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Iš Būtingės naftos terminalo 
išplauks pirmasis tanklaivis 

Būtingė, liepos 23 d. (Elta) 
— Naktį iš penktadienio į 
šeštadienį naujajame Būtin
gės naftos terminale numato
ma baigti krauti pirmąjį tank
laivį, kuris Baltijos jūros pa
krantę turėtų palikti iki šešta
dienio vakaro. 

Graikijoje registruotas tank
laivis „Centaurus" iš Būtingės 
gabens naftą į Roterdamą 
britų verslovės „British Petro
leum" naftos perdirbimo ga
myklai, kuri perka iš Rusijos 
bendrovės „Jukos" 70,000 
tonų naftos. Su ja keliaus ir 
beveik 7,000 tonų technologi
nio vandens, kuris buvo iš
pumpuotas į tanklaivį iš ter
minalo jūrinės dalies vamzdy
no. 

Pirmasis tanklaivis Būtin
gės terminale kraunamas nuo 
trečiadienio popietės. Jis stovi 
už pusaštunto kilometro nuo 

^kranto prie plūduro, kurį sie
kia naftos transportavimo 
vamzdynas. Šiuo metu naudo
jant siurblinę Mažeikiuose,per 
valandą į laivą pumpuojama 
po 1,700 kubinių metrų Ža
liavos, sakė „Mažeikių naftos" 
susivienijimui priklausančio 
Būtingės terminalo mechani
kas Virginijus Juška. Jo teigi
mu, krovimas vyksta norma
liai, problemų nekyla. 

Dėl Latvijos „žaliųjų" protes
to akcijos tanklaivis prie Bū
tingės terminalo plūduro buvo 
priplukdytas trečiadienį maž
daug 6 valandomis vėliau, nei 
buvo planuota. Del to termina
las gali turėti daugiau kaip 

30,000 litų nuostolių. Kaip 
sakė „Mažeikių naftos" infor
macijos tarnybos vadovė Virgi
nija Kristinaitienė, galutinė 
nuostolių suma paaiškės bai
gus krauti pirmąjį tanklaivį. 

„Mažeikių naftos" susivieni
jimo generalinis direktorius 
Gediminas Kiesus sakė, kad 
antrasis 80,000 talpos tanklai
vis Būtingėje bus kraunamas 
rugpjūčio mėnesį. Naftos tran
zito paslaugos vėl bus teikia
mos Rusijos firmai „Jukos". 
Su ja pasirašyta sutartis nu
mato, jog „Jukos" artimiau
sius trejus metus per Būtingę 
transportuos po 2.5 milijono 
tonų žaliavos. Tai sudarys 
apie 25-30 proc. terminalo da
bartinio pajėgumo. 

„Mažeikių nafta" derasi su 
dvylika Rusijos ir Kazachsta
no bendrovių del naftos tran
sportavimo per Būtingę. 

1995 m. vasarą pradėtą ter
minalą visiškai numatoma 
baigti ir parengti naftos im
portui per artimiausius porą 
mėnesių, jeigu pavyks iš
spręsti statybos finansavimo 
problemą. Naujausias termi
nalo biudžetas siekia 271 mln. 
dolerių. Jau panaudota 234 
min. dol., rangovams su
mokėta 218 mln. dol. Savų 
lėšų šiai statybai skirta tik 
47.7 mln. dol., visos kitos — 
skolintos. Objektui baigti rei
kia apie 50 mln. dol. Juos tiki
masi pasiskolinti iš užsienio 
bankų pagal JAV verslovės 
„Williams" parengtą investi
cinį planą. 
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Klaipėda, liepos 23 d. 
(BNS) — Atlyginimų negavusi 
laivo „Nevėžis" įgula penkta
dienį Klaipėdos uoste pradėjo 
badauti. 

* Statistikos departamen
to duomenimis, birželio 
pradžioje Lietuvoje gyveno 
2,185 žmonėmis mažiau negu 
metų pradžioje. Gyventojų 
skaičiaus mažėjimą lėmė tik 
neigiama natūrali gyventojų 
kaita. Sausio-gegužes mėne
siais tik Alytaus, Klaipėdos 
mieste ir rajone. Marijam
polės, Panevėžio, Visagino 
miestuose, Mažeikių. Plungės 
rajonuose daugiau žmonių 
gimė nei mirė. Birželio pra
džioje Lietuvoje gyveno 3 mili
jonai 698,600 žmonių. 

* Birželio pabaigoje Lie
tuvos skola buvo 10.836 
mlrd. litų ir sudarė 23.6 proc. 
numatomo bendrojo vidaus 
produkto. Per mėnesį skola iš
augo 53 mln. litų. Didžiausias 
Lietuvos užsienio kreditorius 
— Tarptautinis valiutos fon
das, kurio suteiktos paskolos 
sudaro 12 proc. visų negrąžin
tų užsienio paskolų. BNS. 
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Tėvynėje pasižvalgius... 

Liepos 16 dieną Vašingtono įvyko antrasis tradicinis JAv r Baltijos valstybių Bendradarbiavimo komisijos po
sėdis. Komisija, numatyta JAV ir Baltijos valstybių Bendradarbiavimo chartijoje, buvo įkurta praėjusią vasarą. 
Posėdžio išvakarėse su Baltijos valstybių pareigūnais susitikusi JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright 
padėkojo už šių valstybių išreikštą solidarumą su JAV ir kitomis NATO valstybėmis, sprendžiant Kosovo konf
liktą. Ji pažymėjo, jog Vašingtonas vertina Lietuvos, Latvijos ir Estijos praktine pagalbą, pasiunčiant taikos pa
laikymo pajėgas. Pasak M. Albright. Amerika atsižvelgs : šiuos veiksmus, vertindama Baltijos valstybių pasi
rengimą narystei NATO. 

Nuotr.: Liepos 15 d. Estijos ambasadoje Vašingtone susitiko (iš kairės) specialusis JAV prezidento patarė
jas, Valstybės saugumo ryšių su Centro ir Rytų Europos valstybėmis vadovas Stephen Flanaghan, Estijos už
sienio reikalų ministras Toomas Hendrik Ilves, JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright, Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Algirdas Saudargas, Latvijos ambasados Vašingtone pareigūnas, Latvijos ambasadorius JAV 
Ojars Kalnins ir Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas. (Audronės Pautienes nuotr. > 

Kariuomenės vadovavimas 
patikimas užsienio lietuviams 
Vilnius, liepos 23 d. (Elta) 

Nuotr.: Liepos 21 diena i pirmąjį tanklaivį „Centaurus" Baltijos jūroje 
pradėta pumpuoti Būtingės naftos terminalo nafta. (E'.ta) 

Bado streiką pradėjo algos 
nesulaukę jūrininkai 

Laivo savininkams bendro
vei „Senoji Baltija" įgula įteikė 
pareiškimą, kur skelbia, kad 
badauti pradeda, nesulaukę 
atlyginimų iš darbdavių — 
kooperatinės bendrovės „Jūrų 
žvejyba'". 

Laivo įgula tikisi atgauti 
jiems neišmokėtus 60,000 litų. 
Tai pirmas kartas šiandie-
nihėje Lietuvoje, kai nesulau
kę atlyginimų, jūrininkai ėmė
si bado streiko. 

Transportinio laivo „Nevė
žis" kapitonas Vladas Maslau-
kas mano, kad tai truks savai
tę, nes daugiau „žmonės gali 
neiškęsti". Daugiau nei pusė 
laivo įgulos, 20 žmonių, kartu 
su kapitonu badaus laive. Jie 
nieko nevalgys, tik gers 
įvairius skysčius. 

Jau anksčiau „Nevėžio" įgu
la grasino bado streiku, tačiau 
darbdaviai šios savaitės pra
džioje pažadėjo išmokėti pini
gus, ir protestas buvo ati
dėtas. 

Laivo savininkė bendrovė 
„Senoji Baltija" anksčiau tiki
no, kad neleis įgulai badauti 
laive, bet jūrininkai nebesi
tikėjo kitaip išreikalauti pi-

— Po pusantrų metų pertrau
kos dirbti į Lietuvą sugrįžta 
JAV aviacijos pulkininkas Ro
mas Kilikauskas. Vėl padaryti 
posūkį savo gyvenime jį pa
skatino krašto apsaugos mini
stro Česlovo Stankevičiaus 
pasiūlymas užimti vicemini
stro pareigas. Šis postas liko 
laisvas po to, kai ankstesnis 
krašto apsaugos viceministras 
Jonas Kronkaitis tapo kariuo
menės vadu. 

Ministras sakė, kad 63 metų 
R. Kilikauskas sutiko tapti 
Krašto apsaugos ministerijos 
pareigūnu, bet į Lietuvą at
vyks ne anksčiau kaip rug
pjūčio viduryje, nes iki tol 
JAV turi sutvarkyti kai ku
riuos asmeninius reikalus. 

Č. Stankevičiaus teigimu, 
ministras pirmininkas Rolan
das Paksas neprieštarauja jo 
pasirinktai kandidatūrai į vi
ceministro postą. Užėmęs nau

jas' pareigas, R. Kilikauskas 
turėtų tęsti savo pirmtako bri
gados generolo J. Kronkaičio 
darbus ir dosjcus gynybos bei 
saugumo politikos planais, 
krašto apsaugos struktūros re
formomis. Jis dirbs drauge su 
kitais dviem krašto apsaugos 
viceministrais — Povilu Mala
kausku ir Edmundu Sima
naičiu. 

Ministras Č. Stankevičius 
sako, kad jį sudomino ne tik il
gametė JAV aviacijos žval
gybininko patirtis, bet ir tai, 
kad R. Kilikauskas išmano 
Lietuvos problemas bei porei
kius, teisinę sistemą. 

Su gyvenimu Lietuvoje jis 
tiesiogiai susipažino 1992-
1994 m. dirbdamas JAV am
basados Vilniuje konsultantu 
kariuomenes klausimais ir 
būdamas vidaus reikalų vice
ministru. Pastarajame poste 
JAV aviacijos atsargos pulki
ninkas pradėjo dirbti 1997 

Opozicija reikalauja patikrinti 
„Mažeikių naftos" pardavimą 
Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 

— Socialdemokratų ir LDDP 
vadovai Vytenis Andriukaitis 
ir Česlovas Juršėnas pasirašė 
bendrą pareiškimą, kuriame 
reikalaujama, kad Lietuvos 
naftos susivienijimas būtų 
privatizuojamas „tik pagal 
Valstybės ir savivaldybių tur
to privatizavimo įstatymą ir 
kuo naudingiau Lietuvai". 

„Todėl reikalaujame, kad 51 
procentas šio komplekso ak
cijų išliktų valstybės nuosa
vybėje. Likusieji 49 procentai 
akcijų galėtų būti parduoti 
Vakaru ir Rytų kompanijoms, 
įskaitant •Williams' ir LU-
KOIL'" sakoma pareiškime. 

Anot partijų pirmininkų, 
„tai sudarytų sąlygas pelnin
gai dirbti Lietuvos naftos 

nigų už keturių mėnesių 
darbą jūroje. 

Badaujančius jūreivius pri
žiūrės gydytojas. Jis patars, 
kaip stipriai nenualinti orga
nizmo. 

Jei veiksmai nepasiteisins, 
jūrininkai ketina kreiptis į 
teismą. 

kompleksui, išsaugoti Lietu
vai naudingą verslą ir ženkliai 
papildyti valstybės biudžetą". 

Pareiškime pakartojama an
kstesnė abiejų partijų nuosta
ta, kad tokie strateginiai ob
jektai, kaip Lietuvos naftos 
susivienijimas, negali būti 
išparduodami. V. Andriu
kaičio ir C. Juršėno teigimu, 
valdančioj; konservatorių ir 
krikščioniu demokratų daugu
ma, „nepaisydama valstybės 
interesų, jau priėmė spren
dimą šį kompleksą parduoti 
žeminančiomis Lietuvą sąly
gomis". 

Anot dokumento, V. Andriu
kaitį ir Č Juršėną- „džiugina 
tai, kad naujoji vyriausybė 
nusprendė peržiūrėti pradėtų 
derybų su bendrove 'VVilliams' 
sąlygas, ir, rodos, rūpinasi 
Lietuvos interesais". 

LSDP ir LDDP vadų teigi
mu, jie ..neigiamai vertintų 
valdančiosios' konservatorių 
partijos diktatą derybinin
kams arba mėginimus nu
slėpti ankstesnių derybų už
kulisius, taip pat siekimą 
išvengti atsakomybės už pada
rytą žalą tautos ūkiui". 

metais, bet vėliau sušlubavo jo 
ir žmonos sveikata. Tada R. 
Kilikauskas grįžo į Ameriką 
gydytis ir 1998 m. pavasarį 
nusprendė pasitraukti iš uži
mamų pareigų. Vidaus reikalų 
ministerijoje jis rūpinosi Pa
sienio policijos bei Migracijos 
departamentų veikla. 

R. Kilikauskas 37 metus tar
navo JAV aviacijos žvalgyboje. 
Beveik pusę šio laikotarpio jis 
tarnavo JAV aviacijos pajė
gose Vokietijoje, vienerius me
tus — Vietname, taip pat dir
bo Pentagone. JAV aviacijos 
pulkininkas teikdavo karinę 
informaciją Baltiesiems rū
mams, Gynybos departamen
tui ir Gynybos štabui, o Persi
jos įlankos karo laiku buvo 
Tarptautinio karinės žval
gybos centro direktorius. 

Nepriklausomybės 
signataras nenori 

būti Lietuvos 
piliečiu 

Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 
— Kovo 11-osios Akto signata
ras Rimantas Astrauskas, 
šiuo metu atliekantis bausmę 
Kybartų pataisos darbų kolo
nijoje, ketina atsisakyti Lietu
vos pilietybės. 

R. Astrauskas parašė laišką 
prezidentui Valdui Adamkui, 
pranešdamas atsisakąs Lietu
vos pilietybės, penktadienį 
pranešė dienraštis „Respubli
ka". 

Savo apsisprendimą jis aiš
kina nusivylimu valstybės pa
reigūnais, kurie „klastoja do
kumentus, tyčiojasi iš Lietu
vos žmonių, prievartauja juos, 
ardo šeimas". 

Signataras taip pat parašė 
laišką vyriausybei, kuriame 
prašo pripažinti jį mirusiu ir 
prieš laiką išmokėti jam Kovo 
11-osios Akto signatarų laido
tuvėms skirtus pinigus. 

Atsisakęs pilietybės, R. 
Astrauskas ketina toliau gy
venti Lietuvoje. 

Jo įkalinimo laikas baigiasi 
rugpjūčio 23 dieną. Laisvės 
atėmimu trims mėnesiams 
signataras buvo nubaustas 
vietoje nesumokėtos 20,000 li
tų baudos. Bauda R. Astraus
kui buvo skirta už 6 Aukš
čiausiojo teismo teisėjų ir 4 
žemesnės instancijos teisėjų 
įžeidimą. 

* Lietuvos gynybos ata
šė JAV ket inama skirti 
krašto apsaugos ministro ad
jutantą kapitoną Kęstutį Žel-
nį. Dar šią vasarą iš JAV tu
rėtų grįžti iki šiol JAV gink
luotąsias pajėgas atstovavęs 
majoras Valdemaras Serapi
nas. Kai kurie su tarnyba už
sienyje susiję karininkai labai 
nustebo, kad į tokį postą keti
nama skirti tik kapitono laips
nį turintį kariškį. Pvz., JAV 
Lietuvoje atstovauja pulkinin
kas leitenantas. Iki K. Želnio 
išvykimo ši problema gali būti 
išspręsta. Mėgstanti įstaty
mus „pritaikyti" prie situaci
jos, Krašto apsaugos ministe
rija rengia įstatymo projektą, 
pagal kurį kariams bus gali
ma laikinai pakelti laipsni pa
gal jų užimamas pareigas. Eita 

* DienraSčio „Lietuvos 
aidas" akcininkas Algirdas 
Pilvelis siūlo konservatoriams 
kartu imtis gelbėti bankrutuo
jantį laikraštį, apsvarstant ga
limybę kartu leisti dienraštį. 
„Norėčiau valdyti 'Lietuvos ai
do' finansinius reikalus, ideo
loginę laikraščio liniją valdytų 
konservatorių valdybos įgalio
tas asmuo, kuris taip pat rū
pintųsi naujų laikraščio dar
buotojų parinkimu", sakoma 
Konservatorių partijos valdy
bai išsiųstame kreipimesi. Pri
ėmus šį siūlymą, beveik 39 
proc. dienraščio akcijų turintis 
A. Pilvelis norėtų įsigyti dar 
11 proc. akcijų, priklausančių 
buvusiam kultūros ministrui 
Sauliui Šalteniui. 

* Seimo pirmininko pa
vaduotojas, Centro sąjungos 
vadas Romualdas Ozolas ragi
na parlamentinės frakcijos ko
legas nepasirašyti opozicijos 
pasiūlyto kreipimosi dėl neei
linės Seimo sesijos sušaukimo. 
„Negaliu atsakyti už visus 
centristus, bet aš raginčiau, 
kad nepasirašytų, nes aš ma
nau, kad tai nėra tikslinga — 
dabar šaukti sesiją", sakė R. 
Ozolas. Jo teigimu, ,jeigu no
rima protingų kalbų apie bū
simąjį biudžetą", sesiją galima 
kviesti tik tada, kai vyriau
sybė pateiks valstybės išlaidų 
perskirstymo projektą. (BNS> 

* Keletui dienų į Nidą 
atvykusiam prezidentui 
Valdui Adamkui su žmona Al
ma kilo problemų panorus ap
sistoti poilsio namuose „Rū
ta", kuriuose tradiciškai apsis
toja valstybės vadovai. Pradė
jus rengti kelionę į Nidą, pa
aiškėjo, jog anksčiau preziden
tūrai priklausiusiuose poilsio 
namuose prezidentui nėra vie
tos. Tokių keblumų nekilo 
„Rūtoje" šiuo metu poilsiau
jančiam Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui, kuris 
ten yra išsinuomojęs dviejų 
miegamųjų butą, kurio kaina 
parai su maitinimu — 612 li
tų. Neatsiradus vietos „Rū
toje", V. Adamkų ir jo žmoną 
mielai sutiko nesenai pastaty
tas, tačiau gerokai brangesnis 
viešbutis „Parnidžio kopa" 
(kaina parai — 1,000 litų). 

* Už vyriausybės rūmų ir 
pastatu Turniškėse apsaugą 
per antrąjį pusmetį bus moka
ma 100,000 Lt mažiau. Treč
daliu sumažintos lėšos, skirtos 
automobilių nuomai. Vyriau
sybės raštinė antrą mėnesi 
perka tik popierių. Taip vy
riausybė, nusprendusi skelbti 
visuotinį taupymą, rodo pa
vyzdį kitoms valstybinėms in
stitucijoms. 'F|U| 

* Japonijos vyriausybė 
paskyrė 46.5 milijonų jenų 
(apie 1.5 mln. litų, paramą 
Lietuvos nacionalinei Martyno 
Mažvydo bibliotekai. Už šiuos 
pinigus biblioteka pirks garso 
ir vaizdo įrangą. 1998 m. Ja
ponijos vyriausybes parama 
buvo skirta valstybiniam Mi
kalojaus Konstantino Čiurlio
nio muziejui Kaune. 

* Lietuvos ambasada jau 
baigia iš Bonos persikelti \ 
Berlyną. Bet ligšiolinėje darbo 
vietoje dar liko ambasadorius 
Zenonas Namavičius. Anks-
tesniojoje sostinėje dabar lie
ka tik Lietuvos ambasados Bo
nos skyrius, kuriame bus trys 
atstovybes pareigūnai. Diplo
matai iki rugsėjo 1 d. paliks 
ligšiolinę ambasados būstinę 
Bonoje — maždaug 650 kv m 
ploto pastatą — ir persikels į 
perpus mažesnį statinį, kuria
me įrengtas ir vieno iš dar
buotojų butas. Berlyne dabar 
jau yra 6 diplomatai. Jų drau
giją netrukus turėtų papildyti 
naujas ambasadorius ir dar 
trys kolegos, kurie atvyks 
dirbti vietoj tarnybą ambasa
doje Vokietijoje baigusių kitų 
diplomatų. 

* Seimo narei , profeso
rei Kazimierai Prunskienei 
už mokslinę veiklą ekonomi
kos srityje suteiktas Tarptau
tinės informatikos akademijos 
akademike? vardas. Tai — 
garbės vardas, tarptautinis 
mokslininkės pripažinimas. 
Naujosios demokratijos/Mote
rų partijos vadovė tikisi, kad 
šis vardas išplės jos galimybes 
dalyvauti tarptautinėje moks
linėje veikloje ir bendradar-
biavime.Tarptautinė informa
tikos akademija veikia prie 
Jungtinių Tautų ekonominės 
ir socialines tarybos. <EIU> 

* Kauno rajone paste
bėtas užsikrėtimas pavojin
ga liga — stablige. 83 metų ra
jono gyventoja susižalojo, kris
dama iš medžio, vėliau gydy
tojai nustatė, kad moteris už
sikrėtusi stablige. nuo kurios 
ji nebuvo paskiepyta. Dabar 
moteris guli ligoninėje, jos 
būklė sunki. Stabligės sporos 
yra paplitusios gamtoje, ypač 
gyvulių mėšlu tręšiamame 
dirvožemyje.Užsikrečiama per 
pažefstą odą. kai sporos su že
mėmis, dulkėmis ar svetim
kūniais patenka į žaizdą. Sta
blige yra gana reta ir daž
niausiai mirtina liga. Nuo sta
bligės saugo specialus seru
mas, švirkščiamas į raumenis. 

* Lietuva paprašė Aust
ralijos pagalbos , tiriant An
tano Gudelio, įtariamo karo 
nusikaltimais, bylą Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija 
oficialų pagalbos prašymą per
davė Australijos ambasada; 
Švedijoje. Pirmadienį Lietuvos 
prokuratūra iškėlė bylą 88 
metų Antanui Gudeliui, kuris 
įtariamas vykdęs karo nusi
kaltimus ir genocidą. A. Gude
lis gyvena Adelaidės priemies 
tyje Pietų Australijos valstijo
je. Įtariamojo advokatas pa
reiškė, kad jo ginamasis kal
tinimus neigia BNS> 

KALENDORIUS" 
Liepos 24 d.: Dargvilas, Darg-

vilė, Kristina, Kristoforas. Kuni
gunda. I-nimis 

Liepos 25 d.: Aušra. Aušrine, 
GaJmine. Jokūbas. Kargaudas. 
Kristupas 

Liepos 26 d.: Šv Ona ir Joaki 
mas. Manjos trvai; Aurelijus. Dau
gintas. Eigirdė. Gluosnis. Greitute 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
ATSIKŪRIMO LIETUVOJE 

DEŠIMTMEČIO KONFERENCIJA 
Ateitininkų federacija mini 

savo atsikūrimo Lietuvoje 
dešimtmetį. Federacijai šiuo 
metu priklauso daugiau kaip 
2.000 narių, ir ji yra pirminin
ko Vyganto Malinausko teigi
mu, viena iš aktyviausiai vei
kiančių Lietuvos jaunimo or
ganizacijų. 

Ateitininkai — katalikiška 
jaunimo organizacija, vieni
janti moksleivius, studentus 
bei mokslus baigusius organi
zacijos narius — sendraugius. 
Organizacijos tikslas — suda
ryti sąlygas jaunuomenei visa
pusiškai brandinti asmenybe, 
ugdyti atsakomybės jausmą, 
skatinti aktyviai dalyvauti 
šalies kultūriniame, visuome
niniame bei religiniame gyve
nime. Ateitininkų šūkis —„Vi
sa atnaujinti Kristuje.'", tar
naujant artimui, Dievui ir tė
vynei. 

, Ateitininkų federacija buvo 
įkurta 1911 metais. Ypač gilų 
pėdsaką Lietuvos visuomeni
niame ir kultūriniame gyve
nime atetininkai paliko tarpu
kario laikais. Organizacijai 
priklausė tokie žymūs žmo
nės, kaip rašytojas Vincas My
kolaitis-Putinas, filosofai — 
Stasys Šalkauskis ir Antanas 
Maceina, valstybės veikėjas 
Pranas Dovydaitis. Dėl sovie
tų okupacijos iš Lietuvos pasi

traukę ateitininkai veiklą tęsė 
išeivijoje. 

1989 metais Ateitininkų fe
deracija buvo atkurta Lietuvo
je. Dabar Lietuvoje veikia arti 
100 organizacijos padalinių. 
Ateitininkams priklauso arki
vyskupas Sigitas Tamkevi-
čius, Seimo vicepirmininkas 
profesorius Feliksas Palubins
kas, dr. Adolfas Darnusis, dr. 
Kęstutis Girnius, dr. Tomas 
Sodeika, dr. Arvydas Žygas, 
poetai Bernardas Brazdžionis, 
Kazys Bradūnas ir daugelis 
kitų. 

Nuo pat atkūrimo Lietuvoje 
Ateitininkų federacija, pasak 
jos pirmininko, dirba labai 
svarbų jaunuomenės ugdymo 
darbą. Kasmet įvairiose vieto
se surengiama keliolika jauni
mo stovyklų, vyksta kursai, 
seminarai, studijų savaitės, 
Federacijai priklauso jaunimo 
stovyklavietė Berčiūnuose 
(prie Panevėžio), kur vasaro
mis turi galimybę stovyklauti 
po 800 vaikų. Atgavus Ateiti
ninkų rūmus Kaune, ketina
ma ten įkurti federacijos cent
rą. 

Liepos 23-25 dienomis Kau
ne, Vytauto Didžiojo universi
teto salėje, rengiama konfe
rencija, skirta Ateitininkų fe
deracijos atsikūrimo Lietuvoje 
dešimtmečiui. (Elta) 

JAV Rytinio pakraščio mini -kursuose moksleiviams ateitininkams, drau
gyste džiaugiasi Gina Walat, vadovė Jūratė Stirbytė, Vaiva Razgaityte ir 
Angelika Kazakaitytė. Kursai vyko-Putnam, CT. 

ATEITININKŲ MINI-KURSAS 
MOKSLEIVIAMS 

Gegužes 28-31 d. Ateiti
ninkų mini-kursas JAV ryti
nio pakraščio moksleiviams 
vyko Nekaltai pradėtosios 
Mergelės Marijos vienuolyne. 
Putname. Vadovavo Mirga 
Girniuvienė. Jai talkininkavo 
Daiva Navickienė. Dalyvavo 
penkiolika jaunuolių iš Bosto
no apylinkės, Philadelphijos, 
New Yorko, Čikagos ir New-
Jersey. Berniukų vadovais 
buvo Darius Razgaitis iš New 
Yorko ir Saulius Girnius, stu
dijuojantis Ann Arbor. Michi-
gan. Mergaičių vadove buvo 
Rima Stirbytė iš Philadelpijos. 

Mini-kursas prasidėjo laužu 
penktadienio vakare. Laužą 
sukūrė Mantas Lingertaitis. 
Jam padėjo Nomeda Girniūtė. 
Per laužą jaunimas kalbėjosi, 
dainavo ir kepino pūkučius. 

Šeštadienį buvo rodomas 
filmas „Three Heaters", taip 
pat ir trumpi filmai, kurie 
vaizdžiai rodo, kaip bendra
amžių spaudimas gali paveikti 
jaunuolius. Daiva Navickienė 
pravedė pašnekesį apie bend
raamžių spaudimą. Vakare 
kunigas Žukas, Švento Petro 
parapijos Bostone klebonas, 
aukojo šv. Mišias kursantams 
V,ikaru.- kilia-.-: žaidimu 
„Charades". 

Sekmadienį dr Andrius 

Kazlauskas pravedė pašnekesį 
apie jo mėgstamiausias ištrau
kas iš Evangelijų. Jūratė Stir-
bienė kalbėjo apie aplinkos 
įtaką žmogaus vystymuisi. 
Jaunimas paruošė debatus pa
teiktomis temomis. Vakare 
buvo žaidimų vakaras, žaidi
mus suorganizavo patys jau
nuoliai. Vakaras baigėsi šo
kiais. 

Pirmadienio pašnekesį pra
vedė Daiva Navickienė. Po 
pietų, seselei Bernadetai vado-

Bostono ateitininkų Šeimos šventėje. Iš k.: 
Kazlauskaitė ir Andrius Kazlauskas. 

Lionė Kazlauskienė, Aista 

ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTE 
BOSTONE 

Gegužės 2-ą dieną Švento 
Petro parapijos salėje įvyko 
Bostono Ateitininkų Šeimos 
šventė. Bostono Sendraugiai 
šventė atgimstančią mokslei
vių ir jaunučių veiklą, kuria 
rūpinasi Lionė Kazlauskiene 
ir Mirga Girniuvienė. 

Moksleivių ateitininkų įžo
džius davė: Laura Gavelyte, 
Petras Gavelis, Andrius Gas-
paronis ir Martynas Liman-
tas. Juos paruošė dr. Mirga 
Girniuvienė. Jaunučių ateiti
ninkų įžodžius davė: Arnas 
Gasparonis, Aista Kazlaus
kaitė ir Andrius Limantas. 
Juos paruošė Lionė Kazlaus
kienė. 

Pagrindinę paskaitą skaitė 
seselė Ona Mikailaitė iš Put-
namo. Ji kalbėjo tema „Ką 
žmonės galvoja apie dangų". 
Dalyviams taip patiko paskai
ta, jog ji buvo kviečiama tą 
paskaitą paskaityti sendrau
gių stovykloje Kennebunkpor-
te. 

Meninėje programoje Nome-

vaujant, kursantai aplankė 
vyskupo Matulaičio senelių 
namus, kur jaunuoliai turėjo 
progą atskirai pasikalbėti su 
kiekvienam paskirtu seneliu. 
Po pašnekesių visi — ir jauni
mas, ir seneliai — padainavo 
liaudies dainas. 

Kursų metu jaunuoliai tu
rėjo progą parašyti trumpas 
prakalbas laisvomis temomis 
ir jas paskaityti grupei. Pra
kalbos lietė įvairias temas, 
kaip mėgstamą muziką, skai
tytas knygas, matytus filmus, 
mylimą šunelį ir t.t. Laisvalai
kiu nebuvo apsieita be sporto. 

Atsisveikinti buvo liūdna, 
bet visi kartojo, jog dabar tu
rės ko laukti — kito Ateiti
ninkų mini-kurso mokslei
viams! 

Mirga Girniuvienė 

būti Kristaus seselės, padėti ir 
mokyti žmones taip, kaip Jė
zus darė". O išlaikyti tautiš
kumo principą Algis Bielskus 
rašė: „Yra verta lietuviškai 
skaityti ir rašyti, kadangi rei
kia išlaikyti tautiškumą. Aš 
mėgstu važiuoti į vasaros sto
vyklą, kadangi ten galiu susi
tikti su draugais iš kitų mies
tų. Ateitininkų susirinkimuo
se mes susitinkame su kitais 
lietuviais draugais. Mes ga
lime vienas kitam padėti lietu
viškai kalbėti, kalbėdami tar
pusavyje lietuviškai". 

Vartantiems laikraštėlį da
rosi aišku kokia kryptimi šios 
kuopos jaunimo auklėjimas 
linkęs. O trumpi rašinėliai, 
vieno sakinio pareiškimai yra 
lengvai skaitomi ir supranta
mi — vaikams malonu matyti 
savo žodį spaudoje. O ateityje 
kuopos nariams laikraštėlis 
bus gražus prisiminimas ma
loniai praleistų valandų Dau-
manto-Dielininkaičio kuopos 
susirinkimuose ir iškylose. 

Gaila, kad laikraštėlio re
daktoriai nežinomi, kad kuo
pos vadovai neišvardinti, 
jiems visiems turėtų būti pa
dėkota už nepaprastus metusi 
mūsų katalikiško, lietuviško 
jaunimo auklėjime. 

L. 
da Girniūtė altas) ir Emily 
Dah! i smuiką- atliko Mozarto 
duetą smuiku. :r altui. 

Per visą programą fone sto
vėjo senoji Bostono Maironio 
kuopos vėliava, ta pati. kuri 
prieš penkias lešimt metų bu
vo naudojam. Bostono ateiti
ninkų šventėse. Ji priminė, 
jog ateitinink : šūkis „Visa at
naujinti Kristuje, tarnaujant 
Dievui ir Tėv; nei" buvo ir bus 
tvirtas pagrindas, ant kurio 
galima statyt, jaunimo auklė
jimo veiklą. 

Mirga G i r n i u v i e n ė 

LAIKRAŠTĖLIS 
PRISIMINIMAMS 
Baigiant 1998-1999 moks

lo metų veiklą. Daumanto-
Dielininkacie kuopos nariams 
buvo įteik'as kuopos laikraš
tėlis. J au kelinti metai, kai 
Rasos Kasr.iūnienės ir Dainės 
Quinn glob j ama kuopa apvai
nikuoja veiklos metus su laik
raštėliu pareiktais prisimini
mais. 

Dvidešimt šešių puslapių 
laikraštėlis, aiškiai liudijantis 
kompiuterio technologiją, pilnas 
nuotraukų, rašinėlių, piešinių, 
anekdotų ir galvosūkių. Virše
lio antroje pusėje surašyta da
tos ir įvykiai 14 dienų -r- tai 
veiklos metų slinktyje vykę 
susirinkimai ir iškylos. Gali
nio viršelio viduje — Kristinos 
Quinn vaikų apsupto gaublio 
piešinys — tai plačiam pasau
lyje gyvuojanti ateitininkija. 

Aprašyta metams skirta te
ma „Ateitininkija čia gyva!!!" 
— Ateitininkų šūkis _Visa at
naujinti Kristuje, tarnaujant 
Dievui ir Tėvynei" ir ateiti
ninkų penki principai. Pa
vyzdžiui. Vilija Pakalniškytė 
rašė: „Šitas šūkis turi daug 
reikšmės. Reiškia, kad mes tu
rime sekti Jėzaus gyvenimą ir 
jo mokymus. Mes turėtume 

Ramoną C. Manh, MD SC 
Obstetries A. Gynecoiogy 

3825 Hijhlind Avenue Saite 4A 
Downen Grove, IL 6051S 

«3»-852-MM 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. ORINIS, MD 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

10400 75 SL Kanaaną, W!53142 
(414)6976990 

Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ. MD 
AUNA VOLODKA. PA-C 

VIDAUS UGOS 
Sveikatos patikrinimas dal platybas 

6222 S.PiiaaM M , Ctecago. 
• IL 80629 

Tel. 773-581-5276 

DR. ARVYDAS J.DAJUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2 1 4 7 0 S . I M n 8 t 
Mathsaaon.lt- 80443 
Tai. 708-748-0033 

DAUA A. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 8 t 
TWeyPajfc.IL 60477 

708-614-8871 
Vatandce pajai suaitarimą 

DR.E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kaft. 773-7384477 

Rei 708-248^1067 arba 70*^246-6581 
64498.PutssNRoad 
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DOMAS 

DR. JANINA JAKSEVrClUS 
JOKŠA 

6441 S. Putaskj Rd.. Chicago. IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-562-0221 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 rtgraand Ava.. 9a>. 201 
(tkena gatve* nuo Oood SamaiSjn Inonfeiss) 

Dosjnara Grove, R. 60818 
Tat 630-980-3113 

DR. K. JUČAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

(ŠYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 8. KedzJe Ava.. CNcago 

773-778-6988 artM 773-489-4441 

DR. V1UJA KERELYJE 
ChiropraktJnis gydymas, sveiko* 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Hsrism. Ortdosvtsei, H, 60466 

Tsi. 708-984-0400 
Valandos pagal susitarimą 

Svečiai Bostono ateitininkų Šeimos Šventėje Iš k .JUO/.JI* K \ | H I S . Hr ("v^lov.i- \1 
Minra Crirniuviene. *ea Ona Mikailaitė. Ona Girmuviene. Danute I.ipeiute-Anu'r;.. 

\ i f>ni:i ' iinniivipno, 
s • iirr.ni-

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 709882-4189 aJsakorna* 24 vaL 
1443 S. 50ti Ava^ Ctoaro 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v 
Išskyrus trsed. OsHau. 11-4 v.p p 

^URENL^L^! 
Specialybe - vidau* Hgoa 

7722 8. KedzJe Ava. 
Crscaoo.IL 60862 
Tai. 773-434-2123 

Vslsndos pagal susitarimą. 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

18300 VVaat Ava. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Vsssrrioslo>tdssn,ttskyrusi 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Wa»arSt.Lamont,IL 80439 
1301 CopparftaU Ava.. Sufte 113. 

JoM. IL 60432 
Tai 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9368 S. Roberte Roed 
nseseory MSSJ 

Tat 708-698-2131 
Vslsndos psgsi susitarimą. 

DR. VILIUS MIKAmS 
SBM06 DAKTARAS M CHRUROA8 

FAMR.Y MEOtCAL CUMC 
18808-187 8t , Lament«. 60438 
Prfdauso Patas Communty Hoapftsi 

SSver CIDSS HoapSsl 

Tsi 

LTD. 
6132S.Kedzk»Av». 
CNcago, IL 00829 
Tat 773-436-7700 

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

Sirdsaa ir krauįagy*Hq sgoa 
Valandos pagal susitarimą 

DR UNA POŠKUS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

8434-A S. Ksdzis. CHICAGO, IL 60652 
TsL 773-738-1540 arta 773-484-4440 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDAUASPRUNSKIS,MD 

OREOORYSUELZLE. MD 
BJnois Paln Traatrnanl Institutą 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens ariess, raumenų, važio, 
sužsktmų darbo'ii<aa>)s ir sporte bei 

M. vislų sjcauamo gydymo apačia 
Chioago: 312-726-0600 

East DunrJaa: 847-561-1212 
McHanry: 815-363-9595 
E k Grova: 647-718-1212 

to UbartyvfJa 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dar^gydylcia 

828 8 . Mannhaim Ro. 
Wl l lH l ls | | i , IL60164 

Tat 708-344-1894 

bfi.LEONAŠšBBWŠ 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYMAS 
6138 8. KsdUa Ava. 

Vai.: antm. 2-4 v** . Ir ketvd. 2-5 v.p p. 
SeSM pagat susSaitmą 

KsWrsaoai773-77a-asao 
Narnų k 

DR. V J. VASATTIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W . 8 3 8 t , Burtank. L 
Tat 708-423-6114 

Valandos pagal ausAarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DRBOBDOKHANCHI 

D a r a t a * * * * * 
Pieasnhsms nuolesda 

4007 W. 89 at , Crasago, «. 
Tat m-Tm^BM 

4707 8. OJfcsrt. U Orangs, tt. 
Tat 70a-aSB-4467 

DR. PE1HAS hiOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kaa. tat 773-8883186 
Narnų tat 847-381-3772 
6748 Weet SSrd Straat 

V a l PJT'rsI; k kstyd. 3 vjj>. j 6 v.p.p. 
Knomts dssnonss - susHarus 

EUOBCC. DECKER, DOS. P.a 
4647 VV. 103 8 t . OalL LatsTt, l t 
Pirmas apyl. su Nortmvestarn un-to 
dšplomu, setuviams sutvarkys danas 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pramami arasosurfiai pursnuaaai, 

Susitarirrai (kafcM sngMkai) 
Tai. 708-422-8260 

S 

UDUA wtiMmmk% on. 
* AKIŲ DAKTARE 
2804 Som CantsT Rood 

VVlHoughby Hite, OH 44094 

Td. (440) 944-7277 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava.. Hfctary KBJa, U. 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055SRobertsRd, Hickory Ha*, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hadam Ava. 

T a i (708) 5 9 6 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

B3MUNDASV&iAS,MJX,S.a 
Specialybė - Vidaus Hgų gydytojas 

6918 W Archer Ave. S*. 5 k6 
Chicago, IL 60638 

Tet7?5-22*Vfl985 
Vslsndos pagal eusSartmą 

D A N T Ų G Y D Y T O J A S 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Carą 
6317 Fajrview, Ste. 6 
Weatmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
i kaba lietuviškai Gydytojas 1 

ARAS2JOBA, M.D. 
ANDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU UGOS - CHIRURGUA 
1020 E.Ogdsn Ave.. SuMs 310 

Tat (830) 627-0090 

Tower1,Su#s3C 
Dovmsrs Grove. IL 60615 

Tat (830) 4884)120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Pa>. Intienė 

•Praėjusi sekmadienį Ki
nijos prezidentas telefonu 
perspėjo prez. Clinton, kad 
Beidžingas vartos jėgą, jeigu 
Taivanas sieks nepriklauso
mybės. Clinton perspėjo Ki-
aiją jėgos nenaudoti ir pa
siuntė atstovus j Beidžingą ir į 
Taivaną pasitarimams. Tai 
įvyko savaite po to, kai Taiva-
no prezidentas pareiškė, jog 
Taivanas ir Kinija turėtų pa
laikyti ryšius ir bendrauti, lyg 
atskiros valstybės. Šią savaite 
Kinijos vyriausybė uždraudė 
budizmu pagrįstam Falun 
Dafa dvasinio atnaujinimo ju
dėjimui veikti. Falun Dafa 
priklauso per 40 mln. kiniečių. 
(WSJ) 

•Po karštu diskusijų At
stovu rūmai balsavo vi
siems mokesčių mokėtojams 
sumažinti mokesčius 10% ar
ba 792' ml. dol. suma. Tačiau 
mokesčiai būtų sumažinti tik 
tais metais, kada JAV valsty
binės skolos išmokėjimai ne
didėja. Spaudoje teigiama, 
kad toks įstatymas nieko ne
pasieks, nes Kongresas išleis 
iždo perteklių, JAV valstybinė 
skola padidės, ir mokesčiai ne
bus--sumažinti. Clinton žada 
įstatymui pareikšti veto. Res
publikonai bijojo balsuoti už 
stipresnį įstatymą, „nes bus 
kaltinami už pataikavimą pa
siturintiems". (WSJ) 

<JAV vyriausybės siūlo
mas' ,\Medicare" planas pa* 
dengti gydytoju prirašytus 
vaistus kainuotų 40% dau
giau, negu prezidentas teigia. 
Taip apskaičiuoja Kongreso 
biodtettr" įstaiga. Ekonomis
tai: kritikuoja, kad vyriau
sybės plano įvedimas ribotų 
kiek kasmet galima vaistams 
išleisti, įvestų vaistams kai
nų kontroles ir stipriai su
varžytų naujų vaistų išradi-
mflS,XWSJ) 

•Šiais metais JAV 
„Scrabble" turnyro čem
pionas buvo amerikietis, ta
čiau jį beveik aplošė angliškai 
nemokantis tailandietis. Nors 
po pasaulį išpopuliarėjusio 
„Scrabble" žaidimo turnyrai 
vyksta anglų kalba, geriausių 
žaidėjų tarpe yra tailandie-
čiai, kurie atmintinai iš
moksta sunkius, komplikuo
tus žodžius iš žodyno, bet 
nežino jų prasmės. Turnyruo
se tailandiečiai surenka per 
1,800 taškų. (WSJ) 

•Šiaurinėje Kolumbijoje 
dešniųju pakraipų karinis 
būrys nužudė 16 vietinių 
verslininkų, kurie įtariami 

rėmę kairiųjų pakraipų su
kilėlius. Tuo tarpu po pra
ėjusios savaitės kovos tarp Ko
lumbijos kariuomenės ir pa
grindinės sukilėlių grupės, vy
riausybė atsisakė su jais 
tartis. Taikos pasitarimai bu
vo numatyti šią savaitę. 
(WSJ) 

•Latvijos naujoji vyriau
sybe prižada „Latvijos isto
rijai naują puslapį". Praėjusį 
penktadieni Latvijos parla
mentas pritarė centrinei An-
dris Skele vyriausybei. Krašto 
gyventojai viliasi, kad A. 
Skele ir prez. V. Vike-Frei-
berga įves reikalingas refor
mas pagerinti krašto ekonomi
nę padėti ir išnaikins korup
ciją. Šiais metais Latvijoje 
bedarbystė viršauja 10% ir 
skolos užsieniui didėja. Gy
ventojai dažnai atsiliepia, kad 
„Skele jau dabar turtingas, ir 
neleis kitiems vogti. Gal ne
bus geriau, bet bus kitaip". 
(WSJ) 

•Baltarusijos prezidento 
Lukašenko kadencijai užsi
baigus praėjusią savaitę, jis 
nutarė likti prezidentu iki 
2002 m. JAV vyriausybė pa
reiškė nebepripažįstanti jo 
prezidentūros. Minske 5,000 
asmenų demonstravo prieš 
Lukašenko sprendimą ir susi
dūrė su policija, kuri demon-
stratorius mušė ir 70 asmenų 
sulaikė. (WSJ) 

•Irano kariuomenės va
dai laikraštyje išspausdin
tame laiške perspėjo prez. 
Khatami, kad greitai jo refor
mom nebeturės kantrybės, ir 
jį kaltino už praėjusias stu
dentų demonstracijas. Stu
dentų vadai aiškina, kad 
1,400 demonst ra torių yra kali
nami. (WSJ) 

•Kuboje laivu savininkai, 
pagauti nelegaliai transpor
tuojant keleivius į JAV, turės 
valdžiai sumokėti dideles bau
das. Asmenys, padedantys 
statyti arba taisyti laivus to
kiam tikslui, bus taip pat 
baudžiami. (WSJ) 

•Zimbabvėje prasidėjo 
teismas trijų amerikiečių, 
apkaltintų nelegalia ginklų 
prekyba. Visi trys yra kilę iš 
Indiana valstijos ir aiškina, 
kad jie misijonieriai, niekuo 
nenusikaltę. (WSJ) 

•JAV Atstovų rūmų res
publikonų partijos narys iš 
New Yorko perėjo pas demo
kratus. Dabar respublikonai 
turi tik penkis atstovus dau
giau už demokratus. (Fox 
news) 

Danutė Bindokienė 

Praėjusį savaitgalį Vasario 16-osios gimnazijos patalpose Vokietijoje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavimas. Nuotraukoje: LB pirmininkai. FLB valdyba ir svečiai. Nuotr. Viktoro Kučo 

V. SRUOGIENEI SKIRTAS 
ATMINIMO VAKARAS 

Maironio Lietuvių litera
tūros muziejus Kaune liepos 
20 d. pakvietė į vakarą, skirtą 
istorikės dr. Vandos Daugir-
daitės-Sruogienės 100-osioms 
gimimo metinėms paminėti. 
Minėjime dalyvavo dr. Vandos 
ir rašytojo, dramaturgo Balio 
Sruogų duktė Dalia Sruo-
gaite, dukraite Aušrine, istori
kas prof. Egidijus Aleksandra
vičius. Vakaro metu prisimini
mais dalinosi V. Sruogienės 
mokinės, smuiku griežė Un
dinė Kukarėnaitė. 

Vanda Daugirdaitė-Sruogie
nė (1899-1997) paaukojo daug 
kūrybinių ir dvasinių jėgų, 
kad Lietuvos istorija būtų 
domimasi, kad ji įaugtų į visu
omenės sąmonę, taptų jauno
sios kartos išgyvenimų dalimi. 
padėtų orientuotis sudėtingo
se XX a. gyvenimo situacijose. 
Ji yra žinoma istorijos va
dovėlių autorė, įvairiu leidinių 
Lietuvoje rr užsienyje redakci
nių kolegijų narė, 1934 m. ap
dovanota Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordi
nu. (Elta) 

PARODA ŽYMAUS 
CHEMIKO SUKAKČIAI 

Lietuvos mokslų akademijos 
narys korespondentas profe
sorius Leonas Simanavičius 
liepos 15 dieną švęs 70-mečio 
jubiliejų. Žymaus chemiko su
kakčiai skirta mokslo leidinių 
ir nuotraukų paroda atidaro
ma Lietuvos mokslų akademi
jos bibliotekoje. 

L. Simanavičių- baigė Vil
niaus universitetu Chemijos 
fakultetą. Leningrado univer
sitete — aspirantūrą, apsi
gynė daktaro disertaciją. 
1960-1961 m. stažavo Jeilio 
(JAV; universitete. Mokslinę 
ir pedagoginę veiklą L. Sima
naičius pradėjo savo Alma 
Mater — Vilniaus universiteto 
Chemijos fakultete. 1961-1964 
m. buvo šio fakulteto dekanas, 
vėliau vadovavo Chemijos ir 
chemines technologijos insti-

tuto anodinių procesų tyrimo 
laboratorijai, kurį laiką buvo 
instituto direktoriau- pava
duotoju, nuo 1996-ųju — sky
riaus vadovas. 

Mokslininkas 1988 m. apgy
nė habilituoto daktaro diserta
ciją, 1994 m., išrinktas Lietu
vos Mokslų akademijos nariu 
korespondentu. Nuo 1992 m. 
profesorius yra Amerikos che
mikų draugijos narys, o nuo 
1997-ųjų — Tarptautines elek
trochemijos draugijos narys. 
L. Simanavičius yra žurnalo 
„Chemija" vyriausiasis redak
torius ir redakcines kolegijos 
pirmininkas bei Rusijoje lei
džiamo žurnalo ..Zaščita me-
tallov" redakcinės kolegijos 
narys. 

L. Simanavičius — 4 išradi
mų iš aliuminio elektrochemi
nio nusodinimo autorius, pas
kelbęs per 90 mokslinių 
straipsnių. (Elta; 
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Ar aukso spindesys 
pradeda nublankti? 

Dalia Sruogait*. 

Vakaras, skirta? istorikes Vandos Daugirdaitės-Sruogienės 100-osioms 
gimimo metinėms paminėti, surengtas Maironio lietuviu literatūros mu
ziejuje liepos 22-ąją. Nuotr. Eltos 

Aukso spindesys užbūrė 
žmoniją galbūt nuo pirmojo 
gabalėlio, atrasto upės vagoje, 
uolų griūties stirtoje, tarp 
jūros kranto akmenėlių ar 
paežeres smėlio... Žmogus ne
truko suvokti gerąsias aukso 
savybes ir pradėjo tikėti, kad 
jos yra tiesiog nežemiškos 
kilmės, tad juo vertingesnės, 
skirtos tik dievams, valdo
vams, kilmingiesiems. 

Daug kraujo išlieta dėl to 
spindinčio, nerūdyjančio me
talo, daug kančių patirta: 
ištisos tautos buvo išnaikintos 
godžių užkariautojų, kurie ke
liavo ilgiausius nuotolius sau
sumos ir vandens keliais, kad 
parsivežtų aukso lobius. Šimt
mečius žmonės ieškojo leng
vesnių būdų įsigyti aukso, 
tikėdami atrasti formulę, kuri 
padėtų juo paversti bet kurį 
metalą. Tačiau to dar niekam 
nepavyko, nors visais laikais 
atsirasdavo pakankamai leng
vatikių, kurie daug pastangų 
padėjo, daug laiko ir išteklių 
išeikvojo, tikėdami, kad kito 
metalo auksu pavertimas yra 
tiesiog ranka pasiekiamas. 

Aukso vertę žinojo senieji 
pirkliai, keliautojai, piratai. 
Egipto faraonai jį kaupė savo 
piramidėse pomirtiniam gyve
nimui, ispanai išplėštą iš 
inkų ir aztekų auksą gabeno į 
Ispaniją laivais, kurių lieka
nas dar ir šiandien nuotykių 
ir lobių ieškotojai randa 
vandenynų gelmėse. Ameri
koje aukso ieškotojai pirmieji 
pramynė kelius į tolimuosius 
vakarus, nepaisydami pavojų 
ir vargo, vos tik išgirdo, kad 
kažkur atrastas auksas. 

Šiandien valstybės savo va
liutą remia auksu, nes be jo 
užnugario popieriniai pinigai 
yra beverčiai. Aukso įvaizdis 
nuolat iškyla pasakose, pada
vimuose, palyginimuose, po
sakiuose, o kriminalinių apy
sakų bei romanų kūrėjai 
auksą įvelia į painiausias isto
rijas... 

Tačiau dabar šio geltonojo 
metalo spindėjimas jau nebe 
toks skaistus, aukso vertė ge
rokai nukritusi ir, be abejo, 
dar kris. 1980 m. už aukso un
ciją tarptautinėje rinkoje buvo 
mokama iki 850 'dol., bet 
šiandien už tą patį aukso 
kiekį gaunama tik apie pus
trečio šimto dolerių, o tuo tar
pu kai kuriose Pietų Afrikos 
aukso kasyklose kainuoja apie 
300 dol., kol saulės šviesą 
išvysta viena uncija gryno 
aukso... Tikima, kad dabar 
Amerikos doleris ir naujoji va
liuta euro yra tiek pat tvirta, 
kaip auksas, tad nebūtina 

viską remti tuo biizgalu. 
Kai kas mano, kad auksas 
savo karaliavimo dienas paga
liau užbaigė, pasiliko „atgy
vena, seniena, barbariškųjų 
laikų liekana". 

Kas atsitiko, kodėl staiga 
taip pasikeitė pažiūros į šį 
amžiais brangintą metalą? 
Galbūt tas pasikeitimas pra
sidėjo kur kas anksčiau, bet 
kulminacinį tašką paąiekė 
š.m. birželio mėnesį, kai buvo 
susitikę aštuonių didžiųjų 
valstybių vadai ir tarėsi, kaip 
veiksmingiau pagelbėti besi-
vystantiems kraštams grei
čiau išbristi iš amžino skurdo, 
padėti jiems išmokėti užsienio 
skolas, sukurti pramonę, pa
gerinti žemės ūkį. Tarptauti
nio valiutos fondo vadovybė 
pasiūlė lengvą išeitį: vals
tybės turėtų parduoti savo 
aukso atsargų dalį. 

Pirmoji šį planą pradėjo 
vykdyti Didžioji Britanija, pa
skelbusi, kad iš varžytinių 
parduosianti (jau pradėjo tai 
daryti praėjusią savaitę; apie 
pusę aukso atsargų. Švei
carija netrukus ruošiasi pa
sekti jos pavyzdžiu. 

Tačiau atsitiko nenumatytas 
dalykas: užuot sulaukusios 
greito savo gyvenimo pa
lengvėjimo, neturtingosios 
valstybės — daugiausia Pietų 
Afrikoje, kur pagrindinis pa
jamų šaltinis yra aukso kasi
mas — pajuto pavojų prarasti 
ir tuos trupinius uždarbio, 
gaunamus iš kasyklų. Mano
ma, kad netrukus darbą pra
ras apie 80,000 auksakasių, 
kurių vidutinis mėnesinis at
lyginimas yra apie 150 dol. 

Šiuo metu aukso kasyklų 
darbininkai ruošia protesto 
demonstracijas, reikalaudami, 
kad Anglija sustabdytų savo 
aukso rezervų pardavimą, nes 
tas mažina aukso kainas ir 
auksakasiai netenka vieninte
lio jiems prieinamo pragyve
nimo šaltinio. Daugelis tiki, 
kad paskutinė viltis yra JAV 
Atstovų rūmai, kurie galėtų 
įtaigoti ne tik Amerikos vy
riausybę nuo aukso pardavi
mo, bet ir Tarptautinį valiu
tos fondą, kuris pasiryžęs par
duoti apie 10 proc. savo 
atsargų. Šį žygį turi paremti 
85 proc. Tarptautinio valiutos 
fondo tarybos narių, o JAV 
turi 17 proc. balsų, tad At
stovų rūmai galėtų veiksmin
gai pardavimą užblokuoti. 
Verta pažymėti, kad įtakin
gieji respublikonų partijos 
nariai yra priešingi pardavi
mui, tad prez. Clinton lau
kia tvirtas pasipriešinimas 
mas. 

JURGIS JANKUS 

BAJORAS 
_ JURGIS JANKUS 
Tęsinys 
Nr.13 

Pasidrąsinęs net pas 
kleboną nuėjau. Ir ką jis man pasakė? Sakė, jeigu 
turėtum mokslą ir pinigų gal ką ir rastum. Ir laike, 
sakė. reikėtų turėti. Sakė reikėtų raustis po archyvus, 
bet ir prie tų visų neprieitum. Sakė, kad daug visokių 
popierių rusai išsivežė ir nieko prie jų neprileidžia. 
Tai mat. O gal mokytojas kokį kelią rastum, kaip su
žinoti, kur daugiau tų Kęsminų yra ar buvo. 

Kai aš irgi jokio kelio nežinojau, jis vėl ilgai žiūrėjo 
man į akis. Tada pagalvojau, gal tokių akių ir Tina 
aną sykį išsigando, nes iš jų atrodė, lyg jau kelias tau
reles būtų paėmęs. 

— Matai, Kęsminai kažin kada nebuvo tokie pa
miškės skruzdėlės, kaip ai. Nebuvo gal tokie ir kaip 
tamsta. Jie tamstai sakė. kad kažin kas turėjo septy
nias dukteris ir joms iškasė ežerą. Ant jo ledo tamsta 
šiemet pastatei sukutį. Nors į kaimą nevaikštau, bet 
žinau. Nė ta bala, nė anos septynios panos su Kęs
minų gimine nieko bendra neturi. O atsitiko todėl, kad 
vienas ir iš Kęsminų giminės buvo kvailas. Bet sakyk, 
ar visa giminė turi nukentėti, jeigu vienas atsiranda 
kvailas. Ar visas miškas turi eiti velniop, jeigu vienas 
medis ne taip auga. O juk ir daugiau buvo Kęsminų. 
Kur jie dabar? Ar nėra kelio kaip visus į krūvą suves

ti. O gal jų nė vieno nebėra? Gal aš tik vienas kiurk-
sau numestas į pamiškę. Jeigu taip būtų. tai per viską 
reikėtų perbraukti paskutini brūkšnį. Gal taip turėj' 
būti. Nuo miško prasidėjo, gal prie miško turi ir baig
tis. Juk jeigu kada buvo pirmas Kesminas. turi būt 
kada nors ir paskutinis. Ar ne taip. ponas mokytojau? 

— Turi . bet niekas negali pasakyti kada. — ką kit;. 
galėjau pasakyti. 

— Niekas? Ir tas paskutinis negali0 — tikrai įsi
spyrė akimis, ir man vėl per mintį nubėgo Tina. 

— Paskutinis gal galėtų, jeigu jis būtu tikrai pasku
tinis ir jau visiškai persenęs. — šyptelėjau. 

— Kodėl tik persenęs? — klausė su tokiu rimtumu 
net piktumu, kad nejučia ėmiau lyg ir bijoti. Ką žinai. 
ką pusprotis gali padaryti, bet iš paskutiniųjų sten
giaus tos baimės neparodyti. 

— Kodėl? Labai paprastai: persenęs. vaikų nebesusi 
lauks. O jaunas?.. Kad ir tamsta. Ką žinai, kur ir ko
kia mergaitė gali širdį nuglostyti, ir kas tada bėgai: 
pasakyti, kur gali būti gimines galas? 

Valandėlę tylėjom. Jis paraikė duonos, kurios tik 
viena riekutė begulėjo ant stalo, paskum peiliu ėme 
barbenti į lėkštės kraštą, o akys klydo pro langą kažir. 
kur į naktį. Baisiai norėjau, kad tą peilį greičiau pa
dėtų ir niekaip nesugaudžiau ką pasakyti. Nė vieno 
žodžio. Ėmė kilti noras pakviesti, kad sekmadienį at
eitų pas mane, o pačiam mokykloje surengti jaunimo 
pasilinksminimą, bet šnekėti pradėjo jis pirmas. 

— Matai, tas buvo ne vakar ir ne užvakar. Kas bega
li pasakyti kada. Gal prieš šimtą metu. gal prieš du. o 

gal ir prieš kelis kartus daugiau. Sakau, ką girdėjau iš 
savo tėvo, o jis ne iš kur kitur, kaip iš savo. Kai istori
ja eina iš giminės lūpų į giminės lūpas, negali pasida
ryti kitokia. Negali pasidaryti! Ne sykį galvojau ją 
padaryti kitokia. Nesidaro. Palieka vis ta pati ir ta 
pati. nors imk ir sudegink. Vis tiek ir sudeginta pasi
liks ta pati. Sako. kad anu laiku Kesminas gerai su
tarė su kunigaikščiu. Neklausk, kaip buvo to kuni
gaikščio vardas? Nežinau. Niekas nežino. Kažin kada 
kas nors žinojo, bet dabar nežino. Kai tą istoriją anais 
metais pasakiau klebonui, jis tuoj klausė, koks buvo 
ano kunigaikščio vardas. Sakė: „Jeigu žinotum vardą 
būtų nuo ko pradėti". Iš kur aš jį ištrauksiu? Tėvui jis 
buvo tik kunigaikštis, jo tėvui tik kunigaikštis, gal ir 
tada tebuvo tik kunigaikštis. Kitaip jo niekas gal ir 
nevadino. Juk galėjo0 Gal buvo toks vardas. 

— Kodėl ne. Žmonėms tegalėjo būti ir tik Kunigaikš
tis, — labai rimtai patvirtinau, o pats sau pagalvojau, 
kad ir aš savo parapijos klebono pavardę tesužinojau 
tik pradėjęs eiti į gimnaziją. Tik tą akimirką tesuvo
kiau, kad daugeliui klebonas buvo ir tebėra tikrinis 
vaidas. Kodėl ne kunigaikščio0 

•-Matai, gal namie ir turėjo kokį vardą, o gal ir ten ne
turėjo. Gal buvo tik Kunigaikštis. Sako. Kesminas tu
rėjęs ir smarkią ranką ir taiklią akį, užtat ar kariau
ti, ar medžioti Kunigaikštis šaukdavosi Kęsminą, kad 
visada būtų kartu. Sykį bemedžiodami, o gal ir iš karo 
grįždami, sustojo ąžuolyne pailsėti. Kas šiandien bega
li žinoti. Ant kalnelio stovykla, sako. buvusi net kelias 
savaites. Kęsminui ta vieta taip patikusi, kad nebe

norėjo iš čia nė eiti. Tai tada Kunigaikštis ir pasakė: 
^Jeigu patinka, gyvenk. Statykis rūmus, kokius tik 
nori, aš padėsiu. Nužiūrėk vietą, aš atsiųsiu darbi
ninkus. Miškus, kiek tavo trimito garsas iš čia siekia 
atiduodu tau. Duonai žemės darykis kiek nori ir kaip 
išmanai, miškuose medžiok kada nori ir su kuo nori. 
Su kuo nenori, gali neįleisti, ir tik aš vienas, neprašęs 
tavo leidimo, galėsiu čia medžioti, bet. sakau, kad lei
dimo pasiprašysiu ir aš". Taip mano protėviai čia ir 
įsikūrė. Toje vietoje, kur dabar vaikus mokai pastate 
ąžuolinius rūmus, o aplinkui kirto medžius kitom 
trobom, vertė kelmus malkom, žemės darėsi dirvom. 
Per tris kartas vidury miškų atsirado ratas dirbamos 
žemės, o vidury stovėjo ąžuolinė pilis su aukštais kuo
rais. Tokiais aukštais, kad nuo jų viršaus galėjai ma
tyti kas už miškų darosi. Trečias, o gal jau ir ketvirtas 
Kesminas. Tėvas sakydavo, kad tikrai trečias. Senelis 
su tėvu dėl to dažnai pasiginčydavo: jam atrodė, kad 
jau buvo ketvirtas. Jis kitaip Kęsminų kartas skai
čiuodavo, bet mums dabar vis tiek kelinta karta ąžuo
lų pily gyveno. Jų nė vieno nė kaulų niekur neberas-
tum, o aš vis tiek tebesu Kesminas nors ir Bajoro uo
degą prisegtas ir per vieno kvailio malonę čia vargstu. 
Ir gyventi negaliu, ir išeiti nėra kur. Praeitis prikalu* 
si laiko. Kad nors perkūnas vidury' žiemos trenktų ir 
visus į visas pasaulio šalis paleistų! Tada gal išeičiau 
iras. 

Čia jis nutilo ir žiūrėjo į mane labai smaigiom akim, 
kad neberadau vietos, kur man žiūrėti. 

Bus daugiau) 



Programoje: 

11:30 vai. Šv. Mišios 

12:00 vai. pietūs 
atgaiva 
lietuviška muzika 
pabendravimas 

D R A U G O JUBILIEJINĖ GEGUŽINČ 
1999 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienį 

Tėvų Marijonų sodelyje prie „Draugo" 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 

Skaitykime ir remkime „DRAUGĄ m 

Gegužinės metu bus atidaryta 
administracija ir atliekamos 

paslaugos: prenumeratos 
pratęsimas, knygų stalas, 

lietuviškų dirbinių krautuvėlė, 
originalūs meno kūriniai, 

apžiūrėjimas dienraščio patalpų 
bei priimamos aukos spaudai 

remti 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
„MANO PASAULIS 2000" VAIKŲ 

PIEŠIMUOSE WASHINGTON, DC 

Šių metų birželio 30-liepos kų iš 139 Lietuvos mokyklų. 
6 d. Washington. DC, miesto 
centre vyko vaikų i tarp 8 ir 12 
metų* meno ..Child Art 2000": 
festivalis. Šį festivalį ruošė 
Tarptautinė vaiko meno orga
nizacija i ICAF — Internatio
nal Child Art Foundation>, ku
rios centras yra VVashington, 
DC. į šį festivalį galėjo atvykti 
tik vienas vaikas iš valstybės. 
Iš viso buvo pakviesta 80 
valstybių dalyvauti šiame fes
tivalyje, kurių tarpe buvo ir 
Lietuva. Kad patekti į šį festi
valį, kiekviena valstybė turėjo 
pravesti vaikų piešimo kon
kursą ir atrinkti patį geriau
sia konkurso dalyvį atstovauti 
savo valstybei. ICAF kartu 
dirbo su įvairių pasaulio šalių 
ambasadomis ir pakvietė tų 
šalių prezidentų žmonas būti 
garbes narėmis. Tad. prieš 
metus, viešėdama VVashing-
ton. D.C. Alma Adamkienė 
buvo pakviesta dalyvauti 
Tarptautinio vaikų meno fon
do ICAF-International Child 
Art Foundation) direktoriaus 
dr. Ashfag Ishag pasitarime, 
kuriame ji buvo paprašyta 
būti garbes nare ir įtraukti 
Lietuvos vaikus (tarp 8 ir 12 
metų: dalyvauti šios organiza
cijos ruošiamose meno progra
mose, sutinkant naująjį šimt
meti. Ponia Alma sutiko būti 
garbės nare ir dalyvauti šioje 
programoje. Alma Adamkienė 
savo pažadą įvykdė ir birželio 
27 dienos vakarą į VVashing-
toną atskrido Lietuvoje lai
mėjęs piešimo konkursą, devy
nių metų jaunasis dailininkas 
Mykolas Vasiliūnas atstovauti 
Lietuvai šiame festivalyje. 

Lietuvoje pasiruošimas šiam 
vaikų meno festivaliui buvo 
pravestas labai rūpestingai. 
Konkurse dalyvavo 1.690 vai-

Konkursiniai darbai buvo 
atsiųsti į Vilnių vertinimo 
komisijai. Šią komisiją sudarė 
Alma Adamkienė, Jonas Gud-
monas, Sigutė Kačinskienė, 
Rimantas Kisielius, Gedimi
nas Piekuras, Irena Stak-
nienė, Vilija Starosienė, Jani
na Šarkuvienė, Dalia Šiau-
iytienė. Arūnė Tornau, Dalia 
Truskaitė ir Liudvika Že-
ruolytė. Buvo išleistas labai 
gražus vaikų piešinių katalo
gas. „Mano Pasaulis 2000", 
kuriame buvo paminėtos visų 
konkurso dalyvių pavardės ir 
mokyklos. Ketvirtame pusla
pyje matėsi ir Almos Adam
kienės nuotrauka su jos svei
kinimu. 

„Nuoširdžiai sveikinu Jus , 
vaikų piešinių konkurso lai
mėtojus. Tikiu, kad nuo vai
kystės ugdomas jau t rumas 
aplinkai Jums taps žmogiš
kumo pamoka. Širdingai lin
kiu Jums geriausios meninės 
kloties. Tegul Jūsų talentingi 
kūriniai ir šilti žodžiai suteiks 
dar daug gražių akimirkų Lie
tuvos ir viso pasaulio žmo
nėms". 

Katalogo šeštame puslapyje 
idėta ir laureato Mykolo Vasi
liūno nuotrauka su jo trumpa 
biografija. Iš šios biografijos 
sužinom, kad Mykolas yra gi
męs Kaune 1989 m. rugpjūčio 
14 d. Šiuo metu su savo 
tėveliais dailininkais motina 
Robertą Vaigeltaite-Vasiliū-
nienė, tėvu Kęstučiu Vasi-

festivalį, pagal visas nustaty
tas ICAF taisykles, Mykolą 
galėjo at lydėti dailės mokytoja 
ir tėvas. Tokiu būdu atskrido 
visa dailininkų šeima. Pagal 
tėvelio ir mamytės pasakoji
mus, Mykolas jau nuo trejų 
metų raižo lino ir medžio 
raižinius. Su savo mamyte 
ruošia bendrus projektus kaip 
„dailininko knygas". Žvelgiant 
į Mykolo spalvuotą lino 
raižinį, su kuriuo jis laimėjo 
piešinių konkursą Lietuvoje ir 
kelionę į Washington, D.C. 
Galima matyt i jo gerą pasi
ruošimą šioje meno šakoje ir, 
žinoma, vaikišką vaizduotę 
parodo išraižytus įvairaus 
dydžio dinozaurus ta rp dango
raižių, sprausminių lėktuvų ir 
įvairių mašinų, žmones ei
nančius a r kovojančius, ar tik 
stebinčius visa tai per langą. 

Šis vaikų „Mano Pasaulis 
2000 metais" meno festivalis 
Washington, DC, miesto cen
tre su t raukė daugiau negu 60 
vaikų ( tarp 8-12 metų) iš 
įvairių pasaulio kraštų. Nuo 
Kinijos, Egipto, Vengrijos, 
Švedijos iki Turkmenistano, 
Uzbekistano ir Kyrgyzų Re
spublikų. Buvo įdomu matyti, 
kad visos trys Pabaltijo val
stybės a ts iuntė savo jaunuo
sius menininkus, taip pat ir 
JAV turėjo savo atstovę 12 
metų mergai tę Shellie Lee 
Korth iš Watertown, Wiscon-
sin. Visi vaikai, mokytojai ir 
tėvai buvo apgyvendinti 
George Washington universi
teto bendrabučiuose ir jų glo
ba rūpinosi pati ICAF fundaci
ja, kar tu su tų kraštų 
ambasadomis. Daug rūpesčio 
ir pasiruošimo įdėjo ir Lietu
vos ambasados pirmoji sekre
torė ir kul tūros reikalų vadovė liūnu ir ketverių metų sesute 

Agota gyvena Vilniuje. Lanko R i*a Kazragienė. Šalia vaikų 
Filaretų pradinę mokyklą ir piešimo programų 
Vienožinskio dailės mokyklos 
N. Vilnios skyriaus paren
giamąją klasę. Mykolo dailės 
mokytoja yra Robertą Vaigel-
taitė-Vasiliūnienė. Tad ir į šį 

Devynmetis vilnietis Mykolas Vasiliūnas, atstovavę* Lietuvai Vašingtone 
vykusiam- Tarptautiniame vaiki) meno festivalyje „Child Art 2000", per
traukos mptu «tovi prie savo kūrinio. Nuotr Elvyro* Vodopalienės 

buvo ek
sponuojama ir įvairių kultūrų 
tautodailė, šokiai a r muzikai-
niai pasirodymai. Rita Kaz
ragienė paruošė lietuvių stalą 
su įvairiais tautodailės pa
vyzdžiais, knygomis ir teikė 
informaciją apie Lietuvą. Da
lyvauti pakvietė Baltimorės 
šokių Šokėjų grupę *Jorę" at
likti programą šiame festiva
lyje. 

Festivalio pradžioje vyko 
iškilmingas atidarymas, ku
riame dalyvavo ir Lietuvos 
ambasadorius Stasys Saka
lauskas. Per šį atidarymą 
kiekvienas atvykęs jaunas at
stovas buvo apdovanotas Fes
tivalio dalyvio medaliu ir di
plomu. Atidarymas vyko Tarp
tautiniame prekybos centro 
pastate. Šiame pastate, pava
dintame Ronald Reagan var
du, vyko ir j aunų dailininkų iš 
80 pasaulio valstybių piešinių 
paroda. Tenai buvo iškabintas 
ir Mykolo Vasiliūno lino rai
žinys. Buvo atidengtas ir 
didžiulis 16' x 24' ilgio sieni
nis fresko, pavadintas „Ame
rica 2000", kurį sukūrė 49 vai
kai iš įvairių JAV vietovių. 

Gal įdomiausia šio festivalio 
dalis vyko trečiadienį, birželio 
30 dieną, kada buvo galima 
pamatyti visus vaikus iš 
įvairių pasaulio šalių piešiant 
savo kūrinius, kurie tampa 
dalimi vienu didžiuliu sieni
niu fresko paveikslu. Vaikai, 
suklaupę ir įsigilinę į savo 
korinius, buvo apsupti žiū
rovų, mokytojų ir tėvų. Čia 
buvo girdėti lyg orkestro su-
stygavimo metu įvairius gar-

BAIGĖ GIMNAZIJĄ 

l „Pipirų ratelio" suruoštą iškylą po Brookfield zoologijos sodą savo vai
kučius Lok4 ir Aiir.ą atvežė gerasis tėvelis Linas Palubinskas. 

Nuotr. L Tijūnėlienės 

ROMAS KUDIRKA DŽIAUGIASI 
DILPOMU 

Šį pavasarį University of 
California, San Diego, Romui 
Kudirkai suteikė chemijos 
bakalauro laipsnį. Studijuo
damas Romas ketverius me
tus priklausė universiteto 
vandensvydžio komandai. Bu
vo pagerbtas kaip ..Athlete of 
the Year" ir dvejus metus pri
pažintas INCAA „Plaver of the 
Year". 

Romas daug metų priklausė 
šiemet 50 metų veiklos su
kaktį šventusiam Los Angeles 
LB „Spindulio"* tautiniam jau
nimo ansambliui. Priklausė 
ateitininkams ir Lietuvių 
Skautų sąjungai — skautas 
vytis ir Akademinio Skautų 
sąjūdžio senjoras. 

Ateinantį rudenį Romas ža
da Universitėy of California, 
San Diego, siekti chemijos 
mokslų magistro laipsnį. 

Visi giminės, draugai ir ar-

Romas Kudirka 

timieji linki Romui sėkmės 
moksle ir gyvenime. 

K J \ . 

Š.m. birželio mėn., savo 
aštuoniol iktam gimtadieniui, 
York gimnazijos baigimo ate
s ta tą Elmhurs te , IL., gavo Ire
na Masiulytė, Snieguolės ir 
Juozo Masiulių dukra , Nidos 
sesutė . 

Sveikindami Irutę, kurios 
vaikystę ir jaunystę puošė 
grožis ir mokslas, džiaugiamės 
pas iekta is laimėjimais, atlik
tais darbais . 

York gimnazijos baigimo 
iškilmių programos viršelis — 
Irenos. Nemažas pasiekimas 
t a rp 400 bendraklasių. O dar 
maloniau buvo skaityti , kad j i 
yra: „Illinois State Scholar", 
„AP Scholar with Honor", kad 
gavo apdovanojimus iš JSocie-
ty of Women Engineers", 
„York Mathematics Honora-
ry Society" ir „Presidential 
Award for educational Excel-
lence". 

Da rbš tumu pasižymėjusi 
nuo pa t vaikystės pianinu 
skambina nuo 6 metų, smuiku 
griežė visus mokslo me tus mo
kyklų orkestre, gimnazijoje 
pr ik lausė „Amnesty In terna
t ional" klubui, o vasarą sava
nore dirbo „Wellness house for 
cancer suport group". 

Lietuviškoji Irenos pusė irgi 
labai graži. Baigusi Maironio 
l i tuanis t inę mokyklą, pasku
t in ius 3 metus toje pačioje mo
kykloje buvo mokytojos pa
dėjėja. Priklauso Lipniūno-
Stulginskio atei t ininkų moks
leivių kuopai; paruošė „Web* 
puslapį kompiuteryje kuopos 
susižinojimui. 

Šį rudenį pradeda biologijos 
studijas Illinois Wesleyan uni-
versitete.Gavo dvi stipendijas 
— JL Wesleyan a lumni" ir 
„Merrit recognition". 

Išleisdami Ireną iš šeimos 
ra to , pasigesim tų gražių kon
certų York gimnazijoje, bet lie
ka prisiminimai — tetoms 
padaryt i keramikos medaliai 
Lietuvai atgavus nepriklau-

sus — tai vaikai iš įvairių val
stybių kalbantys sava gimtąja 
kalba. Tas pats atsispindėjo ir 
jų kūriniuose: įvairiu kraštų 
aplinka, papročiai ir tauto
dailė. Tačiau, atrodo, visus 
jungė tie patys okeanai ir dan
gaus mėlynės, žuvys ar kal
nai. Jų žvilgsnis į naująjį 
šimtmetį, atrodo, remesi į 
šiandieninius vaiku išgyve
nimus su modernia technika, 
mašinomis, bet kartu ir subty-
liais gamtos vaizdais. Čia ir 
Mykolas susikaupęs ko re savo 

Irena Masiulytė 

somybę, ar mechanikos kla
sėje iškalti Gedimino stulpų 
skambantys vėjo skambučiai. 

A. N a m i k i e n ė 

N A U J A S M E D A U S 
BANKO SVEČIAMS 

Lietuvos žemės ūkio banko 
75-mečiui pažymėti išleistas 
sidabrinis medalis. Oficialia
me banko sukakties minėjime 
birželio 23 d. jis įteiktas fi
nansų ministrui Jonui Liongi
nui, didžiųjų Lietuvos bankų 
vadovams. 

Lietuvos monetų kalykloje 
nukaltą, 31 gramą sveriantį, 
38,61 milimetro skersmens, 
medalį sukūrė dailininkė Tai-
bė Chait ir skulptorias Gied
rius Paulauskis . 

Medalyje iškaltas Cicerono 
posakis „Salus populi suprema 
lex esto" („Tautos gerovė tebū
nie aukščiausias įstatymas"). 
Taip pat medalyje pavaizduo
tas laiptų — tikslo siekimo, to
bulėjimo kelio simbolis ir tarp
taut inis „Vėjų rožės" ženklas, 
rodantis visų vėjų kryptis, 
simbolizuojantis įžvalgumą, 
meną išnaudoti kintančią situ
aciją. Medalis įvairiomis pro
gomis bus dovanojamas gar
bingiems banko svečiams. 
(Elta) 

paveikslą įtraukdamas ir lai
velį pavadinta „Lietuva". 

Organizatoriai tikėjosi, kad 
sis vaikų žvilgsnis į naująjį 
tūkstantmetį duos ateičiai 
viltį sukurti gražesnį ir ge
resnį žmonijos bendradarbia
vimą ir sugyvenimą. Tegul or
ganizatorių viltys išsipildo ir 
tegul Šie kūrybingi vaikai kar
tu su Mykolu ir visais Lietu
vos vaikais tikrai pramato 
žmonijai geresnį ir gražesnį 
pasaulį. 

E lvy ra V a d o p a l i e n ė 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME PIGIAUSIAS SKRYDŽIŲ KAINAS 

ĮVILNIŲ 

IŠ ĮVAIRIŲ JAV MIESTŲ! 
Taip pat turime specialias kainas 

iš VILNIAUS j 
Boston 
Chicago 
Detroit 
Los Angeles 
Miami 
Newark 
San Franciaco 
Seattle 
Toronto 

$625 
$675 
$785 
$925 
$806 
$575 
$875 
$725 
$675 Prie bilietų kainos 

reikia pridėti mokesčius 
* * * * * 

Grupinės kelionės 1999 metais 
Taste of Lithuania 10 dienų — rugpjūčio 6-15 d; 
Discover Lithuania 14 dienų — liepos 2 - 15 d. 
Imperial Capitals 11 dienų — rugsėjo 13 - 23 d 
Nativity BVM Tour Lithuania-Roma 13 dienų rug
sėjo 20 - spalio 2 d. 

* * * * * 
Dėl bilietų užsakymo, 1999 metų ATS lankstinuko 

ir kitos informacijos, prašome kreiptis į 
mOsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

Jonukas ir Andriukas Blyškiai Nuotr. Vidos Blyskien«s 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net 
Web: www.americantravelservice.com 

mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com


Lietuvai VySnių įydėjimo festivalyje š. m. balandžio 7 d. Vašingtone at
stovavusi Gintarė Aleksėjūnaitė su kitų tautų princesėmis. 

NELENGVA BŪTI 
PRINCESE 

Kiekvieną balandį Ameri
kos sostinėje yra švenčiama, 
jau tradicija tapusi, Žydinčių 
vyšnių šventė. Žydinčių vyš
nių šventės tradicija gimė 

metu kiekvieną dieną vyko 
skirtingi renginiai ir ceremo
nijos. Festivalis truko septy
nias dienas. Pirmą dieną Ja
ponijos ambsadorius ir Japoni-

1912 metais, kuomet Japonija, jos karalaitė uždegė specialų, 
kaip draugiškumo ženklą, 
Amerikai atsiuntė 3,000 japo
niškų vyšnių sodinukų. Šie 
medeliai buvo pasodinti ir pui
kiai prigijo sostinėje Va
šingtone, aplink Tidal Basin. 
Ir. štąj, jau 87 metai vyšnių 
žydėjimas sutraukia tūkstan
čius turistų į JAV sostinę. Šis 
nuostabus jeginys trunka vos 
porą savaičių. Beje, šiais me-

300 metų senumo, akmens 
žibintą. Beje, karalaitės yra 
tik dvi — Amerikos ir Japoni
jos atstovės, o visos kitos — 
princesės. Kiekvienai dienai 
buvo sudarytos specialios pro
gramos: vieną dieną mus 
priėmė ir pagerbė Vašingtono 
meras, kitą dieną sodinome 
vyšnaites, dar vėliau buvome 
pakviestos į priėmimą Japoni-

tais šiam grožiui neatsilaikė ir jos ambasadoje — tradiciniam 
du bebrai, gyvenantys šalia 
esančiame tvenkinyje. Jie 
bandė pagraužti medelius. Po 
begalės parko prižiūrėtojų 
bandymų, j a u besibaigiant fes
tivaliui, pagaliau pavyko su
gauti porelę, kuriai teko atsi
sveikinti su šiuo tvenkiniu ir 
persikelti į kitą parką. 

Amerikiečiai mėgsta festi
valius ir paradus. Jų metu yra 
renkamos princesės ir kara
lienės. Jau treti metai Žydin
čių vyšnių festivalyje dalyvau
ja ir Lietuvos atstovės. Šiais 
metais 52 Amerikos valstijos 
ir 18 užsienio valstybių iš
rinko ir atsiuntė savo „prin
ceses" į Vašingtoną. Lietuvą 
šiais metais reprezentavau aš, 
Gintarė Aleksėjūnaitė, gimusi 
ir augusi Molėtuose, krašte, 
kuris garsėja nuostabiais miš
kais ir ežerais. 

Žydinčių vyšnių festivalio 

arbatos gėrimo ritualui. Taip 
pat aplankėme Baltuosius rū
mus, JAV Kongresą, susiti
kome su senatoriais ir Kon
greso nariais bei dalyvavome 
kituose svarbiuose priėmi
muose su garbingais svečiais. 
Ir visur turėjome puikių progų 
kalbėti apie Lietuvą, atsakyti 
į klausimus bei pačios užduoti 
klausimus įvairiems JAV pa
reigūnams. 

Ypač įsiminė susitikimas su 
Baltųjų rūmų Personalo direk
toriaus pavaduotoja Vanessa 
Weaver, kurio metu užsi
mezgė gyvas pokalbis. Taip 
pat lankėmės ir DC moky
klose bei vaikų namuose — 
nuvežėme velykinių dovanų 
Kennedy instituto bei Chil-
dren's Inn (NIH) globoti
niams. Išties, nuo pat pirmųjų 
festivalio akimirkų jaučiausi 
ypatingai. Jau, užsidėjus 

Lietuvos atstovė Gintarė Aleksėjūnaitė su lietuvių folkloro ansamblio „Jorė" atlikėjais JAV Kongreso Rayburn 
rūmų „Gold Room", kur balandžio 8 d. vyko Illinois State Society priėmimas Illinois valstijos atstoves Mellisa 
Williams ir Lietuvos atstovės Gintarės garbei. 

juostą su užrašu „Lituania", 
pajunti nepaprastą atsako
mybę. Juosta ir baltos 
pirštinaitės buvo pagrindiniai 
atributai , su jais aš pra
dėdavau ir baigdavau dieną. 
Juostą reikėjo labai saugoti, o 
baltas pirštinaites keisti kas
dieną. Ir kaip gi tos princesės 
anais laikais gyveno?! 

Žmonės tiesiog gatvėje ar 
viešbutyje stabdydavo ir klaus
davo: „Are you Miss Lithua
nia?", o aš atsakydavau, kad 
ne, kad aš tik princesė. Kitas 
klausimas būdavo, ar aš tikra, 
ir aš atsakydavau, kad, žino
ma taip.Tada tekdavo pasako
ti apie savo šalį, kaip patekau 
į festivalį. Malonu buvo kar
tais išgirsti ir lietuvišką 
„labas". 

Princesės buvo labai drau
giškos, ir buvo be galo lengva 
bendrauti . Tarptautinės prin
cesės paprastai turėjo daugiau 
bendrų interesų, ir visada 
mūsų kampe sklisdavo juokas. 
Aš bandžiau mokyti savo 
drauges lietuviškai, pati iš
mokau keletą žodžių ven
griškai, austriškai ir slova
kiškai. Su kitom kalbom — 
prancūzų, graikų, ukrainiečių 
— buvo sudėtingiau. Kas buvo 
sunku? Nelengva būti prin
cese, bet kažkas ja turi būti. 
Septynias dienas ir vakarus 
visada turėjai jaustis kaip ant 
pakylos — šypsena ir pasi
tempimas. Vienas festivalio 
reikalavimų buvo nedėvėti 
juodų drabužių ar įvairių 
priedų. Man tai buvo sunku, 
nes Lietuvoje yra taip įprasta 
juoda spalva ir tamsūs tonai. 
Tik pastelinės, pavasarinės 
spalvos. Visos princesės at
rodė, kaip pieva pavasariškų 
gėlių. Nuolat Šypsotis irgi 
buvo nelengva. Aš prisimenu, 
kaip per patį pirmą priėmimą, 
skirtą žibinto uždegimo ce
remonijai, teko šypseną „lai
kyti" gal kokį pusvalandį. At
sitiko taip, kad mane pakvietė 
įžengti į salę, fotografai pra
dėjo fotografuoti, televizijos 

Baltimorėa Lietuvių namų seimininkė Aldona Budienė (kairėje), namų direktorius Jonas Kardokas ir Lietuvos 
ambasados pirmoji sekr. Rita Katragiene Žydinčių vyšnių festivalyje prie lietuviškų vaiiių stalo balandžio 7 d 

aparatai apšvietė mane ir aš 
laukiau, kada gi būsiu prista
tyta. Deja, tuo metu kažkas 
priėjo prie renginio vedėjo ir 
paprašė suteikti žodį nenu
matytam svečiui. Pasisaky
mas truko labai ilgai, bent j au 
man taip pasirodė, stovint 
pasitempus ir vis besišypsant. 
Visa auditorija prieš mane, ir, 
kas blogiausiai, tai filmavimo 
aparatai beveik visą laiką 
buvo nukreipti tiesiai į mane, 
o fotoaparatai blikčiojo be per
stojo. Daug kas vėliau reiškė 
man užuojautą. Tačiau, aš 
manau, kad nėr to blogo, kas 
neišeitų j gera — užrašas 
„Lithuania" visą tą laiką buvo 
dėmesio centre. 

Apie kelionę laivu su Alek
sandrijos meru — tau buvo la
bai smagi ir jaudinanti ke
lionė. Kaip ir viso festivalio 
metu, mus saugojo apsaugos 
darbuotojai bei lydėjo policijos 
palyda. Kaip gi nesijausi ypa
tingu asmeniu! J u k net eis
mas buvo sustabdytas, kai 
mes perkirtome District of Co-
lumbia ir Virginia valstijos 
sieną — čia gavome naują, jau 
kitos valstijos, policijos palydą 
net iš 6 policininkų. Tikrai 
jautėmės labai pakiliai. Alek
sandrijos meras pasveikino 
mus ir tuo pačiu paminėjo, 
kad jo šeimoje auga penkios 
mergytės ir kad jis tikisi, jog 
ateityje bent viena iš jų taps 
Virginijos princese. Man buvo 
labai malonu, kad šiame 
priėmime dalyvavo ir Lietuvos 
ambasados Vašingtone pirmo
ji sekretorė Rita Kazragienė 
bei ambasadoriaus padėjėja 
Adrija Henley. 

„Taste of the world", arba 
pasaulio skanumynai, tai dar 
vienas, labiausiai visuomenės 
vertinamas, festivalio rengi
nys, skirtas supažindinti su 
įvairių pasaulio šalių kultūra 
bei tradicine virtuve, ragau
jan t tautinius patiekalus. Ką 
galiu pasakyti? Buvo labai 
skanu ir įdomu. Aš, kaip ir 
princesės iš kitų užsienio 
šalių, vilkėjome tautinius dra
bužius, tuo būdu pristatyda
mos savo tėvynę. Lietuviški 
lietiniai blyneliai, o ypač me-
duoliniai grybukai, pagaminti 
Baltimorės Lietuvių namų 
išradingųjų seimininkių, labai 
patiko renginio svečiams, or
ganizatoriams ir dalyviams 
Vėliau Rita Kazragienė džiau
gėsi, kad festivalio organizato
riai kitiems metams Lietuvos 
stalui pažadėjo pačią geriau
sią vietą. Man buvo malonu 
ne tik dėl populiarių lietu
viškų patiekalų, bet ir dėl to, 
kad daug kas gyrė lietuviškus 
tautinius drabužius. Sakė, 
kad jie puikūs ir kad man la
bai tinka. 

Viena didžiausių staigmenų 
man buvo, kai aš buvau ka
rūnuota Illvnoig valstijos ben
druomenės priėmime JAV 
Kongrese (Golden Room, Ray
burn Building). Gavau tikrą 
karūną ir tapau „tikra" prin
cese. Karūną man uždėjo Illi

nois valstijos a ts tovas Dan 
Rutherford. Sakiau kalbą ir 
labai jaudinausi . Tačiau tai 
buvo puiki proga ka r tu su Lie
tuvos ambasados a ts tove Rita 
Kazragienė padėkoti festivalio 
organizatoriams bei Illinois 
State Society vadovams už su
teiktą garbę bei apr iš t i lietu
viškomis juostomis ir apdova
noti atminimo dovanėlėmis. 
Sutikau labai daug įdomių 
žmonių, su kuriais galėjau pa
diskutuoti apie Lietuvą, jos 
politiką ir perspektyvas . Pri
ėmimo metu prie manęs priėjo 
j auna šeima iš Nevv York su 
maža mergaite ir norėjo nusi
fotografuoti. Mano palydovai 
atsakė, kad gretimoje salėje 
vyksta priėmimas Nevv York 
princesės garbei, ir leido aiš
kiai suprast i , kad esu ne jų at
stovė. Aš vis tik nusišypsojau, 
pakalbinau mergai tę ir... nu
sifotografavau. Man tuo metu 
neatrodė svarbu, kad ant 
mano juostos buvo ne už rašas 
„Nevv York" — svarbu buvo 
tai, kad niujorkiečiai norėjo 
nuotraukos su man imi bei 
užrašu „Lithuania". 

Vienas įspūdingiausių ir 
iškilmingiausių renginių buvo 
„Grand Bali". Šiame festivalio 
baigiamajame pokyKje daly
vavo rinktiniai Vašingtono 
svečiai, diplomatinio korpuso 
atstovai. Visos princesės tu
rėjo vilkėti ilgas bal tas puoš
nias sukneles ir mūvėti ilgas 
bal tas pirštines. Atrodėme 
kaip gulbės. Viena už kitą 
gražesnės. Mano suknelė buvo 
labai skirtinga nuo kitų ir uni
kali. Tai Titaniko laikų suk
nelė — rankomis šilkais ir 
karoliukais siuvinėta, su dide
liu kaspinu nugaroje ir daug 
sluoksnių. Šią suknelę man 
paruošė didelė Lietuvos ger
bėja Joan Jenkins iš Frederick 
miesto. Šukuoseną da rė salo
nas Hugo, ir a t rodžiau labai 
įspūdingai, nes ir iš mano 
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KNYGOS PASAKOJA APIE LIETUVĄ 
„Pažintis su Lietuva" 

uždaroji akcine bendrove nuo 
1995 m. leidžia dideles, gra
žias apžvalgines knygas apie 
Lietuvą. Neseniai pasirodė jau 
ketvirtasis šios serijos leidinys 
apie sportą Lietuvoje. 

Pirmoji knyga buvo skirta 
turizmui su daugybe nuo
traukų, aprašymų. Po jos iš
leistas leidinys, gvildenantis 
Lietuvos pramonės bei preky
bos tematiką, nors ir jame 
buvo daug informacijos turis
tams, gausu iliustracijų — ne 
tik nuotraukų, bet ir žemė
lapių. 

Trečiasis — skirtas mokslui 
ir švietimui, o štai pagaliau iš
spausdintas , j au kiek anks
čiau žadėtas, tomas apie spor
tą. Tai taip pat didoko forma
to, 248 psl. knyga, pilna infor
macijos bei nuotraukų. 

Leidinys apie sportą Pažin
tis su Lietuva knygų serijoje 
turbūt vienas gražiausių bet 
kada išleistų apie sportą Lie
tuvoje. Čia supažindinama su 
sporto Lietuvoje istorija, pa
minėtos veikiančios sporto fe
deracijos, daug vardų bei pa
vardžių, garsinusių Lietuvą 
įvairiose sporto šakose. Atski
rai pristatomi miestų bei ra
jonų sportininkų pasiekimai. 
Nuotraukų kokybė labai gera. 
Žodžiu — viskas, ką tik buvo 
galima surinkti ir sudėti kny-
gon. 

Tai puiki dovana sporto 
mėgėjams, net ir tiems, kurie 
lietuviškai nesupranta, nes 
knyga (kaip ir ankstesnės) 
išleista trimis kalbomis atski
rais tomais: lietuvių, anglų ir 
vokiečių. Knygos kaina gan 
aukšta — 127 Lt, nors pvz. 
Amerikoje gyvenantiems tai 
būtų 32 dol. Pažymėtina, kad 

šiame krašte panašaus pobū
džio knygos yra gerokai bran
gesnės. 

„Pažintis su Lietuva" ben
drove taip pat leidžia apie Lie
tuvą vaizdajuostes įvairiomis 
kalbomis. Bendrovė turi nuo
savą TV studija, kuri užsiima 
tokių dokumentinių filmų ga
myba. Anglų kalba pagrindi
niai filmai vadinasi Acguain-
tance \Vith Lithuania. Skel
biama, jog, esant pageidavi
mui, dokumentines juostas ga
mintojai gali įkalbėti bet ku
ria Europos kalba. 

„Pažintis su Lietuva" ir jai 
giminingos bendrovės ..Kraš
totvarkos" direktoriai yra Ste
ponas Maciulevičius ir Rai
mundas Stulpinas. Pagrindinė 
bendroves įstaiga: K. Done
laičio g. 33-419, Kaunas, tel. 
20-69-89. 

Ateityje numatoma išleisti 
knygas apie meną, kultūros 
paveldą ir gamtos vertybes. 
Nors šių knygų tiražai nėra 
dideli, bet jos lentynose neuž
siguli. 

Edvardas Š u l a i t i s 

plaukų buvo supintas puošnus 
kaspinas, visai kaip suknelės. 
Aš esu labai dėkinga Joan 
Jenkins, kuri mane iš pelenės 
pavertė princese. Sulaukiau 
begalės aplodismentų, kurie 
nuskambėjo, man įžengus į 
sceną. O Japonijos atstovai 
plojo stovėdami. Pokylis vyko 
nuotaikingai, buvo šokama. 
Buvo išrinkta Vyšnių žydė
jimo 1999 festivalio karalienė, 
kuria tapo Connecticut vals
tijos atstovė, atstovausianti 
Ameriką Japonijoje. 

Festivalio baigiamasis ak
centas buvo paradas Amerikos 
sostinės Konstitucijos vardu 
pavadintoje gatvėje. Aš vėl 
vilkėjau tautinius drabužius, 
juostą su užrašu „Lithuania", 
baltas pirštinaites, aišku, 
šypseną, mojavau visiems ir 
siunčiau lietuviškus sveikini
mus. Tai buvo šventės pabai
ga. Buvo ir linksma, ir liūdna. 
Savaitę trukęs, festivalis pasi

baigė. Nebuvo lengva, tačiau 
šios savaitės aš niekada nepa
miršiu. Ne kiekvienai lietuvai
tei tenka atsakomybė ir laime 
buti Lietuvos atstove vienos iš 
galingiausių pasaulio valsty
bių sostinėje. Juostą su už
rašu „Lithuania" tikiuosi iš
saugoti savo vaikams. 

Gin ta rė Aleksė jūnai tė 

* Šešer ius metus Lietu
va g a u s po 200 mln. litų Eu
ropos Sąjungos fE3) lėšų tran
sportui bei aplinkosaugai pa
tobulinti. Nuo 2000 metų pra
džios Lietuvos pasirengimui 
stoti į ES kasmet bus skiria
ma po 41.6-62.4 mln. eurų 
(174.5-261.7 mln. litui, nu
sprendė Europos Komisija 
'EK), nutarusi dešimčiai na
rystės ES siekiančių Vidurio 
ir Rytų Europos valstybių kas
met nuo 2000 iki 2006 metų 
skirti 1.04 mird. euru. BNS 

Čikagoje š.m. vasara iš Pažaislio besilankant Lietuvos Šv Kazimiero seserims. Iš kaires: Nijole Užuhaliene. 
Gene Maldėniene. ses Simona Žiuraite. Lietuvos Dukterų pirm Joana Krutuliene. Lietuvos ses. kazimierietių 
gen. vyresnioji Remigija Sereikaite Šv. Kazimiero seserys, gyvenančios Pažaislyje, nuoširdžiai dėkoja visiems. 
aukomis parėmusiems vienuolyno atstatymą ir seseris. Ypač dėkoja Lietuvos Dukterų draugijos pirm .1 Krut.u-
lienei, „Moterų draugijai". JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirm Birutei Jasaitienei. „Margučio II" radijo 
laidų vadovams, dienraščio „Draugo" redakcijai, ..Saulutės" pirm Indrei Tijunelienei, Algiui Liepinaičiui ir 
seserims kazimierietems Čikagoje, kurios sudarė galimybę seselėms Simonai ir Remigijai čia atvykti ir mėnesi 
pagyventi 
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NUKRITO VASAROS KAINOS 
IŠ NEW YORKO Į 

VILNIŲ 
F I N N A I R L I N U A 

L i e p o s 21 d. - rugpjūč io 3 1 d . $ 5 5 6 
R u g s ė j o 1 d . - 3 0 d. $ 4 8 4 
S p a l i o 1 d. - gruodž io 14 d. $ 4 0 6 
S a u s i o 6 d. - k o v o 3 0 d. $ 4 0 6 

Pl ius mokesč ia i . 

K e l i o n ė s trukmė nuo 1 sava i tga l io iki 3 m ė n e s i ų 
B i l i e t u s n u p i r k t i i k i r u g p j ū č i o 1 6 d . 

N u o l a i d o s ga l ioja ir iš kitų miestų . 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 S t 

Douglaston, N Y 11363 
Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1 

8 0 0 - 7 7 8 - 9 8 4 7 
Fax 7 1 8 - 4 2 3 - 3 9 7 9 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLENK.NET 
WEB SITE: WWW VYTIS TOURS.COM 

A M E R I C A ^ ^ ^ NfcROAD|,lNC. 

MAIN O F F I C E 

5316N.MILVVAUKEE AVE., 
CHICAGO, EL 60630. TEL. 773-467-0700. 

testfretgal ivienąpoae 

Rygm « » $460 
Kijevą* m i $469 

Lvovat $ 6 7 2 $469 

M i n d a u S & 2 $441 

Vlhm* $ 6 8 4 $441 

AUakm* $BB $469 
StPmburgn $591 $469 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

to LITHUANIA 
from $0.22 per/min 

Great rates to the ręst of the wortd - any day, any time. 
g~+ ForittformationcallLongDistancePost 
V5«ALL 

WWWJdPOft.COff) 7.300-449-0445 
Parduodamas 1982 m. Aries 
auto. Kaina $2.000 arba pasiū
lymas Automobilis kaip naujas. 
Skambinti: 708-839-1784 arba 

312-835-0396. 

48 metų moteris ir 7 metų sūnus 
(turime žalią kortelę) ieško 
darbo. Gali prižiūrėti senelius, 
vaikus, ligonį ir gyventi kartu. 
Tel. 708-599-9157. 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogauti patys, arba pirkti 
jau pririnktų. Važiuoti 1-94 iki Mi-
chigan Exit 1 Į New Buffalo. Toliau 
sekite ženklus į Mike's Bluberrks. 
Atsivežkite uogoms krepšelius. Čia 
graži vieta visai seimai pasidžiaugti 
gamtoje. Tel. 616-469-2509. 

m 

Veikia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WU_LOW SPRINGS, IUKOIS To. 708.839.1000 

Šeiios pokylių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

BordtmccRoom 

40 iki 60 svečių 

100 iki 135 svečių 

L 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

t fiOCU 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

OUAlir.t) MSLAih 

GYVENK, DIRBK IR MOKYKIS 
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE 
Naujoje |AV valdžios loterijoje siūloma 50,000 imigrantų vizų ( žalių kortelių). 
Oficiali loterijos informacija veltui. 

Paskutinė data : 1999 m spalio 31 d . 

Pasiųskite pašto atviruką su vardu, adresu, 
gyvenamo krašto vardu šiuo adresu: 

NATIONAL = • 
VISA SERVUI 

4200 VVisconsin Avenue N. W. 
VVashington, D. C. 20016 U.S.A. 
Fax (202) 298-5601* Tel. (202) 298-5600 
www.dv20001 .com 

V Y R I A U S Y B Ė S R E Z E R V O F O N D A S S P A R Č I A I 
T U Š T Ė J A 

Dabar vyriausybės rezervo 
fonde yra likę maždaug treč
dalis v is iems metams skirtų 
lėšų. Laikinoji premjerė Irena 
Degutienė ir laikinasis finan
sų ministras Algirdas Šemeta 
iš vyriausybės fondo dosniai 
išdalijo daugiau kaip tris mi
lijonus litų. Vien per balan
džio mėnesį išdalyta apie 13 
mln. litų. 

Pasak „Lietuvos ryto", vy
riausybes rezervo fondas be
veik tris kartus padidėjo, i 
valdžią atėjus konservato
riams. Š iemet rezervo fondas 
yra 62.2 mln. litų. Ekonomi
kos mokslų daktaras Ramū
n a s Darulis stebisi, kodėl vy
riausybės rezervo fondas, pat
virt inus valstybinį biudžetą, 
vėl iau naudojamas toms pa
čioms biudžeto reikmėms. 
Ekonomisto nuomone, rezervo 
fondo pinigai turėtų būti skir
stomi ypatingais atvejais, kai 
būtina finansuoti projektus, 
nenumatytus biudžeto įstaty
me. 

Kam ir kiek galima duoti pi
nigų iš vyriausybės rezervo 
fondo. įstatymais nėra numa
tyta . Kad šio fondo lėšų pa
naudojimas nėra gerai regla
mentuotas , pripažino ir vy
riausybės patarėjas finansų ir 
iždo klausimais Vaclovas Me-
dišauskas . 

Pasak R. Darulio, „meno ko
lektyvų ar renginių finansavi
mas nėra vyriausybės funkci
ja. Tai dažniausiai pr iva tus 
dalykas ir patvs rengėjai turi 
rūpintis lėšomis". Tač iau ge
gužės mėnesį 90 ,000 l i tų iš vy
riausybės rezervo fondo skirta 
Kultūros ministerijai. Š iuos 
pinigus ji turės panaudot i , 
pirkdama antikvarinį s m u i k ą 
iš privataus kolekcininko. 
Smuikas papildys Lie tuvos 
muzikų rėmimo fondą. 

Rezervo pinigai skir iami ir 
atlyginimams. Balandžio m ė 
nesį policijos depar tamentu i 
skirta 250,000 litų, iš kur ių 
141,000 litų nurodyta p a n a u 
doti atlyginimams i šmokėt i . 

Iš rezervo fondo dosnia i re
miama Bažnyčia. N u o konser
vatorių valdymo pradžios G. 
Vagnoriaus vyriausybė T e l š i ų 
vyskupijos kurijai skyrė per 
1.6 mln. litų bažnyčių remonto 
darbams bei dvas in inkų ste i 
giamų globos namų s tatybai . 
Gegužę jau laikinoji premjerė 
200,000 litų skyrė Š i a u l i ų Šv . 
Petro ir Povilo katedrai re
montuoti, 79,000 — K u r š ė n ų 
bažnyčios bokštui a ts tatyt i . 

„Lietuvos rytas" pastebi , 
kad G. Vagnorius į S e i m ą i š 
rinktas Telšiuose, o I. D e g u 
tienė yra gimusi Š iau l iuose . 

R. J a k u t y t ė 

P a r d u o d u s u n k v e ž i m į su 
„dump trailer". Pirkėją 

įdarbinu ir apmokau. $ 5 5 į 
vai T e l . 7 7 3 - 8 4 3 - 9 6 6 6 . 

Išvežame šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. Tel. 708-749-1922. vir? 

For uniąue Li thuanian 
Arts and c r a f t s , 

p l e a s e v i s i t 
r i d a n a . c c 

Parduodamas vieno miega
mojo kambario butas Pasaulio 

lietuvių centre, Lemont, EL. 
Skambinkite vakarais 

708-388-2041. 

Ieškome pttnalaikės aukles 
Detroito priemiestyje. Priedo prie 
algos mes jus apgyvendintume ir 

parūpintume automobilį. 
Tel. 313-408-1515, palikite žinutę, 
mes jums atskambinsime. vytt, 

V y r a s ieško kambar io arba 
buto Marquette Parko apylin

kėse ir mūrininko darbo. 
Tel. 773-471-9206 

Need two female care grvers: 
one in FL, with drivers license, 
pay $110 per day: one in Mil-
Nvaukee, WI, pay $90 per day. 
Tel. 414-763-2615 wm 

45 metų amžiaus lietuvis ieško 
prižiūrėti pagyvenusį žmogų, 
kartu gyventi. Turi vairavimo 
teises, automobilį , rekomen
dacijas. Siūlyti telefoną: 630-
243-8918. Vladas. m 

I e š k o m e d a r b i n i n k ų 
s ta tybos darbams. 

Skambinti n u o 6 v. v. arba 
palikti žinutę. 

Tel . 7 0 8 - 3 8 7 - 9 4 6 3 . 
9MD4 

Pri tyręs d a l y t o j a s atlieka 
visokius dažymo ir namų pa
taisymo darbus greitai sąžiningai, 
kokybiškai. Geros rekomen
dacijos. Tel. 708-656-6599 

Oo you ha ve su monts euperience in 
the fol!owing kind of work? Piggy-

back. rail yards. cross-town? We have 
the movės for the right Independent 
Contractors' CaB C A K Trucklng 
773-5*6-5055. Were in Chicago at 

6850 VV 63rd Street Eat home 
cooking for a change; hug your kids 
instead of trying to remember what 
they look likę. Get off the road and 
into a local operation. Mušt ipeak, 

write & underttand Engttsh. 

T e l e f o n u i L i e t u y ą - tilT\ 
$ 0 . 3 3 p e r m i n u t ę ! 

Skambinki te bet kuriuo 
metu . TeL 6 3 0 - 2 4 3 - 8 9 1 8 

The Tooch of Green Pub 
3820 W. 63 SL 

Td.773-284-6111. 
Linksmos vasaros visiems mano 

draugams lietuviams! 
Yago naujas baras. 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-8384888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NILES OFFICE 
9509NAOLWAUKEE 

A V E , NILES, EL 60714. 
TEL 847-581-9800 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

Kokybiškai atliekame mažos ir 
didelius namų vidaus darbas: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladai, teL 630-243-9385 

B&D ENTERPRISES 

Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai: stogai, "atding", 
lietvamzdžiai, morJniai balkonai, 
"porches' ir "decks"; marinimai, 
tuck poetinę/', namų ir garažų 
remontas Skambinti KazManl, 
M. 630-243-6424. 

RIVFRDAIF AUTOMOTIVE 

Traaaportimjami JrffciM»r parduoti 
naudota. «uto. Pigiai parduodame iinmo-
kėjimni; remontuojame po avarijų.; atsta-
tome auto geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatu*. 

Skambinti Rimai tcL 7*«-2#i-0SM. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairūs 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTX3M0BIJ0.NAMU.SVEKMOSr 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapois ir O*. Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Weet 96tfi | M 

Tai (708)424-8664 
(773) 581-8664 

SI AŠYS' CONS1HUC1ION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"sofnts', "decks", "gutters", plokšti 
ir "shtngle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i S.Bermtts, to/. 630-241-1912.t 

a p š i l d o m a s 4 k a m b . 
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 

$355 į mėn. + „security" 
T a 773-778-1451 

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

ALLCARE 
Employment Agency 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGUNAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346W69thStrMt 
Tel.: 773-776-1486 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieriamomis kainomis. 
Draurjrnas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

AMBEft CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiu namų remonto darbai 
„Lkensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G. L. Ouality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti \ Lietuvą 

- išsiųsime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
teL 708-652-2110. 

KEPYKLA IR D E L I K A T E S A I 
6216 VV. Archer Ave., 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 

IIMCE 

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

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO teima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu badu gamina šorius. Turime jų 
įvairiausiu, paragaukite sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chivea". Pašto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, ,deli" skyriuje. Galite S&ORUL/7 
užsisakyti ir telefonu: 616^62-3301 " 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com 

Mfchkjan fsrm CtissM Dairy, Inc. 
4295 Mfcfton. FountUn. Ml 49410 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0R5 

offc (773) 586-5959 
home (708)425-71601 
pa9«r(70» 886-49191 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių Įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

RealmartfiUt 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pateški Rd. 
Chicago, IL 60629 

B A L Y S B U D R A I T I S 
Breker Aasodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
lua. 773-S85-41M Pafer 3U-3t«-*M7 
Pas 773-585-3997 

0"RJ» 21. Accertt 
Horoeflndore 

9201S.Cfcero 
Oak Lamn, Mnota 80453 
DustlIM (708)423^111 
VofcsMaJ (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pagsr (312) 707-6120 
Bes. 708-423-O443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionalia) ir sąžiningai patarnauja 

(vairių nuosavybių pirturos ir perdavimą 
nsssts k prtsrrsssčkjose 

KMIEOK PfALTORS 

4365 S-Arcser Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norta parduoti acpĮajAparnus 
kreipkitės į D a n u t į Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

COLCUJCH. 

Čikagai iaurijc ir 1 

A U D R A 
K U B I L I U S 

150* Stoma* Ave. 
Evaruton. IL 60201 
Buaness (847) 864-2600 
Fm (847) 475-5567 

GreitM, Voke nail 
profeaionalua (847) 465-4397 
ir MtiningM E-mail 
patarnavimą* akabilias9aol.com 

Home Heotth Care Inu. Agency 
įežko asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 J dieną. Skambinti 

Ptril arba Janusz. tel. 414-763-2615. 

ATTENTrON IMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Per manant Raeidence! 

For tree informaten call: 

1-773-282-9500 
0fTlconc»w<r>»>9 in immigrwio» to C r w l i 

www.r#d*u8*.oofn 

Perkate aatooobRI? 
Turite kredito problemų? 

Ners kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Kąt*atvykotįJAV? 

Neprobiensa! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst u i vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

S i n g l e g a r d e n e r or a 
c o u p l e for p/t work at 

h o m e in Burr Ridgc , IL. 
Te l . 6 3 0 - 8 8 7 - 8 1 1 9 , J o y c e . 

773-585-9500 

mailto:VYTTOURS@EARTHLENK.NET
http://TOURS.COM
http://www.dv20001
http://www.andrulischeese.com
http://akabilias9aol.com
http://www.r%23d*u8*.oofn


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruoiia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkitiene 
2711 West 71 st Street, Chkago, Illinois 60629 

TeL (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

JEI PERKATE 
NAMĄ 

Visų mošų svajonė — turėti 
nuosavą namą. Yra sakoma: 
„Mano namas — tai mano pi
lis, čia ai seimininkas — gyve
nu, kaip noriu, darau, ką no
riu". Namo pirkimas daugu
mai yra pats didžiausias gyve
nime pirkinys, investavimas. 
Perkame senus ar visai nau
jus namus, arba susitariame 
su rangovu, kad tokį ar kitokį 
namą mums pastatytų. Ne
svarbu, kokį namą pirksime, 
seną, naują ar statysime, tu
rime boti atsargos, kad mūsų 
neapgautų ar nenupirktumė-
me to, ko nenorėjome. 

Žmonės dažnai pamato na
mą, kuris gražiai atrodo iš 
lauko, patogus viduje, ir susi
žavėję pirkiniu jį perka. Per
ka, net nepatikrinę ar viskas 
yra tvarkoje, ar nėra kokių 
nors labai didelių ar mažų 
trukumų. Gerai neapžiorėjus 
ir nepatikrinus perkamo na
mo, nusipirkus jį, galima turė
ti daug vargo ir rūpesčių, no
rint atlikti visus nenumatytus 
pataisymus. 

Pagal visas taisykles par
duodantysis namą turėtų 
jums parodyti Visus namo trū
kumus. Tačiau daugelis to ne
daro, ir todėl namo pirkėjas 
turi pats gerai apžiūrėti na
mą, prieš jį nupirkdamas. 
Prieš perkant namą, sustokite 
keKems minutėms ir pažiūrė
kite į jį iš lauko, apžiūrėkite 
žemę, ant kurios tas namas 
pastatytas, ir tik tada eikite į 
vidų. Žemė nuo namo pamato 
turi eiti žemyn, nes kitaip 
vanduo susirinks prie pamatų 
ir sunksis į rūsį. Atvirų ve
randų cemento grindys ir au
tomobilių įvažiavimo kelias 
dėl tos pačios priežasties taip 
pat turi eiti nuolaidžiau nuo 
namo pamato. Jei galima, ap
žiūrėkite norimą pirkti namą 
po gero lietaus. Jei matysite 
balų, žinokite, kad namas turi 
ne visai gerai sutvarkytą van
dens nubėgimo sistemą — dre

nažą. Pastebėkite ir medžius. 
Dideli medžiai namui vasarą 
teikia pavėsį, o žiemą saugo 
nuo aštrių vejų. Bet jei medis 
yra arčiau negu 10 pėdų nuo 
namo, jo šaknys gali sugadinti 
-kanalizacijos vamzdžius arba 
namo pamatus. Dekoratyvinės 
žaliatvorės, žaliuojančias vi
sus metus, yra gražu, bet to
kių medelių šaknys yra pa
viršiuje ir laikui bėgant, uži
ma nemažus plotus prie namo. 

Perkant namą yra būtina 
patikrinti stogą ir vandens nu
tekėjimo vamzdžius (gutters). 
Žinoma, jūs tuoj nelipsite ant 
stogo ir jo netikrinsite, bet 
apie stogo būklę galite sužino
ti, pažiūrėję į jį per žiūronus. 
Žiūrėkite, ar stogas kur nors 
įlinkęs. Stogo įlinkimas reiš
kia, kad stogo balkeliai silpni, 
sugadinti ar supuvę, o tai dar 
gali reikšti, kad jūsų laukia 
didelis remontas. Pažiūrėkite 
i stogo apklojimo plyteles 
(„shingles"). Plytelės turėtų 
būti lygios, nesusiraitę ir vie
nodos spalvos. Jei stogo ply
telės yra kelių spalvų, tai 
reiškia, kad stogas buvo taisy
tas — lopytas. Lopelis vienur 
kitur nieko blogo nereiškia, 
bet jei yra visa eilė didelių 
lopų, tai reiškia, kad reikės 
naujo stogo. Paklauskite namo 
savininko, kokio senumo yra 
namo stogas. Tada žinosite, 
kiek ilgai tas stogas dar jums 
tarnaus. Stogas, uždengtas as
falto plytelėmis (shingles) tar
nauja 25- metus, uždengtas 
medinėmis stogo lentelėmis 
(wood shakes) tarnauja 40 me
tų, o „slate tile" stogas — nuo 
30 iki 40 metų. Apžiūrėkite 
sienas. Jos būna mūrinės, iš 
akmens ar plytų, ar medžio. 
Sienos gali būti apdengtos 
aliuminiaus ar plastikos (vi-
nyl) lentelėmis. Mūrinis na
mas yra patvaresnis, negu mi
nėti kiti, bet cementas iš ply
šių tarp plytų iškrenta — iš-
trupa. Norėdami patikrinti, 
koks patvarus yra cementas 
(mortar) tarp plytų, pakrapš-
tykite jį su peiliuku. Jei ce
mentas minkštas ir byra, va-
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200 amperų pajėgumą, nors 
paprastam namui užtenka ir 
150 amperų. 

Paprastai, kai perkate na
mą, jūs būtinai turite pasik
viesti profesionalų namo ap-
žiūrėtoją, kuris yra patyręs ir 
suranda visus namo trūku
mus. Tačiau čia anksčiau iš
dėstyti dalykai, j kuriuos jūs 
pats turite atkreipti dėmesį, 
padės jums būti tikram, kad 
viskas, kas turi būti apžiūrėta 
specialisto yra padaryta ir nie
ko nepraleista. 

Prieš perkant namą, tegu jį 
tikrina specialistas, o taip pat 
tikrinkite jį ir patys, kad pas-

Prof. Vytauto Landsbergio koncerto The Library of Cougress/Coohdge auditorijoje S.m kovo 5 d. baigiamoji da
lis Iš kaires: dr. Stanley EngebreLsen. G.ML' Ohambei Singers meno vadovas, prof Patricia Miller, The George 
Mason un-to profesore, Gražina Rucyle-!..<:.(isbergicni' ir V Landsbergis 

dinsis greitai jį reikės keisti. 
Taip pat žiūrėkite, ar nėra 
įtrūkimų — plyšių. Šiek tiek 
vertikalių įtrūkimų visada at
siranda, kada namas nusisto
vi. Bet horizontalūs įtrūkimai 
— plyšiai platesni negu 1/4 
inčo, turėtų jums kelti rūpestį, 
nes tie plyšiai paprastai atsk
leidžia struktūrines proble
mas. 

Jei namas yra apklotas alu-
miniaus lentelėmis, žiūrėkite, 
kad jos būtų tiesios ir ne-
įlinkusios. {linkimai parodo, 
kad medis po aliuminiaus 
danga yra supuvęs. Kitas bū
das tą patikrinti yra paspausti 
tą dangą — po danga jūs 
turėtumėte pajusti tvirtą at
ramą. 

Gerai apžiūrėkite duris ir 
langus, ar jie yra gerai įsta
tyti, ar nėra plyšių tarp langų 
ir namo. Žinoma, mažų ply
šelių visada gali būti, bet dide
li plyšiai rodo, kad drėgmė per 
daug metų sunkėsi tarp sienų. 
Taip pat atkreipkite dėmesį ir 
į stiklo įtvirtinimą lango rė
muose. 

Apšvietimas iš lauko padaro 
namą saugesniu. Pažiūrėkite, 
ar yra lempa ant verandos, 
prie garažo durų, įrengimai 
apšvietimui šoninėms durims 
ir kiemui. Visos tos šviesos at
baido vagis. Kai įeisite į namo 
vidų, įsivaizduokite, kaip yra 
išplanuoti kambariai, durys 
langai ir t.t. Apžiūrėjimą pra
dėkite nuo priekinių durų — 
ar jos atsidaro į kokį nors 
prieangį ar tiesiog į salonėlį. 

ff tTAMALLMMCa 

lt makes a world of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
trtp travel to Lithuania 
easkr and more cornintttt 
than SAS. From CMcago, we 
offer daily service to Vilnius wtth 
just one hassle-free connection 
through Stockhoim. Our 4:30 p.m 
departure gkes you a netsed mom-
mg arrtal fcr business or pieasure. 
When you're ready to return. youH 
enjoy — sey travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly M M Ctoss 

or Eoonomy Ctass, you can be 
sure our service wi be worU-dass. 

and w« asow you to amve rested and 
refreshed - atl for a reasonabie fare. 
Find out what a worW of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just call your Travel Agent a SAS 
at 1-800-221-2360. For more Infor
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 
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Prieangis apsaugo namą nuo 
šalto oro srovės žiemą, o be to, 
svečiai turi kur nusivilkti šla
pius paltus, nusiauti batus, 
prieš įeidami į salonėlį. 

Namo kambariai gali būti 
sugrupuoti į 3 rūšis: 1. Darbo 
kambariai: virtuvė, maisto pa-
sidėjimo kambariukas ir skal
bykla; 2. Gyvenamieji kamba
riai: salonėlis, valgomasis, 
pramogų ar poilsio kambarys 
ir 3. Asmeniški kambariai: 
miegamieji, prausyklos ir vo
nios kambariai. Kambariai, 
priklausą vienai iš tų grupių, 
turėtų būti arti vienas kito. 
Pvz., miegamieji kambariai 
turėtų būti arti prausyklos/ 
vonios kambario. Miegamieji 
turi būti taip išdėstyti, kad 
norint patekti i vieną, nereik
tų eiti per kitą. Saugokitės 
kambarių, kurie yra neįpras
tos formos: trikampiai, L-for-
mos, nes sunku bus jiems pri
taikyti bal9us. Virtuvės ir 
prausyklos/vonios kambariai 
yra daugiausia naudojami 
kambariai name, ir be to, juos 
brangiausia suremontuoti. To
dėl gerai apžiūrėkite juos. Vir
tuvėje apžiūrėkite, kaip išdės
tytos spintelės ir įrangos. Ruo
šiant maistą, daugiausia 
vaikštoma nuo šaldytuvo prie 
virtuvės kriauklės ir viryklės. 
Nebūtina, kad jie būtų vienas 
prie kito, bet jie neturėtų būti 
toliau kaip 6 pėdos vienas nuo 
kito, kad nereikėtų toli laksty
ti. 

Prieš apžiūrėdami prausyk
los/vonios kambarius, patik
rinkite to kambario lubas, ku
rios yra po jais. Jei lubose ma
tysite vandens dėmių, tai gali 
būti, kad prausykla/vonia turi 
vandentiekio problemų. Ap

žiūrėkite kranus ir kranelius. 
Pigus greitai nusidėvi, sugen
da. Atsukite kraną ir leiskite 
vandeniui bėgti į kriauklę ar 
vonią. Vandens bėgimas turė
tų būti stiprus ir vienodas. 
Uždarykite kranus ir žiūrėki
te, ar vanduo greitai nuteka. 
Jei ne, tai kur nors vandentie
kio vamzdžiai yra užsikišę. 
Patikrinkite tualeto vandens 
nubėgimą — įmeskite gniūžtę 
suglamžyto tualetinio popie
riaus ir nuleiskite vandenį. 
Stebėkite, per kiek laiko bake
lis prisipildys, turėtų mažiau, 
nei per dvi minutes. Vanduo 
prasisunkia vonios kambaryje 
tada, kai vanduo sunkiasi 
tarp plytelių plyšių, kurie ne
pakankamai užlipdyti klijuo
jamu cementu — „grout". Ap
žiūrėdami kambarius, atida
rykite ir uždarykite langus, 
duris ir stebėkite, ar jie vieno
dai ir lygiai užsidaro, ar nėra 
iškrypę. Jei nevienodai, tai gal 
durys ar langai nėra tinkamai 
įdėti. Kada apžiūrite sienas, 
žiūrėkite į jas ir už baldų. Na
mo savininkai, dažnai, norė
dami paslėpti namo defektą, 
pastato toje vietoje sofą ar 
knygų spintą. Patikrinkite 
elektros įjungimus sienos — 
ar jie yra įžeminti. Negalvo
kite, kad jei matote tris sky
lutes jungiklis yra tikrai įže
mintas. Tai patikrinti geriau
sia galite, įjungdami „circuit 
analaizer", kurį už kelis dole
rius galima nupirkti elektros 
reikmenų krautuvėje. Tas ins
trumentas gali jums atskleisti 
daug problemų kylančių nau
dojant elektros laidus. Apžiū
rėkite rūsyje elektros tiekimo 
dėžę. Idealiai jį turėtų turėti 

PADĖKA 
A. t A. 

JULIUS RAULINAITIS 
Po ilgos ligos mirė 1999 m. gegužės 28 d. Palaidotas 
1999 m. birželio 4 d. Forest Lawn kapinėse, Glendale, 
Califomia. 
Dėkojame Šv. Kazimiero parapijos klebonui prelatui dr. 
Olšauskui, prelatui Jonui Kučingiui ir kunigui 
Stanislovui Anužiui už šv. Mišias Šv. Kazimiero 
bažnyčioje ir laidotuvių apeigas kapinėse. 
Ypatingai dėkojame Jūratei Venckienei, sukūrusiai 
šermeninių maldų ir biografinių bruožų pynę. Dėkojame 
solistams Antanui Polikaičiui, Vitai Vilkienei, muzikui 
Viktorui Raliui ir fleitistei Kristinai Kazlauskienei už 
jausmingai atliktą muzikinę palydą. 
Dėkojame karsto nešėjams: Ignui Bandžiuliui. Zigmui 
Brinkiui, Pauliui Jasiukoniui, Robert Kerr, Jonui 
Navickui ir Vitui Ruzgiui. 
Dėkojame maldų skaitytojams Juozui Pupiui, Mikai 
Raulinaitienei ir Jūratei Venckienei. 
Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvių apeigose, 
už ušprašytas Mišias, už maldas, už aukas „Vaikų vilčiai" 
a. t a. Juliaus atminimui, už užuojautos žodžius. 

Su gilia padėka: žmona Irena, duktė Jūratė, 
sūnūs Arvydas ir Sigitas su šeimomis, brolis 
Algis su šeima. 

kui, persikėlę į tą namą gy
venti, neturėtumėte nemalo
nių ir brangių siurprizų. 

Naudotasi „Chicago Tribū
ne" (1999 m. rugsėjo 10 d.) 
medžiaga. 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus Kolumbijos 
nepriklausomybės dienos pro
ga antradienį pasveikino šios 
Pietų Amerikos valstybės va
dovą Andrės Pastrana. 1810 
m. liepos 20-ąją Bogotoje pra
sidėjo sukilimas, kuris padėjo 
pamatus tolesnėms nepriklau
somybės kovoms. (Eita) 

A . t A . 
JUOZAS RADAVIČIUS 

Gimė Lietuvoje, Šiauliuose 1919 m. liepos 
19 d. Staiga mirė 1999 m. liepos 20 d. 
Nuliūdę liko žmona Erika, dukterys: Marion 
ir Annette su šeimomis. Mes visi jo 
pasigesime. 

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 (EST1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. Calrfornia 10727 S. Pulaakl Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
AU-PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUANIA 

-. : 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY ŪSUS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATTONWIDB TOLL FREE (nemokamas) TeL l-SOO-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VYESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Pa los Hills, IL 
708-974-4410 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

A m e r i k o s L i e t u v i u inž i 
n i e r i ų i r a r c h i t e k t ų są jun
gos (AT JAS) Č i k a g o s sky
r i a u s geguž inė Miehianoje, 
MI, vyks šį sekmadienį, liepos 
25 d. Visi nariai, jų šeimos ir 
draugai kviečiami atsilankyti 
ir kartu maloniai praleisti vi
durvasario sekmadienio popie
tę gražioje gamtoje. 

Kv ieč i ame Suva lk i eč ių 
d r a u g i j o s narius ir visus 
tuos. kurie norėtų tapti šios 
draugijos nariais, atvykti į 
pusmetinį susirinkimą, vyk
sianti rugpjūčio 3 d., antradie
nį. 1 vai.p.p. VD Šaulių rinkti
nės patalpose. Bus svarstomi 
artėjančios gegužinės reikalai. 
Po susirinkimo A. Ramanaus
kienė prižadėjo visus pavai
šinti. 

T a u r a g ė s l i e tuv ių k l u b o 
gegužine įvyks sekmadienį, 
iiepoi 25 d.. 12 vai. Šaulių na
muose. Čikagoje. Bus geras 
maistas, nuotaikinga Kosto 
Ramanausko muzika ir kitos 
linksmybes. Gegužinė suteiks 
progą atsigaivinti ir paben
draut i vėsinamoje Šaulių salė
je. Visi maloniai kviečiami! 

Sus ipaž inęs s u L i e tuvos 
gyvenimu ir žmonių nuotai
komis, pal. J. Matulaičio misi
jos kapelionas kun. Algirdas 
Paliokas, SJ, savo įspūdžiais 
dalinsis Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte rugpjūčio 1 d. 12 
val.p.p. I pokalbi kviečia PLC 
renginių komitetas. 

Vyresniųjų l i e t u v i ų cen
t r e „Seklyčioje"' liepos 28 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. vyks 
dainų popietė, vadovaujant 
muz. Faustui Stroliai. Veiks ir 
laimės šulinys. Pabendrau
sime ir papietausime. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite! 

Union P ie r , MI, lietuvių 
draugijos metinė gegužinė bus 
rengiama liepos 25 d. „Ginta
ro" vasarvietėje. 12 vai. Michi-
gano laiku bus aukojamos šv. 
Mišios, gegužinė vyks tuoj po 
Mišių. 

„Vasara ' 99" - Pasaulio lie
tuvių centro kieme! Muzika, 
vaišės, šokiai bei kitokios link
smybės lauks visų, liepos 24 
d., šeštadienį, nuo 6 iki 12 vai. 
atvykusiu į Pasaulio lietuvių 
centrą. 

Leokad i j a P a č k a u s k a s , 
gyvenanti Leland, NC, Draugo 
fondo g a r b ė s n a r ė , nepamir
šta DF ir karštos vasaros me
tu. J i fondui vėl atsiuntė 100 
dolerių, padidindama savo 
įnašus iki 1,300 dolerių. Kartu 
pratęsė ir dvi „Draugo" prenu
meratas, pridėdama 50 dol. už 
ateinančių metų „Draugo" ka
lendorių ir kalėdines atviru
tes. Už nuolatinę paramą 
Draugo fondui ir „Draugui" 
nuoširdžiai dėkojame. 

A t š a u k i a m a L ie tuv ių 
k r ik šč ion ių d e m o k r a t ų są
j u n g o s išeivijoje geguž inė , 
rugsėjo 19 d. numatytoji reng
ti Čikagoje, Šaulių namuose. 
Visi nariai raginami dalyvauti 
tą dieną vyksiančiose transat
lantinių lakūnų Dariaus ir 
Girėno prisiminimo iškilmėse: 
šv. Mišiose Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje ir 
pagerbime prie atnaujinto Da
riaus ir Girėno paminklo Mar-
•ąuette parke. 

Č ikagos s k y r i a u s ra ino-
v e n a i rengia metinę išvyką į 
gamtą, į International Friend-
ship Gardens ( Michigan City, 
IN), prie nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos preziden
tams pasodintų eglių ir jų gar
bei pastatytų paminklėlių. 
Išvyka įvyks liepos 25 d., sek
madieni. Aplankymas, pager
bimas - 12 vai. Čikagos laiku. 

LIETUVA AMERIKIEČIŲ FILMUOTOJŲ 
AKIMIS 

-L'O" vasaros šventf-gegužinp gamtoje j-iu artėja - JI įvyks r.ipjūi'-io 22 (i. t.-vų manjorų sodelyje Goguži-
•<• !;i!vv r;.- \T i? kaires Pe t r a s Kisielius. Katalikų spaudos draugijos ' i i rektonų tarybos pirmininkas; Mari-
Kcrnir-ne. va'.dvhos .pirmininke, ir moderatorius kun Viktoras Rimšelis.. 
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Rašytojo E r n e s t H e m i n g -
way n: u z; e u: j e Oak Park 
Arts Center, 200 N. Oak Park 
Ave) jau atsidarė paroda, skir
ta rašytojo 100-ajam gimtadie
niui. Fotografijos, laiškai ir ki
ta dokumentika bus ekspo
nuojama iki rugpjūčio 31 die
nos. Name, kuriame rašytojas 
gimė (339 N. Oak Park), taip 
pat bus galima išvysti fotogra
fijų ir filmajuosčių, atsklei
džiančių ankstyvąjį rašytojo 
gyvenimo periodą. Abu muzie
jai dirba: nuo 1 vai. iki 5 vai. 
p.p., išskyrus šeštadienį - nuo 
10 iki 5 val.p.p., rašytojo gimi
mo vietą aplankyti galite tre
čiadienį - nuo 1 vai. iki 5 vai. 
p.p. Bilietų kaina - 6 dol., stu
dentams ir pensininkams -
4.50 dol.. vaikams iki šešerių 
metų įėjimas nemokamas. Tel. 
708-848-2222. Trečiojoje paro
doje (Oak Park Art League. 
720 Chicago, Oak Park) išsta
tyti menininkų, kuriuos įkvė
pė rašytojo E. Hemingway kū
ryba, darbai. Paroda atsidarė 
liepos 17 d., šeštadienį, veiks 
iki rugpjūčio 20 d. Tel. 708-
618-3500. 

Čikagos va ikų muz ie ju s 
Navy Pier vasarą veikia kas
dien nuo 10 vai.r. iki 5 val.p.p. 
Tel. 312-527-1000. 

R e n e s a n s o m u g ė - "Bris-
tol Renaissance faire" - vyks 
kiekvieną šeštadienį ir sekma
dienį iki rugpjūčio 22 d., sau
lei šviečiant a r lyjant. Mugę 
pasieksite, važiuodami 1-94 
greitkeliu į š iaurę iki Illinois 
ir Wisconsin sienos. Sukite į 
vakarus ir sekite nurodomuo
sius ženklus. Daugiau infor
macijos - tel. 847-395-7773 
arba „Internete" -

WWW.RENFAIR.COM 
Didž iaus ia m u g ė - .,World 

largest garage sale" vyks Či
kagos priemiestyje Evanston 
liepos 24-25 dienomis. 40,000 
pirkėjų kiekvienais metais at
vyksta, ieškodami senoviškų 
baldų, elektronikos, sporto ir 
kitų prekių. Mugė vyks nuo 11 
val.r. iki 6 val.p.p. Įėjimo kai
na - 1 dol. Tel. 847-323-1500. 

"Fili 

Kcn sinh 
Šį savai tga l i 'ir pirmadie

nį) Navy Pjer prieplaukoje dar 
galėsite išvysti Amerikos Ka
rinio jūrų laivyno laivą ^USS 
Clark". Š» 445 pėdų „milžiną", 
sveriantį net 4,100 tonų, gali
te apžiūrėti: šeštadienį ir sek
madienį - nuo 1 iki 6 vai. p.p., 
pirmadienį - nuo 1 iki 4 vai. 
p.p. įėjimas - nemokamas. 

F i lmas „Žvaigždžių ka
rai" - "Star Wars: Episode I -
The Phantom Menace" vis dar 
rodomas kino teatruose. Nors 
tai ir filmas-pasaka, tačiau jo 
ryškūs vaizdai ir stebuklingi 
įvykiai nepamirštami. „Žvaig
ždžių karai" rodomi: „Chicago 
Ridge Mali" (tel. 708-444-
FILM>, ..Lincoln Village" (312-
444-FILM), „£olf GlerT (847-
444-FILM) ir kt . 

„Cabaret" - Tony apdova
nojimą pelnęs miuziklas - tai 
pasakojimas apie anglų kaba
reto dainininkės ir jauno ame
rikiečių rašytojo meilės istori
ją, vykstančią 1929-ųjų Ber
lyne. Bilietų kaina - 30-75 
dol. Miuziklas vyks ..Shubert 
Theatre" (22 W. Monroe St.) 
iki rugpjūčio 7 d. Tel. 312-902-
1500. 

F e s t i v a l i a i 

Vaizduojamojo m e n o fes
tivalis vyks prie Old Orchard 
apsipirkimo centro (Niles 
North High School, Old Or
chard Road & the Edens Ex-
pressway). Liepos 31 d. ir 
rugpjūčio 1 d. (nuo 10 val.r. 
iki 5 val.p.p.) ten išvysite dau
giau kaip 250 nusipelniusių 
dailininkų atliktų darbų. Gros 
muzikantai, veiks vaikų kam
pelis, galėsite išbandyti įvai
rių tautų valgių, bus paruoš
tos mašinų stovėjimo aikšte
les. Jėjimas - nemokamas. 

„The Milly" - taip pava
dintas Čikagos naujojo tūks
tantmečio šokis, o išmokti šok
ti jį galite Čikagos Grand Par
ke (600 S. Michigan Ave ryti
nis kvartalas) vykstančiame 
Čikagos vasaros šokių festiva
lyje. Jame taip pat bus šoka
mas valsas, temperamentingi 
Lotynų Amerikos šokiai ir kt. 
Ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį šokiai vyksta nuo 6 
iki 9:30 val.v., sekmadienį -
n u o - 2 iki 5 val.v. 

. .Ravima ' 99" - kasmetinis 
Čikagos muzikos festivalis tę
siasi. 

Liepos 24 d., šeštadienį, 
Čikagos simfoninis orkestras 
ir smuikininkas Itahak Perl-
man atliks kompozitorių Ros-
sini, Dvorak, Kreisler, Bern-
stein ir Respighi kūrinius. 
Pradžia - 8 vai. Prieš šį kon
certą, 6 vai.. Evanstono ka
merinis ansamblis atliks kom
pozitorių Beethoven ir Dvorak 
trio. 

Liepop 25 d., sekmadieni, It-
zhak Perlman grieš ir smuiku, 
ir diriguos Čikagos simfoni
niam orkestrui. Pradžia - 7 
vai. 

„Seklyčioje" birželio 7 d„ 
trečiadienį, per vyresniųjų lie
tuvių popiete buvo rodoma 
vaizdajuostė anglų kalba apie 
Vilnių — „Vilnius — The 
Symbol of New Europe". Visi 
tekstai paruošti Thomas Vil-
bur — tai ištraukos iš Lietu
vos (ypač Vilniaus miesto) is
torijos, kurios galėtų sudo
minti lietuvių kilmės ar šiaip 
Lietuva besidomintį turistą. 
Vaizdajuostę filmavo, fotogra
favo lietuviai A. Baltėnas, R. 
Paknys, K Stoškus, A Sutkus 
iš Vilniaus ir R. Požerskis, R. 
Rakauskas iš Kauno. 

įvade pranešėjas aiškina, 
kad legenda apie Vilniaus įkū
rimą, apie kunigaikščio Ge
dimino sapną tėra tik legen
da, kuri buvo parašyta (ar už
rašyta?) 200 metų praėjus po 
Gedimino mirties. Yra tikrai 
įrodyta, kad didelė gyvenvie
tė buvo įsikūrusi prie Vilnelės 
upės dar prieš Gedimino lai
kus. Neginčytina tiesa, kad 
Gediminas Vilnių padarė sos
tine ir laiškais pakvietė už
sieniečius iš Vakarų Europos 
atvykti ir čia apsigyventi. La
bai įdomu vieną iš tų laiškų 
vaizdajuostėje pamatyti. Laiš
ke rašoma, kad „Neuždrau-
džiu krikščionims garbinti 
Dievą pagal j ų religijas; rusai 
saviškai, lenkai taip pat sa
viškai, o mes garbinsim Dievą 
pagal mūsų papročius, nes 
Dievas yra vienas". Ir tai pa
rašyta tais laikais, kai pago
nys lietuviai buvo visą laiką 
puolami kryžiuočių juos no
rint pakrikštyti, atseit, kardu 
ir kalviju padaryti krikščioni
mis. 

Po to filmajuostėje aiškina
ma, kad Gedimino idėjos sėk
mingos, nes į Vilnių atkeliavo 
vokiečių ir žydų pirkliai, ku-
riem.s Didysis kunigaikštis ga
rantavo daug ekonominių 
lengvatų — sumažino mokes
čius, suteikė nuosavybės ap
saugą ir tiesė naujus kelius 
prekybai į kitus miestus. 

Siūloma paskaityti knygą 
„Lithuania ascending" (S. C. 
Rowell, Cambridge Univ. 
Press 1994), joje labai daug ir 
įdomiai parašyta apie Didįjį 
kunigaikšti Gediminą. Kuni
gaikštis Kęstutis sutriuškino 
Mongolų ordas prie Dniepro, 

ir po to jos vengė brautis į 
Lietuvos Didžiąją kunigaikš
tystę. Be to, viduramžiais 
siautęs maras Europoje nepa
siekė Lietuvos. Tie du svarbūs 
faktai labai padėjo ekonomi
niam vystymuisi Didžiojoje 
kunigaikštystėje. Vytautui Di
džiajam valdant, Didžioji Lie
tuvos kunigaikštystė padvi
gubėjo. Buvo saugomi preky
bos keliai ir patys pirkliai. 
Moterys gavo civilines ir tur
to teises. Atstovai iš įvairių 
kunigaikštystės miestų regu
liariai rinkdavosi į savotišką 
parlamentą. Gediminaičiai 
(lenkai juos vadino jogailAi-
čiais — , jagellonians") pasida
rė viena iš vadovaujančių Eu
ropos karališkųjų šeimų. Apie 
tai plačiai aprašyta knygoje 
„Europe — a History" (Nor-
man Davies, Oxford Universi-
ty Press, 1996). Didžioji kuni
gaikštystė pasiekė savo ga
lybės viršūnė valdant Žygi
mantui Augustui (XVI šimt
metyje). J i s mirė bevaikis, nes 
liko nevedęs po ankstyvos 
Barboros Radvilaitės mirties. 
Lietuvių ir lenkų garsioji Liu
blino unija lietuviams buvo 
tragiška, nes buvo palanki 
lenkų bajorijai, kurie vis įsi
veldavo į labai nesėkmingus 
karus . 

Istorijos besiklausant žavė
jomės labai gražiais vaizdais: 
Vilnelės (iš čia kilęs ir Vil
niaus vardas) ir Neries santa
ka, matėm Nerį įtekant į Ne
muną ir į Baltijos jūrą. Vil
nius yra tikrai bažnyčių mies
tas — vaizdajuostėje jų labai 
daug matyti. Apie jas paskai
tyti patariama knygoje „Baro-
que in Lithuania — a Guide" 
(„Baltos lankos", Vilnius 
1996). Buvo pareikštas dide
lis nusistebėjimas, kad bažny
čios greit atsistatė, nors so
vietmečiu buvo paverstos 
sandėliais, muziejais, o šv. 
Kazimiero bažnyčia buvo net 
Ateizmo muziejumi paversta. 

Labai gražiai nufilmuotas 
Vilnius pavasarį, pačiame 
medžių ir pievų žydėjime. Pra
nešėjas siūlo tuo laiku atvykti 
ir aplankyti gimines a r drau
gus kaime ir Vilniaus apy
linkėse. Matėme Kaziuko mu
gę su pasakiškai gražiomis 
verbomis Verbų sekmadienį. 

Matėme Užgavėnes su viso
kiausiomis baidyklėmis bei 
linksmybėmis prieš praside
dant Gavėnios laikotarpiui. 
Buvo linksma žiūrint į 
džiaugsmingą Joninių šventi
mą su dainomis, laužais, šo
kiais ir paparčio žiedo ieškoji
mu. Apie lietuviškas tradicijas 
smulkiau aprašoma knygoje 
„The Lithuanians" (Juozas 
Kudirka, Vilnius 199 lm.). 

Puikiai nufilmuotas Vil
niaus unversitetas, kuris bu
vo pats seniausias buvusioje 
Sovietų Sąjungoje. Vaizda
juostėje matėme simbolinį ka
pą, skirtą jau mirusiai prūsų 
kalbai, kuri gimininga lietu
viškajai. 

Didžiosios kunigaikštystės 
tolerantiškumas įvairioms 
tautoms ir religijoms leido 
steigti spaustuves Vilniuje. 
Kadangi lietuviai neturėjo sa
vo rašto, tai kunigaikščiai 
naudojosi kitų savo piliečių 
rašytine kalba. Baltarusiai 
(gudai) ir rusų didikai tarnavo 
kunigaikštystei nuo XTV šimt
mečio. Bendravimas ir sąjun
gos su Lenkija atnešė katali
kų tikybą ir svarbius ryšius su 
Vakarų Europos mokslu bei 
ekonomika. Kartu su lenkais 
lietuviai galėjo atsispirti prieš 
Teutonų ordino ir Maskvos 
užmačias. Nors Aušros Vartai 
yra lietuvių koplyčia, bet pili
grimai atvyksta šv. Mergelės 
Marijos stebuklingojo paveiklo 
lankyti iš Lenkijos, Gudijos, 
Ukrainos ir Rusijos. Vytautas 
Didysis 1388 m. išleido įstaty
mą (jo kopiją matėme parody
tą vaizdajuostėje), garantuo
jantį žydams savivaldą. Gar
susis vilnietis Gaon Alijohu 
(1710-1797) buvo laikomas di
džiausiu to amžiaus Talmudo 
žinovu. Vilnius buvo vadina
mas Š. Europos Jeruzale, o 
Lietuvos žydai „litvakais". 

Buvo aiškinama ir rodoma, 
kaip Molotovas su Ribbentro-
pu pasirašo sutartį, rodoma ir 
kalbama, kokie žiaurus buvo 
sovietai ir naciai, kiek lietu
viai kentėjo per 50 sovietų 
okupacijos metų, kaip kentėjo 
dėl to „priklausymo Sovietų 
Sąjungai". KGB sunaikino 
partizanų pasipriešinimą (už
trukusį 10 metų), bet nepajėgė 
sunaikinti lietuvių tautos 
troškimo tapti nepriklausoma 
demokratiška valstybe. Paro
dyta, kiek „Sąjūdis" nuo 1988 
m. nuveikė ir padarė Lietuvos 

Pi lmajuos t f ap ie Vilnių "Vilnius -
T h e Symbol of a New Europe" 
(„Vilnius - naujosios Europos s im
bolis") ga l i t e įsigyti „Draugo" kny
gynėlyje. J o s ka ina - 25 dol., s u 
p e r s i u n t i m o mokesčiu - 28.95 dol. 
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nepriklausomybės atstatymui. 
Matėme, kaip R. Armija už

puolė Televizijos bokštą Vil
niuje 1991 m. sausio 13 d., 
matėme ir žuvusius to bokšto 
gynėjus. Apie tai plačiai ap
rašyta knygoje „Showdown: 
the Li thuanian Rebellion and 
the Breakup of Soviet Empire 
(autorius Richard Krickus, 
1996 m.). 

Vaizdajuostė baigiama ro
dant , kaip atrodo šių dienų 
Vilnius, kai atgavus neprik
lausomybę atidaryta šimtai 
naujų parduotuvių, restoranų, 
viešbučių, tiesiog matai, jaut i , > 
kokia dinamiška ir nuostabi 
yra mūsų sostinė Vilnius. 

Vaizdajuostę reikia „pask
leisti po pasaulį'' angliškai 
kalbant iems žmonėms. Taip 
pat vertėtų rodyti ir mokyklo
se. 

„Seklyčios" lankytojai, jos 
pasižiūrėję, jautėsi beveik į 
namus sugrįžę. Ačiū E. Siru
tienei už vaizdajuostės paro
dymą. 

Emi l i j a J . V a l a n t i n i e n ė 

• Ieškau pirkti Tamošaičių 
knygą „ L i e t u v o s t a u t i n i a i 
drabužiai". Kreiptis į Kęstutį 
Ječių, tel. 630-832-2809, arba 
e-mail: KJECIUS0AOL.COM. 

HM 
• Dėmesio gol fo mėgėjai! 

Korp! Neo-Lithuania vyr. val
dyba ruošia golfo iškylą š. m. 
rugsėjo 19 d. Iškyla bus naujoje 
Water's E d g e Golf Course, 
Worth I l l inois . Visas pelnas 
s k i r i a m a s korporaci jos S t i 
pendijų fondui. Reikia užs i 
registruoti iki s. m. rugsėjo 1 
d. Prašome kreiptis į Edą Mo
destą tel. 630-794-0600. *«i9 

• A l m o s f o n d u i aukojo: 
Virginia Gunderson, Camano 
Island, W A sveikina Joną ir 
Aldoną Valukonius , Los An
geles, CA, švenč ianč ius ve
dybinio gyvenimo 60 metų su
kakt į ir tos sukak t i e s proga 
aukoja $ 5 0 L ie tuvos vargs 
tantiems va ikams . Vida Rim
kienė gimtadienio proga gautą 
dovaną iš Genės i r Rimvydo 
Rimkų, Oak Brook, IL, perduoda 
Almos fondui $50. Almos vardu 
sveikiname sukaktuvininkus , 
taip pat gimtadienio proga, o 
aukotojams dėkojame! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Tax 
ID 36-4124191-. Čekius rašyti 
„Lietuvos Naš la ič ių globa", 
pažymint , k a d sk i r t a Almos 
fondui ir siųsti: 2711 West 71 st. 
Stree t , Chicago, IL 606290. 

mm 

• Klemensas Matkevičius 
globoja 6 našlaičius Lietuvoje. 
Pra tęsdamas jų globą kitiems 
m e t a m s , a t s i u n t ė $900 . Ed
mundas ir Marija Vasiliauskai, 
Glen Ellyn, IL, globoja Lietuvoje 
2 našlaičius. Pratęsdami globą 
kitiems metams, atsiuntė $300. 
Dr . Richard ir Sonja Keohane, 
Wayne, P A dr. K Jablonskis, 
Westche8ter , IL, Aldona Ka-
mantienė, Downers Grove, IL, 
visi globoja po vieną našlai t į 
Lietuvoje . Pratęsdami globą 
kit iems metams, kiekvienas 
atsiuntė po $150. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komite tas , 2711 West 71 st. 
Street , Chicago, DL 60629. 
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• DĖMESIO! VTDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda
mi t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
k r e i p k i t ė s \ INTER-VIDEO 
3533 S Archer Ave., 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 Kszėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant a tvykstame į na
ikus, (sk.) 

• Automobil io , n a m u ir 
l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
siems iš L i e tuvos i r k i t ų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A & L. Insurance Agen-
cy, 9 4 3 9 S. K e d z i e A v e . , 
E v e r g r e e n Pk. , I L 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (ak.) 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h S t Turime didelį pasi
rinkimą: matys i te granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pas ta tant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija i r Vi l imas N e l s o n a i . 
Tel. 773-2334335. (sk.) 

• L e g a l i a i d a r g a l i m a 
išrūpint i „Sočiai security". 
E. Šumanas, te l . 1-708-720-
2651. (.k.) 

• Ba lzeko l i e t u v i u kul 
tūros muziejui pilnam arba 
pusei e tato r e ika l ingas bib
l io tek in inkas , t u r i n t i s b ib
liotekinį išsilavinimą ir kelių 
metų darbo patirtį. Skambinti 
773-582-6500. •*«* 

• DĖMESIO! Legaliai iš
rūp inu v a i r a v i m o t e i s e s 
(Driver's Lic), Illinois I.D., vizų 
pratęs imą — p i rmą, an t rą , 
trečią kartą. Ed. Š u m a n a s 
1-708-720-2651 (tk.) 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
nia is įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 W e s t C e r m a k R o a d . 
TeL (773) 847-7747. <viw3 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 SJulMkiRd, Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valančios pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civumes ir kriminalinės bylos 

6147 SJSedzie Avenue 
Chicago, D. 60629 
TeL 773-776-8700 

Toufree 24 hr. 868-7766742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

šaitsjd. 9 v.r. iki 1 v p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis l i e tuvninkas 

4636 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skeraai gatvės nuo .Draugo*) 
TaL 77S-S84-0100. 

TaL «tt-357-0M0, Lemont, IL 

ADVOKATAI 
L J U n e A LFeyman 

40 metų patirt is ir profesio
n a l u m a s automobiliu avarijų, 

asmenišku sužeidimų ir kt. bylose. 
SUS &Archer Ave., Chicago, 
IL 60833. TeL §47-361-7636 

(kalbame lietuviškai) Mes jūsų 
paslaugoms 7 di^na? p«'r <.n >itc-

http://WWW.RENFAIR.COM
http://KJECIUS0AOL.COM



