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Padirbėjęs iš peties, Seimas 
baigė pavasario sesiją 

Vilnius , liepos 13 d. (BNS) tojus. 
— Sugiedoję valstybės himną, 
parlamentarai ketvirtadienį 
vėlai vakare baigė pratęstą ei
line pavasario sesiją. Po po
sėdžio parlamentarai dar iki 
vidurnakčio linksminosi Sei
mo pirmininko Artūro Pau
lausko surengtame priėmime. 

Paskutinė sesijos diena buvo 
ypač produktyvi. Parlamentas 
patvirtino 12-osios vyriausy
bės programą ir priėmė mi
nistrų priesaiką, suteikdamas 
įgaliojimus veikti socialde
mokratų vado Algirdo Bra
zausko sudarytam ministrų 
kabinetui. 

Tai viena iš greičiausiai su
darytų ir patvirtintų vyriausy
bių. Nuo premjero kandidatū
ros pateikimo ir patvirtinimo 
iki vyriausybės programos 
patvirtinimo Seime praėjo 
pusantros savaitės. Seimas 
ketvirtadienį taip pat įtvirtino 
valdžios perėmimą Seime, pa
sikeitus valdančiajai daugu
mai. Parlamentarai slaptu 
balsavimu buvusį opozicijos 
vadą Vytenį Andriukaitį iš
rinko ketvirtuoju" A. Paulaus
ko pavaduotoju, pakoregavo 
Seimo valdybos ir Seniūnų 
sueigos sudėtį bei patvirtino 
naujus kai kurių Seimo komi
tetų pirmininkus ir pavaduo-

Krikščionių demokratų atstovai 
dešiniųjų vadu mato K. Bobelį 
Vilnius, liepos 13 d. (BNS) dalyvavimo tikruose preziden 

Opozicinėmis naujai Seimo 
socialdemokratų ir sociallibe
ralų daugumos patvirtintai 
vyriausybei pasiskelbė Libe
ralų ir Tėvynės sąjungos — 
konservatorių frakcijos. Liber
alų frakcijos, kaip didžiausios 
opozicinės frakcijos, seniūnas, 
buvęs premjeras Rolandas 
Paksas oficialiai perėmė opozi
cijos vadovo postą. 

Tris atstovus Seime turinti 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjunga taip pat ap
sisprendė pasitraukti į opozi
ciją. 

Liberalai, konservatoriai ir 
modernieji krikščionys demo
kratai balsavo prieš vyriau
sybės programos patvirtinimą. 
Kitų partijų atstovai balsavo 
už, susilaikė arba balsavime 
nedalyvavo. Iš viso šios parti
jos Seime vienija 45 narius. 

Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko teigimu, iš 413 se
sijoje numatytų svarstyti tei
sės aktų projektų, 157 svars
tymo procedūros buvo užbaig
tos, 154 yra svarstymo stadi
joje, o 29 nebuvo pateikti. Iš 
numatytų svarstyti 30 euroin-
tegracinių įstatymų nebuvo 
priimti tik 5, o likę — priimti 
arba yra svarstymo stadijoje. 

L j Tėvynėje pasižvalgius 

Prezidentas Valdas Adamkus Universitetinėje Vilniaus Saatariikių vaikų ligoninėje aplanke sunkiai sužalotą pacien
to K*Mudo Vanago .Elta) nuotr 

Prezidentas piktinasi Seimo 
abejingumu smurtui prieš 

vaikus 
Vilnius, liepos 13 d. (BNS) sutrumpinama vaiko laikino-

— Lietuvos krikščionių de
mokratų (LKD) atstovai skep
tiškai vertina galimybę daly
vauti dešiniųjų partijų kan
didato į prezidentus pirmi
niuose rinkimuose, nes, jų 
nuomone, ir be rinkimų aišku, 
kas yra dešiniųjų vadovas. 

„Šiandien dešiniųjų lyderis 
yra Kazys Bobelis", teigė LKD 
valdybos pirmininkas Petras 
Gražulis, pažymėjęs, jog pati 
idėja iškelti vieną dešiniųjų 
kandidatą į prezidentus yra 
gera. „Tačiau rengti rinkimus, 
siekiant išsiaiškinti kuris iš 
dešiniųjų yra lyderis, reikėtų 
tuo atveju, jeigu keli kandida
tai (populiarumo — BNS) rei
tinguose gautų vienodai taš
kų. Siūlyčiau pataupyti pini
gus tikriesiems rinkimams", 
teigė jis. 

Rengti pirminius dešiniųjų 
kandidato rinkimus, pasiūlė 
konservatoriai. 

Prieš kelias.savaites konser
vatorių, liberalų, moderniųjų 
krikščionių demokratų, politi
nių kalinių ir tremtinių bei so
cialdemokratų „dutūkstanti-
ninkų" atstovai pasirašė krei-, 
pimasi į visas politines parti
jas nuo centro kairės iki de
šinės pradėti diskusijas dėl 
tokių rinkimų surengimo. Ta
čiau pasirašiusieji teigė tai 
darą ne partijų, o savo vardu. 

P. Gražulis teigė neabejojan-
tis, kad K. Bobelis laimėtų pir
minius dešiniųjų kandidato 
rinkimus, jeigu juose daly
vautų 

K. Bobelis, apklausų duo
menimis, yra vienas populia
riausių Lietuvos politikų. 

Pats K. Bobelis pareiškė 
manąs, jog LKD „nereikia pa
sitikrinti savo reitingų". „Da
bartinėse sąlygose mes krikš
čionys demokratai nedaly
vautume (pirminiuose deši
niųjų kandidato rinkimuose — 
BNS), nes mes turime savo 
pastovų elektoratą ir jis nuo
lat auga", teigė K Bobelis. 
LKD pirmininkas teigė, jog 

— Prezidentas kritikuoja 
Seimą už tai, kad jis per pa
vasario sesiją taip ir nerado 
laiko apsvarstyti jo pasiūlytus 
Vaiko globos įstatymo papildy
mus. 

Prezidentas kovo 16 d. Sei
mui pateikė svarstyti Vaiko 
globos įstatymo papildymus, 
kuriais siekiama įtvirtinti po
licijos ir Vaiko teisių apsaugos 
tarnybos pareigą operatyviai 
reaguoti į gautus'pranešimus 
apie smurto faktus šeimoje, 
kai nukenčia vaikai. Stengian
tis užtikrinti patyrusio smur
tą vaiko saugumą, Vaiko glo
bos įstatymo 15 str. projekte 

to rinkimuose klausimą parti
jos taryba svarstys rudenį. 

Prezidento rinkimai numa
tyti 2002 metų pabaigoje. 

Saugumas siūlo kelti bylą 
Vytautui Šustauskui 

Vilnius, liepos 12 d. (BNS) atėmimu iki vienerių 
— Valstybės saugumo depar
tamentas siūlo iškelti bau
džiamąją bylą radikaliam Sei
mo nariui Vytautui Šustaus
kui, nes jo vieši pasisakymai 
demonstruoja nepagarbą vals
tybinėms institucijoms, žemi
na jų darbuotojų bei Lietuvos 
piliečių garbę ir orumą. 

Tokias išvadas VSD pa
skelbė ketvirtadienį, ištyręs V. 
Šustausko pasisakymus te
levizijoje. V. Šustauskas, ku
ris savo elgesiu yra pelnęs 
„gatvės politiko" vardą, pra
ėjusį mėnesį Baltijos TV lai
doje „Korida" pareiškė, kad 
„Lietuvoje tvarka bus tada, 
kada sukalens kalašnikovai". 
„Ir kas ryšis tą žingsnį daryti? 
Galbūt būsiu aš vienas tų. Juk 
prisiminkim Armėnijos seimą. 
Kitaip pradėjo dirbti, kada 
atėjo tikrai, vietoj nupylė ke
lis", kalbėjo V. Šustauskas. 

VSD V. Šustausko pasisa
kymų tyrimą atliko gavęs 
Generalinės prokuratūros bei 
Seimo Etikos ir procedūrų 
komisuos (EPK) pavedimus. 
Tyrimo medžiagą VSD per
davė Generalinei prokuratū
rai ir pasiūlė iškelti baudžia
mąją bylą dėl įžeidimo, numa
tyto baudžiamojo kodekso 133 
straipsnyje. Šis straipsnis nu
mato, kad tyčinis asmenybės 
garbės arba jos orumo že
minimas žodžiu, raštu ar 
veiksmu baudžiamas pataisos 
darbais iki vienerių metų, 
arba bauda, arba užtraukia vi
suomeninio poveikio priemo
nių taikymą, {žeidimas spau
dinyje ar kitokiu būdu pa
skleistame kūrinyje, taip pat 
įžeidimas, jeigu tai padarė as
muo, turintis teistumą už 
įžeidimą baudžiama laisvės 

metų, 
arba pataisos darbais tam 
pačiam laikui, arba bauda. 

VSD oficialiai raštu perspėjo 
V. Šustauską dėl tokio pobū
džio veiksmų neleistinumo. 
Departamentas atkreipia dė
mėsi, kad tokie veiksmai, kaip 
provokacinio pobūdžio pasisa
kymai, kai kada naudojant ir 
vaizdines priemones, nors tie
siogiai neužtraukia baudžia
mosios ar administracinės at
sakomybės, tačiau akivaiz
džiai demonstruoja viešą ne
pagarbą visuomenei, valsty
bei, teisėtai veikiančioms ins
titucijoms, jų darbuotojams, 
Lietuvos piliečiams. 

V. Šustauskui dėl šių pažei
dimų iškėlus bylą, Seime gali 
būti pradėtas jo apkaltos pro
cesas, siekiant atimti jo, kaip 
Seimo nario, teisinę neliečia
mybę. 

Seimo EPK pirmininkė, li
beralė Dalia Teišerskytė sakė, 
jog yra įsitikinusi, kad V. 
Šustauskui ne vieta Seime. Tą 
patį pakartojo ir komisijos 
posėdyje svečio teisėmis daly
vavęs Žmogaus teisių komite
to pirmininkas socialliberalas 
Gediminas Dalinkevičius. Jis 
teigė manąs, jog dėl V. Šus
tausko pareiškimų jam turėtų 
būti pradėta apkaltos proce
dūra. 

Komisiją sugrįžti prie V. 
Šustausko pareiškimų svar
stymo paskatino Lietuvos ar
mėnų bendrijos laiškas Seimo 
pirmininkui Artūrui Paulaus
kui. „V. Šustauskas, iškreip
damas įvykių esmę, teroristinį 
aktą pateikia vos ne kaip 
formą, mechanizmą teisingam 
valstybės valdymui", teigiama 
laiške. 

šios globos skyrimo procedūra. 
Siūloma nustatyti 7 kalendori
nių dienų terminą, per kurį 
rajono ar miesto savivaldybės 
Vaiko teisių apsaugos tarny
bos teikimu savivaldybės val
dyba arba meras suteikia lei
dimą skirti vaikui, patyru
siam smurtą, laikinąją globą. 

Penktadienį prezidentas 
Valdas Adamkus aplankė Vil
niaus universitetinės ligo
ninės Santariskių vaikų ligo
ninėje gydomą penkerių metų 
mergaitę i i Šalčininkų Gretą 
Bernatovič, kurią, kaip įta
riama, žiauriai sumušė jos 26 
metų patėvis. 

{ traumatologijos punktą 
birželio pabaigoje atvežtai G. 
Bernatovič buvo sulaužytas 
šlaunikaulis, dubuo, suskilusi 
kaukolė, pažeisti lytiniai orga
nai, daugybė mėlynių bei senų 
randų. Tuomet gydytojai tei
gė, kad nepaisant to, jog tėvų 
ar giminaičių sunkiai sužaloti 
vaikai tampa beveik kasdie
nybe, šitaip sužaloto vaiko 
jiems dar nebuvo tekę regėti. 

Prezidento teigimu, jei Sei
mas vasarą susirinks į neeili
nę sesiją, vienas pirmųjų klau
simų turėtų būti šito įstatymo 
svarstymas ir jo priėmimas. 
Pasak V. Adamkaus, pirmiau
sia įstatyme turi būti aiškiai 
nustatyta, kad šeimose, kur 
yra pavojus vaiko sveikatai ir 
gyvybei, įstatymas turi leisti 
vaiką apsaugoti, valstybės 
įstaigoms perimti jo globą, su
teikti jam reikalingą pagalbą, 
tuo pačiu, spręsti motinystės 

* JAV Valstybės 
rius Colin Powell atsiuntė 
sveikinimo laišką naujajam 
Lietuvos premjerui Algirdui 
Brazauskui, kuriame linkima 
sėkmės įjungiant Lietuvą į 
Europos ir transatlantines 
institucijas bei kuriant atviros 
rinkos ekonomiką, kuri užtik
rintų visų Lietuvos žmonių 
gerovę. JAV Valstybės sekre
torius išreiškė pasitenkinimą 
A Brazausko tvirta parama 
Lietuvos stojimui į NATO. C. 
Povvell taip pat atkreipė dė
mesį į JAV investicijų Lietu
voje atnešamą naudą bei iš
reiškė viltį, jog bus tęsiamos 
Lietuvos vyriausybės pastan
gos gerinti sąlygas užsienio in
vesticijoms į Lietuvos ūkį. 
JAV Valstybės sekretorius ti
kisi aktyviai bendradarbiauti 
su A Brazausku ir naująja vy
riausybe bei išreiškė pageida
vimą susitikti su premjeru 
abiem pusėms patogiu laiku. 

(BNS) 

klausimus. 
Prezidentas teigė lankąsis 

ligoninėje, nes, jo nuomone, 
tai, kas vyksta tam tikroje vi
suomenės dalyje, yra netole
ruotina, neleistina-ir „mes visi 
turime nešti atsakomybę už 
tai, kad mūsų vaikai nepa
tirtų traumų". 

* Penktadieni buvo pa
skelbtas Centro sąjungos 
(CS) valdybos pareiškimas, 
kuriame, teigiama, kad cen
tristai nepritaria Algirdo Bra
zausko vyriausybės programai 
ir žada laikytis „konstrukty
vios ir nuosaikios" opozicijos. 
„Vyriausybės programa nėra 
tinkama racionaliam ir ekono
miškai naudingam valstybės 
ūkio vystymuisi", teigiama pa
reiškime. Be to, pasak CS va
dovo Kęstučio Glavecko, „nau
joje programoje nieko nėra 
pasakyta apie žmonėms šian
dien aktualias problemas — 
sustabdytą indėlių grąžinimą, 
grąžintinos žemės ir pastatų 
kompensacijų išmokėjimą, 
pensinę reformą". Centristai 
siūlo savo bendrininkams Sei
mo Jugtinėje frakcijoje — 
moderniesiems krikščionims 
demokratams ir Lenkų rin
kimų akcijos atstovams — 
drauge parengti ir paskelbti 
alternatyvią vyriausybės pro
gramą. (BNS) 

* Daugelis apklaustų po
litikos apžvalgininkų bei 
politologų mano, jog socialde
mokratus su socialliberalais 
suviemjo privatizavimas, artė
jantys prezidento rinkimai ir 
giminingos programos. 83 
proc. mano, jog po ankstesnės 
liberalų ir socialliberalų koali
cijos valdymo Lietuvos ekono
mikos būklė liko iš esmės ne
pakitusi. Į klausimą, kaip eko
nomika vystysis socialdemok
ratų ir socialliberalų koalicijos 
valdymo metu, 51.4 proc. ap
klaustųjų teigė, jog ekonomi
kos lygis kils, 37 proc. — su
stos, 14 proc. — jog tai pri
klausys nuo to, kaip protingai 
bus įgyvendinama naujoji pro
grama. (BNS) 

* Lietuvos tautinis olim
pinis komitetas (LTOK) tu
rės dar vieną solidų rėmėją. 
LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas pasirašė bendra
darbiavimo sutartį su JAV 
farmacijos firmos „Pfizer 
H.C.P. Corporation" atstovy
bės Lietuvoje vadovu Raimun
du Voiška. (LR. Eiui 

* Paskirtasis premjeras 
Algirdas Brazauskas trečia
dienį gerokai vėlavo į susitiki
mą su konservatoriais, kuria
me turėjo būti aptarta vyriau
sybės programa. Kairiųjų va
dovas ir keli ministrai pasikly
do Seimo koridoriuose. (LR,EIU> 

* Rusijos bendrovės TNK 
(„Tiumenskaja neftianąja 
kompanija"), norinčios įsitvir
tinti „Mažeikių naftoje", in
vesticijas Lietuvoje remia Ru
sijos prezidento Vladimir Pu-
tin administracija ir vieno 
TNK šeimininkų — iš SSRS 
kilusio JAV verslininko Leo-
nard Blavatnik finansuojamas 
JAV Kongreso narys respubli
konas Benjamin A. Gilman. 

(LR, Elta) 
* Teisės aktai, s u m a ž i n ę 

teisėjų at lyginimus, priešta
rauja Konstitucijai. Tokį 
sprendimą, išnagrinėjęs bylą 
dėl teisėjų atlyginimų suma
žinimo, paskelbė Konstituci
nis teismas (KT). KT nutari
me sakoma, jog Konstitucijoje 
yra įtvirtinta nuostata, jog 
teisėjas ir teismai yra nepri
klausomi. Pasak nutarimo, 
teisėjų atlyginimų apsauga — 
viena iš teisėjų nepriklauso
mybės garantijų. Atlyginimų 
apsauga reikalinga tam, kad 
teisėjai būtų apsaugoti nuo 
bandymo daryti įtaką sprendi
mams. (BNS) 

* Džiugi žinia i i Guin-
ness atstovybės Londone pa
siekė agentūrą „Factum" prie 
Lietuvos kultūros fondo. Stip
ruolio aludario Antano Kontri
mo iš Telšių pasiekimas pripa
žintas pasaulio rekordu, at
siųstas ir tai tvirtinantis diplo
mas. Jame rašoma, kad A. 
Kontrimas vien tik su barzda 
nuo žemės pakėlė ir 10.93 se
kundės išlaikė 59 kg (130.2 
svarų) sveriančią merginą, įs
kaitant diržų komplekto svorį. 
Guinness pasaulio rekordas 
pasiektas 2001 m. kovo 11 d. 
Daugkartinis Lietuvos rekor
dininkas A Kontrimas jau bu
vo įrašytas į Guinness pasau
lio rekordų knygos 2001 mstų 
leidinį. (Eita) 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį pasi
rašė dekretą, kuriuo Vygau-
das Ušackas skiriamas Lietu
vos ambasadoriumi Meksikai. 
Vašingtone reziduojantis 36 
metų V. Ušackas nuo šių metų 
pradžios dirba Lietuvos amba
sadoriumi JAV. (BNS) 

* Iš Vokietijos \ Lietuvą 
buvo parvežtas be motinos 
likęs 11 metų Vaidotas Pleš-
kys. Dėl berniuko išlaisvinimo 
iš jį terorizavusio patėvio Jorg 
Detlef Zoller globos beveik ke
turis mėnesius kovojo Taura
gėje gyvenanti jo močiutė Bro
nė Eskienė. <LR. Eitai 

* Pake lės maniaku pra
mintas 58 metų Kazys Jonai
tis prisipažino nužudęs dvi 
merginas. Kaip rašo „Lietuvos 
rytas", K Jonaitis prisipažino 
nužudęs 20 metų studentę 
Jurgitą Šteinaite, kurios lavo
nas šalia kelio Vilnius-Kaunas 
buvo rastas šių metų gegužę. 
Jis neneigė nužudęs ir 25 me
tų Eglę Venskutonytę. Jos kū
ną tame pačiame kelyje pavv-
ko aptikti balandį. Abi mergi
nos buvo žiauriai sumuštos, 
pririštos prie medžių; pa
smaugtos ir apiplėštos. Prieš 
tai žudikas atkakliai tylėjo 
arba neigė savo kaltę. Dėl kitų 
žmogžudysčių, kuriomis jis 
įtariamas, jis neduoda parody
mų. Praeityje K. Jonaitis už 
vagystes bei nužudymą buvo 
teistas 3 kartus. 1997 m. pre
zidento Algirdo Brazausko va
dovaujama Malonės komisija 
iš įkalinimo vietos jį paleido 
pirma laiko. <BNS) 

* Seimas ketvirtadienį 
priėmė įstatymo pataisas, 
kuriomis sumažino ministrų 
socialines garantijas. Patai
soms įsigaliojus, išeitinė pa
šalpa nebus mokama minist
rui atsistatydinus arba kai jis 
atleidžiamas dėl Seimo ar 
premjero jam pareikšto nepa
sitikėjimo. Išeitinė pašalpa ne
bus mokama ministrams, jei
gu jie yra išrinkti į Seimą. 
Taip bus daroma net ir tuo at
veju, jeigu ministras atleidžia
mas pasibaigus vyriausybės 
kadencijai. (BNS) 

* Seimas priėmė prezi
dento Valdo Adamkaus pa
teiktas Baudžiamojo kodekso 
ir Administracinių teisės pa
žeidimų kodekso pataisas, ku
riomis sugriežtino atsakomybę 
už žvejybą neteisėtomis prie
monėmis. Už tokią veiką bus 
taikoma ne administracinė, o 
baudžiamoji atsakomybė. „Pa
sitelkiant žvejybai masinio 
naikinimo būdus (elektros sro
vė, ultragarsas ir kt.), sugau
namos ne tik vertingos žuvys. 
Didelė jų dalis sunaikinama, 
daromas neigiamas poveikis 
ne tik žuvims, bet ir vandens 
bestuburiams bei kitai van
dens gyvūnijai", teigė prezi
dentas įstatymo projekto aiš
kinamajame rašte. „Sis brako
nieriavimo būdas plinta ir, ne
siėmus kardinalių priemonių, 
jis dar labiau plis", teigiama 
rašte. (BNSI 

* Paskirtasis premjeras 
Algirdas Brazauskas ketvir
tadienį atvėrė premjero kabi
neto duris. Po daugiau kaip 11 
metų pertraukos A Brazaus
kas vėl įsikūrė tame pačiame 
kabinete, kuriame jis dirbo 
būdamas dar Komunistų par
tijos centro komiteto pirmuoju 
sekretoriumi. (LR. EIU) 

* Policijos generalinis ko
misaras Vytautas Grigaravi
čius paragino nebijoti pranešti 
policijai apie pastebėtus nusi
kaltimus ir bendradarbiauti 
su policijos pareigūnais. Penk
tadienį spaudos konferencijoje 
komisaras sakė, jog visuome
nės apklausa parodė, kad 43.3 
proc. apklaustųjų yra ne kartą 
pastebėję daromus nusikalti
mus, tačiau nesikreipė į poli
ciją. „Kviečiu būti nepakan
čiais blogiui, pasitikėti mu
mis, atvirai bendrauti su poli
cijos pareigūnais, drąsiai pra
nešti apie jūsų akivaizdoje da
romus ar žinomus padarytus 
nusikaltimus, talkinti policijai 
ieškant dingusių be žinios as
menų, sulaikant nusikaltė
lius", kreipimesi į Lietuvos 
žmones rašo jis. (BNS> 

* Nors bedarbiu skaičius 
ir nedarbo lygis Lietuvoje 
yra kur kas didesni nei Latvi
joje ar Estijoje, bedarbio pa
šalpas gaunančiųjų dalis yra 
mažiausia. LŽ. EIU> 

Sutrumpinimai: K — „Klaipėda*, KD — 
.•.Kauno diena", LA — „Lietuvos aidas". 
LR — „Lietuvos rytas", LŽ — „Lietuvos 
tinios", R — ..Respublika" 

Naudotasi Lietuvių grįžimo j tėvyne 
centro medžiaga 

KALENDORIUS ' 
Liepos 14 d.: Pal. Kateri Tekawi-

cha; Eigilė, Gerdvilas, Kamilas, Li-
bertas, Vidutis, Vydas. 

Liepos 15 d.: Sv Bonaventūras: 
Donaldas, Gerimantas, Gerimante, 
Girkantas. Henrikas, Mantas, Rozali
ja (Rože), Žvingilė 1410 m. įvyko Žal
girio motis. 

Liepos 16 d~ Švc. Marija škap-
lerinė; Danguole, Dundutė, Faustas, 
Vaigaudas. 

http://�EARTHUNK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, 1L 60045-2660 

SENDRAUGIŲ 
KOORDINACINĖ GRUPĖ 

Vieną gražų rytą gaunu 
elektroniniu paštu pranešimą 
apie kažkokios „koordinacinės 
grupės" šaukiamą Čikagos 
sendraugių ateitininkų susi
rinkimą ir vakaronę. Atsida
riusi interaetą „Ateities" pus
lapyje taip pat matau prane
šimą apie šį intriguojantį susi
rinkimą ir vakaronę. Na ir 
trečią pranešimą ir pakvie
timą į susirinkimą ir kun. 
Kęstučio Trimako knygos pri-
statymą-vakaronę, gaunu pa
prastu, kitų vadinamu „atgy
venusiu" paprastu paštu, ne
skaitant žinučių „Drauge", {do
mūs šiuolaikiniai susisiekimo 
būdai, įdomios komunikacijos 
priemonės. 

Nors kun. dr. Trimako kny
gas mėgstu, tačiau šiuo metu 
buvo sunku pasakyti, kas dau
giau mane traukė į šią vakaro
nę, „koordinacinė grupė", ar 
knygos sutiktuvės. Gal steig
sime kažką naujo, pagalvojau, 
nors prie naujumų brandaus 
amžiaus sulaukus jau ir taip 
sunku priprasti. 

Juozas Polikaitis, buvęs il
gametis Ateitininkų federaci
jos pirmininkas, pradėjo susi
rinkimą. Jis aiškino, kaip bū
relis Jišminčių", koordinatorių 
pasitarė ir nutarė, kad jau 
pats laikas Čikagos sendrau
giams ateitininkams susijung
ti, po gana ilgų, septynerių 
metų „atostogų", kitaip sa
kant, neveikimo. Susijungti? 
Nemaniau, kad sendraugiai 
buvo „suskilę", kaip daugeliui 
organizacijų atsitinka. Gerai, 
kad dar pridėjo, jog sendrau
giai gerai veikia ir pavieniai. 
Tą rodo Ateitininkų namų 
veikla, kurių valdybą sudaro 
vien ateitininkai, tą rodo Lip-
niūno-Stulginskio jaunučių 
ateitininkų veikla, kurią itin 
smarkiai suka energingos sen
draugės ateitininkės, ateiti
ninkai sendraugiai gražiai ve
da ateities puslapį internete, 
gana pajėgus yra Ateities fon
das, teikiantis paramą ateiti
ninkams Lietuvoje. 

Kaip tikinčiajam negana 
savo tikėjimą praktikuoti, ja
me augti ir bręsti vienam; jam 
reikalinga tikinčiųjų bendruo
menė — bažnyčia, taip ir atei
tininkams sendraugiams rei
kia jungties, tampresnių ryšių 
savajai veiklai plėtoti ir savyje 
bręsti. Gal ir ši „koordinacinė 
grupė", vedama panašios min
ties, matė reikalą jungti sen
draugius po savu skėčiu. Pa
aiškėjo ir kas tą koordinacinę 
grupę sudarė. Tai Teresė Bo-
gutienė, Marytė Gaižutienė, 
Ramunė Kubiliūtė, Jolita Na-
rutienė, Grasilda Petkuvienė 
ir „pagirtas tarp moterų", bu
vęs ilgametis Ateitininkų fe
deracijos vadas, dabartinis 
pensininkas, Juozas Polikai
tis. Ši koordinacinė grupė, 
stipriai susirinkimo dalyviams 
paplojus, tapo Čikagos Ateiti
ninkų sendraugių valdyba, 
žadanti mūsų veiklą gyvinti, 
koordinuoti, jungti. 

Antrąją susirinkimo dalį, 
vakaronę, kun. dr. Kęstutis 
Trimakas pradėjo malda, su 
kuria lyg ir įvedė į vakaronės 
temą. Priminė, kad mums rū
pi Lietuvos jaunimo dvasinis 
kėlimas iš abejingumo. Jis 
maldoje prašė Visagalį Dievą 
išminties, kad Lietuvos jauni
mas atrastų ir išvystytų savo 

gyvenimuose gilesne Dievo 
sampratą ir tuo pačiu dvasinę 
brandą. 

Toliau Juozas Polikaitis pa
kvietė St. Xavior universiteto 
profesorių, psichologą dr. Algį 
Norvilą klausytojus supažin
dinti su nauja kun. Kęstučio 
Trimako knygą „Jaunimas. 
Patirtis ir įžvalgos". Kun. Tri
makas daug metų yra pralei
dęs dėstydamas psichologiją 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaune. Pradžioje Algis Norvi
las aiškino, kaip jis bandė prie 
šios knygos prieiti. Jis padarė 
pastabą, kad prieš šimtmetį, 
religija ir psichologija turėjo 
problemų, nesutarimų. Zig-
mund Freud žiūrėjo į religiją, 
kaip į atramą žmogui, kuris 
nesugebėjo „pats vienas sto
vėti ant savo kojų". Ta pažiūra 
per paskutinius 20 metų kei
tėsi, o per paskutinius 10 me
tų, psichologija jau žiūri į re
ligiją visai kitaip, iš pozityvio
sios pusės. Šiuolaikiniai moks
liniai žurnalai teigia, kad re
liginiai įsitikinimai veikia 
žmogų pozityviai ir jį papildo. 

Šiuose rėmuose kalbėtojas ir 
pradėjo nagrinėti šią knygą 
žvelgdamas į knygos metado-
logiją, kaip buvo renkama me
džiaga, kokio pobūdžio knygo
je rasti studentų pasisakymai. 
Taip pat pastebėjo, kad kny
goje būta daug ir teoretinių 
priemaišų. Jis matė šią knygą 
kaip religinių įžvalgų apta
rimą psichologinėje šviesoje. 

Vėliau pats autorius teigė, 
kad pati knyga yra ilga ir jo 
pravesta studija truko daug 
metų. Autorius buvo apklau-
sinėjęs 500 Lietuvos jaunų 
žmonių ir tik 80 parinko ir 
sudėjo jų įžvalgas į šią knygą. 
Pasisakymuose skaitytojas pa
mato, kaip šios įžvalgos pade
da jaunam žmogui pasikelti. 
Įžvalgose matome įvykius, ku
rie suartina jauną žmogų su 
Dievu. Pasipasakojimuose yra 
gausu, psichologo Maslow va
dinamų „peak momente", 
„aukščiausiųjų momentų" pa
siekimo, išgyvenimo, kurie 
jaunuolius, per šiuos išgyve
nimus, suartina su Dievu. 
Knygoje daromos išvados, kad 
Dievo pripažinimas ir suar
tėjimas su Juo, padeda žmo
gui pakelti gyvenimo sunku
mus, jį brandina. Norvilą žvel
gė į šį veikalą kaip į ideologi
nį. Ką 19 ir 20 šimtmečio psi
chologai teigė, autorius apver
tė aukštyn kojom. Dievas duo
da prasmę ir norą būti tikru 
žmogumi. 

Tolimesniuose savo komen
taruose pats knygos autorius 
aiškino, kad jo noras, šioje ir 
ankstyvesnėse savo knygose, 
yra pakelti Dievo sampratą 
jauname žmoguje, kreipiant 
dėmesį į žmogaus religinius 
išgyvenimus ir kaip ateina at
sakymas, kuris įprasmina gy
venimą. 

Po knygos pristatymo disku
sijos tęsėsi iš knygos išplau
kiančių minčių gausumo ir 
įvairumo. Atsilankiusieji lau
kia daugiau tokių vakaronių 
ir garsiai kviečia tuos, kurie 
per kasdieninio gyvenimo sku
botumus praleidžia tokius ver
tingus pobūvius. 

Naująją Sendraugių ateiti
ninkų valdybą sveikiname ir 
linkime veiklių ir sėkmingų 
metų. Aldona Kamantienė 

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirm. dr. Vyta* Narutis ir Jaunųjų 
Ateitininkų s-gos centro valdybos pirmininkė dr. Ona Daugirdienė š.m. 
birželio 3 d. Lemonte vykusioje Čikagos ir apylinkių ateitininkų Šeimos 
šventėje. 

2001 METŲ ATEITININKU SAVAITĖ 
KENNEBUNKPORT, ME 

Ateitininkų savaitę pradėsi
me su dr. Francis Kavaliaus
kaitės koncertu šeštadienį, 
rugpjūčio 11 d., 8 v.v., ir po-
koncertinėmis vaišėmis, su
ruoštomis Franciscan Guest 
House (FGH). Tolimesnė sa
vaitės programa: 

rugpjūčio 12 d., 12 vai. šv. 
Mišios vienuolyno koplyčioje. 

8 v.v. Paskaita ir pokalbis — 
„Vysk. Valančiaus kūryba ir 
gyvenimas"; Paulius Jurkus; 

rugpjūčio 13 d., 8 v.v., 
sveikatos klausimais paskaita 
ir pokalbis — dr. J. Dičpini-
gaitis; 

rugpjūčio 14 «L, 7 v.v., dr. 
Francis Kavaliauskaitės ir 
Angelės Kiaušaitės religinis 
koncertas vienuolyno koply
čioje; 

rugpjūčio 15 d., 8 v.v. Die
vo Motina Marija Rytų ir Va
karų Karaliene, prel. Albertas 
Kontautas; 

rugpjūčio 16 d., 8 v.v., 
Ateitininkų savaitės dalyvis 
apdovanotas L.D.K Gedimino 
pažyma, dr. Č. Masaitis ir 
Lietuvos generalinis konsulas 
N.Y., dr. Rimantas Morkvėnas 
kalbės apie padėtį Lietuvoje; 

rugpjūčio 17 d., 8 v.v. Pa
baigtuvių koncertas: Angelė 
Kiaušaitė ir Danutė Graus-
lytė-Mileikienė, akompanuo
jant dr. Sauliui Cibui ir Wil-
liam Smiddy. 

Po koncerto vaišės. 
Angelė Kiaušaitė dainavo 

pagrindinius vaidmenis Ama
to Opera Co., New York City; 
The Hunter College Opera, 

NYC; The Curtis Opera, Penn-
sylvania; The Garden State 
Opera Co., New Jersey. An
gelė turėjo daug stipendijų 
muzikai studijuoti. Ji baigė 
Curtis Institute of Music, PA, 
operos dainavimo mokėsi pas 
Metropolitan operos solistus 
Zinka Milanov, Boris Godovs-
ky, Anna Moffo, Licia Alba-
nese, Judith Raskin ir New 
York City Opera solistę Sand
rą Darling ir kompozitorių Ri-
chard Hundley. 

Danutė Grauslytė-Mileikie-
nė yra viena iš dešimties lai
mėtojų Naujosios Angujos ra
jono „Met" pasirodymų Bos
ton, MA, 1997 ir 1998 metais. 
Ji gimusi Lietuvoje, baigusi 
klasę Lietuvos Muzikos Aka
demijoje, Vilniuje. Taip pat 
baigė operos klasę S. Šimkaus 
Muzikos konservatorijoje, 
Klaipėdoje. Danutė yra laimė
jusi trečią vietą Tarptautinia
me J. Medinia pasirodyme, 
1992 metais, Rygoje. Ji daina
vo vaidmenis Amneris .Aido
je", Adalgisa „Normoje", Lola 
„Cavaleria Rusticana" Bostono 
Bei Canto operoje. 

Ateitininku studijų ir poilsio 
savaitė prasidės rugpjūčio 18 
d. Tos savaitės kapelionu ir 
dvasios vadu bus prel. Alber
tas Kontautas. Kiekvieną sa-

' vaitės dieną pradėsime 8 v.r. 
šv. Mišiomis. Šeštadienį, rug
pjūčio 18 d., šv. Mišios bus au
kojamos 8:30 v.r. 

Iki pasimatymo gražiajame 
Maine pajūryje. 

J. Ry gelis 

VISI KVIEČIAMI. 
Ateitininkų sendraugių sto

vykla Dainavoje vyks š.m. lie
pos 22-29 d. Stovykloje, kaip 
ir kasmet, nuo pirmadienio iki 
šeštadienio rytais, nuo 10 vai. 
vyks aktualios paskaitos, ku
rių paklausyti kviečiama ir 
susidomėjusi visuomenė. 

Pirmadienį, liepos 23 d., Al
dona Kamantienė ir Rita 
Venclovienė pernai ilgesnį lai
ką „Vaiko vartai į mokslą" or
ganizacijos savanorėmis dir
busios apleistų ir gatvės vaikų 
centruose Lietuvoje, dalinsis 
įspūdžiais, pergyvenimais ir 
įžvalga. 

Antradienį, liepos 24 d., Vi
da Jonušienė pranešime „Esu 
pagydyta gydytojų požiūriu 
pačiais nepriimtiniausiais bū
dais", dalinsis savo patyrimais 
gydantis nuo krūtinės vėžio. 
Jos išgyvenimai ir patyrimai 
ypač svarbūs sveikata besirū
pinančioms moterims. 

Trečiadienį, liepos 25 d. 
kun. Kęstutis Kevalas gvil
dens temą „Dievas ir žmo
gus". 

Ketvirtadienį, liepos 26 d., 
Pranutė Domanskienės, Ph.D. 
kalbės tema„Vaiko psichologi
ja ir šeimos terapija". 

Penktadienį, liepos 27 d., 
Daiva Markelytė kalbės tema 
„Dvigubas lietuvių spaudos 
vaidmuo Amerikos lietuvių 
tarpe, 1880-1920 m.". 

Šeštadienį, liepos 28 d. vyks 
simpoziumas — „Dovydaičio 
Trys pamatiniai klausimai 
šių dienų Šviesoje, Lietuvoje ir 
JAV ". Dalyviai: Dainė Quinn, 
Vaidotas Vaičaitis, PhJ)., ir 
Laima Šalčiuvienė. 

Visi kviečiami. 

ATEITININKŲ RENGINIAI 

Kennebunkport, ME 
Rugpjūčio 11-18 d. — 

Ateitininkų sendraugių poil
sio savaitė Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje, Kennebunkport, 
Maine. 

Kalifornijoje 
Liepos 29-rugpjūčio S d. 

Los Angeles jaun. ateitininkų 
stovykla „Casa de Maria" 
Santa Barbara priemiestyje. 

Ateitininkų savaitėje Kennebunkport, ME, rugpjūčio 17 d. koncertuos so
listes Danutė Grauslytė-Mileikienė ir Angelė Kiaušaitė. 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Liepos 8-20 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

Liepos 22-29 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Liepos 29-rugpjūčio 5 d. 
— ,,Heritage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmės jauni
mo .stovykla. 

Rugpjūčio 5-12 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
savaitė. 

MARIUS KATIUUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžios pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JoHatlL 60435 
T * 815-744-0330; 

ietuvUicai 815-744-8230 
www.C6nlerlor8uroaryandbreaslhetHh.com 

GEDAS M. ORINIS, MD 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora 

10400 75 8 tKsno*a ,WI 53142 
(282)697 9990 

Asta M. Astrauskas, MD 

- M 5 W 3 S L » 
706-923-0300 

Chicago Pedtatrics 
773Ffe82-6600 

Rugpjūčio 12-19 d. — Tau
tinių šokių mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 19-96 d. — Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla. 

Rugpjūčio 31-rugsėjo S 
d. — Ateitininkų studyų sa
vaitgalis. 

Liepos 29 d. — Dainavos 
metinė Šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas. 

Dėl stovyklų informaci
jos prašoma kreiptis į atskirų 
stovyklų vadovus. 

Persmė dr. P. KaUeaeue praktika 
Oak Park Pbysiciara) Office 

6628 W . Ctrmsfc Rd., 
Bscsryn, L 60402 

Tsi . 706-464-1546. 

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

7815 W. 171 8 t 
TWeyPark.IL 80477 

708-614-8871 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vato j gydyto)* 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
T * . 708-348-0887. 

Priklauso Palos ir Otriai Igoninėma. 
Nuotakia nevalai atvykuaėeme. 

DR.DAUAJOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15548 W. 127« 5 * . 

8u8e101 
Loifionit IL 

Tat 830-243-1010 
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Metama 1/2 metų 
JAV $100.00 $60.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV . $60.00 $45.00 
Kanadoje ir kitur (Ū5.) $66.00 $50.00 
Utsakant į Lietuvą: 
Oro paltu $600.00 $260.00 
Reguliariu pastų $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laidaoro pastų _[ '. $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokaene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakąja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

3 i 
$38.00 
$45.00 

$33.00, 
$38.00 

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 6 4 0 Kinpery Hkjhvmy 
HlnsdaJe,IL 

Ts l . 630-326-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Ramoną C. Marsh, MDSC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaJtorSt,La«nont.lL 80430 
1301 CoppsrfMd Avs.. Šuto 113, 

Jotot.IL 60432 
Tai. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

OAaZaft Q jajtosa: - -*- SJtommtal 

HiekoryHle 
Tai. 708-598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEOICALCUMC 
10811W. 143 8L Orland Park, IL 60467 

PrtMauso Palos CommunUy HospNal 
SSver Cross HoapUal 

Valandos pagal susitarimą 
Tat 708^602500 

Canšac Diagnomkt, LTD. 
8417W.87Str. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių togo* 
Valandos pagal susitarimą 

DR UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635VV.63SL 
Tsl. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIOALLASPRUNStaS,MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
SCOTT QREENWALD, MD 

ML*Wt*W Į^aaln YsBSBk^ėtoaaa^asai * ***- - * -

sprando, 
fj« -a_ 
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/Vf es ir pasaulis 
• Paruošė Bronius Nainys 

PUTIN ANT GERO KELIO 
Jis daro tai, ką mes norėjo

me daryti, sako paskutinį so
vietų sąjungos valdovą Mi-
chail Gorbačiov iš Kremliaus 
sosto vertę perversmininkai 
Dmitrij Jazov, Genadij Jana-
jev ir Valentin Pavlov. Nese
niai jie pirmą kartą po dešim
ties metų buvo susirinkę į 
„kietos linijos" laikraščio „Pat-
riot" redakciją prisiminti 1991 
metų rugpjūčio nesėkmingą 
bandymą — taip jie sakė ži-
niasklaidai, — Sovietų sąjun
gą išsaugoti nuo subyrėjimo. 
Turbūt dar neužmiršome tų 
mus gąsdinusių vaizdų tele
vizijoje, kai grupė Jtietų" ko
munistų, užrakinusių viloje 
Kryme poilsiaujantį preziden
tą Gorbačiov, skelbėsi suda
ranti valstybės gelbėjimo ko
mitetą ir perimanti Sovietų 
Sąjungos vadovybe. Ir džiau
gėmės, kai Boris Jelcin juos 
sukišo į kalėjimą. Neilgai jie 
ten sėdėjo, po trejų metų Ru
sijos Dūma jiems bausmes do
vanojo. Ir jie vėl grįžo į kas
dienį gyvenimą, kai kurie net 
ir į politiką, į tą pačią Dūmą. 
Vasilij Starodubčev jau antrą 
kadenciją išrenkamas provin
cijos gubernatorium. „Patriot", 
— atrodo, kad tai jų linijos 
laikraštis, Rusijoje komuniz
mo atkūrimą laikąs patriotiz
mu, — patalpose surengtoje 
spaudos konferencijoje buvę 
perversmininkai aiškino, kad 
jų tikslas buvo sutramdyti ne
priklausomybės siekiančias 
respublikas ir išlaikyti viena
lytę imperiją, tačiau abejonės 
dėl jėgos panaudojimo, kuriam 
jie ne6uyo~tinkainai pasiruošę, 
jų'plilifas sugriovė. „Salia to, 
mes nenorėjome kovoti su sa
vo žmonėmis", teigė buvęs So
vietų Sąjungos vicepreziden
tas Janajev. Teiginys ne visiš
kai tikroviškas, jėgą naudoti 
perversmininkai bandė, tačiau 
kariuomenės vadovybė jiems 
nebepakluso, nes toji sistema 
visiems buvo įkyrėjusi, nusi
bodusi, todėl net ir aukštoji 
karininkija nebenorėjo jos 
remti. Ji nuėjo kartu su Jel
cin. O Rusijos prezidento pasi
priešinimas tik dar labiau pa
skatino laisvėjimą, ir 1991 m. 
gruodyje Rusija, Ukraina ir 
Gudija jau kaip nepriklauso
mos valstybės, paskelbė ir So
vietų Sąjungos žlugimą. 

Buvusių perversmininkų su
sitikimą aprašydamas, „Mos-
cow Times" (2001.07.06) pri
mena ir jų dabartines nuotai
kas. Jie patenkinti Rusijos 
prezidento Putin veikla ir jo 
siekiais. „Per dešimt metų nuo 
sovietijos -subyrėjimo Rusijos 

politikai įsitikino, kad Sovietų 
sąjungos sužlugdymas buvo 
klaida, nes visą laiką žmonių 
gyvenimas riedėjo žemyn", — 
teigia buvęs ministras pirmi
ninkas Valentin Pavlov. „Da
bartinė vadovybė stengiasi at
gauti prarastą krašto kontro
lę. Putin prižadėjo atkurti Ru
sijos ekonominę gerovę ir kari
nę jėgą, karu tramdo čečėnus, 
siaurina atskirų regionų tei
ses, įvesdamas juose griežtes
nę Maskvos kontrolę", — tęsia 
buvęs perversmininkas, pagir-
damas Putin, einantį geru ke
liu ir siekiantį tų pačių tikslų 
kaip ir jie. JMoscovv Times" 
pamini ir kito perversminin
ko, buvusio sovietų karinės 
pramonės vadovo Oleg Bakla-
nov gerą žodį apie Rusijos pre
zidentą, nes tuos siekius jis 
akivaizdžiai įrodęs tarptauti
nėje plotmėje. Buvęs KGB va
dovas ir taip pat perversmi
ninkas Vladimir Kriučkov ta
me pašnekesyje su spauda ne
dalyvavo, tačiau „Literatur-
naja gazeta" bendradarbiui jis 
pareiškė, kad Putin esąs pui
kus, kraštu besirūpinantis va
dovas. Jau anksčiau kai ku
riems Vakarų politikams an
takiai aukštyn rietėsi, kai į 
savo inauguraciją Putin pa
kvietė ir šį KGB kolegą. 

Ar tokias šių bolševikų, So
vietų sąjungos saugotojų, pa
gyras Rusijos prezidentui gir
dint, mums ne aiškiau darosi, 
kodėl Putin taip spyriojasi 
prieš Baltijos valstybių pri
ėmimą į NATO? Jų narystė 
žymiai apsunkintų, o gal visiš
kai užkirstų jam kelią Lie
tuvą, Latviją ir Estiją su
sigrąžinti į perversmininkų 
bandytą išlaikyti imperiją. Ar 
tokius Putin ženklus paste
bėję, Rusijos atžvilgiu ne at
sargesni pasidarė ir Vakarų 
politikai, tuojau po sovietijos 
subyrėjimo naują nepriklau
somą Rusiją net draugystėn 
kvietę? 

Apie tai lyg nusiminęs ir lyg 
apgailestaudamas, „Moscow 
Times" dienraštyje liepos 7-tą 
mąsto buvęs paskiausias — 
nuo 1991 m. rugpjūčio iki 
gruodžio — Sovietų sąjungos 
užsienio reikalų ministras, vė
liau Rusijos ambasadorius 
Londone Boris Pankin. Tuo jis 
įsitikino, dalyvaudamas Pra
hoje įvykusioje prieš dešimt 
metų buvusių užsienio reikalų 
ministrų konferencijoje, į ku
rią buvo suvažiavę buvę politi
kai, dabar diplomatai, moksli
ninkai, žurnalistai, rašytojai, 
taikdariai, parlamentų nariai 
iš penkių žemynų. Pagal Pan-
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Liepos 6 d Klaipėdos uoste prisišvartavo nuolatinės parengties NATO laivų eskadra, kurios pagrindinis tikslas 
yra vykdyti humanitarinę pagalbą ir diplomatinę misiją pasaulio šalyse. NATO eskadros laivai dalyvaus tarp
tautinėse pratybose Baltijos jūroje ..Cooperative Ocean 2001". Jose dalyvaus ir Lietuvos karinių pajėgų fregata 
K-11 ..Žemaitis" (ir. G. Žilinsko (ELTA) nuotr.) NATO eskadrą sudaro septynios: Kanados, Vokietijos, Olandi
jos. Portugalijos, Ispanijos, Jungtines Karalystės ir JAV fregatos, Norvegijos povandeninis laivas ir Jungtinės 
Karalvstes tankeris. 

kin, pasitarimai buvę ne tiek 
įdomūs daugybe skirtingų 
nuomonių, kiek nusistatymo 
Rusijos atžvilgiu panašumu. 
Minėdami sovietijos subyrėji
mo dešimtmetį, šie žymūnai 
sutarė, kad 1991 metų rugpjū- • 
tis-gruodis istorijoje liks tei-
giamiausias epochos įvykis. 
Nors konferencijos dalyviai 
įsitikinę, kad šios komunis
tinės imperijos žlugimas buvo 
Vakarų šaltojo karo pergalė, 
tačiau Pankin mano, kad tai 
išsirutuliojo iš Vakarinės Ru
sijos gyventojų palengva besi
keičiančio dvasinio nusiteiki
mo. Sistema visiems įgriso, ir 
niekas nebenorėjo jos saugoti, 
tuo labiau — ginti. Suvažia
vimas užjautė ilgas Rusuos 
kančias, vertino jos dvasią, ta
čiau vis dėlto žiūrėjo į ją kaip į 
užkrečiama liga sergantį ligo
nį, kurį reikia gydyti, bet ir 
atskirti nuo sveikų žmonių. 
Išvertus į politinę kalbą — ES 
ir NATO plėtrą stabdyti prie 
Rusijos sienų. Daugeliui reiš
kiant nuomones, kad NATO, 
taip pat kaip ir Europos Są
jungos, plėtra yra mažiau ka
rinių ir daugiau socialinių, net 
kultūrinių ribų praplėtimas, 
išeitų, kad toji civilizacija bai
giasi prie vakarinių Rusijos 
sienų. Rusija jai dar neprik
lauso. 

Tuoj po sovietijos subyrėji
mo lyg ir buvo kitaip, sampro
tauja Pankin. JAV tada negal
vojo apie atskirą gynimąsi nuo 
raketų. JAV, Vokietijos, Pran
cūzijos užsienio reikalų mi
nistrai planavo kurti bendrą 
saugumo sistemą, kuriai pri
klausytų NATO, buvusio Var
šuvos pakto nariai, Rusija. Vi
sa tai dabar jau užmaršty. Eu
ropos Sąjunga, NATO — jau 

be Rusijos. JAV skuba įsireng
ti priešraketinę gynybos sis
temą, nubraukdama kitas, jai 
saugumą užtikrinančias, su
tartis kaip nebepakankamas. 
„Tai jau nebe tik nuo užkre
čiamo ligonio ar skirtingos ci
vilizacijos atsiskyrimas, bet ir 
Rusijos baimė, — teigia šis bu
vęs sovietijos, dabar Rusijos, 
politikas, — nors Bush ir pa
kartodamas skelbia, kad Rusi
ja nėra JAV priešas ir Vakarų 
pasauliui nėra reikalo nuo jos 
gintis". Pankin mano, kad Va
karai bijo Rusijos nenuspėja
mų vadų, trapios demokrati
jos, grįžimo į praeitį, į dikta
tūrą. Dėl to buvusios jos oku
puotos tautos šaukiasi NATO 
narystės, kaip apsigynimo 
skydo nuo naujos Kremliaus 
diktatūros. ^Sugriovus Mask
vos pastatytą geležinę uždan
gą, prie pat Rusijos sienos Va
karai stato naują — plastiki
nę", — sako Pankin ir teigia, 
kad tai yra klaida, kuriai ati
taisyti reikia Europai, Rusijai, 
Amerikai susėsti ir kalbėtis. 

Pasiūlymas, be abejo, geras. 
Bet jų buvo daug. Daug kartų 
buvo sėsta ir kalbėtasi. Per vi
sus dešimt metų. Bet rezulta
tas toks, kad buvę sovietuos 
saugotojai, dėl to Kremliuje 
perversmą ruošę, giria Putin, 
kaip tik tą, su kuriuo Pankin 
siūlo kalbėtis, už pastangas 
susigrąžinti pirmykštę Sovie
tų sąjungos padėtį, jėgą, gar
bę, didybę. Kaip su tokio nusi
teikimo Rusijos vadovu susi
kalbėsi? Tad ar ne geriau bo
tų, kad pirma su juo pats Pan
kin ir visi kiti, jo mintims pri
tariantieji, rusai pasikalbėtų 
ir įtikintų, kad jo didybė ir 
garbė baigiasi prie dabartinių 
Rusijos sienų, ir nė colio to

liau. Ir ne jo reikalas, kas už 
tų sienų darosi. Kas su kuo 
jungiasi, kas su kuo derasi, 
kas su kuo ir kaip bendrauja. 
Nes jam jokio pavojaus nėra. 
Jokia karinė jėga iš Vakarų 
jam negresia. Ir kol taip ne
bus, kol Putin dabar pasirink
tu ir sovietijos saugotojų gi
riamu „geru keliu" eis, Pankin 
siūlomos kalbos bus tik tuščia
žodžiavimas. 

Karinė patr iot inė 
stovykla „Šaunuolis" 

Vilniaus moksleiviai stovyk
lavo kartu su kariais savano
riais. 

Vilniaus rajone esančiame 
Vytauto Bulvyčiaus mokymo 
centre liepos 5-8 dienomis vei
kė jaunimo sveikatingumo ir 
karinio patriotinio ugdymo 
stovykla „Šaunuolis", sureng
ta Vilniaus miesto savival
dybės Sveikatos ir socialinės 
apsaugos departamento, Vil
niaus sveiko miesto biuro ir 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų (KASP) pastangomis. 

Stovyklautojai mokėsi svei
kos gyvensenos, grūdinimosi 
pagrindu, karinių žaidimų, 
dalyvavo kasdienėse rikiuotė
se, lavino savitvardą ir draus
mę, valgė kareivišką košę, su
sitiko su Krašto apsaugos sa
vanorių pajėgų karininkais, 
vyko įvairios varžybos, kon
kursai, diskusijos, paskaitos. 
Moksleiviai matė filmą „Lietu
vos ginkluotas partizanų pasi
priešinimas", paminėjo Min
daugo karūnavimo dieną. 

Kiekvienos dienos programa 
baigdavosi lovos klojimo kon
kursu ir vakaronėmis prie 
laužo. (ELTA) 

Bus pr i s imin tas Žalgirio 
mūš i s 

Savaitgalį Kaune ir Trakuo
se įvairiais renginiais bus pa
minėtas Žalgirio mūšis. 

Sekmadienį Kauno Vytauto 
Didžiojo bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios, po kurių 
kauniečiai žingsniuos iki Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelio. Pakeliui, Laisvės alė
joje, minėjimo dalyviai padės 
gėlių prie Vytauto Didžiojo pa
minklo. 

Karo muziejaus sodelyje 
varpais skambins kompozito
rius Giedrius Kuprevičius. Vė
liau bus pakelta Vytauto Di
džiojo vėliava. 

Miestiečiams sodelyje kon
certuos tautinės muzikos an
samblis „Ainiai" ir Kauno pu
čiamųjų instrumentų orkest
ras „Ąžuolynas". Minėjimas 
baigsis kunigaikščio vėliavos 
nuleidimu. 

Šventę organizuoja Lietuvos 
Vytautų klubas ir Kauno 
miesto savivaldybės Kultūros 
skyrius. 

Žalgirio mūšio pergalė sep
tintą kartą bus paminėta ir 
Trakuose, Pilies kieme. Čia 
šeštadienį vyks Žirgų šventė. 
Jos metu, be jaunių pasirody
mo ir laisvos programos, jo
jant jaunais žirgais, vyks Vy
tauto Didžiojo taurės konkur
sas. 

Vienas didžiausių Lietuvos 
istorijoje mūšių įvyko 1410 
metų liepos 15 dieną, Griun-
valdo lauke, dabartinės Lenki
jos teritorijoje. Jame Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės ir 
Lenkijos kariuomenės sutriuš
kino Kryžiuočių ordiną. (BNS) 

Karo akademijos su tar t i s 
su televizija 

Generolo Jono Žemaičio Lie
tuvos karo akademijoje liepos 
3 d. pasirašyta bendradarbia
vimo sutartis su VTLSAT bei 
11 kanalo televizijomis. 

Tai pirmoji Karo akademijos 
sutartis su televizijos kompa
nijomis, nors su šalies ir už
sienio valstybių universitetais 
sutarčių jau pasirašyta ne
mažai. 

„Tik pirmas ir ne visai tei
singas įspūdis, kad sutartis 
pasirašoma siekiant pristatyti 
visuomenei Lietuvos karo aka
demiją", — kalbėjo jos virši
ninkas pulkininkas Algis Vai-
čeliūnas. Jis pabrėžė, kad Lie
tuvos karo akademija, kaip 
sudėtinė krašto apsaugos sis
temos dalis, natūraliai prisi
deda prie Lietuvos kariuo
menės populiarinimo bei in
tegracijos į NATO privalumų 
aiškinimo. 

Lietuvos karo akademijos 
vadovybė teigia suvokianti pa
reigą kalbėti apie NATO pri
valumus ir aiškinti neutralu
mo kainą patiems įvairiau
siems gyventojų sluoksniams 
net ir atokiausiuose rajo
nuose. 

Sutartį pasirašiusio VILSAT 
ir 11 kanalo steigėjo atstovo 
UAB „Viginta" programų di
rektoriaus Donato Kaitulio 
teigimu, jo atstovaujamas te
levizijas žiūrovai mato 70-80 
kilometrų spinduliu aplink 
Vilnių. 

11 kanalo žurnalistai jau 
yra parengę reportažų iš ka
riūnų pratybų, įšventinimo į 
karininkus ceremonijos. Nuo 
šiol reportažai gynybos temo
mis informacinei laidai „Vil
niaus pulsas" bus rengiami 
periodiškai. Kartą per mėnesį 
Karo akademijos veikla ir pla
nai bus aptariami pokalbių 
laidoje „Požiūris". (ELTA) 

650 žygeivių pa t r aukė 
Radvilų keliais 

Nuo liepos 9 d. Jonavos ra
jone vyko keturių dienų žygis 
„Radvilų keliais", skirtas Rad
vilų dinastijos atminimui. 

Žygį organizavo Lietuvos ka
riuomenės Didžiojo Lietuvos 
etmono Jonušo Radvilos mo
komasis pulkas, esantis Ruk
loje. 

Jame dalyvavo apie 650 
žmonių, iš jų — apie 430 ka
riškių. Maždaug pusė civilių 
žygeivių buvo moterys. 

Pagal žygio programą kiek
vieną dieną kariai su pilna 
ekipuote turėjo įveikti po 40 
km, o sportiškai apsirengę ci
viliai — po 50 km. Moksleiviai 
ir vyresni kaip 50 metų as
menys turėjo nukeliauti po 30 
km. Jauniausiems žygio daly
viams buvo 12 metų. 

Žygio pradinis ir galutinis 
taškas — toje pačioje vietoje 
— mokomajame, pulke. Kiek
vieną vakarą vyko koncertai, 
vakaronės, bendros akcijos. 
Žygio dalyviai, nepažeidę tai
syklių ir nuėję reikiamą atstu
mą, buvo apdovanoti žygio 
medaliu. 

Pasak KAM pranešimo, to
kie žygiai yra įprasti NATO 
valstybių kariuomenėse, jie 
būna susiję su istorinėmis ka
riuomenės tradicijomis. Pana
šiuose žygiuose yra dalyvavę 
ir Lietuvos kariuomenės ka
riai, kurie tarnavo taikos pa
laikymo misijose Bosnijoje ir 
Hercegovinoje. Visi žygiuose 
dalyvavę Lietuvos kariai gar
bingai juos įveikė ir yra ap
dovanoti tų šalių žygių meda
liais bei diplomais. (ELTA) 

VARTAI Į INDOKINIJĄ 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.2 
Visa ši piet

ryčių Azijos sritis paskutiniais šimtmečiais buvo va
dinama Indokinija, kai etnografai suprato, kad per 
ilgus tūkstantmečius vietinės tautos buvo Indijos (iš 
Vakarų) ir Kinijos (iš Šiaurės) religijų ir kultūrų įta
koje. 

Šiandien Tailande priskaitoma per 60 milijonų gy
ventojų, kurių tarpe nemažai kiniečių, Khmer, malajų, 
vietnamiečių ir kitų mažumų. Dar prieš 40 metų čia 
tebuvo tik 30 milijonų. Panašiai'yra ir, pvz., su Meksi
ka, Egiptu, kur gyventojų skaičius padvigubėjęs ar net 
išaugęs trigubai ir daugiau. O vargšė Lietuva, atrodo, 
lyg pasmerkta amžinai būti maža. Taip ir tebesuki-* 
nėjamės apie 3-4 milijonų skaičių. 

Nemažas tai kraštas, maždaug kaip Prancūzija. Kal
nuotas, miškingas, kai kur net į neįžengiamas džiung
les panašus. Drėkinama Mekong upės, žemė yra der
linga, duoda gausų ryžių derlių. Auga ir sojos pupelės, 
kukurūzai, cukrinės nendrės ir daugybė įvairių vaisių 
bei daržovių. Labai populiarūs mangostinai ir kokoso 
riešutai, jų pienas. Kai Sam mūsų paklausė, kuris 
kraštas pasaulyje eksportuoja daugiausia ryžiu, visi 
beveik atsakėme: Tailandas. Pasirodo, ne. Tailandas 
ir Vietnamas yra antroje ir trečioje vietoje, o JAV pir
moje. Amerikoje auginama labai daug ry*iq, bet palyginti 

nedaug jų valgoma, tai beveik viskas eina eksportui. Nors 
Tailandas yra tikras žemdirbių kraštas, mums tvirti
no, kad turizmas yra jo didžiausias pajamų šaltinis, 
stambesnis negu ir visai nemaža pramonė. 

Bangkoko miesto apžiūrą pradėjome vizitu į vaka
rinėje miesto dalyje išsidėsčiusi karališkąjį Grand Pa-
lace. Tai auksu žibanti įspūdinga karaliaus buveinė, į 
kurią Chakri dinastijos pirmasis Siamo karalius Ra
ma I 1782 metais perkėlė savo sostą, karališkąjį dva
rą ir aukštuosius savo valdininkus. Sekė kiti tos pa
čios dinastijos karaliai, nuo Rama I iki dabartinio 
Rama K. Jie visi didino, gerino ir puošė šį sostų, bokš
tų, šventyklų, paminklų ir valstybinių įstaigų rinkinį, 
turintį per 30 įvairiausių pastatų bei užimantį net 22 
hektarų plotą. 

Netoli karališkosios rezidencijos yra Emerald Bud-
dha šventykla, savo svarbumu budistams prilygstanti 
katalikų Šv. Petro bažnyčiai Romoje ar mahometonų 
Meccai. Vienuoliai joje negyvena, o šventykla yra ati
daroma tik tam tikromis dienomis, kai tūkstančiai 
budistų plūsta į vidų, kad pamaldžiai pagarbintų 
Buddhą ir jo mokslą. Emerald Buddha sėdi ant aukšto 
auksinio altoriaus, atrodančio kaip iškilmių vežimas. 
Rama III išliedino ir čia padėjo dar dvi Buddhos statu
las, vaizduojančias vasaros, žiemos ir lietingo laikotar
pio sezonus. 

Netoli esantis trijų rūmų kompleksas Phra Maha 
Monthian susideda iš karališkosios rezidencijos, ka
rūnacijos ir audiencijų salių. Kaip ir į visas šventyk
las, ir čia reikėjo prie durų nusiauti batus. Su trum

pom kelnėm vyrai neįleidžiami, o moterys griežtų tar
nautojų prižiūrimos, kad būtų apsirengę „padoriai". 
Nors buvo labai karšta, apie trumpas rankoves nei ne
galvok, jei nori įeiti į vidų. Kai kurioms ponioms net 
teko skolintis iš čia pat esančios prižiūrėtojos ilgesnių 
sijonų, kad būtų matyti tik neapdengtos kojų kulnys. 
Čia vyrai išmokom pamaldžiai sėdėti ant savo kulnų, 
tuo tarpu kai moterys galėjo pakišti savo kojas po sijo
nu, kaip jos nori. Prisiminėme, kaip reikėjo lankstytis 
ir rengtis anglei vaikų auklėtojai, Anna Leonowens, iš 
1951 metų filmo „The King and I", vaizduojančio kara
lių Rama IV, kuris 1851 metais atidarė savo kara
lystės duris europiečiams, ir kurio rolę tame filme atli
ko, jau miręs, garsusis aktorius Yul Brinner. Vėlesnis, 
1999 metų filmas man tokio įspūdžio jau nepadarė. 

Už kokių 500 žingsnių priėjome prie Wat Po, Bang
koko seniausios ir didžiausios šventyklos, besipuikuo
jančios didžiule auksine gulinčio Buddhos statula, 
nuolankiai žiūrinčia į pro jį besistumdančias lankytojų 
mases. Figūra užima visą pastato ilgį. Čia pat netoli, 
tik kitame Chao Phraya upės krante, yra Wat Arun 
šventykla. Tilto per upę čia pat nėra, reikia keltis kel
tu, ar važiuoti toli aplink prie artimesnio tilto. Jau su
sipažinus su chaotišku miesto eismu ir automobilių 
srautu, žinojom, kad negreitai, rodos čia pat esančią, 
šventyklą pasieksime. Taip ir atsitiko. Pagaliau ten 
atvykę, išvydome didžiulį 82 metrų aukščio lyg kūgį ar 
piramidę, primenantį milžiną, tviskantį milijonais 
mažų kinietiško porceliano plokščių, per ilgus šimt
mečius suaukotų paprastų tailandiečių. Tai sena šven

tykla, vadinama Aušros, statyta, kai Siamo sostinė 
buvo senoji Ayyuthia, apie 50 mylių į šiaurę nuo Bang
koko. 

Tailando valstybės istorija nėra taip sena, kaip se
novės Egipto ar Kinijos. Ji prasidėjo, galima sakyti, 
maždaug nuo XIII amžiaus vidurio, kai, sumažėjus 
Khmer imperijos galybei, įsikūrė Sukhothai karalystė, 
su kuria nuo 1350 metų pradėjo varžytis Ayyuthia ka
ralystė. Khmer gentys tada buvo įsikūrusios Angkor, 
dabartinėje Kambodijoje. Sukhothai amžius vadina
mas Tailando aukso amžiumi (1280-1318), nes tuo lai
ku prasidėjo visų Thai genčių bandymai jungtis į 
vieną valstybę. Po ilgai trukusių karų Sukhothai vals
tybė sunyko, ir Ayyuthia pasidarė pagrindiniu tailan
diečių telkiniu. XVIII amžiaus viduryje kaimyninės 
Burmos armija sugriovė Ayyuthia miestą. Ir iki šioliai 
miestas liko apleistas, ir jo griuvėsius lanko tik turis
tai. Juos teko matyti 1984 metais. 

Prie Siamo istorijos grįšime vėliau, o dabar pasi
dairykime po šios dienos, apie 12 milijonų gyventojų 
priglaudusi, Bangkoką. Kiek į pietryčius nuo pagrindi
nių šventyklų, ir prie pat upės, dunkso didieji elegan
tiški pirmos klasės viešbučiai, Orientai ir Shangri-La. 
Čia pat ir Prancūzijos ir Portugalijos ambasados. Vi--
sas tas rajonas yra vadinamas Bangkok auksiniu 
krantu. Čia puotauja ir praleidžia vakarus aukštoji 
miesto visuūmenė. Dar toliau į rytus yra nemažas ki
niečių rajonas. Dėl to stebėtis nėra ko, nes manoma, 
kad ir patys tailandiečiai prieš tūkstančius metų yra 
atkeliavę iš pietinių Kinijos provincijų Bus daugiau 
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JMŪSU ŠEIMOSE 

NUOSTABI VEDYBŲ SUKAKTIES 
ŠVENTĖ! 

Tai ne vestuves, o vedybų 
60 metų sukaktuvių švente. 
Juozas Kazickas, vos baigęs 
ekonomikos studijas Vilniuje, 
ir Aleksandra Kalvenaite, irgi 
ekonomistė studentė Vilniaus 
universitete, 1941 m. Šv. Mi
kalojaus bažnyčioje, Vilniuje, 
bendrai kelionei sujungė my
linčias širdis ir savus gyveni
mus. Jų gyvenimo kelione 
buvo įvairi, sėkminga, susi
kūrė laiminga šeima. 

Abu tvarkingi, gabūs, verž
lūs. Juozas tremtyje (Vokieti
joj) dirbo ir studijavo; Ph D 
laipsniu ekonomikos mokslų 
studijas baigė Yale universi
tete, JAV-se. Drąsiai įstojo į 
plataus mąsto verslo kelią; 
pradžioje su dr. Kęstučiu Va
liūnu, paskui vienas, o dar 
vėliau — įvesdamas į panašų 
verslą ir savo tris sūnus. 

Aleksandra visada jo idė
joms, bei darbams pritarė ir 
kiek galėdama padėjo. 

Šiemet (2001), rugpjūčio 15 
d. Vilniuje Kazickai paminės 
savo laimingų jungtuvių 60 
metų sukaktį — kelių šimtų 
— šeimos, giminių, draugų ir 
bendradarbių bei organizacijų, 
kuriose jie dirbo — visada Lie
tuvai — kolegų būryje. 

Juozas Kazickas daktaro 
laipsniu mokslus baigė ir sa
varankišką verslą pradėjo be 
jokio kapitalo, be paramos iš 
šalies; tik su darbščia ir tvirtų 
principų žmona, su jos pagal
ba visa pasiekė. Tik savu ta
lentu, išmintimi, mokėjimu 
bendrauti, sąžiningumu ir kū
rybiškumu šiandien yra pasie
kęs ekonominės ir visuome
ninės padėties, apie kurią 

daugelis tik svajoja... 
Bet ne svajonėmis, o kon

krečiais darbais dr. J. Kazic
kas yra įgijęs tiek, kad sugeba 
būti vienu didžiausiu ekono
miniu investuoju Lietuvoje, 
taip pat, jis yra vienu di
džiausių aukotoju-rėmėju, vi
sada lietuviškiems reikalams, 
Lietuvai. JAV-se Kazickas 
stambiai parėmė Dainavos 
stovyklą, kurioje, auklėjasi 
katalikiškasis išeivijos jauni
mas. 

Šiandien Kazickai moraliai 
ir materialiai remia jaunimą 
Lietuvoje. Skiria premijas stu
dentams, mokykloms įrengia 
kompiuterius. (Vien ~šį pa
vasarį dr. J. Kazickas apdova
nojo 117 Lietuvos mokyklų). 

Aleksandra remia Panevėžio 
gimnaziją (pati ją ten baigė), 
yra spaudos rėmėja, literatū
ros mecenatė. 

Kazickų vaikai — žurnalis
tė, rašytoja Jūratė , sūnūs — 
Juozas, Mykolas ir Jonas su 
šeimomis seka tėvų pėdomis; 
gražiai sugyvendami šeimose 
ir prasmingai naudodami sa
vus talentus. 

Nelaimėje jaunas žuvęs 
sūnus Kęstutis nuolat prisi
menamas, jo vardu darant 
gerus-aukos darbus. Švento
joje žemėje Kęstučio vardu re
ligingi Kazickai yra stambiai 
parėmę Švento kryžiaus kelių 
atnaujinimą. 

Rugpjūčio 15 d. Vilniuje bus 
paminėtos Aleksandros ir dr. 
Juozo Kazickų prieš 60 m. 
įvykusios jungtuvės ir įcomus, 
gražus, turtingas Kazickų šei
mos gyvenimas. 

Alė R ū t a 

SESELĖS DOLORITOS BUTKUS, OSF 
PAGERBIMAS 

rių metu kleb. Alfredas Že-
meikis gražiai ir vaizdžiai 
apibūdino ses. Doloritos gy
venimą. Po šv. Mišių, klebo
no dėka. parapijos svetainėje 
buvo suruoštos puikios vai
šės. Sudainavome „Ilgiausių 
metų". 

Ses. Doloritos gyvenimo ke
lias vingiuotas. J i mokytoja, 
medicinos sesuo ir anestetistė, 
kvėpavimo takų terapistė, 
pastoralinės tarnybos direk
torė. Ligoninėse dirbo daugiau 
negu 40 metų. 

Mylėdama savo tėvų žemę, 
norėjo padėti jos vargstan
tiems žmonėms. 1992 m. nu
vyko į Lietuvą, kur vienerius me
tus mokyklose dėstė religiją ir 
anglų kalbą. 1993 m. Šv. An
tano kolegijoje dvejus metus 
ruošė studentus pastoracinei 
tarnybai. 

1995 m. vasarą buvo pa
kviesta sugrįžti į Uteną ir 
padėti įsteigti ligoninę. Būda
ma didelio ryžto ir sugebė
jimų, su kun. Petru Adamoniu 
iš visiškai apleisto, be van
dens ir šilumos buvusio ligo
ninės pastato, atkūrė 30 lovų 
ligoninę ir ją pavadino šv. Kla
ros vardu. Joje dirbo trejus 
metus ir per tą laiką buvo gy
doma daugiau nei 500 žmonių. 
Lietuvoj išdirbo šešerius me
tus. 

1999 m. kleb. A. Žemeikio 
pakviesta, ses. Dolorita atvy
ko darbuotis mūsų parapijoje. 
Šalia įvairių pareigų, ji jau 
antri metai ruošia vaikus pir
mai Šv. Komunijai. Tai naujai 
atvykusiųjų vaikai, kurių tė
vai džiaugiasi turėdami ją jų 
vaikų auklėtoja. 

Linkime ses. Doloritai geros 
sveikatos ir tikimės, kad ji bus 
mūsų tarpe dar daugelį metų. 

B i r u t e Pocienė 

Ses. Dolorita Butkus, OSF. 

Nedaug žmonių sutinkame, 
kurie eidami per gyvenimą 
skleidžia tik meilę ir gėrį-
Tokį nuostabų žmogų turi Šv. 
Petro ir Povilo parapija Eliza-
beth, NJ, seselės Doloritos 
Butkus asmenyje. Ji geros 
širdies ir taurios sielos. Myli
ma ir gerbiama visų — suau
gusių ir vaikų. Visus seselė 
pasitinka su malonia šypsena 
ir švelniu žodžiu. Ne vienam ji 
teikia naudingų patarimų ir 
paguodžia. 

Čia gimusi ir augusi, nuo 
vaikystės dienų jautė troš
kimą būti vienuolė. Todėl su
laukusi 18 m. įstojo į pran-
ciškiečių Dievo Apvaizdos vie
nuolyną Pittsburgh, PA. Šie
met suėjo 60 m. kai ji vie
nuolė. Šių m. gegužės 6 d. su
sirinkome ją pagerbti. 11 vai. 
buvo iškilmineos Mišios, ku-

2. NEPRAŠYK, NES, KO GERO, 
GAUSI 

Žvilgsnis į Danutę Bindokienę iš arčiau 

Aleksandra ir dr. Juozas Kazickai, gyvenantys N'ew York. visokeriopai re
mia Lietuvą. 

TRIGUBA ŠVENTĖ 
Nedidelis naujai atvykusių 

lietuvių būrys yra Omahoje. 
Dauguma jų — studentai... Jie 
gražiai bendrauja tarpusavyje 
ir stengiasi kuo artimesnius 
ryšius užmegzti su vietiniais 
lietuviais. Mes patenkinti, kad 
jie yra nuoširdūs ir geri mūsų 
atžvilgiu. 

Lietuvių Bendruomenė gra
žiai pasveikino, gavusius dip
lomus Virginiją Bereišienę, 
Aureliją ir Alvydą Jocius. 
Jiems buvo įteiktos piniginės 
dovanos, už ką jie širdingai 
dėkojo. 

Kadangi mes savo būryje tu
rime gerą muzikantą tai netu
rime problemos suburti žmo
nes. Muziką ir dainas čia 
mėgsta dauguma. Birželio 23 
dieną šie trys jaunuoliai su
rengė šventę Šv. Antano para
pijos salėje, sukviesdami gana 
didelį lietuvių būrį, diplomų 
gavimo proga. 

Ilgą sveikinimo žodį tarė ar
timiausia jų draugė Raminta 
Urbonavičienė. Ji gražiai pri
statė visus tris diplomantus iš 
eilės. Pažymėjo jų nueitą ke
lią, pasiekimus, mintis ir 
troškimus. Visiems įteikė po 
knygelę su eile praeities nuo
traukų, šmaikščiais įvertini
mais ir palinkėjimais. 

Aurelija Jocienė gimė Tau
ragėje. Augo ir mokėsi Plun
gėje. Labai domėjosi daile, net 
6 metus lankė dailės būrelį. 
Dar ilgiau dainavo chore, ko 
nepamiršta ir dabar. Baigusi 
sekretorių kursus Klaipėdoje, 
išvyko pas vyrą į JAV, North 
Platte. Čia pradėjusi mokslą, 
po metų tęsė jį Omahoje. Šiais 
metais baigusi studijas Metro
politan Community College, 
gavo verslo pervedimo specia
lybės Associate laipsnį. Ru
denį tęs mokslus Bellevue uni
versitete. Žada pasirinkti 
kompiuterio mokslo specialy-
bę. 

Jos vyras, Alvydas Jocys, 
gimė, augo ir mokėsi Plungėje. 
Nuo 11 metų pradėjo žais
ti krepšinį. Žaidė Plungės 
„Olimpas-2" komandoje 4 me
tus. 1997 m. vedė Pilybaitę. 
Tais pačiais metais išvyko į 
North Platte, Nebraskoje, stu
dijuoti ir žaisti krepšinį. 1998 
m. tapo savo konferencijos 
čempionais. 1999 m. įstojo į 
Bellevue universitetą, Oma
hoje. Šiemet čia vėl tapo savo 
konferencijos čempionais ir 
išėjo į finalini turnyrą Bran-
son, Missouri^Baigęs Bellevue 
universitetą įsigijo verslo val
dybos bakalauro laipsnį. Nu
sprendė baigti krepšinio kar
jerą, ir tęsti mokslus magistro 
laipsniui įsigyti. ' 

Virginija Bereišienė gimė, 
augo ir mokėsi Vilniuje. Iš pat 
mažens mėgo muziką. Pora 
metų lankė muzikos mokyklą, 
vėliau dainavo mokyklos cho
re, etnografiniame ansambly
je, dalyvavo „Dainų dainelės" 
konkurse, buvo net įstojusi į 
universiteto dainų ir šokių 
liaudies ansamblį. Baigusi 
mokyklą pasirinko medicinos 
specialybę. Vilniaus Valsty
binį universitetą baigė 1992 
m. ir įstojo į anesteziologijos ir 
intensyvios terapijos reziden-
tūrą Vilniuje. 1997 m. pradėjo 
anestezeologijos rezidentūrą 
Nebraskos universitete, Oma
hoje, kurią, šiemet baigdama, 
įsigijo gydytojo anesteziologo 
specialybę. 

1992 m. ištekėjo už Artūro 
Bereišos, augina 7 m. sūnų 
Mykolą. Artūras labai mėgsta 
muziką, gražiai groja, abu 
kartu mėgsta dainuoti, todėl 
šventėje jie visus linksmino 
savo muzika ir dainomis. 

Mes dėkingi visiems, kurie 
remia mus ir yra su mumis, 
nes tada geresnė nuotaika 
žengti į ateiti. 

Rū ta Talžunienė 

Lietuvos Vyčių pokylyje linksmai nusiteikusios .Joann Bizovsky, Dottie 
Parrelli ir Valerie Bissol. 

Nuotr Jim Parrelli 

Kada J ū s save suvokėte? 
Kaip save pažįsti? Save ma

tai ne veidrodyje, o kitų žmo
nių nuomonėje, kitų žmonių 
akimis. Lygiai, kaip su vaiku 
nuėjęs į zoologijos sodą, visus 
sutvėrimėlius ten matai jo 
akimis. Kadangi auginome ke
turis vaikus, mes buvome lai
mingi, kad galėjome aplinką 
stebėti daugeliu akių. Tai bu
vo labai įdomu. 

Kada aš užaugau? Ištekėjau 
labai anksti, vienas po kito 
gimė vaikai. Buvau užimta 
buitimi. Vienintelis dalykas, 
kurį sau pasilikau, tai teisę 
daug skaityti ir rašyti. Mes 
buvome nusprendę, kad gy
vensime senoviškai - aš liksiu 
namie ir auginsiu vaikus. 
Būdavo dienų, kada nematy
davau suaugusio žmogaus. 
Grįžau į savo vidinį pasaulį. 
Iki vedybų jau buvau pra
dėjusi rašinėti į „Draugą", ki
tur. Kad neprapulčiau tarp 
vystyklų, pradėjau rašyti. Au
gindama vaikus, aš tikrai dau
giausia ir parašiau. Daug ma
no draugių su aukštais mokslo 
laipsniais prapuolė, užsidariu
sios su vaikais. Nuspren
džiau, kad taip su manimi ne
turi atsitikti. 

Savęs tebeieškau iki šiol. 
Dar vis tebesidairau, ką galiu 
ir kas aš esu. Atėjimas į 
„Draugą" taip pat buvo vienas 
iš tų ieškojimų: pažiūrėti, ar 
aš galiu. Šiandien žinau, kad 
galiu - galiu rašyti vedamąjį 
kiekvieną dieną. Jau daugiau 
kaip 1,800 jų parašiau, nesu 
praleidusi nė vienos dienos. 
Tokią daviau sau užduotį: jei
gu įmanoma, tai tu padarysi. 
Tai įmanoma. Dabar noriu 
žinoti, ką daugiau galiu. Iš 
esmės esu labai nedrąsi, nors 
niekas tuo netiki. Visi galvoja, 
kad man viskas lengva. Aš tu
riu save nuteikti, kad galėčiau 
atsistoti ant scenos kalbėti di
delei auditorijai. Turbūt kai 
man bus 150 metų, vis dar 
bus dalykų, kuriuos norėsiu 
išmėginti ir sužinoti: galiu ar 
negaliu. Kiekviena diena 
atneša ką nors nauja. Kiekvie
na diena yra tarsi iššūkis, ir 
tai labai įdomu. Mokausi iš 
kiekvieno sutikto žmogaus. 
Daugiausia turbūt išmokau iš 
savo mokinių, kuriems lietu
vių kalbą lituanistinėje mo
kykloje dėsčiau net 25 metus. 
Nežinau, ko išmokiau juos, 
bet iš jų išmokau labai daug. 
Jei moki klausytis vaikų, jau
nimo, jie įsileidžia tave į savo 
pasaulį. Mano pačios vaikai 
jau suaugę, bet mes iki Šiol 
esame išlaikę labai gerus 
ryšius. Nesigailiu, kad nedir
bau, kada mano jaunimas 
augo. Gal mes botume turtin
gesni pinigais, bet būtume ne
turtingesni kitkuo, ką būtume 
praradę. 

Su vyru Vytautu išgyvenau 
48 metus, ir tai atrodo kaip 
viena diena. Jeigu ne tie dideli 
bernai, niekaip nežinotum, 
kad tiek kartu pragyventa. 
Bet tai nereiškia, kad vedybi
nis gyvenimas buvo lengvas. 
Aš galvoju: vedybinis gyveni
mas yra kaip daržas - pasėjai 
morkų, pasodinai kopūstų, bet 
tai nereiškia, kad jau rytoj vir
si kopūstų sriubą. Vadinasi, 
kad tu rytoj daug dirbsi -
ravėsi, saugosi nuo kenkėjų, 
laistysi, kaupsi ir kas dieną 
eisi apžiūrėti, kas ten yra 
gero. Jeigu ne, tai kai reikės 
virti sriubą, apsižiūrėsi, kad 
turi ne morkų ir kopūstų, o 
varputį, balandas ir dilgėles. 
Taip ir su vedybiniu gyveni
mu. Labai dažnai žmonės gal
voja: dabar tas žmogus jau su 
manimi, taigi, viskas jau pa
daryta, ir užsiima pašaliniais 
dalykais - vaikais, ypač vai
kais. Ir tolsta vienas nuo kito, 
nepažindami vienas kito. Kai 

pagaliau vaįkai išeina iš 
namų, staiga apsižiūri, kad 
liko du svetimi žmonės. Tokių 
atvejų žinau labai daug. Mano 
laimė, kad aš labai anksti tai 
supratau ir prisižadėjau: su 
manimi taip neatsitiks. Die
vas vaikus tau paskolino tik 
tam tikram laikui - 15, 20, 30 
metų. O vyrą sutinki pati, 
laisva valia pasižadi su juo 
gyvenimą praleisti. Ir jeigu 
hori, kad bendras gyvenimas 
būtų daugiau negu du svetimi 
žmonės prie pusryčių stalo, 
turi gerokai padirbėti. Prisi
taikymo laikotarpis yra labai 
sunkus. Meilė neišperka vis
ko. Meilė galbūt suveda į 
krūvą, o paskui yra sunkus 
darbas. Po sumainymo žiedų 
visas reikalas tik prasideda. 

Ką J ū s išsivežėte iš Lie
tuvos? 

Vaizdus. Nuo kūdikystės bu
vau gamtos žmogus: gamtos 
grožį, kalbą, tautosaką. Pilia
kalniai, pasakos, dainos - štai 
kas man yra Lietuva. Pirmieji 
prisiminimai - tai mamos pa
sakojimai. Ji pradėdavo kažką 
pasakoti, paskui natūraliai 
pereidavo prie liaudies dainos. 
Ta meilė tautosakai atėjo iš 
mano abiejų tėvų. Literatūros 
pamėgimas - iš tėtės. Jis irgi 
buvo „skaitoholikas". Pirma
sis mano tėvų prisiminimas -
jie skaito. Kaip priprasta buvo 
Lietuvoje - tėvų miegama
jame šalia stovėjo dvi lovos. 
Man leisdavo jų lovose už
migti. Tėtis ir mama iš abiejų 
pusių skaitydavo. Despera
tiškai norėdavau, kad jie skai
tytų garsiai. Jeigu būdavo vie
ta, kurią būdavo galima skai
tyti garsiai, jie skaitydavo. 
Tėvai prenumeruodavo kny
gas. Buvo toks „XX amžiaus" 
knygų klubas, kuris leisdavo 
knygas. Tėvai gaudavo visas 
to klubo leidžiamas knygas, 

čiau: su baltais debesiukais, į 
kuriuos, atsigulusi ant nuga
ros, žiūrėdavau ir visokių galų 
prisigalvodavau. 
' Baisiai domėjausi istorija. 
Prie^Bartninkų, už trijų kilo
metrų, buvo piliakalnis. ...Ma
ma pasakodavo apie dr. Joną 
Basanavičių, kuris Pirmojo 
pasaulinio karo metais pagydė 
jos seserį, sirgusią dėmėtąja 
šiltine. Mama dažnai apie jį 
pasakodavo, nes mes Basana
vičiaus tėviškėje Ožkabaliuose 
turėjome giminių, kur rudenį 
važiuodavome obuoliauti. 

Atsimenu, kaip aš miriau, ir 
mane vežė pas gydytoją į Vil
kaviškį 17 km. Buvau gal 3 
metukų. Nežinau, kuo sirgau. 
bet tėvai nemanė, kad pa
sveiksiu. Mama, važiuodama į 
Vilkaviškį, pasiėmė su savimi 
žvakę, kad užžibintų, kai vai
kas mirs. Mano dėdė turėjo 
kumelaitę, kurios vardas buvo 
„Spinka". Ji buvo labai keista 
- nekentė dviratininkų. Jeigu 
kas nors keliu važiuodavo dvi
račiu, ji būtinai pasivydavo ir 
nuversdavo. Tėtė, tai žino
damas, sėdo ant dviračio ir 
važiavo 17 km. į Vilkaviškį, o 
kumelaitė, įkinkyta į dviratį 
vežimaitį, kurį važnyčiojo 
mama su manimi ant rankų, jį 
vijosi. Nepavijo. Įsivaizduoju. 
kaip jis važiavo. Aš gavau 
kažkokias injekcijas.' ir grįž
tant jau sėdėjau mamai ant 
kelių, šaukdama draugei: ..Ai 
jau sveika". 

Sakėte , kad vaikai Jus 
daug ko išmokė. Ko dar 
J u s gyvenimas išmokė? 

Darbas su vaikais - tai tars: 
penki universitetai kartu 
sudėjus. Svarbiausia - išmo 
kau kantrybes. Išmokau at
šaukti savo humoro" jausmą 
kurį visada turėjau ir kurį pa
veldėjau iŠ tėtės, tik jo bijojau 
Jeigu jau pasijunti kampe ii 
nebežinai, ką daryti toliau, jei
gu klasė praranda--kontrolę 
tada būdavo pasakai ką nors 
juokinga, ir pasuki nuotaiką 
kita vaga. Tai labai gerai vei
kia. Ta patirtimi dabar nau-

Danute Bindokienė su svečiais: poetais Nijole Miliauskaite. 
Blože ir „Draugo" valdybos pirmininke Marija Remiene. 

Vytautu 

paskui dar skolindavosi, keis
davosi su kitais, prenumeruo
davo laikraščius ir žurnalus. 
„Mama, nors vieną sakinį", -
prašydavau. „Gerai, vieną sa
kinį", - nusileisdavo ji. Paskui 
gulėdavau ir įsivaizduodavau, 
kur tas sakinys galėjo būti, 
apie ką gali būti kalbama to
liau. Dar nemokėdama skaity
ti, jau žinojau, kaip atrodo ei
lėraštis, jo išvaizda. Užsi-
ropšdavau ant tėtės kelių ir 
prašydavau skaityti. Man ne
reikėjo daugiau kaip dviejų 
kartų perskaityti eilėraštį, ir 
aš jį mokėdavau atmintinai. 
Atsistodavau ant stalo ir iš
pildavau visus, kiek jų mokė-* 
davau. Paskui jau pradėjau 
pati skaityti. Tas pamėgimas 
skaityti - iš tėtės. Jis buvo ir 
geras dainininkas, turėjo gra
žų baritoną. Prisimenu, buvo 
tokia operetė „Malūnininkas 
ir kaminkrėtys", kurios ištrau
kas jis dainuodavo. Daina jam 
buvo už pirmų durelių. 

Kai aš prieš keletą metų 
pirmą kartą grįžau į Lietuvą, 
pirmiausia norėjau pasitikrin
ti, ar tikrai taip atrodo Lietu
vos padangė, kokią aš ją prisi
menu. Tiksliai tokią ir pama-

dojuosi ir redakcijoje. Jeigu pi
lietis ateina piktas dėl kaž
kokio įsivaizduojamo ar tikro 
dalyko, - pasitaiko ir labai 
rimtų priežasčių, - tai užsi
brėžiu sutvarkyti reikalą taip. 
kad jis išeitų šypsodamasis. 
Jeigu jis buvo tavo priešas. 
kad taptų draugu. Tai man 
tapo savotišku žaidimu - iš 
priešų daryti draugus, tik, 
gink Dieve, ne atvirkščiai. Ir 
apskritai, man labai patinka 
žmonės. Kai'aš 15 metų. pri
žiūrėdama vaikus, namie dir
bau kaip vienos leidyklos tech
ninė redaktorė, būdama tarp 
keturių sienų, labiausiai pasi-
gešdavau žmonių. Galvodavau 
- kaip botų fantastiška dirbti 
su žmonėmis. Dabar aš dirbu 
su žmonėmis. Ir kartais pagal
voju: neprašyk, nes, ko gero, 
gausi... 

Dėkojame už įdomius at
sakymus, sveikiname su 
apdovanojimu - Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Ge
dimino IV laipsnio ordinu 
- i r linkime Jūsų vadovau
j a m a m „Draugui" sulaukti 
d a r daug gražių jubiliejų. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 



SUŽAVĖJO GRAŽI LIETUVOS 
GAMTA IR KULTŪRA 

Birželį ir liepą Lietuvoje vie
šėjo Lietuvos mylėtoja, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros tarybos pirmininkė, 
dienraščio „Draugas" valdybos 
pirmininkė, labdaros organi
zatorė Marija Remienė iš Či
kagos. Jos užsidegimas puo
selėti lietuvišką kultūrą tiek 
išeivijoje, tiek Tėvynėje para
gina ir kitus neužmiršti savo 
tautinės savasties. M. Remie
nė Lietuvoje lankėsi su gau
sybe reikalų, dalyvavo įvai
riuose renginiuose, susitiki
muose. Pokalbiuose buvo ap
tariama Lietuvos šiandieninė 
padėtis, planai, ką turėtume 
daryti, kad situacija kryptų į 
gera, kaip galėtume įtakoti 
vykstančius visuomeninius ir 
politinius procesus. Dalyki
niuose susitikimuose buvo ap
tarti JAV lietuvių kultūrinio 
gyvenimo reikalai ir ryšiai su 
Lietuva. Einant viešnagei Lie
tuvoje į pabaigą, M. Remienė 
mielai sutiko pasidalinti savo 
kelionės įspūdžiais. 

— Lietuvoje lankotės ga
na dažnai. Kas šį ka r t ą Lie
tuvoje pradžiugino ir kas 
nuvylė? 

— Tik man išlipus iš lėktu
vo, ėmė skambėti mano gimi
nių telefonas. Pasirodo, kad 
Edmundas Kulikauskas, Val
dovų rūmų atstatymo komite
to pirmininkas, jau žinojo apie 
Cįkagoje įvykusį „Vienos val
so" labdaros vakarą, kurio pel
nas buvo skirtas Valdovų rū
mų atstatymui. Sekančią die
ną buvo suorganizuotas susi
tikimas su žiniasklaidos dar
buotojais, jo metu įteikiau 
2,450 dol. (10,000 litų). Ši do
vana Lietuvai buvo Ligijos 
Tautkuvienės sunkiai uždirb
ta. Ligija Tautkuvienė buvo 
šio projekto sumanytoja ir 
vykdytoja, o aš jai pritariau ir 
kiek galėjau padėjau. Pati ne
galėdama įteikti dovanos, tą 
malonų rūpestį ji patikėjo 
man. 

Pirmasis svarbus renginys 
buvo Birželio 14 dienos minėji
mas. Nors tai labai gražus mė
nuo — gamta pasipuošia 
žiedais, tačiau jis mums yra 
labai skaudus. Ir aš pati gerai 
prisimenu, tuomet buvau tre
čiame skyriuje, kai išvežė ma
no mokytoją Bajarūną. 

Seimo rūmuose dalyvavau 
iškilmingame minėjime. Gab
rieliaus ir Danutės Žemkalnių 
dėka lankiausi Naujojoje Vil
nioje, iš kur pajudėjo pirmieji 
ešelonai su lietuviais į Rusijos 
platybes. Visą šią dieną pra
leidau ašarotom akim.Birželio 
21-23 dienomis Vilniuje ir 
Kaune dalyvavau 1941 m. bir
želio sukilimo minėjimo rengi
niuose. Lietuviai moka labai 
gražiai pagerbti ir prisiminti 
šias datas, tačiau buvo gaila. 
kad nesimatė jaunimo. Čia ir 
kritiką išsakysiu: minėjimų 

metu labai ilgos kalbos, kurios 
tęsiasi po tris valandas, daug 
kas kartojasi. Gal todėl ir jau
nimo nėra tuose minėjimuose, 
reikėtų kitokia forma šias da
tas prisiminti. 

Važiuodama į birželio 14 
dienos minėjimą užkalbinau 
taksi vairuotoją, kuris mane 
ve%ė, ar žino, kokia tai buvo 
diena. Jis nežinojo. Sužinoju
si, kad jis lenkų tautybės, la
bai nesistebėjau, bet kai to pa
ties paklausiau kelių studentų 
ir jie irgi nieko nežinojo, nu
stebau. Todėl man kyla klau
simas: ar per istorijos pamo
kas apie tuos įvykius kalba
ma? 

Birželio 30 dieną dalyvavau 
aštuntajame politinių kalinių 
ir tremtinių suvažiavime. At
vyko 600 delegatų iš viste Lie
tuvos. Teko suvažiavimo daly
vius pasveikinti. Palinkėjau 
visiems vienytis, nes ir patys 
politiniai kaliniai yra susi
skaldę, kaip ir kitos dešinio
sios jėgos. 

— Dalyvavote Lietuvos 
radijo 75 sukakties minėji
me, užmezgėte ryšius. 

— Klausiausi šiai progai 
skirto gero koncerto, kuriame 

Kaip jį atšvęsite? Esate nu
matė didelę programą su 
„Ąžuoliuko" choru. 

— LB 50-ties metų minėjimo 
programą sudarysime iš savo 
menininkų. Penkiasdešimt 
metų JAV gyvename, dirba
me, būrėmės į LB apylinkes, 
tai turime savo jėgomis ir at
švęsti. 

„Ąžuoliuko", plačiai išgarsė
jusio Europoje kolektyvo atvy
kimas į JAV bus dar vienas 
svarbus kultūrinis ryšys tarp 
Lietuvos ir išeivijos. 

Tad lankydamasi Lietuvoje 
susitikau su choro „Ąžuoliu
kas" vadovu ir dirigentu Vy
tautu Miškiniu, aptarėme su 
viešnage susijusius klausi
mus: gavau įrašus, plakatus ir 
kitą reikalingą informaciją 
reklamai apie šį garsų chorą. 
Atvyks apie keturiasdešimt 
žmonių. „Ąžuoliukas" JAV ir 
Kanadoje viešės visą spalio 
mėnesį, numatoma nemažai 
koncertų įvairiuose miestuose. 

Rugsėjo mėnesį yra numato
mi renginiai vyskupo Motie
jaus Valančiaus jubiliejui, ku
rie vyks apie keturiolikoje 
skirtingų LB vietovių, Kalbės 
vietiniai pranešėjai, tačiau šia 
proga pasikvietėme ir rašytoją 
Kazį Sają iš Lietuvos. Be to, 
nupirkau LB kultūros tarybai 
10 „Lietuvos miesteliai" vaiz
dajuosčių. Jas galėsiu daugin-

Tremtinių ir politinių kalinių suvažiavime (iš dešinėse Marija Remienė, 
Jadvyga Damušienė, dr. Adolfas 

atsispindėjo visų 75 metų mu
zika, skambėjusi per radiją, 
kalbėjo diktoriai. JAV lietuvių 
radijas „Margutis" yra vienas 
seniausių Amerikoje, mes irgi 
greitai švęsime 70 metų jubi
liejų. Dabar džiaugiamės, kad 
galime „Margutį" girdėti 5 
kartus per savaitę. Su Lietu
vos radijo darbuotojais susi
tarėme, kad „Margučio" radi
jas gaus naujausius muzikos 
įrašus. Ir toliau palaikysime 
artimus ryšius. Panašaus mi
nėjimo „Margučio" radijui mes 
negalime suruošti — neturime 
tam pinigų, neturime orkest
ro, nei tiek menininkų. 

— Jūsų dėka nemažai 
kultūros ir visuomenės vei
kėju pabuvojo JAV. Šiais 
metais JAV Lietuviu Bend
ruomenė švenčia savo įsi
kūrimo 50-dešimtmetį. 

Darnusis. Gabrielius Žemkalnis. 

ti ir paskleisti po LB apy
linkes. 

Čikagoje esu įsteigusi teatrą 
„Žaltvykslė", kuris gyvuoja jau 
dvejus metus. Trūko pjesių. 
Čia lankydamasi gavau veika-
liukų, kurie mums labai bus 
reikalingi. Mano kelionė susi
jusi ir su „Draugo" reikalais. 
Kiekvienais metais renku 
nuotraukas leidžiamam kalen
doriui. Norime, kad jis būtų 
įdomus ir patrauklus. Susiti
kau su keliais fotografais, ga
vau nuotraukų ir bandysiu jas 
panaudoti. Leidžiame kalėdi
nes atvirutes, tad domėjausi 
dailininkais, kurie galėtų 
bendradarbiauti. Nupirkau 
apie 2,000 įvairaus pobūdžio 
sveikinimo atviručių, kurias 
vežu į Ameriką. 

Kaune lankiausi Lietuvių 
išrivijos institute ir susitikau 
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LIETUVOJE PAVOGTAS HIMNO 
AUTORIAUS BARELJEFAS 

Musninkieciai: sesuo Margarita Bareikaite, Lietuvos kariuomenes vadas 
brig. gen. Jonas Kronkaitis ir JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Mari
ja Remiene. 
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su jo vadovu daktaru Egidi
jum Aleksandravičiumi. Su 
juo aptarėme JAV Lietuvių 
Bendruomenės archyvų perkė
limo į šį institutą galimybes. 
Ta pačia proga aplankiau ta
me pat pastate įsikūrusį Sta
sio Lozoraičio atminimo mu
ziejų ir kitas kultūrines vie
toves. Susitikau su Kauno ar
kivyskupu Sigitu Tamkevi-
čiumi. 

— Savo ištekliais remiate 
gimtosios vietovės Musnin
kų mokyklą ir bažnyčią. 
Koks įspūdis iš Lietuvos 
provincijos? 

— Lietuvoje labai graži gam
ta. Tokia dar nepaliesta ir 
nesutepta bei natūrali gamta 
yra Lietuvos turtas. Galima 
čia važiuoti vasaroti, čia vykti 
vertingiau negu į Meksiką ar 
kitą egzotišką kraštą. Žinoma, 
oras yra permainingas, bet lie
pa, rugpjūtis yra tikrai tinka
mi vasarojimui. Lietuva, turė
dama tokią gryną gamtą, tu
rėtų labiau vystyti turizmą 
provincijoje, pateikti daugiau 
informacijos. Man Lietuva pa
tinka, nors kelionės pradžioje 
buvo ir šaltoka. 

Gimtinėje Musninkuose ma
no sesutė Irena Margarita 
šventė vienuolystės 50 metų 
jubiliejų, š i šventė praėjo la
bai gražiai. Musninkuose ap
lankiau vidurinę mokyklą, ku
rią remiu finansiškai: knygo
mis ir kitokia labdara. Daly
vavau brandos atestatų įtei
kimo ceremonijoje. Man pa
darė įspūdį tai, kad čia visi 
išlaikė egzaminus, kai, tuo 
tarpu, Lietuvoje apie pusantro 
tūkstančio abiturientų neišlai
kė lietuvių kalbos egzamino. 
Man buvo labai malonu, kai 
direktorius įteikė brandos 
atestatus, o aš galėjau kiek
vienam įteikti asmeninę pini
ginę dovanėlę. Taip pat aplan
kiau ir antrą savo lėšomis re
miamą mokyklą Bijutiškėse, 
Molėtų rajone. Džiaugiuos, 
kad mano įnašas yra prasmin
gai naudojamas. 

Beje, labai nuvylė Rasos 
šventė Kernavėje. Buvo labai 
daug žmonių. Einant link pi
liakalnių, vyko prekyba su
venyrais ir kitomis prekėmis. 
Tuo tarpu kiti nesėsi buteliais 
alkoholio. Tikėjausi ant pilia
kalnių išvysti kažkokias apei
gas, išgirsti dainas, bet to ne
sulaukiau. Vienas vyrukas 
bandė sudaryti ratelį, bet jam 
niekas neišėjo. Bandžiau už
vesti liaudies dainą, bet jos 
susirinkusieji nemokėjo. Grįž
tant nuo Neries kranto, buvo 
matyti daug girtų. Tai mane 
labai liūdnai nuteikė. Lietuvo
je daug geriama svaiginančių 
gėrimų. 

— Esate aktyvi krikščio
niškas ir bendražmogiškas 

* vertybes propaguojančios 
spaudos Lietuvoje palaiky
toja. Lietuvoje šioje srityje 
yra daug sunkumų. Kaip 
vertinate tokios spaudos 
dabartinę situaciją ir atei
tį? 

— Dabartis ir ateitis nėra 
linksma. Pirmiausia dėl to, 

kad reikia kurtis iš nieko. Tuo 
tarpu tokiam „Lietuvos rytui" 
reikėjo tik pakeisti savo pa
vadinimą. Jis gavo stiprų fi
nansinį pagrindą iš sovietinių 
laikų. Tačiau tokia spauda 
kaip „Lietuvos rytas" ir į ją 
panaši, mums yra nepriimti
na, nes joje labai daug šiukš
lių. Dešinioji, ypač katalikiš
ka, spauda yra kitokia. Tik 
mano supratimu, tokių leidi
nių yra per daug, jų tiražai 
yra labai maži, leidiniai vos 
vegetuoja. Kaip ir partįjos, 
taip ir tokio pobodžio spauda 
turėtų jungtis. Pasigendu, kad 
nėra tokios spaudos koordina
vimo, reikiamos finansinės 
kontroles. Daug kas šioje 
spaudoje yra taisytina. Kad ir 
laikraštyje »XX amžius". Rei
kėtų daug ką keisti iš pagrin
dų. Temos turėtų boti aktua
lesnės, analizuojančios visuo
meninį gyvenimą. Spauda tu
rėtų boti tokia įdomi, kad pri
trauktų reklamos, nes be to 
laikraštis ateityje neišsilaikys. 
Be to, turėtų suaktyvinti rė
mimą kunigai, organizuoti 
skaitytojų prenumeratų vajus. 

Dar noriu pažymėti, kad 
Lietuvoje yra aukšto lygio kul
tūrinis gyvenimas. Porą kartų 
buvau teatre. Tikrai labai geri 
pastatymai. Dalyvavau ke
liuose koncertuose, buvo malo
nu klausytis aukšto lygio at
likėjų. Kai kada išeivijoje sa
koma: ar verta kviestis iš Lie
tuvos, juk galime savus pasi
telkti. Tokio aukšto lygio me
nininkų išeivijoje nėra tiek 
daug, kiek jų yra Lietuvoje. 
Tad, manau, bendradarbiavi
mas neturėtų nutrūkti, bet 
dar labiau stiprėti. 

Kalbėjosi 
Juozas Dapšauskas 

KAUNE PAGERBTAS 
STEPONAS DARIUS IR 

STASYS GIRĖNAS 
Liepos 13 d. Kaune buvo pa

minėtos Stepono Dariaus-Ju-
cevičiauš ir Stasio Girėno-
Girskio skrydžio per Atlantą 
68-osios metinės. 

Lietuvos aviacijos muziejuje 
Kaune vyko minėjimas „At
lanto šturmas", skirtas S. Da
riaus ir S. Girėno skrydžiui. 
Jame dalyvavo aviacijos istori
kai, lakūnai veteranai, S. Da
riaus ir S.Girėno testamento 
grupė. 

Vėliau Kauno ryšių istorijos 
muziejuje koncertavo berniu
kų ir jaunuolių choras „Var
pelis". 

Istorinę skrydžio dieną — 
liepos 17 d. — minėjimas vyks 
prie S. Dariaus ir S. Girėno 
paminklo Ąžuolyne. Tą pačią 
dieną lakūnai bus pagerbti 
Aukštųjų Šančių karių.kapi
nėse. 

1933 metais liepos 17 dieną, 
perskridę Atlantą, bet nepa
siekę Lietuvos, lietuviai lakū
nai S. Darius ir S. Girėnas 
žuvo Soldyno miške Lenkijoje. 
(BNS) 

Vieni išeivijos lietuviai teisi
na viską, kas vyksta dabarti
nėje Lietuvoje, kita dalis viską 
peikia. Tačiau reikia džiaug
tis, kad dar yra išeivijos lietu
vių, kurie yra objektyvūs. 

Lietuvos laikraščių žiniomis, 
kai kuriose vietovėse, vagys 
labai suaktyvėjo — per ketu
ris šių metų mėnesius, nusi
kaltimų skaičius pasiekė visų 
praėjusių metų lygį. 

Spalvotų metalų karštligė 
vėl sukrėtė Kudirkos Nau
miestį — nuo tilto per Šešupę, 
kuriuo užpraeito šimtmečio 
pabaigoje ėjo „Aušros" bei 
„Varpo" kelias, antrą kartą 

pavogė dr. Vinco Kudirkos ba
reljefą. Bareljefas į istorinę 
vietą atstatytas 1993 metais. 

Pasak Kudirkos Naumiesčio 
seniūno Algimanto Damijo
naičio, svarbiausias faktas yra 
— visiškas vertybių išsigimi
mas. Kokios rūšies vagys be
būtų, tačiau jie neturi jokios 
moralės. Jie vagia viską, ką 
pardavus, atneštų pinigų. 

Šį kartą vagišiai tikėjosi di
desnės naudos. Bareljefas su 
dr. Vinco Kudirkos atvaizdu 
buvo išlietas iš metalo lydinių, 
o variu padengtas tik jo pa
viršius. 

Vytautas Šeštokas 

Dr. Vinco Kudirkos biustas Lietuvių kultūriniame darželyje, ClevelancL-
OH. Niekas iš čia dr. Kudirkos nei kurio kito paminklo nevagia, o 
darželis šįmet švenčia 65 metų sukaktį. Lino Johansono nuotr. 

Į GYVENIMĄ IŠLEIDŽIAMI SU 
DIEVO ŽODŽIU 

Papilio vidurinė mokykla iš
leidžia jau 52 abiturientų lai
dą. Mokykla didžiuojasi, kad 
tarp pirmosios abiturientų lai
dos yra ir žinomas profesorius 
Sigitas Kregždė. Istorijos mo
kytoja Virginija Kalninienė šį
met jau išleidžia ketvirtuosius 
abiturientus, tačiau dešimto
kus, ir apgailestauja, kad mo
kykla nuo rudens jau bus nebe 
vidurinė, o Papilio pagrindinė 
mokykla. 

Visiems - suprantama, kad 
daugelis jau nebepajėgs už
baigti vidurinės — ne visi tu
rės tų, taip trūkstamų pinigų 
mokinių kelionėms į Biržus ar 
kitus miestus. Tačiau mokyto
jai dirba vildamiesi, kad ši re
forma, kaip ir daugelis kitų, 
nepasiteisins ir bus ieškoma 
išeities daugiau mąstant apie 
būsimuosius Lietuvos kūrėjus 
— jaunimą, kurį privalu 
mokslinti. 

Paskutiniąją dieną vienuoli
ka moksleivių, užbaigdami de
šimtąją klase, mokykloje iš
klausė lietuvių kalbos pa
mokąs, atėjo į Papilio Nekalto
sios Švč. M. Marijos bažnyčią 
susikaupimo valandai. 

Klebonas Virgilijus Liuima 
įtaigiai, pateikdamas daugybę 
pavyzdžių, kalbėjo apie dva
singumo svarbą žmogaus gy
venime, dvasingumo svarbą 
tautos ir valstybės egzistavi
mui bei suklestėjimui. 

Kunigas kalbėjo, jog neuž
tenka turėti žinių, kad moks
las, net ir pats didžiausias, ne

suteikia dvasinių vertybių — 
juk nusikaltimus padaro ir 
aukštus mokslus turintys as
menys. Gyvenimą reikia staty
ti ant dvasinių pamatų, ant tų 
pagrindų įjungiant vis naujas 
dvasines vertybes — tada at
siskleis žmogaus sielos grožis, 
o įgytos mokslo žinios, jas mo
kant lyginti bei derinti, bus 
sumaniai ir naudingai pritai
komos. Norisi tikėti, jog kun. 
V. Liuimos žodžiai dešimto
kams: 4 berniukams ir 7 mer
gaitėms, paliekantiems mo
kyklą, bus dvasinė atrama 
įvairiais svarbiais gyvenimo 
momentais. 

Klebonas abiturientams aiš
kino apie Kryžiaus relikviją. 
Susikaupę abiturientai pabu
čiavo Kryžiaus relikviją. Kle
bonas atminimui padovanojo 
„Pasitikėjimo knygą" (tėvas 
Thanas de Saint Laurent), pa
prašęs ją dėmesingai skaityti 
ir neišsigąsti, jeigu, pradėjus 
skaityti, iš karto nesuvirpės 
širdis... Su auklėtoja ir kunigu 
pastovėję prie bažnyčios staty
tojo kun. Juozo Bardišausko 
kapo. abiturientai nuėjo į mo
kykla pasodinti rožės ir pa
klausyti auklėtojos Virginijos 
Kalninienės paskutines istori
jos pamokos. 

Graži kunigo V. Lfuimos 
puoselėjama tradicija — gėrio 
sėklos bėrimas — išsiskleis, 
kaip tos Papilio mokyklos abi
turientų sodinamos rožės. 

Dr. Aldona Vasiliauskienė 
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SIŪLOME DARBUS! 
Gail. sęserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 

Tcl. 773-736-7900 

Wlndow VVashers Necded! 
40,000 per ycar. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will tnūn. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreipus ir 
šeima. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje!'Atlyginimas 
$1,500 —$1.800. Dokumentai ir 

kalba nebūtini. Tel. 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti, 

duodant savo adresą ir telefono 
numerį. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebunkport, ME 04046. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti. 

duodant savo adresą ir telefono 
numerį Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebunkport, ME 04046. 

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

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreipus ir 
šeima. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje. Atlyginimas 
$1.500 —$1.800. Dokumentai ir 

kalba nebūtim. Tel. 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

Visai darbo dienai reikalinga 
slauge ir namų tvarkytoja. 
Privalo susikalbėti angliškai 

ir turėti geras rekomendacijas. 
Nuostabi vietovė. 

TeL 312-255-1197; 312-255-1919. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 106 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Window VY'ashing. 
Tel. 800-820-6155. 

f a si a u g o s 
• • • • • > » . • ..;.;.-. S.-.y,.. 

Kviečiame aplankyti salone 
„STUDJOGT 

Burr Rkjge (Sal i Bobak's) 
* Naujausi kirpimai 

ir modeliavimas 
* Cheminiai sušukavimai 

•Dažymai 
* Vakarinės šukuosenos 

* Malonus aptarnavimas, 
patogus mašinų pastatymas 
PtwnJarHsWBrtems2D% nuolaida 

Kviesti Leną. 
Tel. 630-323-6333 
Visa, Master Card 

•y. 

i j j j j j j j a į 

kosmetologe Audronė, turinti 25 
metų darbo stažą, daro masažą, veido valymą, 

makiažą, pedikiūrą, pašalina plaukus vašku („Wax") 
ar elektrolizės būdu. Atvykite: 1027 Burlington Ave., 
Downers Grove. Tel. 630-512-0200; mob. 630-926-
7603. Turintiems šį skelbimą, taikoma $10 nuolaida. 

* f f f * W W 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. 

Greitas, malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Lietuvišku būdu dažau antakius. 
blakstienas. Darau pedikiūrą. 

manikiūrą. Atlieku klasikini kūno 
masažą. 20 metų patirtis. 

Tel. 708-484-0355 (namų); 
708-860-5418 (mob.), LAIMA. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus \ 
vyrams ir moterims. Susitarus,: 

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

namų tel. 708-612-9526. 

Kirpėja kerpa vyrus ir moteris, 
atlieka cheminį sušukavimą. 

dažo plaukus, antakius. 
blakstienas. Susitarus, atvyksta į 

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

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 

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

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis. 

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

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.GOM 

52 metų moteris ieško darbo 
prižiūrėti senelius. Skaniai 

gamina maistą, kerpa plaukus, 
daro klasikini masažą. 

Tel. 773-416-5758. 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

Dvi merginos, turinčios 
automobilį, ieško darbo. 

Tinka pasiūlymai, susiję su 
parduotuvių ir ofisų valymu. 
Gali dirbti vakare arba naktį 

Tel. 630-548-0138. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodu 1990 m. automobili 
Audi 80. 

5 pavaros, visi privalumai. Kaina 
$1,700. TeL 773-376-0774, 
skambinti po 7 vai. vakaro. 

ALrrrj*0BU3.NAMUSVEKATO& 
• IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agantas Frank Zapofs ir O*. My. Aukse 

S. Kana kafca lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

32061/2 Weet 96th Street 
Tai (708)424-8864 

(773>581 

Movi iu j ' Profesionalus 
kr justym.is Cik.Kjojc ir ui 

jos ribų P.ii uosi.ime 
namus pardavimui, 

išvežame senus daiktus 
šiukšles ir kt. 

Tel 6 JO 816 71 14 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

R o m u i tel. 630-774-1025. 

Reikalingas jaunimas, 
noriai ir efektyviai platinantis 

REKLAMĄ. 
Tel. 708-860-1463. 

STASYS' CONS1RUCTION 
Stataus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings*, 

"somts*, "decks', *gutters", plokšti 
ir 'shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, te/. 630-202-5874, 

I 630-241-1912 i 

MTCI siūlo: 
2 mėn stomatologo padėjėjo 

kursus tik sekmadieniais, 
praktiką atliekant Amerikos 

biure, kuriame dirba skirtingų 
specialybių stomatologai, 

jums patogiu laiku. 
Išmoksite dirbti kompiuteriu, 

sudaryti autobiografiją 
(reziume) ir daug kitų dalykų. 

Daugiau informacijos 
tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai 

coNsmucnoN co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
afc jp j į cemento, „plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Padedame žengti pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

(Vairavimo teisės, 
Soc. Security). 

TeL 630-789-1928. 

Atliekame visus staliaus ir 
smulkaus remonto darbus. 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. TeL 7 7 3 - 2 5 4 - 0 7 5 9 , 
mob. 847-525-9275, i 

Nebrangiai atlieku klasikinį 
masažą visam kūnui, 

šviesos ir spalvų pagalba 
padedu esant depresijai, 

nemigai bei baimės jausmui. 
Tel. 708-415-4902, Marija. 

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

darbus Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams -

nuolaidos. 3890 W. 7« St 
TeL 773*582-0183,773-582-01*4. 

Kalbame lietuviškai. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-4> v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekind. 
uždaryta. Antrad. ir trecd. su
sikalbėsite lieruviSkai. 

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

NEPRALEISK 
PROGOS %aitotnb 

" PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE 
SLTVARKOME FINANSAVIMĄ « DRAUDIMĄ, 
Tel. 888-615-2148, 708-599-9680 
KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ. 

ms$L£&, 
Pigiausi bilfetai I LIETUVĄ 

* u SAS, HNNAMt, 
LUFTHANSA, KLM, LOT 

TeL: «17-47X9742; 
fc-maH;tkkct»»dolaH».com 
Konsultad|os vinį, darbo, 
mokslo, apgyvendinimo 

WMWVOK 
Vešiomo 

1921 m. 
8900 Soimi AHOU* ROA", Wiux7r SPRINGS, 1U*JOIS T a 708.839.1000 

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

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

•Lbaaaf evaBMM a M A a M 

40 jį 60 svečių 

t t » .^> 
At ' fOlTTOO' l i 
80 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

125 iki 175 svečių 

n (mum* 
225 iū 560 svečių 

A BTAU ALUAMOt 

%4.i?i «& 

Z# * 

i*1 i i t * m m II " 

umcago 
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Howeasylsfttt 
As easy as SAS. 

Frotn Chicago m offcr daHy setvtee to Vintus 
wtth a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Alrport And when returnlng, you 
can enjoy šame day travd vta Copenhagen back 
to Chicago. 

Flndout just how easy we can makeyour 
nerttriptoVHnius. And remember, when you 
travH wlth SAS, you can eam mlleage credlt 
wtth Unltecfs Mlleage Plūs* or SAS' 
EuroBonus" frequent flyer program. 

For Information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit usat 
wwwscandlnav1an.net 

It's Scandinavian 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 
0FfC.l773|22S-«7«l 

HOME (708) 42S • 71M 
(773ISS<MCe5 

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

[ Audrius Mikulis 
Te/.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikulisOusa.com 
tvairus nekatojarnee turtą* 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

ft?(9* 

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„ B U D " BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-6655 mob.: 773-259-3393 

Fax 773-767-9618 

cw a Accent 
Homefihders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Buahaaa (708) 48M111 
Votce Mai (706) 23J-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443 •* 'Jkt 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

yym&w~mmprį 

Kaune, Eigulių mikrorajone, 
Eidukevičiaus gatvėje 

parduodamas 4 kambarių butas. 
3 aukšte. Dėl informacijos 
skambinti: 773-776-8835. 

] Telou paatougas paduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemes sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Gabu tarpininkauti 
gaunantfinanstną paskolą. 

O'PLAHERTY REALTORS 
t BUILDER8. Ine . 

Kompente pegal jotų užsakymą 
stato nauju* namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-599-4399 

mob. 708-203-5242 
lonavlclueOhome.com 

Burbank parduodamas 6 butų 
mūrinis namas. Butai turi 2 
nemažus miegamuosius ir didelę 
svetainę. Yra garažas ir mašinų 
pastatymo aikštelė. Kaina 
$359,900. 

Gražus, 4 miegamųjų, 2 vonių 
. .condominium". Didelis 2 
automobilių garažas. Arti 
mokyklos, parko, baseino. Oak 
Lawn, į vakarus. Skambinti tel. 
773-767-2400, First rate Real Es-
tate, kviesti Aušrą Padalino. 

Ras: 708-361-0860 M. ". 
V<i»!vkd: 773854.780) i ^ J 
Fax: 708-361-9618 I O I 

MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar pnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

FOR SALE 
butas (condo), located Oowntown 
Kaunas. Lithuania (Old Embassy 
Row area). Consisting of two (2) 
bedrooms, living room. servant 
Quartars. balcony. rear parking. 

basement storage, etc. 
Mr. L. Stanevičius, famous 

lithuanian actor. novv deceised, was 
the owner for many years, now 

being sold by his daughter. Asking 
pnce $69.900. 

For additional info, call: 
USA- 1-727-570-9798, 

t Lithuania 011-3707-22-54-85 

Išnuomojamas 2 miegamųjų, 
5 kambarių butas Westchester 
priemiestyje. $850 per mėnesį. 

Skambinti 
tel . 708-531-98096. 

Išnuonfojamas 
apšildomas 4 k a m b . 

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

5iis to LITHUANIA 
'ta20.9timin 

Great rates to the ręst of the wortd - any day, any timef 
| ^ Forinfotmation call LongDistancePost 

1-800-449-044* 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN,IL 60453 

708422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWMAZEIKA.COM 
t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400 

4738 W. 103 rd ST„ OAK LAWN, IL 60453 
708422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 
pa* 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tcl. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

http://WWW.VYTISTOURS.GOM
http://wwwscandlnav1an.net
http://amikulisOusa.com
http://lonavlclueOhome.com
http://WWWMAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

VASAROS KARŠČIAI, VĖSINAMI NAMAI 
IR DOLERIAI 

Amerikos gyventojai yra 
įpratę vasarą, kada labai 
karšta, įjungti oro vėsintuvus. 
Tai ypač svarbu vyresnie
siems, kurie turi chroniškus 
širdies, plaučių ar inkstų ne
galavimus, nes karštas oras 
jiems gali būti kenksmingas. 
Tai taip pat svarbu žmonėms, 
kurie vartoja tam tikrus vais 
tus ar turi ribotą tempe
ratūros pokyčių pajautimą. O 
vasarą pasitaiko elektros sro
vės sutrikimų. Prisiminkime 
karštą 1995 metų vasarą, 
kada Cbicago nuo karščių mi
rė daugiau kaip 500 žmonių. 
Šią vasarą rūpestį žmonėms 
kelia ne t ik nepatogumai, ku
riuos sukel ia karštas ir drėg
nas vasaros oras, bet taip pat 
ir labai kylančios energįjos 
kainos. Yra dedamos pastan
gos, kad t ų rūpesčių būtų iš
vengta, bet nepaisant visų de
damų pastangų, kai kuriose 
JAV dalyse gali būti sunki va
sara, pvz., Califomia valsti
joje. 

Illinois ir kitose Vidurio va
karų valstijose turėtų būti ge
riau. Kur begyventumėte, 
klausykitės patarimų, kurie 

' padėtų tuos nemalonumus ir 
karščius ištverti lengviau, kad 
būtumėme sveikesni ir sau
gesni: 

1. Sekite oro pranešimus. 
• Žiūrėkite, kad karščio banga 

jūsų neužkluptų netikėtai. 
2. rtai karšta, gerkite daug 

vandens — nuo 2 iki 4 puo
dukų per valandą, net Jei ir 
nesate ištroškę. Tuo būdu iš
vengsite dehydrarijos. Neger
kite kavos ir alkoholio. 

3. Laikykite namus vėsius, 
kiek tai leidžia sąlygos — 
įjunkite oro vėsintuvą arba, 
jei jo neturite , tai bent įsi
gykite ventiliatorių (fans). 
Užtraukite visas užuolaidas 
dienos metu , bet naktį j a s 
atidarykite, kad šviežias ir 
vėsesnis oras išvėdintų kam-

- barius. 
Jei neturite oro šaldytuvo, 

: suraskite vės ią vietą dienos 
: metu, pvz., įvairiose krautu-
• vėse, apsipirkimų centruose, 
; bibliotekose. 

4. Je i gavote karščio smūgį, 
: kurio ženklai yra karštis paki-
' les daugiau kaip 103 laipsniai, 
: netekamas sąmonės, galvos 
: skausmai, svaigulys, greitas 

pulsas ar karšta, raudona oda 
be prakaito žymių, tuojau 
šaukite „ambulancą", ir bandy
kite atsivėsinti vonioje šalta
me vandenyje, po šaltu dušu 
ar ša l tame vandenyje mirky
tais rankšluosčiais. 

5. Pasiteirauti gydytojo, ar 
vaistai, kuriuos vartojate, ne
sulaiko kūno prakaitavimo. 
Prakaitavimas yra natūralus 
būdas atvėsinti kūną. 

6. E s a n t dideliems karš
čiams, aplankykite ar porą 
kartų per dieną paskambin
kite savo vyresnio amžiaus 
draugams. 

7. Jei nutrūksta elektros 
srovės teikimas ir neveikia 
jūsų oro vėsintuvas, nešiokite 
lengvus, laisvus drabužius, 
maudykitės šaltame ar drung
name duše, vonioje ar įmerki
te kojas į Šaltą vandenį. Ven
kite sunkiai virškinamų val
gio-

The Low Ineome Home 
Energy Assistance Program — 
LTHEAP padeda matai pa
jamų turintiems užsimokėti 
už šilumos ar vėsinimo sąskai
tas. Susiraskite, kiekviena 
valstija turi šią programą. Vy

resnieji turėtų sužinoti, ar jie 
gali pretenduoti į šią pro
gramą. Žmonės, turintys me
dicininių problemų ir turintys 
rūpesčio nutrūkus elektros 
srovei, turėtų susisiekti su 
vietine elektros kompamja, 
kad sužinotų, ar jiems galima 
gauti paramą, kuri yra teikia
ma žmonėms, turintiems me
dicinos problemų. Apie visa 
tai galite rasti daug naudin
gos informacijos internete. 

KAIP NATŪRALIAI 
IŠLAIKYTI NAMUS 

VĖSIUS 

Reikia atkreipti dėmesį į 
langus. Žinokite, kad 40 proc. 
šilumos į kambarius patenka 
per langas. 

1. Tinkamai uždėti langų 
stogeliai (awnings) gali su
mažinti nuo 65 proc iki 77 
proc. šilumos patekimo į na
mus. 

2. Specialūs plėvele padeng
ti langų stiklai gali sulaikyti 
saulės šilumos patekimą į na
mus net iki 80 proc. 

3 . Šilumos pateks mažiau 
uždangsčius langus sunkiomis 
užuolaidomis. 

Taip pat reikia žinoti, kad 
naudojama įvairi namų įran
ga, kaip viryklė, skalbimo ma
šina ir kt., irgi prisideda prie 
kambario įšilimo. Todėl: 

1. Naudokite skalbimo ma
šinas, džiovintuvus ir indų 
plovimo mašinas tik tada, 
kada yra lauke vėsu — ankstų 
rytą ar vėlai vakare. 

2. Izoliuokite skalbyklą ir 
vandens šildymo baką nuo 
kitų kambarių. 

3. Virimui naudokite „micro-
wave* krosnelę arba kepkite 
lauke. 

Vienas geriausių būdų už
laikyti namus vėsiai yra pa
vėsis, ypač iš vakarų ir pietų 
pusės. Iš lauko geriausią 
pavėsį teikia medžiai, bet jei 
jų neturite, pagalvokite apie 
langų stogelius. Iš vidaus už
darykite sunkias užuolaidas. 
Bus tamsiau, bet bus vėsiau. 
Jei galite, turėkite ant langų 
šviesios spalvos uždengimus, 
nes šviesi spalva atmuša sau
lės spindulius, o tamsi spalva 
juos sugeria. Naudokite venti
liatorius (fans). Naktį, kai vė
siau, uždarykite oro vėsintu
vą ir įdėkite vientiliatoriua į 
šiaurės pusės langus, kad 
trauktų vėsumą, į vidų. O ry
tą, kada temperatūra pradeda 
kilti, uždarykite visus langus 
ir įjunkite oro vėsintuvą ne 
aukščiau nei 78 laipsnių tem
peratūra ir įjunkite kamba
riuose ventiliatorius, kad jie 
judintų orą. Kai lubų, stalo ar 
ant grindų stovinčio ventilia
toriaus maišomas oras liečia 
jūsų odą, jūs jaučiate lyg vėjo 
sukeltą vėsumą. O kai nėra la
bai šilta, užtenka ir ventiliato
rių, ir oro vėsintuvo nejunkite. 
Karštomis dienomis ventilia
toriai padės išlaikyti vėsesnį 
orą. Ventiliatoriai sunaudoja 
labai mažai elektros energųos. 
Ji kainuoja centus, lyginant 
su doleriais, kuriuos reikia 
užmokėti už vėsinimą oro šal
dytuvu. Įsidėkite užprogra
muotą termostatą į savo cen
trine šilymo ir šaldymo sis
temą. Termostatą nustatykite 
taip, kad, jums išėjus iš na
mų, temperatūra name botų 
82 laipsniai. Tai sumažins oro 
šaldymo darbo laiką ir tuo 
pačiu elektros sąskaita. 

Kaip žiemą žiūrite, kad pro 
langų plyšius neišeitų ši

luma, taip žiūrėkite, kad pro 
tuos plyšius neitų į lauką 
vėsumas. 

Virtuvėje ir vonios kamba
ryje esančius ventiliatorius 
naudokite mažai, kad jie ne
ištrauktų vėsaus oro iš namų. 

Medžiai ir krūmai vėsina 
namus 

Šiais laikais, kai daug kal
bama apie energįjos išlaidas 
šildymui žiemą, o vasarą vė
sinimui, atminkite, kad me
džiai geriausia natūrali ap
sauga: žiemą saugo nuo šaltų 
vėjų, o vasarą — savo šešėliu 
— nuo karščių. Tinkamai prie 
namų pasodinti medžiai ir 
krūmai gali sutaupyti iki 25 
nuoš. metinių išlaidų namų 
šaldymui ir šildymui. U. S. 
Department ir Energy tyri
mais, tai gali sutaupyti jums 
iki 250 dolerių per metus. 
Labiausiai sutaupoma vasarą, 
kai medžių pavėsis vėsina 
aplinką ir namus nuo įkaitimo 
ir jums reikia mažiau naudoti 
oro vėsintuvą. Pagal ^Depart-
ment of Energy" davinius, 
tamsūs namų stogai ir sienos 
sugeria 90 nųoš. saulės spin
duliuojančios šilumos, net jei 
namas yra gerai izoliuotas. 
Medžiai, vįjokliai, krūmai su
laiko ir sugeria šilumą. Jie ne 
tik palaiko namus vėsesnius, 
bet ir žemina temperatūrą 
procesu, vadinamu „evepora-
tive cooling". Tai atsiranda, 
kai vanduo garuoja iš medžių 
lapų ir vėsina aplinkos orą. 

Department of Energy tyri
mai rodo, kad ant aplink na
mą esančios žemės augą auga
lai vėsina aplinką, jie vėsina 
šaligatvius savo šešėliu, pro 
langus veržiasi vėsesnis oras. 
Lawrence Berkely National 
Laboratory tyrimai rodo, kad 
apylinkėse, kur auga medžiai, 
dienos temperatūra yra 3-6 
laipsniais žemesnė, negu apy
linkėse kur visai nėra medžių. 
Sodinkite medžius apie namą, 
pasirinkite medžius, teikian
čius pavėsį, ir sodinkite juos 
pietinėje ir vakarinėje namo 
pusėje. Lapuočiai medžiai 
teikia pavėsį vasarą, o žiemą, 
numetė lapus, leidžia saulei 
šildyti namą Šiaurinėje namo 
pusėje tinka sodinti spy
gliuočius medžius ir krūmus, 
kurie apsaugotų jūsų namus 
nuo šaltų šiaurės vėjų. Medžių 
pavėsis ir sodelį, ir kiemelį 
laikys vėsų. Reikės ir mažiau 
laistyti. Šešėlyje auganti žolė 
auga lėčiau, nereikia taip daž
nai jos pjauti vasarą. Medžiai 
taip pat valo orą apie jūsų na
mus ir sulaiko triukšmą. 

Taupydami šilumą ir vėsą, 
sutaupysime sunkiai uždirba
mus dolerius. 

Naudotasi įvairia informa
cine spauda. 

* Lietuva pagal socialine 
žmonių raidą pateko į 
aukštai išsivysčiusių valstybių 
grupe ir užima 47 vietą tarp 
162 pasaulio valstybių. Pra
ėjusiais metais Lietuva buvo 
52, 1999 metais — 62. Prane
šimą apie žmogaus socialinę 
raidą paskelbė Jungtinių 
Tautų Vystymo programa. JT 
pranešime socialinės raidos 
indeksas yra apskaičiuojamas 
pagal Bendrąjį vidaus produk
tą vienam gyventojui, gyven
tojų raštingumą, vidutinę gy
venimo trukmę, žmonių per
kamąją galią. (BN8) 

* Lietuvoje užsikrėtusiu. 
ŽIV virusu ir sergančiųjų 
AIDS yra 8 kartus mažiau nei 
kaimynėse Latvijoje ir Estijoje 
bei net 50 kartų mažiau nei 
Karaliaučiaus srityje. Tokią 
statistiką antradienį spaudos 
konferencijoje pateikė Lietu
vos AIDS centro direktorius 
Saulius Čaplinskas. Tačiau, jo 
teigimu, labiau reikėtų ne 
džiaugtis šiais rezultatais, o 
sutelkti visą dėmesį į ŽIV už
kardymo programą. <BNS> 

DRAUGAS, 2001 m. liepos 14 d., šeštadienis 

Šią vasarą vilniečiai ir Metines svečiai turistai turi galimybių pasi
žvalgyti po miestą ii atviro autobuso. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr 

NUO KITŲ METU KAUNE MOKINIŲ 
PROBLEMAS ANALIZUOS SOCIALINIAI 

PEDAGOGAI 
Nuo kitų metų sausio 1 die

nos Kauno švietimo įstaigose 
ketinama įsteigti socialinių 
darbuotojų etatus. 

Naujus etatus Kauno mieste 
ketinama steigti vykdant vy
riausybės patvktintą Socia
linių pedagogų Jptatų steigi
mo švietimo įstrigote 2001-
2006 metų programa. Atlygi
nimai socialiniams pedago
gams bus mokami iš miesto 
savivaldybės biudžeto. 

Pagrindinė socialinių peda
gogų funkcįja bus pastebėti, 
įvertinti ir spręsti paauglių 
nelankymo, nesimokymo, ne
tinkamo elgesio, bendravimo 
ir katąs problemas. Tikimasi, 
jog socialiniai pedagogai su
stiprins mokyklos ryšius su 
tėvais, vaikais bei paaugliais 
besirūpinančiomis institucijo
mis. Taip pat manoma, kad 
pagerės prevencinis darbas 
su rizikos grupės vaikais, 
moksleiviai bus saugesni ir 

pagerės pamokų lankomu
mas. 

Kauno miesto Švietimo ir 
ugdymo skyriaus vedėjo Anta
no Bagdono teigimu, dabarti
nė šalies socialinė ir ekono
minė situarija apsunkina mo
kyklų ir kitų ugdymo bei glo
bos įstaigų darbą, jos nepa
jėgios spręsti daugumos so
cialinių problemų, su kurio
mis susiduria mokiniai, jų tė
vai bei pedagogai. Vaikų ir 
paauglių nusikalstamumas, 
sparčiai plintanti narkomani
ja ir kiti žalingi įpročiai yra 
vienos aršiausių visuomenės 
problemų. 

2001 metų balandžio 24 
dieną vyriausybės patvirtinta 
Socialinių pedagogų etatų 
steigimo švietimo įstaigos 
2001-2005 metų programa 
siekiama, kad visuotinė socia
linių pedagogų parama būtų 
naudinga mokiniams, pedago
gams, tėvams ir bendruome
nei. (ElU) 

Mirus tauriam lietuviui 

A-tA. 
JONUI KERAMINIU, 

nuliūdime likusią j o žmoną O N U T Ę , sūnų VIDUTI bei 
k i tus art imuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Jūratė ir Edvardas Šulaičiai 

A. t A. 
VLADUI PALUBINSKUI 

i škel iavus Amžinybėn , reiškiame gilią užuojautą j o 
šeimai, broliui MEČIUI ir j o šeimai, artimiesiems bei 
giminėms ir kartu liūdime. 

Ramutė Banaitytė-Hennings 

Marytė Mikolajunaitė-Macevicius 

A.tA, 
ONAI KAŽEMĖKAITIENEI 

mirus, jos vyrą V I K T O R Ą ir dukrą RIMĄ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Stella ir Augustas Paškoniai 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad staigiai ir netikėtai 
savo namuose Bloomfield Hills, MI, 2001 m. liepos A l d. 
mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis, Brolis, Uošvis 

A. t A. 
Dr. OTONAS VAITAS 

Velionis gimė 1924 m. vasario 26 d., Skuode. Į Bostoną 
atvyko 1949 m. 1954 m. baigė University of Frankfurt 
medicinos mokyklą. Praktiką atliko Detroite, vėliau įkūrė 
ir iki 1995 m., kol išėjo į pensiją, vadovavo Farmington 
Family Physicians Group. Buvo aktyvus American Medi-
cal As8ociation of Michigan, Amerikos Lietuvių Gydytojų 
sąjungos, Lietuvių Bendruomenės, Ateitininkų 
Sendraugių narys. Buvo rėmėjas lietuviškų organizacijų 
ir fondų. 

Giliame liūdesyje liko: žmona Vanda; sūnūs — dr. 
Algirdas Vaitas, DDM, marti Valerie, vaikaitės Catherine, 
Natalie ir Madeline; dr. Rimantas Vaitas, DDS, marti 
Linda ir vaikaitis Kyle; brolis Vilimantas su žmona Vir-
ginia; svainis Algirdas Banys bei kiti giminės. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, liepos 13 d. R.G. 
& G.R. Harris laidotuvių namuose, 15451 Farmington 
Road, Livonia, MI. Lankymo valandos nuo 2 v.p.p. iki 9 
v.v. Rožinis 7 v.v. Šeštadienį, liepos 14 d., 11 v.r. velionis 
bus pašarvotas Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
bažnyčioje, kur 12 v. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių mašinų procesija bus palydėtas 
ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, MI. 

Nuliūdusi šeima. 
Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 

Tel. 313-554-1275 

ALWAYSWITH FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai © ^ 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-708-694-6604 

8015 W. 79 St, Justtee, IL, 60458 

LIETUVIŲ UUOOTUVIŲ DIREKTORIŲ 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

4330 So. Callfornia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W. 95 St. 
OakLawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 8. Archer Ave. 
(A Derby Rd.) 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALLPHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST 
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DRAUGAS, 2001 m. liepos 14 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Autobusas su i i stovyk
los namo grįžtančiais Čika
gos skautais ir skautėmis, 
trečiadienį, liepos 18 d. iš Ra
ko stovyklavietės išvyks maž
daug 12 vai. Pasaulio Lietuvių 
centrą Lemonte tikisi pasiekti 
tarp 5 ir 6 vai. vak. Tėveliai 
prašomi laiku atvykti į PLC 
ir sutikti grįžtančius vaikus. 
Sunkvežimis su stovyklautojų 
daiktais gali atvykti tuo pat 
laiku ar kiek anksčiau. Nesi-
vėluokite. 

Čikagos skautai ir skau
tės, stovyklaujantys Rako sto
vyklavietėje, sveikina visus 

' Čikagoje likusius brolius ir se
ses, draugus ir tėvelius. Kvie
čia visus šį savaitgalį atsilan
kyti stovykloje ir kartu su jais 
pasidžiaugti gražia gamta ir 
malonia skautiška dvasia. 

Pamesti raktai rasti po šv. 
Mišių Tėvų marijonų koply
čioje prie „Draugo". Kreipki
tės į kun. J. Duobą tel. 773-
767-1687. 

Vidmantas Vitkauskas, 
Garliavos J. Lukšos vardo 
gimnazijos direktorius, rug
pjūčio 19-26 d. Dainavoje 
įvyksiančioje Lietuviškų stu
dijų savaitėje skaitys bent po
rą paskaitų. Ketvirtadienio, 
rugpjūčio 23 d., paskaitos te
ma: .Kodėl pokarinėms lietu
vių kartoms 1941 m. sukili
mas tebėra 'terra incognitaT 
Kita tema — „Lietuvos tau
tinė mokykla: idėja ar realy
bė?" bus skaitoma rugpjūčio 
24 arba 25 d. Šią studijų ir 
poilsio savaitę rengia Lietuvių 
fronto bičiuliai. 

Lietuvos kariuomenės 
generolas Jonas Kronkai-
tis, Marijos Remienės pak
viestas, sutiko atvykti į Čika
gą ir dalyvauti rugsėjo 30 d. 
ruošiamame „Draugo" poky
lyje. Pokylis vyks Martiniąue 
pokylių salėje. 

„Vaiko vartų į mokslą" 
būrelis nuoširdžiai dėkoja 
„Racine" kepyklai už puikius 
cepelinų pietus ir padovanotus 
kepinius gegužinėje, skirtoje 
paremti būrelio veiklą. 

Dieviško Kryžiaus fon
das, skirtas paremti bena
mius Lietuvoje, t.y. kurti nak
vynės namus, šelpti labdaros 
virtuves, remti centrus, į sun
kią padėtį pakliuvusias mote
ris ir vaikus, ruošia labdaros 
koncertą sekmadienį, rugsėjo 
16 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cent
re, Čikagoje. Koncertą „Ro
mantika" (estradinės, pramo
ginės dainos nuo A. Šaba-
niausko iki šių laikų) atliks 
Dainius Puišys, Gintarė Skė-
rytė ir Linas Sprindys akom
panuojant Povilui Jaraminui. 
Norėdami daugiau informaci
jos ar sugalvoję savo telkinyje 
suruošti tokį koncertą arba at
siųsti auką prašome kreiptis į 
Indre Tijunėlienę, 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. 847-537-7949 arba 
847-541-3702. Netrukus ateis 
šalta žiema, padėtis kritiška! 

Už pirmuosius „Draugo" 
gegužinės prizus dėkojame 
Albinai Baublienei, Onai 
Rušėnienei, Nijolei Užuba-
lienei, Stasiui Razanskui, 
Aldonai ir Vitaliui Lekec-
kams, Leonui Juraičiui, 
Irenai Poliukaitienei ir 
Onutei Mažionytei. Ilgai ne
laukę ir jūs papildykite mūsų 
„laimės šulinį", kad dovanos 
kuo gausiau byrėtų traukiant 
laimikius. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje" liepos 18 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė apie lietu
vių sportininkus, sėkmingai 
dalyvavusius 2000 m. Austra
lijoje vykusioje olimpiadoje ir 
iškovojusius du aukso ir tris 
bronzos medalius. Šiame filme 
matysime Lietuvių sportinin
kų varžybas, krepšinio ko
mandos pasirodymus prieš 
JAV komandą. Lietuvos tri
spalvės pakėlimas, himnas, 
medalių įteikimas suteikia 
daug džiaugsmo ir pagarbos 
jausmą sportininkams, taip 
gražiai atstovavusiems Lietu
vai. Kviečiame atvykti ir pasi
džiaugti drauge. Vaizdajuostę 
parūpino žurn. E. Šulaitis. 

„NEW P L A Y 2001" FESTIVALYJE 
DALYVAUS IR LIETUVIAI 

Jau ketvirtą kartą Prop 
Theatre ruošia naujų pjesių 
festivalį „New Play 2001", ku
ris skirtas skatinti naujus 
dramaturgus rašyti naujus 
dramos veikalus, o taip pat 
suteikti jiems galimybę išgirs
ti savo kūrybą scenoje. 

Prop Theatre, paskelbęs 
konkursą, iš 160 naujų pjesių 
atrinko 10. Šių pjesių skaity
mai jau vyksta Čikagos kultū
ros centre (Studio Theatre, 
Chicago C ui turai Center, 78 
E. Randolph). Festivalyje taip 
pat dalyvauja ir du lietuviai -
aktorė Audrė Budrytė bei ak
torius ir režisierius Kęstutis 
Nakas. Dabar Mineapolyje gy
venantis airių rašytojas David 
P. CSullivan parašė pjesę 
„The Interrogation of Giovan-
ni de Martiato", kurią šiam 
festivaliui surežisavo K. Na
kas, o dramaturge buvo A. Bu

drytė. Audrė taip pat dalyvaus 
ir šios pjesės skaitymuose, ku
rie vyks liepos 19 d., ketvirta
dienį, ir liepos 21 d., šešta
dienį, Čikagos kultūros cent
re. Iš viso pjesę skaitys 9 mo
terys ir 3 vyrai. Pagrindinė ai
rių rašytojo kūrinio tema -
berniuko Giovanni, po laivo 
sudužimo išsigelbėjusio piet
vakarinėje Airijos pakrantėje, 
išgyvenimai. Pjesės skaitymai 
turėtų trukti apie 2 vai įėji
mas - auka. Norėdami dau
giau informacijos apie kitus 
pjesių skaitymus skambinkite 
tel. 773-486-7767 arba „atsi
verskite" interneto puslapį 

www.propthtr. org 
A. Budrytė ir K Nakas ir to

liau ruošiasi bendradarbiauti 
su Prop Theatre - 2002 me
tais Čikagos žiūrovai turėtų 
išvysti jų statomą spektaklį 
„Kai Lietuva valdė pasaulį. 4 
dalis". 

S t< fli»irwt.Mi 

Amerikos lietuvių dailininkių pavasarinės parodos atidaryme. 1 eilėje iŠ kaires: JAV LB Kultūros tarybos pirmi
ninke Marija Remienė, dailininkės Rimgaile Zotoviene, Ada Sutkuvienė, Magdalena Stankūnienė, Laima Kri-
vickiene. II eilėje: dailininkės Izabelė Stončienė, Dalia Jurgelevičienė, programą atlikusi aktorė Apolonija Stepo
navičiene ir dainininkė Audrone Simanonyte, dailininkės Rasa Sutkutė, Marija Ambrazaitienė, Daiva Karužaitė 
'parodos kuratore). 

PARODA APIE ATGIMSTANČIOS 
GAMTOS SKAMBESĮ 

Šventinės Motinos dieną pa
sitinkant, Amerikos lietuvių 
dailininkių parodos atidary
mas vyko gegužės 4-osios, 
penktadienio vakarą perpildy
toje Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Dailininkių kū
ryba — atsiverti žiedu vardan 
grožio, sudomino daugelį me
no mylėtojų. Tai paroda, kurią 
prisiminus jauti šviesų eks
pozicijos vaizdą, gerą nuotai
ką, kaip tik tai, ką dovanoja 
atgimstanti gamta, kas paju
dina šviesiuosius kūrybos im
pulsus. Bendri projektai, 
bendras dalyvavimas parodoje 
suteikia galimybę kūriniams 
įgyti naują kontekstą, naujas 
prasmes. Gyvybiškumas — 
vienas iš pojūčių, galinčių nu
sakyti šios parodos esmę. 

Jau įeidamas į salę sustoji 
tarpduryje — žvilgsnį prikaus
to stiprus pavasarinės energi
jos sprogimas: iš tamsių siau
tulingų gelmių išsiliejantis 
švelniais pavasariniais roži
niais violetais, suspindi, užlie
ja plokštumą, ir ar gali nu
jausti, kas dailininkės Vandos 
Aleknienės valia liejasi iš po 
plataus teptuko potėpio — 
gamtos sprogimas ar mūsų 
prieštaringi jausmai skleidžia
si ir atsiveria bundančiai gam
tai. Rodos, čia motyvas toks 
netvirtas, tai greičiau neri
mastis, grėsmingas vyksmo 
neapibrėžtumas sukrečia mū
sų ramybės būsenoje atsidū
rusią sielą. 

Kaip įvadas į temą — Rasos 
Sutkutės sukurtas moters, pa
sipuošusios žiedu paveikslėlis. 
Štai čia, salėje, gėlės motyvų 
turtingumą, spalvingumą at
randame dailininkės Magdale
nos Stankūnienės batikos 
technika sukurtuose darbuo
se, baltumu atsiveria sustin
gęs Nijolės Venckūnienės žie
das, tapydama, ryškiomis sod
riomis spalvomis, dailininkė 
Ina Čygaitė jas sulydo į vie
ningą išraiškingą gamtos mo
tyvo skambesį. Šviesioje 
plokštumoje savąjį plastinį 
grožio pasaulį skaidrių obelų 
žiedų kompozicijomis kuria 
Rimgaile Zotoviene. Daivos 
Karužaitės pavasario džiaugs
mą erdvėje skelbiančių paukš
čių plastinis šokis ir gera, 
skaidri nuotaika spalvinguo
se, grafiškai lakoniškuose Ma
rijos Ambrozaitienės darbuose 
kuria parodos nuoširdų įspū
dį. Pirmą kartą parodoje daly
vaujanti Dalia Jurgelevičienė, 
išnėrusi iš kasdienybės ruti
nos, atsiduoda savo jausmų 
srautui, stumiančiam prie bal
to lapo; stebi atsiveriančio žie
do grožį ir spalvomis, jausmi
niai pakeitusi stebėjimo kryp
tį paveikslo plokštumoje tapo 
stilizuotą, dekoratyvią, tiksliu 
potepiu, jautria linija nubrėž
tą kompoziciją. Grožio, gam
tos, gėlės turinį ir pažinimą 
išreiškia savąja interpretacija. 
Mene tarp gamtos ir kūrėjo 
iškyla gyva vaizduotė, kuri su

daro tą dėkingą nuotolį, lei
džiantį laisviau ir išraiškin-
giau atskleisti savąją vidinę 
viziją. Šioje parodoje susipa
žįstame su keramike Izabele 
Stončienė, kuri panaudodama 
savo keraminius dirbinius, iš
raiškingai sukūrė gyvų gėlių 
kompozicijas. Grožėjomės dai
lininkės Ados Sutkuvienės pa
vasarinių spalvų, jūros banga
vimo įspūdį sukuriančiu gobe
lenu, sustoję prie Gražinos 
Narku8-Kramer lietuvišką 
pievą primenančių žaismingų 
kilimų, aplikacijų, supratome, 
kad neveltui esame čia; tai 
vienintelė proga vienoje vie
toje susitikti įvairiose meno 
srityse kuriančias moteris dai
lininkes, Čiurlionio galerijoje 
noriai susijungusias į vieną 
parodą ir tuo pačiu padovano
jusias puikią šventę. 

Čiurlionio galerijos direkto
rius Algis Janusas, pasveiki
nės visus susirinkusius, pri
statė parodos kuratorę daili
ninkę D. Karužaitę. Sveikino 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė, buvo 
perskaitytas dailininkės Van
dos Balukienės sveikinimas 
parodos dalyvėms ir rengė
jams. Aktorė Apolonija Stepo
navičienė skaitė motinai skir
tas eiles, dainininkė Audronė 
Simanonyte dainavo dainas. 
Buvo gera. Juk žmogus ieško 
to, kas jam įdomu. Matyt, jis 
Čiurlionio galerijoje, šiuose 
renginiuose, suranda tai, ko 
negali atrasti niekur kitur. 

ČIKAGOJE — AKORDEONO VIRTUOZAS 
R. SVIACKEVIČIUS 

„New Play 2001" festivalio dalyviai aktorė Audre Budryte. nJv.įns \>,-
vid 0*Sullivan ir reiiaierius Kęstutis Nakas Čikagos kult mos centn 

Jaunas, talentingas akor
deonistas iš Lietuvos Raimon
das Sviackevičius surengs 
lengvos, populiarios muzikos 
koncertą penktadienį, liepos 
27 d., Čikagos Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijos patalpose. 

Šis jaunas 26 metų muzikas 
liepos 19-22 dienomis daly
vaus JAV San Antonio mieste 
(Texas valstija) rengiamame 
tarptautiniame akordeono 
konkurse-festivalyje, kurį or
ganizuoja Amerikos Akordeo
no ir mokytojų gildijos (http:// 
accordions.com/atg). Šio kon
kurso metu vyks festivalis, 
kur be koncertų bus atviros 
pamokos, seminarai, parodos, 
jungtinis orkestras ir kiti ren
giniai. Deja, ne paslaptis, kad 
lėktuvo bilietas neįkandamas 
jaunam, savo kūrybinį kelią 
pradedančiam menininkui. 
Ieškodamas išeities Raimon
das Sviackevičius siūlo su
rengti koncertą, kuriame 
skambės įvairios populiarios 
melodijos. Raimondas groja 
įvairiapuse, lengvesnio žanro 
muziką, kuri patenkins įvai
raus skonio publiką. Atvykda
mi į koncertą jūs paremsite 
jauną žmogų, gal padėsite jam 
kilstelti sparnus į dar aukš
tesnį meno pasaulio aukštį... 

Praeitais metais meninin
kas Lietuvos Muzikos akade-
miiojr baigė akordeono specia

lybę, magistro studijas, įgijęs 
menų magistro laipsnį. Staža
vosi Lodzės Muzikos Akademi
jos (Lenkija) rektoriaus, kom
pozitoriaus prof. Bogdano 
Dovvlasz Klasėje. 1999-2000 
metais kita stažuotė žinomo 
atlikėjo, pedagogo, šiuolaiki
nės muzikos specialisto prof. 
Matti Rantanen klasėje, Sibe
lijaus Muzikos akademijoje 
Helsinkyje Suomya). 

R. Sviackevičius visus metus 
gilinosi Hagos Karališkojoje 
konservatorijoje (Olandija) 
garsaus profesoriaus Fridrich 
Lips klasėje, aspirantūroje. 
Dalyvavo įvairiuose tarptauti
niuose konkursuose, semina
ruose, tarptautiniuose meist
riškumo kursuose, festivaliuo
se Vokietijoje, Latvyoje, Esti
joje, Suomijoje, Danijoje, Len-

• kijoje, Olandijoje ir kitur. Rai-
- mondas — respublikinių ir 
tarptautinių konkursų laurea
tas; Lietuvoje rengiamuose 
akordeonistų konkursuose 
(1988, 1990, 1992, 1994 m.), 
„Citta di Castelfidardo" Itali
joje (1996, 1998 m.), „Planelio 
Vai Tidone" Italijoje (1999 m.), 
„Premio Internacionale per fi-
sarmonica Stefano Bizzarri" 
Italijoje (1999, 2000 m.), kon
kurse „Auksinė LYRA" (2000 
m.). Raimondas dažnai kon
certuoja gimtinėje ir užsieny
je, rengia tiek solinius rečita

lius, tiek ir kamerinės muzi
kos vakarus. 

Sekmadienį, liepos 29 d., 5 
vai. v. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje, 
Lemonte, PLC, įvyks Raimon
do Sviackevičiaus kitokio po
būdžio koncertas — akademi
nis, rimtas — skambės klasi
kiniai, modernūs kūriniai. 
Galbūt tokiu būdu koncertuo
jantis Raimondas Sviackevi
čius galėtų padengti kelionės 
išlaidas į JAV... Koncertą ren
gia JAV LB Kultūros taryba ir 
Meno mokyklėlė. 

Pastaba: koncerto metu, 
rengiamame Jaunimo centre, 
mašinos bus saugojamos. L. T. 

• Dėkojame Amerikos 
lietuviams, kurie globoja vai
kus Lietuvoje. Tai dr. Jonas ir 
Janina Šalnai, Lemont, IL; 
Vytautas ir Ona Gutauskai, 
Michigan City, IN; Jurgis ir 
Dana Švedai, St. Petersburg, 
FL; dr. Janice Pruncky, Skokie, 
IL; Vanda ir Vytautas Jankai, 
Delran, NJ. Kiekvienas iš jų 
globoja po vieną apleistą vaiką 
Lietuvoje. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, kiekvienas iš 
jų atsiuntė po $150 — metinį 
vaiko mokestį. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame visiems ge
riesiems Lietuvos vaikų rė
mėjams. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas , 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629. Aukos nurašomos 
nuo federalinių mokesčiu. 

• Lithuanian Citizens' 
Society of Western Pennay 1-
vania globoja daug vaikų Lie
tuvoje. Dabar atsiuntė $2,500 
— tai parama kitiems metams 
dvidešimčiai jų globojamų vai
kų. Iš viso Lietuvoje jie globoja 
34 vaikus. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame geriesiems 
Pensylvanios lietuviams už jų 
dosnumą. „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

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

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams, vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: anoniminiai 
$1,000; Marytė Černiūtė $100 
kun. Jono Varanecko labdarai; 
Julija Gylienė $80; Aldona 
Kavaliūnienė $20 dail. Edmui; 
anoniminiai $10. Labai ačiū! 
„Saulutė" (Sunlight Orphan 
Aid), 419 Weidner H«L, Buf
falo Grove, IL 60089. TeL 347-
537-7949 arba 847-541-3702 su 
atsakovu arba faksu; e-mail: 
DONATAST0AOL.COM. Tax 
ID« 36-3003339. 

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

IMIGRACINĖS TEISĖS 
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TeL 773-582-4500 
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Akordeonistą* Raimondas Sviacke
vičius Pal. J. Matulaičio misijoje 
koncertuos liepos 29 d. 
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• Lietuvos vaikams atei 
nančių šv. Kalėdų dovanom: 
$90 aukoja Anthony ir Barban 
Pastorės; $10 Antanas Ba 
rauskas, Philadelphia, PA 
Lietuvos vaikų vardu dėko 
jame! „Lietuvos N a š l a i č k 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71 Str., Chicago , II 
60629. 

• A.a. Teresės Barašaus 
kaitės atminimą pagerbdami 
artimieji ir pažįstami aukoje 
Lietuvos vaikams. $150 aukoje 
Bernadette E. Puodžiūnas 
Philadelphia, PA; po $25 Teresė 
ir Algimantas Gečiai, Hun 
tington Valley, PA; Jeanne ii 
Timothy Dorr, Riverton, NJ; p< 
$10 Adolfina ir Irene Sar 
cevicz, Philadelphia, PA. Iš vis< 
$210. Reiškiame užuojauta 
velionės artimiesiems, o auko 
tojams dėkojame! „Lietuvo* 
Našlaičiu globos" komitetas 
2711 West 71 Str„ Chicago, IL 60629 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės i 
Mutua l F e d e r a l Sav ings . 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

• Almos fondas 
A-a. Dailininko Broniau* 

Murino 15 metų mirties atmi 
nimą pagerbdami, žmona Prau 
rime, sūnūs Teisius ir Šarūnas 
aukoja Almos fondui $300. 

Antrąs ia s a.a. Renatos 
S lo n sk y t ė s mirties metines 
prisimindami, tėvai Balys ir 
Aldona Slonskiai, Oak Lawn, 
LL, aukoja $100 Almos fondui. 

A.a. O n o s K a ž e m ė k a i -
t i enės atminimą pagerbdami 
artimieji, draugai aukoja Lie
tuvos vaikams per Almos fondą. 
Tai Zoila Naujok, Ramas Pliū-
ra, Gail Katt, Flett Avenue 
Neighbors, Anna Flatley, Juo
zas Danys, Stasys Budrys, 
Lionginas Pliura, Zenonas Lu-
kauskas, Stasė Petrušaitis, 
John Noggle, Debbie Crowder, 
Ellen Noonan, Lupę Ugent, 
Louise Stankus, Edie Whitten, 
Cristin Bacigalupo, Sherry 
Eichman, Susan Turner. Iš viso 
$745. Anksčiau tam pačiam 
tikslui atsiuntė $20 Andrev/ 
McLeian, Racine, WI. Tuo būdu 
šia liūdna proga suaukota 
Almos fondui-Lietuvos vaikams 
$765. 

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu reiškiame užuojautą 
velionių artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! Aukos nu
rašomos nuo mokesčių. Tax TD 
36-4124191. Čekius rašyti „Lit
huanian Orphan Care", pa
žymint , kad sk ir ta Almos 
fondui. Siusti: 2711 West 71 
S U Chicago, IL 60829. 

• Automobilio, namu ir 
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Redzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. TeL 708-422-
3466. 

• P r i e š už s i sakydami 
p a m i n k l ą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 9914 W. 
l l l t h St. Turime dideli pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
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• 27 centai skambinant i 
Lietuvą, 6.6 cnt JAV, 24 vsl. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
706-986-0866. TRANSPOINT 
— patikimiausias rytys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

http://www.propthtr
http://
http://accordions.com/atg
http://DONATAST0AOL.COM

