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Vilnius sveikina ES sprendinius 
ir laukia kvietimo deryboms 

' Vilnius, birželio 4 d. (BNS) Balkanų šalių ir ES bei šali-
— Lietuva sveikina Europos nant krizės ir nestabilumo 
Sąjungos aukščiausiojo lygio 
susitikime priimtus užsienio 

priežastis Balkanuose", rašo
ma pranešime. Lietuva yra 

politikos sprendimus ir tikisi pakviesta dalyvauti minėto 
pakvietimo pradėti narystės pakto teksto patvirtinime. 
derybas Helsinkio susitikime Pastovumo paktas numato 
šių metų gruodį. 

Lietuvos vertinimu, Kiolne 
susirinkę ES vadovai parodė 
„politinį susitelkimą ir valią, 
sprendžiant tiek Kosovo kri
zės, tiek ES biudžeto ir struk
tūrinių fondų, tiek netikėtai 
atsistatydinusios Europos Ko
misijos problemas", pranešė 
URM. 

•'• Pranešime pažymima, kad 
ketvirtadienį ir penktadienį 
Kiolne posėdžiavę ES valsty
bių ir vyriausybių vadovai pri
ėmė sprendimus, kurie „žymi 
svarbų ES vystymosi kebą". 
Darbo svarbą, anot Lietuvos 
diplomatų, patvirtina ir da
bartinio NATO Generalinio 
sekretoriaus Javier Solana pa
skyrimas į ES Tarybos Gene
ralinio sekretoriaus postą nuo 
šių metų pabaigos, ir žemyno 
tarptautinių organizacijų są
veika su NATO. 

Lietuvos URM sveikina ES 
Tarybos sprendimą dėl Pasto
vumo pakto su pietryčių Euro
pos valstybėmis sudarymo. 
„Tai svarbus žingsnis į glau-

įvairias nekarines priemones 
— demokratijos institucijų 
stiprinimą, ekonominio bend
radarbiavimo plėtrą, žmonių 
ryšių skatinimą — siekiant at
kurti ilgalaikę ramybę Balka
nų regione. 

Lietuva taip pat sveikina 
Europos Tarybos patvirtintą 
strategiją dėl Rusijos ir tikisi, 
kad „besiplečiantis ES ir Ru
sijos bendradarbiavimas suda
rys palankesnes sąlygas bend
riems veiksmams stiprinant 
stabilumą bei keliant gerovę 
regione". 

Ketvirtadienį taryba pareiš
kė, kad Rusijos ateitis lems 
žemyno ateitį, ir šios valstybės 
ateitis yra strateginis ES tiks
las. Todėl numatyta sukurti 
Europos ir Rusijos laisvosios 
prekybos zoną, bendradar
biauti saugumo ir atominės 
politikos srityje. 

Lietuva „tikisi, kad ES pri
ims jos plėtimuisi svarbius 
sprendimus kitame ES Tary
bos susitikime Helsinkyje ir 
pakvies Lietuvą pradėti dery-

desnį bendradarbiavimą tarp bas dėl narystės ES". 

Istorinio teisingumo komisija 
baiminasi neobjektyvumo 

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) 
— Tarptautinės istorinio tei
singumo komisijos narė, Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro 
vadovė Dalia Kuodytė penkta
dienį spaudos konferencijoje 
teigė, kad komisijos nacių ir 
sovietų okupacinių režimų pa
sekmėms įvertinti darbą supa 
„tam tikra politinė konjunk
tūra ir tam tikras politinis 
spaudimas". 

„Niekam nekyla abejonių. 
kad ši komisija sudaryta dėl 
tam tikros politinės situacijos, 
susiklosčiusios aplink Lietu
vos istoriją ir skaudžiausius 
Lietuvos istorijos laikotar
pius", sakė D. Kuodytė. Jos 
teigimu, „daug klausimų yra 
užaštrinti ir turi tam tikrą 
politinį ir net tarptautinės po
litikos aspektą". 

Ji sakė turinti galvoje „pro-

* Vašingtone esantis Ho-
lokausto muziejus parodai 
apie Kauno žydų getą išleido 
kompaktinę plokštelę, kurioje 
tarp geto kalinių dainų įra
šyta su žydišku akcentu gieda
ma Lietuvos himno parodija. 
Joje Lietuva vadinama „krau
juota žeme", kuri turėtų būti 
„prakeikta per amžius". Be to, 
dar sakoma: „Tegul dega jūsų 
miestai ir visi kaimai, ir lau
kai. Žukit jūs, kaip žudėt mus. 
per'visus amžių amžius". Už
sienio reikalų ministerija pra
nešė, kad Lietuva per ambasa
dorių Vašingtone Stasį Sa
kalauską pareiškė muziejui 
griežtą protestą ir prašymą. 
kad ši plokštelė nebūtų plati
nama. Muziejaus vadovybė at
siprašė už tai, kad plokštelėje 
įrašyta Lietuvos himno paro
dija. Deja, greta atsiprašymo 
nurodoma, jog nepavyks pada
ryti to, kad šis įrašas netaptų 
prieinamas dar didesniam 
skaičiui žmonių. S. Sakalaus
kas tvirtina, kad priversti 
muziejų sustabdyti plokštelės 
platinimą „neturi juridinės ga
lios". <E1U) 

kuratūroje esančias t a m tik
ras problemines bylas". 

P a s a k D. Kuodytės , „komi
sija š i ą medžiagą turė tų na 
grinėti kaip istorijos ša l t inį , iš 
politinio arba te i s in io l y g m e n s 
pervedant j istorinį lygmenį". 

Genocido ir rezistencijos ty
rimo centro vadovė te igė , kad 
komisija privalo būti objekty
vi, tač iau „niekam n ė r a pa
slapt is , kad y r a opozicija, ir, 
v ienaip ar k i ta ip j i ve ikia 
komisijos darbą ir komisijos 
nuostatas". D . Kuodytė ne 
įvardijo, iš kur kyla j o s m i n ė t a 
opozicija komisijos darbui. 

Komisijos p i rmin inkas Sei 
mo nary.s Emanue l i s Zingeris 
žurnalistams pabrėžė , kad jos 
nariai „nepasiduos bet kokiam 
spaudimui, n o r s yra tokių 
bandymų". 

Pernai rugsėjį prez idento 
Valdo Adamkaus dekretu s u 
daryta komisija sus irenka du 
kartus per m e t u s ir kontro
liuoja, kaip dvi spec ia l i s tų 
darbo grupės tiria ho lokaus to 
ir sovietų okupacijos meta i s 
vykdytus nus ikal t imus . 

Komisijoje d irba Rusijos va l 
stybinio Humanitar in io uni 
versiteto rektorius Jurij Afa-
nasjev, Amerikos žydų komi
teto atstovai Andrew Baker , 
ir Nicolas Lane, Lietuvos is to
rikas Liudas Truska , Lietuvos 
gyventojų genocido ir rez is ten
cijos tyrimo centro vadovė 
Dal ia Kuodytė. Lietuvos žmo
gaus teisių centro direktorė 
Toma Birmontienė ir kiti . 

* Lietuvoje valstybine 
nukentėjusiu! asmenų, naš
lių ir našlaičių pensiją gaus ir 
pasipriešinimo 1940-1990 m. 
okupacijos dalyvių šeimos na
riai. Pensija bus valstybinių 
pensijų idabar — 138 litai) 
dydžio. Ją gaus pasipriešini
mo okupacijoms dalyvių naš
lės, nesukūrusios kitos san
tuokos, jų vaikai, jei jie tėvų 
mirties metu buvo nepilna
mečiai, taip pat politinių kali
nių vaikai, jei jie abiejų tėvų 

Lietuva per savaite 

vos žmones. 

Parlamentarai prašo nepritarti 
„Mažeikių naftos" 

privatizavimui 

„Jei valstybė nebeturi turto, nebevaldo jo, ar ji gali save laikyti valstybe? Jai lieka tik pavadinimas" (...) „nega
lime išparduoti tą turtą, kurį taip sunkiai uždirbo mūsų tėvai, mūsų seneliai, motu proseneliai', kalbėjo Lietu
vos laisvės lygos (LLS) pirmininkas Vytautas Šustauskas birželio 3 d. Vilniuje, prie Seimo romų, suiengtame 
protesto renginyje, kuriame vyriausybė buvo raginama nepasirašyti sutarties, leidžiančios JAV bendrovei „Wil-
liams International" įsigyti Lietuvos naftos susivienijimo kontrolini akcųų paketą. 

Nuotr.: Plakatais ir šoksniais IJ .S vado V. Šustausko kalbą palaikė bosimąja sutartimi nepatenkinti Lietu-
(ElU) 

numatyti praėjusiais metais 
priimtuose įstatymuose. 

Prezidentas Valdas Adam
kus atidžiai nagrinės Seimo 
priimtą susivienijimo „Mažei
kių nafta" pertvarkos įstaty
mą, tačiau nekeis savo princi
pinės nuostatos leisti JAV 
bendrovei „Williams Inter
national" įsigyti 66 proc. susi
vienijimo akcijų. 

„Prezidento nuostata yra la
bai aiški — *Williams' investi
cijos yra reikalingos Lietuvai", 
sakė jo atstovė spaudai Viole
ta Gaižauskaitė. Ji pažymėjo, 
kad prieš pasirašydamas Sei
mo ketvirtadienį priimtą įsta
tymą, V. Adamkus įsigilins į 
visas pareikštas nuomones, 
įskaitant ir keturių Seimo 
narių, paprašiusių stabdyti 
įstatymą ir grąžinti jį dar 
kartą svarstyti parlamentui. 

„Tačiau nuomonę preziden
tas vargu ar pakeis", sakė jo 
atstovė spaudai. 

Vilnius, birželio 3 d. (Elta-
BNS) — Ketvirtadienį Seimo 
nariai Vytenis Andriukaitis, 
Romualdas Ozolas, Česlovas 
Juršėnas ir Rimantas Smeto
na kreipėsi į Lietuvos prezi
dentą, prašydami nepasirašyti 
akcinių bendrovių „Būtingės 
nafta", „Mažeikių nafta" ir 
„Naftotiekis" reorganizavimo 
įstatymo pakeitimų. 

Šiais įstatymo pakeitimais 
suteiktos išimtinės teisės JAV 
verslovei „Williams Interna
tional" be konkurso dar papil
domai įsigyti 33 procentus AB 
„Mažeikių nafta" akcijų. Pra
ėjusiais metais Seimas šią 
verslovę buvo pripažinęs stra
teginiu investuotoju ir sutei
kęs teisę įsigyti 33 procentus 
akcijų. 

Grupės parlamentarų krei
pimesi rašoma, kad Seime 
priimtas įstatymas dėl toles
nio naftos susivienijimo priva
tizavimo prieštarauja Akcinių 

I Kosovą bus 
siunčiami lietuvių 

kareiviai 
Vilnius, birželio 4 d. (Elta) 

— Prezidento Valdo Adam
kaus vadovaujama Užsienio 
politikos koordinavimo taryba 
(UPKT) penktadienį pritarė 
galimam Lietuvos karių siun
timui į Kosovą taikai palaiky
ti. 

„Šis sprendimas nėra vien
pusiškas. Jeigu mums bus pa
siūlyta, mes, be abejo, neatsi
sakysime prisidėti prie bendrų 
pastangų įvesti taiką šiame 
regione", po UPKT% posėdžio 
žurnalistams sakė Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis. „Būtume labai keista val
stybė, jeigu nepalaikytume 
taikių Europos pastangų", pri
dūrė jis. 

Kitas UPKT narys, prezi
dento patarėjas užsienio poli
tikos ir valstybinio saugumo 
klausimais Albinas Januška 
teigė, kad tokiu atveju Lietu
va siųstų karių būrį iš Krašto 
apsaugos ministerijos rezervų. 

kalinimo metu buvo nepilna
mečiai. Pensija bus skiriama 
ir mokama, jeigu turintys ją 
gauti asmenys bus sulaukę se
natvės pensijos amžiaus arba 
yra I ar II grupių invalidai. 

bendrovių, Vertybinių popie
rių viešosios apyvartos, Biu
džeto sandaros bei nacionali
nio saugumo pagrindų įstaty
mams. Seimo nariai taip pat 
atkreipia dėmesį į abejotiną 
ekonominę priimtu, dokumen
tų naudą, būgštauja dėl tokių 
sprendimų padarinių valsty
bės saugumui. 

Grupė parlamentarų paste
bi, kad dėl tokių nuogąsta
vimų Seime buvo pateiktos so
cialdemokrato Jono Valatkos 
pataisos bei kiti pasiūlymai, 
kurie būtų leidę palikti nors 
nedidelius saugiklius valsty
bės rankose, tačiau daugumos 
balsais pataisos buvo atmes
tos. Kreipimosi autoriai yra 
įsitikinę, jog „Williams Inter
national" privalo įvykdyti tuos 
įsipareigojimus, kurie buvo 

Seime susiformavo 
nauja valdančioji dauguma 

Viln ius , birželio 4 d. (Elta) 
— „Lietuvos krikščionių de
mokratų partijai nutraukus 
koalicijos sutartį su konserva
toriais, bet delegavus savo at
stovus į vyriausybę, susifor
mavo nauja valdančioji Seimo 
dauguma, kurią sudaro krikš
čionys demokratai, Centro 
sąjunga bei dalis konservato
rių", mano Seimo narys, Lie
tuvos demokratų partijos pir
mininkas Saulius Pečeliūnas. 

Tokią galimą įvykių eigų 
Lietuvos demokratų partija 
numatė, pasak jo, dar gegužės 
mėnesio pradžioje savo pa
reiškime dėl naujos vyriau
sybės sudarymo. 

S. Pečeliūno nuomone, šiuo 
metu svarbiausias yra naujo
sios valdančiosios Seimo dau
gumos politinės atsakomybės 
klausimas. J r konserevato-
riai, ir centristai, sutikę daly
vauti vyriausybėje, t.y. turėti 
valdžią, bet atsisakę delegavi
mo, kol kas akivaizdžiai ven
gia atsakomybės", pastebi par
lamentaras. 

Jo nuomone, naujoji vyriau
sybė gali tikėtis plataus Seimo 
palaikymo ir ramaus darbo. 
Apie tai liudija, pasak Seimo 
nario, parlamento pritarimas 
Rolando Pakso kandidatūrai į 
premjero postą. Tačiau S. Pe
čeliūnas atkreipė dėmesį į de
vyniolika konservatorių, kurie 

savo pareiškime skelbė pa
ramą buvusiam premjerui Ge
diminui Vagnoriui. 

Parlamentaro nuomone, di
delė dalis devyniolikos pa
reiškimą pasirašiusiųjų, kaip 
rodo vyriausybės formavimo ir 
jos programos pateikimo lai
kotarpis, „linkę būti tyliosios 
destrukcijos pozicijoje ir dar 
šią žiemą siekti politinio re
vanšo". „Žinant jų užimamas 
pareigas ir turimą įtaką, toks 
scenarijus yra visai 
įmanomas. O ar pageidauja
mas?", svarstė Seimo narys S. 
Pečeliūnas. 

* n l i kalėjimo kameros 
— \ Seimo rūmus", tokia ke-

už pasikėsinimą 
mastu per-

lionė laukia 
sukčiauti dideliu 
nai nuteisto parlamentaro 
Audriaus Butkevičiaus, nes 
Seimo nariai apsisprendė pra
dėti jo apkaltą. Seimo seniūnų 
sueigos pasiūlymu, buvo nu
spręsta, jog diskusijos dėl Sei
mo nario įgaliojimo A. Butke
vičiui panaikinimo prasidės 
birtelio 15 d. Apkaltoje galės 
dalyvauti ir kalinamas parla
mentaras arba vienas jo ats
tovų ar gynėjų. Seimo nariai 
turės teisę nuteistajam parla
mentarui ar jo atstovams pa
teikti klausimus. Įgaliojimo 
panaikinimui turi pritarti ne 
mažiau kaip trys penktadaliai 
Seimo narių. <BIU> 

* Naujoji vyr iausybė tu
rėtų peržiūrėti Baltarusijos 
skolos už Lietuvos pateiktą 
elektros energiją grąžinimo 
tvarką, penktadienį rekomen
davo prezidento Valdo Adam
kaus vadovaujama Užsienio 
politikos koordinavimo taryba 
(UPKT). Baltarusija Lietuvai 
už pateiktą elektros energiją 
skolinga apie 100 mln. dole
rių. Su oficialiuoju Minsku bu
vo sutarta, kad skola bus grą
žinama įvairiomis baltarusiš
komis prekėmis, tačiau šis 
darbas stringa, dažnai siūlo
mos prekės baltarusių įverti
namos gerokai brangiau, nei 
jos tikrai kainuoja rinkoje. Be 
to, Baltarusija iki šiol nepa
tvirtino prekių sąrašo. 

* Vidaus reikalu m i n i s t r o 
portfelio netekęs Stasys Šed-
baras apdovanotas vardiniu 
ginklu. Laikinajai vyriausybei 
vadovaujanti Irena Degutienė 
savo potvarkiu už gerą darbą 
ir nuopelnus stiprinant teisė
tvarką laikinai vidaus reikalų 
ministro pareigas einantį S. 
Sedbarą apdovanojo vardiniu 
pistoletu „Sig-Sauer". ,BNS) 

* „Vyčio kryžiaus o r d i n a s 
— u i gražius pasakoji 
mus", taip pavadinta trečia
dienio „Respublikos" „dienos 
tema". Pasak dienraščio, 
Krašto apsaugos ministerijoje 
vyksta tyrimas, ar teisėtai bu
vusiam Lietuvos atsargos ka
rininkų sąjungos pirmininkui 
Bronislovui Butkui suteikta 
valstybinė II laipsnio pensija 
ir V laipsnio Vyčio kryžiaus 
ordinas. Kai kurie šaltiniai 
tvirtina, kad aukštas apdova
nojimas B. Butkui buvo su
teiktas patikėjus vien jo žo
džiais. Todėl suabejota, ar tar
pukario karininku save vadi
nantis žmogus nėra apsišau
kėlis. 

* „Vaikų eksportu gar
sėjančioje Lietuvoje našlai
čio lengvai neįsivaikinsi", tiki
na „Lietuvos aidas". Oficialiai 
įvaikinimas Lietuvoje nemo
kamas, tačiau patikimi šalti
niai nurodo dideles sumas, ku
rias moka užsieniečiai. O Lie
tuvos šeimos, nors ir turi pir
mumo teisę, skundžiasi kliūti
mis ir dažnai nusivilia, nes 
pasiūlomas nesveikas vaikas. 
Žmonės piktinasi ir siūlo apri
boti Respublikines vaikų tar
nybos darbą. „Galbūt reikėtų 
kurti tarptautinę įvaikinimo 
agentūrą, kuri padėtų užsie
niečiams. Vaikų eksportas — 
pelningas biznis", birželio 1-
ąją — Tarptautinę vaikų gyni
mo dieną — rašo dienraštis. 

* Birželio 3-ają Pa langoje 
pradėjo veikti leidimų trans
portui postai. Įvažiavimas į 
Šventąją bus mokamas nuo 
liepos 1 d. Automobiliu atvyk
stant į Palangą ar Šventąją 
lengviesiems automobiliams 
teks mokėti 20 litų, mikroau
tobusams — 30, autobusams 
— 50. Atitinkamai mėnesiniai 
bilietai kainuos 300, 400 ir 
500 litų. Lengviesiems auto
mobiliams bus pardavinėjami 
savaitgalio bilietai už 40 litų. 
Nenorintiems su automobiliu 
vykti į kurortą, prie Palangos 
įrengta automobilių stovėjimo 
aikštelė. Be leidimų į Palangą 
ir Šventąją galės įvažiuoti 
pensininkai, politiniai kaliniai 
ir tremtiniai, I grupės invali
dai, nuo Černobylio avarijos 
nukentėję asmenys, taip pat 
vežantys žemės ūkio produk
ciją su ūkininko pažymėji
mais. (Eltai 

* P r e m j e r o n a m a s tampa 
t v i r t o v e , teigia „Lietuvos ry
tas" (06.04;. Prie naujojo mi
nistro pirmininko Rolando 
Pakso asmeninio namo Vil
niaus Šilo gatvėje jau kelinta 
diena dirba Vadovybės apsau
gos departamento specialistai. 
R. Paksui atsisakius krausty
tis į premjero rezidenciją Tur
niškėse, prie jo namo Vilniaus 
Antakalnio rajone rengiama 
moderni apsaugos ir stebėjimo 
sistema. Po premjero priesai
kos Seime prie namo įrengtoje 
būdelėje visą parą budės ap
saugos policijos pareigūnai. 
Vadovybės apsaugos departa
mento direktorius Raimundas 
Kairys teigė, kad apsaugos 
sistema prie namo bus tol, kol 
R. Paksas dirbs premjeru. Po 
to įranga bus išmontuota ir 
naudojama kituose saugoja
muose objektuose. 

* U ž s i e n i o ir mi šraus ka
p i t a l o įmonių vadovai už
sieniečiai turėtų būti įpa
reigojami darbo reikalais tie
siogiai arba per vertėją ben
drauti valstybine — lietuvių 
— kalba, įsitiki nusi Lietuvių 
tautininkų sąjunga (LTS). Tai, 
kad kai kurių įmonių savinin
kai užsieniečiai verčia savo 
darbuotojus lietuvius ben
drauti tik užsienio kalba, o 
šios kalbos nemokančius — ig
noruoja, Tautininkų sąjungos 
vadovų nuomone. primena 
nesenus sovietines okupacijos 
laikus, kai Lietuvos įmonėse 
vyravo kitos valstybes kalba. 

* P o e t a s B e r n a r d a s Braz
d ž i o n i s sut iko , kad jo var
das būtų naudojamas ant nau
jausių Šiaulių A. Gricevičiaus 
lietuvių saldainių fabriko „Rū
ta" rinkinių. Fabrike apsilan
kius 92 metų B. Brazdžioniui, 
dar nebuvo galutinai nuspręs
ta, kaip šio žymaus poeto as
menybė bus susieta su nau
jausiais konditerijos gami
niais. Ant „Rūtos'* saldainių 
dėžučių gali būti rašoma poeto 
pavardė, Vytės Nemunėlio 
slapyvardis, autografas ar jo 
tukurtas posmas. Pats B. 
Brazdžionis pasiūlė pakeliui iš 
Kauno į Šiaulius sukurtą ke
tureilį. į:įtj 

* Atš i lus orams , Vi lniaus 
V i n g i o parke p r i v i s o labai 
daug erkių. Vadinamosios ik-
sodinės erkės yra užsikrėtu
sios pavojingos Laimo ligos 
bakterijomis. Pasak Zoologijos 
katedros mokslinių darbuoto
jų, gamtiniai ligos židiniai yra 
gana pastovūs — susidarę jie 
išlieka ilgus dešimtmečius. 
Deja, patys židiniai savaime 
neišnyksta, todėl tam reikia 
naudoti naikinimo priemones. 

* N u o 2000-uju pradžios 
L ie tuvoje g a l ė s kurt is pri
vatus pensijų fondai. Žmonės 
galės sutaupyti papildomą 
pensiją ir, jei norės, gaus ją 
ankM'iau, dar nesulaukė nus
tatyto oficialaus senatvės pen
sijos amžiaus. Pasak žinovų, 
kaupiant ilgalaikes investici
jas pensijų sąskaitose, padidės 
kapitalo pasiūla rinkoje, ir 
taip bus paskatintas ūkiu au
gimas. 

KALENDORIUS 
Birže l io 5 d.: Šv Bonifacas: Dau

gą. Kantvydas. Kontautas. Marcija, 
Marce, įminta utas. 

Birže l io 6 d.: Kristaus kūnas ir 
kraujas .'Devintinei. Kandida. 
Klaudijus. Meta, Norbertas. Pauli
na, Tauras 

Biržel io 7 d Nekalčiausioji 
Marijos širdis. Lukrecija, Milda. 
Padvyde, Ratautas, Rot>ertas. Ro-
mantas 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ATEITININKUOS ATKŪRIMO 
DEŠIMTMEČIUI SKIRTA 

KONFERENCIJA TELŠIUOSE 
Balandžio 16 dieną Telšiuo

se buvo suruošta jubiliejinė 
konferencija, skirta ateitinin
kuos atkūrimo Žemaitijoje de
šimtmečiui. 

Renginys prasidėjo Telšių 
Šv. Antano Paduviečio kate
droje šventomis Mišiomis, ku
rias aukojo Telšių vyskupas A. 
Vaičius kartu su kitais kuni
gais. Kun. T. Poška pamoksle 
iškėlė jauno žmogaus kilnumo 
ir pagarbos tėvams bei tikėji
mui grožį. 

Pati konferencija vyko Tel
šių Žemaitės teatro žmonėmis 
perpildytoje salėje. Nuskam
bėjus himnui ir maldai, vienas 
po kito į sceną kilo garbingi 
ateitininkijai nusipelnę žmo
nės: Žemaičių vyskupas A. 
Vaičius, Žemaitijos ateitinin
kų dvasios tėvas mons. J. 
Kauneckas, AF vicepirminin
kas V. Abraitis, kun. R. Kar
pavičius, pirmasis Žemaitijos 
ateitininkų pirmininkas A. 
Pundzius ir antroji pirminin
kė R. Jucytė. Jų pasisaky
muose buvo prisimintas tas is
torinis susirinkimas „Plunge-
lė7' 1989 metais, kai būrelis iš 
kai kurių Žemaitijos miestų 
suvažiavusių Dievą ir Tėvynę 
mylinčių širdžių, vadovaujami 
A. Pundziaus, ėmėsi dar tada 
gan rizikingo darbo — atnau
jinti prieš okupaciją nutrauk
tą ateitininkų veiklą. 

Telšių vyskupas A. Vaičius 
priminė, kad Telšiuose katali
kiškas jaunimas gana aktyviai 
veikė, vadovaujamas tuomet 
dar jauno kunigo J. Kaunecko. 
Tai irgi prisidėjo prie ateiti
ninkuos idėjų išsaugojimo. 

V. Abraitis, perskaitęs ne
galėjusio atvykti AF pirminin
ko V. Malinausko pranešimą, 
džiaugėsi, kad Žemaitija turi 
tiek daug kunigų — ateitinin
kų kuopų dvasios tėvų. 

Žemaitijos vietovės valdybos 
ASS pirmininkė E. Martin-
kienė, kuriai teko sunkiausia 
šios konferencijos ruošimo pa
reiga, įžanginiame žodyje pa
dėkojo visiems prisidėjusiems 
prie šios konferencijos ruošos 
ir ypač pabrėžė vienybės, idea
lizmo ir pasišventimo svarbą 
dabarties ateitininkų kuopų 
bei jų globėjų veikloje. 

Konferencijos pasveikinti at
vyko ir Telšių savivaldybes 
meras J. Butkevičius. Jis sakė 
nesitikėjęs, kad tiek daug 
jaunų žmonių priklauso šiai 
organizacijai ir teigė turįs 

R E D A K T O R Ė S 
K E R T E L Ė 

Elektroninė t inklavietė 
Turintieji galimybę prieiti 

prie kompiuterio ir elektroninio 
pašto. įsijunkite www.ateitis.org 
arba www.atnamai.org — pa
skaityti vėliausias ateitininkų 
žinias ir naujienas. Pageidau
jantieji savo žinutes, kores
pondenciją ar kūrybą įjungti 
išeivijos ateitininkų tinkla-
vietėn, galite pasiųsti tinkla-
vietės vedėjui Pranui Prancke-
vičiui elektroniniu paštu 
prana.*(°voras.com Tinklavietė 
jau veikia nuo kovo mėnesio. 
Sic pirmieji metai tinklavietei 
lemtingi, nes pagal juos bus 
sprendžiamas tinklavietės 
naudingumas, pageidavimas 
ir likimas. 

LŠ 

viltį, jog iš tų Dievą mylinčių 
vaikų ir jaunuolių išaugs są
žiningi, geri, ir mylintys savo 
tėvynę politikai. 

Telšių apskrities soc. ir švie
timo reikalų departamento di
rektorė A. Raudienė sakė, kad 
tie jauni žmonės, kurie yra 
ateitininkai, turi būti labai 
laimingi, nes jie mato, kas yra 
ta tikroji gyvenimo šviesa — 
Kristus, ir jie turi Jį, kaip aiš
kų pavyzdį, į kurį žiūrėdami 
gali be jokių paklydimų eiti. 

Beveik visi kalbėjusieji virš 
kitų ateitininkams svarbių da
lykų iškėlė maldos svarbą, nes 
ateitininkų organizacija Lietu
voje yra artimiausia Bažny
čiai, tikėjimo bei veiklos vie
nybe. 

Kun. R. Karpavičius prisi
minė kaip, dar būdamas moki
niu Klaipėdoje, atvyko į Plun
gėje vykusį atkuriamąjį atei
tininkų susirinkimą ir savo 
dainomis bei giesmėmis taip 
pavergė publikos dėmesį, kad 
savo plojimais jo niekaip ne
benorėjo paleisti nuo scenos. 

Tarpuose ir pabaigoje visus 
susirinkusius sveikino Telšių 
jaunieji bei moksleiviai ateiti
ninkai savo pasirodymais: 
liaudiškomis dainelėmis, pos
mais apie tėvynę bei kūrybą. 
Taip pat Telšių katalikiško 
jaunimo maldos grupelė „Ta
kelis" atvyko pasveikinti savo 
idėjos draugus. 

Po konferencijos prie vysk. 
V. Borisevičiaus vidurinės mo
kyklos buvo atidengtas ir pa
šventintas kuklus paminklinis 
akmuo, skirtas Ateitininkijos 
Lietuvoje atkūrimo dešimtme
čiui. Po suvežtinių pietų, Tel
šių jaunieji ateitininkai paro
dė inscenizaciją — ^ n o s vai
kystė" — pagal telšiečių M. 
Mėlynauskaitės bei A. Bube-
lytės išverstą A. Vilerio knygą 
„Niekas nesunku mylintiems 
Dievą". 

Paskui visus linksmino Tel
šių folklorinis ansamblis „In-
sula". Atvykę iš įvairių Žemai
tijos vietų ateitininkai rodė ta 
proga parengtas savo prog
ramėles. 

Manoma, kad šiuo renginiu 
žemaičiai gražiai įsijungė į 
Lietuvos ateitininkijos atkūri
mo dešimtmečiui skirtus ren
ginius. 

Jurgita Raudytė 
Telšių vysk. V. Borisevičiaus 

jaunųjų ateitininkų kuopos 
globėja 

Vilniaus ateitininkų sendraugių š.m. balandžio 24 d. Jėzuitų gimnazijoje 
suruoštame susitikime tikybos mokytojos s u viešniomis. II eil. pirma iš 
kair. Laima Šalčiuvienė iš Čikagos apylinkių ir trečia iš kair. — Lietuvoje 
jau pastoviai gyvenanti Jadvyga Damušienė. 

GEGUŽĖS MĖNESIO 
SUSIRINKIMAS 

DETROITE 

Detroito Aušros Vartų jau
nųjų ateitininkų kuopos gegu
žės mėnesio susirinkimą pra
dėjome malda. Mes pakalbė
jom apie vaidinimą „Blynų ka
ralius", kurį vaidinsime Ateiti
ninkų Šeimos šventėje. Visi 
manom, kad su visais šokiais 
ir dainomis bus tikrai smagus 
vaidinimas. Nutarėm, kad Gy
tis Mikulionis vaidins tą „Bly
nų karalių". 

Pakalbėjome ir apie mūsų 
šūkį „Visą atnaujinti Kris
tuje!" ir ką jis reiškia (šv. Po
vilas sugalvojo šį šūkį.) Kal
bėjome ir apie penkis ateiti
ninkų principus, ir kaip jie 
šiais laikais paliečia mūsų 
kasdieninį gyvenimą. 

Paskui Taura Underienė pa
klausė kas iš mūsų lankėsi 
Lietuvoje. Rankas pakėlė Lau
ra Karvelytė, Andrius Miliū
nas ir Ingrida Miškinytė. Žiū
rėjome filmą apie Vilnių. Buvo 
labai įdomus filmas. 

Nutarėm, kad į ateinantį su
sirinkimą atnešim savo sutau
pytus pinigus (kiekvienas pa
gal jo/jos išgales), ir paauko
sime žmonėms Lietuvoje, ku
rie neturi tiek daug, kaip mes. 
Paskui susirinkimą baigėme 
malda. 

Ingrida Miškinytė 
Susirinkimo sekretorė 

GYVENIMAS DVEJOSE 
KULTŪROSE 

Gyvenime tarp dviejų kul
tūrų nėra daug problemų, bet 
jei kyla problema, ji yra dide
lė. 

Sportas užima šeštadienius 
ir mes negalime spėti į lietu
višką mokyklą kiekvieną sa
vaitgalį. Mums svarbu drau
gauti su lietuviais ir, kadangi 
visą savaitę lankome skirtin
gas mokyklas, vienintelė gali
mybė su jais draugauti yra 
šeštadieninėje mokykloje. 
Sunku išmokti Lietuvos isto

riją, gramatiką ir geografiją — 
tai nėra sveika mūsų tau
tiškumui. Taip pat sunku da
lyvauti amenkietiškoje mo
kykloje, kai reikia dalyvauti 
tautinių Šokių ansamblio re
peticijoje, nors čia yra kitas 
būdas draugauti su lietuviais. 
Kartais neužtenka laiko spė
ti į abi vietas ir reikia pasi
rinkti. Yra žmonių, kurie ne
supranta, kodėl kalbu lietu
viškai. Jie galvoja, kad mes 
esam Amerikoje ir turim kal
bėti tik angliškai, bet daug 
žmonių turi ir antrą kalbą. 
Kartais yra labai naudinga, 
kai kitas nesupranta ką kalbi. 

Gyvenimas tarp dviejų kul
tūrų turi savo vertes. Daugelis 
mano draugų yra lietuviai. 
Mes susitinkam Dainavoje, šo
kiuose, sporto aikštėje, ir kito
se vietose. Turiu draugų ir 
amerikietjįškoje mokykloje. 
Priklausymas ateitininkų ar 
kitoms organizacijoms pratur
tina mūsų socialinį ir protinį 
gyvenimą, išmokina mus dirb
ti ir bendrabarbiauti su kitais. 
Lietuvių yra daug. Turime sa
vo centrus (PLC ir JC), orga
nizacijas, mokyklas, ir t.t. Ga
lime savo kultūra sustiprinti 
ir turėtume tam panaudoti vi
sas progas. 

Al iukas Gy lys 

ATEITININKŲ RENGINIAI 
Lemonte 

Bir ie l io 6 d . — Čikagos 
ir apylinkių ateitininkų Šei
mos šventė, kartu su metine 
Ateitininkų namų gegužine, 
vyks Ateitininkų namuose ir 
ąžuolyne. 

Spalio 22, 23 ir 24 d. — 
Ateities savaitgalis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
Šeštadienio vakare Ateitinin
kų šalpos fondo vakarienė, 

Clevelande 
Bir ie l io 6 d. — Clevelando 

ateitininkų metinė šventė. 
Detro i te 

B ir ie l io 6 d. — Ateitininkų 
šeimos šventė Dievo Apvaiz
dos parapijoje. 

1999 METU VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

B i r i e l i o 25 • l iepos 3 d. 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la (gali prasidėti ir anksčiau). 

L i e p o s 5 • 17 d. — Jau
nučių ateitininkų stovykla. 

L i e p o s 18 - 25 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

L i e p o s 25 - rugpjūčio 1 d. 
— „Heritage'* angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

Rugpjūč io 1 - 8 d. — Mo
kytojų studijų savaitė. 

Rugpjūč io 8 - 1 5 d. — Lie
tuvių fronto bičiulių stovykla. 

Rugpjūč io 15 - 22 d. — 
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

L i e p o s 25 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

MOKSLEIVIU DĖMESIUI 
Ar jau gavote šios vasaros 

MAS stovyklos Dainavoje re
gistracijos lapus? Jei negavo
te, nedelsdami kreipkitės į Vy
tą Žemaitaiti, 773-927-6877, 
arba į Juliją Krumplytę, tel. 
312-670-8845. Stovykla prasi
dės birželio 26 d. ir baigsis 
liepos 3 d. Jei turite klausimų, 
ar norėtumėte prisidėti prie 
darbų stovykloje, tuoj skam
binkite Julijai arba Vytui. 

Ramoną C. Mmnh,MDSC 
Obstetrics & Gynecotogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

638-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurotm Mcdcsl Cerrtar 

10400 75 S*. Kenoeha, Wl 53142 
( 4 1 4 ) 6 9 7 6 9 9 0 

Valandot pagal — T*f*—»JI 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLODKA, PA-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas d*l pilietybes 

6222 S.PufcsaHRd, Crtfcsgo. 
IL 60629 

Tel. 773-581-5276 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANUI GYDYTOJAS 

21470 S. MsJn St 
ManeeeonJL 60443 
TsL 708-746-0033 

pajai lualtūnma, 

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

7915 W. 171 8 t 
TWayPartc.IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR.E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

P ^ 708-246-0067 arba 708-246-6681 
6449 8. PuJasM ROSd 

^R^ANINAJAK§iv£iuS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
Rez. 706-422-7807 
Kab. 773882-0221 

DR DALIA JODWAUS 
DANUI GYDYTOJA 

3800 HbjNsnd Avs.. 8ts. 201 
(•torui gatve* nuo Oood Samarikm Igontnes) 

Dotunsrs Grove, IL 60515 
Tai. 630-980-3113 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Avs.. CNcsgo 

773-778-6969 «tw 773-489-4441 

Teisiuos* vykusios konferencijos ateitininkų atkonmo dešimtmečiui paminėti, prie Vyskupo V. Borisevičiaus 
vardo vidurinės mokyklos susirinkę dalyviai dešimtmečio progai skirto paminklinio akmens šventinimui 

DR. VILIJA KERELYJE 
ChiroprakrJnas gydymas, svefco* 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Hadam, Brtdgsvte*. IL 60488 

Tat TOS 8S4 0400 
Valandos pagal auatisiią 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708862-4159 MMtšaymm 24 vai 
1443 & 509) AVSL. Ctoaio 

Kastsen 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus fraod Osetad. 11-4 v.p.p. 

^URWDW 
Specialybe - vidaus togos 

7722 8. Kedzie Ava. 
CNcsgo. IL 60862 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Wsst Ava. 
OriandPsik 

708849-8100 
Valandos Kaušui, išskyrus jjajBsSljl 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WsJbwSt.Lamort.IL 60439 
1301 CoppsrtMd Avs.. Stato 113. 

JoaSLIL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR. RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Roed 
rfckoiyrtBs 

TsL 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR.VIUUSMIKAmS 
SEKIOS DAKTARAS IH CHRURGAS 

FAMU.YMEDK>LCU**C 
18806-127 St. Lamort, L 80439 
PrMaute Pahe Commuray Hoapkal 

SfcvCraesHoepKal 
Valandos pagal susitarimą 

OmtmBmajma% LTD. 
61328. Kedzie Ava. 
CNcsgo, IL 60629 
TsL 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie, CHICAGO, IL 60652 
TsL 773-736-1840 arba 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERPJ DALIAS PRUNSKIS,MD 

OREOORYSUELZLE, MD 
linois PsJnTroauTnsfrt Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srisss, raumenų, važio, 
sulaaJnių ilsjtiuuhisaįa i SĮJUIIU IJUI 

Kt vaSų skausmo gydymo specioistai 
CNcsgo: 312-7280800 

East Dundse: 847-561-1212 
McHsnry. 815-363-9595 
EJk Grovs: 847-718-1212 

ĮfUbertyvli 

DR DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

8253. MssVnSfen Rd. 
Wsatchaaaar, IL 60154 

Tat 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS ŠUŠuYlŠ 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
81328. Kedds Ave. 

Vai.: antid 2-4 v.p.p ir katvd 2-5 v p p 
9e#M. pagal ausurtmą 

KattnslO M 773-776-2880 
Namini. 708 44$ 6848 

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St . Burbsi*. IL 
TsL 708-423-6114 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Nors Miloševič priėmė 
Kosovo taikos reikalavi
mus, NATO dar nepasitiki jo 
pareiškimais ir tęs oro puoli
mus kol „didelė dalis" serbų 
karo jėgų pradės trauktis iš 
Kosovo. Tuo tarpu spauda 
rašo, kad Užsienio tarnybos 
(Foreign Service; Balkanų 
žinovas Thomas R. Hutson at
sistatydino iš pareigų po 30 
metų dėl JAV politikos Ko-
sove. Pasirodo, kad Dayton 
taikos sutartis neminėjo Koso
vo, nors Hutson seniai buvo 
perspėjęs vyriausybę apie tos 
vietovės nepastovumą. Tačiau 
visi jį ignoravo, o Dayton tai
kos sutartis patvirtino Jugos
lavijos sienų neliečiamumą, 
t.y., kad Kosovo yra Jugoslavi
jos dalis. Taigi Miloševič nesi
tikėjo, kad JAV įsakys puoli
mus. (WSJ, TAS) 

•Kinijos skandalo apra
šymą gal skaitysite JAV 
spaudoje, bet nematysite 
per televizijos pagrindinius 
kanalus. Nors keli laikraščiai 
plačiai rašo apie JAV saugu
mo pažeidimą, televizijos sto
tys — ABC. NBC, CBS tam 
tikslui paskyrė tik 18 minu
čių, praneša Media Research 
Center; tuo tarpu beisbolo žy
menybės Joe DiMaggio mir
ties pranešimui buvo skirta 16 
minučių. (Fox news) 

•Vašingtone toliau vyks
ta kaltinimai dėl JAV sau
gumo pažeidimo. Demokra
tai teigia, kad ir kitų vadovy
bių laikais Kinijai pavogė JAV 
technologiją; respublikonai at
sako, kad kiti prezidentai apie 
tai.nežino, q Clinton vadovy
bei buvo pranešta, ir jie nieko 
nedarė. Energijos dept. (DOE) 
viršininkas Richardson žada 
pašalinti eilę DOE pareigūnų, 
tačiau respublikonai aiškina, 
kad jo pateiktas sąrašas per 
trumpas, o ypač nėra pavar
dės pareigūno, kuris atsisakė 
Kongresui pranešti apie šnipi
nėjimą. Kongreso komisija 
taip pat nagrinėja Richardson 
sprendimą nubausti DOE pa
reigūną McCallum, kuris Kon
gresui pranešė apie susilp
nintą ginklų laboratorijų ir 
branduolinių gaminių san
dėlių apsaugą. Neseniai val
džios 6A0 įstaigos raportas 
patvirtino McCallum teigi
mus. Pasirodo, kad per pasku
tinius kelis metus, branduo
linių ginklų laboratorijose ap
sauga buvo ant tiek sumen
kinta, kad „užsieno moksli
ninkai buvo retai patikrinti ir 
į laboratorijas galėjo laisvai 
įeiti ir teirautis, kokia tema 

norėjo". Nuo 1994 m. iki 1996 
m. kiniečiams buvo „leidžia
ma laisvai vaikščioti po darbo 
valandų (Los Alamos labora
torijoje)"; pateisinimas — 
„tam, kad išlaikyti jaukią uni
versiteto atmosferą". Asme
nys, kurie nenustojo skųstis 
apie saugumo trūkumą, buvo 
pašalinti arba kitaip nubausti. 
Spauda rašo, kad Richardson 
žada užblokuoti McCallum 
liudijimą specialiai Kongreso 
komisijai. ( WSJ, TAS, Fox 
news) 

•Prez. Clinton paskirta 
etikos komisija, nekreipda
ma dėmesio \ Kongreso nu
sistatymus, ragina parūpinti 
federalinės lėšas žmogaus ge
malų tyrinėjimams. Komisija 
siūlo tyrinėjimams naudoti 
apvaisinimo klinikose nesu
naudotus žmogaus gemalus. 
Komisijos pirmininkas yra 
Princeton universiteto prezi
dentas Harold T. Shapiro. 
Princeton u-tas taip pat yra 
susilaukęs nemažai kritikos 
už australo filosofo Peter Sing-
er pakvietimą vadovauti u-to 
Žmogaus vertybių centro kate
drai. Singer yra gyvulių teisių 
rėmėjas, nepripažįsta skirtu
mo tarp žmogaus ir gyvulių, ir 
gina „naujagimių, turinčių 
rimtas negalias, žudymą", 
ypač iki mėnesio amžiaus. 
Singer toliau teigia, kad „yra 
sunku smerkti ir vėlyviausiu 
metu padarytą abortą, kad ir 
už menkiausią priežastį, jeigu 
mes nesmerksim labiau išsi
vysčiusių " gyvulių pjovimą. 
Respublikonų kandidatas pre
zidentūrai Steve Forbes, kuris 
yra Princeton u-to tarybos 
narys, ragina universitetą 
atšaukti pakvietimą. (AP, 
Wash. Times) 

•Rusijos prez. Jelcin pa
skyrė pareigūnus į likusias 
ministrų pozicijas, o praeitą 
savaitę naujai paskirtas mi
nistras pirm. Zadornov atsis
tatydino iš pareigų po tik trijų 
dienų. Tuo tarpu Jelcin at
metė mirties bausmę 716 kali
nių, o keletas valdžios pa
reigūnų kreipėsi į krašto 
Aukščiausiąjį teismą paaiš
kinti, kada galima prezidentą 
pašalinti iš pareigų dėl silpnos 
sveikatos.(WSJ) 

•Kolumbijos prezidentas 
nutraukė apsilankymą Ka
nadoje ir skubiai sugrįžo 
namo, sužinojęs, kad sekma
dienį Kolumbijos antra di
džiausia sukilėlių grupė, įsi
brovus į bažnyčią pamaldų 
metu, pagrobė 60 asmenų. 
Neseniai Kolumbijos didžiau-

Danutė Bindokienė 

Viena bėda — ne bėda 

Vilniaus universitetu botanikos sodas, š.m. gegužės 14 d. šventes 25 metų įsikūrimo Kairenuost- sukaktį. 
N'uotr. Eltos 

sia ir galingiausia sukilėlių 
grupė buvo smurtu, pagrobi
mais ir grasinimais išreika
lavus iš valdžios jai pavesti 
pietinę krašto dalį — Manhat
tan salos dydžio. Dabar antro
ji sukilėlių grupė turi savo rei
kalavimus. (AP, WSJ) 

•Ar trumparegiai, kurie 
puikiai mato su akiniais, 
turės oficialiai pripažintą 
negalią (disability)? Tokią 
bylą nagrinėja JAV Aukščiau
sias teismas. Reikia nuspręsti, 
kaip pritaikomas American 
with Disabilities Act (ADA) 
įstatymas, kuris, tarp kitko, 
draudžia diskriminuoti prieš 
asmenis su negalia. Byloje dvi 
seserys nori „negalios" klasi
fikavimą, nes silpnai mato, 
nors, su akiniais, puikiai 
mato. Seserys užvedė bylą, 
nes nebuvo priimtos į oro li
nijų pilotų vietas. Kitoje byloje 
vairuotojas, kurio aukštas 
kraujo spaudimas sėkmingai 
reguliuojamas vaistais, reika
lauja „negalios" klasifika
vimą, nes jo kraujo spaudimas 
pakiltų jeigu vaistų neimtų. 
ADA „negalios" klasifikavi
mas parūpina asmenims įvai
rias protekcijas ir kartais fi
nansinę pašalpą. Tuo tarpu šį 
savaitgalį prez. Clinton žada 
prezidentišku įsakymu suteik
ti psichiniai nesveikiems as
menims tas pačias samdymo 
ir pašalinimo protekcijas fede-
raliniuose darbuose, kaip lig 
šiol turi asmenys su fizinėm 
negaliom. Prezidentiško įsa
kymo būdu galima įvesti įvai
rius įstatymus, neatsiklausus 
Kongreso. WSJ) 

•Austrijos Tauern tune
lyje, kuris jungia Vokietiją 
su Italiją vyko gaisras. 
Dažų sunkvežimis įvažiavo į 
mašiną, tunelyje sustojusią 
prie raudonos šviesos — tune
lio taisymo zonoje. Žuvo 12 as
menų. Kritikuojamas tunelio 
suplanavimas, nes iš abiejų 
pusių automobiliai važiuoja 
tuo pačiu tuneliu ir kadangi 

nėra kito išvažiavimo, eilė au
tomobilių negalėjo gaisro iš
vengti.-AP) 

•Netrukus bus galima 
parduotuvėse knygas pa
tiems išspausdinti. Borders 
Group įstaigos sutarimas su 
Sprout. Inc. sudarys gali
mybes Borders knygų parduo
tuvėse spausdinti minkštais 
viršeliais knygas. Eiga bus to
kia: pirkėjas, neradęs par
duotuvėje pageidautos knygos, 
kreipsis į patarnautoją. Šis 
patikrins sąrašą knygų, kurių 
spausdinimui Borders yra ga
vus spaustuvių leidimą. Jeigu 
pageidauta knyga sąraše pa
tarnautojas surinks knygos 
tekstą iš kompiuterio, parduo
tuvėje išspausdins tekstą bei 
viršelį ir suriš. Procedūra 
truks maždaug 15 minučių ir 
kaina bus nedaug didesnė už 
tradiciniai spausdintą knygą. 
Borders žada naudoti naują 
procesą spausdinti nedažnai 
pageidaujamas arba išparduo
tas knygas. (WSJ) 

•1997 m., JAV-ose 18.4% 
visu gimdymu buvo paska
tinti dirbtiniu būdu (in-
duced) — dvigubai 1989 m. 
procento.. Dažnai sprendimas 
paskatinti gimdymą padary
tas moters arba gydytojo pato
gumui. (WSJ) 

Minske 50 jaunuoliu 
buvo sumindžioti, kai po 
koncerto, pradėjus lyti, įvyko 
masinis bėgimas į požeminių 
traukinių tunelį. Policija aiš
kina, kad nelaimė įvyko, kada 
aukštų kulnų batais apsiavusi 
jaunuolė parvirto ant laiptų. 
(WSJ) 

PAUKŠČIŲ APSAUGOS 
IR GLOBOS SUKAKTIS 

Lietuvos mokslininkų rū
muose kovo 16 įvyko konferen
cija „Paukščių globai Lietuvoje 
— 80 metų". 

Šiemet sukanka 80 metų, 

kai Lietuvoje valstybiniu lygiu 
buvo pradėta rūpintis paukš
čių apsauga. Dar 1919 m. prie 
Švietimo ministerijos įsisteigė 
Lietuvos gamtos tyrimo stotis. 
Buvo renkamos žinios apie 
nykstančias rūšis, paskelbtas 
paukščių sąrašas su komenta
rais apie rūšių statusą, apsau 
gos reikmes. Tai buvo pirmoji 
mokslinė studija apie paukš
čius ir jų apsaugą Lietuvos 
valstybėje. 

Žymusis Lietuvos gamtinin
kas profesorius Tadas Iva
nauskas trečiajame šio am
žiaus dešimtmetyje (1924 m.) 
organizavo pirmąją valstybinę 
Paukščių dieną. Nuo to laiko 
Lietuvoje nuolat rengiamos 
parskrendančių paukščių suti
kimo ir inkilų kėlimo šventes. 

Lietuvoje reguliariai paukš
čiai pradėti žieduoti prieš 70 
metų, įkūrus Ventės rago 
paukščių žiedavimo stotį. Iš 
viso per tuos septynis dešimt
mečius Lietuvoje žieduota 2 
mln. 100 tūkst. paukščių, 
priklausančių 244 rūšims. 
Daugiau nei trečdalį paukščių 
žiedavo savanoriai. 

Prieš 25 metus dabarti
niame Ekologijos institute 
įkurta Ornitologijos laborato
rija. Čia atliekami svarbiausi 
paukščių tyrimai. Nepri
klausoma Lietuvos ornitologų 
draugija (LOD) susikūrė prieš 
10 metų. 

Jubiliejinėje konferencijoje 
pranešimus skaitė habilituoti 
daktarai Petras Kurlavičius. 
Mečislovas Žalakevičius, Kau
no T. Ivanausko zoologijos 
muziejaus Paukščių žiedavi
mo centro vedėjas Ričardas 
Patapavičius. 

Šiame renginyje dalyvavo 
prezidentūros, Seimo ir vy
riausybės atstovai, Danijos, 
Olandijos, JAV ambasadų Lie
tuvoje bei Tarptautinės 
paukščių apsaugos organizaci
jos „Birdlife" Europos komite
to atstovai. Surengta ornitolo-
ginių leidinių paroda. (Elta) 

Atrodo, kad pagaliau Jugos
lavijos prezidentas pasidarė 
sukalbamesnis: pažadėjo su
tikti su NATO sąlygomis, ati
traukti serbų kariuomenę iš 
Kosovo provincijos ir leisti jos 
albanų kilmės gyventojams 
saugiai grįžti į savo namus, 
jeigu griuvėsių krūvas, liku
sias po serbų „etninio valy
mo" — ir iš dalies NATO 
bombardavimai — galima na
mais pavadinti. 

Kaip JAV Valstybės sekre
torė Madeleine Albright ket
virtadienio vakare išsitarė — 
jeigu šį kartą tikrai pavyks 
įgyvendinti taiką Kosovo pro
vincijoje, beliks tik namo 
grąžinti tremtinius ir pabė
gėlius, o paskui pradėti atsta
tymo darbus, NATO, Jungti
nių Tautų bei Rusijos karinių 
pajėgoms saugant, kad serbai 
vėl nepradėtų smurto veiks
mus. Tačiau daug lengviau 
apie atstatymą kalbėti, kaip jį 
įvykdyti. Jau prieš mėnesį Ju
goslavijos vyriausybė tvirtino, 
kad sąjungininkų bombos ir 
raketos yra padariusios nuos
tolių už maždaug 100 mili
jardų dolerių. Nors vaka
riečiai labiau linkę nuostolius 
skaičiuoti mažesnėmis sumo
mis, bet ir tai ne pelai — Ju
goslavija pati sugriautų mies
tų, pramonės įrengimų, 
naftotiekių, oro uostų, tiltų, 
geležinkelių, kelių ir kitų ob
jektų tikrai negalės atstatyti, 
nes prieš karą jos bendras vi
daus produktas tebuvo apie 
20 milijardų dolerių. O kaip 
su Kosovo albanų namais ir 
prarastu turtu, kurį grobė, 
naikino serbų kariuomenė, 
bet ne kartą prie naikinimo 
prisidėjo ir NATO bombos. 
Juk žmonės iš namų buvo iš
varyti tuščiomis rankomis. 
Jeigu tikrai bus sudarytos 
sąlygos grįžti į gimtąją žemę, 
reikės pradėti įsikūrimą ir 
gyvenimą iš naujo. 

Vis tik yra tam tikri visuo-
men'es sluoksniai, kurie gali 
rasti sau pelno bei naudos net 
ir didžiausios nelaimės sūku
ryje. Tad jau kalbama, kad 
Jugoslavijos bombardavimas 
sukurs naujų darbų įvairių 
sričių darbuotojams, paslaugų 
bei patarimų teikėjams, ypač 
statybos pramonei. Karas vi
suomet yra pelningas tiems, 
kurie moka progas išnau
doti... 

Dieve duok, kad šį kartą 
būtų rasta išeitis iš Balkanų 
pusiasalio konflikto, nes jis 
jau pakankamai praliejo krau
jo, sukiršino žmones, įdiegė 
neapykantos ir pykčio. Antra 
vertus, kitoje planetos pusėje 
— pietinėje Azijoje — įsižiebė 

daug pavojingesne liepsna 
tarp dviejų seniai sąskaitas 
suvedinėjančių kaimynų-prie-
šų: Indijos ir Pakistano. Jų 
nesutarimo priežastis taip pat 
sena — Kašmiro provincija, 
kurią savinasi ir viena, ir kita 
valstybė. 

Vargiai bet kuriame šimt
metyje, bet kurio žemyno te
ritorijoje nėra buvę kivirčų 
bei ginklų žvanginimo tarp 
artimesnių ir tolimesnių kai
mynų. Stipresnieji, turtinges
nieji, turintieji galingesnių 
užtarėjų užsienyje, visuomet 
atrasdavo progų grasinti ma
žesniesiems kaimynams. Pri
siminkime ir pirmosios Lietu
vos nepriklausomybės dešimt
mečius, kuomet iš vienos 
pusės Lenkija, iš kitos — Vo
kietija mėgino vis nugnybti 
lietuvių teritorijos kąsnį, o ga
lingieji tų grobuonių šali
ninkai, užuot sudraudę agre
sorius, įsakinėjo Lietuvai jo
kiu būdu nepakelti ginklo sa
vo žemėms apginti. Net kai 
Sovietų Sąjunga po Antrojo 
pasaulinio karo pareikalavo 
jai atiduoti užgrobtas Rytų bei 
Vidurio Europos valstybes, 
karą laimėjusieji Vakarų są
jungininkai tik nuolankiai 
linkčiojo Stalinui ir su viskuo 
sutiko. 

Indija ir Pakistanas dėl 
Kašmiro nesutaria jau dau
giau kaip pusšimtį metų, ir iki 
šiol užsienis tuo per daug nesi
sielojo. Tačiau dabar viskas 
pasikeitė: apie tą dviejų Azi
jos kaimynių nesutarimą nuo
lat su baime kalbama ir taria
masi, kaip jį išspręsti. Kodėl? 
Nagi dėl to, kad ir Indija, ir 
Pakistanas neseniai įsirikiavo 
į branduolinius ginklus tu
rinčių valstybių eiles. Tikima, 
kad karo atveju nei viena, nei 
antra valstybė nesidrovėtų pa
naudoti savo naujausių gink
lų, net jeigu tas pareikalautų 
dalies savo pačios gyventojų 
gy/ybių. 

Tam tikra prasme Azijoje 
konflikto priežastys yra pa
našios kaip Balkanuose. Kaš
miro provincijoje gyvena dau
giausia musolmonai, kurie, 
jeigu negautų savivaldos ar 
nepriklausomybės, mieliau 
prisijungtų prie Pakistano, 
taip pat turinčio musolmonų 
daugumą. Indija nenusista-
čiusi šios provincijos iš savo 
glėbio paleisti, juo labiau ati
duoti senam priešui Pakista-
nui. Šios srities neramumai 
erzina ne tik Jungtines Tau
tas, JAV, bet ir šį kartą rūpi 
Kinijai, kurios sienos susi
siekia ir su Pakistanu, ir su 
Indija. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

Nr.3 

Moksleivio atsiminimai 
Utena. 1943 m. (Tęsinys) 

Atsistojame, pasakome klasei — su Dievu! — ir 
išeiname. Juozas klasei nusišypso ir aš nenoromis, 
jam padėdamas, nusišypsojau. Ir pasakęs antrą kartą 
— su Dievu! — išeinu. 

Einame į direktoriaus kabinetą ir kalbamės. 
— Juozai! — sakau, mus suims... Ar tu nebijai? 
— Ne. Ir aš nemanau, kad... — nebaigia Juozas. 
— Juozai, laikykimės vyriškai' Kažin ką darytų, vis 

tiek nieko nežinome ir baigta! 
— O gal jie viską pasakė, kad mus visus tris prade

da čiupinėti? Kaip tik laiku Bronius namo parvažiavo. 
Tai būtų visas štabas kalėjime atsidūręs, — sampro
tauja Juozas. 

— O gal taip sau. dėl kitko šaukia, — mėginu ramin
ti. 

— Ne. Tikrai nujaučiu... 
Mintys sukasi apie Kazį, mūsų ketvertuko narį, ku

ris jau prieš dešimtį dienų buvo suimtas. Nejaugi jis? 
O gal anie trys. be Kazio? 

O ne! Ne! 
Sukalbu širdyje „Sveika, Marija", paprašau Dievą 

stiprybės ir jau spaudžiame direktoriaus kabineto 
durų rankena... 

Pas direktorių radome sėdintį kažin kokį šunio vei
du bolševiką ir dar vieną su akiniais. Pats direktorius 
stovi už rašomojo stalo ir žiūri į mus. 

— Kiek metų turi? — paklausė manęs direktorius. 
— Aštuoniolika. 
— O kiek metų Jankauskas turi° 
— Irgi aštuoniolika, — atsakė tasai. 
Vyras ir bolševikas apžiūri mus nuo galvos iki kojų. 

Kažin ką palengva ėmė rusiškai tartis. 
— Kada pasirašys tavo tėvai? — rusišku akcentu 

paklausė manės bolševikas. 
Mat, tų mokinių tėvai, kurių vaikai Visų Šventėje 

nebuvo klasėje, turėjo pasirašyti pasižadėjimą, kad 
savo vaikus prižiūrėsią laikytis gimnazijos nustatytos 
tvarkos. Tai buvo preventyvine priemonė apsaugoti 

• mokinius nuo Bažnyčios įtakos. 
— Kada? — pakartojo klausimą. 
— Pirmadienį, t.y., šio mėnesio 16 dieną, — tiksliai 

atsakiau. 
Jankauskas jau pasirašė, — primena direktorius, 

matydamas, kad bolševikas klaus ir Juozą. 
Visi tylime. 
— Gerai. Eik kartu, — sako man tas vyras. 
Išeiname į koridorių. Juozas pasilieka kabinete. 
— Šapką turi? 
Tuo tarpu iš kabineto išeina bolševikas. 
— Viskas tvarkoj... Gali vestis, — pasakė vyras. 
Kažin ką palengva pasikalbėję, pažiūrėjo į mane, nu

mojo rankomis, susimirksėjo, ir... 
— Einam, tu' — griežtai pasakė. 

Nulipome laiptais ir veda gimnazijos alėja. 
Veda. 
Man jau viskas aišku. 
Paskui seka žemo ūgio, abi rankas susikišęs į palto 

kišenes, susikūprinęs, šunio veido bolševikas. 
Einu vienaplaukis, be palto. Per veidą varva lietaus 

lašeliai ir vėjas eina pagaugomis per kūną. Mat, jau 
ruduo, lapkritis po kojomis. 

Veda ta pačia alėja, kuria vakar vakare vaikščiojau 
ir mąsčiau, klausiausi tylaus alėjų šlamesio — mano 
ateities laimės būrimo. 

Ta pačia. 
Kur mane veda? 
Pražūtin? Nežinion? Kalėjiman ir vargan? Nori. kad 

suvystų mano aštuoniolikmetė jaunyste Nori, kad liū-
dėčiau ir kentėčiau. Gal nori, kad numirčiau? 

Jie nori dar baisesnio dalyko: kad išcluočiau Kristų 
ir savąją tėviškę, savo draugus, savo didžiausią turtą 
— pasižadėjimus, darbus, troškimus, savąją širdį... 

O gal anie draugai jau viską išdavė? Jau viską sau
gumas žino? Gal beprasmiška gintis? Gal? 

Šalin tasai „gal"! Draugai pasiliko ištikimi ir taurūs' 
Jie niekšais nebus! Tik tu, Vytautai, būk ištikimas. 
būk drąsus! Nenusigąski! Būk vyras! 

Taip sakė man širdis ir protas. 
Pažiūriu atsigręžęs į gimnaziją, į sodą, šaligatvį, ku

riuo eidavau kas rytą klasėn? Gal nebeteks man dau
giau čia vaikščioti? Gal paskutinį karta juos matau0 

Gal? 
Bet dar sykį veju šalin nuo savęs „gal" ir stengiuosi 

būti ramus, nesijaudinti. Šalin sentimentai — gyvenu 
tikrove! 

Gyvenu skaudžią ir nemalonią tikrovę: mane veda 
bjaurus, bjaurus bolševikas. 

Veda... 
Jau saugumo rūsyje. 
Visas perlytas. Šlapi drabužiai varva. Nuo šalčio 

drebu. 
Prieš akis — grotos, apšarmoję ir apipelyję mūro sie

nos, durys su „vilko akimi", langeliu ir narai. 
Nežinia. Baisi ir tamsi. Klaiki nežinia kvailio pasiu

tusio juoku iš manęs juokiasi, tyčiojasi, lyg alkanas ir 
nususęs šuo kaišioja dantis, urzgia, baugina mane... 
Baugina mane mamos, mano brangiausios motutės 
ašaromis, liūdesiu ir kančia, žilagalvio tėvelio rūpes
čiu, sesutės gailiausiomis ašaromis. 

Bet ir ramus. 
Juk su minimi čia, rūsyje, yra Didžioji Meilė — 

Jėzus. Su manimi Ramintoja ir Guodėja — Švč. Mari
ja! 

Jausmai ir širdis tyli. Ramūs. 
Klykia.kvatojasi ta nežinia... 
Ateitis — gražioji, svajonėse rasta, kur tu? Kur sva

jonių laimė, planai ir viltys? Kur? Kur jaunystes žyd
rios dienos ir džiaugsmai? Kur? 

Ir klykia, tyčiojasi nežinia: 
— Kalėjimas. Rūsys. Nuvys tavo jaunystes dienos, 

tavo ateitis ir laimė, tavo liūdesyje, ilgesyje ir skurde 
nutrokš tavo ateities planai ir svajones... 

(Bus daugiau) 
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VYTAUTAS DIDYSIS IR 
SLIBINO ORDINAS 

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 
Lietuvos karių ir jiems tai- bolizavo pyktį, kryžiaus nu-

kinusių junginių pergalė Žal- galėtą). Tas išskirtinis impe
ratoriaus malonės ženklas bu
vo Vytautui iškilmingai įteik
tas lenkų pasiuntinių akivaiz
doje..." (p. 267-268). Ir tai 
sukėlė lenkams naują pyktį 
bei baimę. Mat, prieš įteikiant 
šį apdovanojimą, Vokietijos 
karalius Žygimantas Liuk
semburgietis Lucko suvažia
vime Vytautui jau buvo 

girio mūšyje galutinai su
triuškino kryžiuočių ordino 
galybe, o taip pat plačiai iš
garsino Lietuvos valstybę bei 
jos narsųjį Vytautą. Vytautas 
sulaukė didelės pagarbos, de
ramo įvertinimo bei pri
pažinimo visoje Europoje, o 
tuo pačiu ir garbingo tų laikų 
apdovanojimo. 1429 m. Šv. Ro
mos ir Vokietijos imperato- pažadėjęs karaliaus karūną, 
rius, o taip ir Vengrijos karą- Žinoma, toks didelis dėmesys 
liūs, Žygimantas Liuksembur- Vytautui iš Vokietijos impera-
gietis įteikė Vytautui gar- toriaus rodė lenkams, jau se-
bingą Slibino ordiną (Order of nokai prieš Vytautą rezgan-
the Dragon) ir pasiūlė karą- tiems bjauriausias intrigas ir 
liškąją karūną. besipriešinantiems jo karū-

Atrodytų, jog apie Vytautą navimui, sparčiai artėjančias 
Didijį ir jo gyvenimą yra su- karūnos įteikimo iškilmes, 
rinkta visa įmanoma istorinė Kuo baigėsi Vytauto karū-
medžiaga ar faktai, tačiau ir navimo istorija, visi gerai 
mūsų dienomis dar pavyksta žinome, o apie Slibino ordiną 
surasti mažų istorijos nuo- verta pakalbėti kiek plačiau, 
trupėlių, naujai papildančių to nes mums tai dar mažiau 
laikmečio Lietuvos istoriją 
bei paties Vytauto gyvenimą. 
Daug to meto Lietuvos istori
jos faktų negrįžtamai nusi-
barstė amžių bėgyje. Nemažai 
padirbėjo mūsų tautos, o ir 
paties Vytauto priešai, visaip 
menkindami jo garbę ir trin
dami jo vardą istorijoje. Ir 
todėl netenka stebėtis, kad jau 

žinomas tų laikų įvykis. 
Ilgą laiką buvo neaišku, kas 

tai per ordinas, kada ir ko
kioje valstybėje įkurtas. Teko 
perversti ne vieną viduramžių 
istorijos knygą ar vadovėlį, 
tačiau atsakymo apie ordiną ir 

DRĄSA PASIŽYMĖJĘS 
AMERIKOS LIETUVIS 

Beskaitant Amerikoje išleis- ko apie 20 valandų, per dieną 
tas karinio pobūdžio knygas ir visą naktį. Gelbėtojų kari-
bei žurnalus, retkarčiais pasi- nis dalinys, kuris buvo siųstas 
taiko išvysti ir lietuvišką pa- su sunkvežimiais ii JAV ba-
sižymėjusio asmens pavardę, *ės, irgi buvo sunkiai užpultas 
Šiemet pasirodžiusioje žy- ir turėjo grįžti. Situarija karo 
maus žurnalisto Mark Bowder lauke reikalavo tankų, kad ap-
knygoje „Black Hawk Down" supti kovotojai galėtų būti iš-
(„Nušautas juodasis sakalas" gelbėti. JAV daliniuose tankų 
arba vanagas) yra net keletą nebuvo atgabentų ir turėjo 
kartų plačiai minimas serlan- skolintis ii pakistaniečių dali-
tas John (Jonas) Macejunas, nių. Šis atvejis truko laiko, o 
dalyvavęs 1993.10.03 Somali- situacija apsuptiems kariams 
jos Mogadishu (Afrikoje) kau- kiekviena minutė buvo mirti-
tynėse. nai svarbi. 

Šių kovų aprašymai yra su- Vienas tų kovotojų, Delta 
silaukę labai gerų įvertinimų Force seržantas John Maceju-
ir yra planuojama tos knygos nas, dalyvavęs uždavinyje su-
turinį panaudoti filmui. gauti somaliečių vadus, po to 

JAV kariuomenės specialus ryžosi išgelbėti sužeista, iš 
daliniai — Army Rangers ir sraigtasparnio iškritusį karį. 
Army Delta Force minėtą die- Kai suleistas buvo pargaben-
ną vykdė ypatingą uždavinį: tas į JAV karo bazę, seržantas 
sugauti Somalio kariuomenės Macejunas trečią kartą grįžo į 
vadą Mohamed Aidid. Ameri- kautynių lauką su maža gru-

kovą prieš imperatorių, su- kiečiai, žinodami kur jo ieško- pele tęsti nebaigto uždavinio. 
sigrąžinti atgal Žemaitiją Lie- ti. sugavo du jo karininkus ir, Jie surado sužalotą sraigtas-
tuvai. Taip negailestingai Vy- su belaisviais grįžtant į savo panų, kurį Macejunas pats su-
tautas pamokė ir nubaudė bazę, prasidėjo smarkios kau- degino, kad priešas negalėtų 
ilgametį savo priešininką, tynės. Knygoje pastebima, kad pasinaudoti jo dalimis. Per vi-
vieną svarbiausiųjų Europos 8i<» kautynės priminė Vietna- są dieną ir naktį Macejunas 
valstybių valdovų. Tiesa, kiek mo kovų žiaurumus. Kovos buvo dalyvavęs net trejose 
vėliau, 1423 m. Vytautas įkarštis prasidėjo, kai buvo kautynėse. Jis savųjų tarpe 

Jadvygai. Marija buvo taip pat suvienyti ir sustiprin- atšaukė vietininką ir Čekiją numušti du amerikiečių sraig- jau buvo vadmamas Jegenda-

Š.m. gegužes 15 d. šeštadieniniame priede („Leidinių* skvriuje) išspausdinome šią nuotrauką, kaip knygą apta
riančio straipsnio iliustraciją. Po nuotrauka nebuvo paradyta, kas yra ta Amerikos lietuvių šeima, tačiau asme
nis tuoj pat atpažino kun. Bonifacas Vaišnora, MIC, dirbantis St. Mary's parapijoje. Plano, IL Pasirodo, kad tai 
jo tėvai, brolis ir seserys, tad perspausdiname nuotrauką, išvardindami asmenis, kurie joje yra. Iš kaires: Ber-
nice (gyvena Kalifornijoje, Emily (mirusi), motina Barbora, tėvas Bonifacas, brolis Edward (mažesnysis; gyv. 
Kalifornijoje) ir Bonifacas, dabar kunigas. Šeima gyveno Marquette Parke, Mozart gatvėje, kur dar ir dabar te
bestovi tas vienaaukštis namas. Kaip nuotrauka pateko į knygą, kun. Vaišnora nežino. 

Dar pačioje jaunystėje Tačiau ištikimieji karaliaus 
Žygimantas Liuksemburgietis Žygimanto kariai bei šali-
buvo sužieduotas su Vengrijos ninkai sugeba narsiai, nors ir 
ir Lenkijos karaliaus Liudviko be Žygimanto, pasipriešinti 
I (Lajošo) dukra Marija. Po užpuolikui ir apsišaukėliui, 
karaliaus Liudviko I mirties Sugrįžęs į Vengriją, Žygi-
1382 m. karališkasis sostas mantas Liuksemburgietis, no-
pasiliko jo dukroms — Marijai rėdamas artimiau suburti, o 
ir 
karūnuota Vengrijos, o antroji ti ištikimųjų šalininkų gretas, sugrąžino Žygimantui Liuk-
dukra Jadvyga 1384 m. — 1408 m. įkuria Drakono ordi- semburgiečiui, bet pačiam im-
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jo įkūrimą nebuvo. Darėsi ^"ky0 8 karaliene, netrukus no draugiją bei Įsteigia gar- peratonui tai buvo skaudi pa-
visiškai nesuprantama, kai 
paaiškėjo, jog nei Vokietijoje, 

mūsų dienomis pasaulyje lei- nei Čekijoje, kurios anuomet 
džiamuose Europos istorijos buvo valdomos ir Žygimanto 
vadovėliuose Vytauto vardas Liuksemburgiečio, ir jo brolio, 
net neminimas. Čia kaip pa
vyzdį pateikčiau plačiai iš
populiarintą Norman Davies 
istorijos knygą „Europe A His-
tory", kurioje, kalbant apie 
Žalgirio mūšį ir kovą su 

o kiek anksčiau, jų abiejų tėvo 
Karolio IV, tokio ordino nėra 
buvę. Nežinia, kuo pasibaigtų 
Slibino ordino paieškos, jei ne 
viena maža heraldikos kny
gelė, leista Belgijoje. Joje, kal-

ištekėjusia už Lietuvos di- bingą apdovanojimą („A histo- moka už draugystę ir su-
džiojo kunigaikščio Jogailos, ry of Hungary", P. F. Sugar, P. sidėjimą su vokiečiais. Sako-
Tuo tarpu Šv. Romos impera- Hanak, T. Frank, Bliuming- ma, jog iki mūsų dienų čekų 
toriaus, Čekijos ir Vokietijos ton-Indianapolis, USA., 1990 tauta su didele pagarba pri-
karaliaus Karolio IV sūnus p. 57.). Vėliau, kai 1411 m. 
Žygimantas Liuksemburgietis, Žygimantas Liuksemburgietis 
veda savo sužadėtinę — buvo išrinktas Vokietijos ka-
vengrų karalienę Mariją ir raliumi, jo šalininkai ir ben-
1387 m. tampa Vengrijos ka- dražygiai, susibūrę į šią drau-
raliumi. Vengrijoje Zygiman- giją, ištikimai pavadavo savo tautą, kaip pagrindinį nar
tas karaliavo labai ilgai: iki valdovą ir valde Vengriją jo siausiąjį šio mūšio karžygį ir 

Žygimantas organizatorių, kaip stipriau-

simena Didyjį Vytautą. 
Gal ne atsitiktinai ir čekų 

dailininkas Janas Mateika, 
piešdamas garsųjį paveikslą 
„Žalgirio mūšis", išryškino Vy-

kryžiuočiais, tepasakoma, kad bant apie seniausiuosius "bei pat savo mirties - 1437-tųjų, vardu. Na, o 
net penkiasdešimt metų. Liuksemburgietis, pagerbda- siąjj ir galingiausiąjį to laik-

tasparniai. Amerikiečiai ka- riniu kariu": be baimės ir pui
riai bandė išgelbėti jų įgulas, kiai sugebantis vykdyti spe-
nors tai galėjo būti tik lavo- cialius uždavinius. Toks įver-
nai, su kuriais tektų grįžti į tinimas buvo duodamas Macejju-
stovyklą. Vadovaujantis ka- nui ii JAV geriausių specialių 
rine tradicija, kovos lauke ne- elitinių dalinių. Ir šį kartą, 
paliekami nei sužeistieji, nei kai visi JAV kariai buvo iš-
žuvusieji. Šiose kautynėse žu- gelbėti ir atgabenti į jų bazę, 
vo 18 JAV karių ir 73 buvo Macejunas persirengęs civili-
sužeisti. Visas pasaulis matė niais drabužiais, be jokio gink-
televizorių ekranuose tą šiur- lo, išvyko tęsti nebaigto už-
pų vaizdą — Afrikos smėlyje davinio: ieškoti dingusių 6 
išniekintus amerikiečių karių karių, kurie buvo antrame nu-
lavonus. Matė ir sraigtaspar- šautame sraigtasparnyje. Apie 
nio pilotą Mike Durant, karo grįžimą atgal į kovos mieštą 
belaisvį. Pasaulis matė, kaip Mogadishu, buvo visų karių 

5 S f ^ ^ i L T l « f garbingiausius Europos ap- T ^ / ™ £ T karaliavimo mas ištikimuosius savo rė- mečio valdovą, kuriam po šio humaniškoji misya Somahjoje ropestis, bet j M visi buvo pasi-Vilniuje, kita Krokuvoje. Šią 
knygą žadama versti ir į lietu
vių kalbą, kaip vieną geriau
sių vadovėlių Europos istorijai 
pažinti. Tad kol mes, išsi-

dovanojimus, užsimenama ir 
apie Slibino ordiną. Dar dau
giau, joje spausdinamas Tiro
lio minezingerio Osvaldo Val-
kenšteino (O. Wolkenstein), 

mūšio nors ir nenorom, nusi
lenkė beveik visi Europos di
dieji, siūlydami draugystę ir 
taiką, apdovanodami bran-

laisvinę iš „didžiojo brolio" gyvenusio 13777-1445 m., 
prieglobsčio, rankiojame ir tik- spalvotas portretas su „Aran-
sliname Lietuvos istorijos fak
tus bei žinias sau, nereikia 
stebėtis, kad apie mūsų gar
bingą praeitį rašo kiti... 
Liūdna ir apmaudu, kad iki 
mūsų dienų neišliko auten
tiški Vytauto portretai ir at
vaizdai, jog niekas negali 
šiandieną pasakyti, kaip iš 
tikrųjų Vytautas atrodė. Net 
Vytauto palaikų likimas iki 
šiol nežinomas. Daugelį jo gy
venimo detalių ir faktų mūsų 
istorikams reikėjo atrasti ir 
surankioti po trupinėlį, kiek
viena nauja smulkmenėle pa
pildant, ir taip jau per ilgus 
amžius skurdintą, Vytauto 
laikų istoriją. 

Apie Vytauto apdovanojimą 
Slibino ordinu buvo užsiminta 
dar nepriklausomos Lietu
vos 11918-1940 m.) spaudoje. 
Trumpa žinutė apie tai pasi
rodė pirmuose JCario" žurnalo 
puslapiuose, diskutuojant lie
tuviškų kariškų apdovanojimų 
įkūrimo būtinybę. Kiek pla
čiau apie šį faktą pasakojama 
Lietuvos istorijoje, išleistoje 
1956 m. JAV. Knygos autore, 
istorike V. Daugirdaitė-Sruo
giene aprašo, kaip Vokietijos 
karalius, o vėliau ir Šv. Ro
mos imperatorius Žygimantas 
Liuksemburgietis, apdovanojo 
Vytautą Slibino ordinu. Ji 
rašo: — _N*e be tikslo Vytautas 
lydėjęs pasiuntinius iki Volko-
v isko: ten kaip tik jie pasitiko 
imperatoriaus pasiuntinį, ku
ris vežė Vytautui didelę do
vaną — Slibino ordiną (tas or
dinas buvo imperatoriaus Ka
rolio IV įkurtos draugijos, į 
kurią buvo priimami tik labai 
aukšti asmenys, priesaika pa
sižadėję — laimėje ar ne
laimėje — neapleisti savo gal
vos — imperatoriaus; pats ordi
nas, vaizdavęs slibiną su 
kryžiumi ant nugaros, sim-

gono bokalo" (Tankard order 
of Aragon) ir Slibino ordinais 
ant krūtinės. Čia pat nurodo
ma, kad Slibino ordinas 
įsteigtas Vengrijoje. Taigi Vy
tautas Didysis buvo apdovano
tas vengriškuoju ordinu. Kyla 
klausimas, kodėl Vokietijos 
karalius, o vėliau ir Šv. Ro
mos imperatorius, Žygimantas 
Liuksemburgietis Vytautui 
įteikė Vengrijos ordiną? Štai 
ką apie tai pasakoja Vengrijos 
istorija. 

laikotarpį ne viskas Žygi- mėjus ir talkininkus, suradęs 
manto Liuksemburgiečio gyve- progą, vis įteikdavo valdovo 
nime klostėsi palankiai. Ne- malonės ir dėmesio ženklą — 
trukus, 1395 m. miršta jo garbingąjį Slibino ordiną. Or-
žmona — karalienė Marija, o į dina teikdavo ir labai nusipel- giausiomis dovanomis ir gar-
Vengrijos teritoriją įsiveržia nusiems užsienio kraštų bei bingiausiais ordinais. Tačiau 
turkų sultono kariai. Šalies vi- valstybių atstovams. Vienas Vytautas savo didybę ir jėgą 
duje nerimsta jo priešininkai, toks ordinas, kaip rašo mūsų Europos valdovams įrodė ne 
į sostą kėsinasi mirusiosios istorikai, buvo įteiktas ir Lie- tik kovodamas mūšiuose, bet 
karalienės Marijos giminaitis tuvos valdovui Vytautui. dažnai juos nurungdamas 
Ladislavas iš Anjou giminės. Žvilgtelėjus } tų laikų isto- savo išmintimi ir neeiliniu 
Šis priešininkas, nutaikęs riją, pastebėsime, jog Vytauto įžvalgumu. Tiė'ras, kurie Vy-
gerą progą, kai Vengrijos ka- santykiai su Žygimantu Liuk- tauto negalėdavo įveikti nei 
ralius svečiuojasi gimtojoje semburgiečiu ne visada buvo jėga, nei protu, belikdavo, 
Čekijoje, pats pasiskelbia Ven- tokie šilti ir draugiški. Tik į atrodo, vienintelis bodas, 
grijos karaliumi ir, palaiko- savo karaliavimo pabaigą abu ieškoti draugystės ir bičiu-
mas popiežiaus, kroatų bei Gedimino giminės palikuonys lystės su juo. Tai į savo gyve-
tam tikros dalies vengrų, 1403 (Žygimantas Liuksemburgie- nimo pabaigą suprato ir Žy
nį, su italų kariuomene tis buvo Gedimino dukros Al- gimantas Liuksemburgietis, 
įsiveržia į Vengrijos teritoriją, donos anūkės sūnus) kiek arti- apdovanodamas Vytautą Slibi-

miau ir šilčiau susibičiuliavo, no ordinu ir įtraukdamas jį į 
Ankstyvesniais laikais santy- savo ištikimųjų bičiulių drau-
kiai tarp abiejų valdovų buvę giją, žinomą Slibino ordino 
net priešiški. Žygimantas vardu. Tikriausiai šis apdova-
buvo kryžiuočių bičiulis ir jų nojimas, įteiktas priešininko 
sąjungininkas, todėl jo spren
dimai dažnai buvo palankūs 
Lietuvos ir Vytauto priešams. 

tapo kruvinom kautynėm. So- ruošę grįžti su jėga ir su gink-
maliečių žuvo per 500, o su- lais. O Macejunas — savano-
žeistų buvo per 1,000. riškai ir be ginklų. Jis grįžo 

Amerikiečiai kariai buvo ap- vienas, kad galėtų surasti sa-
supti, kai jie bandė pasiekti vo karo lauko brolius, ar gy-
nušautus sraigtasparnius, vus, ar negyvus. Knygos auto-
Žiauriose kautynėse kova w- rius pastebi, kad tie, kariai, 
— — ^ — — — — — — — kurie matė Macejuną, buvo 
jų istoriją... Na, o skuban- n u s t e o e ir laikė jį pagarboje 
tiems į Vilnių pasigrožėti gar- ^ Aeųaą ^ g a l y b ę laikytis 
siuoju J. Mateikos tapybos n n ^ k ( )vog u f n j j f c B u g ^ 
kūriniu, siūlome nepamiršti, papraatai įdomu pamatyti 
kad į jus iš šio paveikslo karišką filmą, kurio turinyje 
žvelgs Lietuvos valdovas Vy- aidės ir lietuviška pavardė 
tautas Didysis — garbingojo Macejunas. 
Slibino ordino kavalierius, 
išgarsinęs Lietuvos vardą Eu 
ropoję ir pasaulyje. 

Valentinas Raugas 
Buvęs JAV marinų (jūrų 

pėstininkų) karininkas 

rankomis,Vytautui buvo gana 
svarbus, siekiant karališkos 
karūnos, bet ar jis teikė malo-

Netikėtai jų keliai susikirto ir numo širdžiai — sunku pasa-
del Čekijos karaliaus karūnos, kyti. Juk pagarbą ir dėmesį 
Po Žygimanto brolio Čekijos Lietuvos valdovas iš Žygi-
karaliaus Vaclovo mirties 
1419 m., čekai neįsileidžia 
Žygimanto į savo valstybę, o 
karaliaus karūną pasiūlo Lie
tuvos valdovui Vytautui Di
džiajam. Ir Vytautas šį pa
siūlymą priima, tačiau, ne
norėdamas erzinti vokiečių ir 

manto Liuksemburgiečio nusi
pelnė ne jam ištikimai tarnau
damas, o tik narsiai ir drąsiai 
nuo atėjūnų iš vakarų ginda
mas savo valstybę ir joje gyve
nusius žmones. Tas nedidelis 
apdovanojimo ženklelis — sli
binas su kryžiumi, simbolizuo-

paties Žygimanto, pasiunčia jantis kryžiaus nugalėtąjį 
ten savo vietininką. Čekai blogį, reiškė ir galutinį Vokie-
karštai sutiko Vytauto atstovą tijos imperatoriaus Žygimanto 
ir parodė jam didelę pagarbą. Liuksemburgiečio apsispren-
Imperatoriaus Žygimanto dimą karūnuoti Vytautą Lie-
būklė tuo metu atrodė bevil- tuvos karaliumi. 
tiška. Jis kvietėsi į pagalbą 
kryžiuočius, prieš Vytautą 
kurstė lenkų ponus, bet, tarsi 
tyčia, visur labai labai nesi-

Šis įdomus Vytauto laikų is
torijos momentas tikriausiai 
dar sulauks platesnio ty
rinėtojų dėmesio, o ši graži is-

Tirolio menizingerio Osvaldo Volken*teino portretas »u „Slibino* 
(virftutinit) ir ..Aragono bokalo" ordinai*. 

sekė. O Vytautas, priimdamas torija apie pirmąjį ordino ka-
Čekijos karaliaus vainiką, at- valierių Lietuvoje papuoš ne 
keršijo Žygimantui Liuksem- vieną istorijos vadovėlį ar 
burgiečiui už Lietuvai darytus knygą. O gal tai bus paakati-
neteisingus' sprendimus, pa- nimas ir knygų leidėjams 
vyzdžiui, žemaičių atidavimą išleisti jau senokai Kauno M. 
kryžiuočiams. Ir ne tik at- K Čiurlionio dailės muziejuje 
keršijo, bet dar sugebėjo, pa- paruoštą knygą apie Hetu-
laikydamas čekų ginkluotąją viškuosius apdovanojimus ir 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
DIEVAS MAN PARINKO 

GYVENIMO KELIĄ 
PaaikattUdimaa su naujuoju Švč. M. Marijo* Gimimo 

parapijos diakonu Vitu Paikauaku. 

Gegutės mėnesio 1 d., Švč. 
Mergelės Marįjos Gimimo 
bažnyčioje buvo įšventintas 
naujas Čikagos arkidiecezįjos 
diakonas — Vitas Paškaus-
kas. Ta proga, jis sutiko atsa
kyti į kelis „Draugo" redakci
jos pateiktus klausimus, kad 
lietuvių visuomenė galėtų su 
juo ir su diakono pareigomis 
geriau susipažinti. 

— Papasakokite apie 
save: i i kur kilęs, kur apsi
gyvenęs, kodėl nuspren
dėte stoti į diakonus. 

— Gimiau Šv. Kryžiaus ligo
ninėje, Čikagoje; tėvai buvo 
atvykę ii Lietuvos prieš An
trąjį pasaulinį karą. Lankiau 
katalikiškas mokyklas: Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo mo
kyklą, St. Ignatius gimnaziją. 
Man esant klapčiuku, mano 
dėdė (great uncle), prelatas 
George A. Paškauskas, (kuris 
pastatė naująją Maruos Gimi
mo bažnyčią), mane ragino 
stoti į kunigus. Jis man sakė 
— Dievas nori, kad tu būtum 
kunigas, o aš atsakiau — aš 
noriu būti karininkas. 

Lankydamas St. John's uni
versitetą Minnesota valstijoje, 
dalyvavau Reserve Officer 
Training Corp (ROTC) — 
kariuomenės rezervų progra
moje. Pabaigus u-tą man buvo 
paskirtos antrojo leitenanto 
nareisoB. Atitarnavau metus 
Vietname: buvau parašiuti
ninkų pėstininkų būrio vado
vas su 101-ąja parašiutininkų 
divizija. Po to, išvykau į Vo-
kiefiją;.. išbuvau maždaug 5 
metus'. Tada pusmetį keliavau 
po Viduržemio jūros kraštus. 
Kelionės tikslas buvo smagiai 
praleisti laiką, tačiau tai tapo 
dvasine kelione. Vis teko susi
tikti su gilios dvasios žmonė
mis, o Jeru alėje susipažinau 
su karmelitų kunigu, vado
vaujančiu charizmatikų gru
pei. Čia aš pagilinau tikėjimą. 

— Kokiu būdu padarėte 
sprendimą apie diakonus? 

— Grįžęs į JAV dirbau įvai
riose vietovėse: Laivyno de
partamente netoli Seattle 
miesto, vėliau dėsčiau ROTC 
programą Ohio State u-te. 
liejau į kariuomenės pensiją 
po 20 metų, (1989 m.), kada 
mano pareigos kaip Assistant 
Professor of Military Science 
užsibaigė. Reikėjo rasti naują 
karjerą. Pradėjau melstis — 
ką daryti su gyvenimu? (Tuo 
tarpu grįžau į Čikagą ir 
pradėjau dirbti JAV Aplinkos 
apsaugos agentūrai — EPA. 
Tuo metu Valdas Adamkus 
buvo EPA centrinės JAV divi-
rijos direktorius.) 

1980 dešimtmečio gale mal
da buvo atsakyta — dirbk Die
vo darbą. Tačiau tuo metu 
man dar nebuvo aišku, ar sto
ti į kunigus. Prisiminiau pre
lato raginimą apie kunigyste. 
Vyko vidinė kova. 

Tuo tarpu, per Marijos Gi
mimo parapųos surengtus 
šokius/vakarienę sutikau savo 
bosimą žmoną Cynthia. Tuo 
metu kun. Jonas Kuzinskas 
buvo parapijos klebonas. Su 
juo tariausi apie pašaukimus. 
Jis man patarė stoti į diako
nus. Tada žinojau, kad Dievas 
norėjo, kad eičiau šiuo keliu. 

— Kokiu būdu galima 
tapti diakonu? 

— Reikia išeiti diakonų pro
grama, o į ją įstoti reikalinga 
klebono rekomendacija. Tada 
klebonas tampa diakono-
kandidato dvasiniu patarėju. 
Kun. Jonas Kuzinskas mane 
rekomendavo programai ir 
pirmuosius dvejus metus buvo 
mano dvasinis patarėjas; kun. 

Michael Yakaitis buvo mano 
dvasinis patarėjas paskuti
nius dvejus metus. Marijos 
Gimimo parapija sumokėjo 
mokslo išlaidas. Buvau 
įšventintas Čikagos arkidiece-
zijai. Jeigu pripuolamai reiktų 
keltis kitur gyventi, reikės 
paduoti prašymą naujai arki-
ditcezijai, kad ten noriu eiti 
diakono pareigas. 

— Kokia diakono progra
ma? 

— Pati programa 4 metų il
gumo. Vedusiųjų vyrų atžvil
giu, programą turi išeiti ir vy
ras, ir žmona. Žmona lanko ir 
baigia visus tuos pačius kur
sus kaip jos vyras. Tai daro
ma, kad žmona geriau su
prastų savo vyro, diakono, 
pareigas ir galėtų geriau jį 
remti. Kursus užbaigiant, vy
ras įšventintas diakonu, o 
žmona gauna pažymėjimą 
(certificate). Tuomet diakono 
„pora" gali kartu dirbti Dievo 
darbą, pvz., per krikštynas 
žmona asistuoja ir dažnai 
apeigoms suteikia šiltesnę, 
šeimyniškesnę atmosferą. 

—Kuo skiriasi diakono 
pareigos nuo kunigo? 

— Diakonas ne tik tarnauja 
savo parapijos liturginėse 
apeigose, bet, svarbiausiai, 
atneša Dievo buvimą (pres-
ence of God) į darbovietę ir į 
organizacijas, kurioms jis pri
klauso. Kadangi jis yra įšven
tintas į diakonus, žmonės (ne
paisant kokio tikėjimo), su
pranta kas jis yra ir ką jis su
teikia. Diakonas pristato 
įveiksmintą Dievo Žodį — 
meilę, užuojautą (compas-
sion), artimui patarnavimą, 
tiems su kuriais jis susitinka 
darbe, namuose, organizaci
jose. Jo pagrindinės pareigos 
yra susijusios su visuomeni
niu teisingumu, padėti tiems, 
kuriems reikia pagalbos, taip 
kaip pirmasis diakonas, šv. 
Steponas darė. Svarbu supras
ti, kad diakonas nėra „pusiau 
kunigas" ar „mažesnio masto 
kunigas". Diakonas turi auto
ritetą suteikti kai kuriuos sak
ramentus. Kunigai negali vi
sur būti ir atlikti viską, ko iš 
jų reikalaujama. Todėl Antra
sis Vatikano susirinkimas ir 
sugrąžino diakonystę. 

Diakonui neleidžiama: auko
ti Mišių, konsekruoti, klausyti 
išpažinčių, suteikti ligonių sa
kramentą su išrišimu. 

Diakonas turi teisę: krikš
tyti, vadovauti laidotuvių 
apeigose, komunijos apeigose 
(jeigu nėra kunigo), sutuokti, 
duoti palaiminimą ir suteikti 
ligonių sakramentą be išri
šimo. Paprastai, diakonas pa
deda kunigui Mišių metu ir 
skaito evangeliją, kartais sako 
pamokslą — priklauso nuo ku
nigo. Tačiau turėti teisę sakyti 
pamokslą diakonas privalo 
sėkmingai baigti tam tikrus 
kursus ir įsigyti pažymėjimą. 
Aišku, žmona irgi privalo tuos 
kursus baigti. Iškalbingumo 
kurse moterys kartais geriau 
pasirodo už vyrus. 

— įdomu. Ar kada maty
sime moteris diakonu 
eilėse? 

— Tai gali atsitikti. Priklau
sys nuo popiežiaus sprendimų 
ateityje. Mes žinome iš se
novės raitų, kad pirmame 
tūkstantmetyje buvo moterų, 
kurios atliko visas arba dalį 
diakonų pareigų. Tačiau kaž
kada pirmame tūkstantmety
je, moterys nustojo tai daryti 
ir tik neseniai vėl sužinojome 
apie moteris, norinčias stoti 
į diakonus. Mano supratimu, 
Čikagos kardinolas George ne-

DiakonnH Vitas Paškauskas. 

ANTANAS BELEŠKA: 
MIŠKININKAS — 

VISUOMENININKAS 
Lietuvos miškininkai Ame

rikoje neturėjo galimybės gau
ti darbo pagal savo specialybę 
— miškuose. Teko persiorien
tuoti ir griebti darbą, koks 
buvo prieinamas ir kokį su
gebėjome dirbti. Ir taip miški
ninkai tapo braižytojais, sta
liais, elektrikais, šaldymo — 
šildymo specialistais, elek-
tronikais, baldų ir pianinų ap-
dailintojais, senų namų taisy
tojais ir t.t. Sąžiningas, nors 
ir sunkiausias darbas buvo ga
biai atliekamas, regint laisvos 
ir garbingos mūsų tautos vi
ziją, kenčiančios baisią komu
nistų vergovę. 

Antanas Beleška yra ti
piškas pavyzdys, kaip lietuvis 
miškininkas prisitaikė išei
vijos gyvenime. Antano tėvai 
Povilas ir Marija Beieškos po 
1863 metų sukilimo Lietuvoje 
nuo rusų slaptai pabėgo į 
Kampiškius prie Birštono. Čia 
įsigijo 8 ha. žemės sklypą, ku
riame iš vienos pusės buvo 
gražus pušynas, iš kitos Ne
munas — pati Nemuno kilpa. 
Nepaprastai graži vieta. Prisi
rašant valsčiuje, jų pavardė 
buvo pakeista į Beleškevičius 
— gal dėl slaptumo ar vals
čiaus sekretoriaus rusinimo 
tendencijos. Ši pavardė tik 
jau čia, Amerikoje, buvo vėl 
pakeista į Beieškos. Naujaku
riai ten pasistatė trobesius ir 
pradėjo auginti šeimą. Turėjo 
sūnus Juozapą, Povilą ir An
taną, o taip pat ir dukteris 
Magdaleną, Oną, Mariją ir 
Kotryną. Antanas gimė 1911 
m. Kampiškiuose. Ten ir baigė 
vietos pradinę mokyklą, o po 
to 1932 m. ir Prienų „Žiburio" 
gimnaziją, po kurios įstojo į 
VD universitetą Kaune, į in
žinerijos ir ekonomikos fakul
tetus. Gabumų ir entuziazmo 
jaunuoliui netrūko, bet greit 
pritrūko lėšų, neužteko jo pa
ties sutaupytų 1,000 litų, o 
tėvai paramos duoti nepajėgė. 
Tada Antanas įstojo į aukš
tesniąją miškų mokyklą Aly
tuje, kur gavo stipendiją. 1936 
m. ją baigė gerais pažymiais ir 
buvo paskirtas girininku be 
girininkijos Plungės miškų 
urėdijoje. Darbavosi Šateikių, 
Luknėnų, Vytautų ir Gargždų 
girininkijose. 1938 m. Anta
nas buvo paskirtas Mikoliškių 
girininkijos girininku Plungės 
urėdijoje. Čia prie Minijos 
upės ir Reiškiu ežero, augo 
gražūs miškai. Antanui labai 
patiko darbas ir apylinkės. 

prieštarauja moterims eiti dia
konų pareigas. Aišku, viskas 
priklausys nuo Vatikano. 

—Ačiū u i pasikalbėjimą. 
Tikiuosi, kad „Draugo" 
skaitytojams bus įdomus. 

(Šiuo metu Vitas Paškaus
kas dirba JAV Apylinkės ap
saugos EPA agentūroje, Čika
goje; eina darbo ryšių specia
listo pareigas. Jis taip pat 
vadovauja Don Varnas Ameri
can Legion skyriui.) 

Kalbėjosi Eglė Paulikienė. 

Bedirbdamas miške, jis taip 
pat įsijungė į vietinio jaunimo 
veiklą, suorganizavo Jaunųjų 
ūkininkų ratelį ir jam vadova
vo. Prie girininkijos įrengė 
sporto aikštę ir kartu su jauni
mu, jaunesniais eiguliais sek
madieniais žaisdavo krepšinį. 
Ten susipažino su vietos mo
kyklos vedėja Bernardeta 
Šauklyte ir ją vedė. Susilaukė 
dukrytes Nijolės. Girininkijoje 
įrengė vėjo malūnsparnį, ku
ris teikė elektros šviesą mo
kyklai, pašto įstaigai ir klebo
nijai. Būdamas muzikalus, 
greit pramoko groti akordeo
nu, grodavo šokiams ir pritar
davo dainoms mokyklos rengi
niuose. Bažnyčios altoriui nu
piešė Marijos paveikslą. Buvo 
mėgiamas ir gerbiamas. 1944 
m. artinantis komunistų ver
gijai su šeima pasitraukė į 
Vakarus ir apsistojo Bavari
joje, Spigelau miestelyje. Čia 
gavo girininke pavaduotojo 
darbą ir išdirbo vienerius me
tus. Karui pasibaigus, 1945 m. 
jis persikėlė į pabėgėlių sto
vyklą Miunchene, kur buvo 
daug lietuvių. Antanas įsi
jungė į lietuvišką veiklą. 
Įrengė salę, bažnyčią, nupiešė 
altoriui Marijos paveikslą. Su
organizavus tautinių šokių 
grupę, grojo jiems akordeonu. 

1949 metais Antanas emi
gravo į Ameriką, Čikagoje gy
veno jo brolis Juozapas. Mi
neapolyje korespondenciniu 
būdu pradėjo studijuoti ko
mercinį meną, Čikagoje — 
mechaninę ir architektūrinę 
braižybą, kurią baigęs brai
žyklose gavo darbą kaip garo 
katilų, automatinių telefonų, 
voltmetrų, hidraulinių presų, 
spaustuvės mašinų, konservų 
fabrikų ir malūnų projektuoto
jas. Čikagos lietuviškoje vei
kloje dirbo, leidžiant „Drau-
gą", „Naujienas", „Laisvąją 
Lietuvą", „Lietuvių balsą", 
taip pat prisidėjo, išleidžiant 
Katalikų Bažnyčios kronikas. 
Talkino BALFe. Įsisteigus 
„Lietuvių fondui" drauge su 
pulkininku Rėklaičiu darbavo
si išleidžiant paminėjimo 
ženklelius ir įvairius meda
lius. Įsijungė į Marąuette Par
ko lietuvių parapijos chorą, 
Vyčių chorą, „Dainavos" an-

ATSIMINIMŲ 
KALBA 

Šių metų gegužes mėnesį su
kako dešimt metų, kai Šv. 
Kazimiero parapijoje vargoni
ninkauja muz. Viktoras Ralys. 
Gimęs ir užaugęs New Yorke, 
polinkį muzikai paveldėjo iš 
savo tėvelio, pradinį išsilavi
nimą įgijo pianisto Mrozinsko 
klasėje. Čia, dar mažas Leono 
ir Albinos Ralių berniukas, 
parodė išskirtiną muzikalu
mą. Maestro Mrozinskas lavi
no šį gabų vaikutį ypatinga 
atyda. 

Metai slinko įvairių ieškoji
mų bandymuose. Viktoro Ra
lio troškimai, bebaigiant kom
piuterinę inžineriją, pasikeitė. 
Jis perėjo į muzikos studijas, 
— nepraktišką vilingą sritį; 
gilinosi į jos kūrinių teorinius 
pagrindus, struktūros dėsnin
gumą, žanrus ir stilius; rašė 
muziką, išleido savo kūrinių 
plokštelę („Harmonija"), vado
vavo vokalistų ansambliui, 
gastroliavo su juo, vedė puikų 
galingą mišrų chorą, vargona
vo keliose bažnyčiose. 

Iš New Yorko į Los Angeles 
muz. Viktoras Ralys atvyko 
turėdamas nemažą patyrimą 
ir visuotinai aukštą pripaži
nimą; čia sukūrė šeimą. Deja, 
vedybos pasibaigė skyrybomis. 

Čia laukė jo svetima aplin
ka, nauji vargonai, ilgalaikių 
dainininkų būrys, laukė diri
gento naujo darbo pradžia. 
Vis tik, nepalūžo geri norai, 
nesusvyravo pasitikėjimas sa-
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Muz. Viktoras Ralys 

vimi. Muz. Viktoras Raiys su
telkė visą savo energiją, gilų 
dėmesį ir pasišventimą. De
šimtmečio sulaukus Šv. Kazi
miero parapija turi neabejoti
nai ištikimą muziką šio vyro 
asmenyje. 

Per šį dešimtmetį buvo at
likti aukšto meninio lygio re
liginiai koncertai. įvairūs ren
giniai, kaip Styginio kvarteto 
iš Vilniaus, pianisto Stravins
ko rečitalis, ir V. Raliui akom
panuojant, vietinių puikių vo
kalistų pasirodymai. Kiekvie
ną sekmadienį choras, gieda 
šv. Mišias. Choro repeticijos 
būna penktadieniais; jas pra
veda Viktoras Ralys savo gra
žiu baritonu lavindamas choro 
dalyvių balsus, '...viena ilga
metė dainininkė — altas pra
sitarė, kad daug lengviau dai
nuoti, kai Viktoras pamoko: 
„patikėsi, ar ne, bet jis man 
plaučius ir burną, atidarė, o 
balsas tada jau pats eina; 
anksčiau, tai vis užkimda-
vau..."). 

Be savo tiesioginių pareigų 
bažnyčiai. Viktoras Ralys tal
kina „Spindulio" jaunimo an
sambliui, turi jaunučių piani
no klasę, yra kompiuterio ek
spertas muzikos gaidų rašti
joje, neretai ir savo paties kū
rybą pridėdamas, yra Los An
geles City Opera kolektyvo 
narys. 

Šalia talento religinės muzi
kos menui ir jo interpretacijai, 
kelinti metai iš eilės vadovau
ja, organizuoja ir praveda tra
dicines Kalifornijos Lietuvių 
dienas. Čia yra sutelkęs gražų 
savo amžiaus talkininkų būrį. 
kuriam noriai priklauso jau
nesnis brolis Leonas (Lenny) 
Ralys. 

Atsiminimų kalboje nepri
trūktų žodžių ir apie parapijos 
choro būseną, kur dalyvauja 
ilgamečiai dainininkai ir lan
ko repeticijas su puikiais už
kandžiais pertraukos metu 
(Adelės Reklaitės pastango
mis); nebejauno amžiaus visi. 
Kartais choro eiles papildo at
silankę svečiai ir viešnios iš 
Lietuvos. Visada tai labai ma
lonus reiškinys. Kartais ne
daug susirenka į pamaldas, vi
sus nuotaikų svyravimus seka 
ir moduliuoja pastabi šio diri
gento klausa. Nėra buvę. kad 
šis dirigentas prarastų kant
rybę; visada akylus ritmo, tar
senos atžvilgiu ir atsilygina 
šypsniu už gerą dėmesį. Klai
dingų išsišokimų atvejais, 
skatina nepasimesti, nes „vis
kas gerai, kas gerai baigiasi'". 

tai Viktoro moto Ad Multos 
Anos muzikui Viktorui Raliui 
ir visam bažnytiniam chorui 
našaus kūrybinio darbo plėt
roje! 

Stasė V. Paut ienienė 

DOKTORATAS 
BUVUSIO „DRAUGO" 

REDAKTORIAUS 
PROVAIKAIČIUI 

AnUinaa Beleška 

samblį, Operos chorą. Talkino 
leidžiant ir iliustruojant įvai
rių knygų viršelius. Ilgus me
tus darbavosi Lietuvių Miš
kininkų sąjungos valdyboje, 
leidžiant žurnalą „Girių aidas" 
ir kai kurias knygas. Kartu 
dirbo su Vincu Žemaičiu ir 
Jonu Žebrausku, Petru Nor-
kaičiu, Jonu Kriščiūnu ir Juo
zu Skeiviu. Dalyvavo ALTe ir 
kitose lietuvių organizacijose. 
Filatelistų draugijon įstojo, 
kuomet pirmininku buvo I. 
Sakalas. Čia darbavosi su K. 
Meškoniu ir L. Kairiu iš
leidžiant Lietuvių Pašto ženk
lų albumą. Vėliau su Ado
mėnu išleido apžvalginį lei
dinį. O su dabartiniu pirmi
ninku J. Variakoju išleido 50 
metų sukaktuvinį leidinį, ku
riame teko padaryti daug 
iliustracijų, vokų ir antspau
dų. Ypatingai daug rūpesčių 
įdėjo, rengiant filatelijos paro
das drauge su L. Volodka ir E. 
Jašiūnų Jaunimo centro salėje 
ir Balzeko muziejuje, išlei
džiant paminėjimo vokus, ant
spaudas lietuviškomis temo
mis. Antanas viskam tiko, vi
siems buvo reikalingas. Iš
leidžiant jį į pensiją, Filate
listų draugijos valdyba su
teikė jam garbės nario titulą. 
Antanas Beleška vertas ne 
vieno, bet daugelio garbės ti-

Dr. Frank J. Šimutis 

Dr. Frank J. Šimučiui, 
buvusio U927-1968 metais) 
„Draugo" redaktoriaus Leo
nardo Šimučio provaikaičiui, 
š.m. gegužės 15 d. Illinois 
universitetas suteikė veteri
narijos mokslų doktoratą. Dr. 
Frank J. Šimutis su žmona 
šiuo metu gyvena Ames, Iowa, 
kur jis Iowa universitete sie
kia filosofijos daktaro laipsnio 
iš veterinarijos patalogijos. 

Jo sesuo Joyce studijuoja 
teisę DePaul universitete, be
siruošdama doktoratui, o bro
lis Jeffery yra architektas ir 
dirba savo specialybėje Phoe-
nix, AZ (jis yra baigęs Arizona 
valstijos universitetą^. Kitas 
brolis. Robertas, yra bebaigiąs 
studijas Illinois universitete 
kompiuterių programuotojo 
srityje. 

Dr. Frank tėvas yra advoka
tas, o motina, neseniai įsi
gijusi filosofijos daktaro laips
nį iš Illinois universiteto, šiuo 
metu profesoriauja Scranton 
universiteto Anglų kalbos fa
kultete. 

Zita ir prof. Leonardas J. 
Šimutis, jn, dr. Frank sene
liai, labai džiaugiasi ir di
džiuojasi visų savo vaikaičių 
pasiekimais, o taip pat jų tėvų 
sėkme pasirinktose profesi
jose. 

tūlų, nes labai daug kam 
padėjo, daug ką atliko gabiai 
ir meniškai, nesidairydamas į 
atlyginimą, bet „tėvynės la
bui". Tėvynės meilė ir jos žalių 
girių ir puikių Minijos ir Ne
muno krantų ilgesys dar sti
priai dega širdyje, nors jau 
amžiaus nuvargintoje. Ne
aplenkė Antano ir kitos au
dros, iškankinusios ir nusine
šusios jo mylimą draugę Ber
nadetą, o jam kojas, kurios 
nepavargdavo per dienas miš
kuose, o vakarais sporto 
aikštėje. Šviesūs, garbanuoti 
Antano plaukai išsitiesė ir 
baigia pabalti, o jėgos išseko. 
Laimei, jis dar turi sūnų Vy
tautą, kuris gimęs jau čia. 
Amerikoje, ir baigė mokslus, o 
taip pat dukrą Nijolę, kuri. 
anksti netekusi vyro, viena 
užaugino dvi dukras. Antano 
anūkėles Lidiją ir Viliją. 

Antanas Beleška neužgy
veno daug turto Amerikoje. 
Nepasistatė sau puošnių na
mų gyventi, nors sugebėjo 
dirbti ir dirbo daug, bet ne sau 
— kitiems, dažniausiai už 
ačiū ar net ir šiaip, jei mate. 
kad nėra kas padeda, o reika
las rimtas. Šitaip prasmingai 
leisdamas dienas. Antanas su
laukė gražaus amžiaus ir 
užsitarnauto poilsio. 

Jonas Žebrauskas 

Dalia Gedviliene, vaikų choro 
.Lakštute" vadove su to choro 
..soliste" Vaiva Lagunavičiūte Po 
sėkmingo pasirodymo gegužes mfr-
nesį .Jaunimo centre, visi žiūrovai 
tikisi, kad D. Gedvilienės ,,laks
tutes" galės dažniau girdėti, nau
jam darl>o sezonui prasidėjus. 
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P A M I N Ė T A P A S A U L I N E 
G Y V Y B Ė S D I E N A 

Balandžio 25 d. Vilniuje ir 
Kaune paminėta Pasaulinė 
gyvybes diena. Vilniaus arki
katedroje šia proga buvo auko
jamos šv. Mišios ir Rasų kapi
nėse aplankytas paminklas 
negimusiems ^Kūdikiams. Šiai 
dienai paminėti skirtą konfe
renciją N e p r i l y g s t a m a žmo
gaus vertė" Viniaus rotušėje 
organizavo Pasaul io gydytojų 
federacijos „Už žmogaus gyvy
bę" Lietuvos asociacija, Vil
niaus arkivyskupijos Šeimos 
centras, miesto savivaldybė ir 
žumaias „Sveikata". N e itin 
gausiai sus ir inkus ius konfe
rencijos dalyvius sveikino Vil
niaus arkivyskupas A. J. Bač-
kis. Jis apgai lestavo, kad Lie
tuvoje taip pasikeitė požiūris į 
prieškariu puoselėtas verty
bes, kad taip mylėjusi gamtą 
tauta tampa abejinga žmo
gaus gyvybei. Arkivyskupas 
priminė Kaino ir Abelio isto
riją pabrėždamas Kaino mėgi
nimą melu pridengti nusikal
timą. Ragindamas nepasiduoti 
mirties kultūrai, arkivysku
pas A. J. Baikis sakė: „Kviečiu 
eiti meilės tarnybos keliu: my
lėkime gyvybę ir tarnaukime 
jaT. 

Žurnalo „Sandora" vyr. re
daktore E. Kučinskaitė kal
bėjo apie gyvybės mentalitetą. 
Pavadinusi XX a m ž i ų riedan
čiu myriop traukiniu, ji paaiš
kino, kokių principų ir nuos
tatu turėtų laikytis krikščio
nys kalbėdami apie gyvybės 
verte. Anot Pasaul io gydytojų 
federacijos „Už žmogaus gyvy
be" Lietuvos asociacijos pirmi
ninkes A. Šaulauskienes , „di
džiausias turtas — teisingas, 
doras, naudingas ir sveikas 
žmogaus gyvenimas". Ji kal
bėjo apie negimusio kūdikio 
orumą ir te isę gyventi . Vil
n i a u s ' arkivyskupijos Šeimos 
centro vadovė M. Einorienė 
apibūdino še imą kaip gyvybės 
šventovę, o LKMA medicinos 
sekcijos pirmininkas prof. L. 
Maciūnas apgai lestavo, kad 
šiandien Lietuvoje jaučiamas 
didelis gyvybės vertės nuos
mukis. Prelegentas priekaiš
tavo žiniasklaidai, kad ši nero
do visuomenei darnių še imų 
gyvenimą, bet propaguoja „ža
lingą kosmopolitinę kultūrą". 
Pasaulio gydytojų federacijos 
„Už žmogaus gyvybę" Lietuvos 
asociacijos vicepirmininkė dr. 
J . Tartiliene kalbėjo apie se
natvės garbingumą ir kančios 
įprasminimą, apie pensinio 
amžiaus žmones apninkančią 
depresiją ir jų e lgseną mirties 
akivaizdoje. Jos nuomone, 
„medicinai trūksta tarnavimo 
dvasios". Apie gyvybės vertės 
suvokimą kalbėjo ir kiti konfe
rencijos prelegentai. Pabaigoje 
vvko labdaros koncertas ir bu-

H E L P VVANTED 

AMERICAN TRAVEL ABROAD. 
a leading tour operator to Europe, 
is looking for a reservation agent 
with travel background. Experience 
in SABRE, APOLLO a plūs. Mušt 
De fluent in Lrthuanian and English 
and conversant in Polish. Good 
vvorking condrtions and excellent 
pay. Please fax resumes to 
7 7 3 - 4 6 7 - 0 7 0 1 . 

A M E R I C A j V j p ^ ^ . Į ^ R O A D , INO 

Vilniuje, Gedimino pr., netoli 
Parlamento parduodame iš 
pagrindų suremontuotą ir įrengtą 
butą. Penki kambariai, virtuvė ir 
vonia. Šviesus. 4-ame aukšte, nauja 
graži laiptinė. Patogi, prestižinė 
vieta. 130.000 dol. 
Tel. (617) 796-9687 vakarais. 

Help VVanted Presser no expe-
rience necessary, immediate 
opening. Inąuire at Campus 
Cleaners, 57 Garden Market, 
Western Springs, 
708-246-8824 »*155 

M A I N O F F I C E 

5 3 1 6 N. MILWAUKEE AVK, 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

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

32 metų mergina ieško 
išsinuomoti kambarį 
arba butą. Kviesti Vir
giniją 708-423-0658. *;: 

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

TEL. 773-489-4999 

5150 W. BELMONTAVE^ 
CHICAGO, IL 60641. 
T E L 773-685-2020. 

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

5058 S. ARCHER A V E . 
CHICAGO, IL 60632. 

TEL. 773438-8888. 

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

NILES OFFICE 
9509NADLWAUKEE 

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

vo renkamos aukos daugiavai- t 

kei (11 vaikų) Brazionių šei
mai. 

Tą pačią dieną Pasaul inės 
gyvybės dienos minėj imas-
konferencija buvo surengta ir 
Kaune. Šv. Mišias ta proga 
Kauno arkikatedroje aukojo 
arkivyskupas S. Tamkevič ius , 
kiti kunigai . Po šv. Mišių vis i 
rinkosi į Kauno kunigų semi 
narijos konferencijų salę , kur 
pagrindinį pranešimą „Gyvybė 
visada yra gėris" skaitė prof. 
A. Žygas. Pasak prelegento, be 
teologinio, sudvasinto požiū
rio į mokslą negal ima i šsau
goti ž m o g a u s kaip a smenybės 
ir pripažinti , jog žmogus turi 
gal imybę dalyvauti gyvybės 
kūrime kaip Dievo bendradar
bis. Kiekvieno žmogaus gyvy»-
bė yra vert inga ir nepažei
džiama, nes yra laisva ir gali 
tobulėti. Gyvenimas yra ver
t ingas ir prasmingas , nes pa
remtas santykia is tarp šei
mos ir v i suomenės narių. 
Kiekvienas žmogus ateina į 
pasaulį kaip gyvybės dovana 
ir i še ina iš jo kaip gyvybės 
paslaptis . Kiekvienas turime 

jaust i a t sakomybę už gyvybės 
apsaugą ir perduoti jaunajai 
kartai jo s sakralumo pojūtį. 
Kauno krizinio nėš tumo cen
tro darbuotoja A. Bačenienė 
supažindino su šio centro tei
k iamomis pas laugomis mote
rims. Savo mint imis įvairiais 
gyvybės puoselėjimo aspektais 
dalijosi gyd. E. Švedas , „Gau
sių še imų" bendrijos narė gyd. 
J. Puke l i enė ir kiti. Konferen
cijos pabaigoje arkivyskupas 
S. Tamkevič ius padėkojo gy
vybės gynėjam r ir minėjimą 
užbaigė maldavimais už gyvy
be. BŽ. 1999, Nr. 9 
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VdUonuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, Wnjxw SPRINGS, ILLSNOIS TEk 708.839-1000 

Šešios pokvlių aalk* - tinka įvairioms progomM 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

pOTmtfUf NMH 

40 iki 60 svečių 

T UI 
AEIOR l O O 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) 

100 iki 136 svečių 

flAKftKOl 

125 id 175 svečiu. 

225 Iri S50 svečių 

Cicero išnuomojamas 1 mie
gamojo butas su baldais, elektra 
ir šiluma vyr. amžiaus vyrui. 200 
dol. mėnesiui. 
Tel. 708-6564599 . 

Reikalingi sunkvežimio 
vairuotojai, turintys A-CDL-H 

vairuotojo teises. 
Skambinti telefonu d. 708-220-

4797, v. 708-857-8394. 

Interior & ejcterion 
• dry wall 
• painung 
• kitchen, bathroom, basement 
• carpentry 
• siding & decks 

General construction 
TeL 815-464-0261 

Health Care ImLAgeney 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anghj k. 

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

Phil arba Janusz, tel. 414.763-2615. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjunui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau, 
šiomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-20S-7702. 

St Peteraburge. *Five Towns" vietovėje. 
parduodamas kampinis 2 mieg. butas 
su baldam Antrame aukite. Pastogė 
automobrtui Tik $ 39.900 Skambinkite 
ar rašykite 
Mečys (Mitch)r šilkaitis, 727-380-
6927 (Į8t).727-399-0265 (namų). 727-
394-8089 (tax). mecys@aoicom (e-
rnal) 
C0LDWELL BANKER, 
RESOBfTML REAL ESTA1E NC. 
6506 Gult Brvd 
St Pete Beach FL 33708 

B&D ENTERPRISES 

Kokybiškai attinkami visi namų 
išorės darbai: atogni, "akino", 
asavsiniunai, į m o r a Msnoren, 
"uurchoi" ir 'decks'' marintame, 
tuok pokiting", namų ir garažų 
remontas. Skambinti KnzMsnJ, 
M . 630-243-0424. 

Turite kredito problema? 
Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KąukatvykotįJAV? 

NepraUona! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
GsJestte sėst a i vairo iiancUen! 

(630)207 2748 

Užpildom apšaldymą 
automobiliams. 
Skambinti tel. 

708-839-8447. «*ra 

Parduodamas gerame stovyje 
Buick Le Sabre 197S m. (950 
dol.) ir Chrysler 5th A ve 1987 
m. (1,500 dol.). 
TeL 708-5994643. **rt*7 

^mTTmt^I!!I, 
•."•:'. f - 'uj.j I.iptuvris ?.irpnio sporto atstovų - Zigmantas Šarka su 

ovn ?irdi Ppri.r N'untr V. Kapočiaus 

i 

to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Great rates totherestoftheworld-«iy day, any «ms.' 
We alse offer prepaid Cafng Caras: cete te Uttuenia 37 cAnln 

For Information call AOF International 
MI 1-800-449-0445 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

Skambinti: 
Vladui, teL 630-243-9385 

I e š k o m e patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro te l . 8 4 7 - 8 0 8 - 9 1 0 9 
angliSkai arba rusiškai. mu 

Pigiai parduodam iiiuuu-
kėjimai: remontuojame po avanjii; atsfa-
tome aoio.aeouetnja, užaakoane dalis te-

iM.7es-2ei.asM, 

Reikalingą moteris valymui. 
Paimu ir parvežu į Marquette 

Parką. $325/450 į savaite. 
TeL 708-903-8597. 

S K E L B I M A I 
(vairūs 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJJlryiį*BJo.lsUUiėv^AT6ės 
FOYVYBĖ8DRAUOMAS. 

Agaraas Ftar* Zaposs ir Of. Mgr. Aukas 
S. Kana kate M e f l M L 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weet96ft Street 

TeL (701) 4240864 et (708)41 
(773)881 

Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas, priestatai; 
keramikos ptyteiės; •skangs', 

•sorfits-, •decks', 'gutters-. plokšti 
ir 'shingle' stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudaną. 

i SLflenerJs, M 690-241-1912.t 

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

TeL 773-778-1451 

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

ALLCARE 
EmploymcfltAgency 

TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

2346 W 6 9 t h Street 
TeL: 773-776-1408 

MOVING 
Uysneks protenonaks kraustymas 

OraurJrnas garantuotas. 
G E D I M ^ I A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas .*ding". 
atliekami cemento, ̂ umbing" bei 

kiu narnų remonto darbai. 

Skambinti Sfetari, 
teL 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime 
Patekote į avariją ar 

Norite išsiųsti į Lietuva. 
-išsiųsime. 

Reikalingi skardininkai. 
Skambinkite 815-723-7650. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambuti po 6 v.vn 

teL 708-652-2110. 

K E P Y K L A I R 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 įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BMCErnM^I 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, ū «*1« 

TeL 312-444-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BUD 
ANDRULIO teima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina aOriua. Turime jų 
įvairiausiu, paragaukite: sūriai be priedu, be druakos, sūriai su 
kmynais, su „erdvas". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai, šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, .deli" skyriuje. Galite ^^jįk ORU 1 / 7 
ulsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ^ " 
arba per worid wide web: 

r.andruliacheaae.eom . _ ^ ± _ 

42M kMetn. HmtĖL M #410 

Nekilnojamo turto 
GREIT PARDUODA 

?-RtVMAX 

(773)5984215 
(2tt) 42S-71M 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veitui 
• Perkama k parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart 
Realty Group Inc. 

6602S. PulaskiRd. 
Chkago, IL 60629 

B A L Y S B U D R A I T I S 
" Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
los. TO-StMlta Paatr 312-3es-t3t7 
Fax773-5S5.3997 

Acoent 
Homeflndefs 

8201 S. Cicero 
C«fc lawn, anok 60*53 
BuaheaafTOSj 423*111 
Voką Mal (708) 2&3S74 
Fax (708) 423-8235 
Pagsr (312) 7074120 
Raa70B-(2»0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Protaatonaalal Ir tąžiranoai patamauia 

r̂ aMų nuosavybių pkldms Ir pardavimą 
rraaala Ir priemlaaCkioaa 

VIDAS POŠKUS 
BJBJgBjr HOME Ca*TER 
Marketing Coneuitant 

Tei. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar pacduodantjtskilno-
jamą turtą; 

• Jbreclosure" ir „handyman-spe-
cial" nuosavybės; 

• nekilnojamo turto įvertinimas. 

COL2UJCLL 

AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Sherman Ave. 
Evamtoo. 0.60201 
Basinen(S47) 864-2600 
F« (847) 475-5567 

Greitas, Voke nad 
profeaiorjaiua (847)465-4397 
iraątiiimsaa E-mail 
patarnavimai akuhiliaseaol.com 

ATTEMTrON IMMMMANTS! 
Canada is aoceptkig appfcaflts for 

PBfl I l IaVMIn ROSiMf tC jB! 
Anyene cen asapty. 

For free MRHBHM caH: 
1-773-282-9500 

ffiv conothnšnę in ImnlgMlofi to CeVMdai 

^a^^a^teJUUeOMieO TUITTO 
f n r j f MiTmi 

1 WĮ aouaąm osmetą ranaamiB 

1._Agento žinios apie ben-
druomsnSįĮ kurioja Jos nonai gyventi. 

i. Pattres. 
3. Kantrybe 
4. Galimybe naudotis kom-

>kvmacii« (anoj. MSL). S 
. p • tai pero\jodamu namų 

sąrašai Ckagoji ir jos i~* 
kurie priklauso (vairiems _ , 

S Agento sugebėjimas suprasti 
JOsųpagsidavimus, norus ir 
aamsranį Mtorą. 

6.8ajwnaun>e» ir tesjrairnss. 
7. Noras informuoti Jus apie 

naujausius rinkos pasikeitimus. 
i^okvrar " 

Agentas negali ir neturi teises 
versi Jus rjeksnamą, jai Jot esate 
tam rvapastfuosą. 

Daugiau Informacijos 
eâ ê B^B ŝsajasy/ saj p^Įj^^is^By Ę v^ska^epr^F* i^ea eMi 

FIRST RATE 
REALESTATE 

ALtSrUPADAUNO 
4646 W 67Vi Straet 
Chka90.IL 80829 
Te l 773-787-2400 

http://iM.7es-2ei.asM
http://akuhiliaseaol.com
http://Chka90.IL


JAV LB Krašto Valdyta 
Socialiniu ReOuduTarytM 

Ruofia: BkuM JassJttent ir j 
2711 West71stStrattChk^o,]IUnoto 60629 

TcL (773) 476-3655; Fax (773) 436-6909 
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a. yra mažamečiai — t.y. iki 
18 metų amžiaus; 

b. tampa invalidais prieš su
kankant 22 metams ir lieka 
invalidais; 

c. yra tarp 18 ir 19 metų ir 
dar eina į vidurinę (secondary) 
mokyklą. 

Jeigu moteris yra ištekėjusi 
ir jos vyras yra 62 metų ar vy
resnis, jis gali gauti mokė
jimus pagal savo žmonos dar
bą, jeigu žmona tampa inva
lide. Jis gali gauti mokėjimus 
pagal žmonos darbą, būdamas 
bet kokio amžiaus, jeigu jis 
prižiūri jūsų vaiką, jaunesnį 
nei 16 metų, arba vaiką in
validą bet kokio amžiaus, jei 
tas vaikas gauna invalidumo 
mokėjimus. 

Jeigu jūs mirštate, vyras ir 
jūsų išlaikomi (dependent) 
vaikai gaus mėnesinius pali
kuonių mokėjimus. Taip pat 
vyras ar vaikai gaus vienkar
tinį 255 dol. jūsų mirties 
mokėjimą. Jeigu jūs mirštate 
ir neturite išlaikomų vaikų, 
jūsų vyras — našlys turi būti 
mažiausiai 60 metų ar vyres
nis, arba jei jis yra invalidas, 
tari būti tarp 50 ir 60 metų, 
kad galėtų gauti pašalpos 
mokėjimus pagal jūsų darbo 
kreditus. Jeigu jūs išlaikėte 
tėvus, kurie yra 62 metų ar 
vyresni, kai jūs mirštate jie 
turi t teise gauti J3oc. Sec." 
mokėjimus pagal jūsų darbo 
kreditus. 

Kai kurie specialūs 
darbai 

„SOCIAL SECURITY" — KĄ KIEKVIENA 
MOTERIS TURĖTŲ ŽINOTI 

Šiandieną beveik kiekvie- anūkai, jei jie: 
nas Amerikoje gyvenantis 
žmogus — vyras, moteris ar 
vaikas, kaip darbininkas, ar 
darbininko išlaikomas asmuo, 
yra apdraustas JSoc. Sec." 
draudimo. Pačioje pradžioje, 
kada 1935 metais buvo pra
dėta JSoc. Sec." apdraudos 
programa, buvo apdraudžia
mas tik tas žmogus, kuris dir
bo. O tuomet dirbo daugiausia 
tik vyrai. Daugumas moterų 
buvo namų šeimininkės ir ne
dirbo už namų ribos. 

Šiandieną moters rolė pasi
keitė. Pagal statistiką, beveik 
60 procentų visų Amerikos 
moterų dirba už namų ribų. 
Daugumas moterų dirba visą 
gyvenimą. Nors moterys buvo 
visada aprūpinamos JSoc. 
Sec.", bet šiandieną tas aprū
pinimas keičiasi. Daugumas 
moterų dirba, moka JSoc. Sec." 
mokesčius ir gauna kreditus, 
kurie galės būti panaudoti, 
išėjus į pensiją, susirgus ar ta
pus invalide, jai ar jos šeimai. 
O dirbančiai moteriai mirus, 
tie kreditai galės būti panau
doti jos palikuonims. 

Nors daugumas moterų dir
ba visą savo gyvenimą, bet 
yra, kurios dirba kelis metus, 
paskui nustoja dirbti, nes au
gina šeimą — vaikus, o po to 
vėl, grįžta atgal į darbą. Yra 
moterų, kurios niekada nedir
ba, kurias išlaiko jų vyrai. Tos 
nedirbančios moterys yra ap
draustos JSoc. Sec." draudimo 
pagal jų vyro darbą. Jos galės 
gauti JSoc. Sec." mokėjimus ar 
pensiją pagal vyro uždirbtus 
kreditus, kuomet vyras išeis į 
pensiją, taps invalidu, ar mirs. 

Nesvarbu, ar moteris dirbo, 
ar ne, yra svarbu, kad ji ži
notų, reikalui esant, ko ji gali 
tikėtis iš JSoc. Sec." Ji taip pat 
turi žinoti, ką turi daryti, jei 
pakeičia savo vardą-pavardę. 
Taip pat turi žinoti, kad, jei ji 
gaus pensiją ar kitus mo
kėjimus iš kitų šaltinių, kaip 
tai gali pakeisti JSoc. Sec." 
mokėjimus. Kada jūs dirbate 
kitam, ar turite savo verslą, 
jūs mokate JSoc. Sec." mo
kesčius ir gaunate kreditus, 
kurie jus ir jūsų šeimos narius 
įgauna gauti invalidumo ar 
palikuonių mokėjimus, taip 
pat, sulaukus nustatyto 
amžiaus, pensijos mokėjimus. 
Taip pat jūs ir jūsų šeimos na
riai gauna Medicare draudimo 
aprūpinimą, ir jūs gausite 
Medicare draudimo sveikatos 
aprūpinimą, kada jūs ar jūsų 
šeimos nariai sulauks 65 metų 
amžiaus. 

Jei jūs susirgsite nepagydo
ma liga, tapsite invalide, ne
galėsite dirbti, tada gausite 
invalidumo pašalpą, jeigu bū
site užtenkamai išdirbusios — 
įmokėjusios į JSoc. Sec." ir 
turėsite užtenkamai kreditų. 
Jūsų invalidumo mokėjimai 
•prasidės nuo šešto mėnesio, po 
to kai jums buvo nustatytas 
invalidumas. Yra penki mė
nesiai laukimo po invalidumo 
nustatymo, bet paskui mo
kėjimai tesis tol, kol jūs ne
galėsite dirbti. Po 24 mėnesių 
invalidumo, gausite Medicare 
draudimo apmokėjimą, ne
svarbu, kokio amžiaus būsite. 

Kuomet esate pripažinta in
valide — gaunate invalido 
mokėjimus, jūsų nevedę vai
kai gaus pašalpas — mokėji
mus. Mėnesinius mokėjimus 
gali gauti jūsų vaikai, įvai
kinti vaikai, ar išlaikomi su
tuoktinio ankstyvesnės vedy
bos vaikai, taip pat išlaikomi 

Jeigu žmona ir vyras turi 
verslą, kario uždarbiu naudo
jasi abu, žmona turi teisę gau
ti JSoc. Sec." kreditus kaip 
partnerė. Tas galioja ir tada, 
kada žmona ir vyras neturi jo
kio raštiško tuo reikalu susita
rimo. Kad žmona gautų JSoc. 
Sec." kreditus už verslo uždar
bį, turi užpildyti atskirą formą 
„self employment retam" — 
Schedule SE, nors mokesčius 
žmona ir vyras pildo karta. 
Jeigu jūs neužpildysite atski
ros formos JSchedule SE", vi
sos pajamos, gautos iš verslo, 
eis pagal jūsų vyro JSoc. Sec." 
numerį, ir tuo būdu jūsų JSoc. 
Sec." rekordai nerodys jokio 
uždarbio, jūs negausite JSoc. 
Sec." kreditų. 

Jeigu dirbate namų ūkio 
priežiūros pramonėje, būsite 
JSoc. Sec" pripažinta, jei jūsų 
uždarbis bus 1,100 dol. ar 
daugiau į tai įskaitant, jei gau
nate grynais pinigais, užmo
kestį už transportariją), ne
bent jūs neturėjote dar 18 
metų bent kokį laikotarpį tais 
metais, arba tas darbas nėra 
jūsų pagrindinis darbas. 

Namų ūkio priežiūros dar
bai yra: vaikų auklės, tar
naitės, virėjos, plovėjos, lioka
jus, daržininkas, šoferis, na
mų valytojai, įvairūs namų 
taisytojai, asmenys, kurie dir
ba apie namus ar juose kitų 
pasamdyti. 

Jūs turite savo darbdaviui 
duoti savo JSoc. Sec." numerį 
ir paprašyti, kad išskaitytų 
JSoc. Sec." mokesčius iš jūsų 
uždarbio, pridėtų tokią pat 
sumą ir visą sumą nusiųstų 
Internal Revenue Services 
karta su pranešimu, kiek 
buvo jums sumokėta algos. 
Jeigu darbdavys nepraneš 
jūsų uždarbio, negausite JSoc. 
Sec." kreditų- Jeigu nesurink
site užtenkamai JSoc. Sec." 
kreditų, jus ir jūsų šeima ne

gaus mokėjimų, kai išeisite į 
pensiją, arba tapsite invalide, 
ar mirsite. Yra labai svarbu, 
kad visas jūsų uždarbis būtų 
praneštas, nors jūs galbūt ir 
turite užtenkamai JSoc. Sec." 
kreditų. Jeigu jūsų kelių metų 
uždarbis nebus praneštas, 
jums ar jūsų šeimai mokama 
mėnesinė suma bus mažesnė. 
Jūsų ar jūsų šeimos gaunamų 
mokėjimų iš JSoc. Sec." didu
mas priklauso nuo to, kiek 
uždirbote. 

Jeigu jūs tarnavote kariuo
menėje, aktyvioje ar neakty
vioje tarnyboje, nuo 1957 m. 
mokėjote JSoc. Sec." mokes
čius. Jeigu priklausėte neak
tyviame ginkluotų pajėgų re
zerve arba „National Guard" 
savaitgalio apmokymuose, ši
tas darbas nuo 1988 metų 
pradėjo mokėti jūsų mokes
čius į JSoc. Sec." Jeigu tarna
vote kariuomenėje prieš 1957 
metus, nemokėjote mokesčių į 
JSoc. Sec." tiesiogiai, bet jums 
gali būti duodami specialūs 
kreditai, kurie bus- įskai
čiuojami į josų mokėjimus. 

Kai prašysite JSoc. Sec." mo
kėjimų, kreditai, kuriuos už
sitarnavote, būdami kariuo
menėje, bus pridėti prie kre
ditų, uždirbtų civiliniame dar
be. Kaip žinote JSoc. Sec." 
kreditų skaičius nustato, ar 
galite gauti JSoc. Sec." mo
kėjimus, ar ne. Gali būti taip, 
kad jūs galite gauti JSoc. Sec." 
ir kariuomenės pensįją. Pa
prastai kariuomenės pensija 
nesumažina JSoc. Sec." pensi
jos mokėjimų. Jūsų JSoc. Sec." 
pensija bus apskaičiuota pagal 
jūsų uždarbio didumą. Pensįja 
gali būti sumažinta, jeigu gau
nate kitą pensįją iš darbo, ku
riame dirbdamas, nemokėjote 
JSoc. Sec." mokesčių. JSoc. 
Sec." gaunamas palikuonio 
mokestis gali turėti neigiamos 
įtakos — gali sumažinti pali
kuonio kariuomenės mokėji
mus. Bet dėl visų šitų galimų 
gauti mokėjimų asmenys tu
rėtų aiškintis tiesiogiai su De
partment of Defense patarėju. 

vyras neišeina į pensįją, su
laukęs 65 metų, bet dar dirba. 
Žmona gali išeiti į pensįją ir 
gauti mokėjimus pagal savo 
uždirbtus kreditus. O kai vy
ras išeina į pensįją, žmona 
gali pradėti imti pensįją pagal 
vyro uždirbtus kreditus, jei 
tuo būdu ji gaus didesnius 
mokėjimus. Arba žmona gali 
išeiti pensijon, nesulaukusi 65 
metų. tada ji gaus sumažintą 
visam laikui mokėjimą. Bet 
kai jos vyras išeis į pensįją, ji 
gali pradėti imti visą pensįją 
pagal vyro kreditus/ Tos 
pačios taisyklės galioja ir vy
rui, jei jis gali gauti mo
kėjimus pagal savo žmonos 
uždirbtus JSoc. Sec." kreditus. 
Vyras gali gauti mokėjimus 
pagal jūsų uždarbio rekordus, 
nesvarbu, kokio amžiaus jis 
būtų, jei jis prižiūri jūsų nepil
nametį iki 16 metų ar invalidą 
vaiką, kuris gauna invalidumo 
mokėjimus. 

Kai jums sueina 65 metai, 
nesvarbu, ar jūs gaunate pen
suos mokėjimus pagal savo ar 
vyro uždarbio kreditus, jūs 
gaunate Medicare ligos drau
dimą. Medicare ligos draudi
mas Part A gaunamas auto
matiškai, už Part B draudimą 
jums bus išskaičiuojama iš 
jūsų mėnesinių mokėjimų. 

Jeigu niekada nedirbote 
Jeigu jūsų karjera buvo 

šeima ir namai, jūs ir jūsų 
šeimos nariai galite gauti 
JSoc. Sec." mokėjimus pagal 
jūsų vyro uždarbio kreditus. O 
galite gauti mokėjimus, kada 
jūsų vyras išeis į pensiją, ar 
taps invalidu, arba mirs. 

Jei jūsų vyras tampa invali
du ar išeina į pensįją, jūs ga
lite gauti JSoc. Sec." mo
kėjimus, nesvarbu, kiek metų 
esate, jei auginate vaiką, ku

ris dar neturi 16 metų, arbf 
vaiką invalidą, kuris gauna 
invalidumo mokėjimus. Jeigu 
neturite prižiūrimų vaikų, 
turite būti 62 metų ar vy
resnė, kad galėtumėte gauti 
mokėjimus, jeigu jūsų vyras 
tampa invalidu ar išeina į 
pensįją. 

Jeigu išeinate į pensįją prieš 
65 metus amžiaus pensįja bus 
visam laikui sumažinta. 

Jei išeisite į pensiją sulau
kusi 65 metų, gausite 50 pro
centų vyro pensijos, kurią jis 
gautų, sulaukęs 65 metų- Jūs 
ir jūsų vyras gausite Medicare 
ligoninės draudimą, sulaukę 
65 metų. jeigu vyras gali gauti 
JSoc. Sec." mėnesinius mokėji
mus. Žmona gali gauti Medi
care draudimą, sulaukusi 65 
metų. net ir tuo atveju, jei jos 
vyras yra jaunesnis ir dar dir
ba, bet vyras turi būti bent 62 
metų amžiaus ir turi turėti 
uždirbęs užtenkamai JSoc. 
Sec." kreditų, kad, išėjęs į pen
sįją galėtų gauti mokėjimus. 

Patartina užpildyti prašymo 
formas Medicare draudimui 
kelis mėnesius, prieš sulau
kiant 65 metų amžiaus. 

Bus daugiau. 
Naudotasi JSoc. Sec." infor-

macįja. 

* Užsieniečiams, norin
tiems gauti Lietuvos piliety
bę, ketinama pateikti aiškesnį 
lietuvių kalbos egzaminą, ku
ris nebus sunkesnis už senąjį, 
tačiau jame užduotys bus 
tikslesnės, aiškiau sudarytos. 
Egzaminas Lietuvos pilietybei 
gauti yra prilygintas Europos 
Tarybos (ET) siūlomo „pu
siaukelės" kalbos mokėjimo ly
giui. ' Užsienio valstybių 
piliečiai, norintys gauti Lietu
vos pilietybę, privalo laikyti 
dviejų dalių egzaminą: lietu
vių kalbos ir Konstitucijos. 

DRAUGAS, 1999 m. birželio 5 d., šeštadienis 

Kai jūs išeinate i pensiją 
Jūs galite išeiti į pensįją ir 

pradėti gauti JSoc. Sec." mo
kėjimus, sulaukusi 62 metų, 
bet tuomet mokėjimai bus 
sumažinti visam laikui, nes 
tuo bodu gausite mokėjimus 
ilgesnį laiką. Išeidama į pen
sįją, sulaukusi 65 metų. gau
site visą jums priklausančią, 
jūsų uždirbtą, pensįją. Prade
dant 2003 metais, visos pensi
jos metai bus keliami po kelis 
mėnesius kiekvienais metais, 
taip, kad 2009 metais visos 
pensijos amžius bus 66, o 2027 
m. — 67 metai. Jeigu jūs esate 
ištekėjusi galite gauti pensįją 
pagal savo JSoc. Sec." uždarbį 
arba pagal savo vyro uždarbį. 
Taip pat jūsų vyras gali imti 
pensįją, sulaukęs 62 metų, pa
gal savo ar jūsų uždarbį. As
menys, kurie gali gauti pensi
jas pagal daugiau nei vieno 
asmens, uždarbį, paprastai 
gauna mokėjimus pagal to as
mens uždarbį, kurio mokėji
mai bus didesni. Ta pati tai
syklė galioja ir vaikams, kurie 
gali gauti mokėjimus pagal 
abiejų tėvų JSoc. Sec." kredi
tus. 

Jeigu jūsų uždarbis buvo la
bai didelis, gali būti, kad jūsų 
mokėjimai bus didesni, negu 
būtų, jeigu jūs gautumėte pa
gal savo vyro uždarbį. Bet jei
gu nedirbote keletą metų, 
tada mokėjimai pagal jūsų 
vyro uždarbį gali būti didesni. 

Žmona, sulaukusi 65 metų, 
gauna 50 procentų vyro 
mokėjimų — pensijos, kurią, 
jis gauna, sulaukęs 65 metų. 
Paprastai JSoc. Sec." tarnauto
jai jums pasako, pagal kieno 
uždarbį geriau apsimoka gauti 
mokėjimus. 

Jeigu jūs turite uždirbusi 
užtenkamai JSoc. Sec." kre
ditų, kai išeinate į pensįją, 
turite pasirinkimą: pav., jūsų 

Bėjus namo, 

A.tA. 
s. ALDONAI PALUKAITTENEI 

reiškiame seserišką užuojautą vyrui MINDAUGUI, 
sūnums KĘSTUČIUI ir ALGIRDUI, seseriai BRU
TAI ALBERT. broliui BENEDIKTUI JASINSKUI, 
jų šeimoms ir visoms skautininkių draugoves sesėms. 
Sesės Aldonos skautiški darbai ir pareigingumas lieka 
jos šviesiu atminimu visų sesių ir brolių tarpe. 

v.s.fil. Rita PenčyUenė 
v.s. Marytė Utz 

LSS Seserijos Vadija 

PADĖKA 

A.IA. 
KAZYS BEIGA 

Mirė 1999 m. kovo 31 d. Palaidotas 1999 m. balandžio 
3 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

Mūsų nuoširdi padėka kun. A. Paliokui ui atlaikytas 
pamaldas koplyčioje ir bažnyčioje, palydėjimą į kapines, 
atlaikytas šv. Mišias Palaiminto vysk. Jurgio Matulaičio 
bažnyčioje. 

Dėkojame visiems ui apsilankymą koplyčioje, maldas 
ir pareikštą užuojautą mūsų netektyje. 

Ačiū ui sukalbėtą rožinį koplyčioje. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, gausiai aukojusiems šv. 

Mišioms, labdarai mūsų nuožiūra. 
Dėkojame už puošnias gėles, kurios suteikė jaukumo 

koplyčioje. 
Ačiū ui giesmes solistai A. Barniškiui ir F. Stroliai už 

vargonų palydą. Ačiū seselei Palmyrai už skaitymus 
pamaldų metu. 

Esame dėkingi artimiesiems bei giminėms ui paguodą 
ir paramą mūsų sunkioje valandoje. 

Ačiū giminėms, nešusiems karstą ir palydėjusiems 
velionį į paskutinę poilsio vietą. 

Ypatingai ačiū Antaninai Stropus už padarytas 
laidotuvių nuotraukas. 

Ačiū giminėms Lietuvoje, atsiuntusiems užuojautos 
telegramas. 

Nuoširdžiai dėkojame Donald M. Petkus už malonų 
patarnavimą mums šiuo sunkiu laiku. 

Esame dėkingi Palos Hospice tarnautojams už malonų 
patarnavimą velioniui ligos metu. 

Liūdesyje lik* tmona Sofija, sūnns Vytenis, 
marti Lisa 

PADĖKA 

A. t A. 
JONAS AMBRIZAS 

Mirė 1999 m. balandžio 5 d. vakare, palaidotas 1999 
m. balandžio 10 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje. 

Nuoširdi padėka kun. A. Paliokui už suteiktą 
paskutinį patepimą mirties valandą, atsilankymą 
koplyčioje ir pareikštą užuojautą. 

Dėkojame už atlaikytas šv. Mišias palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. Seselei Palmyrai už 
skaitinius šv. Mišių metu. F. Stroliai už giesmes ir 
muziką pamaldų meta. 

Ačiū P. L. C. condo gyventojams už sukalbėtą rožinį 
koplyčioje bei užprašytas šv. Mišias, kurios bus 
aukojamos ištisus metas nuo gegužės mėn. pradžios. 

Dėkojame už atsilankymą koplyčioje, laidotuvėse ir 
aukas šv. Mišioms. 

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams a. a. Jono 
draugams: Jeronimui Tamkutoniui, Vytautui A. Juodkai, 
Petrui Kazlauskui, Petrui Naujokui, Kaziui Račiūnui, 
Vladui Sinkui. 

Dėkojame Donald M. Petkus už malonų patarnavimą 
šiuo sunkiu mums laiku. 

Nuliūdusi Belgų šeima J 
UEIUVUJ UUDOllIVIŲ DUtEKTOfmj 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. Califomia 10727 S. PutaaM Rd. 
5948 S. Archer Ava. 

Now in Oak Lawn k Orland Park 
ALLPHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLEAT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATtONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

mCKOKY HILUS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St 

ALLPHONES 

1-706-430-6700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. (ft DERBT RD.) 
EVEROREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALLPHONES 

CHICAGO l-77S-47a-M4« 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) T«L l-aoO-9»4-7M0 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABU AT OTHfJt 
CHICAGO ANO SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALLPHONES 

1-708-652-5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių 
11028 a SouthwMt Hwy. 
Palos Hills, IL 
708-974-4410 



8 DRAUGAS, 1999 m. birželio 5 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

ATSISVEIKINIMAS 
SU ŽEBRAUSKAIS 

Gegužės 19 d., trečiadienį, 
jSeklyčioje" įvyko atsisveiki
nimas su Juze ir Jonu Žeb
rauskais (ištikimais „Sekly
čios" šeimos nariais — kaip 
Žebrauskai save vadina) vi
sam laikui išvykstančiais ap
sigyventi į North Carolina. 
Jiedu, lydimi abiejų dukterų 
bei vaikaičio „Seklyčioje" buvo 
sutikti iškilmingu maršu ir 
gausiais plojimais. 

LB Soc. Reik. tarybos pirmi
ninkė B. Jasait ienė abiems 
užrišo gražias lietuviškas 
juostas ir pasakė: „Brangūs 
žmonės, 'Seklyčios' lankyto
jai, talkininkai ir aukotojai, 
dėkojame už draugystę ir pa
ramą. Jei nusibos toje North 
'Carolinoje' ar labai mūsų pa-
siilgsite, tai grįžkite atgal — 
priimsime, žinokit, kad visad 
esat laukiami". Renginių va
dovė E. Sirutienė Juzei įteikė 
gėlių, o O. Lukienė Jonui įse
gė baltų gvazdikėlių į atlapą. 
Po to susirinkusiems pris tatė 
abi Žebrauskų dukteris: Li
diją ir Kristiną, vaikaitį Va
dą, kuris ne vien tik Vadu 
vadinasi, bet toks ir yra (be 
to. labai panašus į senelį ir 
puikiai kalba lietuviškai). Ele-
nute susigraudinusi aiškino, 
kad labai sunku atsisveikinti, 
o be to. ką darysim jiems išvy
kus, nes bet kokiai problemai 
iškilus, sakydavom: „Kreipsi
mės į Joną Žebrauską" arba 
„Paklausim Jono Žebrausko" 
ir Jonas Žebrauskas rasdavo 
išeitį. 

Žebrauskai — lietuvybės iš
laikytojai. Lietuvoje prieš 
okupaciją J. Žebrauskas buvo 
Kauno urėdijos, Turžėnų gir. 
tarnautojas (miškininkystės 
mokslus baigė Švedijoje). Išei
vijoje buvo Lietuvos Miški
ninkų sąjungos kūrėjas, pir
mininkas ir garbės narys . 
1998 m. buvo iškilmingai pa
gerbtas Karmėlavoje — ati
dengiant memorialinę lentą. 
„Lietuvos aidas" paskyrė visą 
puslapį aprašydamas J . Žeb
rausko kelią miškų tarnyboje 
Lietuvoje. 

Juzė Žebrauskienė yra agro
nome, baigusi Dotnuvos Že
mės ūkio akademiją, o išeivi
joje, baigusi spec. mokyklą, 
dirbo kaip med. sesuo. 

Mes jiems čia jokio pamink
lo pastatyti negalime, aiškino 
toliau Elenutė, bet nepamir-
šome. kaip jiedu abu gražiai 
demonstruodavo drabužius 
„Seklyčios" parodose ir kaip J . 
Žebrauskas vaidino Lozorių ir 
Erodą „Seklyčios" vaidinimuo
se. Iš visų vyriškų „Seklyčios" 
lankytojų Jonas labiausiai pa
našus į kunigą, tai prireikus 
labai gražiai ir poetiškai pasi-
melsdavo arba pakalbėdavo 
religinėmis temomis. J ie abu 
mums buvo lyg saulės spindu
liai. Be to. nebeturėsime su 
kuo šokti, nes Jonui Žebrau
skui išvykus, nebeliko „šokdi
nančių". Ta proga visi pa
matėme, kaip gražiai Jonas 
šoka. kai pašoko su žmona ir 
1.). Lukicrif-

Ap. Bagdonas Žebrauskų 
u'arbM per-kaite įspūdingą 

eilėraštį. „Ilgesio kelionė". 
Onutė Lukienė prisiminė, 
kaip J. Žebrauskas klausdavo: 
„Onutėle, ką padainuosi mus 
išleisdama?" Norėdama išsa
kyti, kas gulėjo „ant širdies", 
O Lukienė sukūrė nemažai 
posmų, kuriais išdainavo visą 
Žebrauskų šeimos istoriją, 
pradėdama žodžiais: „Noriu 
papasakot jums abiems, kas 
mūsų širdy". 

Po dainos išgirdome J. Žeb
rausko žodį. 

Savo kalbą jis pradėjo į susi
rinkusius kreipdamasis „Se
sės ir broliai". Paaiškino, kad 
per paskutiniuosius 15 metų 
„Seklyčia" sujungė mus į vie
ną šeimą. Kadaise mūsų buvo 
nepalyginamai daugiau, į sa
les netilpdavome, o dabar sa
lės pustuštės. Laikas daro sa
vo. Su daug kuo atsisveiki
nome, apverkėme, išlydėjome 
iškeliavusius į Anapus. Atėjo 
ir Žebrauskams laikas atsi
sveikinti ir iškeliauti, tik ši
tas atsisveikinimas „Seklyčio
je" geresnis negu atsisveikini
mas Petkaus laidojimo na
muose, nes čia girdi, ką apie 
tave sako, ir gali atsiliepti bei 
padėkoti. Nors ir labai sunku 
atsisveikinti, bet atsisveikina
me laikinai, nes pasaulyje vis
kas laikina. Viskam ateina 
laikas: paukščiams, lapams ir 
Žebrauskams. Prižadėjo rašyti 
ilgus, šlapius nuo ašarų laiš
kus. Kunigu netapęs (nors 
mamutė to norėjo), J. Žeb
rauskas pasakė tokį neva pa
mokslėlį — „palyginimą": kaip 
mastu matuoja žmogus, o ko
kiu Dievas, Žmogus klausia 
Dievo, kaip Jam atrodo mūsų 
100 metų. „Kaip viena se
kundė", — atsako Kūrėjas. 
Žmogus įsidrąsinęs vėl teirau
jasi — šį sykį nori sužinoti, 
kaip Dievas matuoja mūsų 
milijoną dolerių. „Kaip vieną 
centą", — krenta atsakymas. 
„Duok man tą centą" — prašo 
žmogutis. „Gausi už minutės" 
— pareiškia Viešpats. Ir žmo
gutis tada supranta, kokie 
skirtingi žmogaus ir Dievo 
mastai. 

Kalbą J. Žebrauskas baigė, 
įspūdingai padeklamuodamas 
B. Brazdžionio eilėraštį: 

„Atleisk mums, Viešpatie ir 
neskaityk kiek metų ir 
neskaityk kiek pražudėme 

dienų. 
Sutik sugrįžtančius iš 
tolstančių gyvenimo verpetų 
ir šaukiančius ant atgailos 
pilkųjų pelenų ir tikinčius, 
kad Tavo saulė niekad 

nesileis. 
Atleisk mums, Viešpatie, 

atleisk". 
Po to buvo pertrauka, per 

kurią Juzė ir Jonas Žeb
rauskai visus svečius vaišino 
vynu. Pietavome, o po pietų 
klausėmės sveikinimų ir lin
kėjimų: J. Ivašauskienė su 
Žebrauskais atsisveikino Put-
namo seselių rėmėjų vardu, 
asmeniškus linkėjimus pa
reiškė L. Vilimienė ir E. Žiob-
rienė, E. Valantinienė per
skaitė K. Inčiūros eilėraštį 
„Degu kaip žvakė" iš Nelais
vės Psalmių ciklo, J . Šidlaus
kas palinkėjo viso geriausio 
Šaulių vardu (J. Žebrauskas 

KELIAUJANTI MARIJA — TIKĖJIMO 
SIMBOLIS 

Naujojo Tūkstantmečio Marijos statula N'uotr. Algio Čepėno 

•Jonas ir Juz£ Žebrauskai 

52 metus priklauso Šaulių 
sąjungai). Ant. Paužuolis at
sisveikino Šv. Vardo draugijos 
ir partizanų šalpos fondo var
du. Taip pat geriausios kloties 
Krikščionių demokratų vardu 
linkėjo P. Jokubka, o Matilda 
Marcinkienė — Lietuvių tary
bos vardu. 

Programą baigė renginių va
dovė E. Sirutienė B. Braz
džionio posmu. 

Dainas ir muzikinę prog
ramą atliko L. Kviętkauskie-
nė muzikiniais įrašais paly
dint ir akompanuojant K. Ra
manauskui. 

Emilija J . Valantinienė 

Dėmesio! Du Lietuvos par
tizanai Antanas Lukša ir 
Vytautas Balsys atvyksta į 
paminklo šventinimo iškilmes 
birželio 13 d. 10 vai. PLC so
delyje, Lemonte. 11 vai. r. šv. 
Mišios bažnyčioje, po Mišių 
akademija-minėjimas centro 
didžiojoje salėje. Po minėjimo 
bendri pietūs ir pabendravi
mas su svečiais. \ pietus rei
kia užsisakyti stalus ar vietas. 
nes kitaip nežinosime kiek 
pagaminti maisto. Užsakymus 
priima Aldona Palekienė tel. 
708-448-7436. Savo atsilanky
mu pagerbsime paaukojusius 
gyvybes už Lietuvos laisvę. 
Kviečiame organizacijas su 
vėliavomis, spaudą, televiziją, 
radijo valandėles ir visuomenę 
dalyvauti paminklo atidengi
mo iškilmėse. Jūs sudėjote au
kas, paminklas stovės, mums 
ir ateinančioms kartoms pri
mins skaudų ir tragišką lietu
vių tautos laikotarpį. 

Gedul ingos Mišios už a.a. 
Stasį Lozoraiti , prieš išve
žant jo palaikus į Lietuvą, bus 
aukojamos antradienį, birželio 
8 d., 11 vai. ryte, Nekaltai 
Pradėtosios M. Marijos vie
nuolyne, Putnam, CT. Po 
Mišių bus priešpiečiai. Jeigu 
kas planuotų vykti į Putnamą 
dalyvauti paskutiniame atsi
sveikinime su visų gerbtuoju 
ir pamėgtuoju ambasadoriu-
mi-Vilties prezidentu prieš 
jam grįžtant į tėvynę am
žinam poilsiui, paskambinkite 
seselėms į vienuolyną tel. 860-
928-7988. Seselės taip pat gali 
parūpinti nakvynę svečiams iš 
toli. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", birželio 9 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., pa
minėsimo „Baisųjį birželį" — 
gedulo ir liūdesio diena. Kal
bės buvęs tremtinys — Povilas 
Vaičekauskas. Bus ir meninė 
programa bei bendri pietūs. 

Dr . J o n a s Adomavičius 
patiksl ina gegužės 30 d. 
„Draugo" laidos 6 psl. išspaus
dintame Broniaus Juodelio 
straipsnyje „Vilniaus 'Ūlos' 
koncerto išklausius" nepa
grįstą prielaidą, kad jaunuo
sius „Olos" šokėjus ir muzi
kantus „pinigais ir aspirinu 
gausiai apdovanojo dr. Jonas 
Adomavičius per ALVUDO va
dovybę". Geradaris dr. Jonas 
Adomavičius pabrėžia, kad jo 
atstovų Ričardo Bendoraičio ir 
Romo Kovo 28-niems ansam
bliečiams įteiktos šimtinės ža
liūkų yra jo asmeniškos do
vanos , nieko bendro su AL-
VUDU neturinčios. Apgailes
taujame, kad korespondentai, 
nepasitikrinę faktų, tik vado
vaudamiesi prielaidomis, be 
blogos valios sukelia nesusi
pratimus. 

Galbūt nelabai daug kas 
apsižiūrėjo, kad Čikagoje lan
kosi ypatinga viešnia: 33 pėdų 
aukščio Marijos, Naujojo 
Tūkstantmečio Madonos, sta
tula. Šią savaitę ji viešėjo St. 
Germaine katalikų parapijos 
bažnyčios mašinų pastatymo 
aikštėje, Oak Lawn, ūl. Prieš 
tai buvo trumpam sustojusi 
prie Šv. Vardo katedros 
Čikagoje, paskui Bridgeporte, 
o iš St. Germaine parapijos 
keliaus į Sacred Heart kata
likų parapyą, 8246 W. l l l t h 
Str., Palos Hills, IL, kur ji bus 
nuo birželio 14 iki 27 d. Nu
matyta dar viena šios nuosta
bios statulos sustojimo vieta 
— Mother of Sorrows vienuo
lyne, 13811 S. Western Ave, 
Blue Island, nuo birželio 28 
ikiliepos 11 d. 

Jeigu pasakytume, kad Nau
jojo Tuksantmečio Madonos 
statula yra tikrai įspūdinga, 
vargiai tie žodžiai apsakytų, 
kaip ji atrodo — būtina 
pačiam savo akimis pamatyti 
ir pajusti nuotaiką, kurią ši 
Madona sukuria. St. Ger
maine parapijoje, kaip ir ki
tose vietovėse, kur statula 
buvo apsistojusi, ją lanko 
žmonių minios, atnešdamos 
prie Marijos kojų gėles, žva
kes, rožinius, net šeimos nuo
traukas ir, Žinoma, karštas 
maldas. Lankytojai teigia, kad 
tai pati gražiausia ir — tikrai 
aukščiausia, didingiausia — 

Maruos statula, kurią bet 
kada yra regėję. Ji pagaminta 
iŠ siaurų, spindinčių metalo 
juostelių, yra ypač gražių vei
do bruožų, bet akį pagauna 
statulos rankos, kurios, nors 
sudėtos maldai, bet delnai 
nėra visiškai suglausti, tary
tum Marga laukia, kad į tas 
jos rankas tikintieji sudėtų 
savo prašymus, padėką, mal
das. 

Kieno pastangomis ši statu
la sukurta, kaip ji atsirado? 
Apie tai gan plačiai rašoma 
„Daily Southtown" laikraštyje 
(gegužės 24 d.). Pasirodo, kad 
idėja gimė 67 metų amžiaus 
Oak Lawn gyventojo Carl 
Demma galvoje. Jis teigia, 
kad visą gyvenimą iš Dievo 
Motinos yra patyręs daug 
malonių ir norėjęs už jas 
padėkoti. Statula labai bran
giai kainavusi, žmogus turėjo 
parduoti savo verslą, kad 
galėtų apmokėti skulptoriui. 
Ilgai truko, kol surastas tin
kamas skulptorius ir įkal
bėtas, kad imtųsi tokio mil
žiniško darbo. Statulą sukūrė 
Charles Cooper Parks, Wil-
mington, Del. Ji buvo visų 
pirma nuvežta (sveria netoli 4 
tonų, tad pervežimui naudoja
mas ilgas, plokščias sunk
vežimis, užkeliant ir pagul
dant ant jo statulą specialiu 
kranu) į St. Louis, MO, po
piežiaus Jono Pauliaus n pas
kutiniojo vizito metu, ir šv. 

Tėvas ją pašventinęs. Kai 
statula buvo atgabenta į 
Čikagą, ją dar kartą pa
šventino arkidiecezįjos kardi
nolas Francis George. 

Carl Demma sako, kad jis 
netiki į visokias blogas pra
našystes, kurios užpulsianeios 
žmomją, atėjus 2000-siems 
metams, bet jis tiki, kad 
įspūdingoji Naujojo Tūkstant
mečio Madona įkvėps visus, 
kurie ją pamatys, dažniau pa
kelti akis į Dievą, atnaujinti 
savo tikėjimą. Jis yra 
dėkingas Dievui už suteiktą 
progą įvykdyti savo svajonę ir 
pastatyti šią didingą pa
minklą Marijai. 

Raginame visus Lemonto ir. 
kitų vakarinių priemiesčių 
lietuvius būtinai aplankyti šią 
Marįjos statulą, kai ji bus 
atvežta į Palos Hills birželio 
14 iki 27 d. 

Sinoptikai pranašauja la
bai karstą savaitgalio orą, 
todėl pati maloniausia vieta šį 
sekmadieni, birželio 6 d., bus 
Ateitininkų namų sode, pla
čiašakių ąžuolų pavėsyje, kur 
ruošiama gegužinė (pradžia 
12 vai.) Kas bent kartą lan
kėsi Ateitininkų namuose, tai 
net pasakoti nereikia, kaip 
ten smagu ir jauku, o nebuvu
siems — būtina susipažinti su 
šiuo gražiu gamtos kampeliu, 
ir dar taip arti Čikagos! 
Kviečiami ir ateitininkai, ir 
neateitininkai! 

Čikagos apylinkėse 
vyks nemokamai „Hepati-
tis C kepenų ligos patikri
nimai. „Hepatitis C" yra ke
penų vėžio ir kepenų žlugimo 
pagrindinė priežastis. Tačiau 
asmenys, ja užsikrėtę, dažnai 
neturi jokių simptomų iki jų 
kepenys yra rimtai sužaloti. 
Didžiausia rizika apsikrėsti 
šia liga yra asmenims, kurie 
turėjo kontaktą su krauju 
arba kraujo gaminiais, turėjo 
lytinius santykius su daugybe 
asmenų, arba kuriems buvo 
padarytas kraujo perpylimas 
'transfusion) prieš 1992 m. lie
pos mėnesį. VValgreen's vais
tinės, dvi Illinois u-to (UIC) 
klinikos ir Home Access 
Health parūpins šį patarna
vimą birželio mėnesį, dviejų 
savaičių bėgyje. Patikrinimai 
vyks šiose VValgreen's vais
tinėse: 

5711 W.63rdS t , Chicago 
— birželio 12 d., 15 d., 18 d., 
2041 W. 79th St., Chicago 

— birželio 13 d.. 15 d., 19 d., 
20 d. ir 22 d . -26 d., 

6101 Archer Ave., Chicago 
— birželio 13d., 16 d., 19 d., 
22 d., 

400 S. Main St., Naperville 
— birželio 13d. - 15 d., 18 d., 
20 d.-23 d., 

7961 W. 159th St., Orland 
Park — birželio 12 d., 16 d. -
18 d.. 20 d., ir 23 d . -26 d. 

UIC klinikoje, 1550 S. India
na Ave.. Chicago. — birželio 
21 d. - 26 d., nuo 9 v.r. iki 12 
vai.. 

UIC Medical Center, 1740 
W. Taylor St., Chicago, (skam
binkite 1-800-UIC-1002, suži
noti tikrinimo datas ir valan
das.) 

• ALMOS FONDUI šakojo: 
Benius ir Akvilė Karkliai, Cle-
veland, OH, $2,000; mamos 
Viktorijos Zakarienės pas
katinti Laura ir Paulius Za
karai, Santa BArbara, CA, 
$100; a. a. Valentiną Mažei
kienę pagerbdami aukoja Ha
lina Bagdonas, Oak Lawn, IL, 
$36 ir dr. Frank Mažeika, Lake 
Zurick, IL, $80; a. a. Justino 
Liaukaus atminimą pagerb
dama Eugenija Minkunas, 
Manhasset, NJ, aukoja $50. 
Dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Tax I. D. 36-
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Našlaičių Globa", pa
žymint, kad skirta Almos fon
dui ir siųsti 2711 West 71 st. 
Str„ Chicago, IL 60829. 

• A. a. Jul iaus Rauli-
naičio atminimą pagerbiant, 
Indrė ir Donatas Tijūnėliai 
paaukojo $50 „Saulutei", Lie
tuvos vaikų globos būreliui. 
„Saulutė* dėkoja už auką ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą a. 
a. Juliaus Raulinaičio šeimai ir 
kitiems artimiesiems. „Sau
lutė", 419 Weidner RdU Buf-
falo Grove, IL 60088, teL 847-
537-7949. Tas I. D. # 86-
3003339. mnm 

• Kun. Česlovas Auglys, 
Chicago, IL, paskyrė $1,000, 
kad Lietuvos vaikų gyvenimas 
botų lengvesnis. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 West 
71st St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
• Prieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. 8«v. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. (sk.) 

• 8iuntiniai į Lietuvą pri
imami Baltia Express įstaigo
je tel. 800-772-7624, Siaurės 
Čikagoje tel. 800-262-3797, 
Jaunimo centre 773-778-7501 
(teirautis pas J. Sadauską), tm 

• Juzės Krokienės, gyve
nančios Philadelphijoje, dei
mantinės amžiaus sukaktuves 
surengė jos dukterys Ramutė, 
Jūratė, Danutė ir Rasa. Vieto
je dovanų, svečių buvo prašy
ta, aukoti Lietuvos našlai
čiams. Aukojo: Vincas ir Ge
novaitė Maciūnai, Kęstutis ir 
Jane Lapinai, Arūnas ir Jill 
Lapinai, Petras ir Valentina 
Vaškiai, Jadvyga Gečiauskie
nė, Jeanne ir Thimothy Dorr, 
Karolis ir Ievutė Kazakaus-
kai, Algimantas ir Teresė Ge
dai, Juozas ir Brigita Kasins-
kai, Balys ir Maria Raugai, 
Vytas ir Maria Černiai, Da
nutė Surdėnas, Darija ir Ge
diminas Dragūnai, Aldona Ve
selka, Bronė ir Vytas Voler-
tai, Stasė Bendzienė, Estera 
Bendziutė-V/ashofsky. Viso 
Lietuvos našlaičiams suauko
ta $700. Sveikiname ponią Ju
zę Krokienę, linkime jai dar 
daugiau sukakčių švęsti, o au
kotojams dėkojame! „Lietu
vos Našlaičiu globos" komi
tetas, 2711 West 7lst S t , 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
• BALTIC MONUMKNTS, 

1108 Amber Drive, Lement, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-2434446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (ak.) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos \ ameri-
kieuškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S^rcher Aven Chicago, 
IL 60609. TeL 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (ak. J 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku-
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A & L. Insurance Agen-
cy, 9439 8. Kedsie Ave. , 
Evergreen Pk., IL 60806-
2325. Tel. 708-422-3456 (»k.) 

• Padedame išsilaikyti 
sunkvežimių vairuotojo teises* 
ir susirasti darbą. Skambinti: 
847-867-0564 arba 630-266-
4269. (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

•M l&TroySt , 
Caieago,ILtMS9 

iihaiiHmiili 10:8flT«l ryto 

.mokykla 
Vyskupu Hansas Dumpya 

M . 1 

ADVOKATAS 
GsMTAftAS P. ČEPfetAS 

TeL 773-582-4500 

Gibaitla 
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40 sistą patirtis ir profctio-
natamas automobilių avarijų. 

Į ir kt bjnon 
rAr%,< 

.TaLS47.Stl.7SM 
(kalbama Uatoriikai). Mas jOaų 

17 dienas per aavaite. 

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo te ises 
(Drivers Lic.), Illinois I.D., vizų 
pratesimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Bd . Š u m a n a s 
1-706-720-2651 (ak.). 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokejimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Pederal Savings, 
2212 We«t Cermak Road. 
TeL (778) 847-7747. (ak.. 

• Legaliai dar galima 
išropinti JSocial Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (sk) 

http://TaLS47.Stl.7SM

