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Baltijos ir Vokietijos ministrai 
— už atvirą NATO ir 

Europos Sąjungą 
Talinas, rugsėjo 3 d. (BNS) 

— Trijų Baltijos valstybių ir 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministrai pareiškė, kad Euro
pos Sąjunga ir NATO privalo 
būti atviros narystės reikalavi
mus atitinkančioms valsty
bėms kandidatėms. 

Ministrai po vienos dienos 
politinių konsultacijų Taline 
penktadieni paskelbė oficialų 
pareiškimą, kuriame pažymi, 
kad valstybės, atitinkančios 
ES reikalavimus, turėtų būti 
pakviestos aktyvių narystės 
derybų per sąjungos viršūnių 
susitikimą Helsinkyje šiemet 
gruodį. 

„Šiame kontekste ministrai 
pažymėjo nuolatinę Latvijos ir 
Lietuvos pažangą", sakoma 
pareiškime. 

Pasak dokumento, ministrai 
aptarė NATO Vašingtono vir
šūnių susitikimo svarbą Euro
pos ir transatlantiniam saugu
mui, įskaitant sąjungos atvi
rumą visoms kandidatėms, 
tarp jų ir Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai. 

Baltijos valstybių ministrai 
patvirtino pasiryžimą kuo ge
riau išnaudoti Vašingtono su
sitikime priimto Narystės 
veiksmų plano galimybes, ruo
šiant ir įgyvendinant valsty
bines pasiruošimo būsimai na
rystei NATO programas. 

„Vokietijos užsienio reikalų 
ministras pripažino ir sveiki
no Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
nuolatines pastangas ir pa
žangą, prisiimant atsakomybę 
ir įsipareigojimus šioje srityje. 
Jis taip pat sveikino Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos paramą 
Euroatlantiniam saugumui 
bei praktinį indėlį į pastovumą 
pietryčių Europoje", sakoma 
bendrame dokumente, kuri 
pasirašė Vokietijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministrai — Joschka 
Fischer, Toomas Hendrik II-
ves, Indulis Berzinis ir Algir
das Saudargas. 

Pasak Lietuvos URM, Vokie
tijos ministras J. Fischer 
šiame jau ketvirtajame susiti
kime pagal formulę „3 + 1" 
pažymėjo, kad Vokietija yra 
sudominta naujų narių pri
ėmimu į ES ir nuosekliai to 
siekia. 

A. Saudargas susitikimo da
lyviams sakė, kad Lietuva yra 
pasiruošusi deryboms ir lau
kia aiškaus signalo iš Helsin
kio viršūnių susitikimo. Vė
liau įvykusiame dvišaliame 
susitikime A. Saudargas ir J. 
Fischer apžvelgė Lietuvos ir 
Vokietijos bendradarbiavimą 
bei pratęsė dialogą apie ES 
plėtros aktualijas. 

Vasario 16-osios gimnazija gaus 
Vokietijos paramą 

Nuotr.: Prezidentas Valdas Adamkus pokalbiui pasikvietė •-••isininką Joną Liautių, bosimą kandidatą valsty-
' Eltai bės kontrolieriaus pareigoms 

Ar pagaliau bus išrinktas 
valstybės kontrolierius? 

Sovietinių baubų medžiotojai 
nutarė kreiptis \ pasauli 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Visuomenininkai toliau 
protestuoja prieš sovietinių 
skulptūrų parko kūrimą Grū
to miške Dzūkijoje, spausdami 
Lietuvos prezidentą ir kreip
damiesi į tarptautinę ben
driją. 

Apie tai spaudos konferenci
joje penktadienį pranešė Vil
niaus miesto Sąjūdžio grupių 
susivienijimo „Labora" tarybos 
pirmininkas Leonas Kerosie-
rius. 

Sprendimas nuo trečiadienio 
surengti badavimą prie prezi
dentūros priimtas visuomeni
nių organizacijų susirinkime 
ketvirtadienį. L. Kerosierius 
negalėjo pasakyti, kiek ir ko
kioms organizacijoms atsto-

* Rusijos Federacijos ko
munistų partijos vadovybė 
pareiškė protestą prieš tai, 
kad Lietuvoje nuteisti buvu
sios prosovietinės LKP vadai, 
ir pareikalavo panaikinti „ne
teisingą nuosprendį". Rugpjūtį 
Vilniaus apygardos teismas 
nuteisė Lietuvos komunistų 
partijos vadovą Mykolą Buro
kevičių, Juozą Jermalavičių ir 
dar keturis veikėjus kalėti 
nuo 3 iki 12 metų už mė
ginimą organizuoti valstybės 
perversmą Lietuvoje 1991 me
tų sausį. Ketvirtadienį išpla
tintame RFKP centro komite
to pareiškime pabrėžiama, 
kad „šį politinį teismo procesą 
surengė Lietuvos valdžia, 
siekdama susidoroti su poli
tiniais oponentais, ir pirmiau
sia su komunistų partija". 
Komunistų partija Lietuvoje 
uždrausta ir neveikia. .Teis
mo procesas ir paskelbtas 
nuosprendis akivaizdžiai prieš
tarauja valdžios teigimui, kad 
Lietuva — demokratinė ir tei
sinė valstybė, kuri neva 
rūpinasi žmogaus teisėmis", 
sakoma kompartijos vado Ge-
nadij Ziuganov pareiškime. 

vaųjantys žmonės susirinks į 
šį renginį, be to, dar negautas 
Vilniaus miesto savivaldybės 
leidimas jį rengti. 

L. Kerosierius taip pat teigė, 
kad ketvirtadienį 307 asme
nys, atstovaujantys 40 vi
suomeninių organizacijų, pasi
rašė kreipimąsi į tarptautinių 
organizacijų, bei Lietuvos va
dovus. Kreipimesi, adresuo
tame Jungtinių Tautų orga
nizacijos, Politinių kalinių ir 
komunizmo aukų tarptautinės 
asociacijos. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės vadovams bei 
Lietuvos prezidentui, premje
rui ir Seimo pirmininkui, rei
kalaujama likviduoti Grūto 
miške kuriamą komunizmo 
vadų ir parankinių skulptūrų 
parodą, o pačias skulptūras — 
išlydyti ir suskaldyti. 
Kreipimosi autoriai prašo 

JT vadovo priimti atitinkamą 
kreipimąsi, kad panašūs ko
munizmo muziejai nebūtų ku
riami kitose valstybėse. 

Pasaulio lietuvių prašoma 
savo protestus prieš komuniz
mo vadų muziejaus kūrimą 
siusti Lietuvos prezidentui, 
Seimo pirmininkui ir premje
rui. 

* Lietuvos ir Lenkijos 
ūkio ministrai sutarė, kad 
neatidėliojant turi būti įgy
vendinamas Lietuvos elektros 
energijos tiekimo į Vakarus 
projektas. Tam reikia nutiesti 
aukštos įtampos perdavimo li
niją iš Lietuvos į Lenkiją ir su
rasti bendrinkiką, kuris elek
tros energiją perduotų toliau į 
Vakarus. Lietuvos ambasado
rius Lenkijoje Antanas Valio
nis, penktadienį dalyvavęs mi
nistrų Eugenijaus Maldeikio 
ir Janusz Szteinhof susitikime 
„Lenkija-Rytai" sakė, jog buvo 
sutarta, kad iki Lietuvos ir 
Lenkijos sienos aukštos įtam
pos elektros energijos liniją 
valstybės nuties savo jėgomis. 

(BNS) 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus penktadienį pasiūlė teisi
ninkui Jonui Liaučiui apsvar
styti galimybę tapti kandidatu 
į valstybės kontrolieriaus pos
tą. 

,Aš turiu ypatingai apsvar
styti šį pasiūlymą, kadangi tai 
yra išimtinė pareigybė", sakė 
galimas kandidatas, Kovo 11-
osios akto signataras, dabar 
dirbantis Klaipėdos miesto 
apylinkės teismo teisėju ir, 
reikalui esant, pavaduojantis 
šio teismo pirmininką bei jo 
nuolatinį pavaduotoją. 

Prezidentūros pareigūnai 
nesako, kiek ir kokių galimų 
kandidatų į valstybės kontro
lieriaus postą svarsto prezi
dentas. 

Prezidentui pasirinkus kan
didatą, tai bus trečias kartas, 
kai Lietuvos vadovas teikia 
valstybės kontrolieriaus kan
didatūrą. 

Ligšiol — jau daugiau kaip 
pusantrų metų — valstybes 
kontrolieriaus pareigas laiki
nai eina Vidas Kundrotas, ku
rio penkerių metų kadencija 
baigėsi pernai sausio pradžio
je. Pagal Konstituciją, valsty
bės kontrolierių skiria Sei-

* Penki Sausio 13-osios 
bylos nuteistieji jau daugiau 
kiap savaitę kali Vilniaus tar
dymo izoliatoriuje. Rugpjūčio 
26 d. paskelbus teismo nuosp
rendį, laisvėje buvę teisiamieji 
Leonas Bartoševičius, Jarosla
vas Prokopovičius ir Juozas 
Kuolelis buvo suimti ir po teis
mo išvežti į Lukiškių kalėji
mą. Nuo 1994 m., per pareng
tinį bylos tardymą ir teismo 
metu buvo suimti tik du tei
siamieji — Mykolas Burokevi
čius ir Juozas Jermalavičius. 
Bendražygiai gyveno vienoje 
kameroje, o po teismo nuosp
rendžio į ją pateko dar trys 
teismo salėje suimti teisiamie
ji. Nuteistieji nepateikia jokių 
reikalavimų ir kalėjimo parei
gūnams rūpesčių nekelia. 
Apeliacinių skundų jie kol kas 
nėra parašę. a m 

* Rugpjūčio mėnesi ne
darbas Lietuvos išaugo 0.3 
punkto ir rugsėjo I-ją buvo 8.1 
proc. Pernai rugsėjo pradžioje 
nedarbas buvo 5.4 proc. Lietu: 

vos darbo birža pranešė, kad 
rugsėjo 1 d. buvo įregistruota 
144,100 bedarbių. Bedarbio 
pašalpas rugsėjo pradžioje 
gavo 25,700 bedarbių. Pra
ėjusį mėnesį Lietuvos darbo 
birža įdarbino beveik 7,000 
žmonių. 

raas, atsižvelgdama į prezi
dento teikimą. 

Prezidentūra ir Seimas 
šiemet jau nesutar;- dėl dviejų 
Lietuvos vadovo V Adamkaus 
parinktų kandida'4 į valsty
bės kontrolieriaus postą. Sei
mas du kartus atmetė prezi
dento teiktą teis:ninko Kęs
tučio Lapinsko kandidatūrą į 
valstybes kontrolierius, nes iš
siskyrė valdančio-;os konser
vatorių frakcijos ir paties kan
didato požiūris valstybės 
kontrolę. 

Balandį V. Adamkus Sei
mui pateikė finansininko Au
driaus Rudžio kandidatūrą, 
bet po dviejų savaičių atšaukė 
šį savo teikimą, kai pats A. 
Rudys pateikė prašymą at
šaukti jį iš kandidatų, nes val
dančiosios konservatorių ir 

Hiutenfeldas, rugsėjo 2 d. 
(Elta) — Turėjusi įvairių fi
nansinių bei organizacinių 
sunkumų Vokietijoje, Hiuten-
feldo miestelyje, veikianti Va
sario 16-osios gimnazija nau
juosius mokslo metus pradėjo 
kaip valstybine švietimo įs
taiga. 

Į gimnazijos bendrabuti, 
kaip pranešė jos direktorius 
Andrius Šmitas, jau iš anksto 
rinkosi lietuvių vaikai iš viso 
pasaulio. Daugiausia mokinių 
— 54 — atvyko iš įvairių Vo
kietijos vietovių. Iš Lietuvos 
užsiregistravo 32, iš Brazilijos 
1 ir iš Kanados 2 mokiniai. 
Pirmą kartą gimnazijos istori
joje į ją įstojo ir 4 vokietukai iš 
Hiutenfeldo miestelio. Jie taip 
pat mokysis lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos bei geografi
jos, dainuos lietuviškas dai
nas. 

Naujieji mokslo metai, pa
sak direktoriaus, laikantis se
nos tradicijos, prasidėjo vė
liavos pakėlimu ir ekumeninė
mis pamaldomis, kurioms va
dovavo katalikų ir evangelikų 
kapelionai kunigai Alfonsas 
Kelmelis ir kunigas Reinald 
Fuhr. Buvo meldžiamasi už 
mokinius, jų tėvelius, už gera
darius, už čia dirbančius ir jau 
mirusius mokytojus. Ypač jau-

krikščionių demokratų frakci
jos pareiškė neremiančios pre
zidento pateiktos kandidatū
ros. Šių frakcijų nariai suabe
jojo socialdemokrato ARudžio 
veikla, kai 1991-1992 m. jis 
buvo Aukščiausiosios tarybos-
Atkuriamojo Seimo Biudžeto 
komisijos pirmininkas bei 
1995-1996 m. dirbo Taupoma
jame banke. 

Tačiau ir dėl teisininko J. 
Liaučiaus kandidatūros gali 
kilti nesutarimų. Mat Aukš
čiausiojoje ^bcje-Atkuna- Į K o n g r e s ų r ū m u s n e b u s į l e i s t a s 

Vilniaus universi tetas 
Vilnius, rugpjūčio 31 d. premjeras R. Paksas. 

triai prisimintas neseniai mi
ręs buvęs mokyklos direkto
rius Vincas Natkevičius. 

Susirinkusiems į mokslo 
metų pradžios iškilmes buvo 
pranešta, kad per atostogas 
daug kas pasikeitė. Gimnazi
jai pripažintas valstybinės įs
taigos statusas, suteikiantis 
daugiau teisių. Dabar jau ne
bereikės abitūros egzaminų 
laikyti iš 8 daiykų skubos 
tvarka, o tik iš 4 dalykų, ir 
juos kiekvienas mokinys pagal 
nustatytas taisykles galės 
pats pasirinkti. 

Dvyliktos ir tryliktos kla
sių semestriniai pažymiai įsi
skaitys į abitūros pažymių vi
durkį, pagal kurį stojama į 
universitetus. 

Baigusieji 12 klasių ir at
likę praktiką, gaies stoti į 
aukštesnes Vokietijos mokyk
las. Baigusieji 10 klasių, gaus 
vadinamosios ,,mažosios abi
tūros" pažymėjimą, su kuriuo 
galima mokytis geresnių pro
fesijų. 

Oficialiai Vasario 16-osios 
gimnazija dabar yra dvikalbė 
vokiečių ir lietuvių mokymo 
įstaiga. Šiems mokslo metams 
valdžios parama užtikrinta, o 
dėl ateities dar vyksta dery
bos. 

majame Seime įvykus skili
mui, šis signataras buvo ne 
parlamento vadovo Vytauto 
Landsbergio šalininkų pusėje. 
„Manyčiau, kad laikas gydo, 
laikas visagalis", sakė J. Liau-
čius, nedrįsęs pareikšti konk
rečios nuomonės, ar šis jo gy
venimo istorijos puslapis ne
sutrukdys užimti valstybės 
kontrolieriaus postą. 

Rusų netenkina perspektyvos 
Lietuvos nafto ūkyje 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Rusijos naftos susivienijimo 
„LUKoil" nepatenkina mažes
nis nei bet kuriam kitam akci
ninkui priklausantis ^Mažei
kių naftos" akcijų paketas. 

„Mums nesvarbu, kiek 
turėsime Mažeikių naftos" 
akcijų — 10 ar 19 proc. Nė vie
na save gerbianti Rusijos naf
tos bendrovė jokiu naftos tie
kimo garantijų neduos", dien
raščiui „Respublika" pareiškė 
bendrovės „Northern Europe 
LUKoil Investbolding" atsto
vas Lietuvoje Ivan Paleičik. 

Anot jo, jei „Williams" pir
majame rate gaus 33 proc., o 
vėliau — 51 proc. „Mažeikių 
naftos" akcijų, kaip numatė 
Valstybes gynimo taryba, ilga
laikiam bendradarbiavimui 
bus užkirstas kelias. 

Po gynimo tarybos posėdžio 
buvo paskelbta, kad Rusijos 
naftos tiekėjams pirmajame 
rate būtų parduota 10 proc., o 
vėliau — iki 19 proc. Lietuvos 
naftos susivienijimo akcijų. 

„Mūsų nieką? nesupras, jei 
norėsime sudaryti sandorį, ne
turėdami kontrolinio paketo 
arba bent nebūdami lygia
verčiai bendrininkai", kalbėjo 
I. Paleičik. 

„LUKoil" ir jai pavaldi įmo
nė „NIKoil" prieš mėnesį pa
teikė pasiūlymų Lietuvos 
Ūkio ministen.ai, kokiomis 
sąlygomis Rusijos naftos ben
drovės gali daly* auti Lietuvos 
naftos versle. Vienas jų ben
dradarbiavimo projektas nu
mato prie Mažeikių naftos 
perdirbimo gamvklos prijungti 

naftos versloves ir steigti 
naują tarptautinę bendrovę. 
„LUKoil" ir „NDSoil" susivie
nijimas pageidauja 33 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų. 

Šią savaitę Rusijos kuro ir 
energetikos ministerija pas
kyrė „LUKoil" Rusijos naftos 
žaliavos koordinatore Būtin
gės naftos terminalui. Nuo 
Šiol Rusijos bendrovė ^Jukos", 
jau eksportuojanti žaliavą per 
Būtingę, turės tranzitą per 
Lietuvą derinti su „LUKoil". 

(BNS) — Po patikrinimo buvo 
nuspręsta Vilniaus universite
tui (VU) ir Viešojo administra
vimo institutui neskirti pa
talpų Kongresų rūmuose. 

Premjero Rolando Pakso su
daryta specialistų komisija 
nagrinėjo Vilniaus centre ša
lia vyriausybės esančių Kon
gresų rūmų teisinę padėtį, 
vertino jau atliktus statybos 
darbus ir lėšų panaudojimą. 

Valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministras Sigi
tas Kaktys antradienį sakė. 
kad po patikrinimo nuspręsta, 
jog Kongresų rūmus reikėtų 
naudoti simpoziumams ir kon
ferencijoms rengti. Pasak S. 
Kakčio, šiais rūmais galės 
naudotis ne tik vyriausybė. 
bet ir Seimas. 

S. Kaktys tvirtino, jog tokios 
pat nuostatos dėl Kongresų 
rūmų naudojimo laikosi ir 

Lietuvos komunistai buvo 
Maskvos marionetėmis 

Maskva, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Šaudyti į beginklius žmo
nes Vilniuje įsakė Rusijos ge
nerolai Viačeslav Ačialov ir 
Valentin Varenikov, kurių 
rankose Lietuvos komunistų 
partijos vadovai buvo nieko 
nereiškiantys asmenys, Rusi
jos laikraščiui „Obščiaja gaze-
ta" pareiškė buvęs Lietuvos 
Krašto apsaugos departamen
to direktorius Audrius Butke
vičius, kalbėdamas apie 1991 
metų sausio įvykius. Tai, pa
sak jo, įamžinta vaizda
juostėje, kuri perduota į Lietu
vos prokuratūrą. 

4 Lietuvos komunistų lyde
rius jie žiūrėjo kaip į mario
netes. Anie tokie ir buvo. Jų 
reikšmė įvykiuose prie televi
zijos bokšto — labai menka", 
sakė A. Butkevičius. 

V. Varenikov, buvęs SSRS 
ginkluotųjų pajėgų sausumos 
kariuomenės vyriausiasis va
das, Valstybinio nepapra
stosios padėties komiteto 

(GKPČ). mėginusio 1991 metų 
rugpjūtį Maskvoje surengti 
pučą, narys- dabar yra Rusijos 
Valstybės Dūmos deputatas, 
priklauso komunistų frakcijai. 

V. Ačialov. buvęs oro desan
to kariuomenes vadas, 1991 
m. sausį vadovavo sovietinės 
kariuomenės operacijai Vil
niuje, per kurią žuvo begin
kliai miesto gyventojai. Vėliau 
V. Ačialov dalyvavo įgyven
dinant GKPČ planus, buvo 
Rusijos aukščiausiosios tary
bos deputatas. 

1993 metų spalį, per gin
kluotą susirėmimą Maskvoje. 
V. Ačialov maištininkai pa
skyrė gynybos ministru, ir jis 
vadovo Ostankino televizijos 
centro puolimui, kurio metu 
žuvo daue ginkluotų V. 
Ačialov žmonių. 

Dabar V. Ačialov yra vienas 
Rusijos prokomunistinės kari
ninkų sąjungos vadų ir šių 
metų gruodi ketina kandida
tuoti į Valstybes Dūmą. 

Be to, komisija po patikrini
mo rekomendavo baigti rengti 
projektinę ir sąmatinę doku
mentaciją atskiriems rūmų 
padaliniams — automobilių 
aikštelei, mokomajai ir klubi
nei rūmų dalims. 

Kongresų rūmų reikalų pa
tikrinimas buvo atliktas, sua
bejojus šių rūmų paskirtimi. 
1983 m. pradėjus statyti 
rūmus greta tuometinio Lietu
vos komunistų partijos centro 
komiteto pastato, juose buvo 
planuojama įrengti partijos 
politinio švietimo namus. 
..Vėliau buvo neaišku, kokia 
turėtų būti Kongresų rūmų 
paskirtis, o statyba tuo tarpu 
vis tiek buvo tęsiama", sakė 
valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministras. 

I Kongresų rūmus be VU ir 
Viešojo administravimo insti
tuto buvo ketinama įkelti Gin
taro Rinkevičiaus vadovau
jamą simfoninį orkestrą. Anot 
ministro, dėl Kongresų rū
muose jau įsikūrusio orkestro 
nesiginčijama. 

1997 m. tarp vyriausybes ir 
Vilniaus universiteto buvo ki
lęs konfliktas, kai Gedimino 
Vagnoriaus ministrų kabine
tas panaikino ankstesnįjį vy
riausybes sprendimą rūmus 
atiduoti simfoniniam orkes
trui bei Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių institu
tui ir perėmė rūmus į vyriau
sybės balansą. 

1998 m. šis sprendimas 
buvo pakeistas, ir rūmai ati
duoti mokslo ir meno reik
mėms. 

KALENDORIUS" 
Rugsėjo 4 d..- Germane. Girs-

tautas. Ida. Moze. Rimantas. Roza
lija Rože>. 

Rugsėjo 5 d.: Barter.is. Bertius. 
Dingaile, Erdenis. Justina. Laury
nas. Stanislava Stase). 

Rugsėjo 6 d.: Beata, Faustas. 
Kantigirdas. Kantvile, Tautene. 
Vaištautas 

Rugsėjo 7 d.: Bartas. Barte. 
Gilbertas. Palmyra, Pulchrnja. Re
da 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ATEITIS — TAI ĮSIPAREIGOJIMAS 

Šią vasarą yra minima 10 
metų sukaktis, kai Lietuvoje 
atsikūrė ateitininkai. Ta pro
ga kalbuosi su vienu iš ateiti
ninkų atkūrimo Lietuvoje ini
ciatorių, ypač aktyviai veiku
siu 1989-1993 metais , vil
niečiu Vytautu Toleikiu, pa
staruoju metu dirbusiu 
PHARE pilietinės visuomenės 
programos mokymo specialis
tu. V. Toleikis yra katali
kiškos laidos „Iš tiesų, iš 
tiesų" bendradarbis, Kolpingo 
draugijos valdybos pirminin
kas, Pilietinių iniciatyvų cen
tro valdybos narys, lituanis
tas, etikos mokytojas. Taigi 
kalbamės apie atei t ininkus ir 
apie Bažnyčios ateitį Lietuvoje 
apskritai. 

Ateit ininkų pradin inka i 
— P. Dovydait is , S. Šal
kauskis ir kiti b u v o ugnin
gos asmenybės, kur ianč io s 
ir įžvelgiančios n a u j u s da
lykus. Ar jų idėjos ir min
tys š iandien vis d a r yra ak
tualios? 

Mano galva, S. Šalkauskio 
palikimas šiandieniniam Lie
tuvos katalikui y ra sunkiai 
įkandamas. Kadangi viskas 
parašyta akademine kalba, 
medžiagos yra be galo daug. 
Aš asmeniškai nepažįstu nė 
vieno Lietuvos kataliko, kuris 
būtų perskaitęs visą S. Šal
kauskio palikimą. 

Amerikos atei t ininkai S. 
Šalkauskio ateitininkiškos 
ideologijos taip pat negalėdavo 
įkąsti, nes, gyvenantiems ne 
lietuviškoje aplinkoje, seno
viška, sudėtinga kalba para
šyti šie tekstai sunkokai su
prantami. Todėl ateitininkai 
ten labiau remdavosi Juozo 
Girniaus bei Antano Maceinos 
raštais. Bet tai nėra esminiai 
dalykai. P. Dovydaitis buvo or
ganiška asmenybė, kilusi iš 
kaimo, S. Šalkauskis — inteli
gentas kalbėjęs su mama len
kiškai. Bet abiejų principai 
buvo tie patys. Mechaniškas 
taikymas to, kas buvo pasaky
ta 1911 metais, yra netikęs. 

Vienas iš ateitininkų prin
cipų yra katalikiškumas. Ka
talikiškumą reikia priimti II 
Vatikano mokymo šviesoje. Su 
šituo dalyku ateitininkai, pa
dedami ir išeivijos ateitininkų, 
yra susidoroję, tai — j au pra
eitas etapas. Bet pradžioje 
buvo keistų reakcijų. Tau
tiškumo principas taip pat 
turi būti iš naujo įvertintas. 
Šiandien be galo svarbu ak
centuoti pilietiškumą, o ne 
tautiškumą. Tautiškumas buvo 
labai aktualus XDC-ame šimt
metyje ir šio amžiaus pra
džioje. Buvo būtina atsiriboti 
nuo lenkų ir kitų tautų ku
riant savo tautinę valstybę. 
Pagal ateitininkų nuostatas, 
kitos tautos žmogus negali 
stoti į katalikišką organiza
ciją. Vilniuje buvo kitos tau
tybes ateitininkų, nes čia to 
principo paraidžiui nebuvo lai
komasi. Tarp išeivijos ateiti
ninkų yra ir mišrių šeimų. 
Principai yra senstelėję, reika
lingi naujo aiškinimo. Kaip ir 
ateitininkų himnas, kur is ati
tiko to meto kalbėseną. Pa
vyzdžiui, himno žodžiai: „tilkit 
nutilkit, kurie prieš Dievybę 
bandėt kovoti jėga ir slapta" 
— juk šiuo metu su pasauliu 
niekas tokia kalba nepolemi
zuoja. Šnekama ir diskutuoja
ma švelniau, tolerantiškiau. 

Petras Plumpa savo laiku 

„Caritas" žurnale yra pateikęs 
mintį, kad tautiškumą reikėtų 
keisti pilietiškumu. Turime 
valstybę ir pirmiausia yra 
svarbu, kad žmonės jaustųsi 
piliečiais, po to — tam tikros 
tautos atstovais. 

Inteligentiškumo principas 
tam tikru metu buvo irgi ne
nuryjamas kąsnis, jo bijota. 
Manyta, kad inteligentišku
mas apribos ateitininkų orga
nizaciją. Inteligentiškumas 
neteisingai buvo tapatinamas 
su elitiškumu. Dar S. Šal
kauskis kalbėjo, kad inteli
gentas visų pirma yra žmogus, 
kuris jaučia atsakomybę už 
visuomenę, už tautą, valstybę. 
Tai yra žmogus, pasiryžęs au
kotis vardan šviesių, taurių 
ir kilnių idealų. 1989-1993 
metais lietuvių ateitininkai 
inteligentiškumą ignoravo. 
Ateitininkai tarsi nebuvo įpa
reigoti skaityti knygų ir 
mėginti besiugdant patekti į 
modernų pasaulį bei daryti 
jam įtaką. 

Ir šiandien girdime, kad te
levizija yra nekrikščioniška, 
kokios yra tos privačios radijo 
stotys, kokia spauda. Tad pa
tys katalikai inteligentai ir 
užimkite jų vietas, įneškite 
krikščionišką dvasią į šias sri
tis. Niekas nedraudžia, yra 
konkurencija, bet dabar juk 
nebesušuksi himno žodžiais 
„tilkit, nutilkit..." Yra didelė 
problema, kad Lietuvos katali
kai nesugeba visuomeninių 
reiškinių aiškinti krikščio
niška dvasia. 

Sakoma, kad 90 proc. Lietu
vos gyventojų yra katalikai. 
Mano galva, dauguma kata
likų laikosi socialdemokrati
nių pažiūrų, net mūsų krikš
čionys demokratai labai daž
nai deklaruoja socialdemo
kratų idėjas — visiems po ly
giai, valstybė visais rūpinasi 
ir panašiai. Katalikiškas so
cialinis mokymas neneigia vi
sų tų dalykų, nepalaiko žvė
riškos ir nesveikos konkuren
cijos. J i s teigia sveiką konku
renciją, turtinius santykius, 
pagrįstus darbu, iniciatyva, 
darbštumu. Jei daugiau ir 
išradingiau dirbama, galima 
ir turėti daugiau. 

Vieną nepriklausomybės 
deš imtmet į jau pragyve
nome, tač iau per tą laik
metį krikščioniška dvasia 
gana menkai ve ikė gyve
nimą. Koks, jūsų manymu, 
bus k i tas dešimtmetis? 

Ateitininkai yra gana aktyvi 
visuomenės dalis. Ir aš tuo 
džiaugiuosi. Reikia dirbti. Lie
tuvos katalikai pasitenkina 
savo sekmadieniniu „prisire
gistravimu" bažnyčioje, bet to 
neužtenka. Jei ateityje norime 
matyti Lietuvą krikščionišką, 
reikia solidarizuotis ir dirbti. 

Niekas savaime neateina. 
„Stenkis, ir Dievas padės", — 
sako sena lietuviška patarlė. 

Žinau, mums nepatinka Lie
tuvos žiniasklaida. Ką daryti, 
kad ta žiniasklaida būtų ki
tokia? Kodėl „Panelės", „Au
sies" ir visų kitų pasaulietinių 
leidinių tiražai žymiai didesni 
nei katalikiškos spaudos? O ar 
taip yra ne todėl, kad ji 
neįdomi'' Nebijokime sau to 
pripažinti. Lietuvos katalikai 
dar nėra įsisąmoninę to, kad 
jie gyvena moderniame pasau
lyje, kuriame egzistuoja tam 
tikros taisykles. Veikia konku
rencijos taisykles, ir tenka a t 

umm i. 
Š.m. liepos 23-25 d. Kaune vykusioje Ateitininkų federacijos atsikūrimo dešimtmečiui pažymėti konferencijoje 
,,Ateitis gimsta dabartyje- paskaitos klausosi dr. Arvydas Žygas, prelatas Lionginas Vaičiulionis, arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius ir kun. Robertas Grigas. Ant: y eilėje už dr. Žygo — Ateitininkų Šalpos fondo valdybos 
narys dr. Vaclovas Šaulys iš Čikagos. 

sidurti rinkos orbitoje. Reikia 
iš naujo evangelizuoti visuo
menę, eiti į ją ir taikyti šiuo
laikines priemones. 

Ar Lietuvos Bažnyčia pa
kankamai analizuoja Vi
suotinės Bažnyčios patirtį 
pasaulyje, ar . mokosi iš 
klaidų ir priima tuos da
lykus, kurie ten sėkmingai 
veikia? 

Aš, kaip Katalikų Bažnyčios 
Lietuvoje narys, to viešai 
klausiu Vyskupų konferenci
jos: kokią ji mato ateities 
Bažnyčią? Ką ji galvoja diegti 
kitame tūkstantmetyje? Vo
kietijoje Bažnyčia yra išvys
čiusi plačią socialinę veiklą, 
kurią reikėtų pritaikyti ir Lie
tuvoje. Prancūzijoje dvasingu
mas labiau akcentuojamas, 
kuriasi mažos bendruomenės. 
Mano galva, pačioje Katalikų 
Bažnyčioje yra didelis susve
timėjimas. Aš kol kas nema
tau jokių energingesnių žings
nių, parapijų klebonai per 
mažai dirba, neįvertina. Va
karų Bažnyčios patirties. 

Galbūt r e ikė tų socia l inę 
Vokietijos Bažnyčios pa
tirtį, Prancūzi jos bendruo
menių dvas ingumą sujung
t i su L ie tuvos Bažnyčios 
patirtimi? O sudėję tik ta i , 
k a s te ig iama, s u k u r t u m e 
mums t inkan t į va r ian tą . 

Lietuvos tikinčiųjų gyveni
me kančios buvo daug, bet 
nenorėčiau per daug jos su
reikšminti. Prancūzijos katali
kai yra akcentavę mūsų Baž
nyčios kankinystės patirtį. 
Bet nereikėtų absoliutinti, juk 
toli gražu ne visi katalikai 
buvo disidentai. Tokių buvo 
tik maža dalele. Tad nereikėtų 
to laikyti visuotiniu reiškiniu. 
Kai kurie kunigai gražiai 
dvasininko darbą dirbo apsiei
dami ir be saugumiečių dė
mesio. Bet bėda ta. kad kuni
gai, kurie tada buvo pasyvūs 
ir dabar darbštumu nepa
sižymi. Jie yra linkę gyventi iš 
tos saujelės disidentų divi
dendų. Dalis kunigų nori būti 
vertinami ir gerbiami už tai. 
ką ne jie. o kiti kunigai pa
dare. Aš asmeniškai pažįstu 
daug kunigų ir galiu pasakyti 
drąsiai, kad daugelis jų tikrai 
nepersidirba. 

Šventa jame Raš te sako
ma: „Kas moka d a ry t i gera 

ir nedaro , t a s n u s i d e d a " . 
Ar š i a n d i e n t a r p drung
nųjų k a t a l i k u n ė r a ak
t u a l i a u s i a p a s y v u m o n u o 
dėmė? 

Tai subth-.- dalykas. Reikia 
daugiau krikščioniško egzis
tencializmo. Dievas reikalauja 
iš mūsų ne tik nieko neveikti 
— taip ner.^-įdedant, bet rei
kalauja veikiančios krikščio
nybės. Moka Lietuvos katali
kai pasigiri:, koks jis buvo di
sidentas, tiksliau ne jis, o jo 
kaimynas. Tie kunigai tingi
niai — nebijau šito žodžio — 
labiausiai ir žlugdo Bažnyčią. 
Atrodo, kad viską padaro, 
tačiau iš t:esų nieko daugiau 
negu reiki: suja būtiniausios 

HAMILTONIEČIAI 
NESNAUDŽIA 

Hamiltor.o Prezidento A. 
Stulginskį kuopa šiemet tu
rėjo k e t u n j s j aun ius . Veiklos 
metus pradėjome rugsėjo mė
nesį ir baigėme gegužės mė
nesį. Mūsų globėja buvo Feli
cija Gudinskienė. Mes susi
rinkdavom kas dvi savaites. 

Turėjome Ateitininku mugę, 
kurioje mūsų darbas buvo pa
ruošti žaidimus vaikams ir 
juos pravesti. Paruošėm tris 
žaidimus. Tas darbas buvo 
smagus! 

Buvo paskutinieji metai Pet
rui Vaičiūnui ir Just inui 
Trumpickui. J i e mokėsi pa
ruošti ir pravest i susirinki
mus. suMpažįstant su pen
kiais principais. J ie tai įdo
miai padarė. 

Prieš Kalėdas taupėme savo 
pinigus ir juos panaudojom 
nupirkti :naistą neturintiems 
žmonėm;- Hamiltone. 

Velykoms padarėme dova
nėlių ir aplankėme senelius 
prieglaudoje. 

Metus užbaigėm puota, ku
rioje turėjom įgyvendinti mū
sų penkis principus. 

Darbeliai buvo priderinti 
kiekvienam principui. 

Buvo darbingi metai. Vasarą 
pailsėsim smagiai atostogau
dami. Mokslo metams pra
sidėjus vel susirinksim pradė
ti naujus veiklos metus. 

Garbė Kristui] 
V i n c a s Gudinskas 

pareigos. Tokia padėtis veda į 
visišką Lietuvos sekuliariza
ciją. Mūsų kunigai dažnai 
bara žmones už įvairias nuo
dėmes, bet labai retai — už 
pasyvumą. Apie tai reikia 
daug kalbėti. Ir reikia liautis 
save maitinti iliuzijomis, kad 
katal ikų Lietuvoje yra daugu
ma. Mes patys save apgau
dinėjame. Tikrų katalikų Lie
tuvoje tėra gal 10 procentų. 
Pirmiausia reikia tai suvokti 
ir imtis konkrečios veiklos. 

Juozas Dapšauskas 
Iš XXI amžius Nr. 57 

1999.07.23 

• Savianalizė nuveda 
išpažinties. 

prie 

DR. VIUJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų 
gydymas, chiropraktika.manualinė 

terapija, akupunktūra. 
7271 S. Hariem, Bridgeview, IL 

60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus. 

U 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kadzie Ave. 
Chicago.IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstethcs & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

650-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLODKA PA-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

6222 S.PutasM Rd. Chicago, 
IL 60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 5 2 7 6 
Valandos susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main S t 
Matteeeon.IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 S t 
TWey Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 706-240-0067 arba 700-2404581 
8448 S. Puiaakl Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAK5EV1ČIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab 773-582-0221 

Valandos susitarus 

Hamiltono. Kanadoj* l'r, /:'if>nta \ -• įlįpnalrio l U ' M n m k u kuopos j a u -
n::n ir nwkMi-i\ . n , i ; ku:' .! I,;.u.' ,. r .Į- \ | 

DR DALIA JODWALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Ave., Ste. 201 
'.Knrsai gatves nuo Good Samarltm tgonnės) 

Downars Grove. IL 60515 
Tei. 630-960-3113 

VUnpos susitanjs 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weat Ave. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos tcasdfcn. išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaJter St , Lemont IL 60439 
1301 CopperSeki Ave., Suite 113, 

Jo ie t lL 60432 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HfcfcotyHfe 

Tel. 706-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDtCALCUNIC 
15505-127 St . Lemont IL 60439 
Priklauso Palos CommunUy Hosptal 

SKver Cross Hosprtal 
Valandos pagal susitarimą 

Tat 630-257-2265 

Canfac Dmgno*a, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
T e i 773-O6-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO, IL 60652 
Ta i 773-736-1540 art* 773434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeidknų darbovietėje ir sporte bet 

kt vietų skausmo gydymo specialistai 
Chteago: 312-726-0800 

East Dundės: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
EBc Grove^847-718-1212 

ir UbertyvMs 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weetcheater.IL 60154 

Tei. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Ave. 

Vai.: antrd 2-4 v.p.p. if ketvd 2-5 v.p.p 
5a*td\ pagal susitarimą, 

Kabineto tai. 773-776-2860 
Namų tai. 706-446-5645 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 8 1 7 W . 8 3 S t . B u r b a n k . I L 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St . Chteago. IL 
Tel. 773-736-5656 

4707 S. GMbert. La Grmnge, IL 
Tel. 706-362-4487 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-566-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 Waet63rd Street 

Vai ptrmd ir ketvd 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lftwn, IL 
Pirmas apyl. su Nortnvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 706422-6260 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką. Vai. susitarus, arba ne: 
pirmd. 11-7. antrd. 9-5, treod 
10-6, penktd. 10-4. kas antrą 
sefttd 10-2.1443 Š. 50 Ave., 
Cicero, IL Tel. 708-652-4159. 

DR. JOVTTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hickory Hills, IL 
Tel. (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 5 9 8 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chteago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MerJcal Center 

10400 75 St. Kenosha, Wl 53142 
(414)697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKILJ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Towerl ,Suite3C 

Oovmers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rkjgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 6 2 2 
4149W.63rd . St. 

Tel . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 0 9 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTL) GYDYTOJAS 

Center forhelp. 
1200 S. York,Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos susitarus 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 st Ave. (219) 947-5279 
HebarUN 46342 Fsx (219) 947-6236 

NUOLE STANKEVIČIŪTE, M.D. 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jusu patogumui 
Hory Crose Profeesional PevIRon 

3 tl. South 
Lithuanian Pkua Ct. at CaMomit Ave. 

Chteago. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

http://Chicago.IL
http://Matteeeon.IL
http://Weetcheater.IL
http://4817W.83St.Burbank.IL


Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Egle Paulikienė 

•Rudeniui artėjant, Tur
kijos vadovybė stengiasi 
žemės drebėjimo ištiktiems 
parūpinti pastoges. Šiuo metu 
žuvusiųjų yra daugiau 16.600 
asmenų, tūkstančiai dingę, o 
benamių per 600.000. Po pa
grindinio drebėjimo vyko dar 
1,000 mažesnių drebėjimų ir 
mokslininkai rado staigų pak
rančių nusmukimą. — čia 
daugybe pastatų pateko po-
vandeniu. <WSJ) 

•Prez identas W. Clinton 
žada suteikt i amnestiją 
šešiolikai puertorikiečių 
teroristų grupes FALN narių, 
nuteistų kalėti įvairius termi
nus. Jie sudaro branduolį or
ganizacijos, atsakingos už 100 
sprogdinimų. kurių metu 
žuvo šeši asmenys ir daugybė 
buvo sužeistų. Po minimų as
menų sulaikymo, sprogdini
mai liovėsi. FBI, Bureau of 
Prisons, JAV prokuroro būsti
nė ir žuvusiųjų giminės ragi
na prezidentą teroristų nepa
leisti. Clinton kritikai ir žu
vusiųjų giminės teigia, kad 
amnestijos sprendimas buvo 
politinis — būsimuose N.Y. 
Senato rinkimuose pritraukti 
kandidatei Hillary Clinton 
New Yorke gyvenančių puer
torikiečių balsų. •WSJ. Fox 
news) 

•Kitą savai tę Jungt inės 
Tautos (JT) s v a r s t y s kas 
svarbesni — paukščiai ar 
žmonės . JT Aplinkos progra
mos nariai susirinks nu
spręsti, ar visame pasaulyje 
uždrausti vabzdžius nuodi
jančio chemikalo DDT varto
jimą. Kadangi DDT purški
mas gali būti pavojingas 
paukščiams, aplinkos apsau
gos rėmėjai sėkmingai už
draudė jo vartojimą daugelyje 
pasaulio kraštų. Tačiau DDT 
yra pigiausias ir lengviausias 
būdas išnaikinti maliariją 
skleidančius uodus. Tam tiks
lui jo daug nere ik ia— kiekis, 
kuris 1968 m. JAV-ose buvo 
naudojamas purkšti 100 akrų 
ūkį, užtektų metams apsaugo
ti visą Guyana nuo maliarijos. 
Tačiau dauguma nepasiturin
čių kraštų, norėdami išvengti 
nemalonumų su Vakariečių 
aplinkos apsaugos grupėmis, 
nebegamina ir nebenaudoja 
DDT. Pastaruoju metu 2.7 
mln. asmenų kasmet pasau
lyje miršta nuo maliarijos, o 
500 mln. chroniškai suserga. 
Paliovus naudoti DDT, malia
rijas atvejai padvigubėjo Para-
guay. Peru ir Bolivijoje, o 
Pietų Afrikoje jie padidėjo 
penkiskart, ir dabar Pietų Af
rikoje daugiau žmonių miršta 

nuo maliarijos negu nuo 
AIDS. Gydytojų ir mokslinin
kų grupė Malaria Foundation 
International laišku kreipėsi į 
JT delegatus, prašydami 
neuždrausti DDT, kol jam 
nėra pigaus pakaitalo. (WSJ) 

•Rugsėjo 1 d. suėjo 60 m. 
nuo Antro pasaulinio karo 
pradžios Europoje, kai Hitle
ris puolė Lenkiją. Šia proga, 
JAV spaudoje du profesoriai 
(Tale U. ir West Point) pri
statė savo naują knygą — 
,.Kol Amerika miega"', lygin
dami dabartinę JAV padėtį su 
Anglijos prieš pat Antrąjį 
karą: abiejų kraštų karinis 
stovis susilpnėjęs, užsienyje 
įsipareigojimai papildomai 
nuslopinę karinių jėgų pasi
ruošimą, o kariuomenės reika
lams lėšos mažinamos, nes 
pasaulyje neva nesą rimtų 
priešų. Pasak profesorių, JAV 
ignoruoja Iraką, Korėją, Ki
niją bei Rusiją, taip pat kaip 
anų metų Anglija nekreipė 
dėmesio į Vokietiją, Italiją, 
Japoniją. Tuo tarpu Baltieji 
rūmai pripažįsta, kad šiuo 
metu JAV nepajėgtų tuo pačiu 
metu " kovoti dvejuose fron
tuose, ir negalėtų Persijos 
įlankos karo pobūdžio užmojo 
laimėti. (WSJ 

•Clevelande moklyklų 
„kvitu" programos rėmėjai 
sulaukė trumpalaikio laimė
jimo. Praėjusią savaitę pro
gramą blokavęs federalinis 
teisėjas, susilaukęs daug kri
tikos, sutiko leisti programai 
veikti iki semestro pabaigos. 
'!Fox news) 

•Venezueloje ekonominė 
padėt is negerėja, o užsienio 
investuotojai būkštauja dėl 
neaiškios politinės padėties. 
Prez. Chaves paskyrė artimą 
savo rėmėją vadovauti krašto 
naftos monopoliui, kuris pra
eityje Venezuelą išgelbėjo nuo 
ekonominių bėdų. Kongresas 
žada vėl susirinkti, nors pre
zidento Chavez valdoma 
asemblėja jį uždarė. (WSJ) 

•Meksikos didžiajame 
UNAM universitete šimtai 
studentų streikuoja, ardydami 
tvarką ir trukdydami paskai
tas. Cituodami marksistinius 
principus, streikuotojai pro
testuoja prieš u-to sprendimą 
pakelti mokslapinigius nuo 
dvejų centų iki 200 dol. į me
tus. Įsteigtas 1553 m., UNAM 
ilgą laiką buvo aukščiausio ly
gio u-tas; šeši Meksikos pas
kutinių devynių prezidentų 
yra absolventai. Tačiau pas-

• taruoju metu išsivystė tar tum 
du universitetai — vienas 
tebėra aukščiausio lygio, pa-

Danutė Bindokienė 

Ateitininkų atsikūrimo Lietuvoje dešimtmečiu: paminėt: 
Lietuvos Seimo narys Algirdas Patackas, rašytojas Viku i 
tautas Dambrava. 

,nferencijoje susitikę įspūdžiais dalinasi (iŠ kaires) 
s Alekna ir Lietuvos ambasadorius Venezueloje Vy

ruosiantis gydytojus, inžinie
rius, ir kt., o kitas UNAM yra 
žemo lygio u-tas. kuriame 
propaguojamas marksizmas, 
ir kurio absolventai neranda 
darbų. 'Vv'SJ) 

• M ė n e s i u s tęsės i grasini
mai ne įve ikė 430,000 East 
Timor balsuotojų, kurių 90r<-
99% dalyvavo balsavime dėl 
nepriklausomybės nuo Indon
ezijos. Tačiau pradėjus skai
čiuoti anketas , prasidėjo 
smurtas . Keturi asmenys žu
vo ir šimtai nepriklausomybę 
remiančiujų buvo užpulti. 
Visi iš East Timor išvažia
vimo punktai dabar milicijų 
užblokuoti, o Indonezijos vy
riausybe kaltina balsavimą 
pravedusias Jungt ines Tautas 
anketų sukeitimais ir kitais 
balsavimo nelegalumais. Spė
jama, kad dauguma balsavo 
už nepriklausomybę. IWSJ) 

• P e r u va ls tybės „Švie
č iančio tako" teroris tų va
das, apkal t intas krašto 
išdavyste, buvo nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos. (WSJ) 

•Pr ince ton u-to tyr imai 
nustatė, kad po kai kurių 
smegenų baltymų pakeitimo 
pelėms, jos tapo gudresnės ir 
ilgiau atsiminė. Tyrimų rezul
tatai bus pritaikyti vaistų bei 
terapijų išvystymui. 'WSJ) 

•Kolumbijoje sukilėl iai 
užėmė e lektros j ė g a i n ę ir 
pagrobė 100 įkaitų. Tai įvyko 
visuotinio streiko pirmą die
ną, kai streikavo 1.5 mln. dar
buotojų. <WSJ) 

•Hit ler io sekretor iaus 
Martin Bormann pelenai 
buvo išbarstyti Baltijos jūroje. 
Praėjusiais metais jo palaikų 
tapatybė buvo nustatyta, o 
vokiečių vyriausybė bijojo, 
kad palaikų laidojimas pri
trauks jaunų nacių. 'WSJ) 

•Detro i te valdiškų mo
kyklų mokytojų s tre ikas 
nudelsė valdiškų mokyklų 
mokslo metų pradžią. 

SURASTI „ARMIJOS KRAJOVOS" 
ARCHYVAI 

Karo metais Lenkijoj su
sikūrė patriotine ::nkluota po
grindžio organizacija „Ar m ' J a 

Krajova" (Kraš: kariuome
nė). Kurį laiką v •••kusi Lenki
joj, ji perkėlė savo veiklą ne 
tik į Vilniaus k: <štą, bet tu
rėjo savo skyrių.- ir kitose Lie
tuvos vietose. Pavzdž iu i . AK-
os ketinimą okuj, .oti visą Lie
tuvą, rodo ir tai. kad Kaune, 
Ukmergėje ir Panevėžy buvo 
ginkluojami jos būriai. Jos 
tikslas — ginti !enkų impe
rines ambicijas net neven
giant ginkluotų -usirėmimų. 
AK veikimas buvo ypač nu
kreiptas — prieš lietuvius. 
Lietuviai buvo žudomi ne tik 
Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje. 
..Lietuvos aido' (Nr. 118. 
1999.06.18) žiniomis, AK ak
tyvistai Vilniaus krašte nužu
dė apie 1,000 lietuvių, o Balta
rusijoje — 3.000!! 

Apie Armijos Krajovos kru
vinus darbus Lietuvoje jau 
išleistos dvi knygos. 1995 m. 
išleista istorinė knyga .Armija 
Krajova Lietuvoje", o neseniai 
Vilniuje pasirodė antroji vei
kalo dalis: ją išleido „Vilnijos 
draugija" ir Lietuvių politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga. 
Ją sudaro 9 istoriniai straips
niai ir lietuviu pogrindžio, Ar-

• Kaunas . Gegužės 31 d. 
Kauno arkny-kupijos Jauni
mo centre vyk'- Lietuvos jau
nimo centru koordinacinis 
susi t ikimas, kurio metu ap
tart i 2000-aisutis vyksiančių 
Lietuvos jaur.nno dienų orga
nizavimo klau.-imai. Susitiki
me dalyvavo 2900-ųjų jubilie
j aus komite".') sekretorius 
kun. R. Makr:/xas, ses. I. Ma-
rijošiūte ir risų vyskupijų jau
nimo centru a'-tovai. 

mijos Krajovos. nacių okupa
cinės valdžios, lietuvių savi
valdos ir policijos dokumentai. 

Pasak „Lietuvių aido", kny
gą rašyti paskatino Bernardi
nų vienuolyno sienoje aptikti 
AK archyvai. Jie buvo rasti, 
restauruojant vienuolyną. 
Restauravimo vadovas 'gerai, 
kad — lietuvis!; rastus doku
mentus kurį laiką paslėpė ga
raže, bet. baimindamasis, kad 
jie gali patekti į netikusias 
rankas ir pradingti, vėliau 
perdavė Seimo nariams J. 
Dringeliui. R. Ozolui ir S. Pe
čeliūnui. Armijos Krajovos do
kumentai atsirado Bernardi
nų bažnyčioje turbūt dėl to. 
kad bažnyčios kunigai — vie
nuoliai buvo Armijos Krajovos 
nariai. Rasta daugiau kaip 
2.000 dokumentų, iš kurių 14 
kaip tik skelbiami vienoje šių 
knygų apie AK. Rasti doku
mentai patvirtina, kad AK 
stengėsi lenkinti visa Lietuvos 
pakraštį, net ir tose vietose, 
kur nebuvo lenkų. Iš doku
mentų aiškėja, kad AK sekė 
Vilniaus krašto gyventojus, 
ypač buvo sekami lietuviai — 
savivaldybės darbuotojai, po
licininkai, mokytojai ir net ku
nigai. Visi jie turėjo būti s u 
naikinti" arba bent „nuteisti". 
Dokumentai įrodo, kad AK, 
siekdama savo tikslų, ne tik 
žudė. piešė, bet 'vokiečių oku
pacijos laikais) bendradarbia
vo su naciais. 

Pasak, minėtos knygos auto
riaus, tyrinėjimo laukia KGB 
archyvai, kuriuose yra žinių ir 
apie Armiją Krajova. 

Deja, knyga .Armija Krajo
va" nėra parduodama knygy
nuose — ją galima įsigyti tik 
Lietuvos Sąjūdžio knvgų kios
ke. 

LA. 

Sukaktis, kurią norisi 
pamiršti 

Šią savaitę (rugsėjo 1 d. 
suėjo lygiai 60 metų nuo An
trojo pasaulinio karo pra
džios, kai, Hitlerio neapykan
tos kurstoma, nacistines Vo
kietijos kariuomenė pradėjo 
Lenkijos invaziją. Nors Ame
rika, o taip pat 60 kitų pasau
lio valstybių, buvo giliai įsuk
ta j šio karo sūkurius, vis tik 
jo pradžios sukaktis nerado 
daug atgarsio didžiojoje žinia-
sklaidoje — spaudoje pami
nėta vos keliais sausais para
grafais. 

Galima sutikti, kad tai su
kaktis, kurią geriau pamiršti, 
bet vis tik Antrasis pasaulinis 
karas per ketverius savo truk
mės metus nusinešė daugiau 
kaip 50 milijonų žmonių gyvy
bių, o kiek medžiaginių nuos
tolių, kiek sugriautų gyve
nimų, kančių, išblokštų iš sa
vo namų gyventojų, niekas 
turbūt net nedrįstų skaičiuoti. 
Juo labiau, kad iš esmės ši 
baisioji žmonijos rykštė istori
jos puslapiuose galutinai nu
skandinta tik prieš kiek ma
žiau kaip dešimt metų, kai 
„raudonasis vakariečių sąjun
gininkas" — Sovietų Sąjunga 
pagaliau nusekė nacizmą į ne
būtį, o II pasaulinio karo gė
dingų paliaubų sutarties pasi
rašymu Stalino malonei palik
tos tautos atgavo laisvę. 

Vis tik Antrojo pasaulinio 
karo pradžios sukaktį kiek 
prasmingiau paminėjo Lenki
ja ir Vokietija, kurių valdžios 
atstovai susitiko Gdanske 
'anuo metu miestas vadinosi 
Dancigu) ant tilto per Oderio 
upę, pasikeitė rankų paspau
dimu ir šių dviejų valstybių 
draugystės pažadais. Nors 
tarptautinių draugysčių pa
žadai, kaip rodo istorija, yra 
labai t rapūs — ima ir su
dūžta, dar rašalui nuo su
tarčių nenudžiūvus, dar šiltų 
žodžių aidui nenutilus, bet 
galbūt šį kartą bus kitaip? 

Gdanske (arba Dancige) po 
ilgų komunistinio režimo de
šimtmečių subruzdėjo Solida
rumo sąjūdis, ilgainiui išju
dinęs pačius sovietų imperijos 
pamatus. Mes dar gerai pri
simename, kad į tą laisvėjimo 
srovę netrukus įsijungė Lietu
va, o po jos — ir kitos paverg
tosios valstybės. Vokietija taip 
pat turi būti šiom srovėm dė
kinga, nes jos rytų ir vakarų 
dalis turėjo galimybę susivie
nyti, nes šiandien Berlyną vėl 
gali vadinti vientisos valsty
bės sostine. 

Vokietija pažadėjo tvirčiau 
remti Lenkijos pastangas įsi
jungti į Europos Sąjungą, juo 
labiau, kad dabar abi jau yra 
tam tikra prasme „seserys", 

priklausančios NATO. Tačiau 
ne visi lenkai tiki gražiais Vo
kietijos vyriausybes žodžiais 
— per daug tautos atmintyje 
dar neužgijusių, arba tik ap
gydytų, žaizdų. Nepaisant , 
kad po Lenkijos invazijos, Hit
lerio grobuoniškos rankos j 
savo kišenę sušlavė vieną po 
kitos kone visas Europos vals- ' 
tybes. visur sėdamos mirtį ir 
sunaikinimą, tačiau lenkai 
pirmieji gavo .-u.-:pažinti su 
Trečiojo Reicho ateities vizija, 
kurioje nebuvo vietos jokiam 
žmoniškumui ar teisingumui. 

Lietuvai reikėjo dar laukti 
porą metų, kol vokiškasis na
cizmas pastatė savo koją jos 
žemėje. Visų pirma lietuviams 
buvo lemta paragauti raudo
nojo komunizmo rojaus vai
sių, kuriuos pasėjo 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Maskvoje pasi
rašytas Molotovo-Ribbentropo 
paktas. 

Šis šimtmetis pasižymėjo 
karų gausumu, tad, jeigu no
rėtume, rastume daug su
kakčių nuo jų pradžios, nuo 
pabaigos, tačiau pasaulinio 
masto karais vadinami du — 
vienas, kurio pradžios sukak
tis buvo š.m. rugsėjo 1 d. Per 
pastarąjį pusšimtį metų, kai 
Rytų ir Vidurio Europa buvo 
atskirta nuo likusio pasaulio 
geležine uždanga. Amerika 
daug kartų siuntė savo gink
lus ir karius į karo ugnį kone 
visuose mūsų planetos žemy
nuose. Šiandien su viltimi 
kalbama, kad galbūt paskuti
nis šio šimtmečio karas buvo 
Balkanų pusiasalyje su Jugos
lavija. 

Karinių pajėgų vadai ir poli
tikai drįsta tvirtinti, kad šis 
karas buvęs „svarus-", nes 
stengtasi išvengti civilių žmo
nių aukų. bombardavimai ir 
apšaudymai atlikti elektroni
nių įtaisų pagalba su nedide
liu pavojumi kariams. Jiems 
nereikėjo matyti savo darbo 
vaisių — pralieto kraujo, bom
bų sudraskytu kūnų. griuvė
sių. Atlikę skrydžius aukštai 
virš taikinių, kariai galėjo 
saugiai grįžti j kareivines ir 
ramiai užmigti... Kaip vienas 
jaunas kareivėlis išsireiškė: 
„Viskas atrodė nerealu, tary
tum koks kompiuterinis žai
dimas. Mums net nereikėjo 
taikyti, viskas buvo automa
tiškai padaryta". Žurnalistui 
aukštas kariuomenes parei
gūnas pasidžiaugė, kad atei
tyje karo eiga būsianti dar la
biau ..nuasmeninta", priešą 
sunaikins kiek galima 
mažiau susikruvinant rankas. 
O. rodos, reikėtų dėti daugiau 
pastangų taikai įgyvendinti... 

X 

KAIP AS BUVAU MINISTRU 
Nr.12 ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Tęsinys 

Paprastai visuomet prašydavo, kad to nesužinotų 
vietinė lenkiška valdžia — jos bijojo. Tėvus tuoj ėmė 
atkalbinėti nuo lietuviškų mokyklų Lenkų sąjungos 
veikėjai ir kai kurie kunigai <pvz. Butrimonių, Turge
lių). 

Reikia turėti galvoje dar ir tai. kad Pietryčių Lietu
voje kitakalbiams žmonėms labai trūksta informaci
jos. Vietomis pasienyje pvz., ŠarkaičiuoseAur numa
tėme steigti lietuvišką mokyklą) Lietuvos TV progra
mos nepasiekia. Lenkiškos vietines valdžios atstovai 
skleidė gandus, kad lietuviškose mokyklose bus moko
ma protiškai atsilikusiu lygiu, kad vaikams mokytis 
lietuviškai bus didelė trauma, kai kurių įmonių vado
vai net grasino atleisti iš darbo tėvus, jeigu jie užrašys 
vaikus į lietuviška mokyklą. Buvo organizuotas lenkų 
dėstomąja kalba mokyklų direktorių pasitarimas, ku
riame direktoriams įsakyta pasiekti, kad nei vienas 
mikrorajono vaikas neitų į lietuvišką mokyklą. Savi
valdybių antilietuvišką nusistatymą veikė Lietuvos 
lenkų sąjunga ir buvusių autonomininkų aktyvus da
lyvavimas savivaldybių veikloje, net Lietuvos Respub
likos seimo narys Janas Mincevičius Vilniaus kraštą 
(Wilenszczyznai vadino neteisėtai po Molotovo-Ri
bentropo pakto Lietuvai atitekusiu Lenkijos pakraš
čiu. Buvo skleidžiama nesąmone, esą lenkai Vilniaus 

krašte gyvena j i u o amžių". Neigia buvusį prievartinį 
lietuvių nutautinimą ir akivaizdžiai įrodytą dalyką, 
kad dauguma dabartinių Pietryčių lenkų (išskyrus ne
daugelį ateivių iš Lenkijos1 atsirado slavinant vieto> 
gyventojus lietuvius. 

Pasitaręs su Vilniaus apskrities viršininku Aliu 
Vidūnu — gerai pažįstančiu Vilniaus kraštą Lietuvos 
patriotu, nusprendžiau, kad naujas lietuviškas mo
kyklas steigsime per Apskrities administraciją, ne> 
man tiesiogiai imtis šio darbo tada būtų buvę tolygu 
benzino pylimui j ekstremistų įžiebtą prieš mane nea
pykantos laužą. Jau ankstyvą pavasarį abu apva
žiavome tas vietoves, iš kur turėjome daugiausia tėvų 
prašymų, kur numatėme pirmiausia steigti mokyklas 
Vietoje tarėmės su nelietuviškų mokyklų vadovais dėl 
patalpų, susitikinėjome su gyventojais, kurie, beje, vi
sur buvo mums palankūs, aptarinėjome kitus su mo
kyklų steigimu susijusius reikalus. Balandžio 18 d. 
aplankėme Čekoniškes, Sudervę. Mickūnus. Butrimo-
nius, Čiužiakampį. Vėliau kitas vietoves. Prieš tai , ba
landžio 7 d. pabuvojome Eišiškėse, kur sprendėme 
naujos didelės mokyklos statymo klausimus. Liepos 15 
d. jau apžiūrinėjome vykdomus remonto bei pasiruo
šimo mokyklų atidarymui darbus, ta proga užsukome 
ir įveikiančias lietuviškas mokyklas, ta rėmės dėl jų 
plėtimo ir apskritai dėl jų ateities. Steigiant mokyklas 
savo patarimais, taip pat visokia informacija nemažai 
mums padėjo visuomenines organizacijos, ypač „Vil
nijos" draugija: Kazys Garšva. Petras Gaučas ir kiti 

Tačiau didžiąją organizavimo darbo krūvį teko atlikti 
Apskrities viršininko administracijos vyrams-ąžuo-
lams: Socialinių reikalų ir švietimo departamento di
rektoriui Jonui Vasiliauskui 'buvau prieš tai jį numa
tęs į ministerijos sekretorius), apskrities viršininko 
padėjėjui Jonui Endriukaičiui, viršininko pavaduoto
jui Alfredui Petruliui. Lemiamą reikšmę turėjo specia
liai iš Vyriausybės rezervo išrūpintos lėšos. Tuo klau
simu jau gegužės 7 d. <u A. Vidūnu lankėmės pas 
premjerą Gediminą Vagnorių. Išleistos mokyklų stei
gimui lėšos sudarė gal tik šimtąją dalį tų sumų, kurias 
pražudė vienas kuris bankrutuojantis bankas. Bet 
kokią didelę naudą tos lėšos atnešė Lietuvos ateičiai! 

Lietuviškų mokyklų tada įsteigėme netgi daugiau, 
nei aš buvau planavęs. Jos atsirado visur, kur tėvai 
raštu tokių mokyklų buvo pageidavę. Taigi, mano sie
kimas sudaryti sąlygas mokytis valstybine kalba vi
siems, kurie to nori. buvo sėkmingai vykdomas. 1997 
m. rudenį įsteigėme dešimt pradinių, keturias pagrin
dines ir vieną vidurinę mokyklą. Šalčininkų rajone 
buvo įsteigtos Butrimonių. Purvėnų. Jurgelioniu. Šar
kaičių, Čiužiakampio. Gerviškių pradines ir Akme
nynes, Tureelių, Kalesninkų pagrindines mokyklos, o 
Vilniaus rajone - Cekoniškių. Visalaukės. Rakonių 
pradines. Glitiškių pagrindine, o Bezdonių — vidurine 
mokykla. Be šių, dar septynios veikiančios mokyklos 
buvo išplėstos, jose atidarytos papildomas klasės, at
likti remonto darbai, aprūpinta inventoriumi bei mo
kymo priemonėmis. Suprojektuota Kalvelių vidurinė 

mokykla (Vilniaus raj.). Suremontuotos Dieveniškių 
(Šalčininkų raj.) ir Bezdonių (Vilniaus raj.' vidurines. 
Kernavės ir Medžiukų (abi Širvintų raj.; pradines mo
kyklos. Nupirkti ir suremontuoti šeši butai mokyto
jams. Atliktas Marijampolio vidurines mokyklos bend
rabučio remontas. Intensyviai ruoštasi atidaryti ke
turias ikimokyklines švietimo įstaigas — vaikų darže
lius: Mickūnuose, Sudervėje, Rudaminoje i Vilniaus 
raj.) ir Butrimonyse (Šalčininkų raj.;. Beje. į Mickūnų 
vaikų darželį, kuris dėl (vairių sunkumų buvo atidary
tas nuo 1998 m. bal—idžio men. buvo gauta net 120 
prašymų, iš kurių pradžioje buvo patenkinta tik 40. 
bet greit bus tenkinami ir kiti. 

Taigi Pietryčių Lietuvoje prasidėjo lietuviškų švie
timo įstaigų steigimo maratonas — taip šį procesą 
pavadino „Vatfannės naujienos" (1997.09.11). Sklan
džiau darbas vyko Šalčininkų rajone, kurio meras Jo
sifas Rybakas ir Švietimo skyriaus vedėjas Antonas 
Edvardas Jankovskis lietuviško švietimo poreikį verti
no geranoriškiau.Vilniaus rajono vadovai (mere Leo
kadija Janušauskienė. Švietimo skyriaus vedėjas Ja
nas Dzilbo) buvo nusiteikę labai nepalankiai. Visos 
naujosios švietimo įstaigos turėjo gerą perspoktyv i 
rodė tendenciją plėstis, priaugti. Ir tai labai džiugino. 

Apskrities viršininko administracija taip pat eme 
rūpintis lietuviško švietimo įstaigų darbuotojų buiti
mi: mokytojams, nuomojamiems butus pagal sutartis, 
stengėsi apmokėti visą nuoma. važinėjantiem> tf V 
niaus — kelionės išlaidas 

(Bus daugiau' 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

„KĖLĖSI KRISTUS, KELSIS IR 
LIETUVA" 

Bagotoji — tai nuošalus 
Lietuvos kampelis, prie kelių, 
vedančių \ Kazlų Rūdą ir An-
tanavą. Archyvuose spėlioja
ma, kad pirmieji Bagotosios 
gyventojai buvę girių sargai ir 
giriose gyvenę bitininkai. Ba
gotosios bažnyčios dabartinis 
klebonas, kun. Vaclovas Degu
tis, penktasis šios parapijos 
klebonas, čia tyliai darbuojasi 
jau 29 metus. 1997 m. birželio 
15 dieną kun. Degutis šventė 
savo 60 metų kunigystės jubi
liejų, dalyvaujant vyskupui 
Juozui Žemaičiui ir gausiam 
būriui kunigų bei artimųjų. O 
š.m. rugpjūčio 26 d. mini savo 
85 metų amžiaus sukaktį . 

Kun. Degutis gimė 1914 m. 
gausioje Matildos ir Vinco De
gučių šeimoje. (Iš aštuonių 
Degučių vaikų keturi tebegy
vena: kun. Vaclovas ir Birute 
Šimkevičienė Lietuvoj; Stasė 
Laniauskiene ir Viktoras De
gutis Amerikoj, Clevelande;. 
Baigęs Marijonų gimnaziją 
Marijampolėj ir Vilkaviškio 
kunigų seminariją, kunigu bu
vo įšventintas 1937 metais ir 
pirmąsias šv. Mišias aukojo 
savo tėviškėj, Virbaly. 

Ramus, tylus, dvasingas ku
nigas, geras pamokslininkas, 
visą savo gyvenimą vadovavo
si jo 60-ties metų kunigystes 
jubiliejuj a tmint i paveikslėly 
įrašytais Šv. Rašto žodžiais: 
„Vienam Dievui šlove ir gy
rius". 

„Sūduvos krašto" laikrašty 
(1997.III.7) rašoma, jog kun. 
V. Degutis už žodžius „Kėlėsi 
Kristus, kelsis ir Lietuva" 
buvo iš t remtas į Sibirą ketve
riems metams. Klebonavęs di
delėj Lazdijų parapijoj, ku r 
kar tu tada darbavosi ir kun. 
Sigitas Tamkevičius (dabar 
vyskupas;, iž ten išmestas, at
sidūrė miškais apsuptoj Ba-
gotojoj, kur, anot jo paties žo
džių, „kaimo idilija, ramybe", 
bet su žmonėm kontaktų ne
daug, kur „mirštanti parapi
ja... Žmonių lankosi bažnyčio
je vis mažiau. Jaun imas , kaip 
ir visur, nenori į ją eiti..." (ci
tatos iš „Sūduvos krašto"). Ta
čiau ir šioj užkampio parapijoj 
jis surado būdą priešintis oku
pantui okupacijos laikais: pas 
jt radc pastogę tie. kurie rašė 
„Lietuvos Bažnyčios Kroniką". 

„XXI Amžiaus" 1998.VII.10 
laidoje, Reginos Ožeraitienės 
straipsnyje, apie atstatytą Vil
kaviškio katedrą, dalinasi pri
siminimais da r gyvi. ten anks
čiau dirbę, klebonai, tarp jų ir 
kun. Degutis. Straipsnyje ra

šoma, kad „Nuo 1945-ųjų 
rugpjūčio iki 1947 metų pabai
gos karo suniokotas Vilkaviš
kio miestas turėjo dar vieną 
Bažnyčios karį — kun. Vac
lovą Degutį". Kun. Degutis 
š iame straipsnyje kalba: „Vil
kaviškio katedra j au buvo su
griauta , bokštai sudeginti , tai 
mes su vėliau a tkel tu vikaru 
kun. J. Naujokaičiu remonta
vome mažą bažnytėlę, kuri 
ta ip pat buvo gerokai suža
lota. Stogas sudraskytas kaip 
rėtis, kryžius nuvers tas į 
bokšto šoną, langai vietoje 
stiklų apkalti juoda skarda, 
viena zakristija buvo visai iš
griauta... Tad sudėjome lan
gus, sulopėme stogą, atstatė
me zakristiją ir ten įsikūrėme. 
Laikėme pamaldas, mokėme 
vaikučius, į tikybos pamokas 
rinkosi gimnazistai . Darba
vomės kiek pajėgėme". 
Straipsnyje toliau rašoma: 
„...kun. Degutis teigia, kad to 
meto tikintieji buvo labai uo
lūs, tik išvarginti ir iškankinti 
karo audrų". 

Gilios senatvės sulaukęs, 
j au ir sveikata ne visada ga
lintis pasidžiaugti, kun. Degu
tis anaiptol nežiūri į gyvenimą 
pesimistiškai, o visur ir visada 
mato Dievo valią. Jo ranką. 
Savo laiškuose artimiesiems 
jis nuolat guodžiasi Lietuvoj ir 
išeivijoj besidarbuojančiais 
Dievo ir Tėvynes gerovei, 
džiaugiasi išeivių energija, 
veiklumu, kūryba. Labai 
džiaugiasi bendravimu mal
doje. Ir tebegyvena viltimi. 
kad Lietuva t ikrai kelsis iš 
savo dabarties negerovių. 

Kunigui Degučiui 1991 m. 
besilankant pas artimuosius 
Amerikoj. Dievo Motinos para
pijoj Clevelande Mišių pa
moksle pasakytos pozityvios 
mintys tebeskamba ausyse: 
„Už viską, už viską norisi dė
koti gerajam Dievui... Žmogus 
yra mažasis kūrėjas, nes jis 
Dievo paveikslu sukurtas". Ir 
todėl, anot kunigo Degučio, 
mes privalome tą pasaulį 
puošti, gražinti savo sąžiningu 
darbu, o ypač savo vidaus pa
saulio tobulinimu. J is džiau
gėsi gamta, aplinka ir dvasi
niais tur tais Amerikoj. „Die
vas jus myli ir nori pašven
tinti visus gerus jūsų darbus. 
— sakė jis. — „Meilė yra vie
nintelis ženklas, kad žmogus 
yra Dievo kūrinys". 

85 metai — nemažas metų 
krūvis. Prabėgo jie Dievo gar
bei ir Bažnyčios gerovei. Kuni
go Degučio gyvenime atsispin-

50 METŲ LAIMINGO VEDYBINIO 
GYVENIMO 

Vincas ir Mickey Petrošiai 
rugpjūčio 13 d. šventė 50 metų 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Užaugino sūnų ir dvi 
dukras , visi sukūrę šeimas, 
džiaugiasi keturiais vaikai
čiais. Abu veiklūs Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos Marąuette Parke parapi
jiečiai. Kas nepažino malonios 
Mickey? J i daugiau 30 metų 
sekretoriavo parapijos moky
kloje. Kartu su vyru buvo 
uolūs daugelio renginių ir or
ganizacijų darbuotojai. 

Ta proga, rugpjūčio 8 d. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje buvo jų pa
dėkos Mišios, kurias aukojo 
kun. J. Kuzinskas kartu su 
kunigais — klebonu M. Ya-
kaičiu, kun. V. Mikolaičiu ir 

Smagu buvo Vinco ir Mickey Petrošių 50 metų vedv;,u sukakties šventėje. Priekyje sėdi sukaktuvininkai Mi
ckey ir Vincas. Stovi iš k.: I eil. marti Carol, vaikaite Jacąueline, duktė Diana Codilis. duktė Carol Evans, vai
kaite Andrea. II eil. — sūnus Vincentas, vaikaitis Stasys, žentas Tomas Codilis ir vaikaitis Povilas. Trūksta 
žento Stanley Evans, Sr. 

KNYGA APIE KARĄ IR MEILĘ 

Kun. V. Degutis Balotojoje 

Paskutinėmis liepos mė
nesio dienomis Vilniuje. Trem
tinių namuose (Meškeriotojų 
22; ir Karininkų ramovėje 
(Pamėnkalnio 13), vyko dr. 
Petro Ironio Jokubkos, gyve
nančio Čikagoje, ką tik iš 
spaudos išėjusios knygos „Gul
biniškių idiles" (leidykla „Tė
vynės sargas") pristatymas. 
Šiame renginyje dalyvavo ir 
autorius, apsilankęs iš Či
kagos. 

Tai knyga, turinti du planus 
— ji pateikiama tarsi šeimos 
kronika (kalbama apie Suval
kijoje garsių Aleksų ir Grinių-
Grinevičių giminių istoriją ir 
jų palikuonių likimus), bet joje 
daug vietos skiriama Lietuvos 
istorijai, konkrečiai — 1918-
1920 m. Lietuvos nepriklauso
mybės kovoms bei jų hero
jams. Knyga persunkta patrio
tizmu. Veikėjai — tikrai eg
zistavusios asmenybės. Siu
žetą sudaro jaunučio dvarinin
kaičio Vytauto Grinevičiaus iš 
Gulbiniškių dvaro, paska
tinto dėdės — busimo prezi
dento Kazio Griniaus — pa
siryžimas eiti į Lietuvos ka
riuomenę savanoriu, tragiškas 
jo likimas ir našlaite likusios 
dukters Petrutės vargai. Kar
tu su Vytautu į karą išeina 
pusbrolis Vytautas Gavėnas, 
vienturtis Talkiškių dvaro pa
veldėtojas, ir draugai Viktoras 

di Evangelijos žodžiai: „Dary
kite, ką tik Jis jums lieps". 
I Jn. 2. 5) Ir darė. Ir ėjo. Ir dir
bo. Užsitarnavo ramaus se
natvės poilsio, tačiau nėra, 
kas kun. Degutį pakeistų. Tad 
su atvira širdim pasitinka jis 
kiekvieną nauja dieną ir dar
buojasi, kiek jėgos leidžia. 

Sveikinam kun. Vaclovą De
gutį ir linkim 

Dievo palaimos. Dievo 
malonių 

Skelbiant Jo žodį žemiškuos 
kloniuos 

Dievui dėkojam už Jūsų 
širdį — 

Džiaugsmu Kūrėjas ją 
tepripildo. 

Krikšto dukra 
Dalia Staniškienė 

bei Kazys. Remdamasis isto
rine literatūra, išleista išeivi
joje ir kol Kas dar mažai 
žinoma Lietmuje. autorius dr. 
P. Jokubka, (dailininkė — vie
na iš knygos veikėjų Algiman
tą Puznikaite VYest Kuechen-
berg, taip pat gyvenanti JAV) 
nuosekliai pa-akoja apie lietu
vių kariuomenes kovas pra
džioje su bolševikais, paskui 
su bermontininkais ir lenkais. 
Knygoje yra nemažai Lietuvos 
skaitytojui nežinomų, arba 
bent mažai zmomų, istorinių 
dalykų. Antr je dalyje tęsia
ma Grineviči; šeimos istorija, 
kupina tragikų įvykių. 

Knyga parašyta populiariai, 
istoriniai fe.<tai pateikiami 
įvilkus juos į beletrizuotos 
šeimos kror.iKos rūbą, todėl ji 
bus prieinama plačiam skaity
tojų ratu:. Knyga turi lai
mingą pabaigą, skaitytojas 
užvers ją tik nostalgiškai at
sidūsėjęs — viskas gerai, kas 
gerai baigiasi. 

Į knygos pristatymą Vil

niaus Karininkų ramovėje su
sirinko sausakimša sale. Buvo 
daug svečių — Seimo nariai 
Marija Šerienė (šiuokart ji 
pasirodė netikėtame amplua 
— skaitė knygos ištraukas), 
Ignacas Uždavinys, Jonas Ši
mėnas, Krašto apsaugos vice
ministras Edmundas Simanai
tis, kuris padėkojo autoriui už 
kariuomenės dalinių bibliote
koms ir Kauno akademijai pa
dovanotas knygas (350 egz.). 
Už didelę dovaną (net 800 egz. 
knygų) padėkos raštą įteikė 
Šaulių sąjunga,. kurios kūri
mosi pradžia atsispindi kny
goje. Didelę dalį knygos tiražo 
autorius padovanojo (750 egz.) 
bendrojo lavinimo mokyklų 
bibliotekoms, taip pat krikš
čionims demokratams, kurie 
padėjo išleisti knygą ir su
rengti jos pristatymą. 

Dr. P. I. Jokubką priėmė 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, ku
riam autorius padovanojo savo 
knygų. 

A u d r o n ė Viktor i ja 
Šk iuda i t ė 

Iš Lietuvos i AV operacijoms atvykusios Daiva Čiucelyte ir Ingrida Kuo-
kalaite su .'.aikų viltis" Los Angeles skyriaus pirm Danguole Navic
kiene. Nuotr Antano Polikaičio 

kun. Tomu Skrudupiu, svečiu 
iš Lietuvos. Kun. J . Kuzinskas 
pamoksle sveikino juos, iškel
damas jų nuopelnus parapijai. 

Mišių metu solistė G. 
Mažeikienė suteikė jiems 
staigmeną, pagiedodama „Ave 
Maria." Vargonais grojo muz. 
R. Šokas. 

Vėliau, susirinkus artimie
siems ir draugams, puošnioje 
Willowbrook salėje vyko šau
nus pokylis. Po sūnaus Vinco 
sveikinimo ir klebono M. Ya-
kaičio maldos, pakėlus šam
pano taures buvo sugiedota 
„Ilgiausių metų". Tėvelius 
sveikino ir abi dukros. 

Svečiai ilgai vaišinosi, su
kaktuvininkams linkėdami il
go ir gražaus gyvenimo. 

A.L, 

Knygos „Gulbiniškių idilė" sutiktuvėse. Iš kaires: Seimo narys J. 
Šimėnas, autorius dr. P. J. Jokubka ir istoriografas V. Aleksa. 

Nuotr. A. Tumėno 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS SKRYDŽIAMS 
IVILNIŲ 

1999 m. rugsėjo 5 - spalio 31 d. 
IŠ 

Chicago $578 
Ne w York $664 
Seattle $848 
Orlando $635 
Bilietai turi būti išpirkti iki rugsėjo 7 d. Prie visų kainų reikia 

pridėti mokesčius. Taip pat turime specialias kainas skrydžiams į 
Vilnių iš kitų JAV miestų. 

********** 
ŽEMIAUSIOS ŽIEMOS SKRYDŽIŲ KAINOS Į 

VILNIŲ! DĖ1 KAINŲ PRAŠAU SKAMBINTI Į MŪSŲ 
RASTINE. 

Specialios kainos i i VILNIAUS y. 

Chicago $575 
Newark $575 
Seattle $725 
Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. 

********** 
HAWAII2000 - kelionė laivu, aplankant Havajų salas 
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Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome kreiptis i mūsų rastine. 
Maloniai Jums patarnausime. 

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

Tel. 708-422-3000; 800-422-3190; fax 708-422-3163. 
E-maiL ATSVL@worldnet 

Webrwrww.americantravelservice.com 

„TR\> MYLIMOS" — 
VOKIETIJOJE 

Balandžu. 
dramos teat 
ElmshoiTii; 
buhne" tea 
kėši Vokie-

landžio pa: 
pradžioje 

26 d. Klaipedo> 
o kūrybinė grupe, 
niesto ..Dittchen-
-o kvietimu, lan-
joje. Kasmet ba
ngoje — gegužės 

Klmshorne vyksta 
teatralizuot:. pavasario šven
tė, į kuria ; ębe pirmus metus 
kviečiama- :r Klaipėdos dra
mos teatrą- su kuriuo „Ditt-
chenbuhnc kolektyvą sieja 
jau aštuonerių metų kūrybinis 
bendradarbiavimas. Elmshor-
no naujajame 4)ittchenbuh-
ne" teatre klaipėdiškiai pa
rode Žemaites komediją „Trys 
mylimos". 

-Kultūros gyvenimas" 

Knygos ..Gulbiniškių idilės" sutiktuvėse. Iš kairės: krašto apsaugos viceministras E Simanaitis. Seimo narys I 
Uždavinys, knygos autonus dr P. I. Jokubka ir bendraautorė A. V Škiudaitė. Seimo nariai M. Šeriene ir .) 
Šimėnas Nuotr A. Tumėno 

http://Webrwrww.americantravelservice.com


PRO VIRTUVĖS LANGĄ 
ŽVELGIANT... 
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... į „Lėlės" teatrą 
LIUDA GERMANIENĖ 

Pasaul i s tikrai gali būti gra
žus! Je i vaizdo gerai nematau, 
nus tumiu užuolaidas, ir štai į 
mano virtuvės erdve kūlvirs-
čiais įgriūna jaunutė rytmečio 
saulė ir visa geltona spalva iš
sipila an t stalo. Lauke žaliuo
ja žole, iš puodų virsta karščių 
nuglostytos petunijos, garbin
gai rytmečio rasą renka ža-
liagalvė magnolija. Tas pats 
langas, ta pati žolė, o pro stik
lą žiūrinčios akys dar vis 
mėgsta šakose pragysti paukš
čio balsu, iš vilko nasrų gel
bėti voveraitę ar t rumpam su
sipinti kasas ir vaikystę nusi
vyti šilto molio takeliu. 

Jurdaič ių dvare, kur man 
iškrito pieniniai dantys, o kai
mo mokykloj pravėriau ir už
dar iau pirmo skyriaus duris , 
virtuvėje lyg ekranas sienoje 
buvo įs tumtas didelis langas. 
Aukš tas ir platus, palangė šal
to, pilko granito, rėmai sli
džios, baltos spalvos, o, žvel
giant į lauką, įkrisdavai tie
siai į seną, išsikerojusį jazmi
no krūmą. Ten, ta rp šiurkščių 
lapų, žydėdavo balti kaip plaš
takės , kvepiantys žiedai, o 
t a rp šakų drąsiai būdavo gali
ma pakabint i Skudurinę Onu
tę ir žiūrėti, kaip, vėjui nars
t an t t a r p jazmino šakų, Onutė 
viena šoko. Pakabindavau ją 
ir, parbėgus į virtuvę, užsilip
davau an t šaltos, šaltos pa
langės ir žiūrėdavau, kaip ta
baluoja Onutės kojos, tamposi 
rankos ir kraiposi siūlinių 
plaukų galva su sagų akim ir 
išsiuvinėtom raudonom lū
pom. Kikendavau pasislėpus 
tarp> stiklo ir užuolaidos, kad 
mano lėlė pati šoka. Ją man 
dovanojo kapitonas Skaržins-

kas, pirkęs kažkokioj Šiaulių 
žaislų parduotuvėj. Mano Sku
dur inė Onutė nebuvo šiaip 
sau vatos ir medžiagos skiau
čių kūrinys, jet kiekviena jos 
kūno dalis buvo pririšta siūlu, 
o visi j ie pritvirtinti prie dvie
jų apvalių pagaliukų. Timpteli 
vieną pagaliuką — pakyla ko
jos, kitą — į šonus išsiskečia 
rankos, o pakabinta į jazmino 
krūmą, ji visus žavėjo savo
tiško šokio spektakliu. Rink
davosi dvare gyvenę vaikai, 
kas stačiom, kas ant žolės ar 
tiesiai susiraitydavo ties nuos
tabiu jazmino krūmu. Mano 
Onutė šokdavo nuo šakos prie 
šakos, siūbuodavo, liūliuoda
vo, sulenkdavo ir ištiesdavo 
vat ines kojas ir į nušvitusių 
vaikų veidus žvilgterėdavo sa-
ginėm akim. 

* * * 
Vaikučiai, pabiručiai... Va

lio... Fokusas.. . Cirkas yra cir
kas.. . Seniai, seniai ir mes nu
ta rėm savo jauną, vyrišką 
prieauglį nusivesti į cirką. Re
klamos didžiulės: čia balerina 
sukosi drambliui ant kaktos, 
ten l iūtas šoko pro degančią 
kilpą a r lopytu švarku plačiai 
juokėsi geraširdis klounas. 
Ba rnum and Bailey cirkas ta

da be triukšmų ar ovacijų 
traukiniais ir didžiulėm mo
torizuotom priemonėm gyvu
lius ir žmones suveždavo į Či
kagos Amfiteatrą. Nusipir
kome bilietus, susėdome ant 
suolų. Aplink siautėjo preky
ba riešutais, dešrelėm, saldai
niais, gėrimais, o, kad sun
kiau būtų galvoti, trankėsi 
žalvarinė muzika. Koviausi su 
prikliom šviesom, muzika ir 
trim vaikais. Prasidėjo progra
ma, pritemo šviesos, palubėse 
pakibo žvynuota moteris. 
Tampėsi, žargstėsi, ir bijojau, 
kad su dar vienu timpt, išsi
ners iš kostiumėlio kaip iš 
rankovės. Visi plojo, mano jau
nimėlis garsiai ginčijosi. 

Atbėgo liūtas, užlipo ant ki
biro. Pilietis su aptemptom 
kelnėm pliaukšėjo botagu, 
dantis rodydamas liūtas atsi
gulė ant grindų. Jaunimėlis 
j au visai rimtai vienas kitam 
įkibo į plaukus. 

Atžygiavo drambliai, ant jų 
jojo blizgančios ir plunksnuo
tos moterys, pusnuogiais sėd
menim. Moterėlės tūpčiojo, su
kinėjosi, kaukė ir daužėsi mu
zika, o vienas dramblys, gam
tos pašauktas, visų žiūrovų 
akivaizdoje, lengvai pritūpęs, 
išsituštino. Kiek juoko, kiek 
raitymosi, kiek vaikiško 
džiaugsmo! Ir už viską teko 
mokėti doleriais. 

Ir vėl esu cirke, tik šį kartą 
viena. Scenoje arlekeniška 
užuolaida. Šonuose trys trimi
tuojantys raiteliai, virš užuo
laidos apšviesti juda trys ne
aiškūs charakteriai. Atvažiavo 
cirkas! Atėjau ir sėdžiu tarp 
vaikų, tėvų ir kur ne kur iš
kylančių žilų galvų. Susirinko 
pilna PLC sporto salė: kas su 
vaiku, kas su anūkėliu, kas su 
draugu ar kaimynu pasi
džiaugti Vilniaus „Lėlės" teat
ro spektakliu. 

Pro užuolaidos plyšį spal
votą galvą iškiša klounas, juo
kauja, kalbasi su vaikais. „Ar 
mokate juoktis?", klausia. 
Krykštauja ir ploja visa prieky 
sėdinti jauna energija. Klou
nas peri kiaušinį, aiškina apie 
gegutės įprotį savo kiaušinių 
neperėti, pradedu gailėtis, 
kad, vis tik, čia gimęs ir au
gantis vaikas nei gegutės bal
so, nei jos gyvenimo būdo ne
supranta. Išsiperėjęs gegužiu
kas šaukia, rėkia „niam-
niam". 

Groja Zorbos muzika, ilga
kojės lėlės šoka. Išlenda žirk
lės ir lėlei už spardymąsi nu
kerpa kojas. Salė nutyla, tyliu 
ir aš. Muzika kala toliau, 
atauga kojos, spektaklis žy
giuoja pirmyn. 

Plona, spalvota viela eina 
miniatiūrinis žmogeliukas ir 
ploja rankom. Vaikai pamėg
džioja, sklinda mažų rankų 
katutes. 

„Oplia"! Žiokis, liūte! Liūtas 
išsižioja ir visa gerkle užčiau
pia klouno galvą. Tas pasipur
to, išsilaisvina ir vėl spektak
lyje nėra nei kraujo, nei mir
ties. 

Raudondvario tautodailininkas Ginutis Dudaitis su savo mokinukais prie jų paruoštu darbų. 
Nuotr. Narcizo Freimano 

-Jauniausioji šventės dalyve. Nuotr. N. Freimano 

KRAIČIŲ SKRYNIĄ ATVĖRUS 
Senoji Raudondvario pilis 

pasipuošė lyg margas genelis. 
Jo plunksnelės — mokinių 
piešiniai. Juose — lietuvių 
tradicijos ir papročiai. Taip 
pavadintas renginys, skirtas 
Lietuvos vardo paminėjimo 
rašytiniuose šaltiniuose 1000-
ečiui. pilyje jau antrasis. Kau
no rajono savivaldybės kultū
ros, švietimo ir sporto sky
riaus darbuotojai bei Rau
dondvario bendruomenė da
lyvauti tautodailės šventėje 
kvietė tokiais žodžiais: „Pasi
tinkant XXI amžių, paskutinį 
šio tūkstantmečio pavasarį, 
norime apibendrinti, įamžinti 
ir pasidžiaugti tuo, kas išliko 
— lietuvių tradicijomis ir pa
pročiais, sukrauti kraičio skry
nią ateinančioms kartoms..." 

Atvėrė kraičių skrynią lietu
viška šeimyna. „Tėvulis" — 
Jonas Žardalevičius, „sūnus" 
Antanas Laurinavičius, „anū
ke" — Aura Tarasovaitė. Sa
vo audinių rietimus į saulę 
išnešusi, visų Lietuvos kraštų 
tautinius rūbus nuaudusi, lyg 
motule šypsojosi darbščioji 
tautodailininkė Ona Jezers-
kienė. Šalia jos meistrai iš 
visų Kauno rajono miestelių ir 
kaimų atvežę savo mokinu
kus su tautodailės derliumi. 
Daugiau kaip 400 kūrinių — 
karpinių, tapybos, grafikos, 
vaizduojančių proseneliu dar
bus, šventes, apeigas lietuvių 

gyvenimo simbolius. 
Komisijos pirmininkė — Lie

tuvos liaudies kultūros centro 
specialistė Ale Počiulpaitė 
šiuose darbeliuose įžvelgė mū
sų krašto dvasinės gyvybės 
šaknis. Nenuilstančio triūso 
prakaitu jas laisto rajone 
žinomi tautodailės meistrai — 
Raudondvario kultūros centro 
vaikų keramikos būrelio vado
vas Ričardas Gaška, Taura-
kiemio kultūros centro vaikų 
studijos meistras Stasys Ga-
listas, Raudondvario tauto
dailės klasės mokytojas Ginu
tis Dudaitis. Suskambo darbų 
mokytojo iš Domeikavos Jono 
Davidonio ir jo mokinių pa
dirbtos kanklės, lyg plunksnos 
skrido skiedros nuo suolelio, 
kurį skobė linksma, sumany
mų kupina moksleivių grupė, 
vadovaujama Adolfo Teresiaus 
iš Garliavos J Lukšos gimna
zijos. 

Garliavos M M kanklinin
kių melodijos lyg tylus bičių 
dūzgimas susiliejo su ramia 
Nevėžio tėkme. Motulių dai
nas išdainavę. į ratą lyg dailų 
vainiką visus — jaunus ir se
nus suvadino Domeikavos 
vaikų folklorinis ansamblis 
„Serbentėlė" (vad. Daiva Bra-
dauskienė). Šiltuose šiena
pjūtės pradalgiuose krykštavo 
vaikų folkloro teatro iš Vie
šintų jaunieji vaidilos (rež. 
G. Germanavičienė). Jų „Vėjo 

Lėlė su skrybėle gaudo ma
žą, simpatišką žmogiuką. Vai
kai šaukia, sako, rodo, kur 
žmogiukas yra ir kur pabėgo. 
Noriu atsistoti ir šūktelėti, 
kad žmogiukas ir raudona pe
teliškė yra vielų ir virvelių pa
dariniai, kaip ir mano Skudu
rinė Onutė, pakabinta ant jaz
mino šakos. 

Palangę ir jazminą palikau, 
Skudurinė Onutė turbūt vis 
dar šoka... 

Statyti veikalus vaikam yra 
sunkus uždavinys, nes vaikai 
yra labai išrankūs žiūrovai, 
reikalaujantys dėmesio ir nuo
latinio bendravimo. 

Garsi amerikietė, vaikiškų 
dainų atlikėja Ella Jenkins, 
puikiai mokėjo bendrauti su 

Dalis žiūrovų, stebėjusių „Lėlės" teatro spektakli ne .pro virtuvės langą" o Pasaulio lietuvių centro salėje 
Nuotr Indrės Tįjunėlienės 

jaunais ir judriais klausyto
jais. Be šviesų a r dekoracijų, 
tik su gerai išgrota gitara ir 
girgždančiu, pagyvenusios mo
ters balsu, ji magiškai bend
raudavo su pilna energijos au
ditorija. Lyg kokio pranašo 
kviečiami, vaikai palikdavo 
savo vietas ir, pabirę tarp ei
lių, žygiuodavo paprastos dai
nelės ritmui: „And we walk. 
and we walk, and we 
stop". Pabiručiai... Tai tik mie
li prisiminimai. 

Klounas, pro daugiaspalvę 
užuolaidą iškišęs galvą, vi
siem palinkėjo .,ate". Ate? Aiš
ku, tik tiem, kurie suprato. 

Puikus teatras, kurių gast
roles finansavo Lietuvos Kul
tūros ministerija. Kaip būtų 
nuostabu, jei savo lėlėm ir ta
lentu teatras apkeliautų ne 
vien Angliją, Etiopiją ar kelis 
Šiaurės Amerikos miestus, bet 
lietuviškas pasakas atvežtų ir 
į mūsų lituan;.stines mokyk
las. Argi mūsų jaunimas yni 
mažiau vertas, negu Etiopuos 
moterys, lend.inčios po suo
lais, pasirodžius žiopčiojančin 
vilko medinei galvai0 Tada tik 
juokdarys, iškišęs galvą pro 
spalvotos užuolaidos plyš) ga-
lėtų visiem palinkėti „sudiev'. 
Dievaži, nulipčiau nuo savu 
šalto granito palanges, išbėg
čiau į lauką, nukabinčiau Sku
durinę Onutę ir ją karštai ap 
kabinčiau. 

botagėlis" palydėtas nuošir
džiais žiūrovų juoko gūsiais. 
•Už pupą mažesni, už saulę 
šiltesni šaunieji „piemenukai"' 
iš Ringaudų .seniūnijos (vad. 
Dalius Ivanauskas* „skele" 
polkas ir maršus. Vaikų kape
los lydimi konkurso nuga
lėtojai skubėjo prie kraičių 
skrynios. Buvo apdovanoti de
vyni, kitiems — rėmėjų prizai, 
daugiausia knygos, kurias 
skyrė Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla, laikraščio 
..Ūkininko patarėjas" redak
cija, spaustuvė ..Spindulys". 
Pirmąją vietą laimėjusi 1-4 
klasių grupėje Milda Ketura
kyte (Garliavos darželis-mo-
kykla, mokytoja Nijolė Griva-
čiauskienė; buvo apjuosta 
dzūkiška tautine juosta. Tarp 
5-8 klasių moksleivių — Justė 
Bartkevičiūtė (Lapių vidurinė 
mokykla, mokytoja Dalia Au-
dėjauskienė) apdovanota mo
lio ąsotėliu, vyresniųjų 9-12 
klasių grupėje — Jurgita Že
maityte (Vilkijos vidurine mo
kykla, mokytoja Danute Sel-
mistraitienej senuoju pilies 
takeliu praskriejo su drožtu 
baltu angelu. Išskleisti angelo 
sparnai, o rankose - trimitas, 
kviečiantis puoselėti darbštu
mą, eiti protėvių tradicijų ke
liu. 

Visus šventes dalyvius ats
kubėjęs pasveikinti Kauno ra
jono meras Donatas Jankaus
kas tarė prasmingus žodžius. 
kad gėrį ir grožį kuriančios 
rankos negali daryti blogio. 
Jis padėkojęs pagrindiniams 
šventės organizatoriams vyr. 
režisierei Alvyrai Cičinskie-
nei. Raudondvario vaikų dra
mos studijos vadovei Audro
nei Remeikienei, didžiausią 
krūvį organizacinių tauto
dailės parodos darbų atliku
siai vyr. specialistei Vidai 
Šaltienei: etninės kultūros 
puoselėtojui Algirdui Svidins-
kui. palinkėjo ištvermės ne
šant tradiciją ir papročių ku
piną kraičių skrynią. 

L ina S inkevič ienė 

LIETUVOS MOKYTOJAI DĖKOJA 
LIETUVIŲ FONDUI 

Lietuvių fondo dosnumą ir 
supratimą patiria tautiečiai 
ne vien JAV-se, bet ir kituose 
kraštuose, o taip pat ir mūsų 
tėvynėje. Cia finansuojami 
įvairūs projektai, surišti su 
mokslu, kultūra, švietimu ir 
pan. Nuo Lietuvos nepriklau
somybes atstatymo LF yra pa
siuntęs apie pusantro milijono 
dolerių, nukreiptų ten, kur 
paramos labiausiai reikia. 

Šalia kitų projektų, LF va
dovybe remia Pietryčių Lietu
vos pradinių klasių mokyto
jus. Neseniai buvo surengti 
kursai, pavadinti ..Pradinių 
klasių mokinių ugdymas dau-
giakultūrinėje aplinkoje"'. Jie 
vyko Vilniaus universitete. 
Juose dėstytojai dalijosi patir
timi, kaip reikia mokyti lietu
vių kalbą, o taip pat supažin
dino klausytojus su naujausia 
darbo metodika, programomis. 
Kursuose dalyvavo apie 30 
jaunų mokytojų, kurie turės 
lavinti jaunimą, diegti jiems 
lietuvių kalbos žinias. 

Į Lietuvių fondo būstinę Le-
monte atėjo šių mokytojų pasi
rašytas laiškas su nuoširdžia 
padėka už finansinę paramą, 
suteikiant jiems galimybę gi
linti žinias Lietuvių kalbos 
fondo suorganizuotuose kur
suose. 

Laiške, kurį pasirašė A. Bar
kauskienė. K. Bagdanavičie-
nė, D. Buzaite, D. Maniuskie-
ne, R. Petrauskaitė, J. Vilčins-
kiene, D. Norinkevičiūtė, J. 
Malakauskaitė. E. Markaus-
kaite. J. Mieželyte ir dar 19 
kitų mokytojų, dėkojama orga
nizatoriams už turiningai pra
leistą laiką, galimybę apžiūrė
ti Vilniaus universitetą, ap
lankyti arkikatedros pože
mius, Anykščių rajono ir Lie
tuvos valstybinį muziejų. Dė
kojama ir už sudarytas sąly
ga? gyventi viešbutyje, už ap
mokėtas pragyvenimo ir ke
liones išlaidas. 

„Išvykstame į namus, gerai 
nusiteikę. įgiję žinių, kurias 
stengsimės pritaikyti savo 
darbe įvairiuose Pietryčių Lie
tuvos kampeliuose. Būtų 
nuostabu, jeigu Jūsų remiami 
kursai vyktų ir kitais metais", 
— rašoma laiške, kuris baigia
mas taip: „Atsisveikindami 
linkime Jums visiems sėkmes, 
stiprybės, neišsenkančios 
energijos, dirbant kilnų, pa
siaukojantį darbą". 

Reikia pripažinti , jog šie 
mokytojai 'daugiausia mote
rys), pasakė daug tiesos Lietu
vių fondo steigėjams. Buvu
siems ir dabar t in iams dar
buotojams reikia daug stip
rybės ir energijos, norint, kad 
jų užsimotas darbas neštų vis 
geresnius rezul ta tus . J u k visi 
žinome, kad darbo yra daug, 
tik talkininkų maža. 

Gaila, kad net ir pačioje Lie
tuvoje, kur yra daug pasitu
rinčiųjų, dažnai nematoma la
biausiai paramos reikalingų 
žmonių, už mažus atlyginimus 
mokančių jaunimą lietuvių 
kalbos bei kitų dalykų. Juos, 
deja, ne visada mato ir Lietu
vos valdžia, šiaip j au negailin
ti litų savoms didelėms al
goms, premijoms bei nelabai 
reikšmingiems dalykams. 

Gerai, jog čia į talką ateina 
Lietuvių fondas, kuris, nors 
toli nuo tėvynes, geriau įsi
klauso į paramos reikalingųjų 
balsus, negu vietiniai valdžios 
veikėjai. 

E. Šu la i t i s 

• O b u o l y s n u o seno laiko
m a s vienu vertingiausių vai
sių. Skandinavų salose deivė 
Idun saugojo šventą obelį, ku
rios vaisiai suteikdavo die
vams amžiną jaunystę O 
daugelyje pasaulio tautų iki 
šiol paplitę maždaug tokie 
priežodžiai: „Pietums obuolys 
— ir ligų neliks". 

i >|>MI< avos vidurines mokyklos folklorinis ansamblis ..Serbt 
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52 m. \yras ieško darbo 
Gali prižiūrėti senelius, atlikti 

namų apyvokos darbus ir 
gyventi kartu. 

Tel. 630-922-1381. 

Reikalingi sunkvežimių 
vairuotojai, turintys A CDL ..H" 

teises. Penkios darbo dienos 
vietoje. Atlyginimas S600-S750 

per savaitę. Skambinu 
tel. 708-220-4797. ,,„., 

STASYS ŠAKENIS 
Dažvtojas iš vidaus ir iš lauko, 
popier.uoja kambarių sienas. 

Darbas garantao'^. 
461: S. Paulfna, Ch .go, IL. 

Tel. 773-927-9117. 

Reikalinga auklė Denver, 
CO, prižiūrėti 2 m. 

dvynukus. Kreiptis: Nijolė, 
tel. 303-765-0786. 

For Rent 
Marąuette Pk. area heated vvith 
range & refng. One bdrm. S350 

mo., 2 bdnri. $450 a mo. 
Call 773-476-8727. 

Geras, darbštus lietuvis stalius, 
gimęs ir augęs Amerikoje, ieško 
buto Čikagos priemiesčiuose. 
Skambinti Vytui. tel. 708-222-
6874. arba palikite žinutę *>> 

Ieškome p a t y u s i ų dažytojų. 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. WIM 

Reikalingas darbas 
savaitgaliais. Siūlyti tel. 

pirmd. - penktd. 
708-423-2951, šešt. - sekmd 

708-839-5284. 

1.Puiki investicija! 
Parduodamas 4 butų (atskira 
apšildymo sistema) namas 
patogioje Čikagos miesto 
vietovėje: Pilsen rajone, arti 
universiteto, ligoninės, Halsted ir 
13-os gatvių apylinkėje. Kaina 
$350,000. 
2. Didelės biznio galimybės! 
Western ir 44-os gatvių apylinkėje 
parduodama Dariaus ir Girėno sale 
(6.000 kv. pėdų plotas, yra 
centrinis vėsinimas). Kaina 
$325,000. 

?. Nuomojamas namas Kedzie ir 59-os gatvių apylinkėje, Čikagoje, su 
galimybe nusipirku. Yra 3 miegamieji, 2 vonios (1 vonia rūsyje), garažas. 
Kaina 89.000. 
4.Parduodamas mūrinis namas Bridgeport. Čikagoje Yra 4 miegamieji. 
2 virtuves Reikia (dėti truputi darbo Kaina 95,900. 

Teirautis: Aušra Padalino ir Kęstutis Kriščiūnas 
First Rate Real Estate 

773-767-2400 
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A M E R I C A i V j r
x ^ I ^ - jeJ&ROAD. INC. 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO. E. 60630. TEL. 773-467-0700. 

JO1DK0 ICJUNOS 
lenirafcjBJ i vieną y u s ę 

Ryga $178 $394 
Kijevą $478 $394 
Lvovas $572 $450 
Minskas $478 $394 
VUntm $V* 
Maskva $478 
StPMerburpts $478 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

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

3000N.MILWAUKE£ 
AVE., CHICAGO, DL 60618. 

TEL.773-489-«999 

5150W. BELMONTAVE., 
CHICAGO.IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5637 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO.IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

NILES OFFICE 
9509NMILWAUKEE 

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

Lietu 'iois esame mes gimę, 
Lietmmms wnme w būt. 

Tų garbę gavome užgimę. 
Jai ir neturim leist pražūt. 

ii. Sruaervemas) 

TĖVELIU DĖMESIUI! 
KVIEČIAME JŪSŲ ATŽALAS 

INDIVIDUALIAI MOKYTIS 

K A L B O S L I E T U V I t J K A L B O S 
Mokymas organizuojamas Danen. IL. Priėmimas vyks visą rugsėjo mėnesi. Dirbs 
kvalifikuoti specialistai. 
Sl'ALGL'SIEJI. jei pageidaujate patobulinti savo lietuvių kalbą ar rašybą, taip pat 
mielai k\ie6ami. 
Registracija Tei. 630-724-1673 šeštadieniais 12 - 9 v.v. 
Fax. 630-7Z4-1674 bet kuriuo metu. 

Vadovė 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave . , Ch icago , IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

B\KE FOjgMfJ 
J^^ ****** 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandž ia i 

mies to centre 
Savaitgalį uždaryta 

Banking 
the way 

it should bei 

MIDLAND BANKE 
ga!-:?e pasišnekėti su draugais, 

nes mes — Jūsų apylinkės 
bankas! 

Midland savininkai ir 
tarnautojai yra vietiniai žmonės. 

N a u j a b a n k o š a k a a t i d a r y t a : 
H o m e r T o w n s h i p 
15736 S. B e l l R d . 

£ 2 midkind tedarai 
Savinas and Loan Association 

8929 S Har iem Ave.. 8 r tdgev iew 6 0 4 5 5 • (708) 5 9 8 - 9 4 0 0 
4 0 4 0 S. Archer Ave. , Ch icago 6 0 6 3 2 • (773) 2 5 4 - 4 4 7 0 

26S7 W. 69th St , Chicago 60629 :773) 925-7400 
15736 S. Bel l Rd., L o c k p o r t , 6 0 4 4 1 ; 708-645-2400 f£y 

FOIC Insured — 

wwwvo£ 
Vefttonuo 

1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, W n i o w SPRINGS, I U » * O I S To . 708.839.1000 

pokyliu taltn - tinka įvairiom progom 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečiu, 

BortunccRpom 

. 9 -
100 iki 13S svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
<rągA <aa>HL 10 žmonių orkestras 
t * t ^ m w * (got** pasitobulinti 

šokio mene - vyksta 
pamokos) 

40 iki 60 svečių 

fiatoJtt įttOl 

125 iri 175 svečiu. 

AfctOH 1 0 O M 
60 iki 100 svečių 225 M 5S0 svečių 

TCF National Bank, Illinois is seeking candidates 
for a Sales and Service Representative (in Brighton Park area) and a 

Customer Sales and Service Represaniauve (in Schilier Park, near O'Hare 
Airport). TCF offers excellent benefits, full-time and part-ume positions. 
flexible scheduling, and compeuuve pay.Qualified candidates mušt have 

previous retail/sales experience. customer service, and/or teller experience. 
The candidate mušt also be able to speak both English and Lithuanian, 

fluenily For cosideration please submit a resumc by mail/fax to: 
TCF National Bank, Dlinois 

Attn: M. Jerkan 
800 Burr Ridge Pkwy., Bnrr Ridge, IL 60521. 

Fax to 630-986-4999. 
mm/ 

Labor day g/cetiugs to all our 
customers from 

Cravrford Sausage Cow, Inc. 
2310S.Pulaski,CbJcafo,IL, 

773-277-3095. 
„Everthing fresh as a daisy". 

Happy Labor Day 
to all from 

LawnLanes 
6750 S. Pnlaskl 

Chicago, IL 60629. 
773-582-2523. 

Home Health Care Intl. 
Afeacy 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amž žmones. Reikalinga 
anglų k , kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil. 
tel. 414-763-2615. 

25 metų moteris ieško darbo. 
Turi geras rekomendacijas. Gali 
prižiūrėti vaikus bei pagyvenusius 
žmones. Kartu gyventi negali. 
Tel. 773-251-4425. 

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
norite globos ne senelių namuose. 

bet jaukioje šeimyninėje 
lietuviškoje aplinkoje, turėti 
atskirą kambarį, lietuvišką 
maistą, lietuvišką spaudą ir 
knygas, sutaupyti sunkiai 

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai tel. 706-387-2067 ir 

pasitarkite. ^ 

AKUPUNKTŪRA 
Skausmo apvaldymas 

*irritable bowel*menstrml disor-
ders*asthma*constiptttion*me-

nopause *back pain *arthritis 
Dana Daydodge, R. N., Dfpl. A c 

Board Certified Acupuncturist 
3210 S. Halsted S t , Chicago, IL. 
Tel. 312-563-1501. Palikite žinute. 
Valandos susitarus: antrd. 9 v.r.-2 

v.p.p., ketvd. 4 v.p.p.-7 v.v. 

S| BUY 16, «ET 1 FBBB. 
» l ^ •- _ s ^ n ^ ^ ^^^, ^ ^ J ^^Aa^aaaiaaatmahBBBBW. 
1 ^Wa»ai ajBJBVfVk « ^ » * 6 fjjkam m^m^m^mą ^m^nm^H^ 
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I ' M I T L M K roatoonoMexi.iMHit>| 

4 5 m. v y i H U s , turintis 
rekomendacijas, auto ir 

vairavimo teises, i e ško darbo 
prižiūrėti pagyvenusį žmogų. 

Td. 773-251-4425. 

Baoomojamas 1 mieg. 
kambarys vienai moteriai 
prie Šeimos. Tel. 708-594-

1472. Palikti Žinutę. 
jau. 

Telefoną j ! Jetnvą - t ik 33 centai 
per min.' skambinant Illinois 

valstijoje - tik 5 cenui1 Tel 
kortelės skambinimui | Lietuvą, u i 

$5 - 25 min.; ad $10 - 66 min.! 
Kreipkitės teL 630-242-6918 arba 
773-636-1050. Užsisakydami Jias 

paslaugas paremsite Amerikon 
Lietuviu televiziją. 

att Moteris, t n r l n t i g e i _ 
rehomendacljaa, ieško darbo: 

gali pniiurėti senus žmones. 
paden namų mošoje ir gyventi 

learm. T e l 7 1 6 - t ^ l 4 4 7 . 
Namuose remontuojame 

automobilius Jau 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 W. 63 S t 

Tel. 773-776-8998 

B&D ENTERPRISES š=A. 

Kokybiškai atJiekami visi namų 
išorės darbai: stogai, "siding". 
lietvamzdžiai, mediniai balkonai, 
"porches" ir "decks"; mOrinimas, 
"tuck pointing". namų ir garažų 
remontas. Skambinti Kazmoru, 
tai. 630-243-6424. 

R IVFRDAIE A U T O M O T I V E 
Tnosportuojamt ir padedame parduoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame iisimo-
kejimui: remontuojame po avarijų: atsta
tom auto.geometrija, ufaakome dalis ge-
nausia kaina, keičiame agregatus 

Skaatfatott Ranari teL 7M-2ai-«S8«. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
tel. 708-652-2110. 
Išvežame šiukšles statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. TeL 630-964-5896. ana 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AimJMOBtJO.NAJiauSVĖKATOS" 
IR G Y V Y B E S DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis ir Off. Mgr. A-jkse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK Z A P O U S 
3208 1/2 VVeet 95m Street 

T e i (708) 424-8654 
(773)581-8654 

STASYS' CONS TRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; *sidings", 

"sorfrts", "docks", "gutters*. plokšti 

L ir "shingle" stogai; cementas, 
dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, m 630-241-191Z\ 

ttnuomojamaa 
apiildomaa 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security" 

TeL 773-778-1451 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail . seserų padėjėjoms kom-

panijonėms ir namų ruošos 

darbininkėms. Galima gyventi 

kartu a rba atvykti į darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employmerit Agency 

Tel . 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

2346 W mm Street 
Tai.: 773-776-1486 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

rxieinarnomis leainomis. 
Draudimas garantuotas. 

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

AMBEJt CONSntUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding'*. 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kib namų remonto darbai 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitai, 
teL 773-767-1929. 

G. L. QnaHty Body Sbop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti i Lietuvą 

- išsiųsime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

KokybiSkai atliekame mažus ir 
didel ius n a m ų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, t d . 630-243-9385 

Noriu išsinuomoti 
garažą Marąuette Pk. 

apylinkėje. 
Tel . 773-778-2029. 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS A 

TRADICINIU BUD 
ANDRULIO seimą Michigan valstijoje : % * 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta šoriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462 .1301 
arba per world wide web: 
www.andruliacheese.com 

Michigan Farm Chaną Dairy. Ine 
4295 Millerton. FounUh Ml 49410 

GREIT PARDUODA 

y. RtVMAX 
REALTORS 

off c (773) S&S-S959 
hoene (708) 425-7160 
pjger (708) 886-4919 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

Realmart jjj mm 
Realty G r o u p Inc. 

6602 S. Puiaski Rd. 
Chicago, I L 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-585-6100 Patcr 312-308-0307 
Fa*773-585-3e*7 

Gnu*, 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oah Lawn. Hhnois 60453 
n i tnaae (708) 423-0111 
VotoaMal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Paoar (312) 707^120 
Ras. 706-42SO443 ^tr 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių plrtoma ir paraavime 
mieste ir priarniesOuose 

Čikifo* iuuRje w iuunmuotc pnemieaCnme 
pcfa>« m ĮMrrtti'l— noottrybet. kjęiyiuėt 

Greitaa, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimai akubiUus0aoi.com 

COU3UJ 2LL 
B A N * C R J 

iraemsOBie 
A U D R A 
KUBILIUS 

IS08 Sherman Ave 
2vtn»t«i. IL?V)201 
Business (847) 864-2600 
Fn (847) 475-5 J67 
Voicemiil 
(847)465-4397 
E-mail 

OnlUK 21. 
KMIECIK REALTORS 

7922 S.Puiaski Rd. 
4365 S>rcher Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute) Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veKii. 

ATTENTION IMMIGRArfTS! 
Canada is accepting applicants for 

P e r m a n e n t R e s i d e n c e ! 

For free information call: 

1-773-282-9500 
GTS conosntrating m immigration to Canada 

www.redeusa.com 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Kąukatvykot įJAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Ncra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

Reikalinaa moteris prižiūrėti senyvą 
moteti ir namui Atskirai reikaiioti 

pi UIArėtl ' T " " ir tris 
šiek tiek anglį) kalbos būtu 

naudinga. Alga. kambarys, maistas ir 
kelione apmokama Darbas Kalifornijoje 
Tel. Jie-42»-«181 arba 5ie-*54-4ian 

GYVENK, DIRBK IR MOKYKIS 
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE 
Naujoje |AV valdžios loteriįoie siuloma 50 ,000 imigrantu vtfų ( ialių korteliu) 
Oficiali loterijos informacija veltui. 

Pa5K|t4ut« palto atviruką su vardu, adrnu. 
gyvenamo kmlto vardu iiuo adresu: 

NATIONAL -
VISA SERVICt 

4 2 0 0 VVIsconslo Avenue N. VV 
VVasMngton, 0 . C. 2 0 0 1 6 U.S.A. 
Fax (202) 2965601* Tel (202 ) 296-5600 
v¥ww.dv20001 com 

file:///yras
http://www.andruliacheese.com
http://akubiUus0aoi.com
http://www.redeusa.com


Naujasis First Personai 
Bankas 

pasiruošęs tarnauti 
^ Čikagos 
*jp apylinkės lietuviams! 

Sic buvę. Standart Federal banko tarnautojai »udaro naują First Personai Banko 
kolektyvą ir Jums visada suteiks malonų ir sąžiningą patarnavimą: 

Danutė Babarskienė, George Cvack, Randy Schvvartz, Rūta Staniulienė, Janirte Masny, 
Mary Ann Fomek, Bette Tableriou, Edita Žiūrinskienė, Shirl Sievert, Sande Medina, Ann 

Donaghue, Mike Doyle, Susan Carduff, Mike Casey. 

First Personai Banke galėsite susikalbėti lietuviškai 
Atidarymo proga, First Personai Rywlr»R Jums siūk) 

įsigyti „Welcome Home" sertifikatą. 

„Bonus" nuošimtis 5.50% APY* 
Aukštas nuošimtis 5.25% APY 
Trumpas terminas 6 mėnesiai 

K»darK*itB#galrteįšį»eitifi^tnešti 
*Jei kartu atidarysite „pasbook" arba „checking" sąskaitą, 

pridėsime .25% prie aukito nuo&mSo. \7 
*< 

f-ir?t —Persona! Bank 
/ \ 

Building Personai Banking Relatumshij?" 
UJBBi . 
1S014 S. LaGrange R d . 
O r i a n d Park, IL 
On thc OrUnd Grcens Shoptnng Onccr) 
(708) 226-2727 

PRIYEUT; 
15255 S. 94th Are . 
Or iand Park, IL 
(in thc InTrua building) TKSSi 

Amui Pace 
APY. I 

.pYidd (APY) m dbctm x\ of Augutf 23. I M ati.t vubjctt to ctangc wkhout OOCKC. Minimam dcpoMt of I1.<««' w rvquir.J (o obtsn thc 
y be muamal (or arU wtd*2rcwaH itrer intlul ocni.".-<rrc wrtt*irj,vjl Foc .25% CD boran M£.p*Mbook antį thcktny Jcc<t»ra m*nt mt-n 

id nind* ninn br on doout lor <X> d*w Bomn nlc not ivutafek wilh Kad. C*k. Hobday 
_ _ . , . ii oenah. 

j , and t'vnd* nuiu be or> depom fcc *** •• d»>*» Bomn rate not jvūtafck with Kak'' 
I ifi rocijuru U, .n widi arrv «jfrwr offcfv 

». Hobday Savw*p. *n5 Frccdoni Frru 

^ acco»jm>. OĮpr cat>not fte —— m confvncocm w«n w»y OP>CT o a m 

^ «TA* A' . ( . :*NCt 

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

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free eonneetion 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gives you a relaxed mom-

ing arrtval for business or pleasure. 

When you're ready to retum, you'l! 

enjoy Mtna-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Class, you can be 

sure our service will be wortd-dass, 

and will allow you to arrive rested and 

refreshed - all for a reasonabte fare. 

Find out wnat a workJ of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
ANICETA LENKAUSKAITĖ 

POŠKIENĖ 
Minint mano mylimos Žmonos a. a. Anicetos mirties 
sukakti, šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos š. m. 
rugsėjo 11 d. 9 vai. ryto Tėvų Marijonų vienuolyno 
koplyčioje (prie „Draugo")- Po šv. Mišių - paminklo 
pašventinimas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose ir paminklo pašventinime. 

Liūdintis vyras Juozas 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.1A 
LEONAS OKSAS 

Minint mano mylimo Vyro, kurio netekome 1989 m. 
rugsėjo 8 d. mirties sukaktį, šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos š. m. rugsėjo ,8 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Los Angeles, CA. 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą 

dieną Velionį Leoną prisiminti maldoje. 

Nuliūdusi žmona Izabelė 

46-asis SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS 

1999 m. r u g s ė j o 9-12 d. 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, 

LEMONT, ILLINOIS 

PROGRAMA 

Rugsėjo"? d., ketvirtadienis. 
2:30 vai. popiet: 
* Atidarymo žodis - Horstas Žibąs; 
* Jurgita Saltanavičiūtė ,.Amerikos indėnai"; 
* Jurgita Baltrušaitytė „Vincas Kudirka šiandien"; 
* Daiva Markelytė .^Ankstyvųjų lietuvių kalba ir 

raštingumas". 
8 vai. vakaro: 
* Susipažinimo vakaras. 

Rugsėjo 10 d., penktadienis. 
9^0 vai. ryto: 
* Algimantas Kirkutis „Lietuvos visuomenės sveikatos 

pagrindai"; 
* Elvyra Giedraitienė „Lietuvos socialinių darbuotojų 

problemos ir reikalingumas"; 
* Artūras Tereškinas „Vieši žaidimai intymiose vietose: 

apie intymią ir viešąją sferas nūdienės Lietuvos kultūroje". 
2 vai. popiet: 
* Pokalbis su rašytoja Irene Guilford. Praveda Violeta 

Kelertienė; 
* Stasys Goštautas „Cervantes ir Lietuva: antra dalis"; 
* Organizacinis posėdis. Pranešimai: A. Mackaus knygų 

leidimo fondo, Metmenų, Vytauto Kavolio premijų fondo, 
suvažiavimo rengimo valdybos rinkimas. 

8 vai. vakaro: 
* Literatūros vakaras. Dalyvauja: Irene Guilford, Eglė 

Juodvalkė, Markas Zingeris, Artūras Tereškinas. 
* Rimvydas Šilbajoris, Aldonos Veščiūnaitės „Medžiai 

ryto laisvėj". 
Rugsėjo 11 d., šeštadienis. 
9:30 vai. ryto: 
* Jul ius Šmulkštys „Lietuvos prezidentas 

konstitucinėje teorijoje ir politinėje praktikoje"; 
* Zenor.as Rekašius „Kodėl Lietuva 1941 metais netapo 

III-jo Reicho satelitu. 
2 vai. popiet: 
* Kazys Almenas „Ignalina šiandien ir ateityje"; 
* Pokalbis su rašytoju Marku Zingeriu. Praveda 

Rimvydas Šilbajoris; 
* „Darbas ir kūryba Lietuvoje ir išeivijoje". Pokalbį 

praveda Ilona Maziliauskienė. Dalyvauja: Jurgita 
Baltrušaitytė, Žydrūnas Drungilas, Kęstutis Šatkauskas, 
Vygandas Šiurkus, Aušra Veličkaitė; 

* Išėjusių prisiminimas: Juozas Račiūnas (Leonas 
Sabaliūnas), Aleksandras Štromas (Julius Šmulkštys ir 
Algis Mickūnas), Juozas Pivoriūnas (Horstas Žibąs). 

8 vai. vakaro: 
* Sonata ir Rokas Zubovai. 

Rugsėjo 12 d., sekmadienis. 
10 vai. ryto: 
* Dr. Jonas Valaitis „Šviesos sambūris"; 
* Suvažiavimo uždarymas - Horstas Žibąs. 

* * * * * * * * * * 

Norintys suvažiavime dalyvauti, prašomi registruotis iki 
š m rugsėjo 7 d. pas Mariją Paškevičiene, 306 55th Placo, 
Dovvners Grove. IL 60516. Tel. 630-852-3887. 

DRAUGAS, 1999 m rugsėjo 4 d . ' HUIMI liu 

A. t A. 
VALENTINA BURDULYTĖ 

DALINDIENĖ 
Gyveno Toronto. Kanadoje. 
Mirė 1999 m. rugsėjo 2 d., 4:50 p.p., sulaukusi 68 metų. 
Gimė Lietuvoje, Alytuje. 
Nuliūdę liko: vyras Povilas, duktė Daiva, sūnus 

Gintaras, marti Aušra, .sūnus Andrius, marti Loretta, 
anūkai Lukas, Aurelija, Matas, Erikas, Danielius, Alysa; 
motina ir brolis Adas su šeima, daug pusseserių ir 
pusbrolių Kanadoje, JAV-jose ir Lietuvoje: vyro seserys 
Ona Dalindaite, Kazimiera Indreikiene su šeima. 

Velione buvo aktyvi Liet. R. Kat. moterų sąjungos, 
Caritas organizacijos nare, priklausė daugeliui kitą šalpos 
organizacijų. 

Velione pašarvota rugsėjo 5 d., sekmadieny Toronto, 
Canada. 

Laidotuvės antradienį, rugsėjo 7 d. A. a. Valentina bus 
nulydėta į Lietuvių Kankinių bažnyčia, Mississauga, 0nt.: 
kurioje 11:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios užjos 
sielą. Po Mišių Velione bus palaidota Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Missisauga, Ont. 

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnūs, motina, brolis ir 
kiti giminės. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 va i . 

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

Directors cf Eudeikis Funerai Home (EST 1908) 

GERALD F. DAIMID 

4330 So. Cal i fornia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Oriand Park 
ALLPHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAiLABLEAT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATICNS 
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 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. 
C I C E R O 5940 W. 35 ST. 

LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. *& DERBY RD.} 
EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 

T1NLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

C H I C A G O 1-773-476-2345 
NATTONWIDE TOLL F R E E ( n e m o k a m a s ) T e l . 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALLPHONES 

1 708 6 5 2 5 2 4 5 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
Pa los HiJls, IL 
708-974-4410 

Prenumeruokime Ir skaitykime „DRAUGĄ' 

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

Algirdas Č e p ė n a s , gyve
nantis Oak Lawn. Draugo fon
do g a r b ė s n a r y s ir nuolatinis 
DF laiškų siuntimo talkinin
kas, jubiliejiniam rudens vajui 
pirmasis įteikė 200 dol.. juos 
pridedamas prie ankstyvesnių 
1.300 dol. įnašų. Už didele pa
ramą Draugo fondui nuošir
džiai dėkojame. 

„Grand i s" , tautinio jauni
mo ansamblis, kviečia tėve
lius, vaikučius, jaunius, moks
leivius ir studentus jungtis į 
šokėjų gretas ir dalyvauti 
2000 m. vyksiančioje XI Tauti
nių šokių šventėje. Registraci
ja vyks rugsėjo 12 d., sekma
dienį. Ateitininkų namuose 
Lemonte šia tvarka: 5 val.v. 
registruosis vaikai nuo 5 me
tų iki 8 skyriaus. 6 val.v. -
moksleiviai ir studentai, 7:30 
v.v. - jaunieji veteranai ir ve
teranai. Pirmoji repeticija -
rugsėjo 19 d., sekmadienį. Vi
si, norintys šokti Tautinių šo
kių šventėje, turi užsiregist
ruoti iki rugsėjo 25 dienos. In
formaciją suteiks .,Grandies" 
vadovė tel. 773-436-1624. 

JS HmrSnš 
ir iš toli 

LIETUVIAI CHEMIKU 
SUVAŽIAVIME 

Trys lietuviai profesoriai da
lyvavo amerikiečių chemikų 
draugijos 'ACS; 218-ajame su
važiavime, kuris vyko rugpjū
čio 22-26 d. N"ew Orleans 
mieste. K. J. Balkus, jaunesn.. 
skaitė net septynis praneši
mus apie neorganinę chemiją, 
o R. J. Motekaitis ir V. Snieč
kus buvo paruošę po vieną 
pranešimą organinės chemijos 
tema. Pranešimus skaitė ir 
daugiau lietuvių. 

S a u l i u s Š i m o l i ū n a s 

LIETUVIŲ GEGUŽINĖ 
ELIZABETH, N J 

Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 
tuoj po 11 vai. ryto šv. Mišių. 
Sv. Petro ir Povilo parapijos 
svetainėje, 216 Ripiey Place. 
EUzabeth. New Jersey vyks 
didžiulė lietuvių gegužinė. 
Bus skanių lietuviškų valgių, 
bus galima nusipirkti lietu
viškų skanumynų ir kavos. 
Bus daug įvairių laimėjimų! 
Klebonas Alfredas Žemeikis 
kviečia visus atsilankyti, ma
loniai praleisti sekmadienį, 
tuo pačiu paremti lietuvišką 
veiklą ir parapiją. Dalyvavi
mas tik 2 dol. asmeniui. Bilie
tus galite įsigyti prie durų. 
Ypač kviečiami visai ne
seniai iš Lietuvos atvykę daly
vauti šiame renginyje. Infor
macijai kreipkitės į kleboniją 
tel. 908-352-2271. 

J o n a s V a l a i t i s 46-ajame 
Santaros-Šviesos suvažiavi
me, vyksiančiame rugsėjo 9-12 
d. Pasaulio lietuvių centre, 
kalbės apie Šviesos sambūrį, 
jo įsikūrimą ir istoriją. 

P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r o 
r u d e n s s e z o n o atidarymas 
vyks rugsėjo 11-12 d. Visas sa
vaitgalis bus sk i r t a s teatrui. 
Rugsėjo 11 d. 7 vai . v. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje Šiaulių miesto dramos 
teatro aktoriai surengs „Hu
moro vakarą". Programoje -
šokis, daina, anekdotai . Susi
tikimą rengia ir visus daly
vauti kviečia PLC renginių 
komitetas. 

V y r e s n i ų j ų l i e t u v i ų cen t 
r e „Seklyčioje" rugsėjo 8 d., 
trečiadienį, 2 vai.p.p. paminė
sime Tautos šventę. Progra
moje - visuomenininko Juozo 
Masilionio paskai ta , muz. Al
gimanto Barniškio dainos, Al
donos Pankienes deklamacija. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Bus ir bendri pietūs. 
Atvykite! 

LML lėšų t e l k i n i o komite
to nariai uoliai ruošiasi meti
niam labdaros pokyliui „Ste
buklų kelionė", kur is įvyks 
rugsėjo 25 d. Yvette Winter-
garden restorane, Čikagos 
miesto centre. Neužmirškite 
sugrąžinti laimėjimų bilietus. 
Norėdami užsisakyti vietas, 
skambinkite Marytei Nemic-
kienei tel. 708-442-8297. 

V y t a u t o D i d ž i o j o Š a u l i ų 
r i n k t i n ė rugsėjo 5 d. ruošia 
Lietuvos tautos šventės minė
jimą. Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo bažnyčioje Brighton 
Parke 10 val.r. bus aukojamos 
šv. Mišios. Po Mišių 12 vai. 
Šaulių salėje (2417 W. 43rd 
Str„ Chicago) vyks minėjimas. 
Visuomenė, ramovėnai , šau
liai (uniformuoti ir ne) kvie
čiami šiame minėjime daly
vauti. 

P u s r y č i a i J a u n i m o cen
t r o k a v i n ė j e šį sekmadienį, 
rugsėjo 5 d., ruošiami tuoj po 
10 vai. Mišių tėvų jėzuitų kop
lyčioje. 11:30 val.r. matysite 
filmajuostę apie gabiausias 
lietuvių liaudies menininkes, 
karpinių meistres, kelių tarp
tautinių konkursų laureates 
vilnietes Nijolę Jurėnienę ir 
Daniliauskienę bei jos dukrą. 
Kviečiami visi, kurie domisi 
karpinių menu. 

P i r m a d i e n i s , r u g s ė j o 6 d., 
yra valstybinė JAV šventė. 
„Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaus tuvė nedirbs, 
todėl antradienio, rugsėjo 7 d., 
dienrašt is nebus išleistas. 
„Draugo" pirmasis poatostoginis 
šeštadieninis priedas išlei
džiamas šį šeštadienį, rugsėjo 
4 d. 

„Visų im ig rac i j ų ka r tos 
gražiai bendradarbiauja ir vie
nijasi, vis daugiau žmonių 
ateina į mūsų Vasario 16-osios 
minėjimus, rudens pokylius ir 
vasaros gegužines", - taip sa
vo laiške „Draugui" rašo JAV 
LB Waukegan/Lake County 
apylinkės nariai . Apylinkės 
valdyba svečius kviečia į ben
druomenės ruošiamą tradici
nį rudens pokylį, kuris vyks 
spalio 16 d. Kildeer miestelyje 
(Illinois). Programoje - V. 
Švabo muzika ir šokiai. Norė
dami užsisakyti vietas, skam
binkite Elenai Skališienei tel. 
847-623-7927. 

„Ža l tvyks lė s" , naujojo Či
kagos lietuvių teatro, akto
rius užbūrė tikri teatro burtai. 
Visi aktoriai, paklusnūs reži
sierei Audrei Budrytei, inten
syviai ruošiasi premjerai, kuri 
įvyks rugsėjo 19 d. 3 val.p.p. 
Jaunimo centre. Šiuo spektak
liu bus pažymėta pirmojo lie
tuviško teatro Lietuvoje 
,Amer ika pirtyje" 100 metų 
sukaktis . Palangos vaidinimas 
atspindėjo daugelio to meto 
lietuvių inteligentų priešini
mąsi carizmui. Dabar laisvai 
ir viešai, savo kalba galima 
vaidinti. Tad kviečiame jau
nus ir vyresniuosius į rugsėjo 
19 d. premjerą „Tuščios pas
tangos". Bilietai gaunami 
„Seklyčioje". 

„ M a r g u t i s " r e n g i a kon
cer tą , kuris įvyks spalio 17 d., 
sekmadienį, 3 val.p.p. Jauni
mo centre. Visi tautiečiai nuo
širdžiai kviečiami paskirti 
sekmadienio popietę „Margu
čiui IF. Koncertą atliks miš
rus choras „Kamertonas" iš 
Kauno. Bilietai į koncertą 
gaunami „Seklyčioje". 

Dauman to -Die l i n inka i č io 
j a u n u č i ų a t e i t i n i n k ų kuo
p o s s u s i r i n k i m a s (vaikai 
nuo vaikų darželio iki 8 sky
riaus) vyks Ateitininkų namuo
se sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
tuoj po 9 vai. šv. Mišių vai
kams Pal . Jurgio Matulaičio 
misijoje. Kuopos globėjos ragi
na visus vaikus tose Mišiose 
dalyvauti, o po Mišių skubėti į 
Ateitininkų namus. Laukiami 
visi esantieji, o taip pat ir 
nauji, norintieji kuopos veik
loje dalyvauti berniukai ir 
mergaitės. 

I š v y k ą \ G lencoe botani
k o s sodą rugsėjo 17 d., penk
tadienį, ruošia Vyresniųjų lie
tuvių centras. Rinktis reikės 
prie „Seklyčios", autobusas iš
vyks 12:30 val.p.p. Sugrįšime 
5 val.p.p. Registruokitės „Sek
lyčioje" asmeniškai arba tel. 
773-476-2655. 

A t v y k ę į s ukak tuv inę 
„ D r a u g o " š v e n t ę , galėsite ir 
su draugais pabendrauti, ir su 
redakcijos darbuotojais susi
pažinti. Savo skaitytojus rug
sėjo 26 d. „Draugas" kviečia į 
Martiniąue pokylių salę Vie
ta.- galite užsisakyti adminis
tracijoje darbo valandomis. 

DRAUGO FONDAS 
4643 W. 03*1 Siv—t 

1ML 773-565-9*00 

PRASIDĖJO JUBILIEJINIS RUDENS VAJUS 
Apie dabar švenčiamą 

„Draugo" 90 metu amžiaus su
kaktį jau buvo r.emažai rašy
ta, nemažai sveikinimų gauta. 
Prieš akis dar jubiliejinis po
kylis ir grandiozinis koncertas 
— šauniam sukakties užbai
gimui. 

Kai vyriausias šeimos narys 
švenčia garbinga 90 metų am
žiaus jubiliejų, visi šeimos na
riai jį sveikina, atnešdami ir 
sukaktuvines dovanas. JDrau-
gui"geriausia sukaktuvinė do
vana yra j a m nuolat auganti 
parama Drauge fonde. Tam 
reikalingas milijoninis Draugo 
fondo kapitalas, kurio geros 
investavimo palūkanos kiek
vienais metais suteiktų gali
mybę paremti „Draugą" reika
lingomis lėšom:.- leidybai ir 
spausdinimo technologijos to
bulesnėms priemonėms įsigy
ti. Įskaitant ir šių metų pa
ramą, „Draugas' jau bus ga
vęs 318,400 dolerių iš Draugo 

fondo uždarbio. 
Šiais „Draugo" sukaktuvi

niais metais reikia užbaigti 
milijono kapitalą Draugo fon
de. Šis jubiliejinis rudens va
jus galėtų būti paskutinis, jei į 
jo laiškus atsilieps kiekvienas 
„Draugo" skaitytojas, kiekvie
nas Draugo fondo garbės na
rys, narys a r rėmėjas, paauko
damas naują ar papildomą 
įnašą Draugo fondui. 

Jubiliejinio 1999 m. rudens 
vajaus laiškai j au iškeliavo vi
siems „Draugo" prenumerato
riams. Draugo fondo direkto
rių tarybos vardu visus labai 
prašau gavus šį laišką, paimti 
jo atkarpą, prie jos pridėti čekį 
Draugo fondo vardu ir grąžinti 
ten pridėtame vokelyje. 

Pasistenkime, kad šis Drau
go fondo vajus būtų paskuti
nis, kad užbaigtume Draugo 
fondo milijoną. 

B r o n i u s J u o d e l i s 
DF tarybos pirmininkas 

VICEMINISTRE DALYVAUS 
TEATRO PREMJEROJE 

Čikagos teatras „Žaltvykslė" 
repetuoja kiekvieną vakarą 
Jaunimo centre. Repeticijoms 
vadovauja nepaprastos energi
jos ir sugebėjimų turinti re
žisierė, aktorė Audrė Budrytė. 
Teatras ruošiasi Petro Vaičiū
no komedijos „Tuščios pastan
gos" premjerai, kuria bus pa
minėta 100-to metų sukaktis 
Lietuvos teatrui. 

J šią premjerą atvyksta Lie
tuvos Respublikos Kultūros 
viceministre Ina Marčiuliony
tė. J i savo pareigas pradėjo 
š.m. birželio 30 d., kai įvyko 
Kultūros ministerijoje pasikei
t imas. J i baigė lietuvių kalbos 
ir literatūros mokslus Vil
niaus universitete ir dirbo 
žurnalistinį darbą. J i vadova
vo įvairioms švietimo bei kul
tūros programoms. Jos žinioje 
dabar yra įvairios kultūros 
sritys: bibliotekos, muziejai, 
kultūros centrai, etnokultūra, 
leidyba, tarptautiniai ryšiai, o 
taip pat Lietuvos kultūros 
sklaida užsienyje. Čikagoje ji 

susitiks su mūsų kultūrinin
kais, tada galėsime jai išdės
tyti savo problemas bei pagei
davimus. Viceministre Ina 
Marčiulionytė buvo susitikusi 
su JAV LB Kultūros tarybos 
pirm. Marija Reiniene Vil
niuje, apibendrindama pokal
bio problemą teigė, kad Lietu
vos Kultūros ministerija netu
ri pinigų remti meno vienetus, 
vykstančius į užsienį, nes per 
pusmetį buvo išleista per daug 
lėšų įvairiems reikalams. 

Mieli tautiečiai! Parodykime 
solidarumą savai kultūrai ir 
savo kultūros darbuotojams. 
Rugsėjo 19 d. 3 vai. p.p. atvy
kime į Jaunimo centrą, užpil-
dykime salę ir parodykime 
Lietuvos kultūros vadovei, 
kad mes esame vieningi ir mo
kame išsaugoti savo meno vie
netus ir kad „Tuščios pastan
gos" premjera neužsibaigtų 
tuščiomis pastangomis. 

Bilietai į premjerą „Tuščios 
pastangos'' gaunami „Sekly
čioje". M. R. 

,,Draugo" gegu.7 neje susitiko vicinia iš Kauno Regina Betienė (kairyje) 
bei Ramune ir Bronius Juodeliai. 

DRAUGO FONDO TALKININKAI 

Per šešerius metus Draugo 
fondas buvo surengęs dvylika 
vajų lėšų sutelkimui. Per kiek
vieną vajų buvo siunčiama 
apie 5,000 laiškų į JAV ir Ka
nadą visiems -Draugo" prenu
meratoriams. Draugo fondo 
laiškų išsiuntimui buvo šau
kiamos talkos, kuriose dalyva
vo Čikagoje ir apylinkėse gy
venantys Draugo fondo nariai. 
Per kiekvieną vajų daugiausia 
padėdavo tie patys talkinin
kai. Svarbiausias talkininkas 
buvo pašto koordinatorius An
tanas Valavičius, kuris kiek
vieną kartą sugrupuodavo ir 
supakuodavo laiškus pagal 
pašto zonas, paruošdavo „Bulk 
Rate^ mokėjimo formas. 

Dvyliktojo jubiliejinio ru
dens vajaus laiškų siuntimas, 
surengtas rugsėjo 1 d., sulau
kė net 22 talkininkų. Per tris 
valandas jie išsiuntė visus 
laiškus. Dalyvavo: Mindaugas 
Baukus, Olimaija Baukienė, 
Michalina Bikulčienė, Algir
das Čepėnas, Adolfas Dirgėla, 

Ona Gradinskienė, Jurgis Ja
nuškevičius, Aurelija Kriau
čiūnas, Elena Majauskienė, 
Kazys Majauskas, Vaclovas 
Momkus, Sofija Plenienė, Ka
zė Požarniukienė, Vytautas 
Prialgauskas, Stefa Prialgaus-
kienė, Natalija Sodeikienė, Al
dona Totoraitienė, Pranas To
toraitis, Antanas Valavičius, 
Viktorija Valavičienė, Jurgis 
Vidžiūnas ir Stasys Žilevičius. 

Visus talkininkus skaniais 
patiekalais vaišino Viktorija 
Valavičienė ir Ona Gradins
kienė. Joms talkininkai dėko
dami smarkiai paplojo. 

1999 m. jubiliejinio Draugo 
fondo rudens vajaus laiškai 
jau iškeliavo su „Draugo" die
nos vedamuoju, už kurį dėko
jame vyr. redaktorei Danutei 
Bindokienej. Taip pat labai 
dėkojame visiems šios talkos 
dalyviams. Belieka tik pa
linkėti šių laiškų gavėjams 
nuoširdaus atsiliepimo, tuo 
užbaigiant milijoną Draugo 
fonde. Fondo iždininkas 

.Draugo* gegužinėje Vaikų UPCiiJm"s rengėjais ir "večiais 
N'uotr Jono Kuprio 

Religiniu p r a t y b ų knyge
lę ...Jėzus mūsų tarpe", skirtą 

aukštesniųjų klasių jaunimui, 
paruošė seselė Ona Mikailai-
tė, o išleido JAV LB Religinių 
reikalų taryba. Leidimą parė
mė Lietuvių fondas, o spausdi
no „Draugo" spaustuvė. Pra
tybų knygelėje pasakojama 
apie Jėzaus gyvenimą, užduo
dami klausimai, pateikiama 
daug įvairių žmogaus elgesio, 
charakterio, tikėjimo ir ne
tikėjimo pavyzdžių. 

„Pensininko" žurnalą lei
džia JAV LB Socialinių reika
lų taryba. 5-ajame 1999 m. 
numeryje, kaip paprastai, ra
šoma apie sveikatos proble
mas, teikiami patarimai, kaip 
sveikai maitintis, būti gerai 
nusiteikusiam. „Pensininko" 
adresas: 2711 W. 71 Street, 
Chicago, IL 60629. 

ADVOKATAS 
ONTAJtAS P. teČNAS 
M36SJ»ulMU'hL.CNafQ,!L«K29 

TeL 773-582-1500 
Valandos pagal susitarimą 

• A. a. Apolonijos Pa i e -
vienės atminimą pagerbdami, 
Edvardas ir Regina Bačinskai, 
Pompano Beach, FL ir Algi
mantas ir Teresė Landsbergiai, 
Upper Marlboro, MD, paaukojo 
$75 Lietuvos vaikams. Reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems, o aukotojams dė
kojame! „Lietuvos Našlaičių 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71 st 8 t r . , Chicago, IL 
60629 v™ 

• TCF N a t i o n a l B a n k , 
I l l i n o i s , i e i k o k a n d i d a t ų 
šioms pozicijoms: „Sales and 
Serv ice" a t s tovo (Br igh ton 
Parko apylinkėje) ir „Customer 
Sa l e s and Service" a ts tovo 
(Schiller Parko, netoli OHare 
oro uosto, apylinkėje) . TCF 
bankas siūlo pilno ir dalinio 
laiko pozicijas, lanksčias darbo 
valandas. Pageidaujami kan
didatai, turintys patyrimo ban
ko k l ientų a p t a r n a v i m e bei 
kasininko darbe. Būtina laisvai 
kalbėti angliškai ir lietuviškai. 
Prašome siųsti reziumė paštu 
arba fax: TCF National Bank, 
Illinois, attm M. Jerkan, 800 
B u r r R i d g e P k w y . , B u r r 
Ridge, IL 60521; fax 630-986-
4839. vioi 

• A. a. U r i n l ė s E i d i e -
t i e n ė s atminimą pagerbdami, 
artimieji suaukojo $146 Lie
tuvos vaikams, kuriuos sūnus 
ir mar t i Bruno ir Rosary Ei-
d i e t i s p e r s i u n t ė , ,Lie tuvos 
Našlaičių globos" komitetui . 
Reiškiame užuojautą artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West st. S t r„ 
Chicago, IL 60629. vm 

• T i k 33 centai u i minute 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet ku r pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
rauki tės lietuviškai 706-386-
0666. mm 

• BALTTC MONUMEr T S . 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai . Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant a tvykstame į na-
:..us '•*•> 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokejimais 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 , 
2212 West Cermak Road . 
Tel. (773) 847-7747. 

GKbsritis 
Crrflinss ir kriminalinės bylos 

Ai 
Chicago, IL 
TeL 773-776-8700 

7764742 
Darbo raL nuo 9 vjr. iki 7 v.v. 

flesfsrt 9Tj-.ikilT.p.p. 

ADVOKATAI 

40 metų patirtia ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir k t bylose 
OU 8. Avofaar Ava, CUeasjo, 

IL SOSSS. TeL S47-SS1-7SS6 
(kalbame lietuviškai). Mes josų 
paslaugoms 7 dienas per savaite. 

ADVOKATAS 

4SMW.63thStrost 
CbicacD.IL 60829 

Skarosi gfSaej ano JDieueju") 
TeL 77a-tS4-0109 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda
mi t ikrai kokybiškai išversti 
video prašus iš Lietuvoje nau
dojamas PAL sistemos \ ameri-
kietiskąją NTSC ir atvirkščiai, 
k re ipk i t ė s į INTER-VTDEO 
3633 S A r c h e r Ave., Chicago, 
D , 60609. TeL 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (ek; 

M a r g a r e t T o w e r s , Wil-
mington, DE, pratęsdama glo
bojamo našlaičio metinę globą, 
dar pridėjo dovaną $60, viso 
a ts iųsdama $200. Dėkojame! 
Pratęsdami metinę globą Lie
tuvos va ikams , po $160 at
siuntė: Jonas Gudėnas, Euclid, 
OH, Mar ia McAllister, Phi-
l ade lph ia , PA, Pau l iu s Va-
dopalas, Palo Alto, C A, Vaida 
Trimakas, Westlake, OH, Sofija 
Mickevičienė, Michigan City, 
IN. Lietuvos vaikų vardu dė
kojame geradariams. „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711 West 71 st, Str., 
Chicago, IL 60829. *™ 

• 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 ap lankyki te S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h S t . Turime didelį pasi
r ink imą: ma tys i t e g r an i t o 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija i r Vil imas Nelsonai . 
Tel. 773-233-6336. (ak.) 

• Automobilio, namų ir 
l i g o s d r a u d i m a s a tvyku
s iems iš Lietuvos i r k i tų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A & L. Insurance Agen-
cy, 9 4 3 9 S . K e d z i e Ave . , 
E v e r g r e e n Pk., IL 60805 
°326. Tel . 708-422-3466 (sk.) 

http://CbicacD.IL



