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Konservatoriai netrukus 
išsiaiškins santykius su kitomis 

partijomis
sakė

Prezidentas padėkojo JAV ir 
Kanados lietuviams

Vilnius, liepos 3 d. (BNS) 
— Seimo pirmininko pavaduo
tojai Andrius Kubilius ir Arvy
das Vidžiūnas tikisi, kad ru
denį jau bus suderinti koali
ciniai santykiai su krikščio
nimis demokratais bei centris
tais.

A. Kubilius spaudos konfe
rencijoje penktadienį pranešė, 
jog šią savaitę konservatoriai 
susitiko su krikščionių demo
kratų vadovybe ir derino koa
licijos sutarties nuostatas.

1996 m. lapkričio 20 d. pasi
rašytą koalicijos sutartį krikš
čionys demokratai ėmė svars
tyti, kai po prezidento rin
kimų formuojant atnaujintą 
vyriausybę, švietimo ministru 
buvo paskirtas ne jų, o konser
vatorių atstovas.

• Konservatoriai iki rudens 
sesijos ketina išsiaiškinti ir 
santykius su Centro sąjunga 
(CS). „Turime atsakyti į klau
simą, ką reiškia, jog turime 
centristų ministrų, bet salėje

Tobulesni įstatymai padidintų 
teismų populiarumą

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) — 
Ketvirtadienį, lankydamasis 
Aukščiausiame teisme, kur 
susitiko su jo pirmininku Pra
nu Kūriu ir teisėjais, prezi
dentas Valdas Adamkus sakė, 
kad mažą -teismų populia
rumą visuomenėje galėtų pa
kelti geri įstatymai.

Pasak prezidento atstovės 
spaudai Violetos Gaižauskai
tės, pokalbio dalyviai kaip vie
ną svarbiausią nepasitikėjimo 
teismais priežastį įvardijo 
chaotišką įstatymų leidybą.

Ji pažymėjo, kad neretai įs
tatymų leidėjai nepaiso Au
kščiausio teismo pasiūlymų 
bei pastabų ir priminė, kad 
šią savaitę nebuvo atsižvelgta 
ir į V. Adamkaus nuomonę dėl

Buvęs ministras prašo 
sustabdyti įstatymą

Vilnius, liepos 3 d. (BNS) 
— Seimo narys, buvęs vidaus 
reikalų ministras Vidmantas 
Žiemelis paragino prezidentą 
Valdą Adamkų nepasirašyti 
Gyventojų turto ir pajamų de
klaravimo įstatymo.

Šią savaitę Seimas priėmė 
„Gyventojų turto ir pajamų de
klaravimo” įstatymo pakeiti
mus, kuriais atsisakoma vi
suotino piliečių pajamų ir tur
to deklaravimo.

V. Žiemelis mano, kad pri
imdamas šią nuostatą, Seimas 
padarė skubotą sprendimą, 
kuris suteiks galimybę nesą
žiningiems asmenims paslėpti 
neteisėtu, o neretai ir nusikal
stamu būdu įgytas pajamas ir 
turtą.

Penktadienį išplatintame 
parlamentaro pareiškime pri
menama, kad 1996 m. pabai
goje Seimas, patvirtindamas 
vyriausybės programą, nu
matė, jog nusikalstamumas 
bus mažinamas, be kita ko, 
įvedant visuotiną kasmetinį 
piliečių pajamų ir turto de
klaravimą.

Pagal šią nuostatą, visi pi
liečiai turėtų vienu metu de
klaruoti turtą bei pajamas ir 
negalėtų deklaruoti svetimo 
turto.

V. Žiemelis mano, kad esant 
tokiai tvarkai, nusikaltėliai ir 
kiti piktnaudžiautojai bei 
įstatymų pažeidėjai negalėtų

balsuojame skirtingai”,
A. Kubilius.

Konservatorių atstovai tvir
tino pasigendu ryžtingesnių ir 
aiškesnių opozicijos žingsnių, 
teikiant įvairius siūlymus ir 
„stabdant” valdančiosios parti
jos veiksmus. „Norėtumėme 
opozicijos cementavimosi”, sa
kė Seimo pirmininko pavaduo
tojas A. Vidžiūnas. Anot jo, 
valdančiajai koalicijai būtų 
maloniau matyti „ne ver
kiančią, o veikiančią” opozi
ciją.

Jis pastebėjo, kad pastaruo
ju metu opozicijos veiksmai 
tapo „vienspalviai”, nes Kon
stitucinis teismas labai dažnai 
naudojamas, kaip opozicijos 
teisinis instrumentas jos poli
tiniams tikslas pasiekti.

Kartu konservatorių atsto
vai mano, jog pastaruoju metu 
parlamente jau • yra mažiau 
„nuogo politikavimo”, o tari- 
mosi tradicija įgyja „vis di
desnį pagreitį”.

sprendimo riboti buvusių 
KGB darbuotojų teisę dirbti.

Antradienį priimtame įsta
tyme numatyta, kad preziden
to sudaryta komisija spręs, 
kam netaikyti įstatymo nuos
tatų. Vyriausybės vadovo nuo
mone, tokius sprendimus gali 
priimti tik teismas.

Po pokalbio prezidentas tei
gė, kad jis paliko „labai gerą” 
įspūdį, tačiau susitikimo pra
džioje V. Adamkus pasipiktino 
teismo salėje stovinčiu gele
žiniu narvu, kuriame posėdžių 
metu sėdi kaltinamieji. „Mane 
net supurto, pamačius jį”, pri
sipažino prezidentas. Jis teigė, 
„neįsivaizduojąs, kam teismo 
salėje reikalingas narvas, juk 
yra apsauga”.

registruoti nelegaliu būdu įsi
gytų automobilių, gyvenamųjų 
namų, akcijų, ir pajamų kitų 
piliečių vardu.

Konservatorius V. Žiemelis 
ragina prezidentą nepasi
rašyti įstatymo, o Seimui — šį 
reikalą iš naujo svarstyti ru
dens sesijoje.

Etikos komisija
prašo žiniasklaidos

padorumo
Vilnius, birželio 29 d.(Elta) 

— Žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisija paragino Lietuvos ži- 
niasklaidą nepažeidinėti žmo
nių teisių į privataus gyveni
mo paslaptį.

Eltai perduotame komisijos 
kreipimesi primenama, jog 
privataus gyvenimo paslapties 
apsaugą garantuoja Lietuvos 
įstatymai. Žurnalistų ir leidė
jų etikos kodekso nuostatos 
leidžia skelbti žinias apie pri
vatų gyvenimą tik tuomet, kai 
tos žinios susijusios su reikš
mingu visuomenės gyvenimui 
asmeniu, yra svarbios visuo
menei, ^,arba kai fiksuojami 
nusikalstami veiksmai”.

„Tuo tarpu Lietuvos žinia- 
sklaidoje nuolat skelbiamos 
žinios apie žmonių privatų gy
venimą, grubiai ir nepateisi
namai braunamasi į imtymių 
santykių sferą, ko užsienyje 
nesiryžta daryti net bulvari-

Prezidentas Valdas Adamkus (5-tas iš kairės) liepos 3 dieną prezidentūroje priėmė Pasaulio lietuvių dainų 
šventės rengėjus ir dalyvius. Svečių tarpe dalyvavo ir užsienio lietuviai (iš kairės) dr. Vitalija Vasaitienė, Darius 
Polikaitis (JAV), (4-ta iš kairės) Rita Karaziejienė (Kanada). Šalia prezidento stovi Kauno valstybinio choro va- 

(Elta)dovas, dirigentas Petras Bingelis.

Prasidėjo Pasaulio lietuvių 
dainų šventė

Vilnius, liepos 3 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus penktadienį vidudienį ati
darė Pasaulio lietuvių dainų 
šventę.

„Tegul dainos, šokių ir mūsų 
širdžių šiluma gaubia šią 
dainų šventę”, sakė valstybės 
vadovas.

.Po šių jo žodžių Daukanto 
aikštėje buvo pakeltos Lie- 
vos ir šventės vėliavos, o tau
tiškais drabužiais pasipuo
šusios moterys V. Adamkui 
įteikė grybų krepšį ir simbo
linį duonos kepalą.

Iškilmėse dalyvavęs Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis šventės dalyviams pa
linkėjo „geros dainos, skambių 
balsų ir kad nebūtų lietučio”.

Prieš tai V. Adamkus prezi
dentūros Baltoje salėje priėmė 
apie 300 šventės dalyvių. Jie 
Lietuvos vadovui įteikė Dainų 
šventės ženklelį su tautine 
juosta, taip pat padovanojo 
šventės simbolį — dirigento 
lazdelę.

„Dainos mumš* iki šiol išliko 
žmogiškumo laužas. Prie jo 
ugnies tauta glaudėsi ir didžio 
skausmo, ir didžio džiaugsmo 
atveju. Daina niekada nebuvo

Sulaikyta įtariamoji kun.
R. Mikutavičiaus dingimo byloje
Kaunas, liepos 3 d. (BNS)

— Kaune kęj;virtadienio vaka
rą sulaikyta įtariamoji kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus ir jo 
ypač vertingos meno kolekci
jos mįslingo dingimo byloje.

Per kratą įtariamosios kau
nietės Onos Daujotienės gy
venamoje vietoje rasta antik
varinių daiktų, ir dabar nu
statinėjama, ar jie nėra iš R. 
Mikutavičiaus kolekcijos. Įta
riamoji sulaikyta 48-ioms va
landoms. Nuo kratos radinių 
atpažinimo priklausys, ar pro
kuratūra prašys teismo leidi
mo ją suimti, BNS pranešė 
Kauno apygardos vyriausiasis 
prokuroras Gintaras Jasaitis.

nės spaudos leidiniai”, tvirtina 
komisija.

Todėl Žurnalistų ir leidėjų 
etikos komisija „apeliuoja į 
Lietuvos žiniasklaidos priemo
nių savininkų, redaktorių ir 
žurnalistų padorumą ir gerą 
valią, ragindama skirti žinias, 
kurias visuomenė turi žinoti, 
nuo žinių, vien tenkinančių 
miesčionišką smalsumą”.

tautą skaidantis veiksnys — 
visada tik telkiantis, guo
džiantis ir neleidžiantis iš

Įvykdytos Pasaulio banko 
sąlygos paskolai gauti

Vilnius, birželio 26 d. 
(Elta) — Finanų ministras Al
girdas Šemeta Pasaulio ban
kui (PB) išsiuntė laišką, ku
riame praneša, kad Lietuvos 
vyriausybė pritarė ir perdavė 
Seimui svarstyti Privačių pen
sijų fondų įstatymo projektą. 
Tai buvo paskutinė sąlyga, 
kurią turėjo įvykdyti Lietuvos 
valdžia, siekdama gauti an
trąją struktūrinio pertvarky
mo paskolos dalį, kad Lietuva 
įvykdė visas sutartas sąlygas, 
jog gautų struktūrinio per
tvarkymo paskolos antrąją dalį.

1996 m. spalį PB patvirtino 
80 mln. JAV dolerių paskolą 
Lietuvos - vyriausybei. Buvo 
nustatyta, kad ji turi būti 
skirta įgyvendinti ekonomikos 
reformų programą, padėti fi
nansuoti trumpalaikius kai 
kurių ekonomikos sričių per
tvarkymo kaštus, toliau per
tvarkyti valstybės ūkį rinkos 
ekonomikos pagrindu.

Pirmoji paskolos dalis — 40

58-erių metų O. Daujotienė 
jau anksčiau buvo atsidūrusi 
teisėsaugos akiratyje.

Prokuratūra šioje byloje 
taip pat domisi vyru, gyvenan
čiu Kauno Vilijampolės rajo
ne, bet jo rasti dar nepavyko.

Bylą dėl R. Mikutavičiaus ir 
jo kolekcijos dingimo iš polici
jos perėmė Kauno apygardos 
prokuratūra.

Lietuvos Rašytojų sąjunga 
penktadienį paragino „aukš
čiausias valstybės institucijas” 
imtis „pačių ryžtingiausių 
veiksmų”, kad būtų surastas 
kunigas ir poetas Ričardas 
Mikutavičius.

„Kunigas, teologas, poetas, 
Rašytojų sąjungos valdybos ir 
Etikos komisijos narys — sa
kydami šiuos žodžius apie R. 
Mikutavičių, prisimindami, 
kad dvasininkų luomo, mokslo 
ir kultūros žmonės Lietuvoje 
nuo seno gerbiami, — privalo
me pareikšti, kad nusikals
tamumas pasiekė baisų kraš
tutinumą”, sakoma penktadie
nį paskelbtame Rašytojų są
jungos pareiškime.

sikeroti užmarščiai”, sakė pre
zidentas.

Pasak jo, antrą kartą Lietu
voje vykstanti Pasaulio lietu
vių dainų šventė „sutelkia dai
nuojančią Lietuvą ir išeiviją”.

mln. dolerių — buvo suteikta 
iš karto po to, kai PB patvirti
no šios paskolos teikimo pro
gramą. Dalis šios paskolos 
buvo skirta Turto banko lik
vidumui palaikyti. Kita dalis 
— savivaldybėms, kurios to
kiu būdu galėjo grąžinti iš Lie
tuvos taupomojo banko gautas 
paskolas, panaudotas atsiskai
tant už sunaudotą elektros, 
šilumos energiją bei dujas.

Kitą struktūrinio pertvarky
mo paskolos dalį — dar 40 
mln. dol. — PB pažadėjo su
teikti vėliau, kai įsitikins, kad 
Lietuva sėkmingai vykdo pa
skolos sutarties sąlygas.

Neseniai Lietuvoje apsilan
kę aukšti PB pareigūnai tvir
tino, kad Lietuvos vyraiusybė 
sėkmingai įgyvendina savo 
programą, tikslingai naudoja 
PB suteikiamas lėšas, todėl 
nebus problemų suteikti an
trąją struktūrinio pertvarky
mo paskolos dalį.

Pasaulio bankas nuo 1992 
m. Lietuvai suteikė beveik 
300 mln. dolerių vertės pa
skolų ir finansavo dešimt pro
jektų.

* Lenkijos Seimas penk
tadienį vienbalsiai priėmė, įs
tatymą, įpareigojantį Lenkijos 
prezidentą patvirtinti 1996 m. 
kovo 5 d. pasirašytą Lietuvos 
ir Lenkijos sutartį dėl bendros 
valstybinės sienos. Lietuvos 
Seimas ją patvirtino 1996 m. 
liepą. (BNS)

„Baltic Challenge 98” pratybose dalyvaujantys kariai išbandė jėgas ne tik 
„mūšio lauke”, bet ir virvės traukimo varžybose. (Elta)

Vilnius, liepos 3 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus penktadienį susitikęs su 
Kanados ir JAV Lietuvių ben
druomenių vadovais padėkojo 
jiems už aktyvią užsienio lie- 
tuvijos veiklą, informuojant 
įtakingus abiejų valstybių po
litikus apie Lietuvos siekį in
tegruotis į NATO.

JAV Lietuvių Bendruome
nės pirmininkė Regina Naru- 
šienė sakė prezidentui, kad ji 
yra išsiuntusi visiems Ameri
kos senatoriams laiškus, ku
riuose pabrėžiama būtinybė 
pakviesti Lietuvą į NATO.

Liepos 15 d. sąjungos plėtros 
klausimai bus svarstomi spe
cialiame JAV Senato pako
mitečio gynybos klausimais 
posėdyje. R. Narušienė tikisi, 
kad jame bus liečiamas ir Bal

Prasidėjo kariniai mokymai 
,Baltic Challenge 98”

Combined Press Infor
mation Center pranešė, kad 
liepos 1 dieną Klaipėdos apsk
rityje prasidėjo didžiausios 
1998 m. tarptautinės pratybos 
„Baltic Challenge 98”, vyk
siančios bendradarbiavimo 
vardan taikos dvasioje.

Tai — didžiausios iki šiol 
rengtos pratybos ne tik Lietu
voje, bet ir Baltijos valstybėse.

„Baltic Challenge 98” praty
bos yra tapusios tradicinėmis,
1996 m. jos vyko Latvijoje, kur 
dalyvavo 800 karių iš Estijos, 
Latvijos, Lietuvos ir JAV;
1997 m. — Estijoje, kur daly
vavo 2,800 karių iš 8 valsty
bių.

Šiemet pratybose dalyvau
ja 5,000 karių iš 11 valstybių: 
Danijos, Estijos, JAV, Latvi
jos, Lenkijos, Lietuvos, Norve
gijos, Vengrijos, Vokietijos, 
Suomijos, Švedijos ir Jungti
nio Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos bataliono (BALBAT).

Pratybose dalyvauja 24 or
laiviai (13 iš jų — Lietuvos oro 
pajėgų) bei 16 laivų. Tai — 
sausumos, jūros ir oro pajėgų 
taikos pratybos.

„Baltic Challenge 98” bus 
siekiama vystyti bendradar
biavimą ir pasitikėjimą tarp 
mokymuose dalyvaujančių 
valstybių, vykdant skirtingų 
valstybių bei skirtingų kariuo
menės rūšių taikos operacijas. 
Bus mokomasi veiksmų tikri
nimo ir stebėjimo punktuose, 
sukarintos palydos sausumoje 
ir jūroje, veiksmų minų lau
kuose, medicininio, parašiu
tinio pasiruošimo, humanita
rinės pagalbos teikimo prin
cipų.

Šioms pratyboms priklauso 
dar dveji mokymai •— „Baltic 
Castle 98” (inžinerinės praty

tijos valstybių, tarp jų — Lie
tuvos — priėmimo į NATO 
klausimas.

„Tikiu, kad aiški išeivijos 
pozicija įpareigos senatorius 
tvirtai pasisakyti už Lietuvos 
priėmimą į organizaciją”, sakė 
R. Narušienė žurnalistams po 
susitikimo.

Pokalbio metu Kanados Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Algirdas Vaičiūnas 
pakvietė V. Adamkų atvykti į 
JAV ir Kanadoje gyvenančių 
lietuvių organizuojamą šokių 
šventę, kuri 2000 m. liepos 1-2 
dienomis vyks Toronto mieste.

R. Narušienė perdavė V. 
Adamkui didelį pluoštą laiškų 
iš JAV lietuvių, kuriuose jis 
sveikinamas su išrinkimu į 
Lietuvos vadovo postą.

bos) ir medikų pratybos 
„MEDCEUR 98-2”.

Liepos 14-25 d. vyksiančių 
„MEDCEUR 98-2” pratybų 
tikslas — vystyti medikų įgū
džius, esant masiniams suža
lojimams, planuojant ir deri
nant karo medikų veiksmus, 
mokyti karius suteikti medici
ninę pagalbą.

„MEDCEUR 98-2” dalyvaus 
USNS Comfort (laivas-ligoni- 
nė iš JAV) ir apie 1,400 kariš
kių bei civilių iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Norvegijos, Šve
dijos ir JAV. Mokymų užduo
tis — pagalba nukentėjusiems 
nuo žemės drebėjimo.
Pirmą kartą Lietuvos kariuo

menės istorijoje Lietuvos kari
nių oro pajėgų sraigtasparnis 
leisis ant laivo-ligoninės de
nio. Pratybų pabaigoje ke
lioms sraigtasparnių įguloms 
turėtų būti išduoti NATO rei
kalavimus atitinkantys leidi
mai tūpti ant laivo denio.

Pirmą kartą Europoje pra
tybose minų ieškos apmokyti 
delfinai.

Mokymams vadovaus pulki
ninkas Valdas Tutkus (Lietu
va) ir pulkininkas James Hay- 
nie (JAV).

Ltn. Monika Mertinienė
Pratybų spaudos informacijos 

centro vadovė

* Lietuvos Krašto apsau
gos ministerija sudarė su
tartį su JAV specializuotos 
ryšio įrangos gamintoja „Har- 
ris Corporation” papildomai 
pirkti radijo sistemų. Lietuvos 
kariuomenė jau metus naudo
jasi „Harris” radijo ryšio 
įranga ir yra ja labai paten
kinta. Pasak kai kurių šal
tinių, „Harris” įranga gali tap
ti pagrindine Lietuvos gink
luotosiose pajėgose. (Bns>

KALENDORIUS ~
Liepos 4 d.: Šv. Elzbieta 

Portugalė, karalienė (1271- 
1336); Ulrikas, Berta, Birutė, 
Aldis. JAV Nepriklausomybės 
šventė.

Liepos 5 d.: Šv. Antanas 
Zaccaria, kunigas (1503-1539); 
Gintas, Limantė, Filomena, 
Lakštutė.

Liepos 6 d.: Šv. Marija Go- 
retti, mergelė-kankinė (1890- 
1902); Ramutis, Estera, Pul
gis, Ritonė. 1253 m. Mindau
gas karūnuotas karaliumi. 
Lietuvos Valstybės diena.

Liepos 7 d.: Vilibaldas, 
Astas, Eitautas, Skinutė.
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Rankoje Ateitininkų federa
cijos (AF) įstatai, priimti 1997 
m. liepos 12 d. Ateitininkų fe
deracijos Nepaprastoje konfe
rencijoje, Palangoje. Vėliau jie 
dar patvirtinti Ateitininkų fe
deracijos 1998 m. kovo 5 d. 
Reikia spėti, kad Taryba pat
virtino tik galutinį įstatų re
dagavimų, nes AF įstatų pa
keitimai bei papildymai pri
imami ateitininkų kongrese 
dviejų trečdalių atstovų balsų 
dauguma. Prie AF įstatų pri
dėta ir visų keturių sąjungų 
įstatai, bet nepažymėta kur ir 
kada jie buvo priimti.

Nors pačioje Palangos kon
ferencijoje nedalyvavau, tu
rėjau progą AF statuto pro
jektą raštu pakomentuoti 
prieš konferenciją ir jos metu. 
Atrodo, kad kai kurios mano 
pastabos turėjo įtakos įstatų 
galutinėje redakcijoje. Dabar 
norisi toliau savo pastabas 
vystyti.

Prieš metus aš priešinausi 
straipsniui, kuris įstatuose 
kiek pakeistas, bet vistiek liko 
,,AF veikia laikydamasi Lietu
vos Respublikos Konstitucijos, 
įstatymų bei AF įstatų”. Galu
tinėje redakcijoje išleisti pro
jekte buvę trys žodžiai — 
„Lietuvos vyriausybės nutari
mu”. Savo prieškongresiniuo- 
se komentaruose štai ką sa
kiau:'i,Gerai, kad tokio punkto 
nebuvo AF konstitucijoje 1930 
metais, kada Lietuvos vyriau
sybės nutarimu ateitininkų 
veikla buvo uždaryta. Toks be
sąlyginis bei perdėtas paklus-- 
numas vyriausybei yra ne tik 
nereikalingas, bet gali būti ir 
žalingas. Be to, tai gali su
komplikuoti užsienio ateiti
ninkų veiklą. Įvairūs kraštai 
turi savo konstitucijas bei 
įsakymus. Siūloma šią pro
jekto pastraipą visai išleisti. 
Visi geriau miegosime” (1997.- 
07.08.).

Įstatuose nedaug vietos pas
kirta už Lietuvos gyvenan
tiems ateitininkams. Ateiti
ninkų kongreso skyriuje sako
ma: „Ateitininkų kongrese tu
ri būti demokratiškai atsto
vaujama užsienyje gyvenan
tiems ateitininkams. Jų skai
čių nustato AF valdyba” (1.4) 
Čia turėtų būt sakoma, kad 
užsienyj gyvenančių ateitinin
kų atatovų skaičių, o ne už
sienyje gyvenančių ateitinin
kų skaičių, nustato AF valdy
ba. Vieno kritiško žodžio iš
leidimas daug ką pakeičia. 
Įstatų raidininkams tai nema
lonus neapsižiūrėjimas.

AF įstatų Tarybos skyriuje 
sakoma, kad „Tarybos darbui 
vadovauja pirmininkas. Tary
bos pirmininkas turi būti pa
saulietis” (2.4). Mano pirmoji 
reakcija pernai buvo, kad 
...tai diskriminacija prieš dva
sininkus ir vienuoles! Gal ver
tėtų pasauliečių organizacijai 
iŠsjrinkti ne pasaulietį, bet 
pačioje organizacijos konstitu
cijoje tai uždrausti yra nesusi
pratimas”. Panašią nuomonę 
tebeturiu ir dabar. Aišku, šok
čiau piestu, jeigu įstatai sa
kytų, kad Tarybos pirmininku 
turi būti dvasininkas. Kitoje 
įstatų vietoje rašoma, kad AF 
valdybos narys negali būti ir' 
tarybos nariu, išskyrus dva
sios vadą. Čia vėl lyg koks 
bandymas turėt dvigubą stan
dartą pasauliečiams ir dvasi
ninkams. Mano manymu, už
tektų vieno standarto.

ba tvirtina sąjungų bei vieto
vių valdybas (3.1.6.). AF 
įstatų bendruose nuostatuose 
aiškiai pasakyta, kad Ateiti
ninkų federaciją sudaro sava
rankiškos ateitininkų mokslei
vių, ateitininkų studentų, 
sensdraugių sąjungos bei 
jaunųjų ateitininkų sųjunga, 
veikianti tiesioginėje AF val
dybos žinioje. Jeigu trys mini
mos sąjungos yra tikrai sava
rankiškos, tai kuriems galams 
AF valdybai dar tvirtinti są
jungų valdybas. Visokie tvirti
nimai tik daugina popierizmą 
ir gali gaišinti laiką bei smug- 
dyti ateitininkų sąjūdžio entu
ziazmą.

Pramatoma galimybė tam 
tikroje vietovėje, kur veikia 
ateitininkų struktūriniai vie
netai turėti vietovės valdybą. 
Tai gera mintis. Vietovės val
dyba padėtų derinti sąjungų 
veiklą vietovėse, atstovautų 
ateitininkams santykiuose su 
vietos organizacijomis, orga
nizuotų vietovės konferencijas 
bei kitus renginius. Puiku! 
Vietovės valdyba renkama 
trejų metų kadencijai vietos 
ateitininkų konferencijoje. Po 
to randame erzinantį sakinį: 
„Ji gali pradėti veikti tik pat
virtinta AF valdybos” (4.3). 
Pernai mano komentaras 
šiam sakiniui buvo toks: „Ne
seniai daug ką tvirtino Mask
voje... Jokio tvirtinimo iš AF 
valdybos nebereikia. Iš man
dagumo, vietovės valdybos tu
rėtų prisistatyti AF valdybai. 
Dieve duok, kad atsirastų no
rinčių ir sugebančių... valdy
boje dirbti”. Iš AF valdybos 
pusės būtų gražu ir prasmin
ga prisistačiusią vietovės val
dybą nuoširdžiai pasveikinti, 
palinkėti sėkmingo darbo ir, 
vietos valdybai kreipiantis, jai 
padėti.

Panaši centralizuotų santy
kių gija randama ir sąjungų 
įstatuose. Pvz., MAS narys, 
norėdamas išstoti iš sąjungos, 
praneša apie tai raštu kuopos 
valdybai ir MAS centro valdy
bai... MAS įstatai įsigalioja po 
to, kai juos patvirtina MAS 
suvažiavimas ir AF taryba. 
Tas pats randama ir SAS 
įstatuose. SAS įstatuose pra
matoma galimybė narį paša
linti iš sąjungos. Tai nutaria 
SAS centro valdyba. Gerai! 
Toliau skaitome, kad SAS CV 
nutarimą dėl nario pašali
nimo turi tvirtinti arba atmes
ti AF valdyba. Tai jau negerai. 
Juk tai kišimasis į savistovios 
sąjungos vidaus reikalus ir 
prieštaravimas AF įstatų ben
driesiems nuostatams. Toliau 
dar gražiau: „SAS nariai turi 
teisę sušaukti neeilinį suva
žiavimą, jei yra surenkama 
daugiau, kaip 50 SAS narių 
parašų, kurie turi būti įteikti 
AF valdybai”. Kokiems galams 
parašus dar įteikti AF valdy
bai?

Vėl grįžkime prie AF įstatų. 
Naujuose įstatuose nebėra 
Garbės teismo, Ateitininkų' 
fondo, „Ateities” knygų leidyk
los, bet kalbama apie lėšas ir 
nuosavybę. Neminimas ir atei
tininkams vardą davęs „Atei
ties” žurnalas. Tačiau sen
draugių įstatuose teigiama, 
kad ASS skyriai platina atei
tininkų spaudą, o sendraugių 
centro valdyba „leidžia ateiti
ninkams skirtą leidinį” ir lei
džia suvažiavimų darbus. La-

Los Angeles moksleiviai ateitininkai su globėjomis ir svečiais. Sėdi poetė Danutė Mickutė-Mitkienė ir dr. Aud
rius Polikaitis. I eil. kairėje — MAS kuopos globėja Marytė SandanavičiQtė-Newsom. I eil. dešinėje globėjos — 
Aldona Butkienė ir Vita Vilkienė. Nuotr. Antano Polikaičio

LOS ANGELES ATEITININKAI
Kun. Stasio Ylos kuopa, su

sidedanti iš JAS ir MAS na
rių, gražiai veikė praėjusiais 
mokslo metais. JAS kuopai 
priklauso 30 narių. Su jais dir
bo globėjos Aldona Butkienė ir 
Vita Vilkienė. Susirinkimai 
vykdavo šeštadieniais, kartą 
per mėnesį, šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose.

Jaunųjų ateitininkų metu 
tema buvo: „Aš ir pasaulis”, 
„Ištieskim rankas, atverkim 
širdis visiems žmonėms”. Kuo
pos nariai stengėsi labiau my
lėti ir padėti ne vien tėveliams 
ir šeimoms, bet ir nepažįs
tamiems žmonėms.

Mokslo mėtų pradžioje susi
pažino su tema ir planuojama 
veikla, temos ir šūkio reikšme. 
Lapkričio mėnesį JAS kuopa 
tėveliams, broliams ir sese
rims suruošė „Padėkos užkan
džius”. Jaunučiai papuošė sta
lus ir salę, o jauniai pavaišino 
savo pačių pagamintais už
kandžiais. Jau daugiau kaip 
dvidešimt metų Los Angeles 
ateitininkų šeima, vyresnieji 
ir jaunimas, Advento agapei 
renkamės į vaišingo dr. Zigmo 
Brinkio erdvius namus. Tą 
sekmadienį dažnai atvyksta iš 
Los Angeles seniai išvykusieji 
ir kitur gyvenantys ateitinin
kai, ypač tie, kurie užaugo Los 
Angeles ateitininkų šeimoje. 
Atvyksta ir svečių iš Lietuvos. 
1997 metais agapės metu susi
laukėme mums labai bran
gaus svečio, kun. Gintaro Gru
šo iš Romos.

Kun. Gintaras užaugo kun. 
Stasio Ylos kuopoje, tais lai
kais agapės metu sėdėdavo 
ant kilimo prie papuoštos eg
lutės su visais moksleiviais, 
sakydavo eilėraščius, vaidin
davo Kalėdų vaizdelius. Šįmet 
jis buvo mūsų garbės svečias, 
apdovanojo mus šv. Tėvo mal
da, skirta Šventosios Dvasios 
metams, kalbėjo mums Ad
vento proga. Jaunučiai, jau-

bai laukiame žadamų leidinių 
ir suvažiavimo darbų!

Sveikintina, kad AF ir są
jungų įstatai išvydo dienos 
šviesą. Kiek suprantu, jais re
miantis, yra ruošiami užsie
nyje gyvenantiems ateitinin
kams įstatai ar veiklos gairės. 
Jų aptarimas ar pristatymas 
pramatomas šį rudenį ateiti
ninkų studijų dienose Daina
voje.

Ateitininkų sąjūdžiui tapus 
ir organizacija, buvo neišven
giama turėti savo įstatus. Įs
tatai gaivalingą sąjūdžio ener
giją pažabojo, davė tęstinumą 
ir organizacinę struktūrą. Vi
sada yra galimybė, ir ji didėja 
su organizacijos amžiumi, kad 
įstatai gali tapti ribojančiais 
pančiais, nors niekas są
moningai to neplanuoja.

Romualdas Kriaučiūnas

niai, ir moksleiviai, kaip 
įprasta, gražiai deklamavo, 
vaidino ir visiems davė kalė
dinių dovanėlių.

Sausio mėnesį JAS kuopa 
nupiešė, parašė sveikinimus 
Lietuvos jauniesiems ateiti
ninkams. Per Ateitininkų fe
deracijos pirmininką Vygantą 
Malinaūską didelis vokas svei
kinimų nukeliavo į Kauną, į 
jaunesniųjų ateitininkų kuopą 
„Anima”. Ši kuopa įsisteigė 
tik 1998 metų pradžioje. Ir 
koks buvo džiaugsmas gauti 
atsakymus šv. Velykų proga. 
Los Angeles jaunieji ateitinin
kai tikisi ir toliau palaikyti 
ryšį su „Anima” kuopa.

„Ištieskim rankas, atverkim 
širdis...” buvo gražiai įgyven
dinta Gavėnios metu. Kuopos 
nariai, tėveliai, globėjos ap
lankė slaugymo namuose gy
venančius vyresnio amžiaus 
lietuvius. Jiems dainavo, šoko 
ratelius, ir kiekvieną lietuvį 
apdovanojo. O visiems kitiems 
įteikė gražiai nuspalvintus šv. 
Velykų sveikinimus. Sveikini
mai ir liko slaugymo namupse, 
pritvirtinti prie sienų ir langų.

MAS kuopos globėja yra Ma
rytė Sandanavičiūtė-Nevvsom, 
kuopos pirmininkas Aleksas 
Newsom, sekretorė Aura Bal
trušaitytė. Kuopė pasirinko 
temą „draugystė”, apie kurią 
pasikalbėdavo susirinkimuose 
ir kartą su nauju Šv. Kazimie
ro parapijos vikaru iš Lietu
vos, kun. Stanislovu Anužiu. 
Kuopa rašė ir pasiuntė laiš
kelius ir sveikinimus Lietuvos 
vaikų namų auklėtiniams 
Kaune.

Šių metų MAS ir JAS kuo
pos nariai laukia Kalifornijos 
ateitininkų stovyklos, kuri 
nuo rugpjūčio 2 iki 9 dienos 
vyko gražioje vietovėje netoli 
Santa Barbara. Kviečiamas ir 
kitų valstijų ateitininkiškas 
jaunimas. Daugiau žinių su-

VASAROS
STOVYKLOS
DAINAVOJE

Liepos 7-18 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla.

Liepos 26-rugpjūčio 2 d. 
— Sendraugių ateitininkų 
stovykla.

Rugpjūčio 2-9 d. — „Heri- 
tage” angliškai kalbančio jau
nimo stovykla.

Rugpjūčio 16-23 d. —Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla.

Rugsėjo 4-7 d. — Ateiti
ninkų studijų savaitgalis.

Rugpjūčio 2 d. — Daina
vos metinė šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas.

teiks Marytė, tel. 310-553- 
2836.

Gegužės mėnesį ateitininkų 
jaunimas užbaigė mokslo me
tų veiklą. Aurimas Kiseliovas 
ir Lukas Dzidolikas ruošėsi 
JAS tikrojo nario egzaminams 
ir visi nariai dalyvavo meti
nėje Los Angeles ateitininkų 
šeimos šventėje, gegužės 31- 
mą dieną. Mūsų garbės sve
čias ir pagrindinis kalbėtojas 
buvo dr. Audrius Polikaitis. Jo 
kalboje buvo daug minčių, ku
rios sukėlė mumyse daug 
klausimų; į tuos klausimus 
reikės pradėt atsakinėti. Jei 
esame Ateitininkų sąjūdis, tu
rime judėti. Kuria linkme mes 
judėsime? Naujasis Ateitinin
kų statutas mus įpareigoja 
veikti federacijos ribose, ta
čiau savarankiškai nuo Lietu
vos ateitininkų. Turime kurti 
tolimesnio ateitininkiško judė
jimo gaires.

Šeimos šventės proga JAS 
kuopos nariai eilėraščiais svei
kino savo mamytęs, o MAS 
kuopos nariai, paruošti glo
bėjos Marytės Sandanavičiū- 
tės-Newsom, deklamavo poe
tės Danutės Mickutės-Mitkie- 
nės poezijos eiles. Pagerbėme 
garbingo amžiaus, 99 metų su
laukusią mūsų ateitininkiškos

- šeimos mielą narę.
Dalilė Polikaitienė
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7600 W. ęollege Dr.
Palos Heights, IL 60453 

Tel. 708-361-0010

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477

Rez. 708-248-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50th Avė., Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trečd. šeštad. 11-4 v.p.p.

DR. V.J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

NIJOLĖ STANKEVIČIOTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at Califomla Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GRĖGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubenš srities, raumenų, vėžio, 
sužeidimų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville
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ESAME IŠSIŲSTIEJI

Danutė Bindokienė

Po žvaigždėta vėliava
Šiandieniniame pasaulyje 

matome neramumus Balka
nuose, Afrikoje; vis dažniau 
išgirstame, kad vaikas tame 
ar kitame mieste pradėjo šau
dyti į bendraklasius; narkoti
kus naudojantys tėvai aplei
džia ar kankina savo vaikus. 
Tokiame fone išgirdę apie Šv. 
Rašte skelbiamą Dievo Kara
lystės atėjimą, galime pagal
voti, kad po dviejų tūkstančių 
metų ji neatrodo arčiau, negu 
anuomet buvo. Bet tas tik pat
virtina, jog tai, apie ką nuolat 
rašė šv. Paulius, yra tiesa; 
nors Dangaus Karalystė atėjo 
j žemę, ji toli gražu dar joje 
neįsigalėjo.

Iš vienos pusės, Kristui atė
jus į žemę, Dangaus Karalystė 
jau čia. Tereikia ją priimti ir 
pradėti pagal ją gyventi, kaip 
Kristus mokė. Antra vertus, 
matome, kad mes čia žemėje 
nesame nei „triumfuojanti 
Bažnyčia” (ją sudaro šventieji 
danguje), nei „kenčiančioji 
Bažnyčia” (ją sudaro mirusie
ji, dar laukiantys priimami į 
Viešpaties akivaizdą). Gimę 
Krikštu esame įvedami į „ko
vojančią Bažnyčią”, su užda
viniu skelbti Dangaus Kara
lystę žemėje, savo meilės dar
bais blogio akivaizdoje ryžtin
gai ir ištikimai liudyti, kad 
žmones mylintis Dievas Kris
tuje yra prisikėlęs — gyvas 
žmonėse ir karaliauja, kur tik 
jis yra priimamas.

Šio sekmadienio Evangelijo
je (Luko 10:1-20) girdime, 
kaip septyniasdešimt du mo
kinius Jėzus „išsiuntė po du” 
(žodis „apaštalas” kilęs iš grai
kų, ir reiškia „išsiųstasis”, ir 
„apaštalavimas” yra vienas iš 
pagrindinių krikščionių užda
vinių), kad jie „eitų pirma jo į 
visas vietoves,-kur jis pats ke
tino vykti”. Ir, kadangi išsiųs
tųjų uždavinys yra kviesti į 
Dievo Karalystę žmones, kurie 
jos nepažįsta ir pagal ją negy
vena, Jėzus atvirai ir realis
tiškai išsiunčiamuosius įspėjo: 
„Štai aš siunčiu jus, lyg avi
nėlius tarp vilkų”.

Bet pats Jėzus pripažino, 
kad yra daug žmonių, lau
kiančių priimti kvietimą į 
Dangaus Karalystę, ir todėl jis 
savo mokiniams pasakė: „Pjū
tis didelė, o darbininkų maža”. 
Ir jis jiems pasakė nesiimti 
kelionėn sau reikmenų, o pri
imti vaišingumą iš tų žmonių, 
pas kuriuos atėjo. „Į kuriuos 
tik namus užeisite, pirmiausia 
tarkite: 'Ramybė šiems na
mams!” Ir, jei ten gyvens ra
mybės vertas žmogus, jūsų ra
mybė nužengs ant tų namų, o 
jei ne — sugrįž pas jus”.

O misija, į kurią Jėzus iš
siunčia (kaip Dievo žodis, ku
ris, pagal pranašą Izaiją, ne
grįžta jam bergždžias), su 
Kristaus pagalba visuomet 
yra nuostabiai sėkminga. „Sep
tyniasdešimt du mokiniai su
grįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: 
'Viešpatie, mums paklūsta net 
demonai dėl tavo vardo’ ”. Ir 
Jėzus patvirtina jų patirtį, 
duodamas žūvančio blogio 
įvaizdį: „Mačiau šėtoną, kaip 
žaibą krintantį iš dangaus. 
Štai aš suteikiau jums galią 
mindžioti ... visokią priešo ga
lybę”.

Bet ne taip teigiamai apie 
savo misiją rašė apaštalas 
Paulius Galatijos tikintie
siems (Gal 6:14-18). Jam teko 
išgyventi „avinėlio, išsiųsto 
tarp vilkų” dalią. Patys krikš
čionys jį persekiojo dėl to, jog 
jis į tikinčiųjų bendruomenę 
priima žmones, nereikalauda
mas, kad jie priimtų žydų ti
kėjimo išorinius ženklus. To
dėl prisimindamas savo kentė
jimą dėl to, kad norėjo įgy
vendinti Kristaus atvirumą vi
siems žmonėms, jis rašo: „Aš 
niekuo nesigirsiu, nebent mū
sų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
kryžiumi, dėl kurio pasaulis 
man yra nukryžiuotas ir aš — 
pasauliui”.

Primindamas, kad Kristui 
yra svarbus ne fizinis ženklas, 
kas jam priklauso, o tai, kad 
pats žmogus tąptų „naujas kū
rinys”, gyvenantis kaip Dan
gaus Karalystės pilietis, Pau
lius rašo: „Juk nieko nereiškia 
nei apipjaustymas, nei neapi
pjaustymas, bet vien tik nau
jas kūrinys”. Mokslininkai 
mano, jog greičiausiai jis paly
gina savo plakimo žaizdas, 
gautas iš žydų vadovybės už šį 
mokymą, su žydų apipjausty
mo žyme, kai jis galatams 
rašo: „Aš savo kūne nešioju 
Jėzaus tarnytės žymes”.

Kentėti sunkumus, liudijant 
Dievo Karalystę ir siekiant 
jos, gali tekti ir mums. Kar
tais susilaukiama pasiprieši
nimo ar net pavojaus, daly
vaujant organizuotoje veiklo
je prieš narkotikų pardavėjus 
kaimynystėje. Nelengva padė
ti naujakuriams surasti butus 
ar darbus. Sunku ir sudėtinga 
išrūpinti vargstantiems val
džios pašalpą ar reikalingus 
dokumentus, ar kovoti prieš 
nesąžiningus namų savinin
kus. Tuomet, kad ištesėtume 
kovoje su neteisingumu, svar
bu prieš akis turėti Dievo Ka
ralystės pilnatvės viziją, kurią 
girdime šio sekmadienio pir
mame skaitinyje iš pranašo 
Izaijo knygos (Iz 66:10-14).

Naujai apšviesta Vilniaus rotušė.

2002 — 2005 METAIS 
GALI ĮVYKTI TRAGEDIJA

VYTAUTAS

Šių dienų Lietuvos spauda 
plačiai rašo apie galimą Bal
tijos jūros tragediją, su kuria 
verta susipažinti ir išeivijos 
lietuviams.

Pirmasis pavojaus signalas 
nuaidėjo pernai rudenį. „Jū
rų ekologinis patrulis”, kon
troliuojantis Baltijos, jūrą, 
Švedijos Liusečilio uosto ra
jone aptiko nuodingųjų me
džiagų, ypač iprito ir liuizito. 
Jų koncentracija buvo dides
nė nei leistina.

Specialistams viskas buvo 
aišku: prieš pusę šimtmečio 
šioje vietoje nuskandintos 
bombos su 50,000 tonų che
minių užtaisų laikrodis 
pradėjo skaičiuoti laiką, iki 
katastrofos, galinčios pavers
ti visą Baltijos jūros sritį mil
žinišku Černobyliu.

Per antrąjį pasaulinį karą 
Vokietija ir antihitlerinės

Čia kalbama apie Jeruzalę, 
kaip įvaizdį miesto, kur iš 
tikrųjų karaliauja Viešpats, į 
kurį po kentėjimo ir kovos lai
kotarpio pagaliau atėjo teisin
gumas ir taika. Mums patei
kiama vizija to, ko siekiame, 
darbuodamiesi, kad į žemę at
eitų Dievo Karalystė: „Drauge 
su Jeruzale džiaukitės ir būki
te linksmi... visi, kurie jos liū- 
dėjote! Nes Viešpats sako: Aš 
nukreipsiu jon taiką... lyg te
kančią upę... Kaip motina guo
džia, taip aš jus paguosiu... 
Taip Viešpaties ranka padės 
jo tarnams”. Taip šį sekma
dienį mums duodamais Dievo 
žodžiais esame skatinami ne
palūžti misijoje, į kurią esame 
išsiųsti: darbu ir žodžiu skelb
ti, kad Dangaus Karalystė jau 
mūsų tarpe ir kviesti žmones į 
ją.

Aldona Zailskaitė

ŠEŠTOKAS

koalicijos narės sukaupė di
džiules vienintelių tuo metu 
masinio naikinimo ginklų — 
cheminių — atsargas. Sąjun
gininkų aviacija nesubom
bardavo Vokietijoje buvusių 
sandėlių. Reikėjo skubiai 
spręsti, kur dėti 302,000 tonų 
trofėjinių cheminių ginklų.

1946-1947 m. JAV ir Di
džiajai Britanijai atitekę 
sprogmenys buvo sukrauti į 
laivus, o šie nuplukdyti į Bal
tijos jūrą ir paskandinti Ska
gerako ir Kategato sąsiau
riuose, jungiančius Baltijos 
jūrą su Atlanto vandenynu.

Sovietų Sąjunga bombas ir 
sviedinius su cheminiais už
taisais nuskandino (išbarstė 
po jūrą) Liepojos uosto ir Da
nijai priklausančios Bornhol- 
mo salos rajonuose.

Manoma, kad, laikui 
bėgant, viršutinis sprogmenų 
sluoksnis savo svoriu sugniuž- 
dys suplonėjusius apatinių 
sprogmenų korpusus. Žinant, 
koks yra sprogmenų korpusų 
storis ir korozijos tempas, ga- 
ima daryti išvadą, kad tai turi 
atsitikti 2002-2005 metais.

Pirmiausia šią ekologinę ne
laimę patirs Baltijos ir 
Šiaurės jūros bei srities val
stybės. Reikės įvesti karan
tiną. Kasmet šiame rajone 
pagaunama apie 2,5 milijonų 
tonų žuvies, todėl nukentės 
nuo 80 iki 250 milijonų žmo
nių ir Europoje ir kituose že
mynuose.

Dabartinei kartai tai gresia 
onkologinių ligų protrūkiu. O 
kitom kartoms — dar ir pa
veldimas su psichiniais ir fi
ziniais sutrikimais.

Pusė nuskandinto Vokieti
jos nuodingųjų medžiagų ar
senalo — ipritas. Jis pažeidžia 
paveldimas struktūras (genus, 
chromosomas) ir sukelia mu

taciją. Tiesioginis padarinys 
gali būti onkologinės ligos. 
Bus ir vėlesnių padarinių: pa
daugės savaiminių abortų, 
gims vaikų su paveldėtais de
fektais.

Šiuolaikinė medicina neturi 
diagnostikos prietaisų, galin
čių nustatyti genetinio kodo 
pakitimus. Tad Baltijos jūros 
dugne rūdija šaudmenys su 
nuodingosiomis medžiagomis. 
Jų čia tiek, kiek, pagal 1993 
m. konvenciją dėl cheminių 
ginklų uždraudimo, turi su
naikinti Rusija ir Jungtinės 
Amerikos Valstijos.

Pajudinus laivus arba grun
tą, sviediniai ir bombos gali 
suirti. Jose yra sprogstamųjų 
medžiagų, kurios nuo jūros 
vandens darosi labai jautrios 
smūgiams. Jeigu, iškeliant 
sviedinius ir bombas, įvyktų 
sprogimas, dalis skystų nuo
dingųjų medžiagų ištirptų 
vandenyje, o dalis nusėstų ant 
dugno kaip žemė ir nuodytų 
aplinką kelis dešimtmečius.

Rusija norėtų, kad Baltijos 
jūros valymo darbuose daly
vautų NATO. Tengiz Borisov 
teigia, kad darbus reikia 
pradėti kuo skubiau, nes per
nai ekspedicija už kilometro 
nuo nuskandintų laivų nus
tatė padidėjusį arseno kiekį. 
Vadinasi, į vandenį jau pa
tenka liuizito. O vienoje vie
toje paprasčiausiai kaušu 
buvo užkabintas ir pakeltas 
žole virtusio iprito gabalas.

Rusija iki šiol nepradėjo 
vykdyti Konvencijoje numa
tytų įsipareigojimų: ji turi su
naikinti 40,000 tonų chemi
nių ginklų.

Taigi darbo Rusijos specia
listams turėtų pakakti. Be 
to, Baltijos jūroje netoli Rusi
jos krantų yra išbarstyta 
35,000 tonų sviedinių ir bom
bų. Juos irgi reikia padaryti 
nekenksmingais.

Baigiant verta pažymėti, 
kad ši Baltijos jūroje tykanti 
grėsmė, gali padaryti ir Lie
tuvai baisių nuostolių.

Pirmą kartą švenčiančius 
Amerikos Nepriklausomybės 
šventę šiame krašte gerokai 
nustebins, o gal ir papiktins 
nesibaigiantis poškėjimas, 
akis graužiantys dūmai ir 
dažnas greitosios pagalbos ar 
policijos sirenų kauksmas. 
Tiesa, prie vieno kito pastato 
suplevėsuoja žvaigždėtoji rau- 
dondryžė vėliava, kai kur 
ruošiami kariuomenės bei ve
teranų paradai, bet daugiau
sia tai ilgas, patogus savait
galis išvažiuoti iš miesto, už
kandžiauti ant anglinių kros
nelių apsvilusiais kepsniais, 
o paskui vėl jungtis į ilgiau
sias vilkstines automobilių, 
sraigės žingsneliu šliaužian
čių namų link.

Vis tik amerikiečiai nuo
širdžiai, nors savotiškai,

' džiaugiasi ir didžiuojasi savo 
valstybės Gimimo diena, ir 
vargas tam svetimšaliui, ku
ris mėgintų pasišaipyti ar 
šventę suniekinti. Liepos ket
virtoji jiems tiek pat svarbi, 
kiek lietuvių tautai Vasario 
šešioliktoji ir Kovo vienuolik
toji — galbūt net kartu 
sudėjus. Ši didelė laisvių ir 
neribotų galimybių valstybė 
niekuomet nebuvo praradusi 
savo nepriklausomybės nuo 
1776 metų, kai buvo pasi
rašytas jos paskelbimo aktas. 

Nepriklausomybė, kaip ir
bet kuriai kitai tautai, nebuvo 
pateikta ant sidabrinio pa
dėklo. Reikėjo ją išsikovoti iš 
kolonistų, išsidalinusių Nau
jąją žemę, Kristupo Kolumbo 
netikėtai atrastą 1492 metais. 
Visai nekreipiant dėmesio, 
kad tame „Naujajame pasau
lyje” jau sėkmingai ir nuo 
neatmenamų laikų gyveno 
keli šimtai indėnų tautelių, iš 
Europos į jį pradėjo godžius 
nagus tiesti valstybės, ypač 
pasižymėjusios laivynais — 
juk kito kelio anuomet į Ame
riką nebuvo, tik ilga, nuobodi 
ir pavojinga kelionė per At
lanto vandenyną. Kolonijas 
naujoje žemėje netrukus stei
gė ne tik ispanai, prancūzai, 
anglai, bet ir mažesnės Euro
pos valstybės, kurios, tiesa, il
gainiui turėjo pasitraukti iš 
kelio „didiesiems”. Prasidė
jusi kolonizacija be atodairos 
naikino visa, kas tai ekspansi
jai stovėjo ant kelio — o dau
giausia nukentėjo vietiniai gy
ventojai. Jų pasipriešinimas 
mažai reiškė, nors tai buvo 
karingos, narsios gentys, gi
minės, tautos.

Didžiosios Britanijos koloni
jos daugiausia užėmė rytinius 
Atlanto pakraščius. Toli nuo 
savo valdų gyvenantiems An

glijos karaliams labiau rūpėjo 
kiek galima daugiau naudos 
išspausti iš Amerikos, kaip 
joje besikuriančių žmonių ge
rovė. Antra vertus, kone per 
porą šimtų metų, pasikeitus 
kelioms kartoms, jau gimu
sioms ir augusioms laisvoje, 
turtingoje ir derlingoje šalyje, 
pradėjo atrodyti visai nelo
giška, kad kažkas už tūks
tančių mylių jiems leistų 
įstatymus, reikalautų vis di
desnių mokesčių, laikytų že
miausio lygio piliečiais.

Ilgainiui iš to nepasitenkini
mo išaugo patriotiškumas bei 
lojalumas savo gyvenamai že
mei, noras atsikratyti kolo
nistais — kilo Nepriklauso
mybės karas, užsibaigęs, kai 
13 pirmųjų kolonijų pasis
kelbė nepriklausomybė su
sijungė į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Tas pirmąsias kolo
nijas simbolizuoja raudoni ir 
balti ruožai JAV vėliavoje, o 
50 baltų žvaigždžių yra visų 
valstijų simboliai.

Kas jau laikė JAV pilietybei 
gauti egzaminus, kas tiems 
egzaminams dar ruošiasi, kas 
mokėsi šio krašto mokyklose, 
yra bent kiek susipažinęs su 
Amerikos istorija. Neilgą ji, 
jei palyginsime su Europos 
valstybių, pagaliau net ir su 
Lietuva, kurios Valstybingu
mo diena — naujai po neprik
lausomybės atkūrimo pradėta 
labai prasminga šventė — bus 
švenčiama visai netoli Liepos 
ketvirtosios (liepos 6 d.). Tad 
Amerikos Nepriklausomybės 
dieną, šiandien, galime prisi
minti Mindaugo vainikavimo 
datą ir Valstybingumo šventę, 
o liepos šeštąją, ypač gyvenan
tieji šiame krašte, mintimis 
padėkokime Amerikai už glo
bą ir pagalbą, čia įsikuriant, 
už rodomą palankumą mūsų 
tėvynei prie Baltijos jūros.

O dėl visų tų poškėjimų, 
taip erzinančių ausis ir nosį, 
galime prisiminti, kad tai 
Amerikos Nepriklausomybės 
kovų simbolis, paminimas ir 
šios valstybės himno posme
lyje apie raudonas raketų 
pašvaistes ir padangėje sprog
stančias bombas, kurios vis 
tik neįstengė sunaikinti lais
vai ir drąsiai plevėsuojančios 
vėliavos! Žinoma, vaikai ir 
paaugliai (deja, ir nemažai 
suaugusiųjų), vartodami šiuos 
pavojingus „žaisliukus”, nela
bai domisi patriotiškumu — 
jiems tai tik įdomi pramoga.

Sveika, Amerika, švenčianti 
Nepriklausomybės šventę! 
(Nors neįprasti to šventimo 
metodai ne visuomet mums 
prie širdies.)

MEILUTA
Romano ištrauka

VYTAUTAS VOLERTAS
Nr.3 Tęsinys

Duktė krūptelėjo lyg nuo adatos dūrio ir štai 
virtuvėlė, kurioje jos analizavo savo gyvenimo buhal
teriją, tarsi virto tolimų laikų scena.

Užbalienė staiga gerai prisiminė, kaip tėvas parei
davo iš darbo, valandą ar dvi kažkur sugaišęs, truputį 
svyruodamas, truputį kvepiąs. Ne kartą Meiluta 
parnešė medžiagos suknelei, porą kilogramų taukų, 
vilnos glėbį, dėžę vinių. Parnešė ir tokių dalykų, kokių 
niekados nereikėjo ir nereikės. Buvo svarbu nešti. 
Meiluta padėjo visiems, kas jam padėjo, nes buvo ga
lingas. Kaimynas, po kurio langu Meilutų katė mėgo 
atlikinėti smulkią apyvoką ir tuo išnaikino jo gėles, 
buvo iškeltas į gilesnę provinciją, nes jis Meilutų katę 
išdergė labai negražiais žodžiais.

Bet kai tėvas grįždavo paryčiais, nieko nepar
nešdavo ir vos pats įsiterpdavo pro duris... Iki durų jis 
būdavo kitų atgabentas ir į jas atremtas. Tais atvejais 
gyvenimo ritmas namuose pasikeisdavo.

— Kur, valkata, buvai? — labai piktai sušukdavo 
mama, nedidukė ir silpnos struktūros moteris.

— Kas tau, šluota, darbo? — tėvas, perpus sulin
kęs, viena ranka į stalą atsiremdavo, antra sugriebda
vo lėkštę ir sviesdavo ant žemės, pavojingai susvyra
vęs, vos nesugriūdamas. — Kas tau darbo, ko į poli
tinius reikalus kišiesi? — kalbėdavo sunkiai, nepa
jėgdamas šaukti, vos po nosimi murmėdamas.

— Politika? Tai pirtis su mergom jau politika pasi
darė? Nuvažiuosiu į Centro komitetą ir viską išklosiu! 
Kai atims partijos bilietą, galėsi visai nepareiti.

— Pirties neprikaišiok, žmogus turi nusiprausti, 
kad švariai ir gražiai atrodytų. Pirtis yra kultūra.

— Gražiai ir kultūringai atrodai... Kaip gėdos ne
turi? Nusiprausei, pasileidėli, sukultūrėjai...

Ji su Gintaru, triukšmo pažadinti, stovėdavo nak
tiniuose marškinėliuose tarp durų ir matydavo, kaip 
blogai atrodydavo tėvas. Galva nusvirusi, ant veido 
užkritę plaukai, išbalęs, tik juodose duobėse, apsup
tose melsvų pusračių, blykčiodavo paraudusios akys. 
Vaikus slėgdavo skausmas ir liūdesys, virtuvė skęsda- 
vo degtinės dvoke.

— Sakysi, kad ne politika? Tai ko atvažiavo sky
riaus viršininkas iš Centro? — niurzgėdamas tėvas 
bandydavo atsitiesti, kad į sieną atsiremtų.

— Nežinai, ko atvažiavo? — mama netylėdavo. — 
Prisilakti atvažiavo! Ir su Morkūniene voliotis! O tu 
Kuršienę, tą išdžiūvusią lentą, maigei!

— Aš tau parodysiu Kuršienę! Taip parodysiu, kad 
tu jos viską pamatysi. Tada lenta nevadinsi, o iš pavy
do nusprogsi! Tavo burna ir liežuvis kaip dumplės 
kalvėje. Tai tik juos ir turi! Kuršienė jai lenta... — 
tėvas, į sieną ramsčiuodamasis, pradėdavo slinkti prie 
lėkščių spintelės. Lėkščių tada net ir Meiluta ne
parnešdavo, toks didelis turtas jos buvo. Mama 
šūkteldavo:

— Vaikai!
Jie šokdavo į virtuvę, mama tėvą truputį stuktel- 

davo ir jis sugriūdavo. Visi darbuodamiesi surišdavo 
rankas, kojas ir palikdavo ant grindų savuose na
muose ir savoje šeimoje ramiai pamiegoti.

Garsioji Kuršienė buvo mokyklos vedėja ir ateizmo 
instruktorė. Graži, dailiai apsirėdžiusi, bet džiūsna. Ją 
Meilutai prikaišiodavo ne tik mama. Moksleiviai taip 
pat pašaipiai primindavo, kad Kuršienė esanti jo vai
kų pamotė. Jei tokias šnekas mergaitė būtų pa
minėjusi tėvui, saugumo agentai tuojau pamotę iš jų 
galų išrautų, o jų tėvus gal ten nusiųstų, kur nesi- 
maišo jokios Kuršienės:

Garsiąją pirtį Užbalienė matė. Buvo su mama 
nuėjusi pažiūrėti. Labai nenorėjo ten įsileisti, bet 
draugei Meilutienei, sargui įteikusiai tris rublius, 
pravėrė duris. Tai buvo iš vaikų ligoninės pastato 
atimta dalis, perorganizuota į aukštos klasės romė
nišką maudyklą. Viename prieškambary, kurių ten 
buvo keli, matė lovas.

Greita ir vikri yra atmintis. Kelių akimirkų truk
mėje ji perveda per didelę gyvenimo dalį. Kol Už
balienė savo galvoje persuko šį gabaliuką filmo, moti
na net apsiverkti nesuskubo. Vos spėjo prie akių nosi
nę pakelti.

Kad mama su tėvu turėdavo vargo, Užbalienė ge
rai matydavo ir anksčiau motiną užstodavo. Bet kodėl 
mama dabar verkauja, kad net trys jai trukdo gyven
ti? Tėvas pasitaisė, kai dingo visokie centro ir ne cent
ro komitetai, kai išnyko jo darbas, kai sustojo gėrybių 
vilkimas į namus. Ir kai baigėsi pirčių politika su ank
styvų rytų grįžimais. Be to, Kuršienė apseno ir tėvas 
apseno. Todėl dabar namuose nešmėkščioja lentos ar 
kitokių medinių daiktų įvaizdžiai. Gintaras vykdė, 
kaip tėvai patarinėjo. Užbalienė išėjo ir namuose nesi- 
maišo. O kad kelioms valandoms dukrelę retkarčiais 
palieka? Kad pasiskundžia sunkumais? Tai kas tie 
trys, mamos gyvenimą graužia?

— Skubu namo. Berniukas pareis, neras valgyti. 
Ačiū už mergaitės pasaugojimą! — staiga ji pakilo.

Duktė išėjo.
Meilutienė, jaunos gydytojos Užbalienės mama, 

niekados neagitavo, nepolitikavo. Ji tik gyveno ir 
norėjo gyventi. O jei šį gyvenimą buvo galima truputį 
pasaldinti, kodėl tų saldumų atsisakyti? Garsusis 
ateizmas... Kam keikti Dievą, ji galvodavo, jei Dievo 
nėra? Visiems aišku, kad nėra. Kai Sibiran lyg ver
šelius ginė vargonininkus, zakristijonus ir kunigus, 
kur buvo Dievas, savo tarnų galiūnas ir stiprybė? Ir 
kam bažnyčias griauti? Jei per stogus nesisunkia van
duo, tegul jose gyvena kokie varguoliai, arba tegul ra
tus nuo darganų sustumia, šiaudus sukrauna. Meilu
tienė ir savo vyro kitoms nepavydėjo. Ar Kuršienė 
atkąs? Tik jo nusikabinimas nuo koto, kai su ta dvė
sena per naktį uliodavo, būdavo pavojingas. Ištėškin- 
davo stiklus, lėkštes. Vėliau, kai vaikai paaugo, Meilu
tienė išmoko jį suvaldyti. Jei ne nuostoliai, jis būtų 
galėjęs politikuoti visur, kur tik jam patiko — Centro 
komitete, pirty, pas Kuršienę.

Meilutienė niekam netrukdė, bet ir pati noręjo gy
venti. Jai nekenkė vyro parnešamos dešros, me
džiagos, cukrus, lašiniai. Net priešingai — kokia būtų 
iš vyro nauda, jei kasdien tuščiomis rankomis grįžtų? 
Meilutienė gyvenimą tvarkė ramiai, o ūkaudavo tik 
tada, kai nebūdavo tylesnės išeities. Ramumas ją 
išgelbėjo nuo pakvailiojimo, jai nepasimaišė, kaip Tut
kuvienei buvo. Neduok, Dieve... (Iš kur čia dabar Die
vas?) Kas girdėjo, kad savo kūdikį pasmaugtų? O Tut
kuvienė tai padarė.

Ir jos vyras politikavo kaip Meiluta.
(Bus daugiau)
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PAŽAISLIO VIENUOLYNO
MUSŲ ABITURIENTAI

UNIKALUS

Algis Liepinaitis.

Niekas iki šiol nekreipė dė
mesio, kas vyksta Lietuvos 
šventovėje Pažaislio vienuo
lyne. Du įvykiai verti ypatingo 
paminėjimo:

1. Pažaislio vienuolynas iš
leido lankstinukus šešiomis 
kalbomis — lietuvių, anglų, 
vokiečių, prancūzų, italų ir is
panų (penki paskutiniai spal
voti); 2. Pažaislio Muzikos fes
tivaliai (treti metai) suteikia 
klausytojams pasigėrėtinai 
aukšto lygio muzikos koncertų 
iš Lietuvos ir užsienio aukštų 
muzikos meno pajėgų.

Tie du įvykiai padarė Kauno 
jaunimą daug tautiškesnį, re
ligingesni, o turistų srautą — 
smalsesnį ir dosnesnį.

Apie tai gali daug pasakyti 
Algis Liepinaitis.

— Jūs esate inžinierius, 
kas paskatino domėtis Pa
žaislio vienuolyno bažny
čioje esančiu meno turtu ir 
aplamai baroko stiliaus ar
chitektūros vienuolynu?

Lankiausi Lietuvoje 1995 m. 
vasarą. Viskas mane domino, 
tiek* Vilnius su meno šedev-f »' • ' '• r V (
rais, tiek Kaunas su restau
ruotu senamiesčiu. Labai nu
sivyliau, kad niekur neradau 
nusipirkti leidinuko, net lietu
vių kalba. (Vakarų Europoje 
visos bažnyčios, ar tai būtų 
katalikų, ar kitų tikybų, visur 
turi lankstinukų (bent trim 
kalbom).

Pažaislio vienuolynas mane 
sužavėjo, tiesiog užbūrė savo 
išore. O, įėjęs į bažnyčios vidų 
ir pažiūrėjęs į viršų, į vadi
namą1 „kupolą”, pagalvojau, 
kad taip gražu gali būti tik 
danguje! Paklausus vienos 
seselės, ar galėčiau nusipirkti 
leidinuką, ar knygą, atsakė: 
„kad mes esame labai biednos 
ir nieko tokio neturime”..

Kadangi aš turėjau jau paty
rimo nuo 1974-1975 metų, kai 
pasirūpinau prof. dr. Juozo 
Ereto „Užmirštų baltų” verti
mu ir išleidimu iš vokiečių į 
anglų, prancūzų, ispanų, ita
lų ir portugalų kalbas, sugrį
žęs po septynių savaičių vieš
nagės Lietuvoje, kontaktavau 
seselę Margaritą Pecgavage 
(Petkevičiūtę) Šv. Kazimiero, 
vienuolyne Čikagoje. Jinai bu
vo labai susidomėjusi ir pa
sakė, kad už poros savaičių 
vyksta į Lietuvą ir šiuo reika
lu kalbės su Lietuvos kazimie- 
riečių kongregacijos vadovy
be. Šis projektas Lietuvos kazi- 
mieriečių kongregacijos taip 
pat buvo entuziastiškai priim
tas.

— Kas apmokėjo pirmųjų 
lankstinukų leidimo išlai
das?

— Lietuvių kalba tekstą pa
ruošė istorikė Laima Šinkū
naitė. Apipavidalinimą atliko 
dailininkė Sigita Imbra- 
saitė. Tiražas — 8,000 egz., iš
leistas 1996 m. Išlaidas pa
dengė Šv. Kazimiero seserų 
kongregacija.

Kadangi šis lankstinukas la
bai gražiai išleistas, todėl aš 
su žmona nutarėme finansuoti 
anglišką laidą su 3,000 egz. 
tiražu. Labai daug pasidarba-

PROJEKTAS
vo seselė Margarita Petcavage 
su pastabom ir korektūromis,.

Tuo pačiu metu buvo atlik
tas vokiškas vertimas ir iš
leistas 3,000 egz. tiražu. Šie 
du lankstinukai buvo išleisti
1997 metais.

Lietuvišku tekstu labai susi
domėjo Lietuvos jaunimas 
(tiražas jau baigiasi). Užsie
niečiai, paskaitę apie vienuo
lyno meną, istoriją ir jo var
gus, parodė didelį dosnumą.

— Prie lankstinuko leidi
mo nesustota, bet darbų 
tęsėte toliau. Kiek lanksti
nukų išleidote 1998 m.?

— Padrąsintas pirmų rezul
tatų, nutariau skelbti vajų 
(daugiausia Čikagos ir jos 
apylinkių) lietuvių tarpe. Pa
triotinė visuomenė labai greit 
reagavo ir dviejų mėnesių bė
gyje surinkau per 6,000 dol. 
„Pažaislio fondui”, taip pat 
Čikagos Šv. Kazimiero kon
gregacijai buvo atsiųsta per 
2,000 dol. tam pačiam tikslui.

Lietuvos Šv. Kazimiero kon
gregacijos seserys įgaliojo ma
ne būti koordinatoriumi ir nuo
1998 m. pradžios iki dabar 
buvo išleisti spalvoti lanksti
nukai su 10 (freskų ir išorės) 
vaizdų. Iš viso 1998 m. buvo 
išspausdinta 5 kalbom: vo
kiečių (3,000 tir.), anglų 
(6,000 tir.), prancūzų, .ispanų 
ir italų kalba. Angliško teksto 
mecenatas su 1,000 dol. auka 
yra Lithuanian American Ro
man Catholic Women’s Alli- 
ance (Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių sąjunga). Visų 
kitų spalvotų laidų mecenatai 
— JAV lietuviai.

—Buvo įdėtas didelis dar
bas ruošiant, verčiant į ki
tas kalbas, tad kyla klausi
mas; kokių apčiuopiamų 
naudų turės seselės kazi- 
mierietės?

— Pažaislyje turizmas nuo 
1995 m. pakilo 10 kartų. Į tą 
skaičių įeina ir Lietuvos eks
kursantai, ypač jaunimas! 
Užsieniečiai, paskaitę apie 
vienuolyno meną, garsiuosius 
italų menininkus, kurie atliko 
meno kūrinius maždaug prieš 
330 metų, ir vienuolyno isto
riją, parodė daug didesnį susi
domėjimą bei dosnumą. Pa
grindinių užsienio kalbų lei
dinukų tekstą ir freskų nuot
raukas bandoma išspausdinti 
tų užsienio valstybių katalikų 
žurnaluose. Pažaislio vienuo
lynas pasidarė kaip modelis 
visom kitom institucijom Lie
tuvoje. Kokia nauda? Parodys 
ateitis... Laukiu geros naujie
nos, kad koks valstybinis is
torinis paminklas ar isto
rinės su meno šedevrais kata
likų bažnyčios, bent trim kal
bom (lietuvių, anglų, ir vo
kiečių) paseks Kauno Šv. Ka
zimiero seselių kongregacijos 
pavyzdžiu!.

— Išspausdinote didelį 
lankstinuku skaičių* Kaip 
seselės kazimierietės ir 
jūs manote juos platinti?

— Kol kas lankstinukai yra 
platinami Pažaislio vienuo
lyne. Kaip minėjau, su dabar
tiniu turistų srautu Pažaislis 
negali leidinukų išdėstyti pvz. 
Vilniuje, Palangoje, Nidoje. 
Lietuvos kelionių vadovės, ku
rios atveža turistus, net iš Ry
gos ir kitų vietovių atlieka la
bai gerą darbą. Pažaislyje 
nuolat gyvena tik 20 seselių. 
Jos yra perkrautos darbais ir 
ūkiniais projektais, todėl laiki
nai platins lankstinukus tik 
Pažaislio vienuolyne.

— Ankstesniuose pokal
biuose esate minėjęs, kad 
seselės kazimierietės ren
gia koncertus.

— Pažaislio Muzikos festi
valį kasmet rengia Lietuvos 
Nacionalinė ' filharmonija, 
Kauno Filharmonijos ir Muzi
kos . festivalių paramos fon-

Juozas Alminas

JUOZAS GINTAUTAS 
ALMINAS

Juozas yra Mindaugo Almi
no ir a.a. Lauros Korsak sū
nus, gimęs 1979 metų gruo
džio 2 dieną, Santa Monica, 
CA. Mažas būdamas žaidė 
„Little League” beisbolą, ir 
„Flag Football”. Priklausė 
BSA amerikiečių skautams. 
Lankydamas Lincoln Junior 
High, Santa Monica, CA, pa
sižymėjo dainavimu chore.

Būdamas Santa Monica 
gimnazijoje, gerai išmoko is
panų kalbą. Pasižymėjo gerais 
pažymiais. Jam patinka auto
mobiliai ir elektronika.

Juozas lanko Šv. Kazimiero 
lituianistinę mokyklą. Prik
lauso Lietuvių Skautų sąjun
gai. Dabar yra skautas vytis 
kandidatas. Juozas su sesute 
Onute ir tėveliais yra keliavęs 
po Vakarų Ameriką.

Šį rudenį Juozas lankys 
SMC, kur studijuos elektro
niką ir ekonomijos mokslus.

das. Festivalio meno vadovas 
— Petras Bingelis. Festivalio 
direktorius — Justinas Krėp- 
šta. Šiemet iš viso bus 31 kon
certas. Prasidėjo gegužės 28 d. 
Baigiamasis koncertas ivyks 
Pažaislio vienuolyne rugpjūčio 
30 d. Pažaislio vienuolynas iš 
koncertų vadovybės gauna 
mažą nuošimtį nuo pelno.

— Teko matyti paruoštas 
vaizdajuostes iš 1997 m. 
Pažaislio Muzikos festiva- 
lio.Kas jas parengė ir kieno 
buvo išlaidos?

— Apžvalginę vaizdajuostę 
(koncertai keturiose bažnyčio
se Kaune: Pažaislio vienuo
lyne, Įgulos bažnyčioje, Šv. 
Ksavero Jėzuitų bažnyčioje, ir 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčio
je Zapiškyje, Radvilaitės vai
dinimas Kauno senamiestyje 
ir kt.) paruošė Lietuvoje. Rei
kėjo šią vaizdajuostę pervesti 
į JAV sistemą ir pagaminti 25 
kopijas.

Klasikinę vaizdajuostę, iš 9 
vai. filmavimo, reikėjo perves
ti į JAV sistemą, padaryti 
montažą ir pagaminti 25 vaiz
dajuostes.

Išsiųsta paštu po 2 vaizda
juostes į 10 telkinių JAV, 
Australijoje ir Kanadoje, pra
šant parodyti tautiečiams ir 
parinkti aukų Pažaislio vie
nuolynui. Visas išlaidas pa
dengė Algis ir Lydia Liepinai- 
čiai. Vaizdajuosčių techniką 
atliko Aleksas Plėnys.

Pažaislio vienuolyno restau
ravimui reikia maždaug 
500,000 dol. Šiuo metu Pa- 
žaslis neturi dujų kūrenimo 
šilumos. Naudojama elektros 
srovė, kuri labai brangi. Pra
dėtas stogų avarinės būklės 
likvidavimas.

Kas gali padėti Pažaislio 
vienuolynui, prašom čekius 
rašyti: „Pažaislis Fund,” Sis- 
ters of St. Casimir, 2601 W. 
Marąuette Rd. Chicago, IL 
60629. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių.

— Nuoširdus ačiū inž. Algiui 
Liepinaičiui.

Kalbėjosi
Antanas Paužuolis

Vasara Anaya

VASARA ELENA 
ANAYA

Vasara yra Stephen Anaya 
ir Liucijos Baškauskaitės duk
ra, gimusi 1980 metų lapkričio 
16-tą dieną, Los Angeles, CA.

Pirmus du skyrius Vasara 
lankė Roosevelt Elementary 
School, Santa Monica. Jos 
laisvalaikį užpildė plaukimas, 
baletas, AYSO futbolas ir Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk
la. Trečią skyrių lankė Švedi
joje, Uppsala mieste, kur ji 
išmoko švedų kalbą. Ypač di
delį įspūdį jai paliko kelionė į 
Egiptą. Tie ryšiai nenutrūko 
ir po to, kai ji persikėlė į 
Didžiąją Britaniją, Oxford 
miestą, kur pradėjo lankyti 
ketvirtą skyrių. Pavasario se
mestre, sugrįžusi į Roosevelt 
mokyklą, ji tęsė pianino pamo
kas, lengvąją atletiką ir kelio
nes.

Blokadai Lietuvoje pasibai
gus, 1990 metais Vasara per
sikėlė gyventi į Kauną. Čia ji 
lankė „Aušros” vidurinės mo
kyklos penktą skyrių ir daug 
pergyveno per 1991 metų sau
sio 13-tos įvykius. Atsidarius 
Jėzuitų mokyklai, Vasara čia 
lankė šeštą skyrių ir aktyviai 
dalyvavo katalikų bažnyčios 
atgimime moksleivių tarpe. 
1992 metais Vasara persikėlė 
gyventi į Vilnių ir dvejus me
tus lankė 18-tą vidurinę mo
kyklą Antakalnio rajone. Ji 
priklausė skautams ir MAL
TA labdaros grupei. Kartu su 
savo klase keliavo po Europą. 
Vasara dalyvavo Tele-3 Ne
priklausomo kanalo kūrime. 
Ji kūrė grafiką, reportažus 
apie jaunimą, vertė žinias. 
1994 metais, sugrįžusi į JAV, 
Vasara pradėjo lankyti Pacific 
Palisades Charter High 
School. Ji dalyvavo Los An
geles miesto lengvosios atleti
koj finaluose, priklausė 
YMCA Youth and Govern
ment programoms ir kasmet 
buvo mokyklos garbės sąra
šuose. Jai suteiktas garbingas 
President’s Academic Excel- 
lenc žymuo.

Vasara rudens semestre 
baigė gimnazijos reikalavimus 
ir pavasarį lankė Santa Moni
ca City College. Vasara yra 
„Spindulio” ansamblio narė ir 
dalyvavo šioje Dainų šventėje, 
Lietuvoje. Vasara su stipendi
ja įstojo į Lafayette College, 
PA.

Vėjas Anaya

VĖJAS ANAYA

Vėjas yra Stephen ir Liuci
jos Baškauskaitės sūnus, gi

męs 1979 metų balandžio 8-tą 
dieną, Los Angeles, CA.

Vėjas 1997 metais garbės 
pažymėjimu baigė Palisades 
gimnaziją. Pradžios mokyklas 
lankė Švedijoje ir Didžiojoje 
Britanijoje. 1990-1993 metais 
Vėjas gyveno Lietuvoje. Kau
ne. lankė .Aušros” ir Jėzuitų 
gimnazijas. Vilniuje lankė 18- 
tą vidurinę mokyklą Aptakal- 
nio rajone. Jis yra Lietuvos pi
lietis.

Vėjas mėgsta sportą. Žiemą 
jis dažnai atkasdavo apsnigu
sias krepšinio aikšteles, kad 
galėtų kasdien, žaisti savo mė- 
giamausią žaidimą. Vėjo tre
nerė Kaune buvo Butautienė, 
o Vilniuje jis lankė Šarūno 
Marčiulionio Krepšinio mo
kyklą. Vėjas yra pasižymėjęs 
moksle ir sporte. Yra laimėjęs 
įvairias premijas, pasiryžęs ir 
toliau tobulėti. Pirmus metus 
UCLA jis pabaigė su 3.0 GPA. 
Ateinančiais metais jis tikisi 
žaisti universiteto krepšinio 
komandoje.

Marius Anelauskas

MARIUS VYTAUTAS 
ANELAUSKAS

Marius yra Rimo Anelausko 
ir Rūtos Mockutės vyriausias 
sūnus. Jis girnė 1980 metų 
sausio 15-tą dieną, Glendale, 
California.

Marius baigė Crescenta 
Valley gimnaziją su akade
mine programa. Jis priklausė 
National Honor Society, buvo 
National Merit Scholarship 
Commended Student, ir gavo 
Californijos valstijos Golden 
State Examination diplomą už 
pasiekimus geometrijoj, che
mijoj, Amerikos istorijoj ir bio
logijoje. Jam buvo įteiktas 
President’s Academic Exel- 
lence žymuo, buvo įrašytas į 
„Who’s who among American 
High School students”. Marius 
priklauso YMCA Youth & 
Government organizacijai, ku
rioje šiais metais buvo išrink
tas „Delegate of the Year” už 
aktyvų dalyvavimą Kaliforni
jos Jaunimo Senatorių dar
buose, Sacramento mieste.

Mariui patinka sportas. Jis 
žaidė gimnazijos tinklinio ko
mandoje, kur trejus metus iš 
eilės gavo Scholar/Athlete 
Achievement Award. Laisva
laikiu jis vadovavo kaimy
nystės Little League beisbolo 
komandai. 1997 metais jis bai
gė Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos 12 metų programą. 
Priklausė Lietuvių Skautų 
sąjungai, dabar yra skautas 
vytis — kandidatas. Šoka LB 
„Spindulio” tautiniam an
sambly, su kuriuo 1992 ir 
1996 metais keliavo į Tautinių 
šokių šventes Čikagoje, o da
bar išskrido į Tautinių šokių 
ir dainų šventę Vilniuje.

Šį rudenį Marius lankys 
University of California San 
Diego, La Jolla, California, 
kur studijuos fizikos ir inži
nerijos mokslus.

AUDRA KUDIRKAITĖ

Audra yra Arvydo ir Aldonos 
Kudirkų duktė. Ji baigė Los 
Angeles County High School 
for the Arts, esančią Califor
nia State Los Angeles univer
siteto patalpose. Ji ketverius 
metus buvo mokyklos garbės 
sąraše. Ji gavo California val
stijos Golden State Examina-

tion diplomą už pasiekimus 
algebroje, geometrijoje, biolo
gijoje ir calculus.

Audra Kudirkaitė

Audra daug metų skambino 
pianinu ir grojo fleita mokyk
los orkestre.

Pernai Audra baigė $v. Ka
zimiero lituanistinės mokyk
los 12 metų programą.

Audra priklausė skautų ir 
ateitininkų organizacijoms, 
šoko „Spindulio” tautinių šo
kėjų šokių grupėje. 1993 me
tais dalyvavo Skautų jubilie
jinėje stovykloje. Šią vasarą 
Audra žada lankyti Vilniaus 
universiteto kursus ir daly
vauti Tautinių šokių šventėje.

Audra pradės matematikos 
studijas University of Califor
nia, Los Angeles.

Aras Mattis

AIDAS JUOZAS MATTIS

Aidas yra inžinierių Editos 
ir Edvardo Mattis sūnus.

Aidas baigia La Canada 
gimnaziją La Canada, Flin- 
tridge, su 3.5 GPA. Jis prik
lauso National Honor Society, 
yra Advanced Placement 
Scholar. Jis aprašytas „Who’s 
Who Among American High 
School Students”. Aidas buvo 
išrinktas klasės prezidentu ir 
iždininku. 1997 metų va
sarą dalyvavo Boys State sto
vykloje. Trejus metus Aidas 
aktyviai dalyvavo „21st Cen- 
tury Cancer Research Insti
tute” programoje La Canada 
gimnazijoje. Jis daug dirbo sa
vanoriu La Canada Chamber 
of Commerce. Šiais metais jis 
dėstė „21st Century Portfolio 
Institute” Aidas aktyviai daly
vavo sporte. Žaidė mokyklos 
varsity amerikietiško futbolo 
komandoje ir varsity tinklinio 
komandoje. Gavo daugybę pa
sižymėjimų, tarp jų — dvejus 
metus „Best defensive line- 
man”, komandos kapitono pa
žymėjimą ir „second team all 
league defense and ofiense: 
apdovanojimus. Aidas akty
viai dalyvauja ateitininkų ir 
skautų organizacijose. Jis yra 
skautas vytis — kandidatas. 
Daug metų Aidas patarnavo 
šventoms Mišioms Šv. Kazi
miero bažnyčioje. 1997 metais 
baigė 12 klasių Šv. Kazimiero 
Lituanistinėje mokykloje. Jis 
šoka ir dainuoja LB „Spin
dulio” ansamblyje. Rudenį Ai
das studijuos genetiką miesto 
kolegijoje, o vėliau tęs studijas 
University of Berkeley, Cali
fornia. Šią vasarą jis dalyvau
ja Tautinių šokių šventėje, 
Lietuvoje, ir Skautų tautinėje 
stovykloje Bostone.

Ieva Mickutė

IEVA MICKUTĖ
Ieva baigė keturių metų 

West Los Angeles Baptist 
High School ir lankys San 
Francisco Conservatory of Mu- 
sic kur laimėjo stipendiją. Ji 
žada įsigyti muzikos bakalau
ro laipsnį. Ieva 6 metus lankė 
Naujalio muzikos mokyklą 
Kaune ir vienus metus pa
ruošiamą klasę. Smuiku griež
ti pradėjo būdama penkių me
tų. Jos tėveliai — Aleksas ir 
Violeta Mickai. Ievos smuiko 
klasės mokytoja yra Jenniffer 
Bellusci. 1996 Ieva laimėjo 2- 
rą vietą SYME konkurse, o 
1997 1-mą vietą. Šią vasarą ji 
ruošiasi tam pačiam konkur
sui. Pernai Ieva grojo YMF or
kestre, tarp pirmųjų smuikų. 
Ketverius metus lankė Šv. 
Kazimiero šeštadieninę mo
kyklą. Stovyklavo keturiose 
Ateitininkų stovyklose, Santa 
Barbaroje. Ievai patinka 
griežti smuiku ir praleisti lais
valaikį su draugais ir šeima. 
Ieva ir jos tėveliai džiaugiasi 
jos pasiekimais.

Jonas Žygas

• JONAS KĘSTUTIS 
PAULIUS ŽYGAS

Jonas yra Kęstučio Pauliaus 
Žygo ir a.a. Nijolės Garlaitės 
vyriausias sūnus, gimęs 1980 
metų kovo 25-tą dieną, Los 
Angeles, CA. Jonas baigė Bro- 
phy College Preparatory Jė
zuitų gimnaziją, Phoenix, Ari
zona. Jis buvo mokyklos met
raščio fotografas, Mountain- 
bike Club viceprezidentas, Ski 
Club prezidentas ir įkūrėjas. 
Priklausė imtynių komandai 
ir Ultimate Frisbee komandai. 
Besimokydamas gimnazijoj, 
paaukojo daugiau negu 300 
laisvalaikio valandų, moky
damasis „ghetto” vaikus skai
tyti, rašyti ir skaičiuoti. Lais
valaikiu Jonas lenktyniauja 
kalnų dviračiais ir važinėja 
„freestyle” BMX dviračiais. 
1992-1993 metais Jonas su 
šeima gyveno Lietuvoje. Lan
kė šeštą klasę Jablonskio vi
durinėje mokykloje, Kaune. 
Dvyliktos klasės pirmi penki 
mėnesiai buvo taip pat pra
leisti Lietuvoje, kur Jonas 
lankė Kauno jėzuitų gimna
ziją. Priklausė debatininkų ko
mandai, kuri debatavo Lietu
vos Parlamento rūmuose su 
Seimo nariais, kartu su Seimo 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu. Jonui labai patinka 
keliauti. Jis yra apsilankęs 
net septyniolikoje pasaulio ša
lių, daugumą apkeliavo be tė
vų. Labiausiai patiko Čekijoj, 
Vokietijoje ir Kryme. Ateityje 
Jonas planuoja atlikti ekskur
siją dviračiu per Europą.

(Nukelta į 6 psl.)
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Dr. Kazys Sekmakas
Viešint Lietuvoje, teko daly

vauti iškilmingame Garbės 
daktaro regalijų įteikime žy
miam chemikui Kaziui Sek- 
makui iš JAV.

Iškilminga šventė įvyko š.m. 
birželio 10 d. Kauno Technolo-' 
gijos universiteto (KTU) Aula 
iškilmių salėje.

Prieš įeinant į šią salę, jau 
girdėjome muzikos garsus pla
čiame aukštų lubų koridoriu
je. Ten pat buvo galima apžiū
rėti ir Kazio Sekmako pagerbi
mui suruoštą parodėlę, kurioje 
buvo išstatytos Kazio Sekma
ko išradimų patentų trys gra
žiai įrištos knygos. Knygas, 
turinčias 141 patentą, K. Sek
makas padovanojo Kauno 
Technologijos universitetui. 
Šalia šių knygų dar buvo įvai
rūs Amerikos laikraščių, žur
nalų, taip pat ir lietuviškos 
spaudos straipsniai apie K. 
Sekmako išradimus, jų svarbą 
ir ^nuopelnus .chemijos moks
lui, ypač polemerų srityje.

Begalinei karščio bangai ap
gaubus Vilnių ir Kauną, jau 
prieš oficialią šventės dalį ma
žoje salėje svečiai simpatingų 
KTU studenčių ir studentų 
buvo vaišini mi įvairiais gėri
mais. Salės viduryje stovėjo ir 
didžiulis stalas, apkrautas 
įvairiais skanumynais.

Priartėjus trečiai valandai, 
visi svečiai ir rektoriai su 
mantijomis buvo pakviesti į 
KTU didžiąją iškilmių Aulą. 
Matėme gražiai išrikiuotas 
kėdes, paaukštinimą, ant ku
rio stovėjo stalelis su gėlių 
puokšte, o Lietuvos herbas ir 
trispalvė puošė galutinę sieną.

Iškilmės prasidėjo, įeinant 
KTU ansamblio „Nemunas” 
dalyviams. Gražiabalsės jau
nos studentės ir studentai, pa
sipuošę tautiniais rūbais, mu
zikinę dalį pradėjo išeivijai ži
noma sentimentalia daina 
„Sėdžiu aš parimus...”. Po to 
nuaidėjo dar dvi harmoningai 
ir skambiai atliktos dainos. 
Ansambliui išėjus, prasidėjo 
oficialioji dalis.

Šiai daliai vadovavo KTU 
Senato pirmininkas prof. Ra
mutis Bansevičius. Jis pris
tatė Kazį Sekmaką, žmoną Bi
rutę, dukrą Ritą ir sūnų Vik

Nuotr. Elvyros VodopalienėsKauno Technologijos universiteto ansamblis „Nemunas”.

torą, supažindino su kitais 
svečiais.

Profesorius taip pat pami
nėjo, kad ši pagerbimo šventė 
yra skirta taip pat Lietuvos 
Sąjūdžio dešimtmečio pami
nėjimui. Šį istorinį įvykį pa
minėti prof. Bansevičius pak
viečia Lietuvos Respublikos 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininką Algirdą 
Katkų tarti žodį.

A. Katkus paminėjo Sąjū
džio įkūrimą, veiklą ir reikš
mę, siekiant Lietuvos laisvės 
bei nepriklausomybės. Pami
nėjo Sąjūdžio tikslą ir idėjas, 
pasidžiaugė, kad tuo laiku bu
vo išgelbėti 300 jaunų vyrų 
nuo sovietų kariuomenės, su
teikiant jiems galimybę studi
juoti. Padėkojo profesoriams ir 
visiems, kurie prisidėjo prie 
jaunimo pilietinio ugdymo ir 
išgelbėjimo. A. Katkus užbai
gė savo kalbą teigdamas, kad 
„sugrįžkime visi į tuos princi
pus, kuriais vadovavosi Sąjū
dis prieš 10 metų, ir ryžtingai 
kartu dirbkime Lietuvos gero
vei...” Docentui Katkui buvo 
įteiktos gėlės, kurias jis per
davė Birutei Sekmakienei.

Tęsdamas programą, prof. 
Ramutis Bancevičius perskai
tė taisykles ir procedūrą, ku
rios laikomasi garbės daktaro 
vardo suteikimo proga. Pak
vietė Kazį Sekmaką prie gėlė
mis papuošto staliuko, kur jau 
sėdėjo Kauno technologijos 
universiteto rektorius prof. 
Kęstutis Kriščiūnas.

Supažindinti su Kazio Sek
mako veikla pakvietė prof. 
Gražulevičių, kuris išsamiai 
pristatė klausytojams Kazio 
Sekmako atliktus darbus che
mijos srityje, paminėjo, kad K. 
Sekmakas turi 273 patentus 
įvairiose pasaulio šalyse, o 
141 padovanojo Kauno Tech
nologijos universitetui, ir kad 
jis yra žinomas JAV polimeri
nių dangų specialybėje. Illi
nois valstijoj K. Sekmakas yra 
pripažintas vienu žymiausių 
išradėjų. Taip pat pateikė apie 
K. Sekmaką biografinių žinių. 
Teigė, kad K. Sekmakas ne
nuilstamai dirbo kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, o šiuo laiku 
glaudžiai dirba su KTU moks
lininkais.

Garbės daktaro regalijų 
įteikimo ceremonialas

Grojant kanklininkių an
sambliui, dvi tautiniais rūbais 
pasipuošusios jaunos studen
tės įneša mantiją. Talkinant 
profesoriams, Kazys Sekma
kas apvelkamas mantija. Gar
bės daktarą sveikina KTU 
rektorius prof. dr. Kęstutis 
Kriščiūnas, prof. Gražu levi- 
čius ir prof. Bancevičius, kuris 
tuo pačiu pakviečia Garbės 
daktarą tarti žodį.

Savo kalbą dr. Sekmakas 
pradėjo, padėkodamas Sena
tui ir Rektoratui už tokį aukš-

Iškilmėse Kauno Technologijos universitete. Iš kairės: KTU rektorius prof. Kęstutis Kriščiūnas, garbės dr. Ka
zys Sekmaka8, sūnus Vytautas, žmona Birutė, dukra Rūta. Nuotr. Elvyros Vodopalienės
tą jo profesinės veiklos įverti
nimą. Pasidžiaugė, kad vėl 
gali būti šitoje istorinėje Au
loje. Prisiminė, kai, vadovau
jant pulkininkui docentui Juo
zui Vėbrai, jis apgynė savo 
diplominį darbą ir šioje Auloje 
1944 metais tapo universiteto 
Organinės technologijos ka
tedros absolventu. Paminėjo, 
kad savo žinias ir energiją jis 
norėjo panaudoti Lietuvos 
pramonėje ar mokslo įstaigo
se, nors taip neįvyko, tačiau 
pabrėžė, kad Kauno universi
teto diplomas buvo pripa
žintas JAV. Šis diplomas at
vėrė kelius į sėkmingą kar
jerą.

Prelegentas įdomiai papasa
kojo, kaip jam teko sugrįžti į 
savo Alma Mater. Teigė, kad 
tai buvo du stebuklai — pir
mas ■— Lietuvos nepriklauso
mybė. Čia Garbės daktaras 
paminėjo, kad jam asmeniškai 
tai yra labai simboliška, kad 
Garbės daktaro mantija buvo 
užvilkta, kai minimas pirma
sis Lietuvos Sąjūdžio jubilie
jus. O antrasis stebuklas, kaip 
sakė Garbės daktaras, tai 
šiuolaikinės informacijos sis
temų atsiradimas. Juk per In
ternetą prelegento darbai tapo 
žinomi visame pasaulyje, taip 
pat ir KTU specialistams.

Po šio įvado jis sugrįžo į 
savo jaunystės prisiminimų 
pynę. Pasisakė, kad gimė 1923 
m. Kaune, Žaliakalnyje, kad 
artimiausi kaimynai buvo 
Martinaičiai, kad jų sūnūs Al
binas ir Marijonas yra šioje 
Auloje. Prisiminė ir savo Tre
čiosios Kauno Valstybinės 
gimnazijos mokytojus — isto
rikę V. Daugirdaitę-Sruogie- 
nę, vertėją ir rašytoją E. Vis
kantą, žodynų autorių Juozą 
Vėbrą ir kitus.

Po savo vaikystės ir jau
nystės prisiminimų prelegen
tas perėjo ir į Vokietijos gyve
nimą, kai 1944 m. liepos mėn. 
jis tapo garsios Siemens ben
drovės fabrike chemiku. Nuo 
1949 m. iki dabar gyvena 
JAV. „Didžiausi mano pasieki
mai”, — teigė prelegentas, 
„buvo polimerų chemijos ir 
technologijos srityje susiję su 
firmos ’De Soto Chemical 
Coatings’ vardu”. Šioje firmoje 
Garbės daktarui pavyko su
burti „šlapios adhezijos pro
motorius”, kurie sukėlė per

versmą dažų technologijoje. 
Čia organinių tirpiklių turin
tys aliejiniai dažai buvo iš
stumti vandens emulsinių da
žų. *

Tačiau, aiškino prelegentas, 
sukurti polimerai buvo naudo
jami karo ir civiliniuose lėk
tuvuose bei kosminiuose lai
vuose. Kelias nuo idėjos iki 
patento buvo ilgas ir sudėtin
gas, todėl daug laiko ir energi
jos jam teko skirti medžiagų 
pavyzdžių ruošimui bei disku
sijoms su ekspertais, kuriems 
kartais būdavo sunku įsigilin
ti į visas išradimų detales.

Toliau savo kalboje Garbės 
daktaras Sekmakas paminėjo, 
kad visur ir visuomet jis pa
brėždavo esąs lietuvis, gimęs 
Kaune ir esąs Kauno universi
teto absolventas. Pasidžiaugė, 
kad polimerų chemija, kaip 
mokslas, vystomas ir Kauno 
Technologijos universitete, Or
ganinės technologijos kated
roje. Pasidžiaugė taip pat, kad 
polimerų chemijos specialistai 
iš KTU Organinės technologi
jos katedros šįais metais gavo 
Lietuvos mokslo premiją.

Baigdamas savo kalbą, pre
legentas paminėjo Sąjūdžio ju
biliejų, teigdamas, kad ir Ame
rikos lietuviai buvo aktyvūs 
sąjūdininkai, daug dirbdami 
dėl Lietuvos laisvės.

Garbės daktaras Sekmakas 
savo kalbą paryškino skaid
rėmis. Jis taip pat paminėjo, 
kad įsteigė stipendiją^ KTU 
studentams.

Po Garbės daktaro Sekmąko 
kalbos buvo sveikinimai. Svei
kino rektorius prof. Kęstutis 
Kriščiūnas, prof. Romualdas 
Baltrušis, doc. Algirdas Kat
kus, prof. Marijonas Martinai
tis, dekanas docentas Raimun
das Šiaučiūnas, giminės ir 
kiti. Buvo malonu svečių tarpe 
susitikti iš St. Petersburg, FL, 
atvykusius Daną ir Vytautą 
Mažeikus, išgirsti Daną Ma
žeikienę sveikinant jų gerą 
draugą, Garbės daktarą Kazį 
Sekmaką, St. Petersburg lie
tuvių vardu.

Po sveikinimų vyko KTU 
garbės dr. Kazio Sekmako sti
pendijos Kauno technologijos 
universiteto studentams sky
rimo sutarties pasirašymas. 
Studentų reikalų direktorius 
L. Puodžiukynas perskaitė su
tarties tekstą.

Šios iškilmės baigtos KTU 
studentų ansamblio „Nemu
nas’’ atliekamu „Gaudeamus”. 
Prie jų jausmingai prisijungė 
ir visi svečiai.

Iškilmių nuotaika tęsėsi to
liau, tik jau vaišių salėje, kur 
svečiai galėjo pasivaišinti ir 
kartu asmeniškai pasveikinti 
naująjį Garbės dr. Kazį Sek
maką.

Tai buvo įspūdinga Sek- 
makų šeimos šventė, tęsiama 
tą patį vakarą ištaigingam 
„Pompėjos” restorane. Vakaro 
svečius supažindino pats Gar
bės dr. Kazys Sekmakas, įpin
damas daug humoro, ypač pri
statant profesorius, o Dana 
Mažeikienė, kalbėdama že
maitiškai, įrodė svečiams, kad

žemaičių kalba nebuvo pa
miršta, net ir gyvenant išeivi
joj. Birutė Sekmakienė su 
dukra Rita nuolat rūpinosi 
svečiais.

Greitai prabėgo vakaras, pil
nas naujų ir neužmirštamų 
įspūdžių. Šaunu, kad KTU pa
gerbė dar vieną išeivijos mok
slininką, kuris visą gyvenimą 
paaukojo mokslui ir lietuvy
bei.

Sveikinam Garbės daktarą 
Kazį Sekmaką.

Elvyra Vodopaliėnė

BAIGĖ
UNIVERSITETĄ

Giedrius Bikulčius š. m. ge
gužės mėn. 16 d. baigė Saint 
Xavier universitetą Čikagoje 
ir įsigijo verslo administravi
mo bakalauro diplomą.

Giedrius yra Sofijos ir Stasio 
Bikulčių, gyvenusių Cicero, 
vaikaitis, Aldonos ir Algirdo 
Bikulčių sūnus.

1944 m. artėjant rusų fron
tui, Sofija ir Stasys Bikulčiai 
su gausia šeima skubiai išsi
ruošė į kelionę — į Vakarus, 
tačiau, nelaimei, nuo šeimos 
atsiskyrė sūnus Algirdas ir 
pasiliko tėvynėje.

Kas nepatyrė tokio išsis
kyrimo jausmo su tėvais ir 
broliais, kai esi nepasiruošęs 
savarankiškam gyvenimui, tas 
nesupras patirto skausmo ir 
artimųjų ilgesio.

Algirdas gyveno su močiute, 
kuri jį guodė ir mokė,« suteikė 
dvasinės stiprybės ir gyveni
miškos patirties, nors pati sir
go ir jautėsi labai nelaiminga, 
netekusi abiejų sūnų: Petras 
žuvo tolimosios Šiaurės gula
guose, o Stasys gyveno JAV.

Dar nuolatinis Zarasų sau
gumo „dėmesys” neleido jiems 
abiems ramiai gyventi ir aitri
no širdis.

Algirdui Bikulčiui tik Gor
bačiovo „perestroikos” laikais, 
1988 metais, pavyko atvykti 
pas tėvus į Cicero. New Yorko 
oro uoste Algirdą pasitiko bro
lis Rimas, su kurio pirmą 
kartą susipažino, nes Rimas 
gimė Vokietijoje.

Po metų į JAV atvyko Al
girdo žmona su sūnumi Gie
driumi.

Tik brolio Stasio ir jo žmo
nos Nijolės, gyv. Burbank, IL 
nuoširdaus atjautimo ir dide-

Giedrius Bikūlčius.

Gražųjį gegužės sekmadienį 
į O’Hare oro uostą vykome pa
sitikti jaunos šeimos iš Lietu
vos, kuri tikisi surasti naujo
joje žemėje geresnį ir sauges
nį gyvenimą, negu tėvynėje. 
Nei vienas iš mūsų trijulės 
nežinojome, kaip mes vieni 
kitus atpažinsime. Jie mums 
nematyti, negiminės, visai ne
pažįstami tėvynainiai. Bet 
tautietjs tautiečiui turi pa
dėti, taip tarė žinoma labda
ringa čikagietė Ona Gradins- 
kienė, o jai pritarė kariškai 
drausmingas Jonas Gradins- 
kaš. Pasiėmę tautinę vėlia
vėlę, nusprendėme, kad tai 
bus atpažinimo ženklas.

Čikagos oro uoste spūstis 
didelė. Mes bėgiojame nuo 
vienų vartų prie kitų, nes, 
lėktuvui nusileidus, gan ilgai 
teko laukti nepažįstamų sve
čių. Tautinė vėliavėlė padėjo. 
Naujos šeimos manta nedi
delė. Veiduose rūpestis ir su- 
sukaupimas. Ilgas skrydis į 
nežinomą gyvenimą ir daug 
nemigo valandų, susitikus 
tautiečius, atsirado ir šypsena 
veiduose.

Elvyra ir Arvydas Zuba- 
vičiai bei jų dukrelė Vytautė, 
naujieji emigrantai, gyveno ir 
dirbo Kaune. Abu tėvai yra 
baigę Kauno Technologijos 
universitetą. Arvydas moka 
dirbti įvairius staliaus darbus 
bei kietus baldus. Be to, Elvy
ra moka siūti ir esanti nagin
ga. Nuo pat pirmos atvykimo 
dienos ėmė rūpintis savo pra
gyvenimu. Kaip ir kiekvie

Arvydas ir Elvyra Zubavičiai su dukrele Vytaute O’Hare oro uoste.

u' ĮŠŠį?
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lės materialinės paramos dė
ka, pavyko Algirdui su šeima 
įsikurti. Neliko abejingas pa
galbai ir brolis Vytas su 
žmona Onute, gyvenantys 
Kalifornijoje. Šių artimųjų 
labai nuoširdžiai paremti, 
Algirdas ir Aldona Bikulčiai 
apsigyveno jau nuosavame 
name, o Giedrius galėjo mo
kytis.

Baigęs Morton gimnaziją, 
Giedrius mokėsi DuPage ko
legijoje, o 1995 metais baigė 
Morton kolegiją. Už gerą mo
kymąsi buvo įrašytas kolegi
jos Dekano garbės sąraše.

1996 m. įstojo į St. Xavier 
universitetą studijuoti verslo 
admininstravimo.

1998 metais Giedrius Bi
kulčius sėkmingai baigė šį 
universitetą.

Mokydamasis Giedrius ne-- 
vengė ir fizinio darbo: keletą 
metų vakarais valė „Drau
go” spaustuvės ir administra
cijos patalpas. Vėliau dirbo 
parduotuvėje. Laisvalaikiu 
mėgsta patarnauti ir pagel
bėti vyresnio amžiaus ser
gantiems žmonėms. Daly
vauja ir visuomeninėje veik
loje: priklauso Cicero Jūrų 
šaulių kuopai. Galvoja to
liau studijuoti verslą ii- ruoš
tis magistro laipsniui.

nam emigrantui naujoje že
mėje, yra sunkumų, ypač ne
mokant kalbos. Nelepino juos 
ir Lietuva. Elvyros mama bu
vo partizanų ryšininkė ir už 
tai jai teko praleisti nemažai 
metų Sibire, o pasekmės vė
liau atsiliepė josios šeimai.

Užklausus, kodėl jie norėjo 
emigruoti į Ameriką, atsaky
mas buvo, kad Lietuvoje atei
ties nematyti. Emigranto ke
lią pasirinko dėl dukters atei
ties: laimėję loteriją, teisę 
emigruoti į Ameriką, draugų 
paskatinti ir šeimai prita
riant, pasirinko emigrantų 
dalią.

Dukra Vytautė yra baigusi 
3 klases sustiprinta anglų 
kalba Martyno Mažvydo mo
kykloje Kaune. Mokykloje 
žaidė tinklinį ir rašo eilėraš
čius. Vieną savo kūrybos eilė
raštį jau pasiuntė į „Draugą”, 
„Tėvynės žvaigždutę”.

Šiai naujai šeimai ypač 
daug padėjo ir padeda Jonas 
bei Ona Gradinskai. Jų dėka 
jie susipažino su Čikagos lie
tuviais — tiek su anksčiau 
įsikūrusiais, tiek su naujaku
riais. Už tai Elvyra ir Arvy
das Zubavičiai yra nuošir
džiai dėkingi. Geraširdžių 
Gradinskų globoje jie jaučia 
rūpestingą pagalbos ranką ir 
ramstį visuose reikaluose. 
Naujakuriai Zubavičiai yra 
teisingi ir darbštūs tautiečiai. 
Linkime jiems surasti laimę, 
kurios tikėjosi, nepamiršti 
savo tautos rūpesčių bei savo 
kilmės ir nepražūti svetimųjų 
jūroje. M.R.

I NATO — SU 
STAKLĖMIS IR

ADATOMIS
Pirmosios išmėginti NATO 

pozicijų tvirtumą ryžosi Lie
tuvos lengvosios pramonės 
įmonės — jos ketina dalyvau
ti pirmajame suvažiavime ir 
parodoje „NATO kelias į XXI 
amžių”.

Paroda ir suvažiavimas 
vyks gegužės mėnesį Briuselyje, 
jame dalyvaus NATO valsty
bių bei „Partnerystės taikos 
labui” programos kraštai.

Pasak Lietuvos lengvosios 
pramonės įmonių sąjungos 
generalinio direktoriaus Vid
manto Vikšraičio, nors tai 
bus labai brangi paroda, ta
čiau būtų neprotinga praleis
ti tokią galimybę pristatyti 
Lietuvą ir jos lengvąją pra
monę.

Kaip rašo „Verslo žinios”, 
parodoje Briuselyje žada da
lyvauti Kauno firma „Ap
vija”, kuri pasiryžusi pasiū
lyti sagas. Dabar „Apvijos” 
sagomis segami Uzbekistan- 
mo, Kazachstano ir Turkme- 
nistano karių drabužiai. Norą 
dalyvauti parodoje pareiškė 

ir siuvimo bendrovės „Do
bilas” bei „Šatrija”. Savo pas
laugas NATO kariuomenei 
ketina pasiūlyti ’ „Utenos tri
kotažas” bei Kauno „Drobė”.
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• DIDELIS PASIRINKIMAS
• ŽEMIAUSIOS KAINOS
• REMONTUOJAME
• persijungiame
^autotradc

autotr^o@ameritech.net 
12301 S;NW Avė., Suite I) is

630-257-7277
Home Health Care Intl. Agency 

ieško asmenų prižiūrėti vyr. am
žiaus žmones. Anglų k. reikalinga. 
Vairuotojo leidimas ir rekomen
dacijos pageidaujamos. $80 iki 
$120 j dieną. Skambinti Phil arba 
Janusz, tel. 414-763-2615.

SIUNTINIŲ PERSIUNTIMAS 
IR PRISTATYMAS Į NAUMUS

S\UNČIAME 
k\B CARGO 

L tR LAIVU

Pinigų “
persiuntimas, 
amerikietiški maisto 
komplektai per 2 sav.

Jįij' te/

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000

Šešiąs pokylių salės - tinka įvairioms progoms
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

35 iki 40 svečių

llvrtioiux Room

40 iki 60 svečių

IklOllOOM
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 iki 135 svečių

125 iki 175 svečių

225 iki 550 svečių

alls to LITHUANIA 
$0.46 per/min

no monthly charges, no naad to svrttch your currant phone company, any day, 
any įima; graat ratas to the rast ofthaworld

For Information call AOFInternational:
1-800-449-0445

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS
ELEKTROS 

(VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

B&D
STATYBOS BENDROVĖ
Statome namus, atliekame įvairius 

remontus, įrengiame rūsius, statome 
balkonus, priestatus, patio, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Reikalingi vyrai 
statybos darbams. Skambinti Kazi
mierui, tel. 706-453-1250.

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank. Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

NEKILNOJAMO TURTO

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
1708) 425-7160

RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus

• Pensininkams nuolaida

FOLKLORO DIENA
Liepos 3 d., penktadienį, 

antroji Pasaulio lietuvių dainų 
šventė pakvietė į Folkloro die
nos „Uliokim, broliukai” pasi
buvimų. Gedimino kalno pa
pėdėje, sostinės Sereikiškių 
parke, įsikūrė etnografinė Lie
tuva: pro žolynais apipintus 
vartus svečiai rinkosi į impro
vizuotas Dzūkiją, Suvalkiją, 
Aukštaitiją ir Žemaitiją.

Savojo krašto dainas, šo
kius, liaudiškus žaidimus rodė 
iš visos Lietuvos susirinkę, 
folkloro ir etnografiniai an
sambliai, liežuvio miklumu 
varžėsi pasakoriai. Folkloro 
dienos koncertuose pasirodė 
daugiau kaip pusantro šimto 
Lietuvos ansamblių, taip pat 
užsienio lietuvių folkloro vie
netai.

Šiemet pirmąkart Folkloro 
dienos programą praturtino 
mėgėjų teatrai, kurie savo 
trumpus spektaklius rodė Se
reikiškių parke įrengtoje sce
noje.

Šešiuose improvizuotuose 
kiemuose įsikūrė ir savo ama
tus demonstravo kalviai, puo
džiai, pynėjai, drožėjai, audė
jai bei vaikai — mažieji meist
reliai. Kaip visuomet į šventės 
mugę savo dirbinius suvežė 
tautodailininkai, siūlę prekes 
pagal skonį ir kišenę: nuo du 
litus kainuojančio medinio 
šaukštelio iki didžiulio dailiai 
drožinėto šaukšto už du šim
tus.

Tradicinių patiekalų — sū
rių, naminės duonos, pyragų, 
kumpių bei dešrų — siūlė 
įvairių Lietuvos regionų šei
mininkės, buvo galima para
gauti ir „kožnam” krašte sa
vaip užraugto alaus.

Atskira dainų šventės Folk
loro diena surengta jau trečią 
kartą. Ji tęsia prieškario Lie
tuvoje, Dzūkijoje, vykusių Se
novės dienų tradicijas. (Elta)

ABITURIENTAI...
Atkelta iš 4 psl.

Amerikos Lietuvių veikloje 
Jonas lankė Šv. Kazimiero li
tuanistinę mokyklą iki persi
kėlimo į Tempe, Arizoną. Po 
to, kiek galimybės leido lan
kėsi šeštadieninės mokyklos 
klasėse. Jis yra skautas ir sto
vyklavo beveik visose „Ram- 
byno” stovyklose. Kanadoje du 
kartus dalyvavo Kretingos sto
vykloje, kelis kartus dalyvavo 
Vermont Neringos stovykloje. 
Dabar Jonas yra skautas vytis 
kandidatas. Šį rudenį Jonas 
Arizona State universitete, 
Tempe, AZ, studijuos Electri- 
cal Engineering arba Comput
er Systems Engineering ir vo
kiečių kalbą.

NAUJI LIETUVIU 
LITERATŪROS IR

TAUTOSAKOS
INSTITUTO
LEIDINIAI

Birželio 24 d. Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institute 
visuomenei pristatyti šio in
stituto mokslininkų leidiniai 
— naujos „Ištakų” bei „Se
nosios literatūros” serijų kny
gos.

Lietuvos gudų bajoro Teodo
ro Jevlašausko „Atsimini
mais” Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas pradėjo 
naują „Ištakų” seriją. Pasak 
mokslininkų, naujosios serijos 
leidiniai „mėgins atskleisti 
menkai pažįstamą senąją Lie
tuvą — daugiakultūrę, dau
giakalbę, bet sudarančią ben
drą kultūros erdvę”. Seriją 
pradėję Teodoro Jevlašausko 
memuarai — tarsi XVI 
amžiaus pabaigos — XVIII 
amžiaus pradžios vidutinio 
bajoro gyvenimo enciklopedi
ja.

Kitos naujos instituto moks
lininkų knygos tęsia „Seno
sios literatūros studijų” seriją. 
Sigitas Narbutas parengė se
nosios poezijos „Tradicija ir 
originalumas Jono Radvano 
’Radviliadoje’ ” bei „Motiejus 
Kazimieras Sarbievijus Lietu
vos, Lenkįjcs, Europos kultū
roje”. Poeto Adomo Micke
vičiaus gimimo 200-osioms 
metinėms skirta Vitos Gai- 
laitės studija „Adomo Micke
vičiaus jaunystės kūryba”, 
kurioje atskleidžiamas poeto 
pažiūrų formavimasis, lite
ratūrinio stiliaus raida.

Dar vienas instituto leidi
nys išėjo lenkų kalba. Tai — 
Algio Kalėdos pokarinės lietu
vių literatūros apžvalga „Po- 
vvojenna literatūra litewska: 
drogą strat i nadziej” („Po
kario lietuvių literatūra: pra
radimų ir vilčių keliu”). Pas
taroji knyga rekomenduota 
mokykloms.

Nauji Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto leidiniai 
kiek anksčiau jau buvo prista
tyti ir palankiai įvertinti tarp
tautinėje Varšuvos knygų 
mugėje.(Elta)

* Vyriausybė skyrė me
no premijas šešiems kūrė
jams už „reikšmingus Lietu
vos menui ir kultūrai darbus”. 
37,500 litų premijos paskirtos 
dailininkei Gintautėlei Laimu
tei Baginskienei, kompozito
riui Feliksui Romualdui Bajo
rui, poetei Onei Baliukonytei, 
dirigentui Sauliui Sondeckiui, 
aktorei Rūtai Staliliūnaitei ir 
fotomenininkui Antanui Sut
kui. (BNS)

Visa informacija suteikiama telefonais
800-775-7363 • 773-434-7919 
888-615-2148 • 216-481-0011 
914-258-5133 • 813-367-5663 
412-381-6281 • 716-223-2617

4TH OF JULY C.REETINGS 
TO ALL OUR CUSTOMERS 

FROM
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

2310 S. PULASKI 
773-277-3095

„ALWAYS FRESH AS A DAISY"

HAPPY 4TH OF JULY 
FROM

LAWN LANES 
7650 S. PULASKI 

CHICAGO, IL 60629 
773-582-2525

INTERNATIONAL SHIPPING INC.
Siunčiame automobilius ir komerci

nes siuntas į Lietuvą. Automobilių per
siuntimas nuo $ 1,350 priklausomai nuo 
automobilio.

Kreiptis: 312-953-9516 arba 312-913- 
0668, fax 312-913-0671.

Naujai atvykusių dantistų dėmesiui! 
Darbui reikalingas dantų gydytojas.

Pageidautina turintis ne mažesnę kaip 
5 metų darbo patirtį ir susipažinęs su 
amerikietiškomis medžiagomis ir 
aparatūra. Teirautis tel. 708-458-6097.

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co.

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS*

Tel. 708-458-6033 
arba 847-361-3015

mz KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaskl Rd.

. 4365 S .Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui.

Išnuomojamas 
nedidelis 2 mieg. bt. 

Čikagos priemiestyje.
Tel. 708-839-8447.

Loving, experienced baby sitter 
needed for two young children. Mušt 
drive, non-smoker. Mon thru Fri 4:15 
p.m. - 7:15 p.m. Leave messager for 
Susan at (312) 732-1460.

JKS CONSTRUCTION
“Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. RJankauskas,

tel. 708-728-0208
STASYS’ CONSTRUCTION

Vilniuje, prieš Seimo rūmus, 
išnuomojamas gražiai apstatytas 
5 kamb., 3 mieg. butas. Vieta rami, 
netoli parduotuvių. Skambinti, tel. 
416-225-5480.

G.|..Quality
Parduodame automobilius, tvar

kome kėbulo ir mechaninius 
gedimus. Padedame įsigyti auto
mobilį autovaržytinėse. 
Reikalingi žmonės kėbulo 

darbams.
Kreiptis: 312-953-9516

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą.

AMBER CONSTRUCTION CO.
' Dengiami stogai, katamas „siding”, 

atliekami cemento, „plumbing" bei
S

AMERICA/V NBROAD> INC.
MAIN OFFICE

(CLOSED ON SUNDAYS)

4801 W. PETERSON AVĖ., SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500.

VASAJROSIKAIMO©
ten ir atgal į vieną pusę

$703 $480
Kijevas $665 $468
Lvovas $723 $485
Minskas $666 $468
Vilnius $666 $470 .
Maskva $620 $461
St. Peterburgas $650 $490

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315

5058 S. ARCHER AVĖ., 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888.

5316 N. MELWAUKEE 
A VE., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700.

3000 N.MILWAUKEE 
A VE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999.

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVĖ., 

CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747.

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVĖ., 

CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020.

5657 S. HARLEM AVĖ., 
CHICAGO, IL 60714. 
TEL. 773-788-1000.

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

AVĖ., NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800.

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

Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929

VIDAS POSKUS
“YOUfl flEALTOH FOR LIFE"

RETINK* HOME CENTER
Tel. 773-297-2013 mobile 

735-1540 home Office 
GarantuoĮamas prolealonalua Ir greitas 

patarnavimas. Speciali nuolaida nau|ai
atvykusiems. Kreiptis: (24’“Z ,

'Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 Į mėn. 4- „securtty”. 
Tel. 773-778-1481.

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklų ar komercinę siuntų 
į Lietuvų. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

MOVI N G
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS
„ 773-925-4331

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

{& įtan: 
Realty GroupTric.

Realmart
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bu*. 773-585-6100 Pager 312-308-0307
Fax 773-585-3997

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Bueineea (708) 423-9111 
Voice Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Raa. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai Ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd.
Tel. (773) 581-4111

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

New York, NY 
Neivark, NJ 
Chicago, IL 
Los Angeles, CA 
San Francisco, CA

ATPIGO SKRYDŽIAI 
l

VILNIŲ
Iš

Detroit, MI 
Orlando, FL 
Boston, MA 
Baltimore, MD 
Philadelphia, PA

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms kom- 
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti 4 darbą ir 
išvykti. Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency 

Tol. 773-736-7900

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 W. 63 St.
Tėl. 773-776-8998

ir daugelio kitų miestų
VYTIS TRAVEL 

40-24-235 St.
Douglaston N Y 11363 

Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS

E-MAIL VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB SITE: WWW.VYTTOURS.COM

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

mailto:o%40ameritech.net
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTTOURS.COM
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909

NAMO APDRAUDA

Laikas nuo laiko reikia pasi
tikrinti, ar namo apdrauda, 
kurią turime, yra mums pa- 
kantama, ar draudžia nuo 
visų galimų nelaimių. Labai 
dažnai būna taip: nusiper- 
kame namą, paimame drau
dimą ir daugiau nesirūpi
name. Atminkite, kad, laikui 
bėgant, keičiasi sąlygos, kei
čiasi namo kaina, pataisymų 
kainos ir pan., o jūsų prieš ke
lis metus paimta apdrauda 
kasmet pakartojama ta pati. 
Jei jūs nepatikrinsite ir ne
peržiūrėsite savo namo drau- 
dos, žinokite, kad retas drau
dimo agentas tai padarys. Jei 
paskutiniųjų kelių mėnesių 
laikotarpyje pagalvojote apie 
namo apdraudą, tai buvo tur
būt todėl, kad gal norite perfi- 
nansuoti namo mokėjimus, 
perkate naują namą, ar no
rite, kad apdraudą ką nors ap
mokėtų. Paprastai mes ne
kreipiame per daug dėmesio į 
smulkmenas, o tai gali būti 
nuostolinga. Čia pavyzdys: Al
dona ir Janina, abi turėjo 
didelių riuostolių, iškilus gais
rui. Jos buvo įsitikinusios, 
kad apdrauda tuos nuostolius 
atlygins. Bet buvo kitaip., 
Žmonės dažnai nežino, kokią 
namų apdraudą jie turi. J Al
donos namą įtrenkė žaibas ir 
iš namo liko'tik pelenų krūva.

Yra sakoma, kad reikia per
skaityti smulkiai surašytą ap- 
draudos tekstą. Žmonės retai 
tą daro, o tai būtinybė. Namų 
apdraudos dokumentai yra 
komplikuoti, pjlni įvairių tai
syklių ir išimčių, kas dažnai 
uždengia trūkumus draudi
me. Kadangi apdraudų doku
mentai su visais priedais atro
do bauginančiai platūs, daug 
žmonių jų net ir nebando 
skaityti. Žmonės pasirenka 
draudą, tik atsižvelgdami į 
tai, kiek ji per metus kainuoą. 
Ir labai dažnai namų savinin
kai nepagalvoja ir nežino, ką 
ir kiek ta apdrauda draudžia 
nelaimės atveju. Žinoma, kai
na svarbu. Bet skirtumas tarp 
apdraudos, kuri draudžia tik 
minimumą, kuri draudžia vis
ką, nėra jau toks didelis. 
Kiekvienas draudimo parda
vėjas siūlo, jo paties įsiti
kinimu, gerą draudimo miši
nį: kainos ir draudžiamų da
lykų. Daug kas priklauso nuo 
rinkos ir laiko. Kiekvienas 
draudėjas turi savo nusista

tymą dėl ieškinių. Kai kurios 
apdraudos bendrovės nori są
žiningai padėti žmonėms, ki
tos žiūri savo uždarbio ir in
teresų.

Ankščiau minėta Aldona ir 
jos vyras praleido mėnesius, 
derėdamiesi su savo draudėju, 
kiek jie turėtų gauti už patir
tus nuostolius. Pagaliau po 
ilgų derybų iš draudos ben
drovės jie gavo apie 40-50 
tūkstančių mažiau, negu vie
nų metų senumo namo atsta-. 
tymas (kurį jie turėjo), tad jie 
buvo labai nelaimingi ir nu
sivylę.

Įsigyjant apdraudą namui, 
pirmiausia reikia sužinoti, 
kiek apdraudos reikia. Tai 
nustato apdraudos bendrovė, 
apskaičiuodama namo kvadra
tines pėdas, statybos med
žiagą, darbą ir t.t. Į apdrau
dos sumą neįskaičiuojama 
žemės vertė. Daugelis žmonių 
stengiasi apsaugoti save, įsi
gydami apdraudą su „gua- 
ranteed replacement cost”. 
Tada draudėjas sutinka už
mokėti visą namo atstatymo 
kainą, nors ji ir viršytų sumą, 
įrašytą draudoje. Bet kai ku
rie draudėjai jau nebenori su
tikti atstatyti namą bet kuria 
kaina, nes, kylant infliacijai, 
tai pasidaro per brangu. Pvz., 
kai kurios draudimo ben
drovės draudimo programą 
„ųuaranteed replacement cost” 
keičia į kitą — kur jų 
didžiausias išmokėjimas savi
ninkui už namo atstatymą yra 
120% nuo apdraudoje pa
žymėtos sumos.

Jei klausysite tik apdrau- 
dėjo nurodymų, kiek kainuotų 
atstatyti namą, galite likti su 
nepakankama drauda. Protin
ga būtų pakalbėti su vieti
niais statybininkais, tada su
sidarytumėte tikslesnį vaizdą, 
kiek namo atstatymas jūsų 
vietovėje kainuotų. Bet ir tūo 
atveju turite atsižvelgti į tai, 
ar norėsite kietmedžio grindų, 
dekoratyvinių pagražinimų ir 
pan.

Sakykime, jūs turite pakan
kamai gerą apdraudą, dėl 
namo atstatymo, bet galite 
turėti - sunkumų su apdrau
doje rašytomis išimtimis (ex- 
clusions — tai kas yra ne
draudžiama). Pvz., anksčiau 
minėta Janina galvojo, kad 
turėjo visą apdraudą 1950 me
tais statytam namui. Bet jie 
neįsigijo vadinamos „ordi- 
nance-and-law rider”. Jų

Smithsonian Institute, Washington, DC, tautų festivalyje birželio 24 d. Iš kairės: Marija Remienė, Zita Kelmic- 
kaitė, viena iš lietuvių programos sudarytojų, Birutė Jasaitienė ir vienas festivalio dalyvių — gintaro meninin
kas iš Lietuvos. Nuotr. Antano Dundzilos

draudimo agentas sakė, kad 
jiems to nereikia, nes ne
laimės atveju draudimas na
mą atstatys, nesvarbu, kiek 
tai kainuotų. Bet kai jų na
mas 1994 metais buvo stipriai 
apgadintas, drauda neužmo
kėjo už „building code up- 
grades”, kurių jų vietovė rei
kalavo. Be „ordinance-and- 
law” apdraudos, apdraudėjas 
mokėjo tik. už tai, kaip buvo 
statyta 1950 metais, ir jiems 
nesudarė skirtumo, kad dabar 
atstatyti namą už sumą, pagal 
valdžios reikalavimus, toje 
vietovėje nebegalima.

Apdraudos bendrovė sutiko 
jiems užmokėti 93,000 dole
rių. Bet Janinai ir jos vyrui 
trūko dar 125,000 dolerių, 
kurių statybininkas reikalavo, 
kad namas būtų .atstatytas 
toks pat pagal 1994 metų rei
kalavimus. Jų namui reikėjo 
naujų elektros vielų, vanden
tiekio vamzdžių, kitokių pa
matų ir stogo. Ši pora yra 
padavusi savo apdraudos ben
drovę teisman. O apdraudos

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 
(TAUTOS FONDAS)

35 Highland Boulevard, Brooklyn, New York 11207-1910 
Tel. (718) 277-0682 Fax (718) 277-0682

UŽ VILNIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ

Mieli lietuviai,

Kreipiamės į Jus ypatingai svarbiu reikalu.

Vilnijoje lenkų okupacijos metais lietuvis mokytojas, mokinys ir lietuvių kalba buvo 
persekiojami. Sovietų okupacijos metu, be teroro prieš žmones, buvo brukama visasąjunginė 
rusų kalba. Dabar, atstačius Lietuvos nepriklausomybę, mūsų visų pareiga grąžinti lietuvių 
kalbą į Vilnijos kraštą, o su kalba sugrįš į lietuvių tautos šeimą ir šio krašto nutautėjęs žmogus.

Geriausias kelias to siekti yra per mokytoją ir lietuvišką mokyklą. Idealistų mokytojų yra, 
bet jiems reikia suteikti bent minimalias pragyvenimo sąlygas: butą ir dabartinio mokymo 
reikalavimus atitinkantį pastatą, kurių labai trūksta. Vilniaus apskrities viršininko įstaiga 
tuo rūpinasi, tačiau šis uždavinys toks platus, kad jam reikia mūsų talkos. Kitakalbių mokyklas 
Vilnijos krašte stipriai remia vietinės ir užsienių organizacijos. Amerikos lietuvių stipri parama 
Vilnijos krašto lietuviams paskatintųjų darbą, ir jie pajaustų stiprų užnugarį išeivijos tarpe.

Pradžiai, mokinių tėvams pageidaujant, padėkim pastatyti lietuvišką mokyklą 
Lavoriškių miestelyje, apie 30 km nuo Vilniaus. Tai didelis, akivaizdus ir svarbus uždavinys. 
Tikslas - sutelkti $75,000. Likusią dalį pridės Vilniaus apskrities viršininko įstaiga.

Kviečiame jungtis į mokyklos steigėjų, geradarių, rėmėjų ir talkininkų eiles.
Paaukojęs $10,000 ar daugiau - mokyklos steigėjas 

$5,000 - mokyklos geradaris 
$1,000 - mokyklos rėmėjas 
mažiau - mokyklos talkininkas.

Visi prisidėję prie šio kilnaus darbo bus pagerbti Tautos fondo specialiu padėkos žymeniu. 
Paaukoję $1,000 ar daugiau bus aukso raidėmis įrašyti pastatytos mokyklos garbės lentoje.

Auką galima skirti savo vardu, ar pagerbiant artimo asmens atminimą.
Su viltimi laukiame Jūsų atsiliepimo.

Algis Vedeckas Jurgis Valaitis
Tautos fondo valdybos pirmininkas Vajaus talkos komiteto pirmininkas

---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

(TAUTOS FONDAS)
35 Highland Boulevard, Brooklyn, New York 11207-1910 

SUPRASDAMAS/A PAGALBOS VILNIJOS LIETUVIŠKAI MOKYKLAI SVARBĄ 

Siunčiu auką......................................................... lietuviškai mokyklai Lavoriškėse pastatyti.

, (vardas, pavardė)
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••♦•••••••••• •*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••»••••••••••••••••••••••••••••

. (adresas)

bendrovė neduoda jokių 
paaiškinimų, kol klausimas 
sprendžiamas teisme. Kam 
yra reikalinga „ordinarice- 
and-law” apdraudos? Eksper
tai sako, kad naujų namų sa
vininkams gal jos nereikia. 
Bet kiti sako, kad visi turėtų 
įsigyti palyginant nebrangią 
apdraudą ir kad tai būtų 
100% vertės apdrauda, atsta
tant namą ir užmokėtų ne tik 
sugadintas, bet ir sveikas 
namo dalis. Trunka laiko 
ieškoti šių visų detalių namo' 
apdraudos dokumentuose. 
Kiekvienas draudėjas gali 
skirtingai žiūrėti į ieškinį, o 
be to, namo apdraudos nuolat 
yra papildomos, keičiamos. 
Jei būsite nuoseklus, jums gal 
reika keletą kartų skambinti 
draudos bendrovei, kol viską 
išaiškinsite. Yra draudos ben
drovių, kurios iš viso nepar
duoda „ordinance-and-law” 
draudos. Kai kurios bendro
vės automatiškai įrašo 100% 
atstatymo apdraudą. O dar ki
tos apriboja sumą, kurios

norėtumėte, kad būtų įrašyta 
apdraudoje. Namų savininkai 
turėtų žinoti, kad daugelis ap
draudų nedraudžia nuo van
dens atsiradimo rūsyje iš van
dens nutėkėjimo ar kana
lizacijos vafnzdžių. Dažnai 
yra minimas atvejis, kai pie
tums pakviestas svetys krito, 
perskėlė lūpą ir padavė namo 
savininką į teismą. Deja, tas 
namo savininkas neturėjo 20 
dolerių kainuojančios papildo
mos draudos, kuri būtų šį 
įvykį apmokėjusi.

Kai apskaičiuojate, kiek ap
draudos jums reikia, sąskaita 
už apdraudą gali atrodyti gąs
dinančiai didelė. Jei taip, ban
dykite sumažinti mokestį už 
apdraudą, pakeldami pirminę 
sumą. Pagalvokite pakelti 
savo pirminį — „deductible” 
mokestį iki 1,000 dolerių, 
2,500 dolerių ar net dar dau
giau, nes tada jūsų mokestis 
bus daug mažesnis.

Turėti apdraudą nuo potvy
nio yra svarbu, bet paprastos 
namų apdraudos paprastai

nuo jo nedraudžia. Todėl, jei 
gyvenate vietovėse, kur gali 
potvyniai jūsų namą pasiekti, 
būtinai turėkite ir pridėtinę 
potvynio apdraudą. Kartais 
taupydami užmokestį draudi
mui, nelaimei ištikus, praran
dam labai daug. Apdrausdami 
savo turtą ar namą, gerai 
žinokite, ką draudimas duoda, 
ką draudžia ir ką ne. Perskai
tykite visus dokumentus nuo 
pradžios iki galo, ir ten, kur 
mažomis raidėmis parašyta, o 
jei nesuprantate, klauskite.

A.tA.
STASYS LISECKAS

Pranešame, kad 1998 m. birželio 28 d., mirė 
Stasys Liseckas, mylimas tėvelis, senelis ir 
uošvis, sulaukęs 89 metų.

Velionis buvo ilgametis Mažeikių apskrities 
pašto viršininkas. Karo priverstas pasitraukė į 
Vokietiją ir iš ten emigravo į Venecuelą. Į Ame- 
riką atvyko 1961 metais. Gyveno Rhode Island ir 
Kalifornijoje.

Velionis buvo vyras a. a. Eleonoros.
Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, liepos 2 d.,šv. 

Mišios už Velionį buvo aukojamos Šv. Ka?imiero 
bažnyčioje. Jo palaikai buvo palaidoti Forest 
Lawn kapinėse, Glendale, CA.

Nuoširdžiai prašome prisiminti velionį, kaip 
taurų žemaitį ir patriotą lietuvį.

Nuliūdę: šeima ir artimieji.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID

4330 So. California 4605 So. Hermitage
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Avė.

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

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

ALL PHONES

1-708-430-5700

Kartais keliais doleriais že
mesnis draudimo mokestis 
gali jums kainuoti šimtus 
tūkstančių dolerių nelaimės 
atveju.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” 1998-5-4.

• Turbūt jokios mūsų jau
nystės dienos nebuvo taip ge
rai išgyventos, kaip tos, ku
rias mes manome palikę visai 
neišgyvenę: tai dienos, kurias 
praleidome su mėgstama kny- 
£>a- Marcei Proust

• Akademinio dramos teatro pastatas Vilniuje, Gedimino prospekte.
Nuotr. Eltos

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.

TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVĖ.

ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 
• 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS .

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 

WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT

ALL PHONES
* 1-708-652-5245

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS

Specializuojasi palaikų perkėlimu perlaiduojant Lietuvoje.
Tel. 630-243-0003 (palikite žinutę), P.O. Box 27, Lemont, IL 60439
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Svečiai marijonai iš Argentinos vieši Čikagoje t. marijonų vienuolyne, čia 
atvykę po konferencijų, vykusių Thompson, CT. Iš kairės: kun: Cristion 
Ugarte, MIC, Aušros Vartų parapijos klebonas Avelaneda, diakonas Ju- 
lian Escudero, MIC, tos parapijos klebono pagalbininkas (kunigo 
šventimai jam bus suteikti šį rudenį) ir kun. Diego Mazimino, MIC, Šv. 
Kazimiero parapijos Rosario mieste klebonas. Į Argentiną jie grįš kitą sa
vaitę. * »

ArsipamĮnėt!

ALMOS FONDAS

A.a. Simo Kvečo atminimą 
pagerbdama, žmona Jadvyga 
Kvečienė, Santa Monica, Ca, 
paskyrė Almos fondui 500 dol.

A.a. Vytauto Girdvainio 
atminimą pagerbdami, Almos 
fondui aukojo: Vita Girdvai- 
nienė, Chicago, IL (šeima) — 
170 dol.; po 50 dol. — Vytau
tas ir Asta Reitneriai, S. ir 
Vida Rimai; Rimantas ir Regi
na Griškeliai; 30 dol. — Eleo
nora ir Mečys Valiukėnai; po 
25 dol. — Zita Baltramonas ir 
Dalia Dundzilienė. Iš viso pa
aukota 400 dol.

A.a. Raimundo Ošlapo, 
mirusio Santa Monica, CA, at
minimą pagerbdami Almos 
fondui aukojo: po 100 dol. — 
Rita Dičius-Tumas, Simi Val- 
ley, CA, Alfonsas ir Inga Tu
mai, Simi Valley, CA; po 50 
dol. — Vyt. Tamošaitis, Los 
Angeles, CA, Vida ir Arūnas 
Buožiai, Santa Monica, CA, 
Richardas ir Raimonda Kon
trimai, Mission Viejo, CA, Dai
va (Černiauskas, Calabasas 
Hills, CA, Angelė J. Raulinai- 
tis, Burbank, CA; po 30 dol. — 
Antanas ir Janina Mika
lajūnai, Santa Monica, CA, 
Gražutė Sirutis, Santa Moni
ca, CA; po 25 dol. — Viltis ir 
Gediminas Jatuliai, Woodland 
Hills, CA, Laima M. Tumas, 
Santa Monica, CA, Valdas ir’ 
Lilia Padriežai, Hacienda 
Heights, CA. Iš viso buvo 
paaukota 585 dol.

Omar J. Bendikas, Deer- 
field, IL, aukojo 100 dol.

Pranė Masilionienė ir Pedagoginio lit. instituto absolventė Karina Turne- 
rytė instituto mokslo metų užbaigimo iškilmėse birželio 13 d. prie 
„laimės šulinėlio”. Nuotr. Zigmo Degučio

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame au
kotojams!

Aukos nurašomos nuo 
mokesčių Tax.I.D. 36- 
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Našlaičių globa”, pažy
mint, kad skirta Almos fondui; 
siųsti: 2711 West 71st Str., 
Chicago, IL 60629.

Birutė Jasaitienė

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje”, liepos 8 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, visi 
kviečiami pasiklausyti paskai
tos sveikatos klausimais. 
Kalbės akių ligų specialistas 
ir chirurgas dr. A. B. Glevec- 
kas. Po paskaitos bus bendri 
pietūs. Visi kviečiami ir lau
kiami. Atvykite!

„Židinio” pamaldos su šv.
Mišių auka bus liepos 11 d., 
šeštadienį, 4 vai. popiet, t. 
jėzuitų koplyčioje. Visi nuo
širdžiai kviečiami.

Irena Senkevičienė regis
truoja asmenis, norinčius da
lyvauti mokytojų studijų die
nose liepos 24, 25 ir 26 d. Pa
saulio lietuvių centre. Jos tele
fonas: 630-983-7751.

Šv. Kazimiero seserys 
Čikagoje praneša, kad šįmet 
įprastojo vasaros festivalio, 
rengiamo liepos mėnesį, ne
bus. Kiek daugiau informaci
jos — dėl ko jis po tiek metų 
neberuošiamas, pateiksime 
vėliau.

„TREMTINIUI”
Mums artimiausias laikraš

tis Lietuvoje — „Tremtinys” 
— jau išspausdino 300-tąjį 
numerį. Šis laikraštis — kuk
lus, šafirografu spausdintas, 
pasirodė 1988 metų rudenį. 
Su reto drąsumo energija 
„Tremtinys” šoko žadinti stag
nacijos sustingdytą, okupanto 
veržlėmis nuslopintą, tautos 
gyvenimą. Metai po metų laik
raštis žvelgė praeitin, bet kar
tu siekė laisvės Lietuvai, kad 
nebūtų pamirštos okupacijos 
kančios, kurių tiek daug pa
tyrė mūsų tauta. „Tremtinys” 
tačiau nepamiršta dabarties 
realybių.

„Tremtinys” vienintelis laik
raštis, kuris rašo tai, ką didelė 
dalis tautiečių jau baigia 
užmiršti, kita dalis tai daro 
jau sąmoningai. Žinoma pas
tarieji džiaugtųsi, kad šio laik
raščio iš viso nebūtų. „Trem
tinys” yra mūsų rezistencinės 
istorijos gaivintojas, kad bū
simos kartos pažintų savo tė
vų ir brolių kančias.

Skaitytojai (jų tarpe ir aš) 
sū dideliu įdomumu laukia 
naujo „Tremtinio” numerio, 
nes jame išspausdinti žodžiai, 
suvilgyti krauju ir ašaromis, 
kurių istorijos klastotojai ne
gali iškirsti iš Lietuvos istori
jos. Visokio plauko istorikai, 
Šliogerio ir Juozaičio tipo filo
sofai ir kiti, pasižymėję trok
štantys karjeristai, stengiasi 
visaip iškraipyti istorinius 
faktus, net dokumentus, pvz., 
kaip visiems žinoma „spe
cialistė” Kašauskienė, drįsusi 
parašyti, kad į Sibirą kaliniai
„KLAIPĖDA” ĮSIGIJO AMERIKIETIŠKĄ 

SPAUSDINIMO MAŠINĄ

.Klaipėdos ” dienraščio vyr. redaktorius Antanas Stanevičius (dešinėje) jo 
(irmosios viešnagės metu Čikagoje 1989 m. vasarą kalbasi su čikagiečiu 
Sdvardu Šulaičiu. Z.Degučio nuotrauka

„Klaipėdos” dienraštis ne 
taip jau seniai išleido savo 
15,000-jį numerį. Maždaug 
tuo pačiu metu jame pradėjo 
rodytis spavotos nuotraukos 
ant to paties laikraštinio po
pieriaus, įvairiose šio dien
raščio dalyse. Tuo būdu 
„Klaipėda” buvo ir tebėra vie
nintelis Lietuvos dienraštis, 
reguliariai spausdinantis spal
votas, kokybiškas nuotraukas.

Kuomet spalvotos nuotrau
kos „Klaipėdoje” pasirodė, tel
efonu užklausėme dienraščio 
vyr. redaktorių Antaną Stane
vičių, gerai pažįstamą iš 
ankstesnių laikų bei jo 
viešnagių Amerikoje, dėl šio
malonaus pasikeitimo.

„Žinot, kad įsigijome spaus
dinimo mašiną iš pačioje 
Čikagos pašonėje — West- 
monte esančios „Goss Commu- 
nity” bendrovės. Ją pirkome 
naują, tarpininkaujant Vil
niaus bankui, išsimokėjimo 
sąlygomis”, — kalbėjo vyr. 
red. Stanevičius.

Sužinojome, kad tokios pro
fesionalios ir sudėtingos ma
šinos pirkimą parėmė visi 
„Klaipėdą” leidžiančios ben
drovės akcininkai. Naujai 
mašinai buvo nupirktas seno
sios „Ryto” spaustuvės pasta
tas, kuris perstatytas pri

- 300 NUMERIŲ
buvo vežami keleiviniuose va
gonuose, sočiai valgydinami 
ir gydytojų prižiūrimi, — rašo 
Vytautas Kasperavičius
„Tremtinys”, Nr. 14, 98).

Gaila skaityti, kad laik
raščio tiražas tik 5,000, men
ka spausdinimo technika, ne 
visos aiškios nuotraukos. 
Tačiau „Tremtinys” neina į 
konkurenciją su skelbimais 
spausdinančia spauda.

Būtų malonu išgirsti, kad 
„Tremtinys” pasiektų kiek
vieną Lietuvos mokyklą, nes, 
pagal redaktoriaus prane
šimą, „Tremtinio” nematysi 
nei vienoje Lietuvos mokyk
loje, pradžios ar aukštesnėse, 
jo neskaito Lietuvos jauni
mas. Mokytojai nieko nepasa
koja apie Lietuvos rezisten
ciją ir ištremtųjų Sibiran 
kančias. Todėl nesikreipiama 
į Švietimo ir Kultūros ministe
rijas? „Tremtinys” galėtų tap
ti mokyklų sieniniu laik
raštėliu. Tremtinių ir par
tizanų priskaičiuojama dar 
per 100,000. Jie turėtų ne tik 
skaityti, bet ir platinti.

Manau, kad šis įdomus laik
raštis turėtų būti plačiau 
skaitomas ir platinimas užsie
nio lietuvių tarpe.

„Tremtinio” vyriausias re
daktorius — Romualdas Juru- 
lionis, literatūros redaktorė
— Danutė Bartulienė, korek
torė — Audronė Kaminskie
nė, techninė redaktorė — Ves
ta Milerienė. „Tremtinys”, 
Laisvės alėja 39, 3000 Kau
nas.

Henrikas Kudreikis

glaudė iš Čikagos atkeliavusį 
naujutėlaitį „Goss” mažesnįjį 
modelį. Tačiau jis yra gan 
pajėgus: išspaudina 30,000 
spalvotų 8 psl. laikraščio dalių 
per valandą („Klaipėdos” dien
raštis, spausdinamas 6 kartus 
savaitėje, yra 32-40 psl. apim
ties).

„Klaipėda” yra spausdinama 
su visomis jos spalvotomis da
limis (arba priedais): „Jūra”, 
„Sveikatos ritmu”, „Sportu”,
„Šeima”, .Autodromu”, „Mike” 
(vaikams), „Vakarė Klaipėda” 
(savaitgalio pasiskaitymai), 
„Gaubliu” ir kt. Šioje spaus
tuvėje pradėtas spausdinti ir 
šiauliečių laikraštis (apskri
ties ir miesto) „Šiauliečių 
kraštas”. Priimta spausdinti ir 
palangiškių „Vakarė Palanga” 
ir „Palangos savaitė” (abu 
spalvoti laikraščiai). Neseniai 
prisidėjo ir mažeikiškiai su 
savo laikraščiu „Savaitgalis”.

Spaustuvės vedėjas Jonas 
Kairys teigia, kad dar galėtų 
priimti spausdinimui penkis 
miesto tipo dienraščius, maž
daug po 25,000 tiražo, kurie 
norėtų spalvotų nuotraukų. 
Jis sako, jog galėtų spausdinti 
knygas bei kitus leidinius.

Dabartinė „Klaipėdos” spaus
tuvė gerai atlieka savo darbą 
(tai galima matyti nuolatos

Illinois gubernatoriaus Jim Edgar įstaiga birželio 22 d. pagerbė valstijoje veikiančių etninių mokyklų mokyto
jus, tame tarpe ir lietuvius. Iš kairės: Dalia Badarienė, Dalia Gedvilienė, Nijolė Pupienė, Vytautas Badaras, 
Živilė Šilgalienė ir Audronė Elvikienė.

skaitant šį dienraštį), ką pri
pažįsta Vilniaus Spaudos 
rūmų specialistai bei užsienio 
spaudos žinovai. Jeigu dabar
tinis modelis bus nepajėgus 
patenkinti padidėjusią pa
klausą, bus galima mašiną 
išplėsti, nuperkant daugiau 
dalių.

Šios naujos, modernios 
spaustuvės oficialus atidary
mas įvyko per „Spaudos atga
vimo, kalbos ir knygos” šventę 
gegužės 7 d. „Klaipėdos” dien
raščio redakcijoje, dalyvaujant 
darbuotojams ir svečiams, ati
darymo juostelę perkirpo ben
drovės „Klaipėdos laikraščio 
redakcija” valdybos pirm. ir 
vyr. redaktorius Antanas Sta
nevičius, Vilniaus banko Klai
pėdos skyriaus direktorius 
Ričardas Uptas, Klaipėdos 
apskr. viršininkas Laisvūnas 
Kavaliauskas, Klaipėdos me
ras Eugenijus Gentvilas. 
Spaustuvę šventino Kristaus 
Karaliaus bažnyčios klebonas 
kun. Bernardas Talaišis.

Atidarymo metu pagrindinę 
kalbą pasakė vyr. red. A. Sta
nevičius, kuris pažymėjo: 
„Mes tariame nuoširdų ačiū 
Martynui Mažvydui, kurio pa
minklas taip netoliese, mes ta

• Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY” kor
telę, vairavimo leidimą (dri- 
ver’s license) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, tel. 1-708- 
246-8241.

(sk.)
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241.

(sk.)
• Namams pirkti pasko

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

(sk.)
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Avė., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422- 
3455.

(sk.)
• Prieš užsisakydami 

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

(sk.)
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti

riame ačiū visiems Mažosios 
Lietuvos spaustuvininkams, 
kurių dėka švininės Gutenber- 
go raidės kartojo ir kartojo: 
„Imkit mane ir skaitykit”!

Kalbėtojas pažymėjęs norą, 
kad „spausdintas žodis ge
rintų dabartinės Tėvynės Lie
tuvos dvasinę sveikatą” akcen
tavo:

„Lietuva su Dievo pagalba 
atgavo nepriklausomybę, ku
rią mes turime prižiūrėti ir 
stiprinti. Tai kilni visų pi
liečių pareiga kiekvienam pi
liečiui, o juo labiau žurnalistų, 
nes jų žodis pasiekia tūks
tančių žmonių akis ir širdis”.

Į naujai pertvarkytas spaus
dinimo patalpas atsilankė ir 
daugiau žymių svečių. Tai 
Klaipėdos vicemerė Audra 
Daujotienė, Seimo narys ir 
dienraščio apžvalgininkas Vy
tautas Čepas, Klaipėdos un-to 
rektorius Stasys, Vaitiekūnas, 
Lietuvos Žurnalistų sąjungos 
pirm. Rimgaudas Eilunavi
čius, susisiekimo ministras Al
gis Žvaliauskas, aplinkos ap
saugos ministras Algis Čap
likas ir daug kitų.

Beje, šių iškilmių aprašy
mas su gausybe gražių spal
votų nuotraukų buvo išspaus

video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos P AL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

(sk.)
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus.

(sk.)
• Tik 46 centai už minu

tę, skambinant i Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556.

(sk.)
• Siuntinių i Lietuvą 

kompanija Baltia Express 
praneša gerą naujieną - nuo 
birželio 30 d. Baltia Express 
priiminės siuntinius naujose 
patalpose, 7269 S. Harlem 
Avė., Bridgeview, IL 60455 
(Amber Health Center). Atvy
kite arba skambinkite tel. 708- 
458-3810 arba nemokamu tel. 
1-800-SPARNAI.

(sk.)
• Neringos restorane, 

2632 W.71 St., šeštadieniais, 
nuo 9 vai. vakaro gros Al
gimanto Barniškio grupė. 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pasivaišinti lietuviškais 
valgiais ir gėrimais. Tel. 773- 
476-9026.

(sk.)
• Lietuvių prekybos rū

mai išrūpina stipendijas lie
tuvių kilmės studentams. Pra

dintas Klaipėdoje gegužės 8 
d., o Čikagą tas dienraščio nu
meris pasiekė gegužės 14 d. ir 
galėjome gėrėtis šios šventės, 
kurioje vieną svarbiausių ro
lių vaidino iš Čikagos pasi- 
siųsta mašina, vaizdais.

Čia reikia pasakyti, kad 
„Klaipėda” yra ne tik vieninte
lis Lietuvos dienraštis, spaus
dinantis nuotraukas, bet ir 
yra spausdinamas lietuvių bei 
rusų kalba (į rusų kalbą tek
stai yra verčiami pažodžiui).

Šią vasarą, be abejo, daug 
„Draugo” skaitytojų lankysis 
Lietuvos uostamiestyje. Jie 
tikrai turėtų nepraleisti progą 
apsilankyti „Klaipėdos” redak
cijoje (Šiaulių g. 21), o tie, ku
rie norėtų laišku susisiekti su 
redakcija, dar turėtų prirašyti 
5800 Klaipėda, Lithuania.

Galbūt dar reikėtų pridėti, 
jog „Klaipėdos” dienraščio re-, 
dakcijoje apie porą metų dirbo 
ir čikagietė, buvusi „Draugo” 
bendradarbė Snieguolė Zala- 
torė.

Edvardas Šulaitis

Linkime visiems saugios 
ir malonios JAV Nepriklauso
mybės šventės!

šymus (applications) galima 
gauti rašant: Stan Balzekas, 
4018 S. Archer, Chicago, IL 
60632.

(sk.)
• Besidominčiam audi

mu, galiu atiduoti mažas 
automatines lietuviškas audi
mo stakles ir siūlų. Kreiptis 
lietuviškai arba angliškai į 
Stanley, tel. 773-779-1779.

(sk.)
• „Saulutė”, Lietuvos naš

laičiams, seneliams bei invali
dams remti Daytona Beach, FL 
skyrius, dėkoja Juozui ir 
Valerijai Lizaičiams už $100 
auką Kybartų internatui, a.,a. 
Algio Jonyno atm. „Saulutės” 
užuojauta a.a. Jonyno šeimai. 
Už $10 auką a.a. Alfonso Ba
cevičiaus atm. „Saulutė” dėkoja 
Vandai Bagdonas ir už $10 p. 
Daržinskams.

(sk.)

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 &PuUsld Rd., Chicago, IL 60629

(1/2 bL J šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą
.-..... ........ .. .....
Advokataa Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugu”) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą




