
draugų*dar tebuvo lietuviai. 
Visi veikėm — ateitininkai 
lankė susirinkimus, skautai 

Čikagos moksleivių ateit ininkų Lipniūno-Stulginakio kuopa. 2001 m. Dainavoje vykus iame Moksleivių ateit i 
ninkų suvažiavime dalyvavo 33 moksleiviai iš Čikagos. N'uotr. V y o s S i d r y t ė s 

sueigas. Pradėjome klausinėti 
vieni kitų apie jų veiklą, bet, 
bendrai, pasilikome organiza
cijose, į kurias tėvai mus įjun
gė. 

Kodėl šiandien gimnazisto 
amžiaus jaunuolis pasiliktų 
ateitininkų eilėse arba jungtų-
si į ateitininkus. Paklaustos 
dvi ateitininkės gimnazistės, 
atsakė, kad ateitininkų orga
nizacija atitinka jų gyvenimo 
tikslus. Paklausus apie drau
gystes, jos atsakė, kad svarbu. 
Be draugų, jos neveiktų ateiti
ninkuose. 

Neoficialiai nustatau, kad 
nuo mano laikų tai nepasi
keitė. Jei moksleivis įsijungia 
ir toliau dalyvauja, tai pirma 
todėl, kad jo draugai priklauso 
organizacijai. Jei nariams at
rodo, kad kuopa smagiai vei
kia, vertingai praleidžia laiką, 
visi priimami, gražiai drau
gauja, tai malonu įsijungti. 

Paklausus kodėl pasiliktų 
ateitininkų eilėse, ypač vyres
nieji moksleiviai, atsakymas 
rodo, kad ne vien draugystės 
laiko juos aktyviais. Laiko or
ganizacijos esmė, kuri atitin
ka jų gyvenimą, teikia pras
mę. 

Studentija. Kai buvau stu
dentė, dauguma studijavome 
.ir lankėme universitetus arti 
namu. Draugystės studentų 
ateitininkų kuopoje Čikagoje 
pasikeitė — kuopon įsijungė 
nauji veidai. Abiturientai iš 
trijų moksleivių kuopų Čika
goje ir jos apylinkėse stojo į 
vieną studentų kuopą. Pirmą 
kartą susitikome kitus bend
raminčius. Visi veikėme kar
tu, ruošėme paskaitas, meno 
parodas, kursus, stovyklas. 

Nors studijavome Čikagoje, 
patyrėme kliūčių suėjimui. 
Prisimenu, turėdama posė
džius pas savo tėvus Mar-
ąuette Parke, vakare, ir po po
sėdžio, visi išsiskirstydavom į 
Cicero, Loyola, Northwestern 
universitetus. Ne visi turėjom 
automobilius — veždavom vie
ni kitus namo. Tačiau buvome 
užsidegę veikti, kurti. Smagiai 
bendravome. Atkrito keletas 
— įsijungė į kitą visuome
nišką veiklą, išvažiavo kitur 
studijuoti, kiti tik dingo — 
ateitininkija neberūpėjo. Na
rių vis tiek nestinga. 

Kodėl būdamas s tudentu 
šiandien pasivadintum 
ateitininku? 

Studentui, kuris susipažinęs 
su ateitininkįjos ideologija, at
sakymas lengvas: tiki ir pri
pažįsta sąjūdžio esme. Ji svar
bi jo gyvenime. Studentai ne
gaišins laiko organizacijoje, jei 
ji neturi jiems reikšmės. Kodėl 
būdamas studentu norėtum 
veikti? Šiuo metu, kai visi iš
sisklaidę, draugystės ryšiai 
ypatingai įtakoja veiklumą. 
Jei yra grupė draugų, bedra-
minčių, kurie tiki ir pripažįsta 
organizacijos tikslus, tik tada 
vystysis veikla — priklausys 
nuo pačių užsidegimo. 

Sendraugiai. O ką apie 
sendraugių eiles? Prieš 40 me
tų, didžiausias būrys ateiti
ninkų buvo mūsų tėveliai 
(sendraugiai) ir mes (jauni
mas). Veikėme kaip viena 
ateitininkiška šeima, su vienu 
tikslu. 

Sendraugiai, mūsų tėveliai, 
daugumoje išsimokslinę, ieš
kojo darbų ir naujai kūrėsi 
svetimame krašte. Pasiilgda-
mi ir ieškodami atramos šia
me krašte, susitikdavo kuo 
dažniau. Jų didžiausias tiks
las, išlikti lietuviais ir padėti 
Lietuvai išsilaisvinti. Ateiti
ninkija padėjo tai išpildyti. 

Kas šiandien? Randame ke
letą sendraugių tipų: jauni 
sendraugiai, kurie baigę 
mokslus, bet dar nevedę arba 
vedę, bet be šeimos; sendrau
giai su jaunomis šeimomis; 
sendraugiai, kurių vaikai jau 
iš namų išėję, keletas netoli 
pensijos amžiaus ir mūsų tė
veliai sendraugiai. 

Kodėl tęsiame tą veiklą? At
sakymas glūdi ateitininkų or
ganizacijos esmėje. Ateitinin
kija turi stiprią ideologiją. Va
dovaudamiesi principais, ku
riuos įmanoma įgyvendinti su 
Kristumi, siekiame ne vien 
save tobulinti, bet ir skleisti 
„žodį" jaunajai kartai ir ki
tiems. 

Kiek veiksime priklausys 
nuo sąlygų ir kuriame gyveni
mo laikotarpyje esame. Mano 
pačios veikimas pagyvėjo, kai 
vaikai gimė ir paaugo. Noras 
perteikti jiems ateitininkų or
ganizacijos vertybes atsispindi 
sendraugių veikloje. Tą ma
tome Lemonte. Jau dveji me
tai iš eilės patys tėvai, čia gi
musieji ir dabartiniai ateiviai, 
duoda įžodį. Jiems svarbu, ne 
tik padėti mums veikloje, bet 
ir duoti įžodį, kuris, kaip mi
nėjau iš pradžių, yra viešas 
įsipareigojimas gyventi šūkio 
dvasia, vadovautis principais, 
vykdyti pareigas. 

KĄ MATOME APLINK 
SAVE? 

Aplinka įtakoja mus ir tuo 
pačiu mūsų ateitininkų orga
nizaciją. Kun. Ylos įtakos pa
dalinimas į daiktinę ar asme
ninę padėjo man suorganizuo
ti savo mintis. Keletą aplinkos 
įtakų ypač paveikė mūsų orga
nizaciją Amerikoje. 

Daiktinė apl inka 
(kompiuteris i r 

in ternetas , televiząja, 
telefonas) 

Didžiausias aplinkos pakei
timas vyksta technologuos ir 
susisiekimo srityse. Prieš 40, 
30 ir net tik 10 metų negalė
jome įsivaizduoti visa tai, kas 
šiandien yra galima Kokie 
nuostabūs atradimai kompiu
teris ir internetas. Kiek daug 
žinių galima gauti, perteikti, 
surasti. Viso pasaulio žinios 
pasiekiamos tik su mūsų pirš
tų prisilietimais. 

Per internetą sužinom, koks 
oras visam pasaulyje, kokie 
filmai kuriami teatre, kuri 
krautuvė ką parduoda, kokios 
vertingiausios knygos ar mu
zikos juostelės ir t.t. Perskai-
tom kitų asmenų nuomones 
bet kokia tema Visos enciklo
pedijos ir žymių žmonių ap
rašymai prie pirštų galų. Ne
bereikia iš namų valiuoti nu
sipirkti maisto, drabužių, bal
dų — tik paspausk mygtukus. 
Paplito e-paštu laiškai ir leng
vas susisiekimas, kad ir 2 vai. 
ryto. 

Tačiau, Šios technologijos 
pažanga sukelia rūpesčius. 
Pilna reklamų: bendros daiktų 
pardavimui reklamos, rekla
mos įgyti daug pinigų be dar
bo ir pastangų, feklamos įsi
jungti į klubus, kultus. Papli
tusi ir vieša pornografija bei 
pridengta pornografija kaip 
www.wbitehouse.com. Visa tai 
sklinda ekranuose tuo pačiu 
greičiu, kaip ir naudinga in
formacija. 

Didžiausias technologijos 
nuostabumas pats kompiute
ris ir jo programos. Būdama 
studente praleisdavau dau
giau laiko spausdindama savo 
darbus ir trindama klaidas, 
negu rašydama. Su šių laikų 
programomis visas mechani
nis procesas žymiai paleng-
vėjęs. Tas palengvinimas lei
džia mums skirti daugiau lai
ko darbo kokybei, turiniui. 

Nuostabios kompiuterių žai
dimų galimybės. Amerikoje 
vaikai, nuo 2 metų amžiaus, 
skatinami naudotis kompiute
riu. Jo pagalba mokosi skai
tyt, rašyti, spausdinti raides, 
skaičiuoti, ne tik žaisti. Vyres
ni stato pastatus, kuria par
kus, miestas, šeimas ir karus. 
Vaikai išmoksta uždirbti ir at
siskaityti su pinigais, kad gy
vuotųjų miestas, šeima 

Bet ir čia nė be rūpesčių. Pa
minėsiu tik du: trukumas kū
rybingumui ir tarpusavio są
veikai. Tiek, kiek technologija 
gali skatinti kūrybingumą, 
gali jį ir prislėgti. Gimnazistai 
ir studentai gali lengvai iš
traukti jau parašytus raši
nius, jei nenori patys rašinių 
rašyti. Paveikslai, kuriuos rei
kėtų pačiam nupiešti, tuoj pat 
atsiranda ant ekrano, tik rei
kia išmokti kaip įklijuoti. 

Su šių dienų technologija ga
lime daug ką atlikti, bet kūry
ba nekyla staiga, reikia ją ug
dyti. Su kompiuteriu ir tech
nologinėmis priemonėmis, kū
rybą lengva pakreipti į šalį, 
numalšinti. 

Antras rūpestis yra stoka 
žmonių tarpusavio bendravi
mo. Mes kalbamės kompiute
riu. Daug kas sėdi darbe ar 
namuose visą dieną kalbėda
miesi su žmonėmis, neturėda
mi susidurti su jų jausmais, 
pykčiu, juoku ar šypsena. Ar 
dings mūsų mokėjimas ben
drauti su žmonėmis? 

Televizija jau senas dino
zauras, bet jame atsispindi da
bartinė technologija. Per 
„cable" ir satelitą galima priei
ti prie daugiau negu 180 skir
tingų programų. Nuostabi ga
limybė! Pasirinkimas didelis: 
žinios, kultūrinės programos, 
istoriniai įvykiai, mokslo atra
dimai, pamokos ir kursai. 

Televizijos ekrane žaidžiami 
populiariausi vaikų žaidimai 
Nintendo ir Sega. Čia susidu
riame su ypatingai neigiama 
aplinka televizijos programose 
ir žaidimuose: prievartavimai, 
šaudymai, pornografija, ypač 
keiksmažodžių vartojimas ir 
morališkai žeminančios idėjos 
bei elgesys. 

Kai augau mūsų šeima turė
jo 1 telefono numerį. Prieš 15 
metų, mano šeima turėjo 2 te
lefono numerius, šiandien vie
name name turime 7. Kas at
sitinka? Tuo pačiu laiku, kada 
įmanoma su mumis bet kada 

susisiekti ir praplėsti reikš
mingą bendravimą (su darbu 
ar draugais), esame iš dalies 
praradę savo asmenišką lais
vę. 

Asmeninė apl inka — už
siėmimai , savanor iški da r 
ba i , šeima, sveikata, moks
las , Amer ikos ku l tū ra , rel i
gija, išs isklaidymas. Kunigo 
Ylos antroji minėta įtaka — 
asmeninė. 

Amerikos visuomenė labai 
sudėtinga. Mūsų tėvai šiame 
krašte gyveno dvejose visuo
menėse: Amerikos visuome
nėje (jų darbas ir darbo socia
liniai reikalavimai) ir lietuviš
koje, kuri užėmė didžiausią 
dalį jų laiko. Dabar tėvai, 
išėjusieji į pensiją, savo laiką 
skiria beveik grynai lietu
viškai visuomenei. 

Naujoms kartoms augant, 
tas laiko skyrimas abiem vi
suomenėm keičiasi. Kiekvie
nas individas, pora, šeima, 
pasirenka, kur ir kiek laiko 
reikia praleisti kiekvienoje vi
suomenėje. Gyvendama šiame 
krašte, esu dalis Amerikos vi
suomenės. Su šeima turime 
balansuoti savo gyvenamo 
krašto, Amerikos, ir lietuviš
kos visuomenės reikalavimus. 
Turime visa tai išspręsti nesi
keičiamuose laiko rėmuose, 
tai yra, turime tik 24/7/365. 

Turiu draugių ir draugų, ku
rie sąmoningai nutarė neieš
koti to balanso. Jiems buvo 
per sunku tai įvykdyti. Akty
viai dalyvauti lietuvių veikloje 
nebuvo svarbu. Nusprendė da
lyvauti tik Amerikos gyve
nime. 

Apsupti Amerikos gyvenimo 
įvairumų, kasdien sprendžia
me iš daugelio pasirinkimų. 
Paminėsiu tik aštuonis. 

(Bus daugiau) 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Jofiet, IL 6 0 4 3 5 
Tel . 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.csnMfferMygeryarxtofeaslhealth.com 

Asta M. Astrauskas, M\T 
Vaikųgydytoja 

Paloe Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773^82-8500 

M RUŠŠŠLL kllLŠfi, MD 
S E I M 0 8 GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
8626W.CeimakRd.f 

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

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

7915 W. 171 8 t 
T M s y P a r K I L 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Valkų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park. IL 
Tai . 706-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODWALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
16643 W. 127*. Str. 

Stalą 101 
Lemom, H. 

Tat 630-243-1010 
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/Vf e s ir pasaulis 
. Paruošė Bronius Nainys 

AR PUTIN JAU SPURDA LĖČIAU? 
Kažin? Tik atrodo, kad Rusi

jos prezidentas pradeda su
vokti, jog jo pastangos Baltijos 
valstybėms užtverti kelią į 
NATO gali ir nepavykti. Tokią 
jo užuominą išgirdo žinia-
sklaidininkai Helsinkyje po ' 
susitikimo su Suomijos prezi
dente Tarja Halonen. „Tai jų 
pačių pasirinkimas", — sakė 
Putin, paklaustas, ką jis gal
voja apie Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos narystę NATO. Bet 
tuoj pat stipriai pabrėžė, šios 
karinės organizacijos plėtrai 
nematąs jokios rimčiau pa
grįstos priežasties ir negalįs 
suprasti, kodėl Baltijos valsty
bės į ją taip veržiasi. „Tik ne
sveiko proto žmogus gali gal
voti, kad Rusija graso Europos 
saugumui, — tvirtai teigė Ru
sijos vadovas. — Nors dėl Bal
tijos valstybių įstojimo į 
NATO Rusija nebus laiminga, 
tačiau isteriško pasipriešini
mo jų priėmimui nekels", — 
aiškino Putin Suomijos žurna
listams Helsinkyje. 

Tačiau į tai atsiliepdamas, 
savo pavardės nenorintis 
skelbti, vienas aukštas JAV 
valdžios pareigūnas Vašingto
ne teigė, kad Putin Baltijos 
valstybėms įstoti į NATO kiek 
galėdamas kliudys. Bauginda
mas kai kuriuos šios organiza
cijos narius, jis bandys NATO 
įtaigauti bent ateinančiais 
metais Prahos konferencijoje 
nė vienos iš jų nepakviesti. 
Šio, savo pavardės nepasisa
kiusio, pareigūno nuomone, 
Rusija daugiau*nervuojasi dėl 
Baltijos valstybių įstojimo į 
NATO, negu dėl JAV plano 
įsirengti priešraketinės gyny
bos sistemą, neatsižvelgiant į 
tai draudžiančią, 1972 m. su 
Sovietų Sąjunga pasirašytą, 
sutartį. Tai pajusta iš ankstes
nių Putin pasisakymų. 

„Baltijos valstybių į NATO 
įstojimas — tik laiko klausi
mas", — tiems patiems žinia-
sklaidininkams teigė Suomijos 
prezidentė, lyg ir pri tardama į 
Putin spurdėjimus nekreipti 
per daug dėmesio. 

Bet atrodo, kad nė Lietuvos 
politikai daug reikšmės šiuose 
Putin žodžiuose neįžiūrėjo. 
„Taip Putin visada sako, 
Maskvoje man tiesiai į akis jis 
teigė, kad Baltijos valstybių 
įstojimui į NATO Rusija ne
pritaria", — atsiliepė į jo pa
reiškimus Varšuvoje viešintis 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. Tik įdomu, ar 
Adamkus klausė Lenkijos pre
zidento, ką reiškia jo užsienio 
reikalų ministro Jerzy Buzek 
pareiškimas Vengrijoje, Tyha-

ny mieste, kad Lehkija rems 
Baltijos valstybių naryste tik 
tada , jeigu kartu eis ir Slova
kija bei Slovėnija, nes toks 
esąs jų ankstesnis susitari
mas . Tas pareiškimas Lietu
vos politikus daugiau supurtė, 
negu Putin kartojama, jau se
niai žinoma, nuomonė. Bend
roje spaudos konfer3ncijoje 
kar tu su prez. Adamkum Var
šuvoje prez. Kwasniewski, 
kartodamas pažadą remti Lie
tuvos žygį į NATO, apie Tyha-
ny konferencijos išvadas neuž
siminė. Nejaugi prez. Adam
kus j am apie tai nebūtų už
siminęs. O gal ir čia j au pa
slapčių atsirado? 

J a u nuo šių metų pradžios 
Europos politiką užgožęs 
NATO plėtros klausimas, kaip 
karš ta bulvė dar tebemėtomas 
iš rankų į rankas, — niekas 
nenori jo pagauti ir atvėsinti. 
Lemiamam sprendimui artė
jan t , maišatis tik didėja, ir kol 
kas niekas negali žinoti, kaip 
iš jos bus išbrista. Paskiausius 
samprotavimas apie padėtį, 
ryškindamus JAV požiūrį, pa
teikia „Oxford Analytica Daily 
Br ie f rugpjūčio 16-tos laidoje. 
Jo piešiama Vašingtono politi
ka maždaug tokia. 

Pirmiausia — žurnalo teigi
nys: NATO plečiant, mažiau 
dėmesio reikėtų skirti jo ka
riniam pajėgumui, bet dau
giau žiūrėti kaip į taikos ir ge
rovės nešėją. JAV politikai tai 
dar nėra visapusiškai išmąstę. 
J ie kol kas laikosi „senų" prin
cipų ir daugiau domisi plėtros 
technika, svarstydami tris 
plėtros galimybes. Pirmoji jų 
— „didysis smūgis". Visas 
kandidates priimti iš karto, 
pradedant sąrašo viršuje 
esančiomis Baltijos valstybė
mis, kurias sektų Slovėnija, 
Slovakija, Rumunija, Bulgari
ja , Albanija, Makedonija ir 
paskiausiai pasiprašiusi Kroa
tija. Kritikai šį užmojį atmeta, 
nes taip būtų sulaužytas se
niai paskelbtas principas, 
priimti tik pasiruošusias ir 
NATO reikalavimus atitin
kančias kandidates. Antroji — 
2002 m. rudenį Prahoje nutar
ti priimti visas kandidates, 
bet pro duris įsileisti t ik pasi
ruošusias. Kitas — vieną po 
kitos, kai jos pasiruoš. Tačiau 
abejojama, ar JAV Kongresas 
sut iks pasirašyti tokį, iš anks
to įsipareigojantį, dokumentą. 
J i s norės spręsti, tik pasiruo
šimu įsitikinęs. Trečia gali
mybė — priimti tik pasiruo
šusias, ir tik tas, kurios su
keltų mažiausią Rusijos pasi
priešinimą. Tokios kandidatės 

būtų Slovakija ir Slovėnija. 
Ne, kerta kritikai, tai būuų pa
rodymas, kad Rusijai pasisekė 
išgąsdinti NATO ir ją paveik
ti. Tai būtų jau ir veto teisės 
pripažinimas. 

Pagal „Oxford Analytica 
Daily Brief" samprotautojus, 
Vašingtone jau nebesvarsto
ma, kokią karinę naudą nau
jos narės duos NATO. Šiuo po
žiūriu ir Baltijos valstybės, ir 
Slovėnija mažai reiškia. Bet 
kyla klausimas, ar, atsiradus 
rimtam pavojui, JAV Kongre
sas ryšis balsuoti už NATO 
įstatais įpareigotą jėgos pa
naudojimą Baltijos valsty
bėms ginti. Bet prezidento 
Bush patarėjai įtaigauja tęsti 
Clinton politiką ir pratęsti 
Vakarų Europos taikos bei ge
rovės ribą iki Baltijos valsty
bių rytinių sienų. Negalvoja 
Vašingtonas, kaip, pvz., Len
kijos atveju, kad Baltijos vals
tybės taptų Europos apsaugos 
nuo Rusijos tvora, bet karinis 
prieštiltis rytiniame Baltijos 
jūros krante jai gali būti labai 
naudingas. Tačiau preziden
tas George W. Bush turi kitą 
priežastį. Rinkimus jis laimėjo 
tik „per plaukelį". JAV gyve
nančių baltiečių, kitoms tau
tybėms gelbstint, įtaka JAV 
Kongrese stipri. Daug draugų 
jie turi ir aukštuose valdžios 
sluoksniuose. Prezidentas ži
no, kad jo tėvas pralaimėjo, 
praradęs lemiančius balsus 
vidurio vakarų ir šiaurės rytų 
valstijose, kai už jį nebalsavo, 
anksčiau respublikonus rėmę, 
imigrantai iš Rytų Europos 
kraštų. Tie rinkėjai nuo Bush 
nusisuko dėl to, kad jis delsė 
pripažinti iš sovietijos išsiva
davusias Baltijos ir kitas vals
tybes. Prezidentas sūnus pre
zidento tėvo klaidų pakartoti 
nenori. Tai rodo ir jo kalba 
Varšuvoje. Todėl ir ši „Oxford 
Analytica Daily BrieF išvada: 
Nors Rusija ir piktai priešin
sis NATO plėtrai į Baltijos 
valstybes, bet JAV vadovas ir 
jo patarėjai stipriai spaus Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pa
kvietimą 2002 Prahoje. Nors 
kariniu požiūriu NATO tai ir 
nenaudinga, bet, kitaip pasiel
gus, būtų pasidavimas Rusi
jai, kurio politinės pasekmės 
prezidentą George W. Bush 
gali padaryti labai nelaimin
gą. Be to, NATO organizaci
joje JAV visada turės tris 
užtikrintus balsus. Taip pat, 
kaip ir po 1999 metų plėtros. 

Spauskim nykštį, kad toji 
pranašystė patektų į Dievo 
ausį. Ir spauskim vienas kitą 
Kongreso paramai užsitikrin
ti. Parašų rinkimas, atrodo, 
lauktų rezultatų nedavė. Per 
mažai pastangų. Kongresui 
paveikti nepagailėkim jų dau
giau. Būtų gėda, jeigu, prezi
dentui už mus visa jėga išėjus, 
nesugebėtumėm reikiamai jo 
paremti Kongrese. 

Šiluvos Dievo Motinos koplyčios altorius, pastatytas ant to akmens, ant 
kurio Marija pasirodė piemenims XVII amžiaus pradžioje. Koplyčioje ap
silankė šventžygio dalyviai keliais apėjo šį altorių. Netoli nuo koplyčios 
yra Šiluvos bažnyčia, kurioje virš didžiojo altoriaus kabo stebuklingasis 
Dievo Motinos paveikslas, 1786 m. vainikuotas Romos Šv. Petro kapitulos 
vainiku. Nuotr. Eugenijos Kriaučiūnienės 
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STUDENTAI „MAŽEIKIŲ NAFTOS" 
GAMYKLOJE 

Rugpjūčio 22 d. šių metų 
„Junior Achievement" vasaros 
stovyklos dalyviai aps i lankė 
JAV bendrovės „Will iams" 
valdomoje „Mažeikių nafta" 
bendrovėje. Daugiau k a i p 80 
moksleivių ir mokytojų susi
tiko ir diskutavo s u „Mažei
kių naftos" vadovybe bei ap
žiūrėjo naftos perdirbinio ga
myklą. 

„Lietuvos Jun io r Achieve
ment", pradėjusi veiklą 1993 
m. yra pa tv i r t in ta „Junior 
Achievement In te rna t iona l" 
narė . „Junior Achievement* 
ugdo jaun imą laisvosios r in
kos dvasia, moko supras t i 
verslą ir ekonomiką ir puo
selėja vadovo savybes. Įvai
rios bendrovės, fondai i r pri
va tūs asmenys finansuoja 
šios ne pelno organizacijos 
veiklą daugiau nei 100 vals
tybių visame pasaulyje. Dau
giau kaip 30,000 Lietuvos vi
durinių mokyklų ir gimnazijų 
moksleivių dalyvavo „Lietu
vos Junior Achievement" pro
gramoje nuo organizacijas 
veiklos pradžios. 

„Apsilankymas "Mažeikių 
naftoje' yra ver t inga galimybė 
mūsų stovyklos moksleiviams 
susipažinti su didžiausia Lie
tuvos bendrove i r j o s darbu . 

*Williams' remiama 'Junior 
Achievement' vasaros mokyk
la leidžia Lietuvos mokslei
viams susipažinti su ekono
mika ir šiuolaikinio verslo 
prakt ika. Moksleiviai susipa
žįsta ir dirba ka r tu su pa-

> našiai galvojančiais bendra
amžiais iš visos Lietuvos. Čia 
j ie mokosi dirbti komandoje i r 
dalyvauja įvairiose ekonomi
kos konkursuose ir pratybo
se", — sakė „Lietuvos Junior 
Achievement" direktorius Eu
genijus Savičius. 

Per pas taruos ius dvejus me
tus „Williams Lietuva" para
ma „Lietuvos Junior Achieve
ment" siekia 15,000 litų. „Wil-
liams Lietuva" rėmė šių ir 
praėjusių metų vasaros sto
vyklas, t a ip pa t prisidėjo prie 
įvairios mokomosios literatū
ros leidybos. / 

„Williams" yra ilgalaikis 
„Junior Achievement" organi
zacijos rėmėjas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. „Ir Lie
tuvoje mes tęsiame bendra
darbiavimą su šia programa, 
kur i padės pasiruošti moks
leiviams sėkmingai ateiti į 
verslo pasaulį", — sakė „Wil-
l iams Lietuva" generalinis di
rektorius Randy Majors. 

(Elta) 
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LR SEIMO IR LB ATSTOVŲ 
KOMISIJA 

Nr.3 LIUDA R U G I E N I E N Ė 

-

Praeitais metais buvo 
numatyta Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentą pa
naikinti, perduodant jo funkci
jas kitoms ministerijoms. Nors 
departamentas išliko, tačiau 
nėra pastovumo Lietuvoje, su
vokiant valstybinę politiką, 
dirbant su užsienio lietuviais. 
Kuomet tiek daug lietuvių 
išvyksta iš savojo krašto, tai 
šią veiklą reikėtų dar l a b i * 
stiprinti ir prisitaikyti prie 
kintančių gyvenimo sąlygų. 

Po pranešimų komisijos na
riai pateikė klausimus. Atsa
kymuose išryškėjo, kad Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamento biudžetas yra 4 mln. 
90 tūkst. litų. Iš tos sumos 
1 mln. 614 tūkst. litų skirta 
pedagogų atlyginimams, Lie
tuva išlaiko Pelesos mokyklą. 

760,000 litų parama buvo 
skir ta bendruomenių projek
t ams , praėjusiais metais 
šiems reikalams buvo paskirta 
1 mln. 325 tūkst. litų, taigi, pi
nigai sumažinti, o poreikiai 
nepasikeitė, gal dar padidėjo. 
Skaudu, kuomet reikia suma
žinti norinčių į Lietuvos sto
vyklas atvažiuoti vaikų skai
čių, ne visiems vaikams gali 
nupirkti pratybos sąsiuvinius, 
negali užsakyti leidinių ir kt. 

Po pietų pertraukos LR Sei
mo ir JAV LB atstovų komisi
jos nariai kartu su PLB vice-
pirm. Algiu Rugienium ir JAV 
LB Krašto valdybos vicepirm 
mokslo reikalams dr. Stasiu 
Bačkaičiu aplankė Ruklos 
šauktinių mokyklą. Nors mes 
komisijoje buvome daug girdė
ję apie Ruklą, kuomet ji dar 

buvo planavimo stadijoje ir 
vėliau, jau statybą įvykdžius, 
tačiau, kad ji būtų paruošta 
taip pavyzdingai, kaip matė
me, tikrai nesitikėjome. Ka
riuomenės vadas Jonas Kron-
kaitis vis aiškindavo, kad ka
reivių būklė yra svarbiausias 
pirmumas po jų parengimo, 
buvo numatyta, kad jau 2001 
metais 57 proc. kareivių turi 
gyventi gerose patalpose. Vi
suomenė kartais piktinasi, 
kad kareiviams yra geros 
sąlygos, o, pvz., policijos tar
nautojams tokių sąlygų nėra. 
Gen. Kronkaitis galvoja — gal 
kitur pirmenybės yra negerai 
sutvarkytos. Lietuvos kariuo
menėje pirmenybe yra žmo
gus. 

Visiems (spūdį paliko lazeri
niai šautuvai. Tai Kauno tech
nologijos universiteto darbo 
rezultatas. Parengta dešimt 
šautuvų, kuriais kareiviai 
šaudo be kulkų ir išmoksta 
šautuvą laikyti. Kompiuteris 
parodo to Šautuvo judesius per 
visą bandymo šauti procesą. 

Lankytojams t a ip p a t leidžia
ma pamėginti . Kuomet čia 
buvo senatoriai i r pa r l amen ta 
rai , dauguma jų t a i p pa t 
norėjo šaudyti . J i e m s pamė
ginus, tai padarė didelį įspūdį, 
klausinėjo, a r čia y ra nauja 
technologija, a r čia Lietuvos 
technologija. Kar iuomenės va

das j iems a tsakęs , kad tai yra 
Lietuvos technologija, nors ta i 
nė ra naujas išradimas. BBC, 
kuri buvo atvažiavusi filmuo
ti, ta is šautuvais irgi susi
domėjo. Ruklos šauktinių mo
kykla laikoma pačia geriausia 
š iame Europos regione. 
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Šiandien, rugsėjo 8-ąją — 
švenčiame pačios svarbiausios 
moters visoje žmonijos istori
joje gimtadienį. Nebuvo ji 
mokslininke ar politikė; nepa
rašė knygų, nevedė ginkluotų 
pulkų j žiaurų mūšį; neatrado 
naujų planetų a r nuostabių 
gamtos kūrinių vandenynų 
gelmėse... Visgi j i buvo — ir 
tebėra — visa ta i , ir daug 
daugiau. J i — Dievo Sūnaus 
Motina, Mergelė iš Nazareto, 
Marija. 

Tiesa, Marijos tiksli gimimo 
diena, kaip ir jos Sūnaus 
Jėzaus , nėra žinoma, tik isto
riškai nuspėjama, o rugsėjo 
aštuntoji parinkta Bažnyčios 
hierarchų. Tačiau iš esmės 
net nelabai svarbu, ar Marija 
gimė rugsėjį, a r kurį kitą 
mėnesį. J u k čia reikšminga 
ne da ta , bet asmuo. 

Lietuviams rugsėjo 8-oji dar 
pažymėta ir kita data , kuri iš 
dalies skaudi, palikusi lietu
vių tautos istorijoje skaudžią 
žaizdą, neužgyjančią daugiau 
kaip 600 metų. Pirmosios Lie
tuvos nepriklausomybės laiko
tarpiu rugsėjo aštuntoji buvo 
ir Tautos šventė, skir ta prisi
minti Vytauto Didžiojo vaini
kavimui Lietuvos karaliumi 
paskirtą datą. Deja, iškilmės 
dėl politinių intrigų ir są
mokslų neįvyko — visi pasi
ruošimai šiam didžiam įvy
kiui buvo atidėti vėlesniam 
laikui. Bet Vytautas jo nesu
laukė. Taip ir liko mūsų 
tėvynė, svetimųjų įsprausta 
vien į „žemesnio rango" Di
džiosios Kunigaikštystės var
dą, kurį amžių slinktyje ir 
patys lietuviai nuolankiai įsi
savino, nepaisant tikrovės, 
kad j a u keliais š imtais metų 
prieš Vytauto Didžiojo laikus 
Lietuvai pats Šventasis Sostas 
suteikė karalystės titulą, kai 
pirmasis suvienytos valstybės 
valdovas — Mindaugas — ap
sikrikštijo ir buvo vainikuotas 
karaliumi. 

Po nepriklausomybės atkū
rimo 1990 m., Tautos šventė 
buvo tarytum pas tumta į 
užkulisius, o jos vietą užėmė 
Valstybės diena (liepos 6-oji), 
skirta Mindaugo krikštui ir 
vainikavimui prisiminti. Ne
sunku suprasti, dėl ko Vals
tybės diena taip greitai iš
populiarėjo, o Tautos šventė 
tarytum nugrimzdo užmarš
tin. Lietuvių t au ta išgyveno 
tiek praradimų, skriaudų ir 
netekčių, kad joms visoms pa
minėti nebeliko jėgų nei ato
dūsių... , . 

Galbūt Tautos šventę la
biausiai šiandien prisimena 
užsienio lietuviai, kuriems, 
dešimtmečius gyvenant toli 

nuo savo tėvynes, Rugsėjo 8-
oji buvo tapusi praradimo 
simboliu: Vytautas Didysis, 
daugiausia per svetimųjų ma
chinacijas, prarado progą 
įtvirtinti Lietuvos valstybin
gumą ir nepriklausomumą, o 
j ie prarado savo namus, savo 
tėvynę, ta ip pat dėl svetimųjų 
smurto ir tarptautinių są
mokslų. Visgi Rugsėjo 8-oji 
yra prasminga, jau vien dėl 
to, kad tai proga prisiminti 
Vytautą Didįjį, genialų val
dovą, kurio garsas aidėjo toli 
už Lietuvos sienų. Nedera, 
kad tas vardas (ir su juo susi
ję darbai) būtų užmirštas. 

Rugsėjo 8-oji, kaip Mergelės 
Marijos gimimo diena, lietu
viams tur i da r ir kitą reikš
mę. J i siejama su Šiluva bei 
Dievo Motinos malonėmis, ku
rias ji ta ip gausiai lieja mūsų 
tauta i . Ne be reikalo Lietuva 
vadinama Marijos žeme. Nors 
daugeliui atrodo, kad toje 
žemėje klesti ne vien kvapios 
gėlės a r sa ldūs vaisiai, bet 
daug dažn iau tie vaisiai su
kirmiję, piktžoles nuodingos, 
aštr ios ir labai jau vešlios... 
Jeigu tai t ikrai Marijos žemė, 
dėl ko visos tos negerovės, 
ašaros, kančios ir skriaudos? 
Kodėl toje žemėje negyvuoja 
taika, susiklausymas, artimo 
meilė? 

Dievo Motina ne kartą Lie
tuvai įrodė savo globą ir pa
lankumą, bet be pačių žmo
nių, kur iems skir ta toje Mari
jos žemėje gyventi, pastangų 
ir darbo gyvenimas nepasi
keis: ne dangaus angelai ateis 
jos purent i ir s.ę.tį. ..gerovės 
sėklas, tai tur i -atlikti pati 
tauta! 

Šiuo metu Šiluvoje šven
čiami at laidai Dievo Motinos 
garbei. J i e sutraukia tūkstan
t ines minias maldininkų, bet 
daugiausia iš Lietuvos. O 
būtų prasminga, kad Šiluva 
taptų ki tu Liurdu, Medjugore, 
a r Fat ima. J u k yra patvirtin
ta, kad Šiluvoje (kaip ir 
Aušros Vartuose) tikrai apsi
reiškė Dievo Motina, tikrai 
įvyksta stebuklingų pagijimų 
ir suteikiama tikintiesiems ki
tokių malonių. Tad kodėl ne
pagarsint i šių vietų Europoje 
ir net visame pasaulyje? Ko
dėl kitų kraš tų tikintieji ne
galėtų plačiau pasinaudoti to
mis Dievo malonėmis? Jeigu 
būtų paskleista informacija, 
sudarytos sąlygos lankytis 
maldininkų ekskursijoms iš 
k i tur (ne vien iš Lenkijos!), 
būtų garbė Dievui ir nauda 
žmonėms, nes pagyvintas tu
rizmas a tneš tų naujų darbų, 
pelno. Kas tuo susirūpins? 

I,K Seimo pirm A Paulauskas 'kairėje'1 sveikina LR Si-nrio ir .JAV I.h at
stovu komisr.r komisijos pirmininkus Vaclovą Karb.m^ki ir Liudą Ru-
(iii'iiu'iie Sci.no pirm buvo Įteikti užsienio lietuvių par.i.-;u d>-| dvigubos 
pihrt vh.s |«t.it.vino Alnio Rugieninus nuo'rauk.i 

LR Seimo i r J A V 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 

a t s t o v ų komis i jos 
p o s ė d ž i a i 

Šių metų birželio penktąją 
LR Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovų komi
sijos posėdžiuose visa diena 
buvo skirta mokslo reikalams, 
abipusiam bendradarbiavi
mui. 

Dr. Stasys Bačkaitis, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdyboje vicepirmininkas 
mokslo reikalams, paruošė iš
samų pranešimą ir pasiūly
mus Lietuvos mokslo instituci
joms, kokiose srityse būtų rei
kalingas bendradarbiavimas, 
kad padėtų Lietuvos mokslui: 
„Bandant pakeisti Lietuvos 
įvaizdį, ypač jos laimėjimus 
intelektualinėje plotmėje, bū
tina, mūsų nuomone per spau
dą, elektroninį tinklą, biule
tenius pateikti informaciją 
apie Lietuvos universitetus, 
juose atliekamus darbus, ga

limybę studijuoti, atlikti sta
žuotes, bendraut i tyrimo stu
dijose, sudaryt i galimybę už
sienio profesūrai dėstyti aka
deminių atostogų laikotarpiu 
ir panašiai". Dr. Stasys Bač
kaitis pristatė JAV LB Krašto 
valdybos planą, siūlymus iš 
JAV pusės, nes dar pasitari
mų su Lietuva tuo reikalu ne
buvo, pristatė pagrindinius 
tikslus ir metodus, pateikė pa
gal KV nusta ty tus pirmumus. 

JAV LB yra suinteresuota, 
kad Amerikoje apsigyvenę 
trečiosios bangos tautiečiai 
pradėtų siekti aukštųjų moks
lų arba savo studijas tęstų. 
Visa tai galima įgyvendinti, 
pasinaudojant Lietuvos uni
versitetų telestudijų sistema. 
Panašios studijos jau veikia 
kai kuriuose JAV universite
tuose ir Vakarų Europoje. Lie
tuvoje tu rė tų būti suformuo
tas universitetinis užjūrio stu
dijų konsorciumas. 

Bus daugiau 

http://Sci.no
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JVKŪSTJ ŠEIMOSE 
O PHILADELPHIJOS LIETUVIAMS — 

LAIMĖJIMAS 
Sumini Philadelphia lietu

vių tarpe Danutės Surdėnie-
nės pavardę ir iškart mintin 
stoja dvi sąvokos: skautija ir 
lituanistinė mokykla. Ir vienai, 
ir kitai Danutė yra paaukojusi 
daug savo laiko, energijos ir 
širdies. Be jos atsidavimo 
skautybei, turbūt, nebūt buvę 
ir Danutės mokytojos bei mo
kyklos vedėjos. Danutės visas 
gyvenimas atspindi jos nuošir
dų pasišventimą skautijos 
principams bei pareigingumą 
veikti ten,kurjos sugebėjimai 
ir pastangos yra labiausiai rei
kalingos. 

Po daugelio metų darbo 
Philadelphia Lietuvių Bend
ruomenės Vinco Krėvės litua
nistinėje mokykloje mokytojos 
ir vedėjos pareigose, Danutė 
Surdėnienė su mokykla atsi
sveikino ir savo vietą užleido 
jaunesnei kartai — Raimondai 
Rukšienei prieš 14 metų jau
namarte atvykusiai iš Lietu
vos. Birželio 3 d. per lituanis
tinės mokyklos mokslo metų 
užbaigtuves, su dideliu apgai
lestavimu ir gėlių puokštėmis 
bei dovanomis, mokykla išlei
do Danute \ užtarnautą poilsį. 
Tačiau visiems aišku, kad po
ilsis nebus labai ilgas ar ra
mus, nes Danutės talkos jau 
laukia Tautodailės instituto 
skyrius (kuriam ji daug metų 
yra vadovavusi), Philadelphia 
Lietuvių namų kultūros cent
ras (kurį padėjo įsteigti jos 
a.a. vyras Gediminas) ir ...de
šimt vaikaičių. Tačiau šį kartą 
norime daugiau pakalbėti apie 
Danutę mokytoją ir vedėją. 

Danutė Surdėnienė, buvusi Phila
delphia, PA. Vinco Krėvės lituanis
tinės mokyklos vedėja. 

Surdėnų šeimai 1966-tais 
metais atsikėlus iš skautiškai 
gyvo New York į Philadelphia, 
Danutė pasigedo savo augan
čiam atžalynui aktyvaus 
skautų vieneto. Tad pirmiau
siai pasirūpino tą spragą už
pildyti. O kadangi skautų su
eigos vykdavo po lituanistinės 
mokyklos pamokų, tuometinė 
Vinco Krėvės mokyklos vedėja 
Reda Ardienė pakvietė Danu
te nuo 1967-tų mokslo metų 
paimti savo žinion I skyrių. 
Danute, tačiau, labiau traukė 
vyresnieji mokiniai, su kuriais 
ji galėtų diskutuoti sąmonin
gos lietuvybės įdiegimui svar
bias temas, mokinius įtaigoti 
nepražūti Amerikos tautybių 
sulydimo katile, o likti akty
viais Lietuvių Bendruomenės 
bei lietuviškų organizacijų 
nariais. Su keliomis trumpo
mis mokytojavimo pertrauko
mis, ji mokė ir auklėjimo vy
riausias Vinco Krėvės mokyk
los klases. 

Du kartus jai teko Vinco 
Krėvės mokyklai vadovauti. 
Pirmą kartą 1972 metais Ar-
džių šeimai išsikėlus iš Phila
delphia apylinkės ir mokyklai 
netekus vedėjos Rėdos Ardie-
nėa. Mokykla tada turėjo per 
60 mokinių. Buvo statomi su
dėtingi vaidinimai, ypač Ka
lėdų eglutės metiniam rengi

niui. 1985 metais mokyklos 
aštuntą skyrių baigė jauniau
sias sūnus Linas. Vedėja Sur
dėnienė labai norėjo mokyklą 
pratęsti iki 10-ties skyrių, bet 
nesulaukė tam pritarimo iš 
kitų aštuonis skyrius baigian
čiųjų tėvų. Su sūnaus Lino 
baigimu iš mokytojavimo pasi
traukė ir mama. 

Po lygiai dešmties metų, jau 
vaikaičiams lankant Vinco 
Krėvės mokyklą ir žentui Vy
tui Maciūnui būnant jos ve
dėju, besikalbant apie mokyk
los vargus savo gausios šeimos 
suėjimuose, Danutė nuspren
dė, kad visgi mokyklai reikia 
talkos ir ji pasisiūlė mokyto
jauti, bet tik aukštesniuose 
skyriuose. Tuo metu 6-to būta 
aukščiausio skyriaus mokyk
loje. Po metų savo mokinius 
įtraukė į domėjimąsi istorija, į 
knygų ir laikraščių skaitymą, 
į dalyvavimą LB Švietimo ta
rybos konkursuose. Vedėjos 
pareigų kratėsi, bet ir tan sos-
tan teko vėl atsisėsti. Šįkart 
vedėja išbuvo dvejus su puse 
metų. 

Kuo pasižymėjo Danutės 
Surdėnienės Vinco Krėvės mo
kyklai vadovautas laikotar
pis? Svarbiausias jos, kaip 
vedėjos palikimas, tai labai 
rimta, griežta pažiūra į litua
nistinį švietimą. Berods, Vinco 
Krėvės mokykla yra vienintelė 
išeinanti visą LB Švietimo 
tarybos nustatytą programą. 
Mokykla dirba visas 33 LB 
Švietimo tarybos nustatytas 
savaitgalio dienas. Philadel
phia mokykla yra unikali — ji 
dirba ne šeštadieniais, bet 
sekmadieniais, nes taip nubal
savo mokinių tėvai dėl įvairių 
amerikiečių mokyklose sporto 
užsiėmimų. Kadangi mokykla 
veikia lietuviškos Šv. Andrie
jaus parapijos patalpose, sek
madieniais lietuviškose *šv. 
Mišiose būna daugiau žmonių, 
daugiau jaunimo, mokiniai 
Danutės Surdėnienės pastan
gomis dažnai įtraukiami į Mi
šių skaitinius. 

Jeigu sekmadieniais vyko 
pamokas sutrukdantis rengi
nys ar sporto išvyka, tai ve
dėjos patvarkymu lituanisti
nės pamokos buvo atkeliamos 
į šeštadienį. Ir tėvai, ir moki
niai jautė bei įvertino jos tvir
tai valdančią ranką. Vinco 
Krėvės mokiniai dalyvavo ir 
dažnai skynė pirmąsias pre
mijas LB Švietimo tarybos ra
šymo ir piešimo konkursuose. 

Geriausias Danutės Surdė
nienės tvirtų įsitikinimų ir 
jais vadovavimosi savo pačios 
bei mokyklos gyvenime įrody
mas yra jos pačios atžalyno 
dalyvavimas lietuviško telki
nio veikloje. Dukros Laima, 
Alė ir Dana vadovauja skau
tėms, yra mokytojavusios mo
kykloje, talkina beveik visuose 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvių namų renginiuose. 
Savo talka neatsilieka sūnūs 
Vytas ir Linas su savo šei
momis. Žentai Vytas Bagdona
vičius ir Vytas Maciūnas už
ima vadovaujamas pareigas 
ne tik vietinėje LB apylinkėje, 
bet ir LB Krašto valdyboje bei 
taryboje. Matydama savo vai
kus ir jų šeimas bei daugelį 
savo lietuviškos mokyklos 
auklėtinių lietuviškoje parapi
joje, skautuose, Bendruome
nėje, Lietuvių namuose Danu
tė gali džiaugtis su kaupu atli
kusi savo skautiškąją pareigą 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

Prieš 35 metus New York 
Lietuvių Bendruomenė ir 
skautija tikrai nenujautė kokį 
turtą ji prarado išleisdama 
Surdėnų šeimą į Philadelphia. 

Teresė Gečienė 

SVEIKINAME! Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą 
Adamkų ir jo žmoną Almą, š.m. rugpjūčio 31 dieną 
šventusius auksinę vedybų sukaktį! Linkime dar daug 
meilės ir sveikatos kupinų metų! 

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr. 

JUOZAS KAZICKAS — VALDOVŲ RŪMŲ 
MECENATAS 

„Demokratinėje valstybėje 
žiniasklaida gali suvaidinti 
milžinišką vaidmenį statant 
ką nors ar griaunant ką nors1", 
— pasakė Amerikos lietuvių 
verslininkas ir mecenatas dr. 
Juozas Kazickas rugpjūčio 24 
d. Valdovų rūmų paramos fon
do surengtoje spaudos konfe
rencijoje. 

„Šiuo atveju, — tęsė dr. J. 
Kazickas, — aš noriu pakvies
ti visus prisidėti prie nepa
prastai gražaus darbo — at
kurti mūsų tautos pasidi
džiavimą, mūsų svajonę, mū
sų valstybingumo tikrąjį sim
bolį — Valdovų rūmus. Jie 
primins, kad kadaise Lietuva 
buvo galingas kraštas, turėjo 
savo valdovus, savo rūmus su 
milžiniškais kultūros lobiais". 

Didelę istorinę reikšmę tu
ri ir Gedimino pilis, Trakų 
pilis ir Vilniaus katedra, bet 
reikėtų, pasak J. Kazicko, 
kaip yra kituose* kraštuose, 
vieno išskirtinio, ypatingo ob
jekto, kuris taptų žinomas 
pasauliui, kaip Eifelio bokštas 
Paryžiuje arba Tadž Machal 
Indijoje. 

Būdamas verslininkas dr. J. 
Kazickas sakė matąs Valdo
vų rūmų atkūrimo projekte 
ir didelę ekonominę prasmę, 
kartu pridurdamas prašymą 
teisingai jį suprasti. „Aš žiū
riu į rūmų atstatymą, — sakė 
jis, — ne iš ekonominio, o iš 
valstybinio taško, iš valstybi
nės nepriklausomybės taško. 
Nors ekonominis momentas 
ir labai svarbus, aš asmeniš
kai psichologinius, ideologi
nius, dvasinius momentus lai
kau svarbiausiais". 

Prieš kelias dienas, JAV 

lietuvis verslininkas dr. J. Ka
zickas Valdovų rūmams atsta
tyti paaukojo 100,000 litų, 
taip pat įsteigė dvi paskati
namąsias 5,000 ir 10,000 litų 
premijas, kurios penkerius 
metus kasmet bus skiriamos 
žurnalistams, daugiausia ra
šantiems apie Valdovų rūmus 
ir valstybės bei visuomenės 
veikėjams, daugiausiai prisi
dedantiems prie Valdovų rū
mų atstatymo idėjos įgyvendi
nimo. 

Spaudos konferencijoje dr. 
J. Kazickui buvo įteikti Lietu
vos kultūros ministerijos ir 
Valdovų rūmų paramos fon
do valdybos padėkos raštas. 
Fondo pirmininkas Edmundas 
Kulikauskas padovanojo pa
veikslą su Valdovų rūmų at
vaizdu, kurį pasikabinti savo 
namuose, paties mecenato žo
džiais, jam bus didelė garbė. 

Už paramą Valdovų rū
mams dr. J. Kazickui dėkojo 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Vytautas Ka-
mantas, JAV Lietuvių Ben
druomenės tarybos pirminin
kė Regina Narušienė. Buvo 
pareikšta viltis, kad šimta
tūkstantinė dr. J. Kazicko au
ka taps paskata prie Valdovų 
rūmų atkūrimo aktyviau pri
sidėti ir kitiems užsienio lietu
viams. Nors ir dabar lėšos 
šiam projektui teikiamos ir 
Amerikoje, ir Vokietijoje, au
kų yra atsiuntę net Sibiro 
lietuviai. 

Spaudos konferencijoje bu
vo siūloma ieškoti galimybių 
lėšų Valdovų rūmų atstatymui 
gauti iš tarptautinių fondų, 
įtraukti į paramos akcijas 
turtingas firmas, užsienio in-

BAIGĖ DARTMOUTH 
KOLEGIJĄ 

Iš Hanover, NH, pranešama, 
kad š.m. birželio 10 d. ten vy
kusiose iškilmėse Dartmouth 
kolegija Bachelor of Arts 
laipsnį suteikė daugiau negu 
1,000 savo studentų. Diplomą 
gavusių tarpe buvo ir Mikah 
Soliunas, čikagiečių Jono ir 
Francine Šoliūnų duktė. 

Ivy League priklausanti 
Dartmouth kolegija, įsteigta 
1769 m., yra devinta seniausia 
kolegija JAV. 

Sveikindami bakalauro laips
nį įgijusią Mikah, linkime jai 
sėkmės tolimesnėse studijose. 

SUSIPRATUSI TAUTIETĖ 
Stasė Semėnienė ilgus 

metus buvo neatskiriama Či
kagos lietuvių gyvenimo dalis: 
dalyvaudavo visuose rengi
niuose, talkino Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, nuolat 
reikšdavosi spaudoje (ypač 
„Drauge") įdomiais straips
niais bei laiškais, taip pat re
dagavo „Drauge" moterims 
skirtą puslapį. S. Semėnienei 
išsikėlus gyventi į Madison, 
WI, kur ji taip pat įsijungusi į 
visuomeninę veiklą, Čikagoje 
liko spraga. Tačiau ji ir dabar 
gyvai domisi kultūriniais įvy
kiais, pagal galimybes, daly
vauja svarbiuosiuose rengi
niuose. Sužinojusi, kad JAV 
LB Kultūros taryba ruošia 
berniukų choro iš Lietuvos 
„Ąžuoliuko" koncertus ir su
prasdama, kaip tokiam svar
biam užmojui reikalingos lė
šos, S. Semėnienė Kultūros 
tarybai atsiuntė 200 dol. auką 
kaip tik šių kelionių paramai. 
Kultūros tarybos pirm. Marija 
Remienė nuoširdžiai dėkoja ir 
džiaugiasi tokia dosnia para
ma. 

Broliukai Arijus ir Kajus džiaugiasi nauja sesute — Aiste Eliją Dau
kante. Tai trys linksmi lietuviukai. Raimundo ir Ramos (Bubiytesi Ka
valiauskų atžalos! 

Kazys Laukaitis siūlo svečiams ..pasaldinti gyvenimą" jo paties bičių 
suneštu medumi Tai buvo vienas populiariausių prekystalių ..Draugo* _ 
gegužinėje rugpjūčio 19 d. Edva rdo Šulaičio nuotrauka. 

SIDABRINE SUKAKTIS 

Stasė Semėnienė. 

Šių metų rugpjūčio 25-ąją, 
šeštadienį, erdviuose Šeštokų 
namuose Media, PĄ susirinko 
gausus būrys giminaičių, bi
čiulių, draugų, sugužėjo ir visi 
plačios apylinkės ateitininkai. 
Visi susirinko pagerbti Onilės 
ir Kęstučio Šeštokų sidabrinės 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga. Nuo pirmosios Onilės ir 
Kęstučio pažinties dienos Dai-

vestuotojus. Aukų rinkimo in
tencija reikėtų surengti ir 
didelį pokylį, „žinoma, jeigu 
Šustauskas neprieštaraus", 
šmaikščiai pajuokavo dr. J. 
Kazickas. 

Valdovų rūmų atstatymui 
reikalingos lėšos, kurios dar 
galutinai visko nesuskaičia
vus, turėtų siekti, o gal ir vir
šyti 100 milijonų litų, žymaus 
JAV lietuvių verslininko dr. J. 
Kazicko žodžiais, — nėra di
delė suma, jeigu šio projekto 
įgyvendinimui būtų išnaudo
jamos visos įmanomos gali
mybės. Verslininkas sakė ge

rai suprantąs kai kurių, skur
džiai gyvenančių žmonių pa
sipiktinimą tokiais užmojais. 
Tačiau pasipiktinimas daž
nai kyla dėl nežinojimo. Dr. 
J. Kazickas įsitikinęs, kad in
vestuotos lėšos gana greitai 
sugrįš, suaktyvindamos eko
nominį gyvenimą, mokesčių 
pavidalu papildydamos ir 
valstybės biudžetą. Apie visa 
tai, sakė jis, ir reikia garsiai 
kalbėti, žinoma, nepamirš
tant svarbiausio dalyko, kad 
Valdovų rūmai —mūsų vals
tybingumo simbolis. (Elta) 

navos ateitininkų stovykloje 
nubėgo nuvingiavo šių dviejų 
žmonių kelias per metų kalne
lius ir laiko slėnius iki šios 
dienos. Sukdamiesi kasdieni
nių pareigų ir rūpesčių rate, 
nepajuto, kaip prabėgo laikas. 
Atrodo, dar vakar viens kitam 
tarė šventus priesaikos žo
džius ir movė žiedą ant ran
kos. O šiandien jau užaugę 
vaikai visų akivaizdoje taria 
jiems, tėvams, padėkos, pagar
bos ir meilės žodžius 25-osios 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga. Ir dar kokius žodžius 
tarė savo tėveliams Šeštokai-
tės — svečiai klausydamiesi ir 
plojo, ir juokėsi, ir nejučia 
ištryškusią ašarą braukė... 
Išaugintos trys dukros, viena 
už kitą gražesnės, tiesios ir 
lieknos kaip lietuviškos liepos. 
25-eri nejučia prabėgę metai. 
Tvirta šeima, išauginti geri 
vaikai — prasmingai praleis
tas laikas. 

Širdingai sveikiname jus, 
mielieji Onile ir Kęstuti! 

D. Kair iūkst ienė 

•!ti'i/;i.< K . i / i r k . i s 
Kęstučio ir Onilės SeStokų vedybų 25 metų sukakt) Švenčiant. Iš k.: dukros Lina ir I-aura, Kęstutis, ir Onilė. 
dukra Rima Nuotr Rimo Gedeiko* 



ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS 
MOTIEJUS VALANČIUS 

„Norėčiau ir numiręs dar būti jums naudingas" 
(iš vyskupo M. Valančiaus testamento) 

2001 m. vasario 16 d. Lietu
va minėjo ne vien nepriklauso
mos valstybes paskelbimo me
tines. Tą dieną iškilmingai 
švęstas ir 200 metų jubiliejus, 
kai Nasrėnuose, laisvų vals
tiečių Šeimoje, gimė būsimasis 
Žemaičių vyskupas Motiejus* 
Valančius. Kauno arkikated
roje, kur ilsisi vyskupo palai
kai, iškalti žodžiai: „Žemaičių 
vyskupas Motiejus Valančius, 
per 25 metus uoliai valdės 
vyskupiją, buvo žymus vysku
pas — valdytojas, rašytojas ir 
liaudies tėvas. Pakėlė švieti
mą ir dorovę, nusipelnė visų 
pagarbą ir paliko negęstantį 
atminimą" O pažymint jubi
liejines vyskupo gimimo me
tines Lietuvos spauda rašė: 
„Jei ne knygnešystė, jei ne 
vyskupas Valančius, tauta ne
būtų sulaukusi nei Vasario 
16-tosios, nei Kovo 11-tosios". 

Išties po 1863 metų nuslo
pinto sukilimo lietuvių tautai 
buvo iškilusi didelė grėsmė. 
Kiek galima atsekti iš istorijos 
bei amžininkų atsiliepimų, 
vyskupas Motiejus Valančius, 
kaip ir pridera tikram žemai
čiui, buvo be galo užsispyrusi 
ir tvirtą savo nuomonę turinti 
asmenybė. Jo bendražygio J. 
Račkausko liudijimu „Vysku
po M. Valančiaus tvirtas iš
dirbtas karaktierius nepriėmė 
nėjokios kitų įtekmės, visuo
met norėjo būti nė nuo ko ne-
prigulmingu savo darbuose''. 
Būtent tik tokio charakterio 
asmenybė ir galėjo prikelti 
slavinamą, carinės priespau
dos prislėgtą Lietuvą. 

Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus lietuvių tautos gaivini
mo ir gflįejimo planą sudarė 
keturi kertiniai akmenys: 
švietimas, blaivininkystė, 
krašto kultūrinimas ir žmonių 
moralės stiprinimas religija. 

1845 metais M. Valančius 
paskirtas Varnių kunigų semi
narijos rektoriumi ir jau po 
kelerių metų išleido savo žy
miausią istorijos veikalą „Že
maičių vyskupystė". 1850-tųjų 
pavasarį Valančius įšventina
mas Žemaičių vyskupu ir iš
kart pradėjo didžiulį švietėjo 
darbą: parapijose, vyskupo nu
rodymu, imtos steigti lietu
viškos parapijinės mokyklos. 
Tiesa, iki pat 19 amžiaus vi
durio dauguma senosios kar
tos kunigų laikėsi unijos su 
Lenkija tradicijų, todėl parapi
jinių mokyklėlių, kuriose būtų 
mokoma lietuviškai skaityti, 
steigimas vyko gana vangiai, 
— šviesti liaudį gimtąja kalba 
klebonams atrodė netinkama. 
Tačiau veiklaus ir energingo, 
kliūčių nepripažįstančio vys
kupo dėka padėtis smarkiai 
pasikeitė. Sulenkėjusi senoji 
kunigų karta praktiškai buvo 
pakeista jaunais ir pažangiais 
seminarijų bei akademijos 
auklėtiniais, o Valančiaus val
doma Žemaitijos vyskupija 
išaugo dvigubai — tiek terito
rija, tiek ir pačių kunigų 
skaičiumi. Pasitelkęs jam lo
jalius parapijos kunigus, vys
kupas pirmasis ėmė planingai 
šviesti ir kultūrinti savo liau
dį, ir jau 1854-aisiais beveik 
prie kiekvienos parapijinės 
bažnyčios bei dalies filijų vei
kė parapijinės mokyklėles. 
Daugelyje jų buvo mokoma ti
kybos, skaityti lietuviškai bei 
lenkiškai, bet buvo ir tokių, 
kur mokyta dar ir rašymo, 
aritmetikos, rusų kalbos bei 
kitų dalykų, mat mokymas la
bai priklausė nuo parapijos 
klebono pažiūrų bei dvari
ninkų įtakos. 

Nepavykus sukilimui prieš 
caro valdžią, patriotinė bajori
ja buvo ištremta arba išžu
dyta, miestuose įsivyravo kita
taučiai, lietuvybe tebealsavo 

vien kaimas. Sunaikinti kai
mą, o kartu ir galutinai pri
baigti visą tautą turėjo lietu
viškosios spaudos draudimas, 
lietuviškųjų mokyklų panai
kinimas, lietuviško žodžio dis
kriminacija bažnyčioje, įstai
gose bei viešajame gyvenime. 
Uždarius M. Valančiaus rū
pesčiu įsteigtas lietuviškas 
mokyklas, kaimo žmogus liko 
apsuptas vien rusų arba lenkų 
dvarininkų, bažnyčios su len
kų kunigais bei lenkiškąja 
šnekta. Bet, net ir uždraudus 
lietuviškas parapijines mo
kyklas, vyskupas Motiejus Va
lančius nepabūgo draudimo ir 
tais pačiais 1864-aisias išleido 
įsakymą kunigams mokyti 
vaikus šventovėse. 

Blaivystės darbą vyskupas 
M. Valančius pradėjo 1858-
aisiais. Blaivybė, vyskupo 
nuomone, buvo vienas svar
biausių būdų žadinti žmonėse 
tautinę savimonę ir viltis. Ak
cija pasirodė labai veiksmin
ga, ir jau po dvejų metų per 80 
procentų Kauno gubernijos 
katalikų priklausė blaivybės 
brolijoms. Kaimiškose parapi
jose blaivininkais buvo įsirašę 
net daugiau kaip 90 procentų 
visų parapijiečių. 

1864 m. Vilniaus generalgu
bernatoriaus Muravjovo įsa
kymu blaivybės brohjos irgi 
buvo uždraustos kaip antivy-
riausybinės organizacijos, o 
vyskupas Motiejus Valančius 
perkeltas į Kauną. Tai buvo 
savotiška tremtis į carinės ad
ministracijos centrą, kur vys
kupas buvo pastoviai seka
mas. Tačiau ir išsiųstas į Kau
ną vyskupas tęsė švietėjo dar
bą, ir pirmasis organizavo 
knygnešių veiklą. Jisai buvo 
pagrindinis uždraustos lietu
viškos spaudos mecenatas, 
pats rašė, leido, platino religi
nio bei pasaulietinio turinio 
knygas. Savo lėšomis vysku
pas Motiejus Valančius Tilžėje 
išleido paties paruoštas sep
tynias politines brošiūras, ku
rios tuo metu buvo vienintelis 
žinių šaltinis apie sunkią 
padėtį Lietuvoje. Negalėda
mas savo vardu leisti knygas, 
rūpintis jų spausdinimu bei 
gabenimu į Lietuvą, M. Va
lančius tam tikslui įkūrė gana 
patikimą ir gerai veikiančią 
knygnešių organizaciją. Jo pa
ties įšventinti kunigai buvo 
paskirti į pasienyje su Prūsija 
esančias parapijas ir turėjo 
pasirūpinti, kad lietuviška 
knyga pasiektų visų parapijų 
tikinčiuosius. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Kultūros tarybos ruošiami 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 

Keliautojai prie Vytauto Didžiojo paminklo Perlojoje. 

PAŽINKIME DAINAVOS 
KRAŠTĄ 

„Daugel mūsų tėvynėje yra 
puikių ir gražių vietų, daugel 
yra šalių, kurios pagarsėjo 
senų tėvelių darbais, bet tar
pu jų gražiausia ir garsiau
sia Dainavos šalis"..., — rašė 
V. Krėvė „Dainavos senų 
žmonių padavimuose''. 

Kaip aukštame Nemuno 
šlaite sugulę skirtingi že
mės syvai: žvirgžas, smėlis, 
molis, taip ryškūs ir Dainavos 
krašto kultūros istorijos klo
dai. 

Šįkart turtingas Dzūkijos 
kraštas atvėrė krikščioniško
jo laikotarpio kultūros lobių 
skrynią. 

Prie jų prisiliesti padėjo 
Kačerginės gyventojus pažin-

200 metų jubiliejiniai minė
jimai vyks New Yorke, Bos
tone, Hartforde, Putname, 
Baltimorėje, Philadelphųoje, 
Detroite, Čikagoje, Los An
geles, St. Petersburge ir Oma-
hoje. Paskaitininkais pakvies
ti rašytojai Paulius Jurkus, 
Aurelija Balašaitienė, Kazys 
Saja, „Draugo" vyriausia re
daktorė Danutė Bindokienė ir 
Algirdas Titus Antanaitis. 

Čikaga minės rugsėjo 15 d., 
šeštadienį, 7:30 v.v. PLC Le-
monte, paskaitininkas — ra
šytojas Kazys Saja. Meninę 
programą atliks negirdėti 
žemaičiai. Minėjimą rengia 
LB Kultūros taryba ir Lemon-
to LB apylinkė. 

Violeta Drupaite-Cole 

Akimirka prie koplyčios Bobiskeae 

tinėje, piligriminėje kelionėje 
lydėjęs tikras dzūkas nuo Va
rėnos, Zapyškio parapijos kle
bonas kun. Linas Dūkštą. 
Maldoje jis palinkėjo, kad ke
liautojai per savo krašto, pa
saulio pažinimą labiau pa
miltų Kūrėją. 

Senųjų miestelių ramybe 
padvelkė Jieznas, įsikūręs 
tarp Birštono ir Stakliškių. Jo 
centre — puošniu baroko rū
bu pasidabinusi, Jiezno Šv. 
Arkangelo Mykolo ir Jono 
Krikštytojo bažnyčia. 

Svečius nuoširdžiai sutiko 
neseniai į Jiezno parapiją at
vykęs klebonas kun. Rolan
das Bičkauskas. Jis teigia, 
kad rado nuostabaus grožio 
bažnyčią, vieną iš vienuolikos 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
tystėje didikų Pacų stati
nių. Ją 1643 metais pastatė 
Kristupas Pacas, Kauno se
niūnas. Bažnyčia turtinga re
liginio meno kūriniais, ypač 
freskomis. Nuo 1770 metų, 
kuomet statinys buvo rekons
truotas, freskos nėra liestos, 
tačiau bažnyčios skliautuose 
gali puikiai įžiūrėti jų turi
nį. Dėmesį patraukia Šv. Ar
kangelo Mykolo paveikslas. 
Tai XTX a. garsaus lietuvių 
dailininko Nikodemo Silvana-
vičiaus puikus kūrinys. Uni
kalus popiežiaus Leono 8-ojo 
Kryžius dovanotas Pacams 
už pastatytą bažnyčią. Me
diniame kryžiuje inkrustuo
ti žiedlapiai, atvežti iš Pales
tinos Alyvų kalno. Esant tuo
metinėms technikos galimy
bėms, relikvijos buvo gabena
mos arkliais. 

Parapijos klebonas papasa
kojo ir apie legendomis api
pintus buvusius ištaigingus 
Pacų rūmus, jų giminės rezi
denciją. Aplink rūmus buvę 
tiek vartų, kiek metuose mė
nesių, tiek durų, kiek metuo
se savaičių, langų tiek, kiek 
metuos dienų. 

Grįždamas prie šių dienų 
dvasios tėvas su didele ši
luma papasakojo apie kunigą 
Bronių Buliką (1923-1988). 
Jis nuo 1974 m. iki mirties 
klebonavo Jiezne ir palaidotas 
bažnyčios šventoriuje. Tai 
vienas didžiausių dvasinių 
autoritetų. Jiezno parapijos 
žiniose Nr. 8 Fausto Jončio 
straipsnyje rašoma: „Lagerius 
perėjės, mūsų iškiliųjų kata
likų intelekualų palikimą 
puoselėjęs kunigas Bronius iš 
tiesų buvo neformalus Sąjū
džio ir tiesa bei teisingumu 
paremtos Santarvės žmo
gus..." „Garsus pamokslinin

kas", — teigia klebonas R. 
Bičkauskas, į kurio kalbos ir 
stiliaus savitumą net V. My
kolaitis-Putinas buvo atkrei
pęs dėmesį. Atsisveikindamas 
klebonas pakvietė visus į var
gonų muzikos festivalį bei šv. 
Roko atlaidus Jiezne. 

Pro tankius žaliagaurius 
pušynus pasukome prie aukš
to Punios piliakalnio — kapo 
Margio milžinų. „Pasakiškas 
reginys, kuriam lygaus nėra 
visoje Europoje", — 1930 me
tais rašė žinomas emigran
tas rašytojas S. Minclovas. 
(B. Kviklys. Mūsų Lietuva III 
T. P. 582) Nuo piliakalnio 
ypač gražiai matėsi švytintys 
Punios bažnyčios bokštai. 

Kylanti Alytaus Šv. Merge
lės Marijos Krikščionių Pa
galbos bažnyčia — naujas sta
tinys. Jdomi architektūra, 
granito ir metalo kalinių de
rinys suteikia jai — erdvios, 
didingos šventovės vaizdą, vi
karas Valdas Simonaitis pa
pasakojo, kad kertinį bažny
čios akmenį 1996 metais pa
šventino vyskupas J. Žemai
tis. Pažintinės kelionės daly
vių nuomone, daug širdies 
nuostabiems dvasios namams 
atiduodančiam parapijos kle
bonui kun. Leonui Jakimavi
čiui sėkmę lemia kunigo pa
šaukimas ir statybos inžinie
riaus patirtis. 

Bobriškėse aplankėme uni
kalią koplyčią, pastatytą iš 
lauko riedulių. Tai kapų kop
lyčia XVm a. pabaigoje pa
statyta dvarininkų Rossochoc-
kių. 

Lankėmės senojoje Varė
noje Šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčioje. 

Pirmosios bažnyčios vargo
nininku buvo M K. Čiurlionio 
tėvas. Čia gyva dailininko ir 
kompozitoriaus dvasia Medi
nis angelas, apglėbęs saugo 
M. K Čiurlionio svajonę: 
„Nuskrisiu aš labai toli, į to
limus pasviečius, į amžino 
grožio, saulės, pasakų, fanta
zijos kraštus, į užburtą kraš
tą, į gražiausią žemės kraštą". 
M. K Čiurlionio skrydį 
tęsia, po šios bažnyčios skliau
tais aidintys žymiausių kraš
to atlikėjų balsai. Apie 
turtingą M. K Čiurlionio 
draugijos veiklą papasakojo 
drauguos narys Jaronis. Ats
kiroje bažnyčios salėje — foto
nuotraukų, dailės kūrinių, 
dovanotų parapijai, ekspozici
jos. 

Perlojoje pirmą katalikų 
bažnyčią pastatė Vytautas Di
dysis. Jo atminimui skirtas 
paminklas, pažymėtas 1930 
metais: „Vytaute Didysai! Gy
vas būsi, kol gyvas nors vie
nas lietuvis". Kunigaikštis 
žvelgia į bažnyčią. Nauja mū
rinė bažnyčia 1930 metais iš
kilmingai konsekruota vysku
po J. Kuktos. Jos statybai 
aukos renkamos ne tik Lie
tuvoje, bet ir užsienyje. JAV 
surinkta 18,000 litų. 

Merkinės kalnelyje Kryžių 
koplyčia. Čia pokario metais 
gulėjo Dzūkijos partizanų kū
nai. Kaip medeliai girioje apie 
koplyčią kalnelyje dygsta 
kryžiai. Štai vienos šeimos 
kamieno likimas: Žuvę už tė
vynę Barbatavičiai, Kudrėnų 
km. 

Naikintuvas Jurgis 1924-
1946 

Onutė, mirusi Sibire 1918-
1948 

Sklandytuvas Juozas 1928-
1950 

Bombonešis Vitas 1930-1950 
Kryžiai juodas skausmo ša

kas iškėlę pasakoja apie gy
venimus paaukotus Lietuvai. 

Gedulu per girias aidi baž
nyčios varpai... 

Merkinės Švč. Mergelės 
Ėmimo į Dangų bažnyčia pa
statyta 1392 metais. Tai pirmo
ji bažnyčia Lietuvoje. 1605 
metais miesto burmistras 
Kristupas Steponas atsikvie
tė į Merkinę vienuolius do-
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LIETUVIAI ATRADO NAUJĄ PLANETĄ 
Tarptautinės astronomų są

jungos atradimų biuras Cam-
bridge patvirtino, kad Lietu
vos astronomai Kazimieras 
Čemis, Vygandas Laugalys ir 
Kazimieras Zdanavičius šių 
metų liepos 27-28 naktį atra
do naują, iki tol nežinomą ma
žąją planetą (asteroidą), ku
riai suteiktas laikinas 2001 
OM65 pavadinimas. 

Kaip pranešė Teorinės fizi
kos ir astronomijos instituto 
observatorijos vedėjas Vytau
tas Straižys, maždaug 3 km 
dydžio planetėlė skrieja ap
link Saulę asteroidų juostoje 
tarp Marso ir Jupiterio pla
netų orbitų. Saulės apskrieji-
mo periodas — 3 metai ir 60 
dienų. Tai jau ketvirtoji plane
tėlė, atrasta Molėtų observa
torijoje. 

2000-aisiais metais buvo 
atrasti trys nauji objektai, bet 
tik vienas jų patvirtintas. Šių 
metų atradimas padarytas 

didžiausiu Šiaurės Europoje. 
165 cm skersmens teleskopu 
ir Norvegijos Troms universi
teto elektronine CCD kamera. 
Šią kamerą Lietuvos astrono
mai pasiskolino keturiems 
mėnesiams. Molėtų telesko
pas, veikdamas su CCD kame
ra, leidžia įžvelgti apie mili
joną kartų silpnesnius objek
tus negu tie, kurie vos matomi 
plika akimi. Beje, K. Černis 
per dvejus metus atrado 4 
naujas kometas. 

Naujojo asteroido judėjimą 
dangaus skliautu stebi ir kitos 
pasaulio observatorijos, šiuo 
metu jis yra už 110 milijonų 
kilometrų ir lėtai slenka Van
denio žvaigždynu. Jis bus 
prieinamas stebėjimams dar 
kelis mėnesius, po to pasislėps 
anapus Saulės. 2004 metais 
asteroidas vėl priartės prie 
Žemės iki 80 milijonų kilo
metrų. 

(Elta) 

„AIDA" PO ATVIRU DANGUMI 
Praėjus 30 metų, Vilniuje po 

atviru dangumi vėl skambės 
Giuseppe Verdi opera „Aida". 
Prieš 30 metų „Aida" vilnie
čiams buvo parodyta tuome
tinėje Kutuzovo aikštėje (da
bar ši aikštė vadinasi S. Dau
kanto). Šių metų rugsėjo 21 d. 
„Aida" skambės kitoje Vil
niaus aikštėje — Arkikated
ros. Ši opera iškilmingai už
baigs festivalį „Sostinės die
nos". Renginys po atviru dan
gumi bus nemokamas. 

Projekto organizatoriai tei
gia, kad pagal apimtį, sceno
grafijos sprendimus, garso ko
kybę bei profesionalumą, tai 
bus vienas didžiausių, rengi
nių Vilniuje. „Publikai, kuri 
ne visuomet turi galimybę lan
kytis teatruose, tai bus puiki 
proga susipažinti su genialia 
muzika ir gerais balsais", — 
spaudos konferencijoje sakė 
pastatymo dirigentas Ginta
ras Rinkevičius. 

Koncertiniame operos pasta
tyme Arkikatedros aikštėje 
dalyvaus per. 150 atlikėjų. Ai
dos partiją atliks operos pri
madona Irena Milkevičiūtė, 
Radameso — Gruzijos solistas 
Badri Maisuradzė, Amneris — 
neseniai „Kaukių baliuje" ma
tyta Irina Dolženko iš Rusijos, 
gros Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras, . dainuos 
Kauno valstybinis choras. 

„Aidos" atlikimas skirtas ir 
didžiojo kompozitoriaus 100-
osioms mirties metinėms pa
minėti. Ta proga visame pa
saulyje skirta per pusantro 
tūkstančio įvairių renginių. 

Jau antrus metus vykstančių 
„Sostinės dienų" globėjas Vil
niaus meras Artūras Zuokas 
teigė, kad viešai atlikta opera 
prisidės prie turizmo sezono 
sostinėje pratęsimo. „Sostinės 
dienos" prasidėjo rugsėjo 7 ir 
baigsis 22 dieną. Pasak mero, 
renginys miestui kainuos 
350,000 litų, visas kitas išlai
das padengs rėmėjai. 

Vienos žymiausių G. Verdi 
operų „Aida" premjera įvyko 
prieš 130 metų. Opera buvo 
užsakyta Suezo kanalo atida
rymui ir pirmą kartą atlikta 
1871 metų gruodį Kaire. 

(BNS) 

MTRĖ ŽYMUS 
TAUTOSAKOS 
RINKĖJAS 

2001-ųjų metų rugpjūčio 25 
dieną, eidamas 94-uosius me
tus, mirė įžymus tautosakos 
rinkėjas, garbės kraštotyrinin
kas, Jono Basanavičiaus pre
mijos laureatas Jurgis Dovy
daitis, su liūdesiu pranešė 
Lietuvos kraštotyros draugija. 

J. Dovydaitis gimė Runkiuo-
se, Marijampolės rajone. Bai
gė Vilniaus universitetą. Nuo 
1923 metų surinko per 
150,000 įvairių žanrų lietuvių 
tautosakos kūrinių. Parašė 
knygą „Tautosakos rinkėjo 
darbas". Iš surinktos tautosa
kos fondų išleistos 4 pasakų 
knygos su dainuojamaisiais 
intarpais. Paskelbti surinktos 
tautosakos rinkiniai „Dainos", 
„Lietuvių liaudies pasakos", 
„Senelių pasakos" ir kt. (Elta) 

minikonus, 1676 metais Lie
tuvos etmonas Mykolas Pacas 
įkurdino jėzuitus. 

„Jaučiau sakralumą", — sa
ko parapijos klebonas kun. 
Kęstutis Kazlauskas. Jis pri
mena, kad šioje bažnyčioje 
darbavosi būsimasis kardino
las Vincentas Sladkevičius. 
Pokario metais Dzūkijoje for
mavosi partizanų būriai, daž
nai kryžkelėse buvo statomi 
kryžiai, kuriuos reikėjo pa
šventinti. Klebonija buvo su
degusi. Tuometinis klebonas 
dirbo rizikingomis, sudėtin
gomis sąlygomis. 

Liškiavos Svč.Trejybės var
do bažnyčioje susėdome į suo
lus, kuriems, pasak parapijos 
klebono, 220 metų. 1699 me
tais čia įsteigtas dominikonų 
vienuolynas. Slinko amžiai, 
bet daug detalių nepasikeitę 
lig šių dienų. Už didžiojo 
bažnyčios altoriaus — dide
lis pusratis su viena eile 
suolų. Čia susėsdavo ir žva
kių šviesoje melsdavosi į 
bažnyčią negalintys ateiti 
vienuoliai. Jie buvo laidojami 

kriptoje. Klebonas papasako
jo, kad vienuolynas ypač bu
vo niokojamas sovietiniais 
metais. Šiandien čia liturgi
nių eksponatų muziejus. Ga
lime pamatyti XVIII a. arno
tus, žibintus, mišiolus. Mu
ziejus nuolat pasipildo. Tarp 
kitų eksponatų 2000.12. 01. 
Lenkijos prezidento A. Kwas-
niewski dovanotas kielikas 
Liškiavos Šv. Trejybės bažny
čiai. 

Ratnyčios parapijoje, Nau
jasodės kaime, Antano Česnu-
lio sodybos malūne, atidary
ta medžio skulptūrų paroda. 
Čia prie čiurlenančio upelio 
parimo lietuviški rūpintojė
liai. Nuvargę, bet laimingi ke
liauninkai saulei leidžiantis 
susėdo prie dailaus šulinio. 
Tokio gaivaus vandens iš pa
čių Dainavos žemės gelmių 
niekur neragavome. 

Ačiū rankoms, Dzūkijos 
kultūros vertybių versmę da
linančioms... Lai krašto paži
nimo troškulys visus uždega 
turiningoms ir įdomioms ke
lionėms. 

Lina Sinkevičienė 
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P a s l a u g o s 

Padedu surasti darbą prie 
ligonių slaugymo bei 
prižiūrėti vaikus ar 

pagyvenusius žmones. 
Tel. 708-296-9265. 

N M. Kl O I 

Sutvarkome dokumentus: 
ID, vairavimo teises. 

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

. 773-218-2914 (vakarais). 

sekmadienį. Lemonte 
cig3ni;<JOi0rn3> 

'*> nemokamas "4':* seminaras 
TEMA: KREDITO ISTORIJA-

NOSYWįNGA|TAK^YVENA{ry^ 
iRcyatuciu "ki rugsėjo l?-osios ft vai, vikaro' 

t e l . ( 7 0 8 ) 9 5 5 - 2 2 2 2 
Gintaras Vaitkevičius. MBA 

U S A . FINANCIAL GROUP, LTD. 
Illinnis Mt-SMlt-ntî l Moit^'t^e Ltcettsee 

ATLANTIC 
Nebrangiai mokau vairuoti, padedu 
išsilaikyti ir gauti vairavimo teises. 

vežu i „Soc. Secunty" įstaigą. 
Padedame įsidarbinti prie senelių ar 
vaikų. Fotografuojame, filmuojame. 

Vežame į oro uostą ir atgal. 
Tei. 708-422-5886, Zenonas. 

Zf'TZ^Kl 
SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARC0. 
PRISTATOME Į LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 
LATVUĄ. ESTUĄ. RUSIJĄ IR UKRAINA 
8801 S. 78 Th AVE. BRIDGEVEW. 0.60455 
Tel: (800)-77S-7363, (708)-599-96S0 
2719 W 71 STR. C H I C A G O . IL 60629 
Tel: (773)-434-7919. Fax:(T73)-434-7914 

ralls to UTHUANIA 
from20,9 dfflin 

rkj - anv day, any time. Great rates to the ręst of the wortd - any day, any 
^ - » ForinfotmationcaULongDistancePost. 
\ 2«ALL 

WWW.LDPOST.COM 1-800-449-0445 

B&DA 
B & DA — vienintele mokykla, 

kuri garantuoja pagalba ĮSiciarbinant 

Mokykla ruošia šiuos speaafctus: 
* Dantistų asistentus, turinčius 
komputenb ir medfaninių sąskaitų žinių 
* N W H M i sąskatos ir inkasavimas 

šios mokyklos studentai gal lankyti 
nemokamas anojų kabos pamokas. 

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puH specialybė! 

847-568-1560 
4728 Oakton, Skokle 

L 
BUCE 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer A ve. , Chicago , IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžia i 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

S i ū l o d a r b ą 

Alternative Home care tooking 
for responsible 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" 

required. Tel. 630-654-6580. 

Reikal ingi darbuotoja i 
parduotuvių valymui T N ir LN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $ 1 , 5 0 0 iki 
$1.800. Tel . 6 1 5 - 5 5 4 - 3 1 6 1 . 

W'indow VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Windo w VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

S I Ū L O M E D A R B U S ! 

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

ALLCARE 
Employment Agency 

TeL 773-736-7900 

Ieško d a r b o 

i darbo. 59 m. moteris ieško 
Gali prižiūrėti vaikus ar dirbti su 
seneliais. Siūlyti darbą Lemonto 
apylinkėje. Turi „žalią kortelę", 

geras rekomendacijas. 
Tel. 630-257-1321, Zita. 

P a r d u o d a 

Parduodamas automobilis 
CHRYSLER CONCORDE '93. 

Kaina $3,500. 
TeL 773-247-4639, 

Ramūnas. 

Pigiai parduodamos 
BULVIŲ TARKAVIMO 

mašinos. 
Tel. 8 4 7 - 8 4 5 - 3 9 7 2 , 

krautuvėlė „Lietuvėlė". 

Skubiai p a r d u o d u 1995 m. 
automobili Ford Explorer 

XLT. Kaina $6 ,500 . 
TeL 8 1 5 - 8 8 6 - 9 7 7 7 . 

Parduodu naują Dell 
KOMPIUTERI su monitoriumi 

ir garso kolonėlėmis 
Pentium 3, 1.3 GHZ. 

Kaina $1.500. 
Tel. 815-886-9777. 

«. 9TAM MJUANCe MCMSCR 

Chicago 

How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer dairy servtee to Vilnius 
wtth a hassle free eonneetion through our 
Copenhagen Alrport. And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Rnd out Just how easy we can make your 
next ttlp to Vilnius. And remer.ber, vvhen you 
travel wlth SAS, you can eam mileage credrt 
wlth United's Mlleage Plus# or SAS' 
EuroBonus™ frequent ftyer program. 

' For Information on spedai fares and 
schedules contact yeur Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit a at 
www.scandlnavtan.net 

It's Scandinavian 

P a s l a u g o s 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B E 

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-avvay" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-t v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai 

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

S K E L B I A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 Wa6l95trt 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. 

N e k i l n o j a m a s i s t u r t a s 

S&b r A u d r i u s " M iku l i s 
Tel.: 630-205-9262 
Pager: 773-260-3404 s^m*^ 
E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas * — į f r 
* Pardavimas m 

' Surandame 
optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 

ĴjjL RE/MAX 
ylREALTORS 
0fTC.(773ia»«7« 

HOME (7MI 425 • 71M 
M0n.(773)J 

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

•soffits". "decks", "gutters", plokšti 
ir'shkigle" stogai; cementas, 

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

, 630-241-1912. • 

M o v i n < j ' Profesionalus 
k r a u s t y m a s Č ikago je ir uz 

jos r i b ų . Paruoš iame 
n a m u s p a r d a v i m u i , 

isvezam«- senus da ik tus , 
š iukšles ir kt 

Te l (> JO 8 1 6 71 14 

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. 

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

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

namų t a t 708-612-9526. 

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

MOVTNG 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Teiau paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemes sklypą.Veltui 
Įkainoiu nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine, paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S 
* B U I L D E R S . I n e . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

G R A Ž I N A J O N A V I Č I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

mob. 708-203-5242 
jonaviclusOhome.com 

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

• Pensininkams nuolaida 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
V<*cMafc 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

S9lw» 

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

,3UD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767^655 Pg. 773-25HM96 

Fax 773-767-9618 

Kirpėja kerpa vyrus ir moteris, 
atlieka cheminį sušukavimą, 

dažo plaukus, antakius, 
blakstienas;-Susitarus, atvyksta į 

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

MTCI siūlo: 
2 mėn stomatologo padėjėjo 

kursus tik sekmadieniais, 
praktiką atliekant Amerikos 

biure, kuriame dirba skirtingų 
specialybių stomatologai. 

jums patogiu laiku. 
Išmoksite dirba kompiuteriu, 

sudaryti autobiografiją 
(reziume) ir daug kitų dalykų. 

Daugiau informacijos 
tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai. 

REAL ESTĄ IK agentūra 
Vilniuje teikia paslaugas perkant 

ar parduodant namus, butus ir 
žemės sklypus. Veltui įkainuoja 
nekilnojamą turtą, konsultuoja. 

pataria ir teisiškai sutvarko 
pirkimo-pardavimo dokumentus. 
Tel. Vilniuje: (370-2) 22-39-37. 

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

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

Oitiifc 
21. 

Accent 
Homefinders 

9201 S Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
BuMrwM (708) 423-9111 
Voce Mai (706) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
RM. 708-423-0443 -.ttidfL 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir pnemiesčiuose 

P a r d u o d a 

S iū lo i š n u o m o t i 

Vfrų ir fMterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas ir 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-233-64381. 

^ 

Nebrangiai montuoju 
automobilines apsaugos bei 

stereo sistemas. 
Tel. 773-502-1570. 

Vilniuje (Antaviliai) 
parduodamas 2 kambarių 

butas. Šalia ežeras ir miškas. 
TeL773-376r8543*. 

Išnuomojamas didelis vieno 
miegamojo butas prie 63-čios 
ir Kolmar gatvių. Skambinti 

tel. 773-284-0100. 

• 

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 

•ašarą 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 S t 

Douglaston,NY 11563 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL* 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTIST0URS.COM 

I š n u o m o j a m a s 
a p š i l d o m a s 4 k a m b . 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. + „security" 
T e l . 773-434-4543 

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

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

Parduodamas 3 kambarių 
butas Kaune, prie didžiųjų 

klinikų. TeL 773-581-7475. 
Skambinti po 8 vai.vakaro. 

į v a i r ū s 

• 

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 reąuired. 
We offer positionas ir many locations for 

CNC programmers and operatore 
certified Forklifė Operatore, Loading/Unloading 
Shipping/receiving 
industrial machines se t up and operatore 
maintenance mecha ics 
general labos — assemblers 
weldere — Quality Controllere 
Telemarketers — General Office. 

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

(630) 920-0238. • i 

I • • * " , ' . mmmuoK 

4738 W . 103 rdST 
OAK LAWN.IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWVVMAZEIKA.COM 
t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

IBKOT&fir HNStDIKANCIE A O S H C Y 
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 

VdUonuc 
1921 m. 

8900 S O U T H AflCHKR RO/i>. W)U.O«r/ SPRINGS, l u n o i s T E I 708.839.1000 

pokvlių salta-tinka įvairioms nrommu 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 Iki 40 sveCių 

/NMlMDr/vom 

40 Iki 60 svečių. 

a t i o it 1 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iri 13S svečių 

fUMrSjtfm 

125i*M7£«veCių 

HMrtrtifH 
225 jq 550 avegrų 

http://www.ldpost.com
http://www.scandlnavtan.net
mailto:amikulis@usa.com
http://jonaviclusOhome.com
mailto:info.estate.w3@takas.lt
http://WWW.VYTIST0URS.COM
http://LAWN.IL
http://WWVVMAZEIKA.COM
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruoiu: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkJt ienė 
2711 VVest 71 $t Street, Chkago, Illinois 60629 

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

AR JŪSŲ GAISRO APDRAUDA YRA 
PAKANKAMA? 

Mes visi manom, kad gaisro 
nelaimė mums niekada neat
sitiks, tai atsitinka tik ki
tiems. Tačiau labai greitai ga
lime bttti tie Juti". Todėl, 
apdraudžiant nuosavybe nuo 
gaisro, atkreipkite dėmėsi i 3 
apdraudos galimybes: 

1. Namo atstatymo kaina 
— „Replacement Coet". Tai 
apdrauda, kuri moka už suga
dintą nuosavybe, be jokio at
skaitymo ir ribojasi aukščiau
sia dolerių suma. 

2. Praplėsta atstatymo 
kaina — „Eztended rėpla-
cement cost". Tokia apdrau
da padengia išlaidas iki tam 
tikro procento viri numatytos 
ribos. Ją būtų verta įsigyti 
užuot „guaranteed replace-
ment cost" — garantuotos at
statymo išlaidų padengimo ap
draudos. Tokia apdrauda ap
saugo nuo tokių dalykų, kaip 
staigus kainos pakilimas, ka
da gali trūkti statybos me
džiagų. 

3. Faktiškai atstatymo 
kaina — «Actual Replace-
ment Cost". Tai apdrauda, 
pagal kurią apsidraudęs gau
na sumą, atitinkančią suga
dintos nuosavybės atstatymo 
kainą, atėmus nuosavybės nu
vertinimo sumą (depreciation). 

Jūs turėtumėte apdrausti 
savo namus tokia suma, ku
rios reikėtų atstatyti jūsų na
mui, jei jis būtų sugriautas — 
sudegęs. Jei neturite pakan
kamos apdraudos, jūsų ap
draudos bendrovė gali mokėti 
tik už ~dalf padarytos žalos. 

Greitam apskaičiavimui, 
kiek reikėtų pinigų atstatyti 
jūsų namą, padauginkite vieti
ne namų atstatymo kainą i i 
jūsų namo kvadratinių pėdų 
dydžio. Kad sužinotumėte na
mų atstatymo kainas savo 
apylinkėje, susisiekite su vie
tine statybininkų draugia. 

Čia keletas dalykų, kurie 
nusprendžia jūsų namo atsta
tymo kainą: 

1. vietinės statybos išlaidos; 
2. jūsų namo dydis — kiek 

yra kvadratinių pėdų; 
3. kokios yra jūsų namo sie

nos, ar plytų, akmenų, ar me
dienos; 

4. kokio stiliaus yra jūsų 
namas: „ranch", „coloniaT, ir 
pan.; 

5. kiek name yra vonios ir 
kitų kambarių; 

6. kokios rūšies yra jūsų sto
gas; 

7. kiti namo priedai — prie 
namo prijungtas garažas, ži
dinys, išorinės dekoradjos ir 
U. 

Yra ir kiti būdai sužinoti, ar 
esate pakankamai apsidrau
dęs. 

Patikrinkite savo apdrauda 
ir palyginkite jos sumą su kas
met kylančiomis statybos kai
nomis. Pasiteiraukite pas savo 
apdraudos agentą ar apdrau
dos ištaigoje, ar negalėtumėte 
pridėti .inflation guard dau-
ss" — apsaugos nuo infliacijos 
klauzule prie savo apdraudos. 
Tai automatiškai pakelia na
mo kainos ribą, kada jūs at
naujinate savo apdrauda. Ta 
suma bus tokia, kokia yra 
namų statybos kaina jūsų 
apylinkėje. 

Patikrinkite statybinius ko
dus (building codes) savo apy
linkėje. Statybiniai kodai rei
kalauja, kad pastatai atitiktų 
minimumą nustatytų namų 
statymu standartų. Jai jūsų 
namas yra labai apgadintas, 
jums gali tekti j) atstatyti pa
gal naujus standartus, kuria 

gali pareikalauti pakeitimų 
plane ir medžiagos. Tokie pa
keitimai gali daugiau kainuo
ti. Paprastai namų apdraudos 
(home owner8 insurance), net 
ir garantuojančios atstatymo 
kainą, nemokės už šias papil
domas išlaidas — pritaikymą 
naujiems standartams. Bet 
kai kurios apdraudos ištaigos 
siūlo .endorsment" — priedą, 
kuris užmoka nustatytą sumą, 
toms pakilusioms išlaidoms pa
dengti. (.Endorsment* yra for
ma pridėta prie apdraudos, 
kuri pakeičia, ką apdrauda 
dengia). 

Neapdrauskite namo tik pa
gal rinkos kainą (market va-
lue). Jūsų namo atstatymo 
išlaidos gali būti didesnės ar 
mažesnės, negu ta kaina, ku
rią mokėjote už namą, arba ta 
kaina, už kurią namą galė
tumėte parduoti. 

Kai kurie bankai reikalauja, 
kad iaigytumėte namo ap
drauda, apmokančią ir jūsų 
paskolą. Pasitikrinkite, ar ta 
apdrauda dengia ir namo at
statymo kainą. Padidinkite 
nustatytą kainos ribą (Jimit") 
savo apdraudoje, jei padarėte 
namo pagerinimų ar priestatų 
prie namo. Čia keletas pata
rimų, kaip apdrausti asme
nišką turtą: 

1. „Replacement cost" ap
drauda, kuri moka dolerinę 
sumą, reikalingą pakeisti su
gadintą daiktą tokiu pačiu ar 
panašiu, nenuskaitant nu

sidėvėjimo (without deduetion 
for depreciation). 

2. Apdrauda, pagal kurią 
gaunama pinigų suma yra lygi 
sugadinto daikto pakeitimo 
kainai minus „depreciation". 
Reikia žiūrėti, kad apdraudos 
dokumentuose aiškiai būtų 
parašyta, kad nuosavybė yra 
draudžiama tiek, kiek kainuos 
ją pakeisti — „replacement 
value". Jei to nėra pažymėta, 
tai bus mokama tik „for actual 
cash value". 

Ką daryti po gaisro 
Padarykite smulkų visų su

gadintų ar sunaikintų daiktų 
sąrašą. Neišmeskite sugadinto 
turto tol, kol jo nepamatė 
draudimo agentas (adjuster) ir 
neįvertino nuostolių. Naudo
kite nuotraukas ir invento
riaus sąrašus, kad padėtu
mėte draudimo agentui įver
tinti nuostolius. Čia reikia pri
minti, kad < būtinai reikia 
turėti savo asmeniškos nuosa
vybės inventoriaus sąrašą, vi
deo ar nuotraukas. Tai reiktų 
laikyti banko seifo dėžutėje, ar 
pas giminę, draugą, kad nesu
degtų. 

Saugokite išlaidų sąskaitas, 
kurios susirenka, gyvenant ki
tur, namui apdegus ar sude
gus , taip pat ir normalias 
sąskaitas bei laikino remonto 
sąskaitas . Saugokite tas są
skaitas , kad gautumėte iš ap
draudos už tai atlyginimą. 
Nesi le iskite būti skubinamas 
pasirašyti remonto sutartį. 
Dėl remonto — atstatymo de
rėkitės tik su gerą vardą tu
rinčiais kontraktoriais. Jei ne
pažįstat patikimų kontrakto-
rių, paklauskite savo draudi
mo agento, „Better Business 
Bureau" arba vietinės „Cham-
ber of Commerce", kad jie re
komenduotų patikimą ir ge
rą kontraktorių. 

Bus daugiau 

Mirus Lituanistikos Seminarų lektorei 
mūsų brangiai mokytojai 

A.tA. 
ILONAI GRAŽYTEI 
MAZILIAUSKIENEI 

reiškiame gilią užuojautą jos artimiesiems, 
d r a u g a m s ir k o l e g o m s ir kartu l iūdime. 

Buvę Lituanistikos Seminarų studentai 

Sigita Balzekienė 
Vida Kuprytė 

Kornelijus Jazbutis 
Laima Sidrytė-Aleksienė 

ir Vainis Aleksa 

DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 8 d., šeštadienis 

A. t A. 
STASĖ SIRTAUTAS 

Mirė 2001 m. rugsėjo 6 d., 7:10 vai. ryto, sulaukusi 86 
metų. 

Gyveno Burbank, IL, anksčiau Detroit, MI. Gimė 
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 

Nuliūdę liko: duktė Nijolė su vyru Stasiu Bikulčiu, 
nnflkp' Algirdas, Eugenijus su žmona Keena, proanūkai 
Daniel ir Brian, sesuo Stefanija Kalvaitis bei kiti giminės, 
gyvenantys Kanadoje ir Detroite, MI. 

Velionė pašarvota sekmadienį, rugsėjo 9 d. nuo 1 v.p.p. 
iki 6 v.v., Bauža laidojimo namuose, 1930-25,h St., Detroit, 
ML Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 10 d. Iš laidojimo 
namų velionė bus atlydėta į St. Anthony bažnyčią, kurioje 
10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Holy Sepulchre kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

F QOAL rmiNim, INC. 
Programos ir dėstytojai yra patvirtinti IL valstijos 

Švietimo tarybos 

4728 VV. Oakton, Skokje, IL 60076 
Galimas nemokamas mokslas 

T«i. 847-668-1580 
Fax. 847-668-1583 

Mokymo centras OOAL TRA1NINO a**) nauja. 
patvirtinta. 
.kursą! 

MEDICININIŲ IR DRAUDIMO 
SĄSKAITŲ SPECIALISTAS 

Tiems, kurte prarado dvbą ar luH i 

10 v x — 7 v.v. (I-V) 
9 v.r. —12 v.p\p. (VI Ir VU) 
E-mafc www.younjoal.oofn 

DRAUGAS lietuvybės švyturys ir sargas! 

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

AiwaysWithT(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 JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

8015 VV. 79 St Justfoe, IL 60456; Tel. 706-594-6604 i 

- v-

Jūs siųskite pinigus namo, 
o VYestern Union* 

išsiųs Jums 
fotoaparatą 

Pasidalink ypatingais gyvenimo 
momentais su savo mylimaisiais užjūryje. 
Pasiųsk dvi pinigines siuntas per VVestem 
Union Money Transfer i5 JAV i 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! 

UETUVUi LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

4330 So. Califomia 10727 S. Pulaski Rd. 
5048 S. Archer Ave. 

5300W.95 8t. 
OakLavra, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

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

A L L P H O N E S 
1-773-523-0440 

smulkesnė informacija 

1-800-325-6000 

V V E S T E R N M O N E Y 
U N I O N T R A N S F E R 

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje*" 
i U IT « — X mm m m H Miliui 

> anam *amu aa — i— mmf 
• naiųulmn Ptm*fmt IĮMUĮI 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALLPHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALLPHONES 
CHICAGO 1-77S-47S-2S45 

NATIONWIDB TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1 -800-994-7600 
r.petka«funeralhomes.coin 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAU LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
WESTCHESTER, 10601 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1-708-652 5245 

http://www.younjoal.oofn
http://www.alwayswithflowers.com


8 DRAUGAS, 2001 m. rugsėjo 8 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Prašome NATO peticijas j 
ALTO būstinę (6500 S. Pula-
ski Rd.) grąžinti šiandien, šeš
tadienį. Peticijas numatyta 
įteikti šį pirmadienį Baltuo
siuose rūmuose. Norintys peti
cijas pristatyti sekmadienį, 
turi kreiptis tel. 708-447-9319. 
ALTas dėkoja visiems už daly
vavimą sėkmingoje NATO pe
ticijų akcijoje. 

I Lietuvių operos šeimą 
kviečiami įsijungti visi, kas 
mėgsta ir gali dainuoti. Lietu
vių operos valdybos pirminin-' 
kas Vaclovas Momkus prane
ša, kad pirmoji operos choro 
repeticija vyks penktadienį, 
rugsėjo 14 d., 7:30 val.v. Jau
nimo centre. Prieš repeticiją 
choro muzikos vadovas maes
tro Alvydas Vasaitis ir valdy
bos nariai supažindins su ope
ros veikla ir šį sezoną statoma 
G. Donizetti opera „Lucia di 
Lammermoor". 

„Draugo" redakcijoje lankėsi šve
d a s U Lietuvos - kunigas Rimvy
das Adomavičius 

Šiluvos atlaidų novenos 
dienomis Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje 
kun. Rimvydas Adomavičius 
sakys pamokslus lietuvių kal
ba visą savaitę iki kito šešta
dienio - kasdien 9 val.r. ir 
6:30 val.v. (šeštadieniais - 5 
vaLv.), sekmadieniais - 8 vai. 
& * 10:30 val.r. Kun. R. Ado
mavičiaus parapijos Lietuvoje 
- Jurbarko rajone, tai - Vieš
vilės, Smalininkų ir Vilkyškio 
parapijos, kuriose kunigas 
daugiausia dirba su vaikais, 
jaunimu (pats kunigas kilęs iš 
Tytuvėnų, esančių netoli gar
siosios Šiluvos). Jis yra su
būręs vaikų dainų ir šokio an
samblį, jaunimo teatro grupę, 
laisvalaikiu ne tik mėgsta 
skaityti, bet ir rašyti poeziją 
bei prozą. Ne kartą kunigo kū
ryba galėjo džiaugtis rajoninio 
laikraščio skaitytojai. 

DON VARNO AMERIKOS 
LEGIONO POSTO 
SUSIRINKIMAS 

Don Varno Amerikos legiono 
postas Nr. 986 ir pagalbinis 
moterų vienetas naujus valdy
bos narius įvesdins šeštadie
nį, rugsėjo 15 d., 3 val.p.p. 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st Str. 

2002 metų valdybą sudaro: 
komendantas Clifford Glass, 
1 komendantas Julius Linta-
kat>, 2 komendantas John 
Yerkes, sekretorius Edward 
Pocius, iždininkas Joseph Sta
naitis, kapelionas Vitas Paš-
kauskas bei kiti valdybos na
riai Bruno Mikėnas ir Robert 
Witas. Įvesdinimo apeigas at
liks Vitas Paškauskas, Lad 
Boblak ir John Thompson. 

Moterų vieneto valdybą su
daro: pirmininkė Cynthia Paš
kauskas, 1 vicepirmininkė 
Kathryn McKevitt, 2 vicepir
mininkė Antoinette Glass, 
sekretorė Rita RadclifT, iždi
ninkė Valeria Stanaitis, isto
rikė Dorothy Dubinski, kape
lione Stephany Kasputis, vė
liavų nešėjos Lucille Shotas, 
Rita RadclifT ir Dorothy Du
binski. Įvesdinimo apeigas at
liks Ann Shulmistras, Gail-
wyn Starr ir Carol Dulinski. 

Vytauto Didžiojo saulių 
rinktinė įsigijo viso stalo bi
lietus į „Draugo" pokylį, ku
ris rengiamas rugsėjo 30 d., 
sekmadienį, Martiniąue poky
lių salėje. Į „Draugo" šventę-
atvykite ir jūs. Šokiams gros 
broliai Švabai, o meninėje pro
gramoje - siurprizas. Pokylis 
prasidės 5 val.p.p. - veiks at
gaivos baras, 6 val.v. - karšta 
vakarienė. Bilietus įsigykite 
„Draugo" administracijoje. 

Meno mokyklėlės (Čika
gos, J O mokslo metų pradžia 
- šeštadienį, rugsėjo 8 d. Re
gistracija - tuoj po Čikagos li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų atidarymo. Smulkesnė 
informacija tel. 630-624-1247. 

Santaros-Šviesos 48-aja-
me suvažiavime š. m. rugsė
jo 8 d., šeštadienį, Zenonas 
Rekašius kalbės tema „Sate
litinis Lietuvos 1941 metų mo
delis". 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" rugsėjo 12 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ta
lentų popietė. Dalyvaus gra
žus būrelis talentingų, įvai
raus amžiaus trečiadienio po
piečių lankytojų. Maloniai 
kviečiami klausytojai (nes 
kaip gi be gausios publikos?). 
Išgirsime poezijos, dainų ir 
muzikos bei pasigėrėsime 
mezginiais, medžio drožiniais. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami „Seklyčioje" įdomiai 
praleisti popietę. Atvykite! 

Kovo 11-osios lituanis
tinės mokyklos naujų moks
lo metų pradžia - rugsėjo 15 
d. 10 val.r. Visus užsiregistra
vusius ir dar norinčius užsire
gistruoti bei mokytis lietuvių 
kalbos kviečiame atvykti šiuo 
adresu: River View Elemen-
tary School, 2997 Bronk Road, 
Plainfield, IL. Smulkesnė in
formacija tel. 708-458-5391, 
630-554-9578. 

Lietuvos konsulatas Či
kagoje ir Amerikos Lietuvių 
Taryba kviečia visuomenę į 
Lietuvos kariuomenės vado 
generolo majoro Jono Kron-
kaičio pagerbimą, kuris vyks 
penktadienį, rugsėjo 28 d., 
Čikagos miesto centre. Pager
bimo pietūs ir J. Kronkaičio 
paskaita anglų kalba vyks is
torinėse „Chicago Athletic As-
sociation" patalpose, 12 South 
Michigan. Priėmimas prasidės 
11:30 val.r. Pietų kaina - 30 
dol. Vietas užsisakykite ALTo 
būstinėje, 6500 S. Pulaski 
Road, Chicago, IL 60629; tel. 
773-735-6677, fax 773-735-
3946; e-paštas 

AltCenter@aol. com 

Rašytojas Kazys Saja 

Rugsėjo 13 d. į Čikagą at
vyksta rašytojas Kazys Saja -
pjesių, dramų, komedijų, ap
sakymų ir apysakų autorius. 
Susitikimas su rašytoju ir vys
kupo Motiejaus Valančiaus gi
mimo jubiliejaus minėjimas 
vyks rugsėjo 15 d., šeštadienį. 
7:30 val.v. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. Rengi
nį organizuoja LB Lemonto 
apylinkė ir LB Kultūros tary
ba. Bus įdomi žemaitiška me
ninė programa, o po to - vai
šės. Visuomenė tiek iš Lemon
to, tiek iš Čikagos nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti, nes kito 
vysk. M. Valančiaus minėjimo 
šioje apylinkėje nebus. 

Jaunime, antradieniais ir 
ketvirtadieniais Lemonte, 
PLC, vyksta šokių repeticijos. 
Šokame tautinius (Lietuvos 
Vyčiai) ir sportinius („Svaja"? 
šokius. Jei nori susirasti nau
jų draugų, išmokti taisyklin
gai šokti, ateik! Pradžia - 8 
val.v. 

Lietuvių kalbos pamokos 
- Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje! Šeštadieniais nuo 
10:30 val.r. iki 12 vai. nuo 
rugsėjo 15 d. iki spalio 20 d. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd.) 
ruošiamos lietuvių kalbos pa
mokos suaugusiems. Informa
cija ir išankstinė registracija 
lietuvių kalbos pamokoms 
skambinant tel. 773-582-6500. 
Muziejus veikia kasdien, taip 
pat ir savaitgaliais, nuo 10 
val.r. iki 4 val.p.p. 

Radijo laidos „Studijos 
R" rengiamas trečiasis muzi
kos festivalis šį sekmadienį, 
rugsėjo 9 d., 12 vai. Jaunimo 
centre (5620 S. Claremont) 
prasidės šv. Mišiomis. kurias 
aukos kun. Jaunius Kelpšas ir 
kun. Kazimieras Ambrasas. 
Po to Jaunimo centro apatinė
je ir didžiojoje salėse gros ir 
dainuos Čikagos ir apylinkių 
lietuvių muzikantai, vyks šo
kiai, žaidimai, konkursai, o 
ramesniam pabendravimui 
bus skirta kavinė. 

Mėgstate dainuoti? Įsijun
kite į „Dainavos" ansamblio 
narių gretas! šio mišraus cho
ro repeticijos vyksta antradie
niais 7:45 val.v. Pasaulio lie
tuvių centre. Lemonte, apati
nėje salėje. 

Ateitininkų namams Ni
jolė Palubinskienė padova
nojo savo sukurtą paveikslą, o 
Algimantas Kezys - savo me
ninę fotografiją. Šiuos darbus 
galėsite bandyti įsigyti tyliųjų 
varžytinių metu per Ateitinin
kų namų pokylį, kuris rengia
mas ypatingo vajaus užbaigi
mo proga norint finansiškai 
paremti didelį namų remontą, 
keičiant stogą, langus ir kt. 
Pokylis vyks rugsėjo 22 d. 
Vietą užsitikrinkite paskambi
nę Irenai Polikaitienei tel. 
630-257-2022 arba Dainai Si-
liūnienei tel. 630-852-3204 ir 
e-paštu dsiliunas @aol.com 

Tautinių šokių grupės 
Lietuvos Vyčiai sezonas jau 
prasidėjo. Kviečiame visus 
prisijungti ir kartu įsilieti į 
šokio sūkurį! J vaikų grupę 
priimame vaikus nuo 6 metų 
iki 11 metų. į jaunių grupę -
nuo 12 iki 17 metų. Repetici
jos vyksta trečiadieniais nuo 
6:30 val.v. iki 7:45 val.v. (vai
kų grupė) ir nuo 7:45 val.v. iki 
9 val.v.v. (jaunių grupė) Pa
saulio lietuvių centro žemuti
nėje (ne sporto) salėje, 14911 
127 Str., Lemont. 

Ten - kelias į Jaunimo centrą, j Vy
tauto Kernagio koncertą! Dieviško 
Kryžiaus Lietuvos benamių para
mos fondas visus kviečia i labdaros 
koncertą sekmadienį, rugsėjo 16 d., 
3 val.p.p. Bilietai gaunami „Sekly
čioje" ir PLC po 11 val.r. šv. Mišių. 

Draugo fondo 2001 m. rudens vajaus laiškų siuntimo talkininkai. Iš kaires sėdi: Ona Gradinskienė, Salomėja 
Daulienė, Ona Stenuliene, Michalina Bikulcienė, Juzė Ivašauskienė, Sofija Plenienė if Alfonsas Krumplewski. 
Stovi: Vytautas Prialgauskas, Mindaugas Baukus, Stefa Prialgauskienė, Jurgis Vidžiūnas, Aleksas Smilga, Bro
nius Bikulčius, Algirdas Čepėnas, Pranas Totoraitis, Aldona Totoraitienė, Antanas Valavičius, Jonas Vyšniaus
kas ir Bronius Juodelis, DF iždininkas ir pirmininkas. J o n o Kuprio nuotr. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

C H I C A G O , IL 60629 

TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

PRASIDĖJO DF RUDENS VAJUS 
Mokyklų skambučiai skel

bia, kad jau pasibaigė vasaros 
atostogų metas su kelionėmis 
ir malonumais gamtoje. Ru
dens vėjas jau švilpauja nuno
kusių obuolių ir kriaušių ša
kose ir visus kviečia į vaišes 
soduose ir daržuose. 

Pasidalinti rudens dovano
mis visus kviečia ir Draugo 
fondas, š.m. rugsėjo 5 dieną iš
siuntęs rudens vajaus laiškus 
visiems „Draugo" skaitytojams 
Amerikoje ir Kanadoje. „Drau
go" skaitytojų yra ir kitur pla
čiame pasaulyje. Jų yra ir Lie
tuvoje. Draugo fondo rudens 
vajaus laiškai jų nepasieks. 
Tačiau visi jie kviečiami pa
remti savo įnašais Draugo fon
dą per rudens vajų nuo š.m. 
rugsėjo 5 dienos iki š. m. gruo
džio mėnesio galo. 

Jau aštuoni pavasariai ir 
tiek pat rudenėlių „nubanga
vo" Draugo fonde. Pirmieji va
jai su savo dolerių „bangomis" 
siekė daugiau kaip šimtą 
tūkstančių. Paskutinio pava
sario vajaus „bangos" nepa
siekė nei dvidešimt tūkstan
čių, kurių dar labai trūksta 
norint pasiekti tokį DF kapi
talo lygį, kurio uždarbis, in
vestuojant į šiuo metu nusmu

kusią investavimų rinką, pa
tenkintų vis augančius „Drau
go" leidybos poreikius. Metinė 
dienraščio „Draugo" leidyba 
pareikalauja daugiau kaip vie
no milijono dolerių išlaidų. Iš 
prenumeratų 2000 metais 
„Draugas" gavo 427,600 dole
rių. Skelbimai ir knygynas at
nešė 236,933 dolerius. Aukų 
buvo 65,661 doleris. Renginiai 
ir leidiniai davė 70,735 dole
rius pajamų. Spaustuvė davė 
197,378 dolerius pajamų. Vi
sos išlaidos, įskaitant amorti
zaciją, siekė 1,090,544 dole
rius. O kas būtų padengęs pa
jamų trūkumą — 72,237 do
lerius, jei nebūtų Draugo fon
do? Reikia žinoti, kad „Drau
go" leidybos išlaidos 1994 me
tais buvo 1,070,233 doleriai 
arba tik apie 20,000 dolerių 
mažiau negu 2000 metais. Per 
tuos šešerius metus pašto, po
pieriaus ir priemonių kainos 
pakilo daugiau negu dvigubai. 
Tas parodo, kad dabartinė 
„Draugo" leidyba atliekama 
labai taupiai. 

ištvermingi DF 
talkininkai 

Per aštuonerius Draugo fon
do veiklos metus jo vajų di

džiausias darbas buvo laiškų 
išsiuntimas visiems „Draugo" 
skaitytojams Amerikoje ir Ka
nadoje. Nuo pat Draugo fondo 
pradžios susidarė labai šau
nus pareigingų savanorių — 
laiškų siuntėjų būrys, visą 
siuntimo darbą tvarkant koor
dinatoriui Antanui Valavičiui 
ir talkininkams bei nuolat 
priešpiečius paruošiant Onai 
Gradinskienei ir Viktorijai Va-
lavičienei. Visiems priklauso 
didelė Draugo fondo padėka. 
Draugo fondo laiškų siuntimo 
vajuose 2001 metais dalyvavo 
šie' talkininkai: Mindaugas 
Baukus, Olimpija BauMenė, 
Michalina Bikulcienė, Bronius 
Bikulčius, Valerija Čepaitienė, 
Algirdas Čepėnas, Salomėja 
Daulienė, Ona Gradinskienė, 
Juzė Ivašauskienė, Aurelija 
Kriaučiūnas, Alfonas Krump-
lewski, Elena Majauskienė, 
Kazys Majauskas, Vaclovas 
Momkus, Sofija Plenienė, Vy
tautas Prialgauskas, Stefa 
Prialgauskienė, Natalija So-
deikienė, Ona Steniulienė, 
.Aleksas Smilga, Aldona Toto
raitienė, Pranas Totoraitis, 
Antanas Valavičius, Viktorija 
Valavičienė, Jurgis Vidžiūnas, 
Jonas Vyšniauskas ir Stasys 
Žilevičius. 

Laiškai išsiųsti. Visi prašo
mi į juos atsiliepti atsiunčiant 
didesnį ar mažesnį įnašą 
Draugo fondo 2001 m. rudens 
vajui. 

Fondo iždininką* 

Rugsėjo 9 d. šiame krašte švenčiama Senelių diena - tačiau Dalios Gedvi
lienės vaikų ansamblis „Lakštutė" linksmins ne tik vyresniuosius, bet ir 
visus kitus atvykusius ( tą dieną | „Studijos R" rengi.-inią muzikos festi
valį Jaunimo centre. 
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• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savingg, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A 4 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6600 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-681-4030. 

• A.a. dr. Jadvygos Gi-
neitienėg atminimą pagerb
dama, The Dr. John W. Flory 
Foundation (Dayton, OH) au
kojo $4,000 padėti sunkiai 
sergantiems ligoniams Lietu
voje. Reiškiame gilią užuojautą 
velionės artimiesiems. Nuošir
džiausiai dėkojame aukoto
jams. Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Boz 88, Palos Heights, EL 
60463. Tel. 773-238-1536. Tsz 
ID#36-3810693. 

• Pr ie i užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St, Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir 1.1. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip4 jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. LiUja ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

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

• Buhalterijos/revizijos 
įstaigai Oak Lawn apylin
kėje r e i k a l i n g a s tarnau
tojas, gerai mokantis anglų ir 
lietuvių kalbas. Pageidautina 
Amerikos buhalterijos sistemos 
supratimas. Taksų pildymo 
laikotarpiu reikalinga dirbti 6 
dienas savaitėje. Taksų sezonui 
pasibaigus, darbo valandos gali 
sumažėti iki 15 valandų sa
vaitėje. Atlyginimas pagal 
patyrimą. Tel. 708-424-4425. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams^ bei 
vaikams su negalia, daugia
vaikėms šeimoms ir studen
tams Lietuvoje. Aukojo: a.a. 
B r o n ė s G r u o d i e n ė s atm. 
Aleksandras ir Genovaitė Pie
niai $10 bei Petras Jadviršis 
$10; a.a. Vi ta l io Umbraso 
atm. Antanas ir Elena Laurent 
$10 bei Arthur ir Donna Schi-
ller $125; a.a. Teresės Tre
č iok ienės atminimui vietoje 
gėlių Benediktas ir Gražina 
Mačiuikos $50; anoniminiai 
$40 K. atm.; Margarita Va
liukas $50 už invalido berniuko 
Edmo paveikslą. Labai ačiū! 
„Saulute", 419 Weidner Rd., 
BufYalo Grove, IL 60089. TeL 
647-537-7949. E-mail: 
DONATASTOAOL.COM Ta* 
IDt 36-3003339. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• „Diev i ško Kryžiaus" 
Lietuvos benamių paramos 
fondas dėkoja už aukas padėti 
Lietuvoje vargingiausiai gy
venantiems. Aukojo: Laima ir 
Daivid Braune $100, Anita ir 
dr. Gedas Grinis $25, Ramunė 
ir Vincas Lukas $50, Daina ir 
dr. Donatas Siliūnas $100, 
Patrick ir Mary Pat Hamilton 
$100, Janina ir John Nalis $25, 
Ramoną ir Ken Indą $15, Aud
ronė ir dr. Vaclovas Jagiella 
$25, Joana Drukteinis $150. 
Nuoširdžiai dėkojame. „Die-, 
vi lko Kryžiaus" fondas („Di-
vine Crose" fund) 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, EL 
60089. TeL 847-537-7949 arba 
847-541-3702 (su atsakovu 
arba f a k s u ) . E-mail: 
DONATA8TOAOL.COM Tax 
DM 36-3097269. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATU 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 Ave., Chi
cago, DL. 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas; 

IMIGRACINĖS TEI8Ė8 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
TeL 312-580-1217 

135 S UStlle #2300 Chiafo.IL 60603 
Gulimo* kongulUqj« faiUdicnuM 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

46S6W.638tav* 
Chka«o,IL 80639 

(Skanu gatvės nuo .DraosjD") 

Tel. SSO-tr? M9a I M — IL 
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ADVOKATAS 
CtNTAJtAS P. ČEPfelAS 

TeL 773-562-4500 
Vakndoai 

DarboTsi.Bt»8vr.{klf v.v. 
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