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Šiame 
pumeryįe: Į 
Ramunės Kubiliūtės 
įspūdžiai iš XIV 
kongreso Kaune ir kt. 
ateitininkų naujienos. 

2 psl. 

Edmundas Simanaitis: 
karaliaus Mindaugo 
siekis virsta tikrove; 
iš esmės lietuviai yra 
vieningi... kai kada... 

3psl. 

Kaune paminėtas 
dr. Adolfo Darnu šio 
gimtadienis; mokslo 
programa, kuria verta 
pasidomėti jaunimui. 

4 psl. 

Rašytojų Vytauto 
Čepliausko ir Roberto 
Keturakio pokalbis; 
P. Domšaičio vakaras 
Klaipėdoje; Tamošaičių 
galerija Vilniuje; 
zanavykų šviesuoliai; 
paroda J. Monkutės-
Marks galerijoje. 

Kultūros priedas 

Violetos Urmanos 
koncerte dalyvaus ir 
lietuvaitė smuikininkė 
Linda Veleckytė. 

8 psl. 

Sportas 
* Norvegijoje vykus iame 

2003 m e t ų Pasaul io orienta
vimosi spor to veteranų čem
pionate bronzos medalį 45 me
tų moterų grupėje iškovojo 
Kauno ,.Medeinos" klubo spor
tininkė Virginija Gvildienė. 
Toje pačioje amžiaus grupėje 
dalyvavusi Danutė Vilkelienė 
(Panevėžio „Lėvuo") užėmė 10-
tąją vietą. Jauniausių — 35 
metų amžiaus — veteranų gru
pėje vyrų varžybose Vidas Ar
malis buvo septintas, o Jolanta 
Ražaitienė tarp moterų liko 
aštunta. Tarp 3,562 sporti
ninkų iš 36 valstybių varžėsi ir 
81 Lietuvos orientavimosi spor
to veteranas. 

* Ketv i r tad ien į Lenkijo
je pras idė jo E u r o p o s jauni
mo (iki 23 metų amžiaus) 
lengvosios atletikos čempiona
tas. Sėkmingai merginų 1500 
metrų bėgimo pusfinalio bar
jerą įveikė Rasa Drazdauskai-
te. Laimėjusi pirmąjį pusfinalio 
bėgimą, lietuvaitė pateko į fi
nalą, kuriame dalyvaus 12 
sportininkių. 

Naujausios 
zmios 

Lie tuvos g e n e r a l i n i s 
konsu la tas Karal iaučiuje iš
davė daugiau kaip 15,000 supa
prastintų kelionės dokumentų. 

* P a r l a m e n t a r u i dėl do
vanoto arklio t e k s atsiskai
tyti Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijai. 

* Iš pare igu a t le i s tas Pa
krančių apsaugos rinktinės va
das. 

* I J ū r o s š v e n t ę Klaipė
doje a tp lauk ia Vokietijos ir 
Didžiosios Britanijos laivai. 

Skaitomiau^ia1- dien-
raitn išlieka . .Lietuvos 
ryta*.". 

l)r:mdirno r i nka i iomet 

Mokslo aukštumų siekia rekordinis skaičius Lietuvos jaunimo 
Viln ius , liepos 18 d. (Elta) 

— Sparčiai mažėjant j aunų 
žmonių Lietuvoje, pasiektas di
džiausias siekiančių aukštojo 
mokslo skaičius per pastaruo
sius tris dešimtmečius. 

Statistikos depar tamentas 
pateikė 2002-2003 mokslo metų 
duomenis apie valstybės regla
mentuotą formalųjį švietimą. 

Statistikų skaičiavimais, Lietu
voje, kaip ir visoje Europoje, 
sparčiai mažėja jaunų žmonių. 
2003 metais, palyginti su 1990 
m., jaunuolių iki 30 metų am
žiaus sumažėjo 314,500 (19 
proc), o tai yra daugiau negu vi
soje Panevėžio apskrityje gyve
nančių žmonių. Vien tik vaikų 
iki 10 metų amžiaus per šį lai

kotarpį sumažėjo 201,900 arba 
35 procentais. 

Šiuo metu mokosi arba stu
dijuoja kas ketvirtas Lietuvos 
gyventojas. Bendras mokslus 
einančio jaunimo skaičius 2002-
2003 mokslo metais viršijo 
800.000 ir buvo pats didžiausias 
per pastaruosius t r is dešimt
mečius. 

1990-1991 mokslo metais iš 
1,000 gyventojų mokėsi 185, o 
2002-2003 mokslo meta i s — 
233. 

Tačiau pastaruoju metu be
simokančiųjų daugėja tik aukš
tosiose mokyklose. 2002-2003 
mokslo metais, palyginti su 
2001-2002 m. m., studijuojančių 
kolegijose ir universitetuose pa

daugėjo 29,000. Tuo ta rpu mok
sleivių bendrojo lavinimo ir pro
fesinėse mokyklose sumažėjo 
12,000. 

P a s t a r u o s i u s aš tuoner ius 
metus į p i rmas klases ateina vis 
mažiau mokinių. 2002-2003 
mokslo meta i s , palyginti su 
2001-2002 mokslo metais, 1-8 
klasių moksleivių skaičius su

mažėjo 16,000. Naujasis Lietu
vos švietimo į s ta tymas leidžia 
va ikams pradėt i mokytis nuo 6 
metų, tačiau į mokyklas a te ina 
t ik 17 proc. šešiamečių ir 93 
proc. septynmečių. 

Kasmet vis daugiau jauni 
mo mokosi ir siekia įgyti kuo 
aukštesnį išsilavinimą. 

N u k e l t a j 7 psl . 

Norima įamžinti kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimą 
Vilnius, liepos 17 d. (Elta) 

— Premjeras Algirdas Bra
zauskas ketvirtadienį aplankė 
kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus gimtinę netoli Žaslių ge
ležinkelio stoties, kur susitiko 
su Kaišiadorių vyskupu Juoza
pu Matulaičiu, su kuriuo kal
bėjo apie kardinolo V. Sladke
vičiaus atminimo įamžinimą. 

A. Brazausko teigimu, pir
miaus ia Bažnyčia turi nu
spręsti, kaip konkrečiai tai bus 
padaryta. 

Bažnyčia siūlo, kad kardi
nolo tėviškėje, kurios plotas 10 
hektarų, būtų atidarytas par
kas , pastatyta koplyčia, būtų 
rengiamos jaunimo stovyklos. 
Premjeras susipažino su deta
liu šio projekto planu. A. Bra
zauskas pažymėjo, jog viskas 
turėtų būti įgyvendinama pa
laipsniui, pirmiausia — nutie
siant kelius į V. Sladkevičiaus 
tėviškę, įrengiant automobilių 
stovėjimo aikšteles. 

Trijų te ismų pirmininkai — 
kontrabandininkų padėjėjai 

Premjeras Algirdas Brazauskas ir delegacija apžiūri kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimtąsias vietas. Dešinė
je — Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. Vladimiro Čiulevičiaus įELTA) nuotr. 

Dviratininkas R. Rumšas 
metams diskvalifikuotas 

Vilnius , liepos 18 d. (BNSi 
— Buvusiam Italijos „Lampre" 
komandos dviratininkui Rai
mondui Rumšui, kurio organiz
me per daugiadienes ,,Giro 
d'Italia" lenktynes buvo aptik
tas draudžiamas p repara tas 
eritropoetinas (EPO), Lietuvos 
dviračių sporto federacija skyrė 
metų diskvalifikaciją ir nu
baudė jį 2,000 Šveicarijos fran
kų (beveik 4.500 litų) bauda. 

Šis sprendimas priimtas po 
to, kai Lietuvos dviračių sporto 
federacija penktadienį iš Tarp
tautinės dviračių sporto sąjun
gos (UCI) gavo neigiamą atsa
kymą diskvalifikuoti R. Rumšą 
pusei metų. 

Lietuvos dviračių sporto fe
deracijos generalinio sekreto
riaus Valentino Rutkausko tei
gimu. UCI rekomendavo griež
ta i laikytis UCI reglamento 
punkto, kuriame siūloma pra
sižengusį sportininką diskvali

fikuoti 4 metams arba taikyti 
jam minimalią — trim ketvirta
daliais sumažintą (t.y. vienerių 
metų) diskvalifikaciją. 

Šį sprendimą Lietuvos dvi

račių sporto fee^-acijos vykdo
masis komitetas pr iėmė dar 
trečiadienį, kai buvo nutar ta 
UCI persiųsti paties R. Rumšo 
paaiškinimus šioje dopingo 
istorijoje. 

UCI neturės teisės keisti 
Lietuvos dviračių sporto fede
racijos sprendimo. 

Žymus krepšininkas prarado 
lošimų priežiūros pareigūno postą 

Vilnius , liepos 18 d. (BNS) 
— Nors nei Vyriausioji tarny
binės etikos komisija (VTEK), 
nei Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) Valstybinės lošimų prie
žiūros komisijos nario, praeityje 
žymaus Lietuvos krepšininko 
Sergejaus Jovaišos veiksmuose 
korupcijos neįžvelgė, premjeras 
Algirdas Brazauskas atleido S. 
Jovaišą iš pareigų. 

Valstybinės lošimų priežiū
ros komisijos pirmininkas Čes
lovas Blažys sakė, kad S. Jo
vaiša atleistas nustačius, jog jis 
ne darbo tikslais, ne tikrinda
mas ar kontroliuodamas lošimo 

namų veiklą juose lankėsi ir lo
šė. 

Azartinių lošimų įstatymas 
lošimų organizavimo priežiūrą 
ir kontrolę vykdantiems valsty
bės tarnautojams leidžia lošti 
tik kontroliuojant lošimo na
mus. 

C. Blažio teigimu, S. Jovai
šos apsilankymai ne vienuose 
lošimo namuose nufilmuoti 
vaizdo kamerų, tai patvirtino ir 
lošimo namų administracijos. 

„Tai buvo paskutinis lašas, 
kuris perpildė bendrą foną. Be 
to, jis diskreditavo savo kaip 
valstybės N u k e l t a į 7 p s l . 

Vilnius , liepos 18 d. (BNS) 
— Prez iden ta s Rolandas 
Paksas sustabdė talkininkavi
mu kont rabandin inkams įtaria
mų trijų teismų pirmininkų įga
liojimus ir leido juos patraukt i 
baudžiamojon atsakomybėn. 

Prezidento ketvirtadienį pa
sirašytu dekretu nebeliko kliū
čių paskirti kardomąją priemo
nę — suėmimą — ar kitaip su
varžyti laisvę Panevėžio miesto 
apylinkės te ismo pirmininkui 
Dariui Japer tu i , Biržų rajono 
apylinkės te i smo pirmininkei 
Palmirai Linkevičienei ir 
Lazdijų rajono apylinkės teismo 
pirmininkui Arvydui Gudui. 

Konstitucijoje sakoma, kad 
teisėjas negali būt i pa t rauk tas 
baudžiamojon atsakomybėn, su
imtas, negali būt i ki taip suvar
žyta jo laisvė be Seimo, o ta rp 
Seimo sesijų — be prezidento 
sutikimo. Kadangi šiuo metu 

Seimo sesija nevyksta, tą leido 
padaryt i prezidentas. 

Į tar iama, kad D. J ape r t a s , 
P. Linkevičienė ir A. Gudas yra 
korupciniais ryšiais susiję su 
k o n t r a b a n d i n i n k ų g rupuo te . 
Manoma, jog nus ikal tė l iams ga
lėjo talkint i dar mažiausia i šeši 
Panevėžio apygardos bei Biržų 
rajono apylinkės te ismų teisė
ja i . 

D. J ape r t a s ir A. Gudas yra 
Lietuvos teisėjų asociacijos val
dybos nar ia i . A. G u d a s va
dovauja Baltijos valstybių teisė
jų asociacijos tarybai , yra Lie
tuvos teisėjų tarybos na rys . 

Nesąžinigus teisėjus po be
veik metus vykdyto tyr imo at
skleidė Valstybės saugumo de
pa r t amen to (VSD) pareigūnai . 

Žiniasklaidos teigimu, tei
sėjai sąmoningai veikė kontra
bandininkų naudai ir už tai ga
vo atlygį. 

Sprogimas „Ukmergės gelžbetonyje" 
— ne pirmas pavojingas įvykis 

gamykloje 
Vilnius, liepos 18 d. (BNS) 

— Trečiadienį įvykusio sprogi
mo „Ukmergės gelžbetonyje" 
priežastis t irianti Valstybinė 
darbo inspekcija įtaria, kad, li
kus kelioms dienoms iki nelai
mės, gamykloje buvo įvykęs ne
didelis sprogimas, apie kurį nu
tylėta. 

Valstybinės darbo inspekci
jos vadovas Mindaugas Pluktas 
sakė. kad tokie įtarimai kilo 
peržiūrint gamykloje vykdytų 
darbų planus, tai patvirtino ir 
kai kurie gamyklos darbuotojai. 

..Darbų paskyroje liepos 14-
15 dienoms buvo nurodyta pa
tikrinti, ar nėra darbo vietoje 
susikaupusių dujų, nors anks
čiau rašytose paskyrose apie 
dujas užsiminta nebuvo ir jų 
koncentracija iki tol t ikrinta ne
buvo. Šią paskyrą pasirašė di
rektorius Vaclovas Pakulis", sa
kė M. Pluktas. 

Pareigūno teigimu, kai ku
rie gamyklos darbininkai pa
liudijo, kad prieš ta i padalinyje 
buvo įvykęs nedidelis sprogi
mas. „Matyt j ie apsidraudimui į 
darbų planus įrašė nurodymą 
pat ikrint i dujų koncentraciją, 
tačiau ta i nebuvo padary ta . 
Sprogimo banga prilyginama 35 
kilogramų trotilo sprogimui, tos 
dujos nepastebėtos galėjo kaup
tis metus, nes jos neturi kvapo, 
nėra vizualiai matomos", teigė 
inspekcijos vadovas. 

Pasak M. Plukto, pentano 
dujos gamyklos padalinyje išsi
skyrė gaminant putplastį . Ne
laimės dieną padalinyje buvo 
baigiami remonto darbai ir keitė
si pamainos. „Gamyklos darbi
ninkai j au stovėjo savo darbo 
vietose ir laukė, kol bus baigti 
suvirinimo darbai — dėl to tiek 
daug aukų", sakė M. Pluktas. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Seimo vadovas 
apkaltino 

p ar lament ar ą 
tautų kiršinimu 
Viln ius , liepos 18 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Artūras 
Pau lauskas netiesiogiai apkal
t ino p a r l a m e n t a r ą krikščionį 
demokratą Petrą Gražulį kirši
n a n t t au tas . 

„Sus ik los tė pasau l inė 
p r a k t i k a , kad p a r l a m e n t a r a i 
dažniausiai tarpininkauja, kai 
reikia sutaikyti t au t a s , sutai
kyti valstybes, suderint i jų in
te resus ir labai retai teko gir
dėti , jog par lamentara i kiršintų 
tautas" , interviu Lietuvos radi
jui sakė A. Paulauskas , komen
tuodamas P. Gražulio planus 
Seimo viešbutyje įrengtoje tar
nybinėje stotyje įkurdinti čečė
nų informacinę interneto sve
ta inę „Kavkaz-Centr". 

P. Gražulis tikisi, kad par
lamentaro neliečiamumo statu
sas padės išvengti stoties už
darymo. N u k e l t a i 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Remianfls AFP, Reuters. AP. )nterfax. ITAR-TASS. BNS 

žirtu agentOn; pranešimais; 

EUROPA 
Viena . Jungtinių Tau tų 

(JT) tikrintojai Irane paimtuo
se mėginiuose aptiko sodrintojo 
urano pėdsakų, o tai gali reikš
ti, kad Teheranas sodrino ura
ną, apie tai neinformavęs J T 
Tarptautinės atominės energe
tikos agentūros. Pasak savo pa
vardžių pageidavusių neskelbti 
diplomatų, remiant is pirmi
niais tyrimais, urano, kur io 
buvo aptikta mėginiuose, pri-
sodrinimo lygis yra toks, kad 
turėtų kelti TATENA susirūpi
nimą, nes toks uranas naudo
jamas branduolinių ginklų ga
myboje. Iranas tai griežtai nei
gia ir tvirtina, jog branduolinę 
programą vykdąs tik taikiais 
tikslais — elektros energijos 
gamybai. 

Pa ryž ius . Prancūzijos neo-
nacistai susivienijo su radika
liomis žydų grupuotėmis ir už

vertė vietos internetą piktais 
pranešimais apie arabus ir mu
sulmonus, pranešė visuomeni
nė kovos su rasizmu organizaci
ja MRAP. ..Tai naujas reiški
nys", sako Mouloud Aounit. 
MRAP, kuri šiandien išspaus
dino 170 puslapių ataskaitą, 
vadovas. Ataskaitoje sakoma, 
kad 26 svetainės, susijusios su 
kraš tut inia is dešiniaisiais ir 
ekstremistinėmis žydų organi
zacijomis Prancūzijoje, buvo 
toje pačioje tarnybinėje stotyje 
JAV nuo 1999 metų iki šių 
metų kovo. 

L o n d o n a s . Didžiosios Bri
tanijos policijos penktadienį ne
toli Ix>ndono ras tas vyro lavo
nas atitinka dingusio Irako gin
klų žinovo David Kelly apibu
dinimą Ketvirtadieni I) Kelk 
savo žmonai pasakė išeinąs pa
sivaikščioti ir dingo. 59 metų 
mikrobiologą D. Kelly vyriausy
be laike galimu šaltiniu, kuriuo 

remdamasis , BBC korespon
dentas Andrew Gilligan gegu
žės mėnesį apkaltino vyriausy
bę ..pagražinus" žvalgybinę in
formaciją apie Irako ginklus, 
kad būtų galima pateisinti ka
rą. 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV prezi

dentas George W. Bush ir britų 
premjeras Tony Blair ketvirta
dienį teisino Irako karą. Saky
damas kalbą JAV Kongresui, T. 
Blair pažymėjo, kad istorija at
leis JAV ir Didžiajai Britanijai 
už įsiveržimą į Iraką, net jei jos 
klydo dėl šios valstybės kelia
mos masinio naikinimo ginklų 
grėsmes ..Ar galime būti tikri, 
kad terorizmas ir masinio nai
kinimo ginklai nesusi jungs 0 

Pasakykime vieną dalyką: net 
jei mes klystame, vis tiek būsi
me sunaikinę grėsmę, kuri ma
žu mažiausiai yra atsakinga už 
nežmoniškas skerdynes ir kan
čias", sake T Blair ..Tai toks 
dalykas, už kurį, esu įsitikinės, 
istorija atleis — sake T. Blair 

Tačiau jei esame teisus, kaip 

aš tikiu kiekviena savo skaidu
la ir kiekvienu ...instinktu, ir 
nieko nedarytumėme, tuomet 
susvyruotume šios grėsmės 
akivaizdoje, kai reikia veikti... 
To istorija neatleistų". Šis 40 
min. kreipimasis laikomas vie
na svarbiausių užsienyje pasa
kytų T. Blair kalbų per visą jo 
kadenciją. G W. Bush tvirtino, 
kad Irakas turėjo biologinių bei 
cheminių ginklų ir mėgino at
naujinti savo branduolinių gin
klų programą. „Saddam Hus-
sein režimas buvo rimta ir au
ganti grėsmė. Atsižvelgus į 
Saddam smurto ir agresijos is
toriją, butų buvę neatsargu pa
sitikėti jo sveiku protu ar savi
tvarda", per bendrą spaudos 
konferenciją su T. Blair sake 
JAV prezidentas ..Tol. kol dir
bu šiame poste, niekada nerizi
kuosiu Amerikos piliečių gyvy
bėmis pasitikėdamas pavojingų 
priešų gera valia del tokių gin
klų", pridūrė jis 

Vaš ing tonas . Jungtinėms 
Valstijoms lieka vis mažiau ga
limybių įvesti įstatymų laiky
mąsi ir tvarką Irake, pareiškė 

ketvirtadienį grupė iš penkių 
žinovų, kuriuos JAV gynybos 
ministras Donald Rumsfeld pa
prašė įvertinti pokario situaci
jos šioje valstybėje. Remiantis 
žinovų 15 puslapių pranešimu, 
„ateinantys t rys mėnesiai yra 
svarbiausi s iekiant pakeisti pa
dėtį (Irake) saugumo srityje, 
kasdien besikeičiančią pagrin
diniuose valstybės rajonuose". 
Jeigu Vašingtonui to nepavyks, 
Irake kils chaosas. Ekspertai 
rekomenduoja „nedelsiant ir iš 
esmės pakeist i veiksmus" — 
daugiau skirti lėšų ir personalo 
Irakui a tkur t i , kur kas daugiau 
vietos gyventojų į traukti į vals
tybės a ts ta tymą ir sureguliuoti 
santykius su j a i s 

C o n c o r d . N e w H a m p -
s h i r e . JAV demokratų kandi
datas į prezidentus Bob Gra-
ham ketvirtadienį sakė, kad. jei 
bus nus ta ty ta , jog prezidentas 
George W. Bush į traukė Ame
riką į karą del melagingų 
dingsčių, bus galima pradėti jo 
apkaltos procesą Nors B Gra-
ham neragino pradėti G W. 
Bush apkaltos, jis sake. kad. jei 

prezidentas melavo dėl Irako 
karo priežasčių, jo nusižengi
mas yra „rimtesnis" už buvusio 
prezidento Bill Clinton melą 
liudijant dėl santykių su Mo-
nica Lewinsky. 

JUNGTINIAI ARABU 
EMYRATAI 

D u b a i . Arabų palydovinis 
kana las „Al-Arabiya" penkta
dienį parodė vaizdo įrašą, ku
riame Irako kovotojais prisi
s ta tę vyrai žada tęst i išpuolius 
prieš JAV ir britų pajėgas bei 
įspėja irakiečius nebendradar
biauti su okupantais . „Dievo 
vardu prisiekiame, kad arti
miausiomis dienomis keršyda
mi už mūsų žuvusius jaunuo
lius mes pamokysime amerikie
čius karius", sakė kaukė tas ko
votojas „Raginame visas vals
tybes nesiųsti savo pajėgų į Ira
ką, nes mes su jomis elgsimės 
taip, kaip elgiamės su JAV ir 
Britanijos okupacinėmis pajė
gomis", sakė jis „įspėjame vi
sus, kurie bendradarbiauja su 
okupacinėmis pajėgomis, kad 
jų laukia mirtis", pr idūrė vyras 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiaga siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, I I 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

XIV Ateitininkų kongrese 
išrinktas naujas federacijos 
pirmininkas, tarybos nariai 

Vienas iš Ateit ininkų kongreso nubrėž
tų tikslų—išrinkti trejų metų kadencijai 
Ateitininkų federacijos pirmininką. Sekma
dienį, liepos 13 d., aukščiausiu ateitininki-
jos vadu buvo išrinktas Liutauras Serapinas. 

Naujasis AF p i rmin inkas , d i rbant i s 
vadybinį darbą „Valstiečių laikraštyje", y ra 
Atei t ininkų sendraug ių sąjungos pirmi
n inkas ir Vilniaus k raš to valdybos vice
pirmininkas. 

Į federacijos tarybą išrinkti: Vygantas Mal inauskas , kun. 
Arvydas Žygas, ses. Daiva Kuzmickaitė, Juozas Polikaitis, Min
daugas Kuliavas, Kęstut is Bagdžius, Emilija Pundziūtė , Aliutė 
Permiakova, Darius Vosylius. Darius Mickevičius. 

Taip pat į AF tarybą automatiškai įeina buvusios kadenci
jos AF pirmininkas (Vidas Abraitis) ir AF dvasios vadas < J . E. 
vysk. Jonas Kauneckas) . Į Ateitininkų federacijos tarybą ta ip 
p a t turės būti deleguoti penki Šiaurės Amerikos atei t ininkų 
tarybos pasiūlyti asmenys ir po vieną asmenį nuo Australijos ir 
Vokietijos atei t ininkų. 

} AF kontrolės komisiją išrinkti Saulius Girnius , R a m ū n a s 
Aušrotas ir Valdas Mal inauskas . 

Liutauras Serapinas 

Ateitininkų kongreso metu Laisves alėjoje susitiko fiš kairės) Juozas 
Kojelis ii Kalifornijos. Viktoras Alekna iš Vilniaus (neseniai išleidęs 
knyga apie ateitininkų Vytauto korporaciją) ir kontroles komisijos narys 
Algimantas Cesnaviėius. Sauliaus Girniaus nuotrauka 

S.m. jaunučių stovykloje Dainavoje, prieš pradedant naktinius zaidir. is va praveda dainavimą. Iš kaires: 
Gintas Civinskas, Gytis Mikulionis, Audra Valiulytė, Laura Šeštokaitė, Saule Sidrytė, Rima Kupryte, Kęstutis 
Daugirdas ir kun. Vaidotas Labašauskas. Kazio Razgaičio nuotrauka 

• 

•vėžio vyskupas ir ateitininkų dvasios vadas 
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir kun. 

Sauliaus Girniaus nuotrauka 

LIETUVOS PREZIDENTO ROLANDO PAKSO SVEIKINIMAS 
ATEITININKŲ XTV KONGRESUI 

S
imbol iška, kad-pabūt i d rauge, pasidalyt i idė jomis Jūs vėl susibūrėte Kaune—mieste, į kurį ir 
prieš š imtmet į iš Vi lniaus, Peterburgo, Maskvos, Rygos, Tartu, Miuncheno, Romos lyg 
upokšniai susibėgo būsimųjų atei t in inkų min tys . Kaune pasirodė ir „ sp ie tė visus k rūvon" 

prasmingai pavadintas laikraštis „A te i t i s " , o 1920-aisiais įvyko pirmasis atei t ininkų Kongresas. 
Susitelkė kaip atsvara k i ta taut iškoms nuo ta i koms bei svetimoms ideologi joms, ateit ininkai 
nuosekliai puoselė jo krikščioniškąsias vertybes ir ugdė tautos sąmonę. 

Šiandien Jūs tęs iate šį be ga lo svarbų darbą. Po slogių okupacijos dešimtmečių prisikelianti 
Lietuva tu r i a ts igręžt i į istori ją ir idealus. Mei lė Tėvynei ir šalia esančiam žmogu i , tautinis ir pilie
t in is orumas t egu t a m p a jaunosios kartos gyven imo kelio ženklais. 

Esame v iena, nors plačiai po pasaulį pasklidusi tau ta . Sergėkime l ietuvybę visur, kur gyvename. 
Linkiu, kad garb ių p i rmtakų iškelti principai—katal ikiškumas, tautiškumas, visuomeniškumas, 
in te l igent iškumas ir šeimyniškumas—Jūsų pastangomis kurtų ateities Lietuvą. 

ATEITININKŲ KONGRESAS 
Paukščio skrydžio žvilgsniu 

o? bažnyčios klebonas ir Kauno Šv Kazimiero 
mons Lionginas Vairiulionis, Loreta 

. d. racijos pirmininką.- Vida: Abraitis. 
Sauliaus Girniau* nuotrauka 

XIV Ateit ininkų Kongresas 
vyko Kaune liepos mėn. 11-13 d. 
Atidarymas buvo Kauno valsty
biniame akademiniame dramos 
teatre, o šeštadienį ir sekmadie
nį Kongreso dalyvia i r inkosi 
Lietuvos Respubl ikos Žemės 
ūkio rūmuose. Pagal apskaičia
vimus, gautus iš registraciją ve
dusių rengėjų, užs i reg i s t ravo 
apie 400 asmenų ir pusė jų buvo 
delegatai , t u r i n t y s ba lsav imo 
teises . Į kongresą s u p l a u k ė 
moksleiviai, s tudenta i ir sen
draugiai iš visos Lietuvos, o 
maždaug 30 delegatų buvo iš 
išeivijos, daugiausia iš JAV— 
keli moksleiviai ir s tudenta i , o 
dauguma — sendraugia i . Daly
vavo Vokietijos a t e i t i n inku 
pirmininkė Marytė Šmi t ienė bei 
ilgametis Brazilijos a te i t in inkas 
veikėjas kun. Juozas Šeškevi
čius. Kadangi Atei t ininkų kon
gresas buvo į terptas labai užim
tame Lietuvoje vykstančių su
važiavimų ir įvykių kalendoriu
je, kai kurie atvykusieji neišbu
vo per ištisą Kongresą. Reikia 
tikėti ir manyti vis vien, kad 
užsimezgė ryšiai ir geografiškai 
atskirai veikiantys a te i t ininkai 
turėjo progos ben t t r u m p a m 
pasijusti a t e i t in inkų šeimos 
jungties dalimi. 

Ateitininkų kongreso tema 
..Atverkime langus'". Pagal 
Lietuvos ateit ininkų t inklalapio 
informaciją, rengimo komitetas 
pasirinko šią temą, nes tai „Po
piežiaus Jono XXIII, sušaukusio 
Katalikų Bažnyčios II Vat ikano 
susirinkimą, i š saky ta mint is . 
Sia mintimi popiežius kvietė 
atsinaujinti Bažnyčią. Mes taip 
pat kviečiame ats inauj int i mu
ša organizaciją. . .nuvalyti dul
kes", atverti langus pasauliui ." 
Rengimo komiteto p i rmininkas 
buvo Kęstutis Bagdžius. Atei
tininkų federacijos general inis 
sekretorius. 

Kongresas prasidėjo penk
tadienį šv. Mišiomis, Kongreso 
a t idarymu, sve ik in imais , a.a 
buvusio .Ateitininku federacijos 
vado dr Adolfo Damušio prisi
minimu ir baigėsi ta lentų va
karu Šeš tadieni vyko AF 
pirmininko Vido Abraičio ir są-

RAMUNĖ KUBILIUTE 

jungų pirmininkų pranešimai. 
Pranešimus ir sveikinimus taip 
pat darė iš išeivijos atvykę Siau
rės Amerikos tarybos pir
mininkė Nijolė Balčiūnienė (jos 
praneš imo t eks t ą r, 
w w w . a t e i t i s . o r g ) . SAS pirmi
ninke Lina Šeštokaitė. MAS CV 
pi rmininkas Liudas Lands
bergis ir JAS CV pirmininki 

kiai ateitininkui". „Mūsų prie
dermės, siekiai ir keliai prie jų" 
svars tė kun . Arvydas Žygas 
savo kalboje „Vizijos ir tikrovė". 

pirmoji dalis Ramunės 
Kubiliūtės XIV kongreso kores
pondencijos Ateinančiose lai

me jos detalesnius 
kongreso aprašymus. 
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Mūsų korespondentė Kaune 

Ramune Kubiliutė 
Sauliaus Girniaus nuotrauka 

Ona Daugi rd ienė . Šeštadienį 
ta ip pa t vyko darbo būrelių 
susirinkimai, buvo Vinco Ras-
tenio knygos ..Ateitininkai" 
p r i s ta tymas , o vakare vyk 
smagus šokių ir dainų vakaras 
Sekmadienį, po šv. Mišių, bm 
ilga diena, pilna įstatų palša 
timų. rezoliucijų ir diską -
AF pirmininko, tarybos ir kon
trolės komisijų kandidatų pri
statymai bei rinkimai KoBgri 
sas užsibaigė vakariene Ric 
kimų rezultatai jau pask 
šiame Ateitininkų skyriuj 
rezoliucijos ir įstatu pakeitimai 
bus oficialiai paskelbti vt lj 
niu laiku. 

Kongreso metu kvie^' 
legentai pristatė minrui. kurios 
primine kongreso dalyviu-
ateitininkiįes pamatinius klau 
simus: ses Daiva Kuzmickaitė 
aptarė ..Kuo mes save vadi
name ir kodel'r" -linai pristatė 
temą ..Ateities idealo ir tik: 
sandūroje'". ..Ka mes matomo 
aplink save" ap ta rė Da 
Udrvs, kalbėdamas tema ..Kil 
moji demokrat i ja" ir Emilija 
Pundziu te . ka lbėdama tema 
...Šiuolaikines visuomenės iššū 

EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

>r.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODWAL!S 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101. Lemont. IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SUREMDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Vaiandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstu, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Elmhurst. IL 60126 

530-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima PI., Orland Park. IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Chnst 
"nmems. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

T.ūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 300 Bamey Dr., Suite A 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 

www.centefforsurge(yandbfBastheallrux)m 

Dr. VILIUS MIKAITiS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Fa-r.i'v r^edica: c::mc 
10811 W. 143 St. Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hwy, VVIcvvbrrjOk 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrcve: 847-718-1212 

I ir Ubertyvile. www.illinoispain.com 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
46-17 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

VKfMį ' -"uodžiumene 
F^T^J. Healthy Connection 
\ / — Crwopractic & Rehab 

*-• - • One 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnariu gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminu 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šiite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENE 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St., Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200. 
Joliet. IL 60435 

Tel. 815-723-1854 
Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaMo. gatox skausmų 

(ir migrenos), sportiniu, traumų specaliastas 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd., Hickory 
Hills. IL 

1 mytia i vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St.. 
Oak Lawn. IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge. IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn. IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnariu ir raumenų gydymas, i 
chiropraktika. manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Harlem. Bndgeview. IL 60455. 
Te). 708-594-0400. . 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE oacientai 
5540 S. Pulaski Road. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagai susitarimą kasdien. 
išskyrus sekmadieni 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Vaiandos pagai susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias koių 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAMA F OFPFIF.DnS 
Dantų gydytoja 

10745 VVmterset Dr. 
Orland Park. IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEiDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook. IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurge 

Nervų ir emocines ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoia 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester. IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 
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KARALIAUS MINDAUGO 
SIEKIS VIRSTA TIKROVE 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

XIII amžiuje susiklosčiusi 
geopolitinė padėtis diktavo 
neišvengiamų, gyvybiškai svar
bių ir net nepopuliarių spren
dimų seką, siekiant svarbiau
sio tikslo — išsaugoti Lie
tuvos valstybę, apginti ją nuo 
nesiliaujančių puldinėjimų, 
prisidengus stabmeldžių krikš
tijimo misija. Mindaugas aiš
kiai suvokė, kad Lietuvai to
liau pasilikti paskutine pago
niška šalimi yra pražūtinga. 
Lietuva keletą šimtmečių prie
šinosi krikštijimui kardu ir 
stebino kaimynus atsparumu 
tokiems pasikartojantiems mė
ginimams. Antras nemažiau 
svarbus klausimas — iš kur 
priimti krikštą: iš Rytų ar Va
karų. 

Vienuolis Kristijonas, reng
damas valdovą krikštui ir 
išsamiai aiškindamas krikš
čionių tikėjimo tiesas, natū
raliu būdu atskleidė ne tik 
krikščioniškosios Europos vals
tybių tarpusavio ryšius, bet ir 
tuometinės politinės sistemos 
veikimą Europoje. Mindaugas 
ir jo aplinkos žmonės buvo 
pakrikštyti 1251 m. Tai buvo 
ir Lietuvos krikšto pradžia. 
Rygos auksakaliai nukaldino 
aukso vainikus būsimiems 
karaliui ir karalienei. 1253 m. 
liepos 6 dieną įvyko Mindaugo 
ir jo žmonos Mortos karūnavi
mo iškilmės. 

Popiežius Inocentas IV 
paskelbė Lietuvą priimtą į šv. 
Petro leno teisę. Tai buvo pri
pažinimas, kad Mindaugo val
doma šalis iš tikrųjų yra 
krikščioniška, kad Lietuva 
tampa pilnateise Europos vals
tybe. Mindaugo siekis atimti 
iš karingų kaimynų prisiimtą 
ir pagonių krikštijimo dingsti
mi pridengtą teisę puldinėti 
baltų genčių gyvenamas teri
torijas ir jas plėsti gavo tvirtą 
teisinę atramą. Tikrovėje vis
kas klostėsi kur kas sudėtin
giau, bet kito būdo patekti į 
krikčioniškosios Europos tau
tų šeimą nebuvo. Mindaugo 
posūkio į Vakarus tikslin
gumą ir reikalingumą ne kar
tą patvirtino amžių patirtis. 
Lietuviams tai reiškė pradžią 
permainingos kloties ilgo kelio 
iš senojo baltų tikėjimo į 
krikščioniškąją kultūrą. 

Karalienė Morta mirė 
1262 m. Valdingasis Mindau
gas, atvykusią į šermenis ve
lionės seserį, Nalšios kuni
gaikščio Daumanto žmoną, 
pasiliko vaikams globoti. Toks 
buvęs velionės noras. Kai 
Briansko kunigaikštis sukėlė 
maištą. Mindaugas pasiuntė 
Daumantą su kariuomene 
malšinti sukilėlių. Šis pasi
naudojo proga ir. pasišalinęs 
iš žygio, grįžo atgal ir kartu su 
Mindaugo seserėnu Treniota 

1263 metų rudenį nužudė ka
ralių Mindaugą bei jo sūnus — 
Ruklį ir Rupeikį. Būta ne tik 
asmeninio keršto motyvų. Žu
vus valdovui ir jo įpėdiniams, 
karalystė nustojo egzistavusi. 
Vėliau Daumantas pabėgo į 
Pskovą, priėmė stačiatikių 
krikštą, gavo Timofėjaus var
dą. Būdamas talentingas kar
vedys buvo išrinktas Pskovo 
kunigaikščiu. Sėkmingai kovojo 
prieš Livonijos ordiną ir savo 
gentainius — lietuvius. Po 
mirties buvo paskelbtas sta
čiatikių šventuoju. Jo kalavi
jas — Daumanto kalavijas — 
iki šiol tebesaugomas Pskove 
kaip relikvija. 

Pirmojo ir vienintelio Lie
tuvos karaliaus žudikas tam
pa rusų cerkvės šventuoju! Šis 
faktas rodo, kad Lietuvos 
valstybingumo idėja brendo 
patirdama stiprius smūgius, 
nusilpdama ir atsigaudama, 
prarasdama savo gynėjus ir 
vis iš naujo juos telkdama. 
Tautos pastangos išlikti 
niekada nebuvo užgesusios. O 
tai buvo įmanoma tik sukūrus 
savo valstybę ir nuolatos 
rūpinantis jos saugumu. 

Mindaugo valstybė išliko 
šviesiu lietuvišku žiedu Eu
ropos tautų gėlyne, o Dau
mantas nesugriovė valstybės, 
bet, pavirtęs Timofėjumi, nu
kirto savo genties šaknis. 
Valstybingumo, išdavystės, 
šventumo sąvokų sąlygišku
mas sukrečia, jaudina ir žadi
na pilietinę savimonę. 

Mindaugo istorinio žyg
darbio nepavyko pakartoti jau 
nė vienam iš vėlesnių Lie
tuvos valdovų. Likimas nelė
mė Vytautui Didžiajam vai
nikuotis antruoju Lietuvos ka
raliumi. Per daug aktyviai kliu
dė šiam procesui ir savi, ir 
svetimi priešininkai. Vytautas 
nebūtų pratęsęs Mindaugo 
dinastijos, tačiau Lietuvos 
valstybingumas būtų suspin
dėjęs iš naujo ryškia šviesa. 
Lietuvos karalystės atkūri
mas neabejotinai būtų davęs 
impulsą lietuvių tautinės 
kultūros plėtrai. 

Praėjusio amžiaus pasku
tiniame dešimtmetyje Sąjū
džio pažadinta Lietuva suge
bėjo pirmoji ištrūkti iš oku
pacijos narvo. 1990 m. kovo 11 
d. Atkuriamasis Seimas trečią 
kartą XX šimtmetyje paskel
bė, kad Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybė atkurta! Min
daugo valstybė atgimė. Ir 
prieš šį įvykį ir po jo Lietuvos 
valstybingumo šalininkams 
nekėlė nė mažiausios abejo
nės, kad karaliaus Mindaugo 
parodyta kryptis į Vakarus — 
vienintelis saugią šalies 
gerovę laiduojantis kelias. 

Partizaninio karo metais 
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Danutė Bindokiene 

Iš esmės lietuviai yra 
vieningi... kai kada... 

Tradicinę Viduramžių šventę Trakų pusiasalio pilyje, šįmet skirtą karaliaus Mindaugo^ karūnavimo 750 metimų 
jubiliejui, liepos 5-6 d. savaitgalį surengė Trakų istorijos muziejus ir Trakų istorinis nacionalinis parkas. 
Programoje dalyvavo senovės baltų kovų brolija „Vilkatlakai", Olštyno pilies riterių brolija iš Lenkijos ir kt. 

Tomo Bauro (Elta) nuotrauka. 

kovotojai sėmėsi stiprybės iš 
praeities, iš tėvynės istorijos. 
Negalima pamiršti neišsipil
džiusios didžiosios laisvės vil
ties, kuria gyveno visi laisvės 
kovotojai, būtent — sulaukti 
paramos iš Vakarų. Deja. tuo
met tarptautinė padėtis dar 
nebuvo palanki pavergtoms 
tautoms. 

Dabar padėtis radikaliai 
pasikeitusi. Lietuva pakviesta 
į Europos Sąjungą. Lietuvos 
gyventojai referendumu pri
tarė tokiam sprendimui. Tai 
labai iškalbingas rezultatas, 
liudijantis aukštą visuomenės 
pilietinę brandą. Taigi mūsų 
epochoje atsirado galimybė 
sėkmingai užviršuoti Mindau
go pradėtą reikalą. Tai pats 
svarbiausias Lietuvos vidaus 
ir užsienio politikos tikslas. 

Tai ne tik karaliaus Min

daugo posūkio į Vakarus pa
kartojimas, bet ir ženklus pri
artėjimas prie praėjusio am
žiaus visų kartų laisvės kovo
tojų bei kitų rezistentų pagrin
dinio tikslo — laisvos ir sau
gios Lietuvos europinės de
mokratijos erdvėje. Tai. kas 
lietuvių tautai keletą šimtme
čių buvo tik miglota svajonė, 
mūsų epochoje virsta tikrove. 
Europos Sąjunga kūrėsi po 
Europą ir pasaulį nunioko
jusių karų. Europa vienijosi 
eksperimentuodama ir rizi
kuodama. Šis procesas tebe
vyksta. Buvo suvokta, kad rei
kia ieškoti naujų bendravimo 
ir sugyvenimo būdų, gerbiant 
žmogaus teises ir tautų kul
tūrinį identitetą. Tai didžiau
sias demokratijos laimėjimas 
pasaulio istorijoje. 

Gilią prasmę slepia gal tik 

APIE PLB SESIJĄ VILNIUJE 
Sparčiai keičiantis padė

čiai pasaulyje ir Lietuvoje, val
stybė peržiūri savo paramą 
kraštų lietuvių bendruomenių 
veiklai. Tačiau svarbiausias 
pirmumas, kaip ir anksčiau, 
išliks švietimas, lietuvių kal
bos mokymas. Tai aptarta pra
ėjusią savaitę Vilniuje vyku
sioje Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimo sesijoje. 

Globaliame pasaulyje kei
čiasi pati išeivijos samprata. 
Lietuvis gali išvykti iš Lie
tuvos, vėl sugrįžti. Esant šiuo
laikinėms komunikacijos prie

monėms, tam nebūtina suteik
ti didesnės reikšmės. Lietnva 
gali būti nesiejama su teritori
ja — ji ten, kur yra lietuvių. 
Bent jau taip mano politikas ir 
visuomenininkas Romualdas 
Ozolas. 

— Tokios skirtybės, kaip 
užsienio lietuviai ir Lietuvos 
lietuviai praktiškai nebelieka. 
Arba. jeigu ir lieka, tai ta skir
tybė darosi labai nežymi, mi
nimali. 

Kita vertus, rupi gyvenimo 
tikrovė perša savas žaidimo 
taisykles. įvairūs kontrastai 

atsitiktinis sutapimas, tačiau 
jis simboliškas, reikšmingas, 
džiuginantis ir drauge įpa
reigojantis. Liepos 4-ąją JAV j 
švenčia Nepriklausomybės die- Į 
ną, Liepos 14-ąją Prancūzija 
iškilmingai mini Nacionalinę [ 
dieną, o tarp šių pasaulinės j 
demokratijos bastionų įsiter
pia Karaliaus Mindaugo mūsų 
Tėvynės. Europos ir Pasaulio 
istorijai padovanota Liepos j 
6-oji — Lietuvos Valstybės 
diena. Ji pirmoji lietuviams į 
ypač brangių švenčių triadoje. ' 
Antroji iš 1918 metų. Tai Va
sario 16-oji — Valstybės atkūri
mo diena. O 1990 metais Są
jūdis atnešė trečiąją — Kovo 
11-ąją - Nepriklausomybės 
Atkūrimo dieną. Jos daliniai 
kūrėjai arba liudytojai esame 
bemaž visi šalies piliečiai. 

globaliniame pasaulyje išlie
ka, gal dar sustiprėja. Vienas 
tautiškumo ugdymo, jo pa
laikymo būdų — vaikų va
saros stovyklos. Tačiau ar į 
kiekvieną stovyklą galima kvies
ti vaikus lietuvius iš viso pa
saulio? 

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento generalinis 
direktorius Antanas Pet
rauskas iš PLB seimo tribūnos 
apie tai kalbėjo: 

— Tai. kas tinka iš Rusijos 
ar Baltarusijos, iš kitų kraštų, 

Nukelta į 4 psl. 

Liepos 17-oji Lietuvoje 
vadinama Vienybes diena. Tai 
labai prasmingas ir taiklus 
priminimas, kad lietuvių tau
ta, nors nedidelė gyventojų 
skaičiumi, turi visuomet sto
vėti petys į petį su visais savo 
vaikais, nepaisant, į kurį pa
saulio užkampį likimas juos 
būtų nubloškęs. 

Apie vienybę kalbama daž
nai: įvairių tautinių ir valsty
binių švenčių proga; kai reikia 
atlikti svarbius darbus savo 
tautai; suburti tautiečius ku
riam būtinam tikslui. Pagrau
denus apie vienybės reikalin
gumą ir pakaltinus jos stoka, 
galima daug atlikti. Mūsų 
veiksniai tai gerai žino ir šia 
formule kasmet ne kartą pa
sinaudoja. 

Girdime ir priekaištų, kad 
lietuviai yra labiausiai tar
pusavyje susipriešinusi tauta. 
Jos politikai išsidalinę į dau
gybę partijų ir partijėlių; jos 
diaspora (ar negalėtume šio 
žodžio pavartoti užuot to 
nevykusio, toli gražu ne vi
siems mūsų tautiečiams, gy
venantiems užsienyje, taikyti
no „išeivija"?) tarp savęs ne
susišneka, „banguodama" net 
trimis bangomis, kurios, nors 
plakasi tame pačiame „van
denyne", retai susiglaudžia, 
dar rečiau ..banguoja" viena 
kryptimi. O ką jau bekalbėti 
apie sprūdžius tarp kartų — 
tarp veiklių vyresniųjų ir visai 
nuo bet kokios visuomeninės 
veiklos nusigręžusių jaunes
niųjų... 

Bet ar visais tais kaltini
mais apie vienybės stoką pel
nytai svaidomės0 Ar lietu
viams tikrai stinga vienybės, 
sakykime, daugiau, kaip ku
rios kitos tautos žmonėms? 

Turime vis dėlto nuošir
džiai pripažinti, kad mūsų 
tautiečiai yra iš esmės labai 
vieningi... kai kada, kuomet 
atsiranda svarbus reikalas, 
peršokantis visas susiskaldy
mo, uždarumo, skirtingų ide
ologijų bei įsitikinimų ribas. 

Visų pirma atsigręžkime į 
Lietuvą ir paieškokime ten 
vieningumo pavyzdžių. Iš 
tikrųjų net ieškoti nereikia — 
jie tiesiog akis bado... Prisi
minkime tą didįjį vienybės 
manifestą — Baltijos kelią, 
kai vieningai rankomis susi
kabino ir jauni, ir seni; ir ko
munistuojantys, ir karšti 
patriotai; ir žemdirbiai, ir val
dininkai, ir visi, kas tik galėjo. 

O kaip su tais vieningais, 
galingais tautos susibūrimais 
(jos pačios vadinamais „mitin
gais") Vilniuje. Katedros aikš
tėje ir kituose miestuose? 

Plevėsuojančių trispalvių miš
ke vieningai skambėjo ir dai
nų, ir giesmių aidai; visi vie
ningai skandavo „Lietuva!", 
reikalaudami laisvės, neprik
lausomybės savo tautai. 

Juk dar nepamiršome tos 
žydinčios tautos vienybės, kai 
1991 m. sausio 13-osios naktį 
pajutusi mirties alsavimą, 
didžioji sovietų imperija dar 
„griebėsi už šiaudo", tikėdama 
šūviais, tankų džeržgimu ir 
nekaltųjų krauju sulipdyti 
yrančias sovietijos siūles... 

Sakysite, tai buvo seniai, o 
dabar viskas pasikeitė. Ar 
tikrai? Juk neseniai lietuvių 
tauta dar kartą pademonstra
vo vienybę, tvirtai pasisaky
dama už įsijungimą į NATO ir 
Europos Sąjungą. Niekas 
negalėtų abejoti jos pareikšta 
valia, kaip nereikia abejoti, 
kad, reikalui esant, vėl į šalį 
bus pastumti visi menki 
kivirčai, susiskaldymai, nesu
tikimai ir Lietuva sušvis to
kia akinančia vienybės šviesa, 
kad ji bus matoma nuo vieno 
Žemės krašto iki kito. 

Kaipgi žydi toji, Lietuvos 
himne giedama, visų pagei
daujama ir taip dažnai įvairio
mis progomis linksniuojama, 
vienybė šioje Atlanto pusėje 
gyvenančioje lietuvijoje? 

Lygiai taip, kaip tėvynėje: 
svarbiais reikalais veikiama ir 
dirbama vieningai, o kitu lai
ku tas vienybės žiedas gerokai 
apvysta. Bet tik laikinai... 

Kai reikia suruošti svarbų 
renginį, sakykime, dainų ar 
tautinių šokių šventę, už
sienio lietuviai (bent veiklioji, 
sąmoningoji jų dalis) į ruošą 
įsijungia entuziastingai — 
jeigu ne konkrečiais darbais, 
tai bent dalyvavimu pačiame 
renginyje. Jeigu reikia su
remti pečius ir padėti Lietu
vai, ypač įtaigojant JAV poli
tikos ir valdžios viršūnę, mūsų 
tautiečiai nuo tos pareigos 
nenusisuka. Nejaugi manome, 
kad JAV Senatas vienbalsiai 
būtų pasisakęs už NATO plėt
rą, įjungiant į ją ir Lietuvą, 
jeigu Amerikos lietuviai, šio 
krašto piliečiai, nebūtų a t 
pylė prašymais savo atsto J 
JAV sostinėje? O kiek kartų ir 
praeityje tokių — ir dar svar
besnių — žygių imtasi. Kiek 
pasidarbavo patys ankstieji 
imigrantai, sukūrę daug svar
bių, visas partijas (žinoma, 
išskyrus komunistų) ir pa
žiūras apimačių organizacijų 
— BALFą. ALTą ir kt. Tad ne
abejokime: vienybė lietuvių 
tautoje tebežydi, bet mūsų 
visų pareiga jos žiedą saugoti 
nuo visokių pavojų. 

PASVALIO PETRO VILEIŠIO 
GIMNAZIJA ATSIMINIMUOSE 

BIRUTĖ KAZAKEVIČIENĖ 

Matau tave aukštą, švie
siaplaukį, vienomis baltos na
minės vilnos kojinėmis su 
įmegztu vyšninės spalvos ruo
želiu su didžiule pagarba 
imantį į rankas vieną knygą 
po kitos (dar ne televizinės 
eros vaikas!). „Kiek knygų!.. Ir 
visas jas perskaitėt?" — stebė-
jaisi. Iš tikrųjų knygų nebuvo 
daug. tau tik taip atrodė. „Kai 
busiu gydytojas, ir aš tiek 
turėsiu", — patikimai. 

Gydytojas! Šita svajonė 
lydėjo Alvydą nuo pat vaikys
tės, ir jis darė viską, kad ji 
taptų realybe. Jau buvo atėjęs 
metas, kai medicina darėsi 
prestižine specialybe ir įstoti į 
ją studijuoti be pažinčių ir pi
nigų buvo nelengva. Gal todėl 
ištisus trejus metus jis labai 
kruopščiai rengėsi stojamie

siems egzaminams. Rengėsi 
be jokių korepetitorių, sava
rankiškai, pats. Kartais man 
darydavosi baugu. Apsikrovęs 
knygomis, pasinėręs į mokslo 
pasaulį, jis kategoriškai at
mesdavo bet kokius prašymus 
ar siūlymus įsijungti į klasės 
gyvenimą, atlikti vieną ar kitą 
darbelį kolektyvo labui, jeigu 
tai nesisiedavo su chemija, 
fizika ar dar kai kuo, reikalin
gu jo būsimai profesijai. ..Aš 
neturiu laiko šitokiems nie
kams!'" — toks paprastai bū
davo jo atsakymas. „Neturiu 
laiko" — lyg būtų jautęs, kad 
laiko atmatuota jam labai 
nedaug, ir jis iš tikrųjų neturi 
teisės gaišti. Tačiau mes šito 
nežinojome. Klasėje ir mokyk
loje vyko įvairūs renginiai, tų 
darbų darbelių būdavo be

galės, ir aš kartais puldavau į 
neviltį, atsitrenkusi į geležinį 
Alvydo „Ne!" Pamenu, kažka
da turėjau auklėtinį, kuris iš 
tikrųjų nieko nesugebėjo, bet 
kartą, klijuojant žiemai klasės 
langus, jis pats pasisiūlė nu
bėgti į parduotuve ir atnešti 
pieno miltams praskiesti. Ir 
nupirko, ir atnešė. Ne. Al
vydas niekuomet nebūtų pir
kęs pieno, juo labiau pasilikęs 
po pamokų, langų klijuoti! Jau 
geriau šaltų... Šitas kurtumas 
prašymams, nenoras padėti 
kitiems, jeigu tai nenaudinga 
jam pačiam, pradėjo kelti abe
jonių jo tinkamumu pasirink
tai profesijai. Kas bus. jeigu jis 
ir ligonio nenorės išgirsti' Ne
norės jo suprasti, paguosti? 
Nenorės jam skirti vienos ki
tos valandėles daugiau, negu 
gydytojui priklauso? Antra 
vertus, ar ne patys geriausi 
gydytojai būna tie. kurie geba 
šitaip atsiriboti nuo aplinkos, 
susitelkti savyje ir susikaupę 
dirbti savo darbą0 

Abejonių netrūko, nes ar
tėjo abitūros egzaminai, cha
rakteristikų rašymo metas. Ką 
parašyti Alvydui? Pirmą kartą 
susidūriau su tokiu geležiniu 
charakteriu, su tokia valinga, 
atkakliai tikslo siekiančia as
menybe, kuri kaip budrus Cer
beris saugojo savo asmeninį 
laiką, kad ginkdie kokia minu
tėlė neprapultų be naudos jai. 
Šalia daugybės gerų žodžių vis 
dėlto ryžausi įrašyti vieną sa
kinį. Nebeprisimenu, kaip jj 
formulavau, bet mintis buvo 
ta, kad per mažai skiria dėme
sio kolektyvo poreikiams. 

Rugpjūčio pabaigoje visi 
susitikome pasidalinti stoja
mųjų egzaminų įspūdžiais. 
Kiek klegesio, džiugesio išsi
vadavus iš mokyklines ruti
nos, pajutus mažiau suvaržyto 
gyvenimo skonį1 Atrodo, net ir 
Egidijaus nesėkmė mažai kam 
tenumuša upą. Bet ypač švyti 
Alvydas egzaminus išlaikė 
penketais. įstojo' Skirstantis 
namo. pastebiu, kad jis kažko 

gaišta ir lūkuriuoja, vadinasi, 
nori vienas pasikalbėti su ma
nimi. 

— Turbūt pyksti, kad įra
šiau tą sakinį į charakteristi
ką? — klausiu, kai liekame 
vienu du (tais metais charak
teristikas siuntėme tiesiai į 
aukštąsias mokyklas>. 

— Ką jūs, auklėtoja! — 
juokiasi Alvydas. — jūs pa
rašėte gryną tiesą. Be to, ten 
galėjo būti ir dešimt tokiu s;i-
kinių. jie vis tiek nebūtų man 
pakenkę. Aš buvau tiesiog už
programuotas įstoti! 

— Kaip suprasti — ..užpro
gramuotas'"9 

— Paprasčiausiai. Mano 
tėvo brolis dirba Kauno medi
cinos institute Ūkvedžiu, tai jis 
ir „užmetė" žodelį už mane. 

— Aha. — pagalvoju, — vis 
dėlto be protekcijos neapsieita. 
Visa laime, kad proteguojama
sis tikrai to vertas. 

— O tą laišką Į Ameriką. 
— sako Alvydas be jokios pau
zės, vis dar bosiįuokančionv.s 

akimis, — parašiau aš su 
draugu. 

Aš apstulbstu. Laiškas! 
Kaip siautėjo tada saugu
miečiai po mokyklą, ieškodami 
laiško autoriaus! Vidury nak
ties keldavo mokinius iš miego 
ir vesdavosi tardyti, kartais 
net po kelis kartus. Veltui! 
Taip ir liko neišaiškinta, kas jį 
parašė. Mes. mokytojai, žino
jome, kad yra toks laiškas, bet 
koks jo turinys — ne. Ir štai 
tau — vienas laiško autorių 
stovi prieš mane. 

— Tai labai pavojinga, Al
vydai, — sakau po ilgos pau
zes. — Tu šitaip ilgai ir sun
kiai ėjai į savo tikslą, prireikė 
net dėdės pagalbos, o dabar 
vienas neatsargus žingsnis 
visas tavo pastangas gali pa
leisti vėjais. Sužinoję jie su
tryps tave. kaip sutrypė Egi
dijų. Juk nenorėtum mokytis 
profesinėje mokykloje? 

Bd iš kur sužinos0 Aš gi 
niekam nesakiau' 

— Tu jau pasakei — man. 

Todėl susitarkim šitaip: tu 
man nieko nešnekėjai, ir aš 
nieko negirdėjau. 

Alvydas tyli, o man atrodo, 
kad kalbu per mažai įtikina
mai, todėl priduriu žodžius, 
kurių vėliau gailėsiuos visą 
gyvenimą: 

— Jeigu tave dar kartą iš
tiktų panašus atvirumo prie
puolis, verčiau nusikąsk liežu
vį! 

Susitinkame su Alvydu po 
metų, vėlų rudenį. Grįždama 
namo po antros pamainos pa
mokų, pastebiu tamsoje šmė
žuojantį jo siluetą. Dulkia įky
rus rudens lietutis. Alvydas vi
sas šlapias, bet net pro dulks
ną šviečia jo šypsena, spindu
liuoja energija. 

— Einu. pro apšviestus 
langus matau — jūs vedate 
pamoką Sakau, palauksiu, 
palydėsiu jus į namus, pa
sikalbėsime. Kaip jus gyve
nate., auklėtoja? 

Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
KAUNE PAMINĖTAS PROF. ADOLFO 

DAMUŠIO GIMTADIENIS 
Lietuvos 1941 m. birželio 

Sukilėlių sąjungos tarybos 
pirmininko Alfonso Žaldoko ir 
jo bv ;iu rūpesčiu bu
vę sukilėliai, ateitininkai, bu
vę Damušio studentai birželio 
16 d. paminėjo a"i"a prof. 
Adolfo Damušio 95-ji gimta
dienį. Minėjimas prasidėjo 
pamaldomis Vytauto bažny
čioje. Šv. Mišias aukojo ar
kivyskupas Sigitas Tamkevi-
čius. pamokslą pasakė Vytau
to bažnyčios klebonas kun. 
Kęstutis Rugevičius. Po pa
maldų dalyviai nuvyko į Pet
rašiūnų kapines prie naujai 
supilto Profesoriaus kapo. 
Adolfas Darnusis palaidotas 
šalia Stasio Lozoraičio, jr.. o 
kiek toliau ant kumelio — 
poetas Bernarda> Brazdžio
nis. Dainusių šeimos bičiuliai 
už a^a Adolfo vėlę pasimeldė. 

ZL35JS^-£* 

Dr. Adolfas Darnusis. 

giedojo giesmes ir apsilan
kymą užbaigė ateitininkų bei 
tautos himnu. 

Grįžę į Kauną, minėjimo 
dalyviai susirinko į Karininkų 
ramovę. Čia, Ramovės šeimi
ninko mjr. Gedimino Reuto 
globoje, prie organizatorių 
paruoštų vaišių prisiminimais 
dalijosi Damušio bendramin
čiai ir buvę studentai, kai 
kurie vėliau patys tapę profe
soriais — Albertas Jasiulio
nis, Romualdas Baltrušis, Ire
na Eigelienė. Kęstutis Skrups-
kelis, Gediminas Ruzgys, mjr. 
Gediminas Reutas ir kiti. Visi 
pabrėžė prof. Damušio asme
nybes bruožus: kūrybingumą, 
krikščionišką principingumą, 
patriotizmą, drąsą sunkiau
siose situacijose. Visą gyveni
mą jis dirbo Lietuvai. Labai 
įdomiai mirusįjį apibudino jo 
idėjų bendramintė ir darbų 
talkininkė, našlė Jadvyga Da-
mušienė, ištikima ilgo gyveni
mo draugė. Dr. Genovaitė 
Jasiulionienė padeklamavo 
simbolinį Bern. Brazdžionio 
eilėraštį -Ąžuolas". 

Profesorius Adolfas Da
rnusis — asmenybė, kurios 
reikšmė nesibaigia su mirti-

J .Kj . 

.-VA prof Adolfo Damušio kapą Petrašiūnų kapinėse lunko (iš kaires,: Juozas ir Elena Kojeliai. mjr. Gediminas 
Reutas. Karininkų ramovės šeimininkas. Ateitininkų federacijos pirm. Vidas Abraitis. Krikščionių gimdymo 
namu direktorius dr. Kęstutis Stankaras ir kun. Kęstutis Rugevicius. 

Milaknienė (Konkulevičiūtė), panevėžietė, veterinarijos daktare. Antano Milaknio našle (sėdi viduryje 
Vitos ir i . Kiltos1, dukros Vitos ir Albino Markevičių namuose šventė savo 90-ąjį gimta-

:ų Linos ir Manaus, dukters, žento ir svečių, kūnu tarpe buvo Ale ir Edmundas Arbai. 
Pas Markevičius viešintys rašytojai Kazys Saja ir jo žmona Gražina atvežė Halinai iš Lietuvos t au t ines juostas, 
dovanų ir sveikinimų. Halina Milaknienė pasižymi labdaros darbais. 

ĮTEIKTAS 100-ASIS 
VALDOVŲ RŪMŲ 

STATYTOJO 
DIPLOMAS 
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Gabrielė Aušraite. 

LIETUVAITE — PAVYZDINGA MOKSLEIVE 
Praėjusį sekmadienį (lie

pos 13 d., ."Education Today" 
skyriuje}) didžiausiame Čika
gos dienraštyje „The Chicago 
Tribūne"' plačiai aprašoma 
mokslo programa, kuria gali 
pasinaudoti valdiškų gimnazi
jų trečiųjų ir ketvirtųjų metų 
moksleiviai, norintys užsidirb
ti universiteto kreditų ir, bai
gę gimnaziją, turėti daugiau 
galimybių siekti aukštojo 
mokslo. Programa pavadinta 
..The Chicago Public Schools' 
College Bridge", nes iš esmės 
tai ir yra tiltas, palengvinan
tis perėjimą iš gimnazijos 
moksleivio į universiteto ar 
kolegijos studento statusą. 
Šiais, 2003-2004, mokslo me
tais tuo ..tiltu" pasinaudojo 
apie 1.200 moksleivių. 12 Či
kagos ir artimųjų apylinkių 
kolegijų bei universitetų su
daro sąlygas šiems pavyz
dingiems moksleiviams „pasi
varyti į priekį", dar nebaigus 
gimnazijos. Nemaža dalis pa-
sinaudojančių šia programa 
pasirenka DePaul universi
tetą, kuris į programą įsijungė 
nuo 1998 metų. 

Viena tokių darbštuolių 
gimnazisčių, minima straips
nyje, yra lietuvaitė — Gabrie
lė Aušraite (kun. Valdo ir dail. 
Noros Aušrų dukra), septynio
likmetė Jonės College Prep 
gimnazijos trečiokė. Straips
nio autoriui Eric Erickson 
Gabrielė teigusi, kad ši pro
grama jai suteikia progą iš 

ymai. veiklu, visuomenininkai Rita 
\nt.ai.is šoka „Grandyje"; jie taip pat 

tuviškos Šv< M Marijos Gimimo 
I'.irk.' veikla Indrė* Tijūnėlienės nuotraukoje 

ansamhlio rodymo birželio I 1 d 
ont .11 

Valdovų rūmų paramos 
fondas, kaupdamas privačias 
lėšas, kurios skiriamos Val
dovų rūmų atkūrimui, jau 
išraše 100 Valdovų rūmų 
statytoju diplomų. Šimtasis 
Statytojo diplomas buvo Įteik
tas l"AB ..Skala". Garbingi 
Statytoju diplomai įteikiami 
rėmėjams, paaukojusiems 
daugiau kaip 1.000 litų. 

Remdami apie 400 metų 
šalies širdyj'' stovėjusių rūmų 
atkūrimo idėją, Valdovų at
statymą parėmė Lietuos Res
publikos ambasados Rusijos 
Federacijoje darbuotojai. Pas
kutine birželio savaitę Valdo
vu rūmų atkūrimui ambasa
dos darbuotojai paaukojo dau-

anksto susipažinti su kolegi
jos mokslo pasauliu. Straips
nis pailiustruotas vienintele 
nuotrauka, kurioje G. Aušrai
te matoma žygiuojanti DePaul 
universiteto kiemu. 

Kitos aukštojo mokslo ins
titucijos, įsijungusios \ šią 
„College Bridge" programą, 
yra: Chicago State University, 
Loyola University, National-
Louis University (Evanston), 
Nurtheastern Illinois Univer
sity i Chicago). North Park 
University <Chicago>. North-
vvestern University (Chicago), 
Roosevelt University (Chica
go), St. Xavier University 
(Chicago), University of Chi
cago. University of Illinois at 
Chicago: kolegijos — Richard 
J. Daley. Harold Washington 
Colege. Kennedy-King College 
(visos Čikagoje) ir kai kunos 
kitos. 

Lietuviams, ypač neseniai 
į šį kraštą atvykusiems, gim
nazijų moksleiviams verta šia 
programa susidomėti. Minėtų 
universitetų bei kolegijų adre
sus galima rasti telefonų kny
gose arba kompiuteryje. Pa
mokos vyksta savaitės vaka
rais, po reguliarių pamokų 
gimnazijose, tad mokslei
viams susidaro kai kurių ne
patogumų ir prisideda 'ne
mažai darbo, tačiau, norint ką 
pasiekti, reikia truputį pasi
aukoti. 

V.R.P. 

Poetas Marcelijus Martinaitis, dalyvaujant steigėjui dr. .Juozui Kazickui. 
įteikia ..Žalgirio aidai" skautams Kristijonui Faunui ir Danui Kimomui 
premijos ras ta už savanoriška talkininkavimą ir budėjimą paviljone 
..Valdovų rūmų vartai". Jolantos Lukša nuotr. 

giau kaip 1.500 litu. Jiems t,up 
pat buvo išsiųstas Valdovų 
rūmų statytojo diplomas. 

„Užsienyje gyvenančių ir 
dirbančių lietuvių parama 
istoriniam atkūrimo projektui 
yra itin svarbi moraline 
prasme. Taip išreiškiamas 
mūsų visų siekis įamžinti ben
drąsias tautos vertybes", 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773^176-2655; fax. 773^136-6906 

KONTRAKTORIAI IR SUTARTYS 
Vasaros metu, kada šilta, 

daug žmonių daro įvairius 
remontus. Vieni remontuoja 
patys, kiti samdo kontrakto-
rius. Paprastai, kai samdome 
kontraktorius, turime pasira
šyti sutartį. Niekada nesam
dykite remontams kontrak-
torių be sutarties. Nepasiti
kėkite tik, kaip sako, „ant gar
bės žodžio". Kai eina kalba 
apie pinigus ir įvairius dar
bus, paprastai „garbės" žodis 
nieko nereiškia ir jūs galite 
labai nukentėti. Kada pasira
šote sutartį, yra svarbu žinoti 
ir suprasti visus raštus ir 
žodžius, po kuriais pasirašote. 
Paprastai sutartyje yra sura
šoma, kas, kur, kada ir kaip 
atliks sutartą darbą. Sutartis 
turėtų būti aiški, trumpa ir 
joje turi būti išdėstyti visi 
turimi atlikti darbai. 

Prieš pasirašydami sutartį 
žinokite: 

1. Kontraktoriaus pavar
dę, adresą, telefono numerį ir, 
jei to reikalaujama, darbo lei
dimo numerį. Tas viskas turi 
būti įrašyta sutartyje. 

2. Mokėjimų tvarkaraštis 
— kada turėsite mokėti kon-
traktoriui. jei reikia, pagalbi
niams kontraktoriams ir me
džiagų tiekėjams, jei susita
riate, kad jūs jiems mokėsite. 

3. Numatoma darbo pra
džios ir pabaigos data. 

4. Kontraktoriaus įsiparei
gojimas gauti visus reikiamus 
leidimus. 

5. Kaip bus elgiamasi su 
pakeitimais. „Change order" 
— įvairūs pakeitimai, ypač 
kada remontuojamas senas 
namas, gali būti tokių dalykų, 
kad gali reikėti keisti darbo 
planą. Duodamas raštiškas 
leidimas kontraktoriui pada
ryti pakeitimus, įrašytus ori
ginale. Tai gali turėti įtakos 
kainai ir darbo baigimo laikui. 
Kontraktoriai. senų namų 
taisytojai, dažnai reikalauja, 
kad būtų užmokėta už pakei
timus prieš pradedant darbą. 

6. Smulkus sąrašas visų 
medžiagų. įskaitant spalvą, 
kiekį modelį. 

7. Garantijos medžiagoms 
ir atliktam darbui. Kontrak
toriaus ir medžiagų tiekėjų 
pavardės ir adresai turi būti 
pažymėti garantijoje, taip pat. 
kaip ilgai tos garantijos veikia 
ir ar yra laiko ribos ir kokios jos. 

8. Sutartyje turi būti para
šyta, ką kontraktorius atliks 
ir ko neatliks. Pvz., ar aplin
kos išvalymas ir statybos 
šiukšlių išvežimas yra įrašy
tas į kainą. Paprašykite įra
šyti į sutartį „broom clause". 
Tai padaro kontraktorių atsa
kingą už visą išvalymo darbą, 
pasitaikančius medžiagų išlie
jimus ir paliktas dėmes. 

9. Taip pat sutartyje turi 
būti įrašytas ir sakinys apie 
jūsų teisę atšaukti sutartį per 
tris darbo dienas, jei jūs ją 
pasirašėte namuose ar kitoje 
vietoje, kuri nėra to kontrak
toriaus nuolatinė verslo vieta. 

Taip pat kontraktorius 
turi jums duoti dvi sutarties 
atšaukimo formas: vieną pasi
likite sau. kitą pasiųskite kon
traktoriui, jei jums tai reikės 
daryti. Taip pat kontraktorius 
turi duoti jums kopiją pasira
šytos sutarties ir kvitą. Su
tartis ir kvitas turi būti datuo
tas, turi būti įrašyta kontrak
toriaus pavardė, adresas ir pa
aiškinimas teisių sutarties at
šaukimui. Žodiniai pažadai ir
gi turėtų būti įrašyti į sutartį. 

Dažnai žmonės, samdyda
mi kontraktorius. ypač tuos, 
kuriuos pažįsta, nekreipia dė
mesio į įvairias sutartis ir pa
sirašo nežinodami ant ko, ne
perskaitę ir nesusipažinę su 
įvairiais sutarties dalykais. O 
to neturėtumėte daryti, at
minkite, kad biznis yra biznis, 
ar kontraktorius yra draugas 
ar ne. Turite viską, ir smul
kias sutarties raideles, per
skaityti ir ne tik perskaityti, 
bet ir suprasti, ką tai reiškia, 
tik tada pasirašyti. Kitaip 
vietoje gražiai atremontuoto 
namo ar buto. galite turėti 
finansinių nuostolių. 

Naudotasi įvairia legalia 
spausdinta medžiaga. 

APIE PLB SESIJĄ.. 

sake Valdovų rūmų paramos 
fondo direktore Indre Jovai-
šaite. 

Iš viso iki 2003 m. liepos 1 
dienos Valdovų rūmų paramos 
fondas sulaukė paramos iš 
daugiau nei 35.000 rėmėjų. 

Valdovų rūmų paramos 
fondas 

Atkelta iš 3 psl. 
bet kas tinka tiems kraš

tams ir jų vaikams, atrodo. 
kad geresnis lygis negu namuo
se, tas netinka Vakarų kraš
tams. Ir maistas, ir sąlygos, ir 
mes tuo pačiu nenorėtumėm, 
kad toje stovykloje būtų vaikai 
ir iš Vakarų, ir iš Rytų. Dėl to. 
kad turime tokius pamąsty
mus, pastebėjimus ir iš mūsų 
Amerikos bendruomenės žmo
nių, kurie nenorėtų, kad būtu 
vaikai toje pačioje stovykloje, 
kurie kalbėtų rusiškai tar
pusavyje. 

Tiesa, tokių skirtumų nėra 
skautų' stovyklose, į kurias 
atvyksta daugybė vaikų lietu
vių iš viso pasaulio. 

Lietuvos parama išeivijai 
šiuo metu yra apie 2.5 mln. 
litų kasmet. Didžiuma šių lėšų 
skirta paremti ar išlaikyti 20 
užsienyje veikiančių lietuviš
kų mokyklų. Dauguma jų uni
kalios. 0.5 mln. litų skiriama 
Pelesos mokyklos Baltaru
sijoje išlaikymui. Rygos mo
kykla remontuojama ir tiki
masi, kad tai bus gražiausia 
mokykla I^atvijos sostinėje. Bal
trušaičio vardo laukianti mo
kykla Maskvoje bus nugriau
ta, tačiau išsigąsti neverta — į 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo jubiliejaus iškilmes 
atvykęs. Maskvos meras -lurij 
Lužkov pažadėjo, kad per me
tus bus pastatyta nauja lietu

vių mokykla. 
Lietuva apsisprendė išlai

kyti senas tradicijas turinčią 
Hiutenfeldo gimnaziją Vokie
tijoje. Prieš keletą metų tokia 
praktika buvo kritikuota, ko
dėl vaikai iš Lietuvos mokomi 
Vokietijoje, jei pigiau tai at
sieitų Lietuvoje? 

„Laisvosios Europos" radi
jo kalbintas, etnologas Ginta
ras Beresnevičius atkreipė 
dėmesį į tai, kad išeivijų yra: 
senoji išeivija ir naujoji. Senoji 
išeivijos karta baigiasi, o nau
joji nenori būti vadinama išei
vija ir tokia nesijaučia, tad 
naujosios išeivijos uždavinys 
— identifikuotis, atrasti savo 
vardą, suprasti, kas ji tokia yra. 

— Jinai turi atstovauti 
toms idėjoms, kurioms atsto
vavo ir senoji išeivija. 

Tačiau naujoji išeivija ne-
paveldėjo vienos vadinamos 
misijos — atstovauti tautai. O 
kaip naująją išeiviją pavadin
tų pats G. Beresnevičius? 

— Mūsiškai, tiktai reikia 
įsivardint. 

Pasak Beresnevičiaus, nau
joji išeivija neturi krimstis. 
kad jiems kas nors nesiseka, 
nes Lietuva bus su jais, kaip 
buvo su senąja išeivių karta, 
tik svarbu, kad jie save įvar
dintų ir pasakytų, kad dirba 
sau ir mums — Lietuvai. 

Saulius Spurga 
LKH 
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LAIŠKAI KARALIUI MINDAUGUI (UI) 
EGIDIJUS STANCIKAS 

Cleveland — tai aktyviai 
veikiantis ir dirbantis lietuvy
bės židinys. Kiek čia nuosta
bių pažinčių ir bendravimo 
akimirkų. Ir šiandien m u s vis 
dar lydi garbės konsules I. 
Bublienės. D. Puškorienės. dr. 
V. Stankaus, Zalencų šeimos 
ir dėdės Zenono ' ta ip mes jį 
pakrikštijom) veidų šviesos ši
luma ir jų energija. Numanau , 
kad šios energijos pagrindinis 
organizatorius yra kunigas 
Gediminas Kijauskas. Gyve
nom klebonijoj. Varčiau įvai
r iaus ius Cleveland išleistus 
leidinius, knygas. Kiek orga
nizacijų, kiek veiklos. I r vis
kas — tų pačių žmonių 
rūpestis. Klebonijos patalpose 
stebėjau dirbančią N. Kers-
nauskaite. Susikaupusi , neat
sitraukianti nuo darbo stalo 
valandų valandas. Ir t a ip — 
visą gyvenimą. Ir tai — dėl 
lietuvybės išlaikymo. Mindau
gai, Karaliau, tu nesi vienišas 
savosios valstybės kūr ime. 
Kiek daug tokių pasiaukojan
čių sesių ir brolių teko sutikti 
šios kelionės metu. Cleveland 
Lietuvių klubas pilnas įvai
r a u s amžiaus žmonių. Prie 
mūsų prieina trys jaunos mer
ginos. Kalbamės: čia gimu
sios, augusios, ruošiasi važiuoti į 
Pasaulio lietuvių dainų šventę 
Vilniuje. Paklaustos, a r patin
ka lietuviškos dainos, visos 
t rys nušvinta ir uždainuoja 
tr imis balsais nuostabaus gro
žio lietuvišką liaudišką dainą. 
Nutilo klubo t r iukšmas , visi 
klauso. Merginos ne t ik dai
nuoja apie Lietuvą, jos išdainuoja 
pačią Lietuvą. Klausančių 
akys pradeda blizgėti. 

Kiek daug šviesos ir geru
mo, tikiuosi, šiais meta is bus 
išspinduliuota Lietuvoje. Pa
saulio lietuvių damų šventės 
metu, kai iš ilgesiu ir meile 
plakančių širdžių išsilies lie
tuviška daina. Težadinaj i mu
myse, Karaliau, tavo kurian
čią dvasią. 

Dar koncertuojant kituose 
miestuose, mus vis pasiekda
vo priminimai, kad būt inai ir 
kuo greičiau turim nuvykti į 
Rochester. Atvykom tiesiai į 
koncertą. Po sudėtingo skry

džio dar t ruputėl į svaigo 
galva. Prasidėjus koncertui, j i 
ėmė svaigti nuo publikos dė
mesio ir poreikio atverti istori
jos klodus, laiko alsavimą į 
Karal iškos minties ir lietu
viškos sielos gelmę. 

Bendruomenės p i rmi
ninkės B. Litvinienės rūpes
čiu, kelios dienos, praleistos 
Rochester, padovanojo t iek, 
kad būtų pakakę visai kelio
nei. Visų pi rma, tai susit iki
mas su skau tų skautu, tea t ro 
gr imo me i s t ru , aktyviuoju 
visuomenininku ir bičiuliu St. 
Ilgūnu bei jo gražiąja žmona 
Irena. Ilgi, įdomūs pokalbiai 
apie teatrą, praeitį ir ateitį... 
O kiek juoko, geros nuotaikos. 

Mūsų kelionė prie Niagara 
Fa l l s . Ta amžina v a n d e n s 
versmė, t as gamtos s tebuklas , 
lyg krentančiame vandenyje 
girdėtum Dievo balsą... Ką jis 
šiandien byloja? Tikriausiai tą 
patį . ką ir prieš du tūks tan
čius metų, Kristui a te inant į šį 
pasaulį. O ka ip atsiliepia žmo
gus į jo balsą? Ginklų žvange
siu ir kraujo gėlėm an t sniego 
a r smėlio. Kažkada, Karal iau 
Mindaugai, esi pasakęs tokius 
ats iprašymo žodžius: „Atleis
ki t , kad Lietuvos la imėjau 
tiek, kiek siekė mano kalavi
jas.. .". Kris tus pasaulį laimėjo 
savo širdim, savo dvasia, o 
žmogus vis bando laimėti ka
laviju. Vis bando. 

Rochester sužinojom, kad 
prasidėjo Amerikos ir I rako 
karas . Ner imas ir liūdesys gi
m ė širdy. Ne dėl savęs. J u k 
karo nuotaikos niekur nesi
j a u t ė kasdieniame gyvenime. 
Tik per TV. Todėl galima pa
daryti išvadą, kad XXI amžiu
j e kovos būdai išlieka tie patys 
t ik dar žiauresni. Visą karo 
eigą gali stebėti per TV tiesio
giai. Viešumas, demokratija. 
Tik ar tokie dalykai neužmuš 
mumyse paprasčiausio žmo
giško j au t rumo ir dvasingumo. 
be kurio mes būsim dar drą
sesni ir tuo pačiu žiauresni. 
Ta i min tys , kurios neleido 
ilgai užmigti , net varg inant 
kelionei. Vis akyse tie pap
ras t i I rako žmonės, kuriuos 
tiesiogiai paliete mirtis, skaus

mas , padėties bevi l t i škumas ir 
nežinia. Savo mint ies e k r a n e 
mačiau ir tuos j a u n u s , žūs tan
čius Amerikos kareivius, kurių 
niekad nebesu lauks šią aki
mirką dar nieko n e s u p r a n t a n 
tys jų mažamečiai vaikai . Ko
dėl taip? Klausiau Dievo. J i s 
tylėjo. Leido man ir v is iems, 
kam skaudu, atsakyti patiems. 

O mūsų lėktuvas j a u lei
džiasi Bostone. P e r kūną per
bėga į namus grįžimo j a u s 
mas. Bostone yra t a r s i antr iej i 
mano nama i , k u r i u o s e lan
kausi jau ketvir tą kartą . Tai 
poeto Stasio San tva ro n a m a i , 
kuriuose pragyvenau ne vieną 
mėnesį ir pa tyr iau įvair iausių 
įspūdžių. Mus pas i t iko apy
gardos p i rmininkas G in t a r a s 
Čepas. Miestas l auk ia pava
sario, gatvėm ir pa rka i s pra
skrieja ve rč ian t i s su s igūž t i 
š iaurys vėjas. Sk i rs tomės po 
namus : aš — pas Alę San tva-
rienę. Raigardas — pas Aldo
ną ir Norbertą Linger ta ič ius . 
J ų dėka a p l a n k ė m Boston 
Simphony ir i šk lausėm porą 
itin nuostabių koncertų. Mūsų 
koncertas vyko po sekmadie
nio šv. Mišių. Piliečių klube. 
Bendruomenės p i r m i n i n k a s 
Aidas Kupčinskas, p r i s ta tyda
mas koncertinę m ū s ų progra
mą, pajuokavo, kad š iandien 
švęsime tolimojo giminaičio — 
Karal iaus Mindaugo — jubi 
liejų. Visi tą ak imirką pasiju
tome Karal iaus a r t ima i s šei
mos nariais , o po koncerto įvy
ko karal iška puota. A. San tva-
rienė. S. Šat ienė. I. Nenort ie-
nė, D. Val iukėnai tė . L. Dum
čienė. I. Daras iene bei V. Gal
dikienė — pavogė mus iš ger
bėjų rato ir pakvietė į resto
raną. Laikas grei t bėgo į prie
kį, o širdy vis augo ner imas . . . 
P u t n a m seselių v i enuo lyne . 
„Neringos" stovyklos rėmimo 
proga, rodysiu savo mono 
spektal į „...ir r e ik ia ei t i . . ." 
iJudo išdavystės monologas). 
Per tr is dienas reikia sukur t i 
erdvę, dekoraci jas , apšvie t i 
mą, rūbus... Per tris dienas vie
nuolynas tu r i virs t i t e a t ru , ku
r iame J u d a s žmonių akivaiz
doje dar kartą išgyvens savo isto
riją, žmogaus kančios istoriją. 

Vienuolyno vyresnioji se
selė Paulė, tas gerumo ir orga
nizuotumo įs ikūni j imas , per 
visą laiką nepasakius i nei kar
to „ne". Tik šypsena ir t a pat i 
frazė: „Gerai, tuoj bus". Dirbo 
visos: ir seselė Eugenija , ir se
selė Palmyra, ir seselė J u d i t a . 
Ir net specialiai iš Čikagos ta 
proga atskr idęs Nerijus Šme-
r a u s k a s . Vienuolyno r e g u l a 
laikinai buvo sugr iau ta . Visi, 
kas savo fizine jėga , kas mal
da , dirbo spek tak l io l abu i . 
Vienuolynas padovanojo uni
kalią kūrybos gal imybę. Sek
madienio rytą lijo. seseles mel
dėsi. Meldžiausi ir aš . kad pa
sisektų, kad viskas gerai pra
eitų, kad žmonėms būtų su
p ran tama ir įdomu. J u k d a u g 
ką spektaklyje reikėjo pa
keisti, naujai pr i ta ikyt i . 

Mintys vis d a r blaškėsi po 
lietingą ir sielą geliantį orą, o 

šios akcijos komisijos pirmi
ninkė Aldona P rapuo leny tė 
sutikinėjo ir sodino pirmuo
sius žiūrovus. Pr is i r inko pilna 
salė, net stovinčių buvo. Žiū
rovų gerokai per 100. Spek
takl is prasidėjo. Nepajutau , 
kaip greit jis ir baigėsi. Gir
dėjau plojimus, sveikinimo 
žodžius. įvairius bendravimo 
garsus. Pajutau, kaip užplūsta 
nuovargis. Visų bendrom pas
tangom pavyko padaryt i dau
giau nei tikėjausi. Liko prisi
minimų šiluma, nuotraukos ir 
A. Kupčinsko profesionaliai 
išleista programėlė. 

O koncertų t va rka šaukia 
toliau. Išvakarėse mano mono 
spektaklio, turėjome koncertą 
Hartforde. Edvinas Giedrimas 
supažindino su miestu, aplan
kėme New Haven ir Yale uni
vers i te tus , sus ipaž inom su 
Elona Vaišniene. Bevaikštant 
po nuostabų parka , apie kurį 
ne kartą teko ska i ty t i , su
skambo vienos bažnyčios var
pai, jų skambesį pagavo kitos, 
jam atsiliepė trečios. Ši varpų 
skambesio estafetė tęsėsi apie 
15 minučių. Dieviškas išgy
venimas, bet ir j is praėjo... 
Mes jau skrendam į Vašing
toną. O Vašingtone žydi vyš
nios... Koks grožis. Lietuvos 
ambasados darbuotojas Mari
jus Petrušonis sutiko organi
zuoti tavo, Karal iau Mindau
gai, jubiliejinį koncertą, nes 
prieš tai planavusi Baltimorės 
LB, kaip ir Worces ter LB. 
nesusiorganizavo ir Karal iaus 
Mindaugo karūnavimo jubilie
jaus šventimo bei paminėjimo 
atsisakė. 

Senoji mūsų ambasada . 
Kiek skaityta, kiek girdėta. 
Ambasadorius Vygaudas Ušac-
kas sutinka mus . Ambasadoje 
dirba jauni , energingi žmonės, 
taip ir turi būt i . nes darbo 
daug. Pats ambasador ius irgi 
visur suspėjantis, viskuo besi
domintis žmogus. Išvakarėse, 
prieš s u s k a m b a n t tavo žo
džiui. Karal iau, ambasadoje 
lankėsi 50 l ietuviško grožio 
princesių iš skirt ingų Ameri
kos valstijų. Visos kar tu paso
dino vyšnią. Rytojaus dieną — 
stebuklas . T ikr iaus ia i tavo. 
Karaliau, garbei, tavo atvyki
mo proga ši, v a k a r pasodinta 
vyšnia, pasipuošė baltų žiedų 
karūna ir, ta ip išsidabinusi. 
visus svečius prie vartų pasi-
tikinėjo... Koncertą pradėjo ir 
užbaigė pats ambasador ius V. 
Ušackas. 

Amerikos istorijoje buvo 
trys sostinės. Jose ir lankaisi. 
Lietuvos Kara l i au , užbaig
damas didžiąją savo jubiliejinę 
kelionę. Vašingtonas — ne tik 
žydinčios vyšnios, tai Baltieji 
rūmai, valstybės pasta ta i ir 
įstaigos, muziejų rūmai . Kapi
tolijus... Visa ta ip didinga TV 
ekrane, o taip žemiška ir laiko 
pažeidžiama realybėje. 

Gyvenome pas jauną stu
dentą Gytį Vygantą senajame 
Georgetovvn. Gimęs ir augęs 
Čikagoje, gražiai kalba lietu
viškai, skaito lietuvišką spau
dą. Vieną rytą į mus jis krei

pėsi „broliai". Mane ne t šiur
pas nupur tė , ka ip giliai lietu
viškai tai nuskambėjo. . . 

Arlingtono kapinės . Kuk
lūs prezidento J . F . Kennedy ir 
brolio Robert kapai . Tik ženk
las, kad buvo žmogus. Balt i 
kryželiai eilėmis nus idr iekia į 
pakalnę. . . Arlington kap inės , 
žydint vyšnioms ir magnoli
joms... Su „Laisvosios Euro
pos" radijo žurnal is te Asta Ba
nionyte vėlų vakarą lankome 
istorines vietas: Washington , 
Roosevelt, Lincoln, Jefferson 
ir kitų prezidentų pamink lus . 
Ta nakt is išliks i lgam a tmin
ty. 

New York — visų, keliau
jančių po Ameriką, svajonių 
miestas . J šį miestą a tvykau 
antrą kartą . Kiek d a u g pasi
keitimų po t ragiškų rugsėjo 11 
dienos įvykių. Ta rp New York 
dangora iž ių sk ra ido savyje 
skausmą slopinantys skersvė
ja i . Tragedijos vieta ap tver ta . 
Ant tvoros — nuot raukos , vie
na, ki ta puokštė . Aplink — 
miesto ūžesys, o čia — spen
gianti tyla. Tyla, kur i slegia... 
Vėjo pa l ies ta , me ta lo tvora 
sužvanga , t a r s i paga lbos 
klyksmas ir vėl — tylu. Bepro
tiška beprasmybė. I r šią aki
mirką kažkas kažkur kažkie
no likimą kažka ip apsp ren 
džia... O New York gyvena 
savo gyvenimą. Dieną — vie
naip, naktį — kitaip. Penktoji 
Avenue, Broadvvay, T i m e 
skveras . Kiniečių, Mažosios 
Italijos rajonai, Wall S t ree t ir 
Laisvės s tatula . . . Kiek meno, 
kultūros vertybių. Pusę gyve
nimo ga lė tum praleist i Metro
politan museum, bet gali skir
ti tik dvi va landas . G r a u d u i r 
gaila. J e i galėčiau ap lankyt i 
nors kas trečią New York esantį 
teatrą ir pamatyt i ta i , ką n e t 
sapne sunku susapnuoti . . . O 
Šv. Patr iko bažnyčia. O nesi
baigiantis Manha t t an . . . 

Lietuvių Bendruomenė ne
beturi savo n a m ų Brooklyne. 
Pranc i škona i pas i s t engė . . . 
Mūsų koncertas vyko Union 
Congregational bažnyčios sa
lėje. Į nuoš i rdų LB p i rmi 
ninkės dr. Giedrės Kumpika i -
tės kvietimą atsil iepė t ik apie 
50 žmonių, nors salė galėjo 
sutalpinti daug daugiau . Bet , 
ne dalyvių kiekis nulemia kon
certo re ikal ingumą ir sėkmę. 
Nesibaigiančios diskusijos su 
dr. Giedre Kumpika i t e apie 
l i teratūrą, ku l tūrą ir l ietuvybę 
New Yorke. Vizitas Lietuvos 
gene ra l i n i ame k o n s u l a t e ir 
Lietuvos Jungt in ių Tau tų mi
sijoj, esančioj 5 gatvėje, pažin
tis su gen. konsulu Mindaugu 
Butkumi bei misijos ambasa 
doriumi dr. Gediminu Šerkš 
niu, jų darbo grupėmis . įvai
riausi įspūdžiai, r a ižan tys n e 
sibaigiančias atminties erdves... 

Philadelphia. Mus pasi t iko 
pats JAV kraš to Lietuvių Ben
druomenės p i rmininkas Algi
man ta s Gečys. Apsukę r a t ą 
per bundant į sekmadieniui ir 
pavasariui miestą, nuvykome 
į lietuvių parapiją, k u r mūsų 
laukė Philadelphijos LB pir-
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Paminklas karal iui Mindaugui . at idengtas jo karūnavimo 750 m. sukak
ties proga Lietuvos sostinėje. A. Sabaliausko (Elta) nuotr. 

min inkas V y t a u t a s Bagdona
vičius, viską p a r u o š u s i kon
cer tui Teresė Gečiene , a tsa
k inga už kultūrą ir dar už daugy
bę reikalų bendruomenė je . 

P h i l a d e l p h i j a — pirmoji 
Amer ikos s o s t i n ė , p i rmųjų 
l ietuvių e m i g r a n t ų kelio galas 
ir vil t is. Ph i l ade lph i a — pas
ku t in i s mūsų k o n c e r t a s Ame
rikos l ietuvių b e n d r u o m e n ė s e . 
Visi — ir maž i , ir dideli , ir 
j a u n i , ir žili. ku r ių buvo pilna 
salė — iškėlėm Tavo. Kara
liau, k a r ū n ą virš savo gyveni
mų, tv i r ta i pa s i ryždami nueiti 
vals tybės k ū r i m o kelią. Kišk 
daug j a u n ų žmonių. . . Nepa
miršiu tų j a u n ų veidų. dar . 
rodos, ta ip nesen ia i a tvykus ių 
iš Lietuvos, k u r i e tą sekma
dienį giedojo bažnyčios chore. 
vėliau buvo m ū s ų koncer te ir 
dainavo k a r t u su m u m i s . Po to 
iki vėlyvo v a k a r o r epe t avo 
l iaudies šok ius , ruošdamies i 
Pasaul io l ietuvių da inų šven
tei Vilniuje. 

K o n c e r t a s b a i g ė s i . įspū
džiai rimo, žmonės išs iskirs to. 
Paž in t inė eksku r s i j a po Phila
de lph ia su T e r e s e ir Algi
m a n t u Gečais , v i e šnage jų jau
k iuose n a m u o s e . Ryt 
kelionė į L ie tuva . Visa sekma
dienio dieną švie tė sau le , kve
pėjo vyšnių ir magnoli jų žio
dai , paukščia i suokė savo gies-
mes. P a v a s a r i s šoko svaigi
nant į šokį, o k i tos dienos ry
tas mus pas i t iko s toru sniego 
s luoksniu ir b a l t u m u . Tarsi 
naujas ir tušč ias popier iaus 
l a p a s , į kur į r a š y s i m o j au 

ki tus žodžius. Viskas šiame 
gyvenime prae ina . Praėjo ir ši 
mu.-ų kelionės pasaka . Praėjo 
laike, bet nesibaigė mumyse. 
U ž ta i ačiū v i s iems . Už 
bendrystę , d raugys tę ir supra
timą nuoširdžiai dėkoju Ame
rikos Lietuvių Bendruomenei . 
Kul tūros ta ryba i , jos pirmi
ninkei Marijai Remienei, visų 
bendruomenių p i rmininkams, 
o rganiza tor iams , visiems, mus 
p r i ėmus iems savo namuose, 
visiems, su kur ia is kar tu ke
liavom, bendravom, susibičiu-
liavom ir sus idraugavom. Dė
koju k i e k v i e n a m kelionėj 
su t ik t am broliui ir sesei, kurių 
pavardžių ir išgyventų įspū
džių čia nepaminėjau . Visi įs
pūdžiai ir pr is iminimai gyvi 
mano šerdyje. O ji visad su manim. 

Tavo ir m a n o Karūna 

Kara l iau , j a u praeity 20 
Amerikos miestų, jau iš pra
eities į m u s žvelgia įspūdžiai 
ir pa t i r t i s . Iš kiekvieno miesto 
b e n d r u o m e n ė s gyviausio ir 
gražiausio vyksmo ėmiau po 
gintaro akmenėlį ir lipdžiau 
čia t r a s to s Lie tuvos kon-

s. j spaudes paskutinį ak
meni - ! mozaiką pastebė
j a u , kad š i apus ir anapus 
Atlanto esančių Lietuvų kon-

i su t ampa . Yra viena Lie-
i šgyvenant i tavo. Ka-

rahau Mindauga i , didžiosios 
kūrybos laikus. Tu. Karaliau, 

pasipuošei savo karūna. 
Tikiu ir l inkiu, kad ja pa
sipuošimo ir mes. Pabaiga 

Savo laidose ne sykį kal
bėjome apie socialinius per
mainų sunkumus, kai iki šiol 
vienokia tvarka bendravę, tar
kime. Lenkijos ir Ukrainos pa
sienio zonų gyventojai. įsiga
liojus Europos Sąjungos rei
kalavimams, turės prisitaikyti 
prie kur kas griežtesnių apri
bojimų. LE radijo žinių sky
riaus korespondentas Brefnis 
Oururkas pasidomėjo specia
listų nuomonėmis apie tai ir 
jau egzistuojančiais sprendi
mais. 

Šengeno režimas, pavadin
tas pagal Olandijos pajūrio 
kurortą, kuriame pasirašyta 
Europos Sąjungos sienų sutar
tis, numato neribojamą žmo
nių ir prekių judėjimą Eu
ropos Sąjungos ribose, bet už 
tai įvažiavimas Į t a s ribas 
smarkiai sugriežt intas . Tiek 
Europos Sąjungos piliečiai. 

t iek sykį. prieš kirsdami išo
rinę Sąjungos sieną, griežtai 
patikrinti atvykėliai, gali iš 
Švedijos pakraščių nekliudo
mi nusigauti iki pat Sicilijos. 
T a s pats galios ir būsimų 
sąjungos narių piliečiams. Bet 
kas nutiks su gyventojais tų 
valstybių, ties kuriomis atsi
durs išorinė Europos Sąjungos 
siena? Ką daryti lenkams, ku
rie gyvena Baltarusijos pasie
nyje, ir bal tarus iams, kurie 
gyvena Lenkijos pusėje, ir yra 
įpratę palyginti nesunkia i 
sieną k i r s t i 9 

Europos Komisijos atsto
vas spaudai Diego de Ocheda 
pripažįsta, kad. Šengeno su
tart ies reikalavimus pri imant , 
naujoms valstybėms t e n k a 
pasverti daug busimos naujos 
periferijos - Pabaltijo. Lenki
jos, Vengrijos. Slovakijos, 
Slovėnijos - aspektų: 

KAIP SPRĘSTI SUSISIEKIMO EUROPOJE PROBLEMAS 

, ,Būtina sude r in t i abiejų 
pusių i n t e r e sus : tų. k u r i e 
gyvena arti sienos, ta ip pa t tų 
šalių, kurios a t s idu r s pr ie pat 
Europos Sąjungos. D r a u g e 
reikia a t s ižve lg t i ir į visų 
likusių Europos Sąjungos 
piliečių in teresus . Nepamirš 
kime, kad būtent Šengeno dė
ka Sąjungos viduje t u r ime ne
ribotą žmonių judėj imo lais
vę". — sako Ocheda. 

Kalbėdamas apie Europos 
Sąjungos piliečių i n t e r e s u s . 
Ocheda tur i omeny grėsme;-, 
nuo kurių Šengeno reikalavi
mai sąjungą saugo: neteisėto 
imigrantų s r au to , narkot ikų 
kontrabandos, nusikal tė l ių ir 
teroristų pavojaus. 

Čia pat Damien Popol. imi
gracijos klausimų special is tas 

iš Ženevos, primena, kad Šen
geno sienų p a s i s t ū m i m a s . 
ypač Rusijos link. tampa karš
ta politine bulve: „Tai paju
tome Eviane vykusiame G-8 
suvažiavime bei Europos 
Sąjungos ir Rusijos suvažiav
ime Peterburge. Vienas Ru
sijos prezidento Vladimir 
Putin prašymų buvo suteikti 
Rusijos pil iečiams teisę j 
Europą keliauti be vizų", — 
sako Popol. pr idurdamas, kad 
tokj Rusijos prašymą itin 
skatina būsimas naujas Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos statu
sas, su kuriuo Maskva galbūt 
neįstengia susi taikyti ir dėl 
istorinių aplinkybių. 

Popol įžiūri panašų sunku 
mą kitame geografiniame 
rajone — Rumunija ir Bul

garija Europos Sąjungos na
rėmis tikisi tapt i tik 2007-ai-
siais. Iki to meto Šengeno sie
na kur kas griežčiau, negu iki 
šiol. a t s k i r s Rumuni ją nuo 
Vengrijos. Rumunijoje gyvena 
itin gausi vengrų b e n d r u o 
mene, kuriai bus sunkiau va
žinėti j Vengriją. 

Anali t ikas iš Varšuvos Po
litinių tyrimų inst i tu to Anįon 
Kaminski pasisako už tai , kad 
butų išvengta naujo Europos 
padalijimo. Kalbėdamas apie 
Lenkijos-Baltarusijos pasienį, 
Kaminski užsimena, kaip to 
vengiama čia: „ S t e n g i a m ė s 
pas i rūpint i , kad ar t i s ienos 
gyvenantys žmones galėtų ją 
nesunkia i k i rs t i . S v a r s t o m e 
galimybę ir. pavyzdžiui. Bal ta
rusijos vers l in inkams, moksli

n inkams ir k i t i ems , kurio pa 
laiko glaudų ryšj su Lenkijos 
įstaigomis, su t e ik t i , t a rk ime , 
d a u g k a r t i n e s v i z a s 10-čiai 
metų. Gerbdami Šengeno rei
k a l a v i m u s , s t e n g i a m o s iš-
vengti s a n d a r a u s sienos už
darymo, kad t a r p Lenkijos ir 
jos ryt inių k a i m y n ų neats i -
rastų ska ldan t i r iba". sako 
Kaminski . 

Apie ga l imybes išsaugoti 
daba r t inę pas ien io žmonių gy
venseną p a s a k o j a Ulr ika 
Brandi iš Zalcburgo Umver-
siteto Austrijoje: 

„Galbūt į m a n o m a s u d 
dvišales s u t a r t i s , kokios -
rytos t a rp Europos Sąjungos 
na rės Austri jos ir sąjungai ne
pr iklausančios Šveicarijos boi 
ki tų ša l ių . Tok ios s u t a r t y s 
apimtų tik t a m t ik ra -ienos 
ruožą". — sako Brand i 

Lenkijos vy r i ausybė keti-

no nuo siu metų liepos pirmos 
įvesti Šengeno vizos reikala

is Bal tarusi ja i . Rusijai ir 
Ukra ina i , bet. šių valstybių 
prašymu, vizų režimą atidėjo 

alio. 
Europos Komisijos atsto

vas spaudai Ocheda vykusiu 
problemos sprendimo pawz-

i Kal iningrado atveji: 
„Ka lini n grado pavyzdys 

labai geras. CSa tvarka 
turės pasikeisti , bet Lie

tuva. Rusijos Federacija i rEu-
ropos Sąjunga įstengė susitar-

• s ėkminga i įgyvendinti 
: vietai pritaikytą 

režimą, kuris įgalins nuolat 
šias s ienas ker tančius žmones 
gyventi ta ip ir toliau, nopajun-
tant pe rma inos" . — sako 
Europos Komisijos atstovas. 

Parį Andr ius Kunčiną 
"I..: i-\osios Europos" 

radijas 
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Siūlo darbą J 

Pro Care a«enc\ 
Vv'e are looking for bnglish speaking 

nannies. earegivers, housekeepers. We 
have live-in or eome & go HT/PT posi-

tions. Please call: 847-391-4164. 

V e n successful hair salon in Palos 
Park is looking for ambitious hair 

styiists. Stop in at 13002 S. 
LaGrange Road to fili out an 

application or 
call 630-362-3809 for an interview. 

,303 TAXF 
Reikalingi taksi vairuotojai su 

minimalia anglų kalba. 
Apmokome. Atlyginimas nuo 
$500 (per savaitę) ir didesnis. 

Tel. 847-368-8914; 
847-366-9783. Jurijus, arba 

atvykti 709 N. Main St., Mount 
Prospect. IL. 60056. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

Skambinti po 6 v.v., 
tel. 815-439-0037. 

Siūlo keliauti 
Kentas ir vėl visus kviečia praleisti 
savaitgalius prie Niagaros krioklio. 

Pagal atskirą susitarimą, galimos keliones 
į Niujorką. Majamį ir net po visą 

Amerika Informacija ir registracija 
tel. 708-598-2162 arba 708-259-9552. 

South Chicago Area Tankvvash is 
looking foir a full time tank cleaner. 

No experience necessary. Mušt be able 
to speak English. Starting pay S9 per 

hour with 100% paid health insurance. 
Call Cathie at 877-326-8726. 

Dalias In-Home Care Agen. 
Inc. {darbiname senelių ar 

vaikų priežiūroje, namų valyme. 
Tel. 773-247-6129 arba 

312-371-4445. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL C A R E 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Slaugos paslaugos 

Pri imame gyvent i žmogų su mai
tinimu, p r i ež iū ra a r b a s lauga . 

Geros sąlygos, rūpestinga 
priežiūra, žema kaina. 

Tel. 773-259-9780, L o r e t a . 
Gal ima pal ik t i ž inu tę . 

Nebrangiai priimsime gyventi 1-2 
senyvo amžiaus žmones su negalia 
nuosavame, erdviame name. Rimta 

šeima rūpinsis jumis. Geras, šviežias 
maistas, visur ir visada transportas. 

Oak Lavvn. Tel. 773-590-3208. 

MrAŽHBnBTA '.TEATRU, 
4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

SICENT THSOTANCE AGBMCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 * 708^*22-3922 
DRACDIMO AGENTAI 

KEPYKLA IR DELIKATESĄ! 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — ,,catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen-

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

CAROLINA ĮANITORIAL, Inc. 
1 -708-8378904 
Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučiu kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 

LEONID 
2881 N MiKvaukee 

1-773-39S-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

IVA 
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

NIKĄ 
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angl iškai 
3 4 1 1 N . Pulask i 
Senel iai , vaikai 

TERESA 
1 773 545 3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 W Betmont , Chicago, IL 

MARINA 
1 847 329 0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namu, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratesimas • "a id 
to tax payer" mformaci|a del taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

HALINA 
1 708 453 5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
įvairūs darbai 

CHEPOVS 
Oomestic Agency, Ine 

1 847 803 6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

Kviečiame moteris darbams pi lnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui Mokame grynais 
kiekviena diena 
M i n u t e M a i d 7562 N Mįtvvaukee, 
Ch icago , IL 6 0 6 3 1 1 8 4 7 6 4 7 
0433 Kalbame ir rusiškai Klausti 
Jurijaus arba Leon ido 

DRAUGO biuletenis 

TTJROUS 
773-585-9500 • F A X 773->85-8284 

vardas. 

pavarde. 

ad'*s3S_ 

miestas-

tėte) — 

MAHO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Sųskite paitu arta taksu 
DRALGAS 

4545 W 63rd St 
Chicago. !L 6C629 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

..siding", atliekami cemento. 
..plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed. insured, bortded" 

Skambinti Sigitui. 
tel. 773-767-1929. 

Nugriauname garažus , porčius. 
dekus. Išgriauname vidaus 
sienas. Išvežame šiukšles. 

Perkraustome. 
Tel. 773-931-5134: 

630-654-1024. 

MONUMENTAI, CONSTRUCTION 
INC. Geriausios kainos ir kvalifikuotas 
darbas. Nuujų ir senų grindų instalia

vimas, šlifavimas ir dažymas. Yra 
draudimas. Nemokamas įvertinimas. 

Tei. 773-386-2096. 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažvmas— 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 

contractor CONSTRUCT MOH 
ZiL 

3 1 2 - 3 8 8 - 8 0 8 8 ; 
3 1 2 - 4 9 3 - 8 0 8 8 

A & S 24 HRS, 7 DAYS 
773^31-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits", ..deckV", ..gutters".plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas. 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Siūlo išnuomoti 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

1 mieg. butas 67 & "VVhipple 
apyl. $415 į mėn. + „security" 

Tel. 773-434-4543 

Išnuomojamas naujai dekoruotas, 
modernus 2 mieg. butas su virtuvės 

įranga, oro vėsintuvu, vyresnio 
amžiaus žmonėms (kaina su nuo

laida), 66 PI. ir Marąuette Rd. 
Tel. 708-656-6599. 
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VILNIUS 2003 
SKRYDŽIAI FINNAIR 

ir kitomis oro iinijomis iŠ įvairių JAV miestų. 
Grupės ir pavieniai keliautojai 

PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

s 

40-24 23Stb Street 
Douglaston, NY 11363 

Tei. 718-423-6161 1-800-77-VYTlS 
Fax. 718-423-3979 

E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web s'rte: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencyiar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: broneb@aol.com 
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Ii! PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIŲ VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

!r3 
Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos g 

rinkinyje arba atskirai po viena. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISE IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 

atefagjgja'gMajBJSiaiBe^ 

SIUNČIAME LAIVU IR AIR CARGCT.. 
*., LIETUVA, LATVUA, ESTUA, BALTARUSIJA, KARALIAUČIAUS SRITIS 

IŠSIUNČIAME KAS SAVAITE 

^ g ATLANTA 
Jk m txpressCorp. 
^™ PARUOŠIAME IŠKVIETIMUS vizos PRATESIMUŜ  
7 0 8 - 5 9 9 - 9 B 8 0 8 8 0 1 78 Th Ave BR»DGEV1EW,1L 6045^ 
7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 5719 vV. 71 st Str, CHICAGO, IL 60629 

Parduodu Dodge Neon". 2000 metų 
pabaigos, raudonos spalvos. 

labai gerame stovyje. Laikytas gara/e 
Pravažiuota 38.000 mylių. 

Kama $7.000. 
Tel. 630-323-0533. Irena. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 VV. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ,.lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

STATE FARM INSURANCE 
ALTTJMM JU \Y\R>\EIK\T08 

IR (JYVYBĖS DRAUDfVttSi 
Agentas Frank Zapohs ir Otf. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai". 

F R A N K ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Kirpėjų paslaugos 

K I R P Ė J A , turint] didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

atlieka chemini sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649. Regina 

Kraustymosi paslaugos 

MOVIM; 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

GznMiK. 

SOlOO , * * < " 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
' Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
" Pirkimas 
* Pardavimas j 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Z 

I f fflttf*. 

G**M~ Accent 
Hocaefiaders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-0120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKLNAS 
Profesionaliai ir sąžiniagai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemie-. 

GREIT PARDUODA 

-Rl Landmark 
preperties g 

Bus. 773-229-8761 
Pes. 708^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 830-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

O*^ 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mafc 773854-7820 
Hu\: 708-361-9618 

K-mail: 
d.i.mayery worldnet.att.net 
DANA Š Č E R B A I I K MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnenuesčiuose, kreipkitės Į 
DANUTĘ MAYKR Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 19X6 m. 
Nuosavybių Įkainavimas veltui. 

Draudimo paslaugos 

STATE FARM INSURANCE! 
DRAUDIMAI » 

Automobilio, r.amų. I 
g vybės ir sveikatos I 

Agente Barbara Murray I 
Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai I 
5710 VV. 95 St.. Oak Lavvn, IL I 

708-423-5900 I 

Drake 
Did 

lt Again! 

5 S P'ossect. ClarenOon 
•: 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipėtės 

Drake ReaRor 

Teikiu paslaugas parrj'jodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą.Veltui 
įkainoju nekilnoiamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant f inansinę paskolą. 

D'FLARERTY REALTOHS 
& 3U1LDERS, Inc. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČiENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonavicius@home.com 

Lolita Rasimaviciute 
REALTOR 

4705 S. CHbert Ave. 
LaGrange, IL 60525 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę, 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 

Tel. 708 612 8573 mob. 
E-mail: loiita.rasirna@century21.com 
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DIAL NOVO &įL\ 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in cemfort and con-
venience. Economy Extra, our nevv class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three ciasses has been nevvly 
designed and features an individual video sereen. Of course, the sense of well being you'il 
feel when flying on this sophisticated nevv aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. It's also the result of an enhanced qualrty of service youll 
find only on SAS.To ftnd out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian 

http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencyiar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worldnet.att.net
mailto:jonavicius@home.com
mailto:loiita.rasirna@century21.com
http://www.scandinavian.net


Mokslo aukštumų siekia rekordinis skaičius Lietuvos j aun imo 
Atkel ta iš 1 psl . 

Skaičiavimai rodo, kad sta
tistinio pirmoko tikėtina bendra 
mokymosi t rukmė per metus 
pailgėjo nuo 14 iki 15 metų. 
2002 m. rudenį aukštųjų mo
kyklų studentais tapo 70 proc. 
vidurinių mokyklų abiturientų 
(2001 m. — 65 proc.), 27 proc. 
aukštesniųjų ir 5 proc. pro

fesinių mokyklų absolventų. 
2002-2003 mokslo meta i s . 

palyginti su 2001-2002 m. m., į 
bakalauro ir magistro studijas 
priimta 1,700 daugiau, o į rezi-
dentūros ir doktorantūros studi
jas — 2.6 karto daugiau studen
tų. 

Sta t is t ikos d e p a r t a m e n t o 
leidinyje „Švie t imas" pi rmą 

kar tą skelbiami duomenys apie 
nuotolinių (distancinių) studijų 
plėtrą Lietuvoje. 2001-2002 m. 
3 kolegijose ir 8 universitetuose 
buvo įsteigtas 21 nuotolinio mo
kymo centras arba klasė, juose 
pagal specialias programas mo
kėsi 1,658 s tudentai , kvalifika
ciją tobulino 217 dėstytojų ir 
1,259 ūkio darbuotojai. 
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Seimo vadovas apkalt ino par lamenta rą t au tu ki rš inimu 
Atkel ta iš 1 psl . 

Tačiau Seimo pirmininkas 
mano, kad, puoselėdamas to
kias viltis, P. Gražulis „klysta". 
„Parlamentaras neturi ypatin
gų įgaliojimų visuomenės atžvil
giu, jis turi vieną pareigą — tar
nauti visuomenei. Jam taip pat 
galioja visi įstatymai, visos tei
sinės normos jo atžvilgiu taiko
mos be išimčių", pabrėžė A. 
Paulauskas, pridūręs, kad Sei
mo narys „visada turi demonst
ruoti savo pagarbą įstatymui". 

P. Gražulis čečėnų svetainę 
internete laiko žiniasklaidos 
priemone, kurią galima uždary
ti tik teismo sprendimu. Par
lamentaras tarnybinę stotį savo 
kambaryje Seimo viešbutyje 

įkurdino šią savaitę, tačiau iki 
penktadienio ryto čečėnų sve
tainės darbo nepavyko a tnau
jinti , nes ketvirtadienį vakare 
vėl dingo ryšys. 

Kaip sakė Seimo nario bute 
tarnybinę stotį pas ta tęs bend
rovės „Elneta" direktorius Ri
mantas Pašys, gedimas buvo 
užregistruotas, ir vėl laukiama 
atvykstant „Lietuvos telekomo" 
specialistų. 

Ryšys buvo dingęs ir trečia
dienį vakare, tačiau ketvir tadie
nį į Seimo viešbutį atvykę „Lie
tuvos telekomo" technikai nus
ta tė gedimą ir a tkūrė ryšį. 

P. Gražulis tuomet teigė, jog 
ryšys nutruko, kažkam nukir
pus telefono laidus Seimo vieš

butyje. Pa r l amenta ras paprašė 
generalinį prokurorą ir policijos 
generalinį komisarą išsiaiškin
ti, kas nukirpo laidus. 

Šiuo metu „Kavkaz-Centr" 
in terneto svetainė „www.kav-
kazcenter.com" skelbia, jog sve
ta inė yra laikinai neprieinama, 
nes birželio 20 dieną Lietuvos 
Vals tybės s augumo departa
mento (VSD) pareigūnai konfis
kavo tarnybinę stotį. 

VSD general in io direkto
r iaus pavaduotojas Arvydas 
Pocius Seime teigė, jog svetainė 
užda ry ta , gavus eksper to iš
vadas , jog interneto svetainėje 
buvo p la t inama terorizmą pro
paguojanti ir t au t inę nesantai
ką kurs tan t i informacija. 

Sprogimas „Ukmergės gelžbetonyje" — 
ne pirmas pavojingas įvykis gamykloje 

Atke l ta iš 1 psl . 
Per sprogimą žuvo 49 metų 

įmonės suvirintojas Rimantas 
Kanys, 12 darbininkų sužalota 
— 4 iš jų sveikatos būklė labai 
sunki. 

Pirminiais duomenimis. 

gamykloje sprogo pen tano dujų 
ir oro mišinys Ikiteisminį tyri
mą atl iekantys pareigūnai kol 
kas a tmeta tyčinio sprogdinimo 
prielaidą. 

Bendrovė „Ukmergės gelž
betonis" patirtų nuostolių da r 

nesuskaičiavo. Manoma, kad jie 
siekia 1.5 mln. litų. Apdraustas j 
buvo t ik vienas įrenginys ir dar
buotojai. Sprogimo visiškai su
niokotame padalinyje buvo pa
g a m i n a m a maždaug 70 proc. 
visos bendrovės produkcijos. 

Žymus krepšininkas p ra rado lošimų pr iežiūros pare igūno postą 
Atke l ta iš 1 ps l . 
pareigūno vardą, Sumažino mū
sų įstaigos autoritetą", sakė Č. 
Blažys. Pirmininko teigimu, ko
misijos nariai prarado pasitikė
jimą S. Jovaiša, todėl dar ket
virtadienį Č. Blažys uždraudė 
jam dirbti su slapta informacija. 

Valstybinės lošimų priežiū
ros komisijos prašymu STT ir 
VTEK S. Jovaišos veiksmus 
pradėjo tirti tada, kai Lietuvos 
televizijos laidos „Pinigų karta" 
kūrėjai parodė įrašą, kuriame 

S. Jovaiša ir uostamiesčio vers
lininkas tariasi dėl „pagalbos" 
išvengiant nemalonumų. Tyri
mo metu S. Jovaiša ir bendrovės 
„Ratas" d i rek tor ius A r t ū r a s 
Saulius Pocius patvirt ino, kad 
vaizdajuostėje įrašyto pokalbio 
turinys iš esmės a t i t inka t a r p jų 
įvykusio pokalbio turinį. Tačiau 
S. Jovaiša neigė prašęs kyšio. 

Ir VTEK. ir STT nusprendė, 
jog nėra duomenų, kad S. Jovai
ša iš verslininko reikalavo ky
šio. Tačiau VTEK atkre ipė dė

mesį, kad S. Jovaiša. ..neoficia
liai konsultavęs nelegaliu azar
tinių lošimų verslu užsiimantį 
asmenį ir apie tai neinformavęs 
Valstybinės lošimų priežiūros 
komisijos, pasielgė netinka
mai". 

Tarnyb inės etikos sargai 
pasiūlė komisijai parengti spe
cialias elgesio taisykles, kuriose 
būtų nurodyta, kaip turi elgtis 
lošimų verslo priežiūros parei
gūnai, bendraujantys su tokiais 
asmenimis • Trumpai apie viską 

'Naudojantis „Lietuvos ryto" 
..Kauno di»no*" ' KD\ „KLuppd 
ir Eitos informacijomis. 

* K e t v i r t a d i e n i o n a k t į 
p r i e P u n t u k o a k m e n s netoli 
Anykščių susirinko per 1,000 
žmonių. Anykštėnai ir miesto 
svečiai paminėjo „Lituanica" 
skrydžio 70-metį. Pirmasis Lie
tuvoje paminklas, skirtas S. Da
riaus ir S. Girėno atminimui, šį
met mini jubiliejų — sukako 60 
metų, kai ant jo šono skulpto
rius Bronius Pundzius iškalė la
kūnų atvaizdus. (LR-Elta) 

* Į t r a g i š k a i pa s iba igus io 
„ L i t u a n i c o s " s k r y d ž i o 70-
mečio renginį Kauno Ąžuolyne, 
prie legendinių lakūnų pamink
lo, susirinko šimtai kauniečių, 
miesto svečių, kariškių, val
džios atstovii Paminklo, pada
binto ąžuolo vainikais, papėdė 
pražydo gėlėmis, kurias padėjo 
ne tik šio renginio svečiai, bet ir 
eiliniai kauniečiai. (KD-Elta) 

* Į s k a n d a l ą p a t e k u s i o s 
N a c i o n a l i n ė s m o k ė j i m o 
a g e n t ū r o s direktorius Evaldas 
Cijauskas, „subraškėjus jo kė
dei", pats ėmė gąsdinti. Šis val
dininkas ėmė postringauti, jog. 
jį atleidus iš posto, Europos 
Sąjunga gali pristabdyti pinigi
nę paramą Lietuvos žemės 
ūkiui. „Šis vadovas arba visiš
kai nevaldo situacijos, arba 
dangsto kažkokius interesus", 
piktinosi Seimo pirmininkas 
Arturas Paulauskas (LR-Elta) 

* P r e z i d e n t a s R o l a n d a s 
P a k s a s kreipėsi į Valstybes 
kontrolę, pavesdamas atlikti 
Privalomojo sveikatos draudi
mo fondo biudžeto patikrinimą. 
Valstybės vadovas įtaria, kad li
gonių kasos netolygiai ir ne
skaidriai skirstė lėšas. Susirū
pinęs, kad gydymo įstaigos, 
vykstant pertvarkai, gali atsi
durti ties bankroto riba, prezi

dentas vyr iausybės p a p r a š ė 
pateikt i ekonominį reformos 
pagrindimą bei jos įgyvendini
mo socialines ir ekonomines 
gaires. (KD-Elta) 

* Į a u k š t u s p o s t u s v a l s t y 
b ė s t a r n y b o j e dažniausiai pa
tenka „savi žmones", bet nebū
tinai patys gabiausi a r kompe
tentingiausi. Konkursai į S 
bius postus valstybės tarnyboje 
nėra skaidrūs. Ką tik pasibaigė 
dar keli konkursai į svarbias 
valstybės tarnybos vietas . J a u 
iš anksto buvo žinoma, kas lai
mės konkursus į „Sodros" di
rektoriaus. Muit inės depar ta 
mento vadovo ir vyriausybės* 
atstovo Tauragės apskr i ty je 
postus. ..Sodros" direktor iumi 
tapo ligšiolinis Vidaus reikalų 
ministerijos sekre to r ius Min
daugas Mikaila, kadaise b 
socialinės apsaugos ir darbo mi
nistru. Muitinės depar tamento 
vadovu po konkurso tapo iki šiol 
šio departamento direktor iaus 
pavaduotoju di rbės Rimut i s 
Klevečka. Neoficialiomis žinio
mis. R. Klevečka yra remiamas 
finansų ministres Dalios Gry
bauskaitės. Vyriausybės atsto
vo Tauragės apskrityje konkur
są laimėjo Viktoras Kovšovas. 
prieš tai buvęs aktyvus valdan
čiosios Socialdemokratų part i 
jos veikėjas. (KD : 

* T r e n i r u o d a m i e s i K a š u 
čių. e že r e , Klaipėdos ugniage
sių ir gelbėtojų mokyklos narai 
vandenyje aptiko dvi dėže 
sprogmenimis. Vietos gyventojų 
teigimu, sprogmenų Kašučių 
ežere daugiau negu reikia. Dar
bėnų seniūnas Edvardas Stal-
mokas sake girdėjęs kalbų apie 
ežere karo metais nuskendusį 
tanką, tačiau apie r a n d a m u s 

šaudmenis — nieko. Seniūno ' 
manymu, paskutinysis radinys i 
gali būti pre teks tas kreiptis į j 
Kraš to apsaugos ministeriją, ! 
kad Kašučių ežero dugną dėta-! 
iiai ištirtų. (K-Elta) j 

T r i j ų d r a u g i ų pasi- • 
v a i k š č i o j i m a s Klaipėdos j 
Skulptūrų parke baigėsi tragiš
kai . Vieną n u t r e n k ė žaibas, 
antroji gydoma Klaipėdos ligo
ninėje, trečioji, atsipirkusi iš
gąsčiu, pati iškvietė greitąją j 
pagalbą žaibo ant žemės nu- į 
blokštoms pagyvenusioms mo-! 
ter ims. Trečiadienio pavakarę į į 
uostamiestį užklydusi audra su i 
žaibais ir perkūnija į miestą at- į 
nešė ne tik lietų, bet ir dešimt-1 
mečius nepat ir tą nelaimę. M. 
Mažvydo alėjoje prie Vaikų li
goninės tvoros po medžiu žai-1 
bas nu t renkė 60-metę. (K-Elta) j 

* Vis d a u g i a u Lie tuvos! 
g y v e n t o j ų , kur iuos ištinka 
Įvairios krizės, išdrįsta skam
binti psichologinės pagalbos 

fonu. Ieškančių paguodos, 
nusiraminimo ir prašančių pa
ta r imo skambintojų skaičius 
pas ta ruoju me tu išaugo net 
trečdaliu. Pastaruoju metu vis 
daugėja ketinančių nusižudyti 
žmonių skambučių. Dažnai 
skambina ir tur in tys sunkumų 
dėl bendravimo su artimaisiais. 
d rauga i s bei bendradarbiais. 
Padaugėjo ir pageidaujančiųjų 
šiose tarnybose dirbti savano
riais konsul tantais (K-Elta) 

Kva l i f i kuo tos d a r b o jė
g o s t r ū k u m a s Lie tuvoje jau 
tampa r imta problema. Pasta
ruoju metu į Lietuva plūde už 
sienio investuotojai buvo masi
nami pigia darbo jėga. Tačiau 
dabar jau dažnas prabyla, kad 
šiuo požiūriu patrauklios Lietu
vos laikas jau eina į pabaigą ir 
po 2-4 metu investuotojai per
kels nekvalifikuotą gamybą į 
pigesnes darbo rinkos valstybes 

Ukrainą, Baltarusiją Rusija 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwe$t Hwy. 
Palos Hiils Illinois 

(708)9744410 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors ofEudeikis FuneraI Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

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

5200 VV.95 St. 9900 U .143 St. 
Oak Lawn, IL Orland Park. IL 

12401 S. Archer A ve. 
(& Derbv Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

B r a n g i a i sese r ia i 

A t A 
JADVYGAI POŠKAITEI 

KUBERSKIENEI 

m i r u s , r e i š k i a m e nuoš i rdž ią užuojautą „Saulutės" 
na re i A L D O N A I J E Š M A N T I E N E I bei k i t i ems a r t i 
m i e s i e m s . 

„Saulutė"Lietuvos vaikų globos būrelis 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

DOMESIO! DBVffSO: 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto tačiau skeibtis laikraštyje brangiai kainuo

ja? Ne bėda. DRAIKAS įusu ske&kną fopauw$m nemokamai. 
Tereikia paskambinti tet 773 585-9500 ar užsukti i DRAUGO 

administracija adresu 4545 W. 63 St, Cbkago. 6.60629. 

Bk^= 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Į Dienraštis ..Draugas" spausdinamas mo'r . voje spaustuvėje. 
Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuv šs /soje Amerikoje. 

„Draugo" spaustuvė spausdina lietuvišKat knygas, žurna 
laikraščius, programas, pakvietimus, piakatus, bilietus, reklamines 
brošiūras, vokus su adresais, paruošia 

siuntėjo, organizacijų, arifesais ais. 
Nedaug yra spaudos darby augo" 

spaustuvė negalėtų a 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo* spaustuvei, yra 

parama dienraščiui. ..Draugas" turi atlikti daug papildomų spaudos 
•darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų lietuviškų 
draugijų vadovyoę pasinaudoti „Draugo" spaustuves p.-

Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką mūsų spaustuve 
gali Jums suit 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kuli 
/enlmą išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei, 
uk ..Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizac 

todėl nėra kito tokie, seiviją jungtir•.. ... kap „Draugas". 
Visais spaudos darbų reik a • tės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 

4&45 W. 63 Street; Chicagc, IL 6062S 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. {& DERBY RD. 

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476 2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel . 1 8 0 0 9 9 4 7 6 0 0 

www.petkusfuneralhomes.com 

LACK & SONS 
PUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9 9 0 0 VV. 143 St. 
ALL PHONES 

1-708 4 3 0 5700 

šm 

Alvvays With Flovvers 
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštes 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
> Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p. 
» Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

8 0 1 5 W . 7 9 St. Justice, IL 6 0 4 5 8 ; Tel . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite 
„DRAUGE"! 

Remkite ir p 
f H 

t latinkite katalikišką 

HAUGAS 
THE L I T H U A N I A N WORLD WIDE DAILY 

spaudą 

HUftflįi-s-, 

* Didž iuos iuose p r e k y 
bos cen t ruose „Maxima" 
są liepą prekiaujama mišk 
sodo gėrybėmis. Grybai iru-
superkami tiesiai iš gryb.'> 
jų, uogautojų, ūkininkų be; 
cialiuose supirkimo punktu 

* B u v ę s žemės ū k i o mi
n i s t r a s E d v a r d a s M a k e l i s 
įsteigė privačią konsu 
firmą, kuri už o: 
patarimus, kaip gauti F, 
Sąjungos dalijamas SAPARD 
lėšas. Būdamas ministru, E. 
Makelis Nacionalii 
mo agentūros, skirstau " 
PARD milijonus žemdii 
direktoriumi paskyrė E 
Čijauską, kuris dar ir šiandien 
sprendžia, kaip išleisti Eu 
Sąjungos parama 

http://www.kav-
http://kazcenter.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.alwayswithflowers.com
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TURĖJAU MALONUMO 
KLAUSYTIS URMANOS 

Violeta Urmana Beilini ..Norma" 
(Adalgise). Teatro della Maestran-
za Sevilla. 2000. 

Neeiliniame rugsėjo 21 d. 
vyksiančiame JAV LB Kultū
ros tarybos (pirm. Marija 
Remienė) renginyje - pasauli
nio garso operos dainininkės 
Violetos Urmanavičiūtės-Ur-
manos koncerte gros simfoni
nis orkestras, kuriame daly
vaus ir viena lietuvaitė -
smuikininkė Linda Veleckytė. 
Ją lietuvių publika j au gerai 
pažįsta, nes tai turbūt vienin
telė jaunųjų kartos profesio
nali muzikantė, gimusi Ame
rikoje. Ji yra grojusi daugely
je lietuviškų renginių. 1988 
m. Linda Bostono universi
tete įgijo magistro laipsnį at
likėjų klasėje. Tų pačių metų 
rudenį ..Margutis" surengė 
jos solinį koncertą Jaunimo 
centre su pianistu dr. Sau
lium Cibu. Koncerto iniciato
rius buvo Petras Petrutis. ku
ris į lietuvišką sceną yra pa
kvietęs daug iškilių atlikėjų, 
jų tarpe ir solistę Liliją Šu
kytę. 

Reikšdamasi kaip smuiki
ninkė atlikėja, Linda Velec
kytė toliau tęsė studijas vady
bos srityje ir po dvejų metų 
įgijo MBA laipsnį vadyboje. 

Šiuo metu Linda yra „Chi-
cago Simphoniette"' orkestro 
direktorė ir groja įvairiuose 
orkestruose kaip laisvai sam
doma muzikantė. 

Kreipėmės į Lindą Velec-
kytę. prašydami pakomen
tuoti būsimą koncertą su Vio
leta Urmana. 

- Šiame koncerte sutikau 

dalyvauti su malonumu, kaip 
darydavau ir ankstesniais 
metais. Orkestro dalyviai 
paprastai yra parenkami Ly-
ric operos vadybininkų, kurie 
iš atlikėjų reikalauja didelio • 
patyrimo ir gilaus muzikinio 
dalyko žinojimo. Dauguma 
orkestrantų yra laisvai sam
domi agentų, priklausomai 
nuo statomo veikalo, nes 
kiekvienam kūriniui ar kon
certui būtinas skirtingas 
skaičius orkestro muzikantų, 
atsižvelgiant į tai, kas atliki
mui yra ruošiama - opera, 
simfonija ar baletas. Aš la
biausiai mėgstu operą ir tam 
muzikos žanrui teikiu pirme
nybę. Vadybininkai tai žino, 
todėl man dažnai pasiūlo gro
ti operoje. Operos forma labai 
skiriasi nuo simfonijos, joje 
yra labai sudėtingų momen
tų, todėl muzikantas turi būti 
visiškai atsidavęs, turi sekti 
balso liniją, veiksmą ir įsi
jausti į bendrą libreto ir mu
zikos tėkmę. Lietuviškoje ope
roje man patinka groti, miela 
girdėti lietuviškus žodžius, 
nes čia aš suprantu jų pras
mę. Bet tai nereiškia, kad, 
būdama lietuvaitė, aš automa
tiškai galiu būti įtraukta į orkes
tro, kuris groja lietuviškų 
operų pastatymuose, sudėtį. 
Nieko panašaus, man galioja 
tokia pat profesinė atranka, 
kaip ir kitiems muzikantams. 

Praėjusiais metais teko 
groti ..Rigoletto" Lyric operos 
spektaklyje, taip pat neaplei
džiu ir Lietuvių operos pa
statymų. 

Violetą Urmana turėjau 
malonumo girdėti Ziuriche 
(,,Goetter daemering") ir New 
Yorke (..ParsefaD. Mano 
nuomone, Violeta Urmana 
yra stipri interpretuodama 
Wagner ir viena puikiausių 
šiuolaikinių solistų, atliekan
čių Mahler, - sakė „Chicago 
Simfoniette" orkestro direk
torė Linda Veleckytė. 

Rengėjai primena, kad 
bilietus galima įsigyti „Sekly
čioje" (2711-15 West 71st 
Street. Chicago. IL 60629), 
tel. 773-476-2655; fax 773-
436-6909 ir Lemonte. 

Dėl bilietų ir aukų kon
certui surengti galima kreip
tis į organizacinio komiteto 
narę Ireną Kriaučeliūnienę 
tel. 630-734-9626. 

Audronė V. Škiudaitė 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra pastatyta prieš 70 metų. Šių 
metu birželio 30 d. buvo švenčiamas konsekracijos 70-asis jubiliejus. 
Katedros statytojas vyskupas Kazimieras Paltarokas rūpinosi, kad kate
dra būtų ne t ik graži architektūriškai ir meniškai, bet turėtų Lietuvos bei 
istorijos elementų Vienas iš jų yra centrinio altoriaus apsidoje aukštai -
dail. J Mackevičiaus tapyta freska ..Polocko mūšis" (22x14 m dydžio) -
Lietuvos kariuomene a tmuša nuo Polocko tvirtoves rusus, Šv. Kazimierui 
pasirodžius debesyse i r parodžius Lietuvos kar iams brasta per Dvinos 
upe. Reikėjo atlikti šios freskos konservavimo ir restauravimo darbus, nes 
del sienų persalimoji buvo pasidengusi druskomis. Prėskos tvarkymo dar
bams buvo naudojamos Kultūros vertybių apsaugos depar tamento, 
Panevėžio miesto savivaldybes lėšos, taip pat tikinčiųjų aukos, iš viso 
260,000 Lt. Šis projektas buvo vykdomas dvejus metus. Planuojama 
baigti siu metu rugsėjį, kai miestas švęs 500 m. jubiliejų. Šiuo metu pro-
įektui baigti dar t rūks ta 35,000 Lt parapijos įnašo. Dėkojame, jei kas 
t'.iletu pne šio projekto baigimo prisidėti. 

Kunigas R Gudelis - Panevėžio katedros klebonas (tel. 773-320-
2092 d,ir du sekmadienius pavaduos kun. Palioką I^emonto misijoje. 
A'ik.is galima jam perduoti tiesiogiai misijoje arba vėliau palikti misijos 
kapelionui. 

Nuotraukoje: Lietuves kariuomene ties Polocko miestu stebi šv. 
Kazimiero pasirodymą. 

Į Ameriką iš Lietuvos jau 
pradeda grįžti lietuvių išeivi
ja, dalyvavusi karaliaus Min
daugo karūnavimo 750-ies 
metų sukaktuvių renginiuo
se. Kadangi svečių šiemet 
gimtinė turėjo net keletą tūk
stančių, o jų didelė dauguma 
yra iš JAV, tikėtina, kad įs
pūdžių „Draugui" pakaks vi
siems metams. „Draugas" 
Lietuvoje taip pat buvo gana 
solidžiai atstovaujamas. Jau 
antrą savaitę skaitome ,JJrau-
go" valdybos pirmininkės Ma
rijos Remienės įspūdžius iš 
gimtinės. Šiandien kalbina
me „Draugo" reikalų vedėją 
Silviją Krumplienę. kuri kar
tu su „Dainavos" ansambliu 
dalyvavo Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių šventėje ir 
buvo viso to šventinio šur
mulio sūkuriuose. 

- Šį kartą vykdama į Lie
tuvą pasiėmiau seserį, kuri 
ten dar nebuvo buvusi, ir jos 
berniukus, - pasakojo Silvija 
Krumplienė. 

- Kokia Jaunimui, gimu
siam Amerikoje, pasirodė Lie
tuva? 

- Jie nelabai šnekūs, bet, 
man atrodo, kad labai patiko. 
Ypač įspūdį darė ta šimtme
čiais besitęsianti istorija. Mes 
dalyvavome ekskursijoje po 
Vilniaus arkikatedros pože
mius, kur palaidoti Lietuvos 
valdovai. Turėjome puikų 
ekskursijos vadovą, kuris bu
vo įsimylėjęs istoriją, tą meilę 
norėjo perduoti ir mums. 

- Kadangi dažnai važinė
jate į Lietuvą, tikriausiai jo
kių naujovių nematėt? 

- Matėm. Niekad niekur 
dar nebuvau mačiusi tokios 
gražios vaivorykštės, kokią 
pamačiau Žemaitijoje, lanky
dama senelių kapus Varlau
kyje, Tauragės rajone. Sto
vint prie Agotos ir Antano Ši
maičių kapų, matėme taisyk
lingą vaivorykštės lanką, ku
ris, atrodė, buvo visai šalia 
mūsų, galėjai ieškoti to auk
so... Buvo taip gražu. Man 
viskas atrodė labai gražu, gal 
kad anksčiau važiuodavau 
anksti pavasarį arba vėlai ru
denį. Viskas Lietuvoje kyla. 
Tiesa, mes šiemet daugiausia 
lankėmės didmiesčiuose, pa
čiame giliausiame kaime ne
buvom. Bet įspūdis toks. kad 
ten situacija gerėja. Žmonės 
stengiasi, visur pilna gėlių, 
gal dėl to viskas atrodė taip 
gražiai dėl tų gėlių. Važiuo
jant greitkeliais iš miesto į 
miestą, buvo matyti ir ne
dirbamų laukų, bet kai važia
vome mažesniais keliais, 
pvz., į Tauragę ir Palangą, vi
sa žemė buvo dirbama, laukai 
apsėti ir gražiai sutvarkyti. 
Kyla stambūs ūkininkai, jų 
naujos sodybos. Tai buvo ma
lonu matyti. 

- Na, o kas ryškiausia bu
vo Dainų ir šokių šventėje? 

- Reikėtų parašyti: „Pa
kartok!" Ten viskas vyko su 
tokiu ūpu! Nors su oru ne vi
sada sekėsi, per šokių šventę 
lijo taip smarkiai, kad net 
svečiai karaliai išėjo, bet tai 
nuotaikos nė kiek nesugadi
no. Kiek to jaunimo! Kaip jie 
smagiai dainuoja ir šaukia: 
„Pakartok!" Čia, Amerikoje, 
tokio dalyko, kad šitiek žmo
nių patys dalyvautų, nėra. 
Nueina į koncertą, kur jiems 
yra rodoma. Bet patiems būti 
to renginio dalyviams, pa
tiems persiimti ta daina ir 
nuotaika, yra visai skirtingas 
dalykas. Man teko pamatyti 
tautinių rūbų parodą, ansam
blių vakarą ir šokių šventę. 
Šokių šventėje buvo tiek šo
kėjų, kad žolės nebuvo ma
tyti. Ir visi puikios nuotaikos. 
Kai festivalis baigėsi, niekas 
nenorėjo skirstytis, norėjo to
liau šokti, uliavoti. Gražiai 
šoko ir maži pipiriukai. kurių 
buvo labai daug, ir vyresnieji. 

Tik aš pasigedau įprastų, ži
nomų šokių. Gal jų ir buvo. 
bet jie buvo labai stilizuoti. 
Nors ir tos naujos kompozici
jos atrodė labai gražios. Visi 
tie įėjimai-išėjimai gražiai 
koordinuoti, viskas gerai pa
statyta - ne juokai tokį darbą 
padaryti. Dainų dienos repe
ticija nelabai sklandžiai ėjo, 
bet pati šventė pavyko neblo
gai. O dainininkų! Spaudoje 
skaičiau, kad iš viso dalyvių 
buvo 37,000. Reikia tik pa
galvoti, o juk dar buvo ir žiū
rėtojų! Man labai smagi pa
sirodė folkloro diena, kada po 
visą miestą, po aikštes paskli
do koncertuoti folkloro an
sambliai. Pilnas miestas buvo 
tautiniais rūbais apsirengu
sių žmonių. Mums tuo daug 
džiaugtis neteko, nes mūsų 
vadovas Darius Polikaitis su 
visa „Dainava" buvo pakvies
tas koncertuoti Panevėžyje. 

- O kas vyko Panevėžyje? 
- Visą tą savaitę Bistram-

polio dvare netoli Panevėžio 
buvo švenčiamas Panevėžio 
katedros konsekracijos 70-
metis, Šv. Petro ir Povilo reli
ginės bendruomenės 500 me
tų ir Bistrampolio dvaro 140 
metų sukaktys. Visos tos pro
gos buvo sujungtos ir šventė 
pavadinta pirmuoju „Bist
rampolio festivaliu". Vyko pa
rodos, įvairūs koncertai, mu
gės, lėlių teatro spektaklis, 
paskaitos, vakaronės prie 
laužų, atrakcionai ir 1.1. Lie
pos 4 d. kun. Rimas Gudelis 
mus buvo pakvietęs baigia
majam koncertui. Dvaras -
tai diecezijos nuosavybė, ten 
yra įsteigtas Jaunimo integ
racijos galimybių centras ir 
jaunimas stovyklauja bei yra 
mokomas vadovauti. į mūsų 
koncertą susirinko pilna salė 
- apie 400 žmonių. Suvažiavo 
rajono ir apskrities valdžia -
meras, vyskupas, apskrities 
valdytojas ir kt. Renginiai bu
vo skirti surinkti lėšų toles
niam dvaro atstatymui. Po 
koncerto visi dainaviečiai bu
vo apdovanoti ką tik atspaus
dinta knyga apie Panevėžį, o 
Juozas Polikaitis ten buvo ne 
tik apdovanotas, bet ir pri
saikdintas toliau dirbti tėvy
nei ir Bistrampoliui. Jis ten 
buvo nuvykęs pavasarį, tai. 

Silvija Krumplienė 

sako, per tą laiką yra labai 
daug pasistūmėta į priekį. 
Mes koncertavome buvusiose 
arklidėse, bet tų arklidžių 
pastatas yra labai gražus -
statytas iš akmenų - ir jame 
įrengta viena didelė salė. Tai 
senas, istorinis dvaras, jo apy
linkėse vyko mūšiai tarp 1863 
m. sukilėlių ir caro kariuo
menės. 

- Kadangi Vilniuje buvo 
daug žmonių, ar neturėjote 
buitinių nepatogumų? 

- Mes buvom apgyvendin
ti bendrabutyje, labai geroje 
vietoje, jokių skundų neturė
jom. Tik ko pati pasigedau -
tai mobilaus telefono, kad bū
tų galima susirišti ir susitarti 
su žmonėmis. Visi dalyviai tu
rėjo korteles, kurios leido 
nemokamai važinėti miesto 
transportu. Būtų buvę gerai, 
kad rengėjai būtų kiekvienam 
atspausdinę atmintinę, kaip 
kokią vietą pasiekti, kur ko
kiu autobusu galima nuva
žiuoti. To palinkėčiau kitų 
švenčių organizatoriams. Mes 
daugiausia važinėjome taksi, 
Vilniuje tai mums buvo pri
einama, bet tai sau galėjo leis
ti ne visi. 

- Pavargti tikrai teko. 
- Mes. amerikiečiai, tin

gini vaikščioti, bet kai tai ži
nai iš anksto, nieko baisaus. 
Jaučiuosi didvyre, kad praė
jau eisenoje per visą miestą. 
Pasiūlyčiau visiems nuo šiolei 
pradėti repetuoti, stoti ir kur
ti visokias meno organizaci
jas, šokių grupes, kad po ket
verių metų vėl būtų tokia 
proga. 

Ačiū už pasakojimą. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

Silvijos Krumpbenėe nuotr. (priekyje): Vanda Alekniene, Laura Lapšyte. 
Monika Gvlytė. 

Dr Raminta Lampsatyte. 
kuri profesoriauja Hochschu-
le fuer Musik und Theatcr 
Hamburg Vokietijoje, šiuo 
metu su vaikais Indre ir 
Jonuku lankosi pas tėvelį 
Jurgį Lampsatį Čikagoje. 
Sekmadienį, liepos 20 d., 9:30 

v. r„ pamaldų metu. „Tėviš
kės" bažnyčioje ji fortepijonu 
skambins Brahms ir Mozart 
kūrinius. 

Margarita ir Vaclovas 
Momkai giedos iškilminga
me Dariaus ir Girėno skry
džio 70-mečio minėjime šį 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 
4536 W. 63 S t ree t 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
T e l . 7 7 3 - 2 8 4 - 0 1 0 0 . 

Tel. 630-257-0200, L e m o n t , IL 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776*742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7 

135 S LaSafle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, EL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei-
daujant atvykstame į namus. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

• Lietuvos Našlaičių glo
bos komitetas gavo aukų: 
Saint Joseph's Church Scran-
ton, PA, seselė Paraclete 
Pruss atsiuntė jų globoja
miems vaikams Lietuvoje 
$700. Po $150 — vaiko Lie
tuvoje metinį mokestį atsiun
tė sekantys globėjai: Mark A. 
Visecka, Nineola, NY; Vy
tautas ir Ona Gutauskai, Mi-
chigan City, IN; Vv'yoming 
Valley Lietuvių Mojerų klu
bas per pirm. Nellie Bayoras-
Romanas. Visiems aukoto
jams Lietuvos vaikų vardu dė
kojame! Lietuvos Našlaičių 
globos komitetas, 2711 West 
71st Street, Chicago, DL 60629. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATU SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas, 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 
19,9 cento skambinant į Lie
tuvą, 4,9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
DIAL NOW atstovą su 9 me
tų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Naudodami DIAL N0W pas
laugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

• Pr ieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai . Tel. 773-233-
6335. 

A.a. Juozo Žygo atmini
mą pagerbdami, aukoja Lie
tuvos vaikams $250 Navi-
gant IntemationalA'orth Cent
ral, regionai president Kelly 
L. Kuhn. Reiškiame užuo
jautą velionio artimiesiems, 
o aukotojams dėkojame! Lie
tuvos Našlaičių globos komi
tetas, 2711 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už au
kas padėti vargingai gyve
nantiems vaikams, bei stu
dentams Lietuvoje. Aukojo: 
Ona ir Jonas Rugelis $100, 
Rita ir Charles Rackmil $20, 
Mary Costello $60. Labai 
ačiū. „Saulutė", („Sunlight 
Orphan Aid"), 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089, 
tel. (847) 537-7949. TAX ID 
#36-3003339. 

ftAUTEA 

SIUNTINIAI LAIVU IR 
LĖKTUVU PER 

BALTIA EXPRESS 
CO. LTD 

4545 WEST 63 STREET, CHICAGO, IL 60629 
Tel. 1-773-585-0944; 1-800-772-7624 

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 v.r. 6 v.v 
ketvirtadieni nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
ieitadienf nuo 9 v.r.-3 v.p.p. 

6 9 9 L D 7 E L Y B L V D . E L K G R O V E V I L L A G E . IL 6 0 0 0 7 
Tel. 1-800-262-3797; 847-952-8100 

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 
nuo 9 v.r. - Sv.p.p. 

Siuntiniai automatiškai apdrausti S100 

. D r a u g o " s k e l b i m ų s k y r i u s 
Tel. 1-773-585-950© 

sekmadienį, liepos 20 d., 
kuris prasidės 10:30 šv. 
Mišiomis Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Mar-
ąuette Parke. Po Mišių prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
bus padėtas vainikas, o para
pijos salėje rodomas filmas 
apie didvyrius lakūnus. 

„Seklyčioje" liepos 23 d., 
2 vai. p.p.. trečiadienio popi
etės programoje kalbės dr. 
Kastytis Jučas - odos ligų 
specialistas. Išgirsime svar
bių ir reikalingų patarimų, 
turėsime progos daktaro pa
klausinėti ir su juo pasitarti. 
Kviečiame atvykti! 

IEŠKO GIMINIŲ 

Mano dėdės, tėčio broliai 
Jonas ir Vincas Brazauskai ir 
dar vienas tėčio brolis, kuris 
buvo Amerikoje kunigas (var
do nežinau), išvyko į JAV iš 
Kauno apskr.. Babtų valsč.. 
Piepalių kaimo. Kurį laiką 
Jonas Brazauskas, s. Stasio, 
gyveno Cleveland, 0H, o Vin
cas Brazauskas, s. Stasio, 
Churichill. Aš esu Kazio Bra
zausko dukra. Mano adresas: 
Elena Šidlauskienė, A. Kana-
pinsko 4-3; Kėdainiai 5030. 
Lithuania. 

Prašau padėti man su
rasti dėdę Edwin Derzans-ki, 
gyvenanti JAV, paskutiniu 
metu Bostone (Raymond. NH. 
03077). Valerą Pravednyj: 

espan joK^ono lt 

mailto:Gibaitis@aol.com

