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Konservatorių vadovai darniai 
užbaigs valdžios kadenciją 

Vilnius, birželio 19 d. 
(BNS) — „Nebus ankstesnių 
rinkimų, dirbsim savo darbą 
ištikimai, nuosekliai su prem
jeru, su visais įgaliotais pa
reigūnais", sakė Seimo ir kon
servatorių partijos pirminin
kas Vytautas Landsbergis tie
sioginėje valstybinės televizi
jos laidoje ketvirtadienio va 
karą. 

Atėjimas į televiziją su 
premjeru ir konservatorių vai 
dybos pirmininku Gediminu 
Vagnoriumi greičiausiai buvo 
skirtas išsklaidyti partijos va
dovų konflikto ir gresiančio 
skilimo įspūdį. 

G. Vagnorius pripažino, kad 
„pasitaiko ginčų ir beprasmių 
skandalingų istorijų", bet, pa
sak jo, „džiugina tai, kad di
desnių dalykinių klaidų mums 
pavyko išvengt". „Jei ateityje 
mums pavyks išvengti dalyki
nių klaidų, aš manau, mes su
gebėsime sutelkti jėgas ir ne
bekartoti tų klaidelių, kurių 
pasitaiko. Bet čia daugiau 
mūsų vidaus problemos ir mes 
pajėgūs jas patys išspręsti", 
sakė ministras pirmininkas. 

Abu laidos dalyviai atmetė 
valdančiosios partijos skilimo 
pavojų. 

V. Landsbergis sakė „daž
niau nei kartą per savaitę" su
sitinkąs su G. Vagnoriumi 
partijos valdybos ir politinės 
tarybos posėdžiuose, taip pat 
ir asmeniškai, „ypač kai toks 
laikotarpis buvo kai kurių ne
susikalbėjimų ar nesusipra
timų". 

Seimo pirmininkas taip pat 

pareiškė, kad konservatorių 
išlikimo valdžioje garantas 
yra „piliečių suteiktas manda
tas ketveriems metams, kurį 
mes pilnai išnaudosime, įvyk
dydami tai, ką esame užsi
brėžę savo programoje, ir tai 
mums yra daug svarbiau už 

bet kokius pasitaikančius gin-
čus ar nesutarimus". 

Svarstymus apie pirmalai
kių parlamento rinkimų ga
limybę V. Landsbergis susiejo 
su „artėjančia atsakomybės 
valanda" už bankų išgrobs
tymą ir kitas dideles finan
sines aferas, sukrėtusias val
stybės ūkį per LDDP adminis
tracijos kadenciją. 

„Ateina atsakomybės ir bau-
džiamumo laikas. Daug kam 
itin rūpi. kaip ištempti laiką 
iki rinkimų ar išsapnuoti gal 
kokius ankstesnius rinkimus, 
kad tas pavojingas laikas pra
eitų", svarstė V. Landsbergis. 

Pirmalaikių rinkimų su
manymą skelbia opozicinės 
LDDP frakcijos Seime atsto
vai. 

V. Landsbergis taip pat 
atrėmė kitą LDDP priekaištą, 
esą konservatoriams trūksta 
kompetentingų specialistų, nes 
per 2 metus kabinete pasi
keitė daug ministrų. Pasak jo, 
„kai kurie ministrai gal ir pa
vargo per pusantrų ar dvejų 
metų laikotarpį, ir čia jokia 
drama ir tragedija". Be to, 
„kai kūne pasikeitimai vy
riausybėje yra susiję su prezi
dento tam tikra įtaka vyriau
sybės reorganizavimui". 

Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Medininkuose, penktadienį buvo iškilmingai atidarytas naujas valstybės sie
nos perėjimo punktas. Jame įrengtos 7 eismo juostos iš Lietuvos išvažiuojantiems ir 9 — įvažiuojantiems auto
mobiliams. Per parą siena galės pervažiuoti iki 2,900 (buvo 700) transporto priemonių. Moderniame Medininkų 
punkte, be pasienio policijos ir muitinės pareigūnų, dirbs draudėjai, veterinarijos ir augalų karantino bei sveika
tos priežiūros tarnybos. 

Nuotr.: Perkirpe simboline juostelę, naująjį Medininku muitinės punktą atidarė (iš kairės) Lietuvos vidaus 
reikalų ministras Stasys Šedbaras, susisiekimo ministras Algis Žvaliauskas ir Muitinės departamento direkto
rius Alvydas Budrys. <Eita) 

Birželio 18-osios vakare Lietuvos televizijos tiesioginėje laidoje Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) vadovai — ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius ir Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis — paža
dėjo dirbti kartu visą kadencijos laika. Elta) 

Įžvelgiamas plačios koalicijos 
atsiradimas „dešinėje" 

i 

Vilnius, birželio 19 d. 
(Elta) — Lietuvių tautininkų 
sąjungos pirmininkas Alvydas 
Baležentis numato, kad politi
nių jėgų dešiniajame centre 
artimiausiu metu turėtų gimti 
koalicija. Penktadienį spaudos 
konferencijoje Seime jis sakė. 
kad tautininkai tam pritartų 
ir nusiteikę dalyvauti. 

A. Baleženčio teigimu, tiek 

* Lietuvos diplomatai 
ketvirtadieni pareiškė su
prantą priežastis, dėl kurių 
JAV Valstybės sekretorės pa
vaduotojas Strobe Talbott ne
galės kitą savaitę atvykti į 
Vilnių susitikti su Lietuvos 
vadovais, kaip buvo planuota. 
JAV Valstybės departamento 
pranešimu, kitą savaitę S. 
Talbott liks Vašingtone, pa
vaduodamas Valstybės skreto-
rę Madeleine Albright. kuri 
vyks su prezidentu Bill Clin-
ton į Kiniją. S. Talbott birželio 
24 d. turėjo apsilankyti Vil
niuje, o kitą dieną dalyvauti 
JAV ir Baltijos bendradar
biavimo komisijos posėdyje 
Rygoje. 

rinkimų metų, tiek kasdie
niuose darbuose tautininkai 
sieks plačiosios dešiniųjų ir 
centrinių politinių jėgų koali
cijos, netgi neatmesdami susi
jungimo galimybių politinių 
programų pagrindu. 

Lietuvių tautininkų sąjun
gos valdybos narys, Kovo 
11-osios Akto signataras Leo
nas Milčius sakė, kad daug 
bendrų dalykų juos sieja su 
Demokratų partija, Centro 
sąjunga, tautiškumo klausi
mais — su konservatoriais, so
cialiniais klausimais — netgi 
su socialdemokratais, kitomis 
partijomis. 

Jis sako, kad ateina toks lai
kas, kai prasidės normalus 
Dartijų jungimasis, derinima-
sis, nes mažoms partijoms 
išlikti kažkokioje veikloje yra 
labai sunku. 

A. Baležentis sakė, kad iš 
Tautininkų sąjungos narių pa
sitraukus jos ankstesniam pir
mininkui Rimantui Smetonai 
„atsivėrė naujos, didesnės ga
limybes kurti modernią, pla
tesniam gyventojų sluoksniui 
priimtinesnę politinę partiją". 

Santara-Šviesa" turi likti 
demokratijos šviesuliu 

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus, sveikindamas „San
taros-Šviesos" konferenciją, 
sakė tikįs, kad organizacija ir 
toliau liks demokratijos mo
kykla ir profesionalių konsul
tantų sambūriu, kuris yra 
svarbus ne vienai mūsų gyve
nimo sričiai, ne vienai Lietu
vos piliečių kartai. 

Kalbėdamas ketvirtadienį 
konferencijoje Vilniaus uni
versiteto salėje, šalies vadovas 
pažymėjo, kad atkūrus Lietu
vos nepriklausomybę, pasi
keitė „Santaros-Šviesos" tiks
lai bei uždaviniai. 

„Bet dabartinė 'Santara-
Šviesa' tebėra organizacija, 
kuriai rūpi valstybės, tautos ir 
žmogaus savijauta čia ir da
bar. Šiame krašte, šiame 
žemyne, šiais, ir ne pačiais 
ramiausiais istoriniais lai
kais", kalbėjo V. Adamkus. 

Pasak jo, prieš keturias
dešimt ketverius metus įkurta 
„Santaros" organizacija gali 

mingos veiklos tėvynės Lietu
vos labui". 

„Santaros-Šviesos" organiza
cija vienija tuoj po II pasauli
nio karo Vokietijoje įsikūrusią 
liberalių pažiūrų studentų or
ganizaciją „Šviesa" ir JAV, 
Michigan valstijoje, vykusia

me nepriklausomo akademi
nio jaunimo suvažiavime 
įsteigtą „Santaros" organiza
ciją. Jos pirmininku ir aktyviu 
nariu yra buvęs ir prezidentas 
V. Adamkus. 
Iš kitų užsienyje gyvavusių 

organizacijų „Santara-Šviesa" 
išsiskyrė tuo, kad siekė ben
drauti su sovietų Lietuvoje gy
venusiais tautiečiais. 

Siūloma rengti naują Lietuvos 
Konstitucijos projektą 

Vilnius, birželio 19 d. 
(Elta) — Lietuvių tautininkų 
sąjungos valdybos nario, Kovo 
11-osios Akto signataro Leono 
Milčiaus nuomone, reikėtų da
ryti rimtesnius konstitucinių 
pagrindų pertvarkymus. 

Todėl tautininkai siūlo prie 
Lietuvos prezidento sudaryti 
naujos redakcijos Konstituci
jos projekto rengimo komitetą. 
Pasak L. Milčiaus, jis galėtų 
parengti ir pateikti Seimui, 
politinėms partijoms, visuo
menei naujos, modernios Kon
stitucijos, atitinkančios Va
karų valstybių pavyzdžius, 

rimtai padėti ir kuriant Lietu- projektą, atitinkamų įstatymų 
vos ateities strategiją, ir pakeitimus. 
ieškant taktinių išeičių iš 
konkrečių komplikuotų visuo
menės raidos situacijų. 

Kreipdamasis į konferenci
jos dalyvius, valstybės vado
vas dėkojo už jų veiklą ir 
linkėjo „tolesnio prasmingo 
buvimo kartu, tolesnės pras-

Penktadienj spaudos konfe
rencijoje Seime L. Milčius 
pažymėjo, kad 1992 m. priim
ta Konstitucija buvo rengiama 
sudėtingomis sąlygomis, sku
botai. Todėl joje yra, pasak jo, 
daug dviprasmybių ir ne
tikslumų. Pasak jo, jau apie 

Lietuva neapsisprendžia 
dėl ambasadoriaus atšaukimo 

žada nakvoti savo rezidenci-Vilnius-Minskas, birželio 
19 d. (BNS) — Lietuva svars
to, ar prisįjungti prie Europos 
Sąjungos valstybių sprendimo 
atšaukti savo ambasadorius iš 
Baltarusijos, kai šios valsty
bės valdžia ėmė kliudyti už
sienio diplomatams patekti į 
savo rezidencijas uždarame 
„Drozdy" komplekse. 

' BNS žiniomis, Lietuvos 
ambasadorius Baltarusijoje 
Viktoras Baublys ketina pir
madienį Vilniuje susitikti su 
URM vadovybe bei kitais 
aukštais pareigūnais, kad ap
svarstytų padėtį Minske ir ga
limą Lietuvos reakciją į balta
rusių valdžios savivalę. 

Savaitgalį V. Baublys dar 

„Mūsų nuomone, R. Smetonos 
kategoriškai negatyvi pozicija 
Europos Sąjungos atžvilgiu 
nėra visai aspektais teisinga 
ir nėra perspektyvi, negali 
būti absoliučiai priimtina", 
sakė jis. 

joje. 
Ambasadorius sakė, kad 

britų ambasadoriaus reziden
cijoje jis susitiks su kitais už
sienio diplomatais, kurie turi 
rezidencijas Drozdy". Priėmi
mas britų ambasadoriaus rezi
dencijoje rengiamas karalie
nes Ellizabeth II gimtadienio 
proga, bet, pasak V. Baublio, 
„numatytas pusvalandis grei
to ir rimto pokalbio apie toles
nius veiksmus ir jų derinimą". 

Penktadienį per Minske dir
bančių Europos Sąjungos (ES) 
diplomatų susitikimą Didžio
sios Britanijos ambasadoriaus 
rezidencijoje ES valstybės nu
sprendė nenustatytam laikui 
atšaukti savo atstovus iš 
Minsko. 

Baltarusijos valdžia penkta
dienį perkase įvažiavimą į 
„Drozdy" kompleksą, kur yra 
ir prezidento Aleksandr Luka-
šenko rezidencija. 

20 Konstitucijos straipsnių 
reikėtų keisti, joje yra daug 
praleistų momentų dėl žmo
gaus teisių, Seimo, prezidento 
galių, savivaldos. 

„Ateina laikas kai rūbas yra 
išaugtas ir tampa stabdžiu", 
sakė Kovo 11-osios Akto sig
nataras L. Milčius ir kritikavo 
įtakingesnių partijų siūlymus 
epizodiškai keisti atskirus 
Konstitucijos straipsnius. „Nuo 
atsitiktinių pataisų, ji neten
ka vientisumo", mano jis. 

Kraujasiurbiai 
vabzdžiai priartėjo 

prie Vilniaus 
Vilnius, birželio 19 d. 

(BNS-LR) — Vyriausybė skyrė 
80,000 litų naikinti upinius 
mašalus, iš Dzūkijos sparčiai 
plintančius po visą Lietuvą. 

Kaip rašė „Lietuvos rytas", 
birželio pradžioje pietinę Lie
tuvos dalį užklupo tikra sti
chinė nelaimė — smulkios 
įkyrios muselės. Nuo vabzdžių 
įkandimų kenčia žmonės, gy
vuliai ir naminiai paukščiai. 

Kitais metais numatomas 
masinis mašalų įsiveržimas į 
Vilnių, nes šiemet kraujasiur-
bės muselės jau pasirodė ap
link sostinę esančiuose kolek
tyviniuose soduose. 

Aplinkos ministerija upinių 
mašalų dauginimosi reguliavi
mo projektui buvo prašiusi 
100,000 litų. Pasak ministeri
jos bioįvairovės skyriaus virši
ninko Selemono Paltanavi
čiaus, dar reikia nupirkti apie 
10 tonų baktokulicido prepa
rato naikinti mašalų peryklas 
Nemune. Muselės veisiasi 
maždaug 100-130 kilometrų 
upės atkarpoje nuo valstybės 
sienos su Baltarusija iki Prie
nų. Teks preparato kiekis kai
nuotų apie 400,000 litų. 

Šiemet žmogui nekenks
mingas baktokulicidas buvo 
išbandytas 10 kilometru Ne
muno atkarpoje ties Druski
ninkais — muselės savaitei 
pranyko. Dabar bus tiriamas 

Lietuva per savaitę 
(Trumpai iš visur apie viską) 

* Vyriausybė nu ta rė įs
teigt i Būsto paskolų draudi
mo bendrovę, kuri leis iš es
mės padidinti valstybės para
mą gauti lengvatinius kredi
tus savo būstui statyti, pirkti 
ar rekonstruoti. Bendrovė su
darys su bankais, teikiančiais 
paskolas piliečiams, paskolų 
būstui statyti, pirkti ar rekon
struoti draudimo sutartis, ku
riose bus numatoma, kad 
draudimo išmokos gavėjas yra 
paskolą piliečiui suteikęs ban
kas. Sutartis bus sudaroma su 
piliečiais, kurie yra įrašyti į 
savivaldybių eilę (sąrašą) gau
ti valstybės paramą būstui įsi
gyti. Paskolos gavėjas turi bū
ti sukaupęs 20 proc. pradinį 
įnašą, o draudžiama paskola 
negali būti didesnė nei 80 
proc. būsto kainos. Remiant 
jaunas šeimas, bus taikoma 
didesnė nuolaida — atitinka
mai 10 proc. pradinės būsto 
kainos ir 90 proc. draudžia
mos būsto kainos paskolos. 
Paskolų trukmė numatyta iki 
15 metų. 

* Vyriausybė patikslino 
žemės ūkio paskolų garan
tijų fondo veiklos nuostatus, 
išplėsdama konkrečios para
mos žemės ūkiui priemones, 
nes tai paskatino daryti nuo
lat augantys ūkininkų porei
kiai bei didėjančios finansinės 
valstybės galimybės. Naujojoje 
Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondo redakcijoje supaprastin
tas garantijų suteikimas už 
ūkininkų imamas paskolas, 
sumažintas ūkininko pateikia
mų dokumentų kiekis, nuo 
200,000 iki 600,000 litų padi
dinta fondo garantuojamų pa
skolų suma. iEita> 

* J stažuote, kuri nuo 
birželio 22 d. vyks JAV, 
Louisiana valstijoje, šeštadie
nį išvyko 24 Lietuvos vidaus 
reikalų sistemos specialistai, 
kurie mokysis pagal antitero-
ristinės pagalbos programą. 
JAV Valstybės departamentas 
apmokėjo jų kelionės išlaidas 
ir gyvenimą per visas 10 
stažuotės dienų. 

* Vilniaus apygardos 
te isme prasidėjo buvusio 
premjero Adolfo Šleževičiaus 
baudžiamosios bylos nagrinė
jimas. Generalinė prokuratū
ra baudžiamąją bylą. kurią su
daro 14 tomų, baigė tirti ir 
teismui perdavė kovo 24 d. Jo
je kaltinimai pateikti ir buvu
siam Lietuvos akcinio inovaci
nio banko (LAIB) vadovui Ar
tūrui Balkevičiui. Buvusiam 
vyriausybės vadovui A. Šleže
vičiui, kaltinamam piktnau
džiavimu tarnybine padėtimi, 
byla iškelta 1996 m. sausį. 
1995 m. pabaigoje jis atsiėmė 
savo indėlį LAIB. likus ke
lioms dienoms iki jo žlugimo. 
Pernai Vilniaus apygardos, o 
vėliau ir Apeliacinis teismas 
nutarė, kad kaltintojų su
kauptos medžiagos nepakan
ka, ir grąžino bylą tardymui 
papildyti. 1997 m spalį Ge
neralinė prokuratūra A. Šleže
vičiui pateikė naujus kaltini
mus. Kaltinamąjį gina advo
katas Kazimieras Motieka. 

BNS 

jo poveikis kitoms vandenyje 
gyvenančioms vabzdžių rū
šims, vėžiagyviams, molius
kams. 

S. Paltanavičiaus nuomone, 
jeigu kitų metų gegužę norima 
išvengti dar didesnio mašalų 
plitimo po Lietuvą, būtina ras
ti lėšų preparato pirkimui. 

* Seimo Jungt inės frak
cijos seniūnas Rimantas Sme
tona spėja, kad Lietuva nieka
da nebus Europos Sąjungos 
narė, nepaisant stipriai sutel
ktų pastangų. Šį teiginį jis ar
gumentavo tuo, kad tai nenu
matyta Lietuvos Konstitucijo
je. Ji skelbia, kad Lietuvos 
valstybė yra nepriklausoma 
demokratinė respublika, ir ši 
nuostata gali būti pakeista tik 
referendumu, jeigu už tai būtų 
ne mažiau kaip trys ketvirta
daliai Lietuvos piliečių, turin
čių rinkimų teisę. 

* Susirūpinęs užsitęsu
siu baudžiamųjų bylų tyri
mu prokuratūroje ir Vidaus 
reikalų ministerijoje, prezi
dentas Valdas Adamkus penk
tadienį pasitarti pakvietė tei
sėsaugos institucijų vadovus. 
Susitikime V. Adamkus siūiė 
parengti procesinių įstatymų 
pataisas, leidžiančias pasku
binti bylų tyrimą bei užker
tančias kelią piktybiniam jų 
vilkinimui. Tokias pataisas 
turėtų rengti VRM, Teisingu
mo ministerija ir Generalinė 
prokuratūra, o ..prezidentas 
imtųsi iniciatyvos jas pateikti 
Seimui". Prezidento teikimu, 
tas pataisas parlamentas ga
lėtų svarstyti skubos tvarka. 

* Ispanų dainininkas Ju-
lio Iglesias Lietuvos televizi
jai atsiuntė oficialų laišką, ku
riame apgailestauja, jog savo 
elgesiu galėjo įžeisti žurna
listę ir nuoširdžiai atsiprašė 
dėl savo veiksmų. „Daug ke
liauju po pasaulį ir susitinku 
su daugybe žmonių iš įvairių 
valstybių ir įvairių kultūrų, 
tad puikiai suprantu — elge
sys, kuris priimtinas vienoje 
valstybėje, gali būti netole
ruojamas kitoje", rašoma J. 
Iglesias laiške, kur tvirtina
ma, kad jo veiksmai jokiu 
būdu nekilę iš nepagarbos 
žurnalistei 'Lietuvoje lankęsis 
J. Iglesias LTV informacinės 
laidos „Panorama" žurnalistei 
Jovitai Valeikaitei aerouoste 
timpčioję už nosies, o po susi
tikimo su Lietuvos prezidentu 
kalbinamas žurnalistų, tik 
apie ją ir tekalbėjo;. 

* Raseinių rajono Bliū
džiu kaimo gyventojai polici
jai pranešė, kad netoliese 
esančiame miškelyje yra už
kasta sprogmenų. Nuvykusi j 
nurodytą vietą, policija rado. o 
Kauno Vytauto Didžiojo atski
ro jėgerių bataliono išminuo
tojai iškasė ir išsivežė 10 kg 
trotilo ir heksogeno mišinio 
bei 120 trotilo plokščių po 900 
g, iš viso — daugiau nei 116 
kilogramų sprogmenų. Užkas
tus sprogmenis vietiniai gy
ventojai pastebėjo, kai ta vietą 
prakapstė šernai. Anot polici
jos, sprogmenis greičiausiai 
paliko sovietų armija. (3NS, 

KALENDORIUS" 
Birželio 20 d: Silverijus, 

Florentina, Genulis, Aiva. 
Birželio 21 d Sv. Aloy

zas Gonzaga. vienuolis < 1568-
1591J; Apolinaras. Demetrija, 
Galminas, Vasarė. Tėvo diena 
(JAV). Pirmoji vasaros diena. 

Birželio 22 d Šv. Pauli
nas Nola, vyskupas (353-431 
m.), Šv. Jonas Fisher, vysku
pas, kankinys (1469-1535 m. 
Londone), Šv. Tomas More. 
kankinys, valstybės kancleris 
11478-1535 m. Londone); Su
dargas, Kaributas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

DŽIAUGSMO ŠVENTĖ — ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Kaip įprasta, kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje vyksta šv. Mišios 
vaikams. Birželio 7-tą dieną 
9-tos valandos šv. Mišios to
dėl ir buvo jaunimui skirtos. 
Tačiau buvo išskirtinai iškil
mingos, nes tai buvo ateiti-
nikų veiklos metų užbaigimo 
paminėjimas. Visi Daumanto 
— Dielininkaičio kuopos jau
nučiai, gražiai pasipuošę uni
formomis, įžygiavo kar tu su 
kunigu A. Palioku ir prelatu 
Ig. Urbonu, šias Mišias auko
jusiais. Skaitinius skaitė Kęs
tutis Daugirdas ir Kastytis 
Šoliūnas. Koks malonus vaiz
das, kai tiek daug gražaus 
jaunimo nuo dviejų iki 
maždaug 12-kos metų apsupo 
kunigą Palioką pamokslo 
metu paklausyti j iems pri
taikytų minčių. Prie šv. Mišių 
įspūdžio daug prisidėjo jauni
mo choro gražūs balseliai 
(giedodami j a u balsais), pui
kiai išmokyti Dariaus Poli-
kaičio. 

Po Mišių visi susirinko Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje šios dienos iškil
mingam posėdžiui, kurį pra
dėjo jaunučių globėja Rasa 
Kasniūnienė. Po to buvo vė
liavų įnešimas ir Ateitininkų 
himnas. R. Kasniūnienė pab
rėžė, kad ši diena yra džiau
gsmo šventė, todėl ją ir vadi
nam Šeimos švente. Trumpai 
paminėjo įvykius, kurie pri
vedė jaunuosius ateitininkus 
prie šios svarbios dienos ir 
pasidžiaugė vaikų paruoštais 
plakatais, gražiai puošusiais 
sceną. Šios dienos svarbiau
sia dalis — vaikučių įžodžiai. 
Visus įžodžius pravesti buvo 
pakviestas prelatas Ignas 
Urbonas. Penkiolika jaunučių 
ateitininkų kandidatų sėk
mingai išlaikė egzaminus: 
Paulius Riškus, Tomas Ma
čiulis, Akvilė Drungaitė, Gin
tarė Radvilaitė, Vytenis 
Drunga. Tomas Milo, Simas 
Meistininkas, Daiva Ragaitė, 
Sigita Poskočimaitė, Just ina 
Stukaitė, Vytas Kapačinskas, 
Algis Grybauskas, Paulius 
Mockus, Donatas Valaiša ir-
Saulius Valaitis (kuris ne
galėjo dalyvauti). Davęs įžo
dį, kiekvienas jaunut is prik
laupęs pabučiavo vėliavą. 
Sendraugių centro valdybos 
pirmininkas dr. Algis Norvilą 
įteikė ženklelį ir JAS CV. pir
mininkė dr. Onutė Daugir
diene ir kuopos globėja Dainė 
Quinn pasveikino ir kiekvie
nam įteikė raudoną gvazdiką. 

Paskui vyko Lipniūno — 
Stulginskio ateitininkų kuo
pos įžodis. Audra Kazlaus
kaitė perskaitė egzaminų 
protokolą ir įžodžiui pakvietė 
moksleivius: Audrą Adomė-
naitę. Liną Dailidę, Mariją 
Domanskytę, Anų Elvikį, 
Aliuką Gylį. Ingą Janušaitę , 
Giedrę Kazlauskaitę. Petrą 
Kupn. Karoliną Lieponytę, 
Rasą Milo, Dainą Ringutę. 
Justiną Riškų. Liną Šaulį ir 
Rytą Vygantą. Įžodį davu
siems dr. A. Norvilą užrišo 
juosteles, o A. Kazlauskaitė ir 
Rima Polikaitytė pasveikino 
ir įteikė gelių. 

('•.kagos Studentų ateiti
ninkų valdybos atstovas Ma
rius Polikaitis ir SAS CV pir
mininkas Vytas Žemaitaitis 
buvo pakviesti pravesti stu
dentų įžodį. M. Polikaitis per

skaitė egzaminų protokolą ir 
pakvietė studentes Liną Sid-
rytę ir Zitą Dubauskaitę. Dr. 
A. Norvilą įteikė joms juos
teles, o Marius Polikaitis ir 
V. Žemaitaitis pasveikino ir 
įteikė po gėlę. 

Po visų įžodžių prelatas Ur
bonas pravedė Ateitininkų 
Credo, prie kurio prisijungė 
visi ateitininkai. 

D. Quinn ir R. Kasniūnienė 
iškvietė jaunius abiturientus: 
Rimą Kuprytę, Vytą Norušį, 
Karolį Užgirį, Audrą Valiuly
tę, Donatą Valaišą. Darius 
Radvila, Aurelija Šušinskaitė 
ir Daina Valaitytė negalėjo 
dalyvauti. Vyriausių ber
niukų vadovas Pranas Pranc-
kevičius ir vyriausio mer
gaičių būrelio vadovės padė
jėja Audra Kazlauskaitė įtei
kė abiturientams dovanas — 
Stasio Ylos „Ateitininkų va
dovą", aplanką ir kuopos laik
raštėlį. Dr. O. Daugirdienė 
šiltai pasveikino įžodininkus 
ir abiturientus. Taip pat nuo
širdžiai padėkojo globėjoms 
Dainai Quinn ir Rasai Kas-
niūnienei už puikų darbą va
dovaujant jaunučių kuopai ir 
apdovanojo jas gėlėmis. 

Buvo iškviesta Lipniūno — 
Stulginskio kuopos tėvų ko
miteto atstovė Alė Lieponie-
nė pristatyti moksleivius 
abiturientus ir V. Žemaitaitis 
juos pasveikinti. Palinkėjo 
studentams daug sėkmės pa
sirenkamos profesijos moksle, 
ragino dirbti studentų ateiti
ninkų eilėse, nesiriboti tik 
mokslu, bet ir toliau dalyvau
ti lietuviškoje veikloje. 

Pagrindinį žodį tarti buvo 
pakviesta Laima Šalčiuvienė, 
..Draugo" dienraščio „Iš atei
tininkų gyvenimo" skyriaus 
redaktorė ir Sendraugių cen
tro valdybos narė. Savo kal
bą L. Šalčiūnienė labai vaiz
džiai pri taikė jaunimui, iš-
vystydama mintį apie dova
nas — kas jos yra, katras ver
tas, kaip elgiamės su dovano
mis. J i išvardino kokias 
dvasines dovanas mes gauna
me iš Dievo: gyvybę, gyveni
mą, sielą, išmintį, supratimą, 
atsparumą. Priminė, kad šios 
dovanos mus pakelia virš 
menkesnių sutvėrimų. Mes 
turime Dievo duotą intelektą, 
esame protaujantys ir, kai 
mes sąmoningai pasirenkam 
gėrį vieton blogio, tai čia yra 
tikros laisvos valios reiški
nys. Prelegentė davė jauni
mui pavyzdžių, kad gyvenime 
jie gali būti priversti naudoti 
savo laisvą valią sąmoningai 
ir paklausti savęs: „Ką Kris
tus darytų šiuo atveju?" L. 
Šalčiuvienė savo kalbą baigė 
labai įdomiu palyginimu — 
taip kaip austrė gamina per-

/ ikagos ir apylinkių Daumanto-Diel imnkaiCio kuopos vyriausių bern iukų būre l i s s u vadovu Pranu Prancke-
vicium kur ia Sekminių laužą Ateitininkų n a m ų s o d e l y Lemonte Nuot r . Aldonos R a u c h i e n ė s 

KLAUSIMŲ SAVAITGALIS DAINAVOJE 
Studentų ateitininkų cen- siskirstėm būreliais ruoštis 

Prisiminimų vakarui. 
Elenutė Tijūnėlytė paruošė 

užsiėmimus įvariose Daina
vos vietose. Buvo proga pasi
melsti prie kryžiaus kalno, 
pažaisti sporto aikštelėje, 

tro valdyba (SAS CV), pas
tebėjusi studentų veiklos sto
ką pavasario metu, nutarė š. 
m. gegužės 15-19 d. Daina
voje suruošti „Klausimų sa
vaitgalį". 

Į kvietimą atsiliepė 20 susi
domėjusių studentų. Penkta
dienio vakare atvykusieji 
šeštadienio rytą buvo paža
dinti dūdos garsų. Pusiau 
apsnūdę kiek pasimankštino 
ir skubėjo pakelti vėliavą. Po 
pusryčių visiems apsitvar
kius, Vytas Žemaitis savaitga
lio dalyvius suskirstė į būre
lius, o Marius Polikaitis supa
žindino su numatyta darbo
tvarke. 

Rytą Marius paskaitė kelis 
klausimus, kuriuos turėjome 
būreliuose pasvarstyti. Pir
mieji klausimai davė progą 
dalyviams arčiau susipažinti 
ir savo protus pamankštint i . 
Paskui kiekvienas būrelis at
skirai išvyko iš Dainavos savo 
tarpe duotus klausimus pas
varstyti. Žygis prasidėjo į ne
tolimą Manchester miestelį. 

Keliavome siauromis gat
velėmis įsigilinę į klausimų 
svarstymą. Pakelyje radom 
daugiau iškabintų klausimų, 
kuriuos pasiskaitę ir kiek pa
silsėję toliau žygiavome. 
Klausimai buvo studentų rū
pimais klausimais ir jų iš
sprendimų ieškojimu. Taip 
kalbėdamiesi net nepastebė

jom kaip nukeliavom septy
nias mylias. Ilsėdamiesi mies
telio parke ir valgydami su
muštinius, džiaugėmės gra
žiu oru. Paskui kiek pažai
dėme sviediniu, pasisupome 
sūpynėse. 

Grįžus į Dainavą dar buvc 
kiek laiko pasidžiaugti prie 
Spyglio ežero. Kastytis Šoliū
nas paruošė skanią vakarie
nę. Nuleidę vėliavas, vėl su-

lamutrą apsisaugoti nuo er-
zintojų ir priešų, taip Dievo 

dovanos mums reikia apsi
saugoti nuo gyvenimo pa
gundų ir pavojų. Baigdama 
L. Šalčiuvienė palinkėjo, kad 
jaunuoliai, nugalėdami visas 
kliūtis, taptų perlais! 

Iškilmingas posėdis buvo 
baigtas Tautos himnu ir vė
liavos išnešimu. Visi svečiai 
buvo pakviesti į smagią ge
gužinę Ateitininkų namuose. 

S. R a d v i l i e n ė 

pamąstyti pr ie lieptelio ir pa
sidalinti mintimis. Vakare 
susirinkom prie garažo ir 
gėrėjomės skaidrėmis iš įvai
rių stovyklų Dainavoje. Va
karą pabaigėm malda ir gies
me. 

Sekmadienio rytą važiavo
me į miestą išklausyti šv. 

Mišių. Grįžę pavalgėm, apsi-
tvarkėm ir atsisveikinę išvy
kome savais keliais. 

Grįžus iš Dainavos, SAS 
CV apie šį savaitgalį girdėjo 
tik gerus pasisakymus. 'Vi
siems dalyviams liko ma
lonūs prisiminimai. SAS CV 
dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie šio savaitgalio pasiseki
mo. Padėka paruošusiems 
programą, pravedusiems re
gistraciją ir įsipareigojusiems 
buitiniams darbams. O la
biausiai dėkojame visiems 
dalyviams. 

E lenutė Ti jūnėlytė 

ATEITININKŲ STOVYKLOS LIETUVOJE 
Ateitininkų federacijos būs- Panevėžio „Žemynos" mokyk-

tinė Kaune praneša, kad šią 
vasarą Lietuvoje vyks dešimt 
ateitininkų stovyklų. 

M o k s l e i v i ų a t e i t i n i n k ų 
v a s a r o s s tovyk la P a l a n g o j e , 
organizuojama Kauno vietovės 
ateit ininkų valdybos, vyks 19-
98 metų liepos 27 — rugpjūčio 
3 d. Informacijai kreiptis pas 
Aldoną Kuliaffenę (8 27 53 72 
51) a r Aušrą Krunglevičiūtę (8 
27 53 72 52). 

Moks le iv ių a t e i t i n i n k ų 
s ą s k r y d i s . A t e i t i e s " stovy
k la , organizuojama Mokslei
vių Ateitininkų sąjungos, vyks 
liepos 9-19 Marijampolėje, Vil
kaviškyje, S. Neries tėviškėje, 
prie Vištyčio ežero ir Jurbarke, 
kur bus ir MAS suvažiavimas 
liepos 19-tą dieną. Informaci
jai skambinti Kęstučiui Bag-
džiui (8 290 4 40 46) ar Vytau
tui Girdzijauskui (8 290 4 591 
23). 

S t u d e n t ų a t e i t i n i n k ų va
s a r o s a k a d e m i j ą Tytuvėnuo-, 
se organizuoja Studentų Atei-į 
t ininkų sąjunga š.m. rugpjūčio 
16-23 d. Kreiptis į Gediminą 
Plečkaitį (8 290 3 55 42). 

T r i s D v a s i n g u m o s tovyk
l a s atei t ininkams Baltriškėse, 
Zarasų rajone, organizuoja Pe
t ras Plumpa. 

P i r m o j i : liepos 6-10 jaunuo-
liams/ėms 18-22 metų am
žiaus. Kreiptis į Gediminą 
Plečkaitį (8 290 3 55 42). 

A n t r o j i : liepos 13-17 d. 14-
17 metų jaunimui. Kreiptis į 
Petrą Plumpą (8 22 62 06 07). 

T reč io j i : liepos 23-28 d. 
jaunuoliams/ems 18-22 metų 
amžiaus. Kreiptis į Vytautą 
Girdzijauską '8 290 4 59 23). 

S t o v y k l a P a n e v ė ž i o va i 
k a m s : Berčiūnuose, Pane
vėžio rajone, organizuojama. 

los, vyks birželio 25 — liepos 
5 d. vaikams 10 -14 metų 
amžiaus. Kreiptis į Leoną 
Janušauską (8 299 8 12 61). 

J a u n u č i ų sąjungos r e s p u 
b l i k i n ė s stovyklos, organi
zuojamos Jaunųjų Ateiti
ninkų sąjungos, Berčiūnuose 
rajone, vyks dvi: pirmoji liepos 
7-18 d.; antroji liepos 19-30 d. 
Abejos stovyklos vaikams 10-
14 metų amžiaus. Dėl infor
macijos apie abejas šias sto
vyklas prašoma kreiptis į Ritą 
Liubinienę (8 27 70 73 13) 
a rba Vilhelminą Raubaitę (8 
27 71 94 24) 

S tovykla social ia i r emt i 
n i e m s vaikams, Berčiūnuo
se, Panevėžio rajone, organi
zuoja Leonas Janušauskas 
š.m. rugpjūčio 13-25 d. 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAKIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA 
1020 E.Ogden Ave . Šute 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (830) 527-0090 
3825 Highiand Ave.. 
Tower 1. Suite 3 C 

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

DR, RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTlj GYDYTOJA 

9356 S. Roberto Road 
HfctoryHDi 

Tai. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

bk PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. M 773-586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 Wast63rd Street 

Vai. pirmd ir ketvd 3 v.p.p. - 6 v.p p 
Krtoma dieoomts - susitaru* 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MainSt 
Mattaaeon, IL 60443 
Tel. 708-7480033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS VMStEUUS 
INKSTU, P0SLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchfllerSt., Elmhurst. IL 60126 

630-941-2809 
Vaandot pagal auMartmą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

valandos pagal susitarimą 

StudfTitų a te i t in inkų 1908 m ..Klausimu savaitgalio" Dainavoje dalyvia 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Waat Ave 
OrtendPark 

708-349-6100 
Valandos lusoTn. įtô yrue savaitgalius 
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DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
JOKŠA 

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

DR. LĖONAS seiėuns 
INKSTU. P0SLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzie Ava. 

Vai.: antro. 2-4 v p p ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
SetM. pagal susitarimą 

Kabinaio tai. 773-776-2880 
NamųtaL 708 4<8 5546 

DR KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 56 St , Chicago, IL 
TaL 773-735-5656 

4707 S. Gttert. U Grange. IL 
Tai 706-352-4407 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUMC 
15505-127 St. Lamont. IL 60439 
Priklauso Palos CofnmunMyHpspital 

Sitvar Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

T«l 70S-2S7-22ft5 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Canfec Otagnceš, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicego.IL 60629 
Tel. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių figos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rktae, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

OA K JUČAS 
ODOS LK3U SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGUA 
6132 S. Kedzie Ave., CNcego 

773-778^969 arba 773-489-4441 

EDMUNDAS VONAS. M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7756 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (katoeti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

ŪDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVHJoughby Mito, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 96 St Tet 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pkmed 3v p p.-7v v.. antr 12:30-3v.p,p 
trac uideryta. katvtrt. 1 -Sv.p.p. 

panktad ir isstad 9v r -12v p p 

DR. VILIJA KERELYJE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartam, 0rtdgevta«, IL 60455 

Tai. 706-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTL] GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tinley Park, IL 60477 

70*614-8871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highiand Ave., Ste. 201 
(skersai gatves nuo Good Samaiton igonines) 

Dovmere Grove, IL 60515 
Tel. 630-980-3113 

Valandos susitarus 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVafter St, Lemont B. 60439 
Tet 815-723-1854 

7800 W. CoHegeDr. 
Palos Heights, IL 60453 

Tel. 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-1477 

Rez. 706-246-0067 arba 706-246-6561 
6449S.Puk*aWRoad 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weateheeter.IL 60154 

Tel. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tet 706852-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 &50t) Av», Cioeio 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 

išskyrus trecd. SeStad 11-4 v.p.p. 

DR. V.J. VASAmENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

NIXKĖSTANKEViaOTĖ,Ml). 
Board CerMied, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Croes ProfeaaionaJ Paviaon 

3 6. South 
Uttuarten Ptoza Ct at CeMomsi Ave. 

CNcago. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory H«s, IL 
1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (706) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HMa, IL 
Tel. (706) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD 

GREGORY SUEL2LE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnariu., 

dubens srities, raumenų, vėžio. 
suzekSmų rJarbovietėje ir sporte bei 

kt vietų skausmo gydymo apeciafcalai 
Chicago: 312-726-0600 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9505 
Eik Grove: 847-716-1212 
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Rimties valandėlė 60-70 PROC. TUOJ GRIŽO... 
ESAME IŠGELBĖTIEJI 

Sekmadienius švenčiame, 
paminėdami, kad. už mus ant 
kryžiaus miręs. Kristus gar
bingai prisikėlė iš mūsų 
kalčių jam uždėtos mirties. 
Džiaugiamės ir švenčiame, 
nes mūsų nuodėmių pasekmė 
— Kristaus nužudymas — pa
naikinta. Sugrįždamas į mūsų 
tarpą, jis parodo, kad atleido 
mūsų nuodėmes. Bet po mir
ties mūsų džiaugsmas jau 
nėra nekalto vaiko, o savo kal
tę matančio, kuriam bausmė 
atleista. Ir Mišių aukoje mi
nime mūsų Išganytojo išken
tėtą mirtį, prisiimdami atsa
komybę už savo dalį joje, bet 
taip pat ir priimdami jo — gy
vojo, prisikėlusiojo — meilės 
dovaną mums šv. Komunijoje. 
Tačiau dovanų priėmimas ir 
įpareigoja — priimdami šv. 
Komuniją įsipareigojame pa
našia meile atsilyginti jam — 
mylint žmones, kaip ir jis juos 
mylėjo, darant, ko jis mūsų 
prašo. Ir tai yra giliausia 
žmogiško gyvenimo paslaptis, 
kurią savo žmogiškame kūne 
ir širdy mums parodė Kristuje 
įsikūnijęs Dievas: kad di
džiausią -džiaugsmą žmogui 
neša meilė, bet ta meilė neat
siejama nuo kentėjimo dėl tų, 
kuriuos mylime. 

Pirmame skaitinyje turi
me pranašo Zacharijo (Zach 
12:10-11) pranašystę, kuri 
mums, pažinusiems Kristų, 
taip aiškiai jį pranašauja: 
_Ant Dovydo namų ir Jeru
zalės gyventojų išliesiu užuo
jautos ir graudulio dvasią. 
Ir žvelgs jie \ tą. kurį perdūrė. 
Jį apraudos, kaip apraudamas 
vienturtis sūnus, ir graudžiai 
apverks, kaip apverkiamas 
miręs pirmagimis". Šv. Jono 
Evangelijoje kaip tik ši pra
našystė cituojama, kaip iš
sipildžiusi ką tik po Kristaus 
mirties"(Jn 19:37). 

Nors nuo mažens žinome, 
kaip giliai Jėzus mus mylėjo, 
ryždamasis dėl mūsų net mir
ti, tai kažkaip mūsų nepavei
kia, kaip, sakysim, paveiktų 
brangaus šeimos nario mirtis. 
Bet jei Kristaus mirtis mus 
sujaudintų, gal ir mūsų gyve
nimas keistųsi, stengiantis 
žmonėms rodoma meile, pa
kantumu, rūpesčiu atsilyginti 
Kristui už jo parodytą mums 
meilę. Tad galime suprasti 
Dievo žodžius Zacharijo pra
našystėje kaip Dievo išsi
rinktai tautai duodamą malo-
n£- jog jis ant jos išlies 
„užuojautos ir graudulio dva
sią", kad jie apverktų „tą, kurį 
perdūrė". Sekmadienį džiau
giamės Kr'staus pergale — 
kad mirtis nėra paskutinis 
žodis žmogui — bet Mišių au
koje tuo pačiu metu „žvel
giame į tą, kurį pervėrėme", 
pripažindami savo kaltę, kad 
nužengtų ant mūsų graudulio 

dvasios malonė, vaduojanti 
mus iš mūsų nuodėmių. 

Esame linkę apie meilę, apie 
išvadavimą, išgelbėjimą galvo
ti tik šviesiomis spalvomis. 
Evangelijoje pagal šv. Luką 
(Lk 9:18-24) Petras išpažįsta 
Jėzų esant „Dievo Mesiju", 
būtent, Dievo pateptiniu ka-
ralium-kunigu, kuris išvaduos 
savo tautą. Bet Jėzus tuoj pa t 
ištaiso nebalansuotą jo supra
timą. Taip, Jėzus iš tikrųjų 
yra Mesijas, bet jam, ka ip 
Žmogaus Sūnui (tam, kur is 
laiko pabaigoje atkurs „naują 
dangų ir naują žemę", kur is 
įžiebė Dievo karaliavimą že
mėje) reikės daug kentėti . J i s 
bus seniūnų, aukštųjų kunigų 
bei Rašto aiškintojų a tmes tas , 
nužudytas ir tik trečią dieną 
prisikels". Ir tuomet Jėzus da r 
pridūrė tiems, kurie norės jo 
garbėje turėti vietą: „Jei k a s 
nori eiti paskui mane, teiš
sižada pats savęs, teneša kas 
dien savo kryžių ir teseka ma
nimi". 

Mus mylėdamas, pats nesi-
kratydamas tų sunkumų ir 
net mirties, kurie j am ateis 
dėl to, kad jis nori su mumis 
būti, Jėzus kviečia ir mus jo 
pavyzdžiu sekti. Bet jo pa
vyzdžiu sekti nereiškia ieškoti 
sau kryžiaus, o kasdieniniame 
gyvenime mylėti tuos, kur i e 
yra mums duoti — pirmiau
sia, mūsų šeimų narius — nuo 
jų nepabėgti, jų neapleisti, ne t 
ir kai labai sunku su jais būti . 
Kad galėtume su Kristumi ka
raliauti, esame kviečiami savo 
aplinkoje jo karalystę kur t i 
tuo būdu, kaip ir jis ją kūrė : 
ne prievarta, smerkimais a r 
barimais, o ištikima, pasiau
kojančia meile. 

Šv. Paulius laiške Galatijos 
tikintiesiems (Gal 3:26-29) 
primena, kad „visi, kurie esa te 
pakrikštyti Kristuje, apsivil
kote Kristumi". J is pr imena, 
kad, krikštu tapę Kris taus 
įgaliotiniais, pasižymime j a u 
nebe savo žemišku luomu, 
kilme, tautybe, buvimu vyru 
ar moterimi, o tik tuo, kad 
gyvename Kristui. Žvelgdami 
į tą, kuris buvo perdur tas dėl 
mūsų kalčių, apsileidimo ir 
piktumo, mes tegalime gailė
tis savo nuožmumo ir su 
ašaromis dėkoti, kad nebuvo
me pasmerkti. Ir todėl, žvelg
dami į Kristų, nebegalime nei 
patys puikuotis savo pra
našumu, nei kitus niekinti, kad 
jie neprilygsta mums. O tega
lime, į kitus žvelgdami, t ik 
džiaugtis, kad ne tik mes, bet 
ir jie kartu su mumis yra 
išgelbėti, kad esame įjungti į 
Dievo pažadų paveldėtojų 
giminę. Ir todėl norime juos 
kviesti kartu su mumis 
džiaugtis. 

Per krikštą, kuris mus įjun
gia į Jėzaus mirtį, anot šv. 

PILYPAS NARUTIS 

1941 m. birželio 23 d. rytas 
Kaune neatžymėtas jokiomis 
kautynėmis , jokiomis auko
mis. Savo dienoraštyje J . Pa
leckis pažymi, kad su visu ko
munis t in iu elitu (komunistine 
valdžia) suspėjo iš Kauno pa
bėgti plentu per Uteną ir Uk
mergę, ir nubėgti net iki Ro
kiškio, visą naktį nemiegoda
mi. O ta ip pat ir Kauno radijo 
virš ininkas Juozas Banaitis, 
išpildęs Maskvos įsakymą — 
įsakęs radiofoną ir radijo stotį 
susprogdinti — ramiai atsidu
so tik prie Rokiškio. 

Kas juos iš Kauno išvijo? 
Kodėl juos apėmė tokia pani
ka? Čia galima būtų užklausti 
jų lietuvišku priežodžiu: „Ar, 
vagie, kepurė nedega?" J u k 
da r buvo švieži birželio 14-15 
d. masinių t rėmimų iš Lietu
vos į Sibirą j ausmai , kurie 
kiekvienam jų turėjo dirginti 
sąžinę ir kelti neišpasakytą 
baimę visos tautos akivaiz
doje. J i e buvo tie, kurie vykdė 
Maskvos įsakymą: „Ištremti!", 
o, jei netelpa į vagonus, — 
„Sunaikinti!" Lietuvių tautos 
genocido įvykdymas, prie ku
rio j ie prisidėjo, buvo dar jų 
sąžinėse. 

LAF Aleksoto radijas padidi
no paniką kompartijos vado
vybėje, kai ragino palikti Kau
ną, nes — „vokiečiai j au čia!" 
Pe r nakt į iš birželio 22 į 23 d. 
okupantų ir jų talkininkų pa
liktą Kauną LAFo štabo vado
vaujami TDA būriai be šūvio 
užvaldė ir įsitvirtino. 

Apie 5 vai. ryte man į štabą 
skambina iš radiofono ltn. M. 
Klausius ir nori žinoti, a r gali
ma panaudoti buvusį komu
nistinio radijo pranešėją Au-
gustinavičių. Aš jo nepažino
j au . Paklaus iau , a r j is prik
lausė komparti jai . M. Klau
sius a tsakė, ka*d ne. J i s ma
nąs , kad yra pat ikimas, bet j is 
nebuvo į t rauktas į pogrindžio 
grupę, kuri dabar radiofoną 
valdo. Aš paminėjau, jog 
skelbsime, kad visi lietuviai 
grįžtų ir užimtų savo pozici
j a s , kur ias turėjo nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Tik ko
munista i — ne. 

Telefonų stotis buvo mūsų 
rankose. Komunist inės cenzū
ros nebeliko. Telefonu jau lais
vai susisiekėme visi su visais. 
M. Klausius telefonu išsikvie
tė Augustinavičių ir kitus ra
diofone dirbančius profesiona
lus, pat ikimus tarnautojus . 
Politrukai ir sovietams talki
nusieji visi išsigando ir, nak-

Paul iaus , mes t ampame j a m 
priklausomi ir per jį t ampame 
ir Abraomo palikuonys, per 
kuriuos, anot Dievo pažado 
Abraomui, bus palaimintos vi
sos tautos. 

Aldona Zailskaitė 

ties tamsa pasinaudodami, pa
bėgo, dienos šviesos laukti ne
beišdrįso. 

Per naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį radiofono inžinie
rius dipl. inž. St. Bagdona
vičius radiofoną transliacijoms 
jau buvo gerai paruošęs. Pa
sirodo, kaip pats Augustina-
vičius savo atsiminimuose ap
rašo, kad, sovietinio Kauno ra
dijo viršininkui J. Banaičiui 
įsakius sunaikinti radiofoną, 
ir Auginąs padėjo Bagdona
vičiui gerąsias radijo translia
cijai lempas išsaugoti. Dipl. 
inž. Stasys Bagdonavičius., iš
saugojo radiofoną nuo sunaiki
nimo (talkinant Auginui). Au-
gustinavičius radiofoną „su
sprogdinus" pasitraukė į na
mus, bet Bagdonavičius, kaip 
priklausantis^ LAF pogrindžio 
radiofono grupei, aišku, pasili
ko radiofoną globoti, saugoti ir 
laukti B. Balaišio bei jo drau
gu-

Radiofono tarnautojai, LAFo 
pašaukti , pirmieji grįžo į dar
bą: Balys Auginas-Augustina-
vičius, Kalvėnaitė, Bargelytė, 
Paškevičiūtė, Senkuvienė, J . 
Gučius, Budra, J. Stonis, A. 
Mrozinskas ir Juozas Bakutis, 
radiofono pasiuntinys. 

Tokių pašauktų radiofono 
tarnautojų visoje Lietuvoje į 
savo darbo vietas skubiai grį
žo 60-70 procentų, (šitą skai
čių man davė L. L. Vyriausy
bės Vidaus reikalų ministras 
pik. J . Narakas. Jis turėjo ši
tuose asmenyse sau atramą, 
todėl naciai išsiuntė jį į KZ 
Stutthofą įkaitu). Negrįžo į 
pozicijas tik į Sibirą išvežtieji 
ir bolševikų genocido sunai
kintieji. 

Sukilusios lietuvių tautos 
sąjūdžiu nepaprastai greitai ir 
efektyviai atstatyta lietuviš
koji administracija, dar prieš 
vokiečiams Lietuvoje įsitvirti
nus , sudarė labai efektyvų pa
grindą antinacinei rezistenci
ja i visoje Lietuvoje, kai okupa
vusi nacinė Vokietija, sekda
ma Sovietinės Rusijos pėdo
mis, pradėjo Lietuvos gyven
tojų žudymus ir trėmimus į 
kacetus bei kalėjimus. 

Apie Balį Auginą (Augusti
navičių), dabar j au pražengusį 
80 metų slenkstį, gyvenantį 
Clevelande, labai gražiai ap
rašė „Kauno dienoje" (Nr. 195, 
1997.8.21), Marija Macijaus
kaitė. Parodydama jį ne tik 

* kaip profesionalą diktorių per 
radiją, bet ir kaip poetą, įvai
rių kultūrinių renginių orga
nizatorių už Lietuvos ribų. 

Man B. Auginąs ypač prisi
mint inas svarbiu lietuvių tau
tai ir valstybei momentu — 
1941 m. birželio mėnesio rytą, 
kai j is pirmasis iš tarnautojų 
pašauktas atvyko į radiofoną 
ir profesionališkai apipavidali

no visas pirmąsias LAF atsi
šaukimo transliacijas: birželio 
23 d. ryte, kai Kauno radijas 
prabilo, LAF štabas (likę 
štabe — P. Narutis, Br. Sta-
siukaitis, J . Milvydas, K. Va
liulis, V. Zenkevičius, A. Mar-
čiukaitis. Senelių prieglau
doje, Žaliajame kalne), atsisto
jęs išklausė LAF štabo pa
ruoštą atsišaukimą į tautą bei 
pasaulį ir Lietuvos himną. (X-
MKS) simpoziume, sukilimo 
diskusijas at idarant , buvo per
transliuotas L. Prapuolenio 
atsišaukimas P. Petručio įre-
korduotas per „Margutį"). 

Su ltn. M. Klausiu mano 
pasikalbėjimas prisimintinas 
ir įdomus dabar tuo. kaip at
sargiai LAF pogrindyje dirbu
sieji rankiojo savo darbui tal
kininkus. Pasitikėjimas žmo
gumi buvo pagrindine baze. 
sukilimą planuojant. O tas 
reiškia, kad sovietinė okupaci
ja vienų metų laikotarpyje bu
vo sukrėtusi lietuvių tautą, 
terorizuodama visus piliečius, 
paruošdama ir vykdydama 
Maskvoje suplanuotą birželio 
14-15 d. trečdalį tautos iš Lie
tuvos ištremti į Sibirą ir iš
žudyti. 

Balys Auginąs pagelbėjo ra
diofone dar ir kitu svarbiu mo
mentu. LAF štabe buvo pa
ruoštas ir priimtas atsišauki
mas į tautą (paruošė L. Pra
puolenis, Adolfas Darnusis ir 
J. Vėbra), keturiomis kalbo
mis: lietuvių, vokiečių, pran
cūzų ir anglų. Atsišaukimą 
per radiją perskaityti turėjo: 
L. Prapuolenis — lietuviškai, 
Ad. Darnusis — vokiškai, J. 
Vėbra — angliškai ir Z. Ivins
kis — prancūziškai. Bet (nete
ko sužinoti, kas sutrukdė) Z. 
Ivinskis neatvyko. B. Auginąs 
padėtį išgelbėjo. J i s mokėjo 
prancūziškai ir perskaitė suki
limo atsišaukimą per radiją 
prancūziškai. Pa ts B. Augi
nąs, būdamas transliacijos 
pravedėjas, pristatė visus 
transliuotojus, bet jau jo pa
ties nebuvo kas pristato — B. 
Auginąs pats atsišaukimą į 
tautą ir pasaulį perskaitė 
prancūziškai. 

* Vilnius-Briusel is J Lie
tuvą pirmadienį atvykusi gru
pė Europos Sąjungos specia
listų papildomai pradėjo tik
rinti kai kurių mėsos produk
tus gaminančių įmonių veiklą. 
Jeigu Europos Komisijos 
XXIV generalinio direktorato 
tikrintojų Vittorio Ferro ir 
Dennis Cryer patikrinimo iš
vados bus teigiamos, Panevė
žio rajono AB „Krekenavos ag
rofirma", Šilutės rajono AB 
„Vilkė", Klaipėdos rajono AB 
„Skinija" bei Mažeikių rajono 
„Mažeikių mėsinė" pagal su
teiktus veterinarinius pažy
mėjimus galės savo produkciją 
eksportuoti į Europos Sąjun
gos valstybes. 

Danutė Bindokienė 

Sveikiname visus 
tėvus! 

Šį sekmadienį daug kartų 
bus pakartotas žodis „svei
kinu, sveikiname!" Jis skirtas 
švenčiantiems Tėvo dieną, ku
riai šiame krašte paskirtas 
trečiasis birželio mėnesio sek
madienis — šįmet pasitaikan
tis 21 d. 

Kai kas sakytų, kad tai 
dirbtinė šventė, sukurta Moti
nos dienos pavyzdžiu, kad ir 
vyrai-tėvai turėtų „lygias tei
ses" į sveikinimus, linkėjimus, 
dovaneles. Jeigu tai ir būtų 
tiesa, kodėl ne? Argi tėvas 
šeimoje nėra tiek pat svarbus, 
kaip motina? Juk esame pra
tę, kad tą pagrindinę — ir 
galbūt svarbiausią — mūsų 
visuomenės ląstelę kaip tik 
sudaro sveika, tvirta šeima, 
kuri visų pirma remiasi suau
gusiais nariais: tėvu ir moti
na, o po to vaikais. Kai bent 
vieno pagrindinio šeimos šulo 
trūksta arba jis neatlieka savo 
šventos pareigos, visos šeimos 
gerovė pašlyja. Kai minimi 
nepaklusnūs. Dievo ir žmonių 
įstatymų nepaįsantys jaunuo
liai bei vaikai, sakoma, jie yra 
iš suirusios šeimos... 

Visi žinome lietuvių tautos 
pažiūras į motiną. Jos vardas 
ir įvaizdis apsuptas šviesiu 
žvaigždžių vainiku, dainomis 
apdainuotas, pasakomis api
pasakotas, gražiais poetų bei 
rašytojų žodžiais apipintas. Ar 
toks pat dėmesys, tokia pat 
meilė skiriama ir tėvui? Be 
abejo. Tik ji taip atvirai nepa
rodoma, tarytum kažkaip ne
patogu... Tai lietuviškas san
tūrumas, į kurio skvernus — 
bent vyresnioji karta — dar 
vis įsikibusi. Galbūt dėl to ir 
Tėvo diena dažnai tik pra
bėgomis paminima su kiek ga
lint mažiau emocijų ir sveiki
nimų. 

Nereikia suprasti klaidin
gai: lietuvių tauta tėvą visuo
met gerbė ir vertino. Tai, be 
jokios abejonės, šeimos galva 
ir jo žodis šventas, paskutinis, 
lemiamasis visuose svarbiuose 
nutarimuose. Į tėvą buvo žiū
rima kaip į šeimos ramstį, ku
riuo galima pasiremti sun
kiose valandose, kurio išmin
tingais patarimais ir pagalba 
pasitikėti. Jeigu tėvas baudė 
— tai ne be reikalo; jeigu pa
sakė net labai santūrų pagyri
mo žodį — tai jis buvo bran
gesnis už visus pašalinius 
liaupsinimus. Toks lietuvio tė
vo įvaizdis atsispindi ir mūsų 
tautosakoje: dainose, pasa
kose, padavimuose. Jeigu mo
tulė buvo palyginama su sau
le, kurios šiluma teikia ener
giją, augina ir brandina, tai 
tėvą primena mėnulis, kuris 
yra ir paslaptingas, ir savas, 
ir globojantis tamsią naktį, 

kaip tik tuo metu, kai šviesa 
labiausiai reikalinga. 

Jaunesniųjų kartu mūsų 
tautiečiai, didžiąją dalį savo 
gyvenimo praleidę šiame 
krašte (arba čia jau gimę), į 
tėvo rolę šeimoje žiūri skirtin
gomis akimis. Tai nereiškia, 
kad tėvas yra antraeilio (po 
motinos,! svarbumo šeimos na
rys, bet jis nėra apsitveręs 
tokia tradicinių lietuviškų 
įvaizdžių tvorele. 

Tėvas , pagal šio krašto pa
vyzdį, yra kur kas artimiau 
įsijungęs į savo šeimos kasdie
ninį gyvenimą, vaikų prie
žiūrą, namų ruošos darbus. 
Jis nėra vien stebėtojas, pa
tarėjas, globėjas a r „duonos 
pelnytojas", bet lygiateisis 
šeimos dėmuo. Tas nei kiek 
nepakenkia jo „autoritetui", o 
kaip tik suteikia daugiau pasi
tenkinimo ir pačiam, ir vai
kams, kurių gyvenime artimai 
ir šiltai figūruoja tėvelis. 

Tačiau kažkur, ypač vyres
niųjų lietuvių pasąmonėje, 
birželio 21 d„ o galbūt labiau 
22 d. rytas, primena duslius 
dunksėjimus, aukštai skren
dančių bombonešių ūžimą ir 
visais keliais, takais laukais 
su panika, netvarkingai besi
traukiančius .nenugalimosios" 
Raudonosios armijos karius. 
Karas! Tai buvo magiškas 
žodis, pripildęs viltimi kiek
vieno širdį. Nors iš esmes ka
ras turi naikinimo, mirties ir 
baimes įvaizdį, bet birželio 22 
d. rytas lietuviams, išgirdu
siems pirmuosius bombų spro
gimus, reiškė viltį, išsigelbė
jimą. 

Tai nebedaužys naktį durų 
okupanto tarnai, sunkveži
miui laukiant kieme: tai ne
grus j gyvulinius vagonus toli
mai kelionei į tremtį; tai atsi
vers kalėjimų durys ir į saulės 
šviesą, į laisvę išsvirduliuos 
kaliniai... O galbūt Lietuvos 
himnas, nuskambėjęs per ra
diją pirmą kartą po skaudžių 
teroro metų, nenustos aidėjęs; 
o galbūt trispalvės, tiesiog ste
buklingai atsiradusios prie 
visų pastatų, iškeltos ant visų 
stiebų (ir kaip jos buvo iš
saugotos nuo okupanto akių?), 
plevėsuos laisvai ir galingai... 

Žinoma, tai buvo tik mo
mento viltys, tik atokvėpis, 
kol prasidėjo naujas teroras, 
tik kito okupanto — bet tais 
pačiais tikslais — vykdomas. 

Sveikinkime gyvuosius tė
vus šį šiltą, žalią ir laisvą 
birželio sekmadienį. Pasimels-
kime už tuos, kurie jau pasi
traukė iš mūsų laikinojo pa
saulio į amžinąjį, bet prisi
minkime ir 1941 m. birželio 
21-22 d. įvykius Lietuvoje. 

TRAKAI 
PETRAS MATEKUNAS 

Nr.9 Tęsinys 

Jos atstatymo dar
bai prasidėjo 15 šimtm pra
džioje. Žemiu ir medžių įtvirti
nimai buvo panaikinti. Jų vie
toje buvo pastatytos gyny
binės mūro sienos su bokštais 
ir grioviais, kurie skyrė prieš
pilį nuo sausumos. 

Aukštutinės pilies statybos 
darbai, nors neužbaigti, buvo 
nutraukti, nes kaip tvirtina 
archeologai iš surastų radinių 
bei kultūrines žemės sluoks
nio, buvo daugiau naudojamas 
priešpilis. 

Pusiasalio pilyje, kaip žino
me iš istorijos, 1440 m. kovo 
men. 20 d.. Verbų sekmadienį, 
buvo nužudytas didysis kuni
gaikštis Žygimantas Kęstutai-
tis. J is buvęs, kaip šaltiniai 
rašo, labai žiaurus kuni
gaikščiams ir bajorams. Nu
skriaustų tarpe buvo Algirdo 

vaikaitis, Kijevo kunigaikščio 
Vladimiro sūnus Aleksandras , 
pramintas Oleika. Žygimantas 
Kęstutaitis, iš jo a tėmęs Ki
jevą, uždarė jį Kernavėje, o jo 
žmoną ir abu sūnus — Si-
maną ir Mykolą — Utenoje. 
Taip pat kunigaikštį Juri jų, 
Lengvenio sūnų uždaręs į Sa
los pilį. Kunigaikščiai buvo 
juo nepatenkinti ir prieš jį su
rengė sąmokslą, kuriam vado
vavo kunigaikštis Aleksand
ras Čartoriškis ir kiti. J i e Ska-
beikui, kilusiam iš Kijevo, 
davė tris šimtus- vežimų šieno. 
Kiekviename vežime buvo šie
ne paslėpta po penkis ginkluo
tus karius, neskaitant vežikų. 
Visus vežimus -,u šienu pa
siuntė į Naujuosius T r a k u s . 
Tuo metu, kai tik išs iuntė 
šieno transportą, sąmokslinin
kai pradėjo Moldavijoje ieškoti 
kunigaikščio Švitrigailos. Kai 
atvyko šieno transportas prie 
pilies vartų, didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Žygimanto Kęs-
tutaičio sūnus buvo išėjęs iš 

pilies į bažnyčią, nes tą dieną 
buvo Verbų sekmadienis, o 
pats kunigaikštis Žygimantas 
savo miegamajame klausė Mi
šių. Vežimai su šienu įvažiavo 
į pilies kiemą. Ginkluoti vyrai, 
ka i uždarė pilies var tus , išlin
do iš šieno. Kunigaikštis A. 
Čartoriškis ir Skabeika su ke
liais kariais nuėjo į tuos rū
mus, kur gyveno D. L. kuni
gaikštis Žygimantas Kęstutai
tis. D. L. kunigaikščio Žygi
manto Kęstutaičio miegama
sis, kaip manoma, buvęs šalia 
koplyčios, kuri buvo įrengta 
pilies vartų bokšte. Koplyčia 
greičiausiai buvo paskirta šv. 
Mykolo garbei, nes viduram
žiais šv. Mykolas buvo laiko
mas karių globėju. Šios ko
plyčios fundatorius, kaip ma
noma, buvęs pats Žygimantas 
Kęstutai t is , nes jis turėjo sū
nų Mykolo vardu. 

Žygimantas Kęstutait is tu
rėjo mešką. Kai ji prieidavo 
prie durų ir letena padaužy
davo į duris, tuojau Žygiman

tas ją įleisdavo. Sąmoksli
ninkai tą paslaptį žinojo. Jie 
priėjo prie durų ir į jas, kaip 
meška, pastukseno. Kuni
gaikštis, manydamas, kad tai 
meška, juos įsileido. Tuojau 
įėjo kunigaikštis A. Čartoriš
kis ir Skabeika. J ie puolė di
dįjį Lietuvos kunigaikštį Žygi
mantą, norėdami jį užmušti, 
bet nieko neturėjo rankose. 
Tuo pat metu Skabeika, pa
ėmęs šakes, stovėjusias prie 
židinio (jomis tvarkydavo mal
kas židiny), smogė jomis Žygi
mantu i į galvą ir mirtinai jį 
užmušė. 

16 šimtm. pabaigoje a r 17 
š imtm. pradžioje pusiasalio pi
lis buvo paversta Trakų vaiva
dijos teismu, o bokštai — kalė
j imu. Po 1655-1661 m rusų 
invazijos, pilis, kuri per kovas 
labai nukentėjo, netaisoma, 
šimtmečiams bėgant, virto 
griuvėsiais. Tuomet jos teri
torijoje susinnkdavo pavieto 
vaivadijos bajorų seimeliai ir 
Lietuvos Vynausias Tribuno

las rengė savo kadencijas 
19 šimtm. antroje pusėje 

tiek Aukštutines, tiek ir že
mutines pilies pastatu t rūnė
siai buvo aptvarkyti Pihes te 

nlorijme irrvi ivivr-tos alėjos 
r apsodintos lapuočhj me

džiais — paverstas miesto 
parku, o priekine pilies terito
rijos dalis užstatyta mediniais 

pastatais, kurie po Antrojo pa
saulinio karo buvo nugriauti. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. birželio 20 d. 

ių kursus baigusiems pažymėjimų Užupio vidurinėje mokykloje kompiuterių kursus b; 
įteikime Iš k.: Amanda Muliolienė, mokyklos direktorius Vladas Malce-
vičius ir jaunųjų turistų centro direktorius Regimantas Tivilavičius. 

KOMPIUTERIAI LIETUVOS 
ŠVIETIMO SISTEMOJE 

A m a n d a ir A lg i rdas Mul io l ia i Vilniaus ir P a k r u o j o 
m o k y k l o s e 

VACYS ROCIŪNAS 
A.P.P.L.E. — American Pro-

fessional Partnership for Li-
t h u a n i a n Education — orga
nizacija j au plačiai, su pagar
ba ir dėkingumu minima Lie
tuvoje. (Ten dažnai vadinama 
„obuoliuku", kurio galima ge
rai pasigardžiuoti). Nemažes
nės pagarbos ši organizacija 
susi laukia ir JAV-se. Jau nuo 
1990 metų JAV ir Lietuvos 
pedagogai nuoširdžiai nori, 
kad 50 metų skurdintas švie
t imas pagaliau ir Lietuvoje 
būtų pervedamas į demokrati
nių principų (kaip visame kul
tū r ingame pasaulyje) sistemą. 
Tai užtikrintų laimingos Lie
tuvos šviesesnę ateitį. 

Šis idealistų sambūris orga
nizuoja kursus, seminarus mo
kytojams ir mokiniams, aprū
pina mokslo priemonių, vado
vėlių, kompiuterių. Čia dirba 
ne vien JAV lietuviai, įvairių 
specialybių pedagogai iš įvai
rių miestų ir įvairaus am
žiaus, j iems talkina ir ameri
kiečiai mokytojai. Sujungus 
r ankas ir širdis — pasiekiama 
gražių rezultatų. 

„A.P.P.L.E yra kaip koks 
kaleidoskopas, kaip priemone 
mokytojams dalykus matyti 
skirt ingai, ji pateikia skirtin
gos patirt ies paskiriems asme
nims, sukuria naują įvaizdį, ji 
nuolat besikeičianti, kur vie
nas vi rs ta dauguma ir daugu
ma t a m p a viena, kaip susis-
k i r s tan t i s židinys viename di
džiul iame paveiksle" — savo 
įspūdžius apie kursus Lietu
voje perduoda Momta Leavitt 
„A.P.P.L.E. — Report to the 
Corps" (April-May 1998) biu
letenyje. J i . kaip ir nemaža 
kitų amerikiečių talkininkų. 
vien šiais metais Lietuvos mo
kykloms yra pasiuntusi 30 dė
žių mokslo pnemonių. neap
lenkiant ir mokytojų centrų. 

Daug idealistų iš įvairių 
JAV vietovių savo darbu ir 
auka jungiasi, kad atstačiusi 
savo nepriklausomybę Lietuva 
stiprėtų ir dvasiniai, ir fizini
ai, ir ekonominiai, ir kultū
riniai. Objektyviomis akimis 
sekantieji negali nepastebėti 
tos pagalbos — paramos įvai
riose Lietuvos gyvenimo sri
tyse. Čia trumpai prisimena
ma viena tokių idealistų žmo
nių pora — Amanda ir Algir
das Mulioliai, stipriai ir pozi
tyvai besireiškią ir Clevelando 
lietuviškame telkinyje, skautų 
organizacijoje. lituanistinėje 
mokykloje, parapijoje. Jų nuo
širdžios pagalbos susilaukia ir 
kiti organizuoti vienetai, kai į 
juos kreipiamasi. Jie ir šie
met, sausio 19 - balandžio 2 d. 
Vilniuje, Užupio vidurinėje 
mokykloje ir Pakruojo „Atža
lyno" vidurinėje mokykloje 
(Šiaulių apskr.) dėstė kompiu
terio pagrindus. Abu Mulioliai 
jau prieš tai penkias vasaras 
praleido Lietuvoje ne ilsėda
miesi atostogaujant, lankant 
gimines, bet įtemptai dirbant, 
kaip A.P.P.L.E. grupės nariai, 
atsistačiušios nepriklausomy
bę Lietuvos labui. 

Amanda Geležytė-Muliolie-
ne. kilusi iš Bučiūnų kaimo, 
Pakruojaus valsčiaus, ir Algir
dai Mulioliai džiaugiasi savo 
keturiais, aukštuosius moks
lus baigusiais vaikais. Aman
da, turinti magistro laipsnį, 
katalikų gimnazijoje dėstė fi
ziką, matematiką, chemiją, in
formatiką. Algirdas dirbo di
džiulėje taikomosios dailės 
bendrovėje -American Gree-
tings". Dabar jau abu pasi
traukę užtarnautam poilsiui, 
kaip pas mus dažnai vadina
ma „federaliniais tarnauto
jais" tapę, jau šešerius metus 
savo laiką, gabumus ir ener

giją dovanoja savo gimtajam 
kraštui. 

„Visą amžių Lietuvą širdyje 
nešiojome" — straipsnyje, iš
spausdintame Auksinėje var
poje" — Pakruojo rajono laik
raštyje (1998.03.18). žurnalis
tei I. Skurauskienei Amanda 
sake. Čia pašnekove prisimi
nė: „Mes visą amžių laukėme, 
kol Lietuva bus laisva, lietu
viai ta mintimi gyveno, sten
gėsi išlaikyti lietuvybę gyvą 
savo vaikuose". Su džiaugsmu 
Amanda grįžta praeitin, kai jų 
sūnus Jonas pirmasis „pra
mušė" kelius Lietuvon ir savo 
motinai prisipažino .jaučiuosi 
tarsi namo grįžęs". O sūnus 
Linas 1991 metais pradėjo 
studijas Vilniuje, buvo to meto 
visų permainingų įvykių liudi
ninkas, sovietų agresijos metu 
buvo vertėjas Parlamente. 

sių metų antrąją žiemos pu
sę Amanda ir Algirdas vėl pra
leido Lietuvoje net 73 dienas: 
Vilniaus Užupio vidurinėje 
mokykloje iki vasno 28-sios, o 
likęs laikas dovanotas Pakruo
jo Atžalyno" vidurinei mokyk
lai. Su šiomis mokyklomis 
Mulioliai. naudodamiesi elek
troniniu paštu, užplanavo de
talizuotą kursų programą 
abiejoms mokykloms. Sutvar
kė visus kompiuterius, kurie 
vasarai buvo paskolinti mo
kykloms, į visus septynis kom
piuterius įvedė „Windows 95" 
ir „Microsoft Office" bei pa
pildė gautomis lietuviškomis 
mokymo programomis. Mulio
liai uoliai vedė Lietuvos mo
kyklą į kompiuterių amžių, 
dar gan mažai pažįstamą šių 
laikų pasaulio moderniąją 
technologiją. 

Klevelandiečiams buvo pa
rūpintas kambarys Jaunųjų 
turistų centre. Juos maitino 
mokyklos valgykla. Mokykloje 
buvo įrengta nauja kompiute
rių klasė. Kiekvienas mokyto
jas lankė 18 valandų grupi
nius kursus ir dar 6 valandas 
ateidavo patys pasipraktikuo
ti. Mokykla anksčiau neturėjo 
kompiuterių klasės — tik 3 se
nus IBM tipo 286 kompiute
rius ir vieną 486, kuriuo buvo 
susijungę su Internetu. Mulio
liai atvežė A.P.P.L.E. dovano
tus kompiuterius, a tgautus iš 
mokyklų, kurioms buvo va
sarą paskolinti. Mulioliai mo
kykloje dirbdavo nuo 8 vai. ry
to iki 6 vai. vak. su trumpomis 
pertraukomis pusryčiams ir 
pietums. Kai nedirbdavo su 
mokytojais, dirbdavo su moki
niais — visos Informatikos 
klasės dirbdavo antradieniais 
ir ketvirtadieniais, o kitos kla
sės pagal direktoriaus pava
duotojo tvarkaraštį. 

Algirdas supažindino su pie
šimo galimybėmis kompiute
rių pagalba, su laikraštėlio re
dagavimu bei maketavimo 
programa Maloniai piešė, ra
šė mamytėms, mokytojams, 
giminėms Valentino dienos 
proga laiškus, kuriuos čia 
spausdindavo spalvotu spaus
dintuvu. Visi šios mokyklos 
mokiniai norėjo susipažinti ir 
išmokti dirbti kompiute
riais bei papildyti savo žinias. 
Mulioliai paskolino ir du savo 
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Amanda Muliolienė Pakruojo rajono mokytojams aiškina kaip siųsti e-pašta. 

kompiuterius, kad galėtų to
liau praktikuotis su „Microsoft 
Office". 

J ie dalyvavo ir Vasario 16-
sios minėjime, kur Amanda 
kalbėjo, kaip lietuviškoji išei
vija šią šventę švenčia. Buvo 
graži programa ir vaišės. Mo
kykloje veikia skautai. Daly
vavo ir šimtadienio paminėji
me. Prezidento Valdo Adam
kaus inauguracija, šv. Mišios, 
pirmoji V. Adamkaus prezi
dentine kalba, paradai — pali
ko atsimintiną įspūdį. Po Pre
zidento iškilmių Mulioliai iš
vyko į antrąją, pagal iš anksto 
užplanuotą kompiuterių mok
slo vietovę, į Pakruojų, arčiau 
Amandos gimtųjų namų. 

Kartu atsivežtieji kompiute
riai buvo patalpinti mokyklos 
kambaryje. Mulioliams buvo 
išnuomotas butas, maždaug 
15 minučių kelio nuo mokyk
los. Anot Muliolių, — tai bu
vusi vienintelė mankšta per 
visą buvimo laiką Pakruojuje 
— pėsčiomis į mokyklą ir at
gal į butą. Čia buvo kitokia 
programa negu Vilniuje. Dirbo 
su viso rajono mokytojais, ke
turiomis grupėmis, kiekviena 
po savaitę, nuo 9 vai. ryto iki 
2 vai. p.p. Turėta 9 kompiute
riai, tad ir grupėje dirbo po 9 
mokytojus. Norinčių mokytis 
buvo žymiai daugiau. Mulio
liai, atsivežę dar du savo kom
piuterius, sutiko dirbti ir su 
antra pamaina po tris valan
das. 

Mokyklos mokiniai į informa
tikos pamoką tegalėjo patekti 
tiktai kiekvieną penktadienio 
rytą. Amanda pirmoje pamo
koje skaitydavo paskaitą ir 
rodydavo vaizdajuostę apie 
kompiuterių technologiją. Fil
mas buvo paruoštas A T & T" 
bendrovės. Tai graži kompiu
terių ateities vizijos ištrauka. 
Popietinėn darbo sesijon suva
žiuodavo mokiniai iš viso rajo
no ir dirbdavo-— viena grupė 
su Algirdu, antra — su Aman
da, o trečia su informatikos 
mokytoju — kompiuterių ka
bineto šeimininku. Pakruojo 
rajone pradinius kompiuteri
nio raštingumo kursus baigė 
58 mokytojai ir mokyklų di
rektoriai. 

Dviejų su puse mėnesio dar
bas, paaukotas Vilniaus ir 
Pakruojo švietimui. Jie labai 
laimingi ir dėkingi. Tai 
A.P.P.L.E. ir Muliolių dovana 
savo Lietuvai. Kursuose daly
vavę mokytojai sakė, kad to
kie seminarai be amerikiečių 
pagalbos kiekvienam mokyto
jui būtų kainavę mažiausiai 
vieno mėnesio atlyginimą. 

Mulioliai dalyvavo Kovo I l 
sios minėjime. J į paruošė 
miesto savivaldybė: paskaita, 
trys jaunimo grupės šoko tau
tinius šokius, vyresnieji daina
vo ir grojo. Šventiška nuotai
ka. Paskutinį sekmadienį Mu
lioliai, atsidėkodami savo nuo
latiniams globėjams, juos pak
vietė į restoranėlį, kur juos 
pavaišino, pasidalino įspū
džiais ne tik apie švietimo pro
blemas, bet ir apie bendrąją 
Krašto padėtį. Daug netur
tingų, vargšų, ūkininkai dar 
negali įsitraukti į normalias 
darbo sąlygas: neplaningas 
kolchozų išardymas, technikos 
ir finansavimo trūkumas, 
žmonių girtavimas — tokia pa
dėtis labai sunkina ir lėtina 
pažangą. 

Visas Muliolių darbo lanky
masis nepraėjo ir kitų nepas
tebėtas. Vilniaus televizijos 
atstovai, atvykę Užupio mo
kyklon, filmavo, rodė kaip dir
bo informatikos grupė, buvo 
įdomus reportažas „Panora
moje". Pakruojus televizijos 
stoties neturi, bet kompiuterių 
kursai išsamiai pažymėti jų 
laikraštyje Auksinėje var
poje". 

Ir vėl stebėtinai puikiai 
skamba Muliolių žodžiai: 
„Nors tie du mėnesiai buvo 
sunkūs, teko daug dirbti, bet 

Dr. Ona Vaškevičiūtė, kurią, kaip gerų darbų atlikėją ir nuolatinę dr. 
Jono Adomavičiaus talkininke, dar gerai prisimena ne vienas Čikagos 
lietuvis arba jos pagalbos sulaukęs toliau gyvenantis. Dr. Jonas Adoma
vičius (dešinėje) ir dabar nuolat tiesia savo dosnią ranką visiems, pagal
bos reikalingiems, ypač vargstantiems tėvynėje. 

DR. JONAS ADOMAVIČIUS VĖL IŠTIESĖ 
DOSNIĄ PAGALBOS RANKĄ 

Dr. Jono Adomavičiaus dos
numą ne kartą patyrė į vargą 
patekusieji lietuviai, ypač 
tėvynėje bei iš jos atvykstan
tys į Čikagą. Jis dosniai remia 
partizanus, menininkus, Baž
nyčią, visuomeninius lietu
viškus projektus, neieškoda
mas padėkos, pripažinimo, 
vengdamas net pats paramą 
įteikti, o pavesdamas tai pa
daryti savo artimiesiems, daž
niausiai Alvudo nariams. 

Ras žino, kiek iš tikrųjų pi
nigų jis jau paskyręs labdarai 
— ne dr. Adomavičiaus mada 
skelbti sumas, pasigarsinti, 
tačiau š.m. pradžioje jo auka 
Kauno arkivyskupui metropo
litui Sigitui Tamkevičiui, kad 
būtų įkurti benamiams vai
kams ir suaugusiems namai 
(iš tikrųjų jau turimos patal

pos remontuojamos, pritaiko
mos būsimiems gyventojams) 
yra tokia dosni, kad jos nepa
minėti neįmanoma. 

Dr. Jonas Adomavičius arki
vyskupui Tamkevičiaus pro
jektui vykdyti vasario 19 d. 
pasiuntė 80,000 dolerių auką! 

Arkivyskupui S. Tamkevi
čiui laiške užsiminus apie 
planą arkivyskupijos atgau
tame dviejų aukštų pastate, 
esančiame arti seminarijos, 
įrengti beglobių vaikų dienos 
centrą, kuriame būsimieji ku
nigai galėtų atlikti sielovados 
praktiką, bet taip pat pa
reiškusi baimę dėl milžiniškų 
išlaidų, susijusių su pagrindi
niu remontu, dr. Jonas Ado
mavičius nedvejodamas ir ne
prašomas, paaukojo 80,000 
dolerių. 

Jam priklauso visų padėka! 

reigas St. Pancra t ius parapi
jos raštinėje. Skautas-erelis 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
skautų grupėje. Yra gavęs lie
tuvių kalbos vertėjo sagą. 
Derrick Švelnys studijuos De 
Paul universitete, siekdamas 
fizikos ir matematikos moky
tojo specialybės. 

Elizabeth M. Hood, Kath-
leen ir Stephen Hood dukra, 
baigė Mother McAuley aukš
tesniąją mokyklą, kur buvo 
Inscape mokyklos laikraščio 
vyr. redaktorė, National Ho-
nor Society iždininkė, Quill 
and Scroll In ternat ional Ho-
nor Society narė; Chicago 
Metro History Fai r dalyvė, 
pasirinkusi jos lietuviškos kil
mės istoriją, lietuviškus pa
pročius, istorinę praeitį, rink
dama medžiagą muziejuose, 
bibliotekose bei šeimos „krai
čių skryniose". Nuodugniai 
paruošta studija laimėjo mo
kyklos, rajono, miesto ir Illi
nois valstybės atžymėjimus. 
Laisvalaikiais dirba savanore 
St. Bedė the Venerable die
ninės priežiūros centre, pa
gelbsti si lpnesniems moki
niams matematikoje. Sekre
torė St. Bedė the Venerable 
parapijos raštinėje. Baigdama 
gimnaziją, padavė prašymus į 
universitetus ir buvo visuose 
priimta. Iš jų pasirinko Loyo-
la universitete studijas su bio
logijos pagrindu, pasiruošda-
ma tolimesniam siekiui — 
medicinos mokyklą ir- pediat
rės profesįu 

PASKIRTOS 
Čikagos Lietuvių moterų 

klubas skiria tradicinio Ginta
ro pokylio pelną lietuvių kil
mės studentams, siekiantiems 
aukštesnio išsilavinimo pasi
rinktose studijų šakose. Šįmet 
yra parinkti 2 universitetuose 
pradedantys studijas jaunuo
liai, kuriems bus įteikti čekiai 
Gintaro pokylio metu, šešta
dienį, birželio 27 d., Beverly 
C.C. salėje. Tai Derrick Švel
nys ir Elizabeth M. Hood. 

STIPENDIJOS 
ziejuje, Washington bibliote
koje, Illinois Institute of Tech
nology rengtuose mokslo, isto
rijos ir kompiuterių kūrybos 
konkursuose. Yra apdovano
tas aukso, sidabro ir bronzos 
medaliu, taipgi yra gavęs 
įvairių sričių 8 žymenis. Lais
valaikiais atlieka įvairias pa-

Elizabeth M. Hood 
ČLM klubo stipendijų komi

teto narės — Ramoną Kavec-
kaite, Harr ie t Kamin-Kamins-
kienė, Sofija Žukaitė ir Irena 
Norbutienė — skirdamos sti
pendijas, kreipė dėmesį ne tik 
į finansinės paramos reikalin
gumą, bet ir į stiprų akade
minį pasirengimą bei stu
dentų savo lietuviškos kilmės 
įvertinimą. MJL 

Derrick Švelnys, 

D e r r i c k Švelnys, Vytauto 
ir Elsos Švelnių sūnus, baigė 
John F. Kennedy gimnaziją, 
kur buvo National Honor So
ciety (ižd.), ateities mokytojų, 
mokyklos laikraščio, FFA (vi-
cepirm.). bendralygių <pirm.) 
ir tarnybos klubų narys. Daly
vavo Mokslo ir Pramonės mu-

jaučiame, kad šis darbas labai 
reikalingas... Jei mokyklos ar 
švietimo skyriai tomis pat są
lygomis kvies, ir kitą žiemos 
dalį praleisime Lietuvoj". 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Kviečiame 1998 metais 

keliauti su mumis! 
Specialios bilietų kainos į sporto ir dainų šventes Lietuvoje 

* * * 
Siūlome pigiausias kainas , patogiausia is skrydžiais i 

Lietuvą iš įvairių JAV miestų. 
* * * 

Mūsų atstovai Kaune ir Vilniuje pa rūp ins pigiausius 
bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus. 

* * * 
Penkios grupinės kelionės į Lietuvą ir k i tas Pabaltijo šalis. 

* * * 
Costa Cruises laivu 7 naktų kelionė į Graikijos salas ir dvi 

naktys Romoje, spalio 12 d. 
* * * 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Taip pat turime 
specialias kainas skrydžiams į Vilnių iš kitų JAV miestų. 

* • * 
Mūsų atstovai Kaune ir Vilniuje parūpins 
pigiausius bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus. 

* * * 
Turime bilietus į Dainų ir šokių šventės renginius Vilniuje. 

* * * 
Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis į 

mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

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

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



MŪSŲ ŠEIMOSE 

DIPLOMO REIKĖJO LAUKTI 
APIE PUSŠIMTĮ METŲ 

Profesoriui Romualdui Ka
šubai š.m. balandžio 29 d. 
Kauno Technologijos universi
tetas suteikė Garbes daktaro 
laipsnį. Galima sakyti, kad 
prof. Kašubą to laipsnio laukė 
netoli 50 metų — mokytis 
pradėjęs gimtajame Kaune, 
bet negalėjęs užbaigti dėl tų 
pačių priežasčių, kaip ir dau
gelis kitų jaunuolių, kurių ir 
mokslas, ir gyvenimas buvo 
pertrauktas Antrojo pasauli
nio karo bei bolševikų okupa
cijos. 

Kašubų šeima pasekė tūks
tančius kitų lietuvių, bėgusių 
į Vakarus nuo fronto ir raudo
nojo okupanto siaubo. Nors 
niekas neturėjo iliuzijų, kad 
Vokietijoje laukia ramus ir 
saugus gyvenimas, bet vis tik 
jis atrodė priimtinesnis negu 
sovietiniai kalėjimai, tremtis 
arba net sunaikinimas. 

Karui pasibaigus ir pabė
gėlių stovykloms tuštėjant, 
Romualdas Kašubą su šeima 
1948 m. emigravo į Ameriką, 
ilgainiui apsigyvenęs Čikago
je. Tuo metu jis jau buvo stu
dento amžiaus, tad siekė mok
slo Illinois universitete Navy 
Pier, vėliau Urbanoje, kur 
1962 m. baigė universitetą 
daktaro laipsniu. 

Ilgą savo gyvenimo laiko
tarpį, 24 metus, prof. Kašubą 
praleido Clevelande, kartu 
jau su savo šeima — žmona 
Njįple,_dukromis Vida ir Da-
\tit. Abi šiuo metu ištekė
jusios: Vida baigusi medicinos 
studijas, Dalia prekybos (ji gy
vena Seattle, WA, augina 
prof. Romualdui ir Nijolei 
Kagujboms vienintelį vaikaitį 
— iwiną) . 

Bet tai, kas iki šiol pasaky
ta, galima pritaikyti daugeliui 
lietuvių, karo audros išblokš
tų iš tėvynės 1944 metais ir 
kiek anksčiau. Tačiau vėles
nis prof. R mulado Kašubos 
nneitas gyvenimo kelias bei 
atlikti darbai labai skiriasi. 
Jis pasižymėjo ypatingais ga
bumais, įvertintais ir akade-

Frof. Romualdas Kašubą. 

minio ir pramonės pasaulio, 
kuriame jaunas mokslininkas 
išvarė gilią vagą. Po studijų ir 
daktaro laipsnio jis įsijungė į 
„aerospace" pramonės darbuo
tojų ir planuotojų eiles, atli
kęs nemažai projektų, susietų 
su erdvių tyrinėjimais ir pir
maisiais erdvėlaivių skry
džiais, įskaitant Saturn IV ra
ketas, Lunar Excursion Mo
dule, vartotą Apollo erdvė
laiviams, skridusiems į Mėnu
lį, ir kt. Akademinę karjerą 
prof. R. Kašubą pradėjo Cleve-
land State universitete še
šiasdešimtojo dešimtmečio pa
baigoje, ilgainiui tapęs viso 
universiteto doktoratų progra
mos vedėju. 

1986 m., kuriant Northern 
Illinois universiteto Inžineri
jos skyrių, ir akademikų tarpe 
ieškant kompetentingo jam 
vadovo, dr. R. Kašubą buvo 
konkurso keliu parinktas iš 
beveik 150 kandidatų. Nors 

šis Inžinerijos ir inžinerinės 
technologijos universitetas 
savo veiklą pradėjo kone „iš 
nieko", prof. Kašubos vado
vaujamas, jau 1990 m. gavo 
visišką akreditaciją ir buvo 
pripažintas ypač svarbia mok
slo institucija. 

Būdamas NTU dekanu, 
prof. Kašubą 1993 m. subūrė 
25 patarėjų grupę, sudarytą iš 
įvairių specialistų, pramonės 
įmonių vadovų, padedančių 
palaikyti glaudžius ryšius 
tarp universitetų ir pramonės 
įmonių, keistis moksline ir 
gamybine informacija. Verta 
pastebėti, kad tame komitete 
yra ir keturi lietuviai. Tai, 
galima sakyti, didžiausias 
skaičius lietuvių atsakingose 
bet kurio Amerikos universi
teto vadovybės pareigose. Be
je, šio komiteto garbės narys 
yra Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, su kuriuo prof. 
Kašubą susipažino, atvykęs į 
Ameriką ir artimai bendravo 
studijų metais. 

Be savo tiesiogių pareigų 
universitete, prof. Kašubą yra 
paskelbęs 36 mokslinius 
straipsnius, dažnai skaito pa
skaitas inžinerijos mokslinin
kų bei pramonės vadovų su
važiavimuose (šį rudenį jis 
dalyvaus plenarinėje sesijoje 
Krokuvoje ruošiamoje inžine
rijos ir technologijos specia
listų konferencijoje kaip vie
nas iš keturių Amerikos aka
demikų). Moksliniais tikslais 
lankėsi ir paskaitas skaitė 
Kinijoje, Japonijoje, Pietų 
Amerikoje, Australijoje, Vo
kietijoje, Danijoje, Prancūzi
joje, Lenkijoje, Italijoje ir, 
žinoma, Lietuvoje. 

Už savo mokslinius bei 
inžinerijos srities darbus, 
kaip pasižymėjęs mokslinin
kas, daug kartų apdovanotas 
įvairiais žymenimis. Tačiau 
prof. Romualdo Kašubos akys 
ir širdis nuolat krypo į toli pa
liktąją tėvynę. Kai jai nušvito 
laisvė, 1989 m. į jį kreipėsi 
Kauno Technologijos universi
tetas, prašydamas padėti per
eiti iš pasenusios sovietinės 
metodikos į vakarietiškąją, R. 
Kašubą kvietimą priėmė. Jis 
yra ir KTU įkūrimo senato 
narys (taip pat ir Vytauto 
Didžiojo universiteto atkū
rimo senato narys), per ket

verius metus bent porą kartų 
per metus apsilankydamas 
KTU, skaitydamas paskaitas, 
dirbdamas su įvairiais komi
tetais, mokslininkais, ieško
damas paramos vakarietiš
kose mokslo įstaigose bei in
stitucijose. 

To nuoširdaus ir, be abejo, 
sunkaus darbo rezultatai yra 
labai ryškūs: šiandien Kauno 
Technologijos universitetas 
gali lygintis su pačiais geriau
siais Amerikos tos srities uni
versitetais, o daugelį jų net 
pralenkia savo moderniomis 
laboratorijomis bei atlieka
mais moksliniais darbais. La
boratorijoms įrangą universi
tetui padėjo įsigyti įvairios 
Lietuvos bendrovės, bet la
biausiai pasitarnavo Danijos 
Technologijos universitetas, 
kuris turi bendradarbiavimo 
ryšius su KTU. Panašius 
glaudžius ryšius turi ir NIU, 
kurio dekanas, prof. Romual
das Kašubą tiek širdies ir 
jėgų atiduoda Lietuvos aukš
tajai mokyklai. 

Iš tikrųjų NIU bendradar
biavimo sutartis su KTU pasi
rašyta prof. Kašubai Garbės 
doktorato įteikimo proga, kai 
NIU prezidentas prof. John E. 
La Tourette, kartu nuvykęs į 
iškilmes, pasirašė reikiamus 
dokumentus. Ši kooperacinė 
sutartis buvo prof. Kašubos 
idėja, kuriai NIU prezidentas 
noriai pritarė. 

Prof. Romuladas ir Nijolė 
Kašubos yra KTU įkūrę nuo
latinę stipendiją, kuri nuo 
1999 metų kasmet bus skiria
ma labiausiai pasižymėju
siems studentų projektams. 

Paklaustas, kodėl tiek daug 
rūpesčio skiria Kauno Tech
nologijos universitetui, profe
sorius atsakė, kad jis yra kau
nietis, Kaune pradėjęs moks
lus, tad jaučia pareigą „mo
kėti savo gimtajam miestui 
skolą, už viską, kas aš esu". O 
kokio svarbumo vietą užima 
KTU Garbės doktoratas tarp 
visų mokslo laipsnių bei 
žymenų, surinktų per ilgą ir 
brandų gyvenimą Amerikoje? 
„Pačią svarbiausią", nedvejo
damas atsako profesorius. 

Linkime jam sėkmės! 

BAIGĖ GIMNAZIJĄ 
Sūnus Aldonos ir Gintaro 

Plačų, 1998 m. gegužės mėn. 
28 d. baigė Marist gimnaziją 
su aukščiausiais pažymiais 
(honore). Redagavo gimnazijos 
laikraštį JSentinel". Roosevelt 

' universiteto „Spac" gimnazijos 
redaktorių susirinkime, už jo 
parašytus laikraštyje straips
nius, laimėjo 9 premijas Taip 
pat tame universiteto susirin
kime laimėjo du rašymo kon
kursus. Priklauso „National 
Honor Society" ir „Spanish 
National Honor Society". buvo 
šios ispanų Society iždininkas. 
Be lietuvių ir anglų kalbų 
studijavo dar ispanų kalbą. 

Baigęs gimnaziją, buvo pri
imtas į šiuo? universitetus: 

Northern Illinois universiteto prezidentas prof John E La Tourette pasinio bendradarbiavimo sutartį su Kau
no Technologijos universitetu S m balandžio 29 d Sėdi Salia jo ii kaires: prof. Irena Lange, kuriai, kaip ir prof. 
R. Kašubai, KTU suteikė Garbes daktaro laipsnį, prof Romualdas Kaiuba, KTU senato pirm. Ramutis Bance-
vičius ir KTU rektorius Kęstutis Kriščiūnas. 
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„University of Chicago", „Uni-
versity of Marųuette" ir „Uni
versity of Illinois" (Urbanoje). 
Pasirinko studyas Marąuette 
universitete, Milwaukee, Wis-
consin. Žada studijuoti medi
ciną. Gavo iš šio universiteto 
dvi stipendijas. Jo vardas pa
minėtas Amerikos gimnazistų 
knygose „Who's Who". 

Jau 13 metų priklauso lietu
vių skautų organizacijai. Pra
eitais metais davė skauto vy
čio įžodį. Yra „kardininkų" 
skilties vadovas „Geležinio 
Vilko" draugovėje. „Ateities 
Legendos" skautų Vyčio būre
lio vadas. 

1996 m. baigė „Maironio" li
tuanistinę mokyklą Lemonte. 
Buvo šios mokyklos tautinių 
šokių mokytojos Lidijos Rin-
gienės padėjėjas. Priklausė 
mokyklos istorijos būreliui 
„Geležinis Vilkas" ir buvo to 
būrelio fotografas. 

Šoka tautinių šokių an
samblyje „Grandis", studentų 
ratelyje. 

Mėgsta groti pianinu, rašyti, 
piešti. Nemažai laiko pralei
džia dirbdamas su kompiute
riu ir laisvalaikiais sportuoda
mas. Kad atliktų visus darbus 
ir įsipareigojimus, kartais ten
ka ir mažiau pamiegoti. 
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Petras Plačas 

SVEIKINAM 
VILIJĄ ŠIMAITYTĘ 
Vilija Stasė Šimaitytė š.m. 

gegužės 24 d., aukštais pažy
miais (Magna cum laude) bai
gė jėzuitų vedamą Gonzaga 
Preparatory aukštesnę mo
kyklą, Spokane, Washington. 

Mokykloje priklausė „Natio
nal Honor Society", „Ancilla" 
mergaičių būreliui, dalyvavo 
ir pati vedė rekolekcijų gru
pes. Ketvertą metų mokyklos 
orkestre grojo viola. Šiemet 
buvo apdovanota orkestro pa
žymėjimu (mokyklos preziden
to „award"). Dalyvavo lengvo
joj atletikoj (disko metime) ir 
ketverius metus priklausė 
plaukimo komandai. Ketvir
tais metais buvo mergaičių ko
mandos kapitonė. Už gerą 
plaukimą buvo apdovanota 
ypatingais pažymėjimais ir 
pagerbimais. Vilija jau septy-

Petras Plačas šoka su savo sesute Julyte „Grandies" ansamblio šventėje, 
Lemonte. 

nerius metus plaukia su 
„CAST: („Coeur d'Alene Area 
Swim Team"). 

1997 metais buvo išrinkta 
Coeur d'Alene miesto „Junior 
Miss Alternate" ir buvo apdo
vanota stipendija aukštes
niam mokslui. Ištisus 1997 
metus ji atstovavo Coeur 
d'Alene miestui paraduose ir 
iškilmėse VVashington, Idaho 
ir Kanados įvairiose vietovėse. 

Penketą metų dalyvavo jau
nučių ir moksleivių stovyklose 
Dainavoje. Nepaisant, kad Vi
lija gyvena toli nuo lietuviškų 
telkinių, gražiai kalba lietu
viškai. 1997 metais ji prista
tinėjo „Šilutės" krepšinio ko
mandos žaidėjus, atvykusius 
iš Lietuvos rungtyniauti Gon
zaga universitete ir Spokane 
mieste. 

Ateinantį rudenį tęs moks
lus Seattle universitete, susi
domėjusi fizine terapija. Seat
tle universitetas ją apdovanojo 
„Ignatian Scholarship" ir 
„Seattle University Grant". 
Studijuodama žada dalyvauti 
universiteto plaukimo koman
doje. 

Jos pažymėjimais džiaugiasi 

Vilija Šimaitytė 

tėveliai Vytautas ir Milda ir 
brolis Rimas; visi gyvena 
Coeur d'Alene, Idaho, čikagie-
tės sesutės Dana Armagno ir 
Linea Brouvver, ir Harbert, 
didžiuojasi tėtukas ir močiute 
Vytautas ir Ona Gutauskai, 
gyvenantys Michigano valsti
joje. 

Vilijai linkime sėkmės mok
sle, sporte ir gyvenime. 

MGŠ 

Ričardas Kairelis su Lake Zurich Middle School mokyklos vedėju Vvilliam 
Richter Ričardas, kaip ir daugumas lietuvių kilmes moksleivių ar stu
dentų, pasižymi gabumais moksle Baigdamas šeštąjį savo mokyklos sky
rių gi-g'.ižes 19 d buvo pagerbtas „Certificate of Achievnvnt" žymeniu 
Jis visus metus buvo gerųjų mokinių garbes sąrašuose, specialiame 
žymenų įteikimo vakare mokyklos vedėjas Vv. Richter Ričardui įteikė ši 
žymenį. 

KTU stipendininkai 'priekyje), kuriems stipendijas parOpino JAV lietuviai Nijolė ir prof. Romualdas Kašubos Kaune S.m balandžio 29 d 

KVIEČIAME 
BENDRADARBIAUTI 

Kaip jau ne kartą esame 
„Drauge" užsiminę, kviečiame 
tėvus, senelius, šeimų drau
gus bei artimuosius būti ben
dradarbiais ...Mūsų šeimose" 
skyriuje 'kiekvieną šeštadie
nį). Tai labai populiarios skil

tys, nes skaitytojai mėgsta pa
siskaityti apie pažįstamų ir 
nepažįstamų tautiečių pasie
kimus, džiaugsmus, laimėji
mus. Nereikia didelių suge
bėjimų ar „raštingumo" para
šyti paragrafą, atsiųsti nuo
trauką (grąžinsime, jei bus pa
geidaujama) ir praturtinti 
savo dienraštį vertingu įnašu. 
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Prižiūrėsiu, virsiu, tvarkysiu ir 
globosiu seną žmogų, pas kun, galėčiau 
gyventi. Esu darbšti moteris, tunu žalią 
kortelę ir vairuoju automobilį. 

Skambinti Vierai, tel. 773-436-4943. 

SEMI DRIVERS 
Neeoed vvith CDL. No Haz. Mat. to 

travel in the Midvvest. Mušt be able tu 
spcak & vvnte English. 

708-343-0125 
Ask for Charlie 

7 a.m. to 5 p.m. Mon. thru Fti. 

Reikalingi patyrę dažytojai. 
tapetų klijuotojai. plytelių įdcjėjai 
ir staliai. Darbai Čikagos šiaurės 
priemiesčiuose. Tel . 847-831-
1901. Kalbame rusiškai, lenkiškai 
ir angliškai. 

HELP VVANTED 
Seamstresses & driver part time 

& full time. drapery & valances. 
Vertidrapes Mfg. Inc. 

Tel. 773-478-9272. 

FOR RENT 
1 bedrm. apL 2nd fl.. heated; 

near Archer & C ai i forma Ave. 
$450 a mo. Call after 6 p.m. 

Tel. 312-623-8603. 

H E L P W A N T E D 
šeima i u u n o f j f Čikagoa dalyje leako 
nerūkančio*, kataiikae, lietuvės iešmi
ninke*. Anglų k nebatina, darbo instrukci
jos parašytos lietuviškai Seimininke* parei
gai pniiureti 94 ir 95 no. amžiau* porą Wil-
mette miestelyje, gyventi kartu 24 vai ( 
dieną. T diena* savaitėje, gali pasiimti laisvų 
dienų, ;<-: suras nerūkančią moterį ir jai 
utmokes Darboviete 0 nun. pėsčiomis iki 
bažnyčios ir krautuvių, 7 mm autobusu nuo 
CTA Li.iaen traukinio stoties, 10 min. 
pėsčiomis nuo Metrą traukinio stoties, 5 min. 
automobiliu nuo 94 greitkelio. (Eden Espresa-
way, Kreiptis angliškai ir palikti 
sage". TeL 847-258-7874. 

alls to LITHUANIA 
$ 0 . 4 6 P»''<"ln 

no monthly 

Jauna mergina ieško darbo 
prie vaikų arba senelių. 

Kalba lietuviškai, 
angliškai ir rusiškai. 
Tel. 773-336-0467. 

chargea, no nttd to w*eh your eurrant phoM company, anyday, 
any tams; graet ratas te tht ra* of trtt woHd 

For information call AOF International: 
1-800-449-0445 

Ieškomi darbininkai valyme 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v. v„ 
tel. 708-652-2110. 

Išnuomojami 2 kamb. 
su bendra virtuve 

Brighton Parke 
Tel. 630-257-8847 

AMERICAiV T ^ ^ V N ^ R O A D » I N C 

W/A 

M A I N O F F I C E 
(OJOSED ON SUNDAYS) 

4801 W. PETERSON AVE., SUTTE 618, 
CHIC AGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

PAVASfOOO :&#UMQS 
ten ir atgal 

Ryga $703 
Kijevas $723 
Lvovas $723 
Minskas $666 
Vilnius $666 
Maskva $620 
St. Peterburgas $650 

į vieną puse. 

$480 
$485 
$485 
$468 
$470 
$461 
$490 

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

5316N.MTLWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700. 

3000N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489^4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

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

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

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

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

NILES 
9509 N.MILWAUKEE 

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

ATPIGO SKRYDŽIAI 
I 

VILNIŲ 

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

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

ir daugelio kitų miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St. 

DouglastonNY 11363 
Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS 

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

Vokia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, IUJNOIS TEL 708.839.1000 

pakylu* mlt* - tinka įvairioms progom* 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 4 0 svečių 

Mjtaaka&ššsstssk^ka* i ? . , .—.i 

Dorwma twm 

40 iki 60 svečių 

100 iki 135 svečių 

t u 
A U O I 10 0 M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

fumm mm 

125 iki 175 svečių 

TUMINU* 
225 iki 550 svečių 

Užtikrinkime Baltistikos studijų ateitį užsienyje ir Pabaltijy 
skirdami dosnią auką ir įrašydami į testamentą 

Association for the Advancement of Baltic Studies 
BALTIC STUDIES FUND. 

Ypatingam tikslui galima įsteigti vardinį fondą. 
Aukos ir palikimai atleidžiami nuo 

JAV federalinių mokesčių. 
Kviečiame kreiptis į A A B S Executive Office, 111 Knob Hill 

Road, Hackettstovvn, NJ, 07840. TeL 908-852-5258 

PERSIUNČIAME IR PRISTATOME 
SIUNTINIUS BEI 

KOMERCINIUS KROVINIUS 
| UCTUVĄ, LATVUĄ, ESTU A, LCNKUĄ, RUSUĄ, 
UKRAINA, GUDIJĄ IR KARALIAUČIAUS SRIT| 

AIR CARGO 

PERSIUNTIMAS LAIVU 

AMERIKIETIŠKO 
MAISTO KOMPLEKTAI 

P t O O S S K A M B U Č I A I { 
L I E T U V A i R K I T A S Š A L I S 

45 centai už minutę skambinti { Lietuvą 
{GALIOTAS TfLf GROUP ATSTOVAS 

7 7 3 » * 3 4 - 7 f M » 

2719 West 71 Street, Chicago, IL 60629 

sekmadienj, liepos 26 d. 

Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 

PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas: svečias iš Lietuvos -
Kun. Aušvydas Belickas MIC, Šaltinio redaktorius 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas 
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 

UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo d raugus l 

Jei norite siųsti pinigus, atsiminkite, kad 
Western Union persiųs jūsų dolerius 

iš JAV į Lietuvą saugiai ir greitai -
per kelias minutes! 

Palanga 
Panevėžys 
Pasvalys 
Plungė 
Prienai 
Radviliškis 
Raseiniai 
Rokiškis 
Šakiai 

Šalčininkai 
Šiauliai 
Šilalė 
Šilutė 
Širvintos 
Skuodas 
Švenčionėliai 
Švenčionys 
Tauragė 

Telšiai 
Trakai 
Ukmergė 
Utena 
Varėna 
Vilkaviškis 
Vilnius 
Zarasai 

Skambinti: 1-800-326-6000 

VVESTERIM M O N E Y 
U N I O N T R A N S F E R 

T»0 faafat way f —m* g g g nvrHmlša > 

Siun<*;ame automobilius ir komerci
nes siuntas i Lietuva, Automobili)) per
siuntimas nuo SUSO priklausomai nuo 
automobilio. 

Kreiptis: 312-9S3-*516 arba 312-913-
0668, fax 312-913-0*71 

C.L.Quality 
Parduodame automobilius, tvar

kome kėbulo ir mechaninius 
gedimus. Padedame įsigyti auto-
mobilį auto varžytinėse 

Reikalingi žmonės kėbulo 
darbams. 

Kreiptis: 312-953-9516 

B & n 
Statome namus, atliekame įvairius 

remontus, įrengiame rašius, statome 
balkonus, priestatus, pabo, garažus, 
Noras Taisome ir dengiame stogus 
Turime draudimą.. Reikalingi vyrai 
statybos darbams. Skambinti Kari-
rntsrui. tai 708-463-1280. 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
K L A U D I J U S PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
WaBh]nrjton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTOMOBUJO. NAMU. SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DBAUOMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Olf. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Weat 95th Street 

TeJ. (708) 424-8854 
(773)581-8654 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS* 

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

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(70S) 425-7180 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

/ * * , mu KMIECIK REALT0RS 
\jnWAfry. 7922 S Pulasto Rd 

«——f ^ 1 - 4385 S Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

J K S C O N S T R U C T I O N 
"Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. RJankauskas, 

tel. 708-728-0208 
STASYS' CONS1RUCTION 

Staliaus darbai, rOsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "skfrtgs", 

"soffrts*. "decte", "gutters", plokšti 
ir 'shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

. S.Bene*a, tai. 690-241-191Z. 

REALMARTII, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chkago.lL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bua.773-HS.6100 p*,* 312-306-0307 
Rot. 77*516-3997 ^ 

AMBOtCONSTRUCTIpNCO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „prumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Ucensed, iraured, bonded" 

Skambinti Sigitui:' 
Tel.: 773-767-1929 

VIDAS POŠKUS 
"YOUR REALTOR FOR u g * _ 

• įMJC HOME CENTER 
Tel. 773-297-2013 mobie 

735-1540 homa oflk* 
Garantuoįamaa profesionalus Ir greita* 

patarnavimai. Speciali nuolaida naujai 
atvykusiem* Kn*ts ( 2 * % ^ 7 * — / , ^ 

O** , 2L 
Accent 

Homefinders 
9201 S Cicero 
Oak Lawn, Narna 60453 
BuaJnsss (706)423-9111 
Vok* Ma* (708) 2333374 
Fax (708) 423-9235 
Pagsr (312) 707-6120 
Re*. 706-4230443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
miestą k priemieėilooee 

MmiemoM 
, 1 mieg. butas 67 & Kedzie 

apyt. $355 Į mėh. + „security", 
Tet. 773-776-1481. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Pad*slme parduoti, mrnnontuoti artia 

pifiai nupirkti automobilį mūsų aik&elėje 
arba auto-variytinėse. Padėsime persiusti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

TeL 7t»-2>l-as»». 

VVAGNER 
MASINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedą' 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

r^eiriamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 925-4331 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

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

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

' ALLCARE 

E m p l o y m e n t Agency 

Tel. 773-736-7000 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 W. 63 St. 
Tėl. 773-776-8998 

KEPYKLA IR D E L I K A T E S A I 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINĖ 
350 N. G a r k , Chicago, I I 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Sivaitgalj uždaryta 

mailto:VYTTOLRS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTTOURS.COM
file:///jnWAfry
http://Bua.773-HS.6100
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9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

„SOCIAL SECURITY" INFORMACIJA 
Tęsinys 

1. J e i tapote invalidu. 
Jei tapote invalidu prieš 65-

tuosius savo amžiaus metus, 
praneškite „Soc. Sec." įstaigai. 
Jus turite teisę į didesnius 
mokėjimus, jei esate pripa
žintas invalidu. 

2. Pensija nailėms/iams. 
Jei esate našlė/našlys ir 

gaunte „Soc. Sec." mokėjimus 
(benefits) pagal savo vyra/ 
žmoną, jus galite pakeisti 
mokėjimus į mokėjimus pagal 
savo paties uždarbį, aišku, jei 
jie yra didesni. Tie mo
kėjimai gali būti didesni, jei 
este tarp 62 ir 70 metų 
amžiaus. Dėl mokėjimų tai
syklės yra sudėtingos ir labai 
įvairios. Jei dar nesate kalbėję 
su „Soc. Sec." įstaigos atstovu 
apie tuos mokėjimus, arba jei 
jūsų padėtis pasikeitusi, bū
tinai susisiekite su įstaiga ir 
išaiškinkite visas galimybes. 

3. Mokėjimai (benefits) 
vaikams. 

a. Kai vaikas sulaukia 18 
metų, vaikui skirti mokėjimai 
yra nutraukiami vieną mėnesį 
prieš jo 18-jį gimtadienį, ne
bent vaikas yra nevedęs/ne
tekėjusi ir invalidas, arba visą 
laiką besimokąs pradžios ar 
vidurinėje mokykloje. Maž
daug 5 mėnesius prieš vaiko 
18-ąjį gimtadienį, asmeniui 
gaunančiam tam vaikui skir
tus mokėjimus, raštu prane
šama ir paaiškinama, kaip 
vaiko mokėjimai gali būti gau
nami toliau. Vaikas, kuriam 
mokėjimai buvo nutraukti, kai 
jis sulaukė 18 metų, gali vėl 
juos pradėti gauti, jei jis/ji 
tampa invalidu prieš 22-jį jo/ 
jos gimtadienį, arba, jei dar 
yra pradžios ar vidurinės mo
kyklos mokiniu prieš savo 19-
jį gimtadienį. 

b. Jei vaikas tampa invali
du, vaikas gali ir toliau gauti 
jam skirtus mokėjimus, nors 
sulaukęs 18 metų, jei jis/ji yra 
invalidas. Toks vaikas gal gali 
gauti ir J5SI disability bene
fits". Paskambinkite į „Soc. 
Sec." įstaigą ir pasiteiraukite. 

c. Jei 18 metų vaikas yra 
dar mokinys. Vaikas gali gau
ti skirtus mokėjimus iki 19 
metų, jei jis yra mokinys 
pradžios ar vidurinėje mokyk
loje. Jei jam sueina 19 metų 
mokslo metų laikotarpyje, 
mokėjimai gali būti siunčiami 
iki dviejų mėnesių ir toliau, 
kad viakas galėtų užbaigti 
mokslo metus. Reikia tuojau 
pranešti „Soc. Sec." įstaigai, 
jei vaikas meta mokyklą, arba 
jos nelanko visą laiką, jei jis 
yra pašalintas iš mokyklos, ar 
suspenduotas, ar pakeičia mo
kyklą. Taip pat įstaiga turi 
žinoti, ar darbdavys moka mo
kiniui už mokyklos lankymą. 
„Soc. Sec." įstaiga nusiunčia 
kiekvienam mokiniui tam 
tikrą formą mokslo metų 

pradžioje ir gale. Yra svarbu 
tą formą užpildyti ir grąžinti 
įstaigai. Jei ji negrąžinama, 
mokėjimai gali būti sustabdy
ti. Mokinys gali gauti mokė
jimus ir atostogų metu (ketu-
rius mėnesius ar trumpiau), 
jei jis/ji po atostogų planuoja 
grįžti visam laikui į mokyklą. 
Jei mokinys nustoja lankyti 
mokyklą, paprastai jis ir vėl 
gali gauti mokėjimus, kol su
eis 19 metų, jei mokyklą pra
deda lankyti visą laiką. Mo
kinys turi vėl susisiekti su 
„Soc. Sec." įstaiga ir iš naujo 
paprašyti mokėjimų. 

d. Skyrybų įtaka posūnio ar 
podukros mokėjimams. Jei po
sūnis/podukra gauna „Soc. 
Sec." mokėjimus, remiantis 
jūsų uždarbio dokumentacija, 
ir jūs su vaiko motina/tėvu 
išsiskyrėte, posūnio/podukros 
mokėjimai bus sustabdyti po 
mėnesio, kai jūsų skyrybos 
įsigalioja. Jūs turite pranešti 
„Soc. Sec." įstaigai, kada sky
rybos įsigalioja. 

4. Apie medicare. 
„Medicare" yra valstybinė 

sveikatos apdrauda žmonėms, 
sulaukusiems 65 metų am
žiaus ar vyresniems. Invalidai 
ir žmonės, turintys nuolatinį 
inkstų sutrikimą, gali gauti 
Medicare draudimą bet kada. 

Medicare turi dvi dalis: ligo
ninės apdrauda ir gydymo ap
drauda. Dauguma žmonių turi 
abi dalis. Ligoninės apdrauda 
yra vadinama „Part A". Ji ap
moka gydymą ligoninėje ir kai 
kuriuos atvejus, išėjus iš ligo
ninės. Jūs jau esate už šią ap-
draudos dalį užmokėję, kada 
dirbote ir mokėjote „Soc. Sec." 
mokesčius. 

Gydymo apdrauda vadina
ma „Part B". Ji užmoka už gy
dytojo patarnavimus ir kai ku
riuos kitus patarnavimus, už 
kuriuos neužmoka ligoninės 
apdrauda Part A. Gydymo ap
drauda Part B jūs galite pasi
rinkti, ar norite turėti, ar ne. 
Mokestis už tai yra automa
tiškai atskaitomas iš jūsų mė
nesinių „Soc. Sec." mokėjimų, 
nebent jūs tos dalies draudimo 
atsisakytumėte. 

Jei jau esate padavę pra
šymą gauti „Soc. Sec." mokė
jimus — pensiją, prieš jūsų 
65-tą gimtadienį, jums nerei
kia atskirai prašyti Medicare. 
Jums bus nusiųsta informaci
ja prieš 65-jį gimtadienį, ir 
paaiškinta, ką reikia daryti. 
Medicare gausite automatiš
kai, kai jums sueis 65 metai, 
net ir tuo atveju, jeigu dar ir 
dirbate, ir tuo atveju, kol dar 
negavote paštu Medicare kor
telės. 

5. Pagalba mažai pajamų 
tur int iems medicare ap
draustiems. 

Jei turite Medicare, bet ki
tos jūsų pajamos yra mažos, 
jūsų valstija gali užmokėti 
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* Per penkis šių metų 
mėnesius palyginti su 1997 
m. tuo pačiu laikotarpiu Lie
tuvos išgaunamosios ir apdir
bamosios pramonės gamyba ir 
pardavimas išaugo 10 proc., 
pranešė Statistikos departa
mentas, remdamasis išanks
tiniais duomenimis. Gegužės 
mėnesį išgaunamoji ir apdir
bamoji pramonė pagamino ir 
pardavė produkcijos 3.2 proc. 
daugiau nei balandį. Krovinių 
pervežimai geležinkeliu sau-
sio-gegužės mėnesiais padi
dėjo 6.6 proc., oro transportu 
— 20.7 proc. 

„Lietuvos Našlaičių globos" komitetas su viešnia Gražina Landsbergiene Iš kaires: Dana Baziene, Aldona 
Šmulkštienė, Birute Jasaitiene, G. Landsbergienė, Vanda Prunskienė, dr Alina Doinanskienė, Laimutė Ste-
paitiene, Irena Kairyte, Regina Smolinskiene ir Albinas Sinolinskas. 

„Lietuvos Vaikų vilties' globotine* Shriner'i lifonineje Ii kaires: Egle 
LekeviCiute ir Augė Niedverait*. 

mokestį už Medicare Part B, 
ir kai kuriais atvejais gali 
padėti su „deductables" ir „co-
insurance". Bet tik jūsų valsti
ja gali nuspręsti, ar ji jums 
padės, t.y., ar esate pakanka
mai neturtingas. Jei norite 
sužinoti, ar jūs tam kvalifi
kuojate, susisiekite su savo 
valstijos, ar vietine „welfare" 
įstaiga, arba Medicaide įstai
ga. Jei norite gauti daugiau 
informacijos apie šią pro
gramą, paskambinkite „Soc. 
Sec." įstaigai ir paprašykite 
kopijos „Medicare Savings 
For Qualified Beneficiaries" 
(HCFA Publication No. 021-
84). 

6. Ar galite gaut i SSI? 
Jei jūsų pajamos yra ribotos 

ir mažos, jums gal gali padėti 
Supplemental Security Inco-
me (SSI). SSI yra federalinė 
programa, kurią tvarko „So
čiai Security" administracija, 
bet ji yra finansuojama ne 
„Soc. Sec." mokesčių. „Soc. 
Sec." įstaiga siunčia SSI 
mėnesinius Čekius žmonėms, 
sulaukusiems 65 metų, ar vy
resniems, ar akliems, ar inva
lidams. Jei gaunate SSI mo
kėjimus, tada galite gauti ir 
kitą pašalpą, kaip „Medicaid", 
maisto korteles ir kitus ne
mokamus socialinius patarna
vimus. „Soc. Sec." neįskaito 
kai kurių dalykų į jūsų paja
mas ar turtą, sprendžiant, ar 
jus galite gauti SSI. Pvz., jūsų 
namas ar jūsų automobilis 
yra neskaitomas kaip turtas, 
bet padėta didesnė suma pi
nigų į banką, jau yra už
skaitoma. Jei norite gauti 
daugiau informacijos šiuo rei
kalu, skambinkite „Soc. Sec"." 
įstaigai ir prašykite informaci
jos apie SSI. 

7. Maisto kor te lės (Food 
stamps). 

Maisto kortelėms gauti pra
šymą ir informaciją galite gau
ti bet kurioje „Soc. Sec." įstai
goje. Skambinkite nemokamu 
telefonu 1-800-772-1213. Pra
šykite leidinėlio „Food stamps 
and other Nutrition Pro-
grams" (Publication No. 05-
10100, arba „Food Stamps 
Facts" (Publication NO. 05-
10101. 

8. Je igu nesu t inka te su 
JSoc. Sec." įstaigos padary
tu sprendimu. 

Jeigu turite klausimų apie 
gaunamą iš „Soc. Sec." mokė
jimo sumą ar raštą, kurio ne-

' suprantate, ar su juo nesu
tinkate, skambinkite tuoj pat į 
„Soc. 800." įstaigą. Jeigu nesu
tinkate su „Soc. Sec." įstaigos 
padarytu sprendimu, galite 
paprašyti, kad jūsų atvejis 
būtų dar kartą peržiūrėtas. 
Prašymas peržiūrėti jūsų at
vejį turi būti pateiktas raštu į 
bet kurią JSoc. Sec." įstaigą 60 
dienų laiku nuo tos datos, 
kada gavote pranešimą iš 
įstaigos, su kuriuo nesutin
kate. Jeigu ir po to jūs vis dar 
nesate patenkintas „Soc. Sec." 
sprendimu, yra būdų, ką to
liau daryti. Jie yra paaiškinti 
brošiūroje „The Appeals Pro-
cess" (Publication NO 05-
10041), kurią galite gauti 
JSoc. Sec." įstaigoje. 

Jus gali atstovauti advoka
tas ar kuris kita^ kvalifikuo
tas asmuo, kurį galite pasi
rinkti ir įgalioti jūsų bylą 
vesti. Bet tai nereiškia, kad 
jums būtinai reikalingas ad
vokatas ar koks kitas asmuo. 
Bet jei norite, su tuo asmeniu 
paprastai mielai bendradar
biauja ir aiškinasi JSoc. Sec." 
tarnautojai. Yra specialios tai
syklės, kas gali jums atstovau
ti ir ką tas asmuo gab' daryti. 
Tos taisyklės yra paaiškintos 
brošiūroje „Your Right to Re-
pressentation" (Publication 
NO 05-10075), kurią galite 
gauti JSoc. Sec." įstaigoje. 

Dažnai klausiami klausi
mai . 

1. Kaip pakeisti adresą? 
Skambinkite JSoc. Sec." įstai
gai ir praneškite naują adresą 
bei telefono numerį- Žinokite 
savo JSoc. Sec." numerį (JSoc. 
Sec." claim number). 

2. Jums reikia raštiško 
įrodymo iš JSoc. "Sec." įstaigos, 
patvirtinančio jūsų gaunamą 
sumą. Kiekvienais metais 
įstaiga atsiunčia jums SSA-
1099 formą, kur yra išrašyta 
jūsų gauta iš pensijos suma už 
praeitus metus. Šis prane
šimas ir gali būti jums raš
tiškas įrodymas, ką gaunate iš 

3. Kaip gauti pakaitalą pa
mestai JSoc. Sec." ar „Me
dicare" kortelei. Jūs turite 
paskambinti į JSoc. Sec." 
įstaigą ir pranešti, kad pa
metėte kortelę ir kad jums 
išduotų kitą. Kuomet skambi
nate, visada žinokite savo 
JSoc. Sec." numerį. 

4. Kur yra artimiausia vie
tinė JSoc. Sec." įstaiga? Adre
sus galite rasti telefonų kny
goje, skyriuje „U.S. govern-
ment" arba JSoc. Sec." Admi-
nistration", arba skambinkite 
nemokamu telefonu 1-800-
772-1213 ir klauskite jūsų vie
tovės artimiausios JSoc. Sec." 
įstaigos adreso ir telefono. 

5. Kodėl mano kaimynas 
gauna daugiau, negu aš? Ap
skaičiuojant asmens mokė
jimus (benefits), žiūrima į jo 
gimimo datą ir darbo istoriją, 
ir dėl to gali būti skirtumų. 
JSoc. Sec." įstaiga negali infor
muoti jus apie kito asmens 
duomenis, nes įstaiga saugo 
asmens privatumą. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS Z.STROKAS 

Minint mūsų mylimą Vyrą, Tėvą ir Uošvį, kurio netekome 
1997 m. birželio 25 d., šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos 
šiomis dienomis: birželio 25 d., ketvirtadienį, birželio 27 d., 
šeštadienį ir birželio 28 d., sekmadienį, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Taip pat a.a. Juozo gimtoje parapijoje -
Bartininkuose, birželio 27 d., 11:30 vai. ryto. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus, tomis 
dienomis prisiminti velionį a.a. Juozą savo maldose. 

Liūdinti šeima. 

* Seimo Cent ro sąjungos 
frakcijos narys Vytautas Če
pas siūlo pripažinti buvusį 
SSRS valstybės saugumo ko
mitetą ir Vyriausiąją žvalgy
bos valdybą nusikalstamomis 
organizacijomis, apriboti gali
mybę užimti tam tikras parei
gas buvusiems kadriniams šių 
organizacijų darbuotojams, 
TSKP partinių organizacijų 
sekretoriams, buvusiems mar
ksizmo — leninizmo dėstyto
jams, taip pat buvusiems 
SSRS prokurorams ir teisė
jams. (Elta) 

6. Ar mano mokėjimai (bene
fits) remiasi paskutiniais pen
keriais mano darbo metais? 
Ne! Pensijos mokėjimai yra 
apskaičiuojami, remiantis viso 
gyvenimo uždarbiu ir įmo-
kėjimais į JSoc. Sec." sistemą. 

Naudotasi JSoc. Sec." admi
nistracijos pranešimais. 

NORI STUDENTAUTI — 
MOKĖK 

Nors mokslas Lietuvoje yra 
nemokamas, stojamųjų egza
minų barjero neįveikusiam, 
bet mokytis norinčiam jauni
mui už studijas aukštosiose 
mokyklose tenka mokėti. 

Vilniaus universitete, paly
ginti su kitomis aukštosiomis 
mokyklomis, studijuoti nėra 
brangu. Šiemet didžiausi 
mokesčiai nustatyti stomato
logijos ir kitoms medicinos 
specialybėms — 4,500 Lt., 
teisės mokslas kainuoja 2,800 
Lt,, o ekonomikos bei vadybos 
studentai turi mokėti 1,400 
Lt. Pigiausios specialybės yra 
fizika ir chemija, rašo „Verslo 
žinios". 

Tuo tarpu Kauno medicinos 
akademijoje stomatologijos ži
nios gali kainuoti 11,000 litų 
per metus, jei naujuosius įkai
nius patvirtins Akademijos 
vadovai. Teisės mokslai Polici
jos akademijoje irgi brangesni 
nei Vilniaus universitete. 
„Verslo žinių" duomenimis, 
Lietuvos aukštosiose mokyk
lose brangiausios yra medici
nos, ekonomikos, verslo vady
bos, teisės, užsienio kalbų 
specialybės. 

Vyriausybės nutarimu buvo 
skirta biudžeto lėšų studijoms 
kredituoti. Bankas „Hermis" 
laimėjo konkursą ir dabar 
skirsto tokius kreditus. Šiuo 
metu per metus besimokan
tiems Lietuvoje gali būti su
teiktas maždaug 4,300 litų 
kreditas, o studijuojantiems 
užsienyje — 12,000 litų pasko
la. Jokių suvaržymų ar aprib
ojimų norintiems gauti kre
ditą nėra, tačiau reikia turėti 
užstatą. Dažniausiai užstato
mi tėvų butai. Iki šių metų 
kovo vidurio bankas „Her
mis" išdavė apie 200 paskolų 
studijoms mokėti. 

R J . 

A.tA. 
Agr. JUOZAS KARAZIJA 

Po sunkio ligos mirė 1998 m. birželio 14 d. slaugos 
namuose. 

Gimė Lietuvoje. 
Priklausė Lietuvių Agronomų sąjungai. 
Velionis buvo pašarvotas birželio 18 d. nuo 8 iki 10 vai. ryto 

Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyko tą pačią dieną. Iš laidojimo namų 10 vai. 

ryto velionis buvo atlydėtas į Švč. M.Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto buvo 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Juozas Karazija 
buvo palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nubudę: vaikai ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Gerald F.Daimid, tel. 773-523-0444. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLEAT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
WESTCHESTER, 10501 VV. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652-5245 

M A R I A U S B U I V Y D O L A I D O T U V I Ų PASI UCOS 
3psc«zuctMi pslsikų pstkėtimu petlakJuojant Liet t>je 

Tel 630-243̂ DO03i(palikite žinute). P O Box 27. Lemor IL 60439 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
YPATINGI SPORTINIAI RENGINIAI 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 W. C3rd Stroot 

Chicago, IL SOS29 
Tol. 773-S8S-9SOO 

BAIGIASI PAVASARIO VAJUS 
Su birželio mėnesio pabaiga 

baigiasi ir Draugo fondo 1998 
m. pavasario lėšų telkimo va
jus. Nuo šių metų pradžios iki 
dabar vajus atnešė 63,000 do
lerių lėšų į fondo pagrindini 
kapitalą. Šiuo metu jis iš viso 
turi surinkęs 764,000 dolerių. 
Iki milijono dar trūksta 
236,000 dolerių. Per 5 metų 
veiklos laikotarpį Draugo fon
das iš kapitalo uždarbio išmo
kėjo 255,400 dolerių JDraugo" 
leidybai. Investavimų rinkoje 
šiuo metu sumažėjo Draugo 
fondo investavimų uždarbis, 
su investuotu 700.00 dol. kapi
talu neseniai pasiekęs milijo
ninę sumą. Deja. investavimų 
rinkos bangavimas to milijono 
neužtikrina ir verčia didinti 
pagrindinį kapitalą, kad jis 
pasiektų milijoną. Besiekiant 
to milijono dar bus reikalingi 
ir tolimesni Draugo fondo va
jai. 

Su pagarba tenka dėkoti vi
s iems pavasario vajaus daly
viams, papildžiusiems anksty
vesnius įnašus ar naujai įsto-
jusier-:.- į DF nariais bei rė
mėjais Labai dėkojame vi
siems garbės nariams ir 
tiems, kurie garbės nariais 
įraše gyvus ar mirusius arti
muosius. Deja, iš 5.000 „Drau
go"5 prenumeratorių tik apie 
1,200 yra DF narių ir apie 600 
rėmėjų. Kiti dar nespėjo įstoti 
nariais ar rėmėjais. Kad jiems 
ir toliau liktų atdaros Draugo 
fondo durys, reikalingi toli
mesni vajai ir Draugo fondo 
laiškų siuntimai. 

Drauge fondas ir be vajų 
laukia papildomų įnašų, nau
jų narių bei rėmėjų — vasarą 
ir žiemą. Visiems nariams, 
garbės nariams ir rėmėjams 
Draugo fondas linki malonių 
vasaros atostogų. Iki pasima
tymo rudenį. 

Pavasar io vajaus įnaša i 

Su 1,000 doler ių: 
Elena Butkus, a.a. vyro Jono 

Butkaus, mirusio 1978.07.12 
atminimui, garbės naria i , iš 
viso 1,200 dol. Los Angeles, 
CA. 

Su 100 dolerių: 
Violeta ir Mindaugas Ged

gaudai, a.a. Onos Juodvalkie-
nes atminimui, iš viso 300 
dol., Newhail, CA. 

Aldona ir Jaras Kavaliūnai, 
iš viso 200 dol., Waukegan, IL. 

Su 50 doler ių: 
Mečys Aukštuolis, iš viso 

100 dol., Richmond Hts, OH. 
Joseph A. Kaziūnas. iš viso 

55 dol.. Toms River, N.J. 
S u 25 doler ia i s : 
Eugenija Kolupailaitė, iš vi

so 450 dol., Chicago, IL. 
Renata ir Julius Špokevi-

čiai, iš viso 225 dol., West-
wood, MA. 

Su 15 do ler ių: 
Valerija ir Jonas Pleirys, iš 

viso 315 doi., Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
F o n d o iždininkas 

Vyresn iųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", birželio 24 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., atsi
lankys kun. Algis Gudaitis, 
Vilniaus Jėzuitų gimnazijos 
kapelionas, ir Tadas Kulbis, 
vykdomasis direktorius, kuris 
su kun. Antanu Saulaičių 
rūpinasi Baltijos kraštų 
jėzuitų pagerinimo ir atnauii-
nimo planais. Po susipažinimo 
su svečiais bus rodoma vaiz
dajuostė .Vaišės po prez. Val
do Adamkaus inauguracijos" 
•jausitės lyg ten patys buvę!). 
Bus ir bendri pietūs. Visi ma-. 
loniai kviečiami. Atvykite! 

D i e n o s i švyką ruošia Vy
resniųjų lietuvių centras bir
želio 26 d., penktadienį. Iš
vyksime nuo „Seklyčios" auto
busu iki Michigan ežero 
t Čikagos vidurmiestyje), tuo
met „vVendella'" laivu plauk
sime ežeru ir Čikagos upe. 
Išvykstama 10:30 vai. r., o 
sugrįšime apie 2 vai. popiet. 
Prašoma registruotis „Sekly
čioje" arba tel. 773-476-2655. 

Visai ne per anksti pas
kelbt i , kad „Draugo" pobūvis 
po žaliomis eglėmis ir pavė
singais uosiais ruošiamas rug
pjūčio 2 d. Malonėkite rezer
vuoti tą sekmadienį savo dien
raščiui ir savo malonumui. 

L.K.V. s-gos . .Ramovė" 
Čikagos skyriaus narių susi
rinkimas vyks sekmadienį, 
birželio 28 d., 12 vai.. Jaunimo 
centro patalpose. Kviečiami 
visi skyriaus nariai susirin
kime dalyvauti. 

Karinai ir T,an 
mok.slo metus f 

k i.t'-'iTi'. -n-, u' • - ' - k m . ' g.i 
J lituanistinėje mok; '". Ofi i.' 

Lietuva yra pasiruošusi 
dviems ypatingiems sporti
niams renginiams, kurie vyks 
įvairiose Lietuvos vietovėse. 
Geriausi pasaulio lietuviai 
sportininkai ir sportininkės 
varžysis II Lietuvos Tautinėje 
olimpiadoje, birželio 23-26 d., 
o kiti sporto mėgėjai — VI Pa
saulio Lietuvių Sporto Žai
dynėse, birželio 27-30 d. 

Šie renginiai, kuriuos globo
ja Lietuvos vyriausybė, skirti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 80-mečiui ir I Tau
tinės olimpiados 60-meciui pa
minėti. Numatoma, kad šioje 
šventėje bus arti 1,700 olim
piados ir apie 2,500 žaidynių 
dalyvių, įskaitant ir trenerius, 
teisėjus bei kitą personalą. 
Tautinėje olimpiadoje bus var
žomasi 14-je, o VI PLS žaidy
nėse 18-koje sporto šakų. Ofi
cialioji, iškilmingoji šios šven
tės dalis, pavadinta Olimpine 
diena, vyks birželio 27 d. Kau
ne. 

Pagal galutinės registracijos 
duomenis, JAV lietuviams šio
je šventėje atstovaus 83 daly
viai, iš kurių 75 aktyvūs spor
tininkai ir 8 vadovai/treneriai. 

Tautinėje olimpiadoje, kur 
gali dalyvauti tik pajėgiausi, 
kvalifikacines normas pasiekę 
sportininkai, JAV atstovaus 5 
lengvaatlečiai ir 2 plaukikai 
bei 3 vadovai/treneriai, viso 10 
dalyvių. 

Lengv. atletikoje daly
vaus: 

Tomas Pūkštys (neprikl.), 
JAV ieties metimo rekordistas 
ir daugkartinis JAV čempio
nas, dalyvaus ieties metime. 

Tomas Motiejūnas (Clev. 
Raibas") bėgs 400 m ir 200 m; 

Jonas Motiejūnas (Cl. 
„Žaibas") bėgs 400 m ir 800. 
Tomas ir Jonas Motiejūnai 
yra broliai ir priklauso Geogia 
Tech. universiteto komandai. 
Jų 4x400 m estafetė, kurioje 
bėgo abu Motiejūnai), laimėjo 
šių metų NCAA (universitetų) 
Amerikos čempionatą, o kovo 
mėn. USATF vidaus (Indoor) 
patalpų čempionatą. 

Mindaugas Butkus (ne
prikl.), US ir Air Force Ac. ko
mandos narys, bėgs 100 m, 
200 m ir 400 m. 

Majoras Andrius Klemas 
(Wash„ „Vėjas"), daugkartinis 
JAV ginkluotų pajėgų koman
dos narys, bėgs 1,500 m, 5,000 
m ir 800 m. Jis laimėjo Tra-
kai-Vilnius 30 km bėgimą rV 
PLSŽ-se. 1991 m. 

JAV studijuojanti Lietuvos 
iškili bėgikė, 

Agnė Visockaitė buvo nu
matyta atstovauti JAV. Šiuo 
metu nežinoma ar ji atstovaus 
JAV ar bėgs Lietuvos kontin
gente. 

Plaukimo dalyviai: 
Dovydas Pe legr imas (New 

Yorko JLAK") plauks 200 m ir 
400 m laisvu stiliumi, 100 m 
ir 200 m peteliške ir 400 m 
kompleksiniai. 

Krista Norkutė (neprikl.) 
iš Čikagos, plauks 50 m ir 100 
m laisvu st„ 100 m nugara, 
100 m peteliške ir 200 m kom
pleksiniai. Plaukimo treneris 
yra Sigitas Rudokas ir asis-
tentė/terapistė Valentina Ru
dokiene (NY LAK) 

Iš Kanados LTO dalyvaus 
tik 2 varžovai, plaukikai, bro
lis ir sesuo Mykolas ir Rebe-
ka Jotautai. 

VI PLSŽ-se JAV lietuviams 
atstovaus 73 dalyviai (68 ak
tyvūs sportininkai ir 5 vado
vai 'treneriai). 

Komandinėse varžybose 
dalyvaus šie vienetai: New 
Yorko JuAK" jaunučių D (11-
1'. nr krepšinio komanda. 
Treneris Juozas Milukas. 

Kalifornijos LSK „Bangos* 
vyrų tinklinio (6x6) komanda 
ir :} papludymio (2x2) tinklinio 
komandos Vadovas Auris Ja-
rašunas. 

i Cikados ASK Xituanicos" 
• yra krepšinio komanda, pa

pildyta keliais „skolintais" 
žaidėjais iš kitų klubų. Vado
vas — Rimantas Dirvonis. 

Individualiuose PLSŽ-
nių sporto šakose JAV at
stovaus: 19 lauko tenise, 5 sta
lo tenise, 4 šaudyme, 3 šach
matuose, 2 plaukime ir 1 dvi
račių sporte. 

Pagal klubus, įskaitant ir 
olimpiados dalyvius bei vado-
vus-trenerius, varžybose Lie
tuvoje dalyvaus: New Yorko 
lietuvių „Atletų" klubas (NY 
„LAK") — 27, Kalifornijos 
LSK „Banga" — 19, Čikagos 
ASK jituanica" — 13, Detroi
to LSK „Kovas" — 6, Clevelan-
do LSK „Žaibas" — 4, Wa-
shingtono LSK „Vėjas" — 2, 
Čikagos Liet. Teniso klubas 
— 1 ir nepriklausomų 11. 

Iš Kanados. PLSŽ-se daly
vaus arti 50 varžovų. Koman
dinėse varžybose dalyvaus To
ronto „Aušros" jaunių A (171-
19 m.) krepšinio komanda ir 
Hamiltono „Kovo" jaunių B 
(15-16 m.) krepšinio komanda. 
Individualiose šakose kana
diečiai dalyvaus šaudyme, lau
ko tenise ir kėgliavime. Kana
dos delegacijai vadovaus Ri
mas Kuliavas, Kanados Spor
to apygardos vadovas. 

JAV delegacijai Lietuvoje 
vadovaus Pranas Gvildys — 
Rytų sporto apygardos vado
vas. Kiti delegacijos vado
vybės nariai: Algis Rugienius 
ir LTO ir PLSŽ direktoriato 
pareigūnas, Rimantas Dirvo
nis — Čikagos ASK „Litua-
nicos" pirm., Juozas Milukas 
New Yorko „LAK" pirm., Au
ris P. Jarašunas — Kaliforni
jos LSK „Bangos" vadovas, Jo
nas Šostakas — šaudytojų 
koordinatorius, Maj. Andrius 
Klemas — lengvaatlečių koor
dinatorius. 

JAV dalyvių registraciją 
įvykdė Algirdas Bielskus, 
ŠALFASS-gos CV gen. sekre
torius. 

Tenka palinkėti JAV ir Ka
nadoje dalyviams garbingai 
rungtyniauti lietuviškoje ir 
sportinėje dvasioje laisvoje tė
vynėje! 

Algirdas Bielskus 

ALMOS FONDAS 

Cleveland Socialinis sky
rius per Mariją Mikonienę 
Almos fondui atsiuntė 200 
dol.; 

Joana Ulpienė ir jos 
duktė Irena Ulpaitė at
siuntė pareiškimą ir dalį do
kumentų, kuriais nori perduoti 
savo turtą Lietuvoje — 50 ha 
žemės prie Šiaulių — Almos 
fondui. Tas pageidavimas ir 
laiškas su dokumentu bus per
duotas Almai Adamkienei, 
kad gautų eigą kaip galima 
greičiau. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame! 

Aukos nurašomos nuo mo
kesčių Tax. I.D. 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos naš
laičių globa", pažymint, kad 
tai skirta Almos fondui; siųsti 
2711 West 71st Str., Chicago, 
IL 60629. 

Birutė Jasaitienė 
A.a. Albina Kašiubienė po 

sunkios ligos mirė š.m. 
birželio 8 d Vilniuje. Palaido
ta birželio 11 d. Kalvarijų ka
pinėse. Daug metų gyveno Ci
cero, Illinois, vėliau New 
Mexico valstijoje, iš kur prieš 
keletą metų išvyko su vyru 
apsigyventi Lietuvoje. Gyveno 
Vilniuje pensionate, Kalvarijų 
g. 223. 

Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministras Saulius 
Šaltenis atvyksta į Čikagą 
birželio 28 tikimasi, kad pasi
liks iki liepos 3 d.), tad sekma
dienį, birželio 28 d . Jaunimo 
centre ruošiamas ministro su
sitikimas su visuomene. Dau
giau informacijų bus paskelb
ta vėliau 

Lietuvos Krikščionių demokratų rėmėjų sambūrio pasitarimo Ateitininkų namuose, Lemonte, dalyviai. Sėdi iš 
kairės: Viktoras Naudžius, Jonas Vaznelis, Marija Reinienė, Jonas Pabedinskas, Birute Jasaitienė ir dr. Petras 
Ra.sutis, stovi: dr. Kazimieras Rimkus, dr. Kazys Ambrozaitis, Kostas Dočkus, Marija Ambrozaitienė, Pilypas 
Narutis, dr. Petras Jokubka, Aldona ŠmulkŠtienė, Juozas Končius, Vladas Šoliūnas ir Pranas Povilaitis. 

LIETUVOS KD-tu 
RĖMĖJŲ SAMBŪRIO 

VEIKLA 

Savo posėdyje š.m. birželio 9 
d., LKD rėmėjų sambūrio val
dyba išklausė pirmininko 
Jono Vaznelio ir Jono Pabe
dinsko pranešimus apie Lietu
vos Krikščionių demokratų 
veiklą. Po pranešimų vyko 
diskusijos, buvo pareikštos 
nuomonės. Be jau minėtų as
menų, posėdyje dalyvavo val
dybos nariai Marija Remienė, 
Viktoras Naudžius ir Juozas 
Končius. Pasikalbėjimuose taip 
pat dalyvvo. KD-tų veikėjas 
Pranas Povilaitis, kurio na
muose ir vyko šis posėdis. 

Tolimesnei sambūrio veiklai 
finansuoti bei LKD paramai 
buvo nutarta šiems tikslams 
prijaučiantiesm asmenims iš
siuntinėti laiškus, prašant fi
nansinės paramos. Lėšų telki
mo tikslu buvo pasiūlyta į va
saros pabaigą suruošti Atei
tininkų namuose gegužinę, 
kurios pelnas prisidėtų prie 
rėmėjų veiklos stiprinimo. Ge
gužinė įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 6 dieną. 

Ateityje taip pat bus bando
ma užmegzti ryšius su LKD 
rėmėjais kitose lietuvių gyve
namuose vietovėse JAV ir 
Kanadoje, kviečiant aktyviai 
įsijungti į krikščioniškos — 
demokratinės minties puose

lėjimo veiklą tėvynėje. 
Dainų šventės metu Lietu

voje dalyvausiantys sambūrio 
bei valdybos nariai dės pas
tangas susitikti su KD vei
kėjais Lietuvoje, susipažinti 
su jų veikla ir numatomais 
planais ateičiai; taip pat nori
ma padiskutuoti būdus, kaip 
ir kiek rėmėjai užjūryje ga
lėtų praktiškai prisidėti prie 
KD veiklos puoselėjimo bei 
stiprinimo Lietuvoje. 

J . K 

• Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero išnuomojama 
vasarvietė. TeL 773-776-4755 
arba 616-469-4347. 

• Gal iu p a d ė t i l e g a l i a i 
gauti „SOC. S E C U R m r kor
telę, vairavimo leidimą (dri-
ver*s l icense) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, teL 1-708-
246-8241. 

(sk.) 
• Dėmesio l ietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės b a l a n d ž i o 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. E d . Š u m a n a s , 5 7 0 1 
Linden, La Grange, IL 60525, 
teL 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės \ 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Automobil io, n a m ų ir 

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

(sk.) 
• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 

p a m i n k l ą aplankykite S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydi ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai . Tel. 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į rNTER-vTDEO 3533 
S A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 

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

(sk.) 
• Tik 46 centai už minu

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

(sk.) 
• Per Baltia Ezpress siun

tiniai į Lietuvą pasieks jūsų 
artimuosius greitai ir nebran
giai. Siuntiniai lėktuvu išsiun
čiami kiekvieną trečiadienį, 
laivo siuntos kas antrą savaitę. 
Skambinkite nemokamai 1-
800-SPARNAI (1-800-772-
7624). Pristatykite siuntinius 
8327 S. P u l a s k i Rd., Chi
cago, TL 60652. 

(sk.) 
• N e r i n g o s r e s t o r a n e , 

2632 W.71 St., šeštadieniais, 
nuo 9 vai. vakaro gros Al
gimanto Barn i šk io grupė. 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pasivaišinti l ietuviškais 
valgiais ir gėrimais. Tel. 773-
476-9026. 

(sk.) 
• Balzeko l ietuvių kultū

ros muziejui reikia tarnau
tojo. Būtina kalbėti angliškai 
ir naudoti rašomąją mašinėlę. 
Tel. 773-582-6500. 

(sk.) 
• Dar nepavėlavote! „Vėt

rų Ainiai" siūlo užsisakyti 
aukščiausiosios kokybės rūky
tos mėsos siuntinį, kad nuvy
kus Lietuvon į Pasaulio Lie
tuvių dainų šventę, jūs ir jūsų 
giminės galėtumėt gardžiuotis, 
valgydami vasaros naudojimui, 
EXTRA ilgiau parūkytus mėsos 
produktus. Speciali vasaros 
kaina: 12 kg — $80.00. Pri
statymas skubus ir garan
tuotas. Užsakant skambinkite* 
DS ENGINEERING, INC. 
Tel. 630-257-2034. Fax — 630-
257-5852. 

(sk) 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
paramą našlaičiams, invali
dams vaikams ir daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Pa
dėti neturtingiems Vilnijos 
mokiniams „Saulutei" po $20 
atsiuntė Pijus Pažerūnas ir 
Aldona Ješmantienė. Mergaitės 
metinę paramą pratęsė Teofilė 
ir Viktoras Degučiai, atsiųs
dami $240 auką. Per JSaulutę" 
galima paremti konkretų vaiką, 
aukojant $20 kas mėnesį, t.y. 
$240 į metus, sumą atsiunčiant 
iš karto arba dalimis. Rėmėjas 
gauna vaikučio nuotrauką, 
aprašymą ir adresą. Jei rėmė
jas nori, gali susirašinėti, bet 
tai nebūtina. Labai ačiū už 
paramą, vargingai gyvenan
tiems vaikučiams! „Saulutė", 
419 W e i d n e r Rd. , Buf fa lo 
Grove, IL, 60089. Tel. (847) 
537-7949, tel. arba fax (847) 
541-3702. Tax ID #363003339. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. CEPČNAS 
6436 SPulasH RA, Odcsgo, R. 60629 

(1/2 bL į baure. nuo Balzeko muziejaus) 
TeL 773-582-4500 

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

Valandas pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Cjvuinės ir kriminalinės bylos 

6247 8.Kedzie Avenue 
Chicago, DL. 60629 
TeL 773-776-8700 

ToB free 24 nr. 888-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Sait*d. 9 v.r iki 1 v.p.p 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJUne 4% LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5213 8-ArcberAve, Chicago, IL 8083a. 
Tel. 847-361-7838 (kalbame lietu
viškai). Mes jOrnj paalaugoms 24 vai 
p*r par». 7 d per savaite. 


