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Izraelio ambasadorius neigia 
kritikavęs Lietuvą 

Vilnius, birželio 25 d. 
(BNS) — Izraelio ambasado
rius Baltijos valstybėse Ode-
das Ben Hur BNS atsiųstame 
laiške paprašė paneigti, esą jis 
sakęs „negalįs sulaukti, kada 
Lietuvoje pagaliau bus imta 
teisti karo nusikaltėlius". Pa
sak Lietuvos žiniasklaidos, Iz
raelio ambasadorius taip kal
bėjo neoficialioje JAV ir Lietu
vos žydų vakarienėje. 

O. Ben Hur taip pat neigia 
Lietuvos prezidento sudarytą 
istorinio teisingumo komisiją 
apibūdinęs kaip „dvilypę", ku
ria „iš esmės statomas lygybės 
ženklas tarp nepalyginamų 
dalykų — nacių ir sovietų nu
sikaltimų". 

Savo laiške ambasadorius 
prašo pateikti BNS skaityto
jams „kitokį, gerus dviejų val
stybių santykius atspindintį 
paveikslą" ir jo paties pastan
gas šioje srityje. 

Diplomatas teigia savo tau
tiečių vakarienėje pabrėžęs, 
kad Izraelis ir Baltijos val
stybės turi kelius bendradar
biauti ekonomikos, kultūros ir 
politikos srityse. 

Žiniasklaidos pranešimai 
apie Izraelio ambasadoriaus 
nediplomatiškus pasisakymus, 
palyginančius Lietuvą su karo 
nusikaltėlių prieglobsčiu, su
kėlė Lietuvos politikų pasipik-

Užsienio reikalų ministerija 
tokius apibendrinimus pavadi
no neatsakingais ir nepa
grįstais, o keli Seimo nariai 
pasiūlė Lietuvai iš viso nu
traukti bendradarbiavimą su 
O. Ben Hur. 

J Izraelio ambasadoriaus 
kalbą sureagavo ir JAV amba
sada Vilniuje. Amerikos am
basadorius Keith C. Smith 
pats dalyvavo daugiau kaip 
200 žmonių vakarienėje Ro
tušėje. Ambasada pareiškė pa
laikanti Lietuvoje sudarytą 
Tarptautinę istorinio teisingu
mo komisiją ir ketinanti finan
siškai paremti jos veiklą. 

Pernai rugsėjį prezidento 
Valdo Adamkaus sudaryta 
tarptautinė komisija nacių ir 
sovietų okupacinių režimų nu
sikaltimams Lietuvoje įver
tinti renkasi mažiausiai du
kart per metus ir tikrina, kaip 
dvi ekspertų darbo grupės ti
ria holokausto ir sovietų oku
pacijos metais vykdytus nusi
kaltimus. 

JAV diplomatai pažadėjo 
valstybės finansinę ir kitokią 
paramą komisuos veiklai ir 
skirti per 48,000 dolerių. 

Paneigimo laiške O. Ben 
Hur teigia, kad Izraelis taip 
pat gerai vertina šios komisi
jos darbą ir nori intensyviau 
bendradarbiauti su ja. 

tinimą. / 

Istorinio teisingumo komisija 
patiria didelį spaudimą 

Vilnius, birželio 25 d. 
(BNS) — Tarptautinės istori
nio teisingumo komisijos pir
mininkas, Seimo narys Ema
nuelis Zingeris teigia jaučiąs 
stiprų tarptautinį ir vidaus 
spaudimą dėl komisijos veik
los krypčių. 

„Nuolat jaučiu nepasitenki
nimą, kad nacių vykdytas 
žydų genocidas ir sovietinio 
režimo represijos tiriami vie
noje komisijoje", sakė E. Zin
geris. „Holokausto tragedija 
Lietuvoje unikali. Tačiau žydų 
likimą nulėmė ne tik nacių ra
sistinės pažiūros, bet ir Molo-
tovo-Ribbentroppo paktas, dėl 
kurio valstybingumą prarado 
visos Vidurio Europos val
stybės", sakė jis. . 

E. Zingeris vadovauja per
nai prezidento Valdo Adam
kaus įsteigtai Tarptautinei 
komisijai nacių ir sovietų oku
pacijų pasekmėms tirti. Jos du 
atskiri padaliniai tiria holo-
kaustą ir sovietinius nusikal
timus. 

Seimo narys neslėpė dėl 
komisijos darbo krypties jun-
tąs „įvairių tautų radikalų" 
spaudimą. 

Komisijos narys, Lietuvos 
prezidento konsultantas profe
sorius Julius Šmulkštys penk
tadienį patvirtino, kad V. 
Adamkus ^remia komisijos 
veiklą ir supranta, kad jos 
veiklos problemas nulėmė 
daug faktorių". Pasak J. 
Šmulkščio, komisijos darbe 
jaučiami „įvairūs politiniai 
faktoriai, kurie ateina iš už
sienio ir vidaus lietuvių, žydų. 
Izraelio oficialių atstovų". 
Jlolokausto ir sovietinio geno
cido susiejimas, mūsų nuo
mone, buvo visiškai logiškas ir 
suprantamas. Abu vyko Lietu
vos teritorijoje, buvo Moloto-
vo-Ribbentroppo pakto pa
sekmė, palietė lietuvius ir 
žydus Lietuvos piliečius", sakė 
J. Šmulkštys. 

„Man atrodė, kad po ilgu 
kalbų ir diskusijų su ivai-

Lenkų senatoriai gina 
Šalčininkų „autonominink 

Nuotr.: Lietuvos pareigūnai <iš kaires uluo viceministras Viktoras ValentukeviCius, ministras pirmininkas Ro
landas Paksas, prezidentą* Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir užsienio reikalų vice
ministras Gediminai Šerkšnys ketvirta:nnį prezidentūroje surengtame pasitarime gyvai svarstė, kaip turėtų 
būti sprendžiamas Ignalinos atomines elektrines uždarymo klausimas. (Elta) 

Ignalinos elektrinė nebus 
kliūtis kelionėje į Europą 

riomis šalimis buvo išsiaiš
kinta ir sutarta, kad abi pro
blemos bus tiriamos vienoje 
komisijoje, atskirose darbo 
grupėse", sakė patarėjas. 

Jis apgailestavo, kad „Iz
raelio ambasadoriaus pasisa
kymas viską atvėrė iš naujo". 

BNS žiniomis, pernai su
kūrus komisiją, dėl žydų ra
dikalų spaudimo iš jos buvo 
priversti pasitraukti kai kurie 
įtakingų JAV žydų organiza
cijų atstovai. 

Pasak prezidento patarėjo J. 
Šmulkščio, storinio teisingu
mo komisija patyrė daug veik
los sunkumų — pavėluotai 
gavo finansavimą, patalpas, 
keitėsi Lietuvos vyriausybės. 
Jis vylėsi, kad netrukus bus 
suformuotas ir pradės veikti 
komisuos štabas. 

Žiniasklaidos 
atstovai įžvelgia 
cenzūros pavojų 

Vilnius, birželio 25 d. 
(BNS) — 14-os įtakingiausių 
Lietuvos žiniasklaidos priemo
nių vadovai išplatino kreipi
mąsi į prezidentą, Seimą bei 
premjerą, kuriame prašo ne
kurti cenzūros institucijų. 

Seimo krikščionis demokra
tas Arimantas Raškinis pra
ėjusią savaitę įregistravo par
lamente projektą, kuriuo siūlo 
įkurti valstybės išlaikomą ir 
valdžios skiriamą Seimui ats
kaitingą Visuomenės informa
vimo saugos komisiją bei Vals
tybinę visuomenės informavi
mo saugos inspekciją. 

Žiniasklaidos vadovų many
mu, šių institucijų valdininkai 
atliktų cenzorių vaidmenį. 
„Tai tikri sovietmečio recidy
vai, bandantys grąžinti mūsų 
valstybę į praeitį", rašoma 
penktadieni išplatintame pa
reiškime. 

Tokios priemonės, rašoma 
pareiškime, stato Lietuvą \ 
keblią padėtį prieš Europos 
Sąjungos valstybes ir gali su-

Vilnius, birželio 24-25 d. 
(BNS) — Lietuvos energetikos 
strategijoje bus numatytas 
vienas Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) uždarymo 
planas. 

Pirmasis Ignalinos AE 
reaktorius gali būti uždarytas 
apie 2005-2007 metus, o kol 
bus uždarytas antrasis reak
torius, gali praeiti keli dešimt
mečiai, po pasitarimo prezi
dentūroje ketvirtadienį pa
reiškė ūkio viceministras Vik
toras ValentukeviCius "* 

Pasitarime dalyvavo prezi
dentas, Seimo pirmininkas, 
premjeras, ūkio ir užsienio 
reikalų viceministrai. 

Vadovaujant ankstesniam 
ūkio ministrui Vincui Babi
liui, buvo paruošti du jėgainės 
uždarymo planai: prievartinis 
išankstinis — 2005 m. ir, iš
eikvojus visus išteklius — iki 
2015 metų. 

Pasak V. Valentukevičiaus, 
jėgainės uždarymui reikėtų 
apie 13-15 milijardų litų. „Tai 
nereiškia, kad šie pinigai rei
kalingi dabar, jų reikės per 50 

metų", sakė ūkio viceminist
ras. 

V. ValentukeviCius siūlė ne
sieti IAE uždarymo su Lietu
vos naryste Europos Sąjungoje 
(ES), nes, jo nuomone, jėgainė 
gali būti uždaryta, kai Lietuva 
jau bus ES narė 

Tuo tarpu Tarptautinės ato
minės energijos agentūros 
(TATENA) generalinis direk
torius Mohamed El-Baradei, 
penktadienį baigdamas vizitą 
Lietuvoje, spagas konferenci
joje Vilniaus oro uoste sakė, 
kad IAE yra pakankamai sau
gi, bet ragino Lietuvą nesusto
ti saugumo gerinimo darbe. 

Direktoriaus teigimu, ne 
TATENA nuspręs dėl IAE 
naudojimo, nes visos agentū
ros pastabos yra patariamojo 
pobūdžio. 

Europos Komisįja spaudžia 
Lietuvą nustatyti tikslias 
jėgainės uždarymo datas. Neo
ficialiai teigiama, kad IAE 
gali tapti rimta kliūtimi Lietu
vos derybose su Europos są
junga. 

Konservatoriai kaupia 
intelekto jėgas rinkimams 

Vilnius, birželio 25 d. 
(BNS) — Konservatoriai, telk
damiesi prieš artėjančius rin
kimus, kuria galingą „sme
genų trestą", kurio veikla bus 
siekiama sustiprinti partijos 
vidaus ryšius bei visuomeninį 
įvaizdį. 

Lietuvos konservatorių val
dybos sprendimu sudaryta 
Viešosios informacijos grupė, 
kuriai paskirtas vadovauti 
praėjusių Seimo rinkimų kon
servatorių strategas Rimantas 
Pleikys, kuris yra konservato
rių frakcijos Seime vienas 
seniūno pavaduotojų. 

„Tikimės, kad viešosios in
formacijos grupė pagerins tiek 
partijos viešuosius, tiek vi
daus ryšius", penktadienį sakė 
R. Pleikys. 

Grupės sudarymo idėją pa
siūlė konservatorių valdybos 
pirmininkas, buvęs premjeras 
Gediminas Vagnorius. „Sme
genų tresto" veikloje taip pat 
dalyvaus jo buvęs atstovas 
spaudai Albinas Pilipauskas 
ir buvęs premjero patarėjas 
Virgis Savickas. Grupės nariai 
taip pat yra Seimo konser
vatoriai Audronius Ažubalis, 
Elena Petrošienė, Ona Sunco-
vienė. Grupėje numatyta po 
vieną konservatorių moterų ir 
jaunimo organizacijos atstovą. 

komplikuoti Lietuvos stojime i 
ES 

R. Pleikys neslepia, kad 
„smegenų tresto" sudarymas 
yra vienas kryptingų konser
vatorių žingsnių, rengiantis 
kitąmet numatytiems Seimo 
rinkimams. 

Anot jo, likus kiek daugiau 
nei metams iki Seimo rin
kimų, yra pats laikas „pradėti 
dirbti". 

Kol kas numatomos pagrin
dinės kryptys viešosios nuo
monės, žiniasklaidos straips
nių ir kritikos analizė, ryšių 
tarp partijos „viršaus ir apa
čios" stiprinimas, įvaizdžio for
mavimas, partijos narių *bei 
rėmėjų paieška. Taip pat nu
matoma įkurti nuolat Vilniu
je veikiantį partijos klubą, 
įsteigti partijos „vadybininko" 
— generalinio sekretoriaus 
pareigas bei dialogo su kito
mis politinėmis jėgomis grupę. 

R. Pleikys teigė nepritariąs 
nuomonei, ^ad partijoje yra 
du oponuojantys partijos pir
mininko Vytauto Landsbergio 
ir valdybos pirmininko Gedi
mino Vagnoriaus sparnai. 
Tačiau, jo nuomone, surinkti 
žmonės gali pasitarnauti ryšių 
ir supratimo tarp „įvairių par
tijos nuomonių" stiprinimui. 

BNS žiniomis, viešosios in
formacijos grupės sukūrimas 
taip pat gali būti vertinamas 
kaip G. Vagnoriaus bandymas 
apsaugoti ir sustiprinti parti
jos valdybos įtaką. 

Lietuvoje... 
* Seimo narys Kazys Bo

belis kreipėsi į užsienio rei
kalų ministrą Algirdą Saudar
gą dėl Izraelio ambasadoriaus 
Oded Ben Hur atšaukimo. K. 
Bobelio manymu, ambasado
riui stinga kompetencijos pa
gerinti Lietuvos ir Izraelio pi
liečių santykius. O. Ben Hur 
„sukuria nereikalingą įtampą 
ir sudaro sunkumų geresniam 
bendradarbiavimui'', mano 
Seimo narys. <Eita> 

* Dabar nėra pagrindo 
pervertinti l i tą bei priimti 
kitus su litu susijusius spren
dimus, po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi pa
reiškė Lietuvos banko valdy
bos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas. „Nėra stabilesnės 
valiutos už litą, ir niekas nesi
ruošia jo judinti'', sakė jis. Ko
mentuodamas bankų sistemos 
padėtį, LB valdybos pirminin
kas teigė, kad „kai kurie po
kyčiai bręsta". Jis priminė, 
kad „Hermio" bankui leista 
pirkti Industrijos banką, be to, 
apie galimą susijungimą yra 
pareiškę Vilniaus ir „Hermio" 
bankai. R. Šarkinas žadėjo 
pranešti apie naujų užsienio 
bankų skyrių atidarymą Lie
tuvoje. <BNSi 

* Lietuvos mokslų akade
mija (LMA) sako turinti nu
vilti laiko spartintojus, kurie 
su ateinančiais Naujaisiais 
metais ketina įžengti į trečiąjį 
tūkstantmetį. Pasak LMA, 
2000-aisiais metais prasidės 
tik XX amžiaus paskutinieji 
metai, o į naują tūkstant
metį įžengsime sutikdami 
2001-uosius — pirmuosius 
dvidešimt pirmojo amžiaus 
metus. Pasak LMA narių, 
žmonės dažnai painioja tūks
tantmečio ir dutūkstantųjų 
metų sąvokas. 

* Lietuvos rinkoje esan
tys firmos „Coca-Cola" pro
duktai yra saugūs ir tinkami 
vartoti, pareiškė Sveikatos ap
saugos ministerijos ir Respub
likinio mitybos centro parei
gūnai. Prieš savaitę ministeri
ja, remdamasi informacija, 
kad Prancūzijoje pagaminti 
„Coca-Cola" gėrimai skardi
nėse galėjo būti užteršti ir su
kėlė apsinuodijimus daugiau 
nei 100 vaikų, pavedė Lietu
vos vyriausiajam valstybiniam 
gydytojui higienistui sustab
dyti importą ir prekybą, kol 
bus atlikti laboratoriniai tyri
mai. (BNS) 

* Kultūros Švente Anykš
čių rajone surengusi ir pen
kerių metų sukaktį čia pami
nėjusi Lietuvos kaimo rašyto
jų sąjunga netikėtai pateko į 
Kavarsko klebono monsinjoro 

Vilnius, birželio 25 d. 
(Elta) — Lenkijos senatoriai 
apgailestauja, kad buvę Šal
čininkų rajono tarybos nariai. 
kaltinami antivalstybine vei
kia, yra teisiami už įsi
tikinimus. Jie taip pat tikisi, 
kad teismas teisingai įvertins 
bylą ir priims teisingą spren
dimą. » 

Tokią nuomonę spaudos 
konferencijoje Seime išsakė 
Lenkijos Senato narys Stanis
lava Marczuk, kuris ir Lenki
jos senatorė Anna Bogucka 
Skowronska, lenkų išeivių 
bendruomenės „VVspolnota 
Polska" pirmininkas profeso
rius Andrzej Stelmachovvski 
stebėjo penktadienį Apeliaci
niame teisme šios bylos na
grinėjimą. Penkių buvusių 
Šalčininkų rajono tarybos de
putatų byla atidėta, ji nebus 
nagrinėjama iki vasaros pa
baigos. 

Senato narė A. Bogucka 
Skovvronska procesą vertina 
kaip „represionavimą už įsi
tikinimus". Ji pažymėjo, kad 
veiksmai, priskiriami kaltina
miesiems, atlikti prieš 9 me
tus, jie buvo kolegialaus 
pobūdžio. Per tą laiką teisia
mieji ir visi Lietuvos lenkai 
įrodė savo ištikimybę Lietuvos 
valstybei. Senatorės nuomone, 
kaltinamieji savo veiksmais 
bandė išlaikyti lenkiškumą 
Šalčininkų rajone, kuriame 
daugiausia gyvena lenkai. 

„Šiuo metu Lietuvoje negre
sia komunistinės įtakos su
grįžimas. Tai būtų sunku 
įtarti katalikiškame krašte". 
sakė Lenkijos senato atstovė. 
Jos nuomone, tokiu būdu sie
kiama sustabdyti lenkų tauti
nę mažumą, jos norą reikš
tis visuomeniniame-politinia-
me gyvenime. Senatorė sake 
matanti tam tikrą priešta
ravimą tarp oficialių Lietuvos 

Alfonso Svarinsko nemalonę. 
Kaimo rašytojai šventėje šį
met surengė seminarą „Lietu
vos kaimo žmogus ir žirgas", 
savo posmus daugiausia skir
dami šiam žmogaus pagalbi
ninkui. Vienu svarbiausių kai
mo rašytojų šventės taškų ta
po svečiams ir vietos žmonėms 
surengta Joninių šventė Ka
varske, prie Šv. Jono šaltinio. 
Iki paryčių užsitęsęs, pasak 
mons. A. Svarinsko, „arklio 
šlovinimas" sugadino didžiau
sius šioje parapijoje Šv. Jono 
atlaidus. Nespėję pailsėti ka
varskiečiai kitą dieną sunkiai 
kilo iš lovų ir vangiai rinkosi į 
bažnyčią, sukeldami klebono 
apmaudą. 

* Premjero Rolando 
Pakso patarėja ryšiams su 
visuomene paskirta teatrologė 
Rūta Vanagaitė, keleris metus 
Lietuvoje sėkmingai organiza
vusi tarptautinius teatro festi
valius LIFE. 

* Trečiadienio vakare 
Biriuose per 3 valandas 
prilijo 100 milimetrų lietaus 
— beveik du kartus buvo vir
šyta vidutinė birželio mėnesio 
riba. Liūtis iš Jaunimo parko 
išvaikė Joninių švenčių daly
vius, vietomis gatvės virto 30 
centimetrų gylio kanalais. 
Šiauriau Biržų karvės pievose 
stovėjo iki kelių vandenyje, o 
šunys kiemuose susikraustė 
ant būdų stogų. Per tokį trum
pą laiką toks didelis kaip Bir
žuose vandens kiekis iškrinta 
antrą kartą per meteorologi
nių stebėjimų Lietuvoje istori
ją, tam 

valstybės pareiškimų ir poli
tinės praktikos. 

Lenkijos valdžios atstovai 
teismo eigą vertina kaip 
kultūringą. Jie teigia neketiną 
daryti įtakos teismui, tačiau 
kaip stebėtojai išsakė savo 
vertinimus. 

„Šio proceso tikslas yra 
psichologinis spaudima> ne 
tik kaltinamiesiems, bet ir no
ras įbauginti visą lenku ben
druomenę, paveikti ją taip, 
kad ji nenorėtų dalyvauti savi
valdos veikloje ir apskritai ne
dalyvautų politinėje veikloje", 
sakė spaudos konferencijoje 
Lietuvos Seimo narys Janas 
Senkevičius. 

Generaline prokuratūra, už 
antivalstybinę veiklą siūliusi 
nuo 5 iki 7 metų laisvės atė
mimo bausmes, Vilniaus apy
gardos teismo nuosprendį lai
ko per švelniu ir mano, kad 
teismo metu netinkamai pri
taikyti baudžiamieji įstatymai. 

Šią bylą, kuriai spaudoje 
prigijo „Šalčininkų autonomi
ninkų proceso" vardas, Vil
niaus apygardos teismas na
grinėjo maždaug metus. Nuo
sprendyje pažymima, jog ne
teisėti Šalčininkų rajono tary
bos sprendimai galėjo tapti 
pagrindu SSRS kariniam įsi
veržimui i Lietuvą. 

Kovo 11-osios 
signatarai — už 
sovietinių stabų 

parodą 
Druskininkai, birželio 25 

d. (Elta) — Kovo 11-osios Sig
natarų klubo valdybos nariai 
pritaria sovietinių skulptūrų 
rodymui Grūto miške steigia
mame istorijos muziejuje. 

„Turi būti žiupsnelis tų lai
kų istorijos", teigė klubo prezi
dentas Zigmas Vaišvila, kartu 
su kolegomis penktadienį ap
žiūrėjęs rengiamą parodą. 

Pasak jo, pastaruoju metu 
buvo labai daug kalbama apie 
tai, kad istorijos puslapiu 
braukyti negalima, tačiau ši
taip norima pasielgti net su 
penkiasdešimties metų Lietu
vos istorijos laikotarpiu. „Sitų 
skulptūrų likimas parode visą 
absurdą: žmonių požiūrį į jas 
ir jų išlikimą", sakė signata
ras. 

Vykti į kuriama muziejų 
Kovo 11-osios Signatarų klubo 
valdyba pakvietė ir Seimo na
rius, tačiau ne vienas jų neat
važiavo. ..Man keista ir nesu
prantama, — teigė Z.Vaišviia. 
— kad jie sprendimus prii
minėja šiame parke neapsi-
lankę, o tik girdėdami iš kitų". 
Signatarai dar ketina pasitar
ti, ar bus priimtas koks nors 
jų nuostatą išreiškiantis doku
mentas. 

Sovietinių skulptūrų paro
dai pritarė 63.1 proc. UAB 
„Vilmorjjs" atliktos apklausos 
dalyvių, prieš buvo 20.8 proce. 
72.4 proc. dalyvavusių apklau
soje buvo prieš šių skulptūrų 
sunaikinimą ir tik 10.5 proc. 
mane. kad jas reikėtų sunai
kinti 

KALENDORIUS 
Birželio 26 d. Dovydas. Jaunu

tis, Jonas, Paulius. Salvijus, Vil-
tautė, Virgilijus 

Birželio 27 d Šv Kirilas Alck-
sandnetis; Ema. Gediminas, Nor-
gaile, Samsonas, Vladas. 'Vladislo
vas. 1940 m prosovietine vyriau
sybe paleido Seimą 

Birželio 28 d Šv Irenėjas; 
Oaudre. Ix>onas, Reda, Tulantas, 
^ulgedas. 

http://tiliJ.il
http://EARTHUNK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

KVIETIMAS 
Mielos Ateitininkės, Ateitininkai ir jų Bičiuliai, 

^Ateitis gimsta dabartyje" 
Maloniai kviečiame atvykti į Ateitininkų atsikūrimo Lietu

voje 10-ties metų jubiliejinę konferenciją, kuri vyks liepos 23-
25 d. Kaune, Vytauto Didžiojo Universitete (adresas: Daukan
to 28) 

Vygantas Malinauskas 
AF pirmininkas 

„PRAEITIES 
SAVAITGALIS 

Gegužės 21-23 d. gražiai su
žaliavusioje Dainavoje susirin
ko būrys mokslo metus baigiu-
sių studentų ateitininkų iš 
Čikagos, Detroito ir Clevelan-
do. Savaitgalį, pavadintą 
„Praeities pėdsakais", organi
zavo SAS centro valdyba. 

Šeštadienio rytą, į langus 
barbenant lietui, išklausėme 
įdomios istorinės dr. Vėjo Liu-
levičiaus iš Tennessee univer
siteto, Knoxville, paskaitos. 
Dr. Vėjas savo pranešimą pra
dėjo liūdna 20-ojo amžiaus 
statistika: šiame šimtmetyje 
net 200 milijonų Žemės gyven
tojų žuvo karuose ir dėl vals
tybinės priespaudos, o po An
trojo pasaulinio karo Europoje 
buvo net 20 milijonų „išvie-
tintųjų asmenų" (DPs). Pas
kaitininkas surado nemažai 
panašumų tarp pokario pa
bėgėlių iš Lietuvos ir pasta
ruoju metu iš Kosovo į kitas 
pasaulio valstybes plūstančių 
nelaimėlių. Dr. Vėjas padarė 
išvadą, kad istorija nėra iš 
anksto apspręsta, bet priklau
so nuo individų. Pavyzdžiui, 
vien šviesių ir atkaklių asme
nybių dėka, ateitininkų orga
nizacija buvo įsteigta tokiu 
komplikuotu istorijos laikotar
piu ir tokią sunkią Lietuvai 
valandą. Pagrindinės ateiti
ninkų savybės, idealizmas bei 
dinamiškumas, neleidžia atei
t ininkams pasitenkinti esama 
padėtimi, nuolatos verčia juos 
ieškoti būdų padėčiai pagerin
ti. Is tor i ja nėra vien apie jė
gas, statistiką ar ekonomiką, 
net ne apie idėjas, bet apie in
dividus", — sakė dr. Vėjas ir 
pabrėžė, jog istorijos kūrimas 
priklauso ne nuo ko kito, kaip 
nuo mūsų pačių: „Ateitis pra
sidės su jumis!" 

Dr. Vėjui baigus kalbėti, lio
vėsi ir visus lig tol gerokai 
liūdinęs lietus. Buvo nuspręs
ta keliauti į šešių mylių žygį 
„praeities pėdsakais" iki 
Wamplers ežero. Susiskirstę į 
grupeles po penkis asmenis, 
patraukėme ežero link. Ant 
pakelės medžių vis rasdavome 
provokuojančių Mariaus Poli-
kaičio sugalvotų klausimų. 
Reikėjo nuspręsti, koks pasta
rojo šimtmečio išradimas la
biausiai paveikė žmoniją ir 
kiekvieną iš mūsų asmeniš
kai, pabandyti įsivaizduoti, 
kokia padėtis dabar būtų Lie
tuvoje, jei ši dešimtmečio pra
džioje būtų jėga pasipriešinusi 
sovietinei armijai, pagalvoti, 
kokia būtų mūsų organizacija, 
jei jos veiklos nebūtų paveikė 
Dovydaitis, Šalkauskis ir kitos 
garbios asmenybės. Gerokai 
nuvarginę miestietiškų pato
gumų išlepintas kojas, paga
liau pasiekėme VVamplers eže
rą. Čia surengėme pikniką, 
pasigėrėjome gamta, pažaidė
me įvairių žaidimų ir sugrįžo
me (jau automobiliais) į Dai
navą. Laisvalaikiu kas nusnū-
do. kas pasivaikščiojo gražio
mis Dainavos apylinkėmis, o 
kai kas net Spyglio ežerėlyje 

PĖDSAKŲ" 
DAINAVOJE 
pasiirstė. 

Netruko sutemti. Didysis 
Dainavos virėjas Kastytis Šo-
liūnas su savo padėjėjais ir 
padėjėjomis visus pavaišino 
gardžiais šašlykais. Po to visi 
kepėme ^s'mores", šildėmės 
prie laužo, dainavome ir ple
pėjome su senais bei naujais 
draugais iki pat ankstyvo 
ryto. 

Sekmadienį išklausėme šv. 
Mišias jaukioje Manchester 
miestelio bažnytėlėje, sutvar
kėme stovyklavietę ir išsi
skirstėme kas sau... iki kito 
šaunaus savaitgalio Daina
voje. 

Malonu, kad Amerikos atei
tininkų veikla susidomi vis 
daugiau neseniai iš Lietuvos 
atvykusio jaunimo. Pavyz
džiui, „praeities pėdsakų" 
drauge su SAS senbuviais 
ieškojo net trys prieš keletą 
metų studijas Lietuvoje pali
kusių ir JAV mokslus tęsian
čių jaunuolių — neseniai me
dicinos mokslų daktare tapusi 
Lina Banevičiūtė (Kaunas/ 
Clevelandas). Liutauras Mile-
vičius (Šiauliai/Clevelandas) 
ir šių eilučių autorė (Marijam
polė/Čikaga). Sekmadienio ry
tą paklausiau Liną, kaip jai 
patiko pirmasis apsilankymas 
Dainavoje. Išgirdau, jog jau
nąją gydytoją sužavėjo gamta, 
jaunimo bendravimas. Ji mie
lai atvažiuotų į Dainavą dar 
kartą. Kitam pašnekovui, Liu
taurui, sausio mėnesį vykęs 
^ u p e r " savaitgalis paliko ne
išdildomą įspūdį ir vėl atvedė 
į Dainavą. Liutauras prisipa
žino, jog labiausiai jį t raukia 
dvasinis jaunimo susibūrimas, 
galimybė įsigyti draugų iš 
kitų Amerikos miestų ir malo
ni stovyklos atmosfera bei 
graži gamta. Baigdama norė
čiau paraginti visus studen
tiško amžiaus lietuvaičius, 
tiek gimusius JAV. tiek nese
niai čia atvykusius, apsilanky
ti ateinančiuose Dainavos sa
vaitgaliuose. Tikrai nenusivil
site! 

J u r g i t a B a l t r u š a i t y t ė , 
SAS centro valdybos narė 

Istoriką*- ilr Vejas Lnik-vifuis tei
gia: „Istorija nėra vien apie jėgas, 
statistika ar ekonomika, net ne 
apie idėjas, bet apie individus Atei
tis prasidės su jumis!" 

Saulėtu Dainavos stovyklos keleliu.. 

IR VELI DAINAVĄ 
Ir vėl į Dainavą sugrįšim, 
K u r ošiančių pušų pavėsy 
Svajoti, melstis ir dainuot, 
I r vakaro tyloj nurimti , 
I r rytmečio aušroj Kūrėją 

garbint 
Sue iname kartu... 

I r vėl į Dainavą sugrįšim — 
Į Kryžių kalną pasikelti, 

sustot, susimąstyt, 
Apžvelgti žalią žemės lopą 
Ir tar t i — širdimi, ne 

lūpomis. 

O Viešpatie, kokie keliai 
Tavi nuostabūs, 

Suvedę čia visus — mažus 
ir didelius, 

Kad miesto dulkes ežerėly 
nusiplovę, 

Rankas ir širdis keltume 
į dangų, 

Pūkiniais debesėliais 
pasipuošusį... 

Ir vėl į Dainavą sugrįšim 
Ieškoti Tavo, Tėve, veido 

Dangaus mėlynėj, 
Spyglio gelmėje, 

Miškų platybėj 
Ir vienas kito akyse, 

Kada visi kartu, širdžių 
vienybėj 

Paskęstam vakaro tylioj 
maldoj... 

Ir vėl į Dainavą sugrįšim— 
Dainuoti, melstis, džiaugtis 

ir draugauti 
Ir Tavo, Tėve, meilę 

atpažinti 
Saulutės spinduliuos 
Ir brolio-sesės šypsenoj.. 

Ir vėl į Dainavą sugrįšim... 
Dal ia Stanišk ienė 

1999 METU VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Biržel io 26 • l iepos 3 d. 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la (gali prasidėti ir anksčiau). 

L i e p o s 5 - 17 d- — J a u 
nučių ateitininkų stovykla. 

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

Liepos 26 • rugpjūčio 1 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

Rugpjūčio 1 - 8 d. — Mo
kytojų studįjų savaitė. 

Rugpjūčio 8 - 15 d. — Lie
tuvių fronto bičiulių stovykla. 

Rugpjūčio 15 - 22 d. — 
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

Liepos 25 d. — Dainavos 
metine šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Dėl stovyklų informacijos 
prašoma kreiptis į atskirų sto
vyklų vadovus. 

REDAKTORĖS 
KERTELĖ 

Su Moksleivių s-gos stovyk
la šiandien prasidėjo šių metų 
ateitininkų vasaros stovyklos 
Dainavoje. Sveikinu! Visiems 
linkiu malonaus ir prasmingo 
stovyklavimo bei pasidalinimo 
jų prisiminimais spaudoje. 

PAVASARIS ATĖJO I DAINAVĄ 
Kai tik pavasario saulė pa

žadina Dainavos kalnelius iš 
žiemos miego, sukrunta ir jos 
globėjai. Pagrindinis rūpestis 
y ra suruošti talką ir paruošti 
stovyklą vasaros sezonui. 
Toks pirmas šių metų talkos 
savaitgalis įvyko birželio 12 ir 
13 d., kuriam vadovavo Kasty
tis Giedraitis. Susirinko art i 
20 suaugusių ir 10 vaikų iš 
Čikagos, Cleveando, Detroito 
ir kitų miestų. Darbų netrūko. 
Vyko durų dažymas, suolų tai
symas , naujo stogelio prie 
Baltų namų pritaisymas, sta
lų išvežiojimas po stovykla
viete ir kiti ruošos darbai. J u 
lija ir Pranas Zarankos per
žiūrėjo, perkraustė ir pertvar
kė Dainavos biblioteką, tuo 
būdu parūpindami da r vieną 
kambarį svečių naudojimui. 
Vakare vyko Dainavos direk
torių tarybos posėdis, kur iame 
buvo aptart i atlikti darbai ir 
planuojami ateities užsimoji
mai . 

Jų darbų buvo ir yra labai 
daug. J a u ankstyvą pavasarį, 
vos t ik išėjus pašalui, buvo 
užbaigti kanalizacijos darbai. 
Supuvę kanalizacijos vamz
džiai j au daug metų kėlė dide
lius rūpesčius stovyklaujan
čiam jaunimui. Darbai buvo 
pradėti pernai rudenį ir už
baigti šį pavasarį- Po to rei
kėjo taisyti asfalto kelius, nu
kentėjusius nuo vamzdžių dė
j imo, ta pačia proga, buvo per-
asfaltuota automobilių aikštė 
už Baltųjų namų. {dėtos nau
jos grindys Baltųjų namų salė
jų ir naujos koplyčios užtrau
kiamos durys. Tai dar ne vis
kas Stovyklaujančių grupių 
prašymu, prie valgyklos buvo 
pagrindinai perdirbtas šeimi
ninkėms kambarys su dušu ir 
vi>ais patogumais. Buvo at
naujintos ir visos keturios iš

vietės Baltuosiuose namuose. 
Papildant inventorių, nupirk
ta 16 naujų lovų ir 34 nauji 
matracai. Dėka pasišventusiu 
talkininko Paul iaus Jurgučio, 
kuris apsiėmė tvarkyti Daina
vos miškus i r paežere, labai 
pagražėjo Dainavos pušynai ir 
smėlėtas paplūdymis. J a m 
nuoširdžiai talkina David 
Harp ir Jonas Korsakas. Visi 
šie darbai pareikalavo dau
giau 34,000 dolerių, kas labai 
ištuštino Dainavos iždą. Tik 
dosnių aukotojų ir Lietuvių 
fondo paramos dėka sugebė
jom sumokėti sąskaitas, o da
bar vėl reikia kreiptis į dos
nius Dainavos rėmėjus su pra
šymu atkreipti dėmesį į jauni
mo stovyklos finansinius ne
priteklius, kurie kyla dėl 
trumpo vasaros sezono ir ne
sustabdomai senstančių sto
vyklos pastatų. 

Šalia įvairių einamų reika
lų, Audrius Polikaitis posėdyje 
pasiūlė Dainavos kryžių at
naujinimo arba pakeitimo pro
jektą. Kryžių padėtis Daina
voje katastrofiška. Kai kurie 
kryžiai yra tiek pasenę ir su
puvę, kad būtinai turi būti pa
keisti. Ypač blogam stovyje 
yra kryžkelėje stovintis kry
žius — koplytėlė ir kryžius 
prie valgyklos. Audrius už
mezgė ryšius su kryžių meist
ru Lietuvoje ir yra galimybė jį 
pakviest kuriam laikui į Dai
navą, kurjis galėtų restauruo
ti kai kuriuos kryžius ir su
kurti vieną kitą naują. Tam 
reikia nemažos sumos pinigų. 
Jau turime vieną mecenatę 
vienam naujam kryžiui ir mie
lai laukiam daugiau mece
natų. 

Iki greito pasimatymo liepos 
25 d. Dainavos metinėje šven
tėje ir rėmėjų suvažiavime. 

V.P. 

RamomC.Manh.MDSC 
Obstetrics & Gynecotogy 

3825 Highland Avenuc Suite 4A 
DownenGrove.IL 60515 

63S-S52-9460 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, POSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Me<fcalCemer 

10400 75 St Kenoaha, Wl 53142 
(414) 697 6890 

valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZfCKYJ. MD 
AUNA VOLODKA, P A-C 

VIDAUS UGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl piAetybes 

8222S.PUaaMRd,C»iesgo, 
H. 60629 

Tai. 773-581-5276 
Valandos sustenąs 

s " ' • 
DR. ARVYDAS J.DAIUDE 

DAMTU GYDYTOJAS 
21470 S. Mafci St 

Mattaaaon, IL 60443 
Tat 706-748-0033 

Vsrendos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 St 
TinssyPsiKIL 60477 

706414-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES UGOS 
Kab. 773-735-4477 

Re*. 7rj6-24*O067 411*708-246-6681 
84408. PtiaaURoad 

DR. JANINA JAKSEVTClUS 
JOKSA 

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

DR. DAUA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 Hrghetnd Av*., 8*». 201 
ĮSa—1 gaMs nuo Oood Sarėaraan fcjortnėa) 

Dosvners Grove, R. 60516 
Tai 630-980-3113 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZOAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 8. Kedzie Av«., Chtesgo 

773-778-6969 arba 773-469-4441 

DR. VIUJA KERELYTĖ " 
Cniroprakttnis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktOra 
7271 8. Hartsm. OrtdgsMun, IL 60468 

T t 706 664 0400 
Valandos pagal šusterima 

DR. PETRAS KISIEUUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708-6624199 atsakomas 24 vat 
1443S.50tiAwfc,Ckwo 
KasrJsn 1 v.p.p. - 7 v.v 

Išskyrus trsed. Settad. 11-4 v.p p 

^URENDEI^UIFMD™ 
Sosciarybs - vidaus ligos 

7722 8. Kedzie Ave. 
Chrcsflo.IL 80662 
Tai. 773-434-2123 

Vaiando* pagal šusterimą 
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DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių igos 

15300 VVeetAve. 
OrrsndPark 

708-3498100 
Vskerdos kasdreii. iisiiynjs i 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Ws»SrSt.L«WT>ont,IL 80439 
1301 CopperBerd Ava.. Šuto 113, 

JoietlL 60432 
TeL 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Roberts Roed 
Hickory H9k§ 

Tai. 708-698-2131 
Valandos pagal šusterime. 

EUO&EC. DECKBi DOS, P.C. 
4647 VV.103 St. Oak. Umn, IL 
Ptrmas apyt. su NoiUiarestem un-to 
drptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinama, kainą. Pacientai 
priimami abeoeučiai punlduaflai. 
Susitarimui (kalbėti angkekai) 

Tat 706422-8260 

UDUA BALftONATTĖ, OJD. 
* AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVMoughby HHts, OH 44064 

Tel. (440) 944-7277 

DR. VIUUS MIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS rR CMrflUROAS 

FAMLY MEDrCAL CUMC 
15605-127 St, Lernont. IL 60436 
PiSasuso Pstos Communay Hospftal 

SSvarCtossMoaprJal 
VatantJoai 

TeL I 

Ca/tfac Deegrioare, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 80629 
Tat 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, 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 
TeL 773-736-1540 arba 773-434-4440 

Valandos pegeJ šusterime 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.7981 Ave., Hrcfcoty rflks. 8. 
Tol. (708) 508-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 77*471-3300 

DR. L PETREHaS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hras, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ava. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

OREOORYSUELZLE, MD 
Mnois Pain Tiaatirmit Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens arissa, raumenų, važio, 
sužesJurų derbovietsjo ir sporte bei 

kt vielų skausmo gydymo spedafatai 
ChJcsgo: 312-726-0800 

East Oundaa: 847-551-1212 
McHanry: 815-363-9595 
EMr. Grova: 847-718-1212 

IrUbertyvae 
DR. DANA M.SAUKUS 

Dantų gydytoja 
825 8. Msnnhekn Rd. 
VVnlLtinlii. 8.60184 

Tst 708-344-1694 
Verandos pagal šusterimą 

M. LŠČNAŠ ŠEIŠufiš 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 8. KedrJe Ave. 

Vai: artrd. 2-4 <tpp. * ketvd. 2-5 v.p.p. 
Seto pagal šusterimą 

Kabineto tsL 773-776-2860 
Namų*. 

EDMUNDAS VONAS, MJL\ S.C 
Specialybė - Vidaus Igų gydytojas 

h* i m IBI • M - *—* * 

6916 W. Archer Ave. 8js. 5 Ir 6 

m- ,Lfl0Me 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBIMAS. D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Westmont.IL 60559 

Valandos pagal šusterimą 
Gydytojas kaba ietuvtateai 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRE RUDAITIS, O. D. 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Sutts 310 

Nepervaa. IL 60563 
Tel. (830) 627-0090 
3825 Ksgtaand Ave.. 
Tosrerl.SuSsSC 

Dcemers Orove, IL 60615 
Tat (630) 4360120 

UNASSIDRYS.MJ). 
Akių Hgos / Chirurgija 

9830 S.Rrdgeland Ava. 
Chicago Rktoe, IL 60415 

Tai. 708-836^822 
4149VV. 63rd. St. 

Tai. 773.736-7708 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 w. 83 St, Burbenk, L 
Tst 706-423-6114 

Valandos pagal suetorimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR.BOBDOKHANCHI 

tvardytoje! 
4007W.6aeL.C»soeB©.rL 

TeL 773-7a8o8M 
4707 8. OBbert. La Grange. R. 

TsL 708-388-4487 

DR. PETRAS 2LJOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tat 773-668-3168 
Namų taL 847-381-3772 
6746Waste3rd8trs«4 

pkmd. Ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
KJtornre rSenonsa - suattarua 

Vai 

DH. Hk JHAŠ vJastėuuė 
INKSTU. PŪSLĖS tR PROSTATOS v 

gydymea bei cNrurgrie 
172 Schitor St. Ermhurst, IL 60126 

830-941-2809 
Varando* pagal susaartmą 

BIRUTĖ LPUMPimS, M.D. 
F»»ow. American Acadamy of 

FtmUy Praebct 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.S1atAJM. 
M 

STANKEVIČIŪTE, MD. 
Board Ceslsiad, Intemal lAedrCina 

Valandos (Oeų petogumui 
HoK/CtOSSPrOfBSSto 

3 8 8ou9i 
LeTajsrssn Pbua Ct et 

Cteoeoo. IL 60889 
Tel. 773-471-7879 

http://RamomC.Manh.MDSC
http://DownenGrove.IL
http://Chrcsflo.IL
http://Westmont.IL


Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikiene 

. 

•Kosove to l i au v y k s t a 
n e r a m u m a i , o R u s i j o s pla
n a i įs teigt i s a v o zoną su
byrė jo . Rusijos kariuomene 
planavo perimti Kosovo pa
grindinį oro uostą ir pasiuntė 
200 kareivių pirm NATO tai
kos išlaikymo jėgų į Kosovą. 
Dar 1.000 rusų kareivių turėjo 
atskristi ir įsteigti rusų zoną 
šiaurės vakarų Kosove. Tačiau 
planai nepavyko, kai Vengrija, 
Bulgarija ir Rumunija neleido 
šešiems rusų transporto lėk
tuvams skristi per jų oro erd
vę. Albanai, grįžę į Pristiną, 
daužė langus, padegė serbų 
namus, įsibrovė į serbų savi
ninkų parduotuves. Vietinia
me universitete trys serbai 
mokytojai buvo nužudyti. Tuo 
tarpu JAV siūlo 5 mln. dol. at
lyginimą už pagalbą sulaikyti 
Miloševič. (ABC News, WSJ, 
Wash. Times) 

• R u d m a n komis i j a , iš ty
r u s i Kinijos / g i n k l ų t e c h 
nologi jos skanda lą , k a l t i n a 
p rez iden tą , j o v a d o v y b e , 
Kongresą . Prezidento Clin-
ton paskirtos komisijos pirmi
ninkas, buvęs senatorius War-
ren Rudman aiškino. kad 
Energijos dept. DOE;, kurio 
priežiūroje yra ginklų labora
torijos, nerimtai žiūri į atsa
kingumą. Yra per daug admi
nistratorių, administratorių 
asistentų, tiems asis tentams 
asistentu ir 1.1., k-ad niekas 
nėra - galutinai a tsakingas. 
Tuo -tarpu Rudman kaltino 
prezidentą už dėmesio nekrei
pimą į krašto apsaugą ir kri
tikavo Kongresą, kad nereaga
vo į prezidento ir vadovybės 
elgesf. Rudmart teigia, kad dar 
daftar ncra įvestos ginklų la
boratorijose Kongreso reika
lautos apsaugos. (Fox News) 

• D u k in ieč ia i , k u r i e ž u v o 
Kini jos a m b a s a d o j e NATO 
p u o l i m ą me tu b u v o š n i p a i , 
ne" ̂ žurnalistai. Amerikiečių 
ypatingos bombos, kurios tiks
liai nutaikomos į pastatų du
ris ar langus, sunaikino Kini
jos ambasados informacijos 
rinkimo centrą. „Todėl ki
niečiai netiki, kad tai buvo 
klaida", tarė Pentagono pa
reigūnas. (NYT) 

•Kolumbijoje n e r a m u m a i 
s i a u č i a j a u 30 m e t u i r ne 
m a t y t i galo. Krašto pilietinio 
karo įvairius vaidmenis atlie
ka- -vis tie patys veikėjai — 
vadovybė, kariuomenė, pus-
karinės organizacijos, sukilė
lių grupės. Neseniai įvykę su
kilėlių organizuoti pagrobi
mai, padidėjęs skaičius puska-

rinių grupių vedamų žudynių, 
vadovybės aukštų pareigūnų 
atsistatydinimai ir pabėgėlių 
banga, kuri dabar persipylė į 
Venezuelą, veda Kolumbiją 
prie katastrofos. 1997 metais 
Kolumbijoje buvo milijonas 
perkeltųjų (displaced) as
menų; tik Sudane, Angoloje ir 
Afghanistane buvo daugiau. 
JAV politika Kolumbijoje yra 
kova prieš narkomanus, 
tačiau dažnai tokiu būdu JAV 
apginkluoja puskarines gru
pes, kurios ^terorizuoja civi
lius. Kolumbija yra vienintelis 
Lotynų Amerikos kraštas, ku
riame dar vyksta pilietinis ka
ras. CSM) 

• A p g a v y s t ė s m o k s l a s 
( junk sc ience ) p r a t u r t i n o 
by lu a d v o k a t u s i r b a n k r u 
t a v o Dow C o r n i n g į m o n ę . 
Šią savaitę National Academy 
of Science's Insti tute of Medi-
cine pranešė, kad nėra ryšio 
tarp krūties įdiegimų (breast-
implantSi ir sisteminių ligų. 
Pranešimas rėmėsi 2,264 ty
rinėjimais, atliktais arba pa
remtais įvairių įstaigų (Mayo 
Clinic, AMA, Harvard u-to, 
Johns Hopkins, ir pan.) Ta
čiau anksčiau užvestos bylos, 
nors neturėjo jokio mokslinio 
pagrindo, išrūpino iš Dow 
Corning 4.75 milijardus dol., 
ir ji bankrutavo. JAV įsta
tymai skiria bylas užvedu-
siems advokatams 40% lai
mėtų išmokėjimų. Tuo tarpu 
70% viso pasaulio advokatų 
gyvena JAV-ose. (WSJ, VVash. 
Times) 

• D r . C. E v e r e t t Koop, bu
v ę s JAV vy r i aus i a s med i 
k a s ( s u r g e o n g e n e r a l ) 
p e r s p ė j a v i suomenę ne 
t i k ė t i apgavys t ė s m o k s l u 
( j unk s c i ence ) . Koop rašo, 
kad ABC „20/20" ir aplinkos 
apsaugos aktyvistų grupės be 
reikalo gąsdina žmones apie 
DINP ir DEHP plastiką, kuri 
naudojama žaislams, medici
nos reikmenim? Eilė tyrinė
jimų rodo, kad plastika saugi. 
Anksčiau tie patys aktyvistai 
be reikalo gąsdino apie obuo
liams naudojamą chemikalą 
„alar" ir pan. WSJ) 

• V i c e p r e z i d e n t a s Al G o r e 
n e visai s akė tiesą, aiškin
damas, kaip jo tėvas, taip pat 
buvęs senatorius, stipriai 
rėmė JAV gyventojų civilines 
teises. Iš tikrųjų vyresnysis 
Gore, drauge su visais JAV 
pietinių valstijų demokratais 
senatoriais balsavo prieš, ne 
už, Civil Rights Act įstatymą, 

Danutė Bindokienė 

„Hesonos" klubas daro 
tautai „gerą darbą" 

Lietuvos karu aviacijos 80-meciui skirta šventė birželio 19 d. vyko Kaune, Karmėlavos oro uoste. Šventėje daly
vavo Švedijos. Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos karinių oro pajėgu lakūnai bei parasiutininr ai, savo pro
gramą pristatė ir, Lietuvos premjero Rolando Pakso vadovaujama, akrobatinio skraidymo grupe: Jjrgis Kairys. 
Robertas Noreika ir Leonas Jonys. Nuotr Eltos 

kuris suteikė Amerikos afri
kiečiams ir kitiems lygias tei
ses. Tuc tarpu televizijos žinių 
pranešėja; Tom Brokaw ati
taisė kitą Gore pareikštą ne
tiesą. Gore aiškino, kad rei
kia būtinai suvaržyti šautuvų, 
pabūklų pardavimą, nes bet 
koks 18-21 metų amžiaus jau
nuolis lengvai juos gali bet 
kur nupirkti. Brokaw per ži
nias komentuodamas sakė, 
kad tai netiesa ir aiškino kaip 
1968 m. įstatymai stipriai su
varžė pabūklų pardavimą ir 
šiuo metu, JAV-ose yra 20,000 
įstatymų, susijusių su pabū
klų pardavimu bei nuosavybe. 
Tačiau tie įstatymai labai re
tai vykdomi, todėl visuomenė 
mano, kad suvaržymų nėra. 
Brokaw tipingai nekritikuoja 
ir nepataiso Gore, Clinton. ar 
kitų demokratų teigimų. Taigi 
manoma, kad JAV liberalai 
svarsto, ar remti Gore į prezi
dentūrą, ar pritarti stipres
niam kandidatui. (Wash. Times, 
NBC, WSJ, WLS) 

• M a i n e vals t i joje p r o t i 
n i a i a t s i l i kus iu s u a u g u s i ų 
p r i e g l a u d a b u s u ž d a r y t a , 
n e s d r a u d ž i a pornograf i j ą , 
neleidžia gyventojams turėti 
lytinių santykių. Maine vals
tijos Socialinių patarnavimų 
direktorė grasina uždaryti 
Jaricot Foster Home prie
glaudą, nes pornografijos ir 
sekso draudimas „pažeidžia 
žmogaus laisvę". Prieglaudos 
vadovybė aiškina, kad proti
niai atsilikę suaugę asmenys 
yra psichologiniai maži vaikai; 
todėl įvesta tokia tvarka. Prie
glaudos gyventojų šeimos su
tinka. (Wash. Times) 

•JAV-ose, p e r p a s k u t i n į 
d e š i m t m e t į , p a d v i g u b ė j o 
s k a i č i u s n u b a u s t ų už ne 

blaivų vairavimą, praneša 
Teisės departamentas. Tačiau 
sulaikytų vairuotojų skaičius 
sumažėjo. (WSJ 

•Gydyto ja i rado ryšį t a r p 
d iabeto i r sės laus gyveni
mo. Harvard u-to tyrimo re
zultatai rodo, kad vyrai, kurie 
mažiausiai mankštinasi, vė
liau gyvenime dvigubai daž
niau suserga diabetu. (WSJ) 

• R u a n d a p ranešė , k a d 
sula ikė ž u r n . Valerie Bem-
eriki ir kaltina, kad per ra
diją vedė kampaniją, agituo
jant Hutus žudyti Tutsis. 
Ruandoje 1994 metų genocide 
žuvo 800,000 asmenų. (WSJ) 

•Didž ios ios Britanijos k a 
ra l i enės Elzbie tos j aun iau 
sias sūnus, Prince Edvvard 
vedė visuomenė; reikalų ad
ministratorę Sophie Rhys-
Jones. (WSJ) 

• O l i m p i a d o s komi t e t a s 
p r a n e š ė , k a d 2006 m. Žie
mos ža id ima i >yks Turin, 
Italijoje. Anksčiau buvo mano
ma, kad bus parinkta Švei
carija, tačiau praėjusių žai
dimų korupcijos skandalas 
sprendimą pakeitė. (WSJ) 

•Buvus i kanad ie tė iš
r i n k t a Latvi jos p rez iden te . 
Latvijos parlamentas išrinko į 
prezidentūrą Vairą Vike-
Freiberga, 61 metų amžiaus 
buvusią psichologijos profeso
rę, kuri neseniai atsisakė Ka
nados pilietybės i r sugrįžo 
į savo gimtąjį kraštą. (WSJ) 

• R i z i k u o d a m a konfronta
cija su Ka ta l ikų Bažnyčia, 
F i l ip inų va ldž ia pranešė, 
kad pradės agresyviai remti 
gimdymo kontrolę, sumažinti 
smarkiai didėjantį gyventojų 
skaičių. Filipinuose yra 75 
mln. gyventojų, kurių skaičius 
gali padvigubėti per būsimus 
25 metus. (CSM) 

• A š t u o n e r i u s m e t u s po 
R o d n e y King ivykio, 89% 
baltųjų ir 82% juodųjų Los An
geles gyventojų pasisakė, pa
tenkinti policijos patarnavi
mais. (Nat. Revievvi 

KARMĖLAVOJE — 
TARPTAUTINĖ 

AVIACIJOS ŠVENTĖ 
Lietuvos karo aviacijos 80-

mečiui skirta šventė birželio 
19 dieną, šeštadienį, vyko 
Kaune. Karmėlavos oro uoste. 
Joje dalyvavo Švedijos. Lenki
jos, Estijos. Latvijos ir Lietu
vos karinių oro pajėgu lakūnai 
bei parašiutininkai. Žiūro
vams savo programą pristatė 
ir Lietuvos premjero Rolando 
Pakso vadovaujama akrobati
nio skraidymo grupė — Jurgis 
Kairys, Robertas Noreika ir 
Leonas Jonys. 

Penktą kartą šventę pradėjo 
žinomi parašiutininkai Valdas 
Ūsas ir Aidas Varanauskas, 
kurie trijų kilometru aukštyje 
išskleidė 212 kvadratinių me
trų dydžio trispalve vėliavą. 
Žiūrovams ore buvo demon
struojama karinių oro pajėgų 
skraidanti technika, jie stebė
jo ir daug parodomųjų skry
džių. Jdomų renginį atliko len
kų akrobatinio skraidymo gru
pė „Orlik", sraigtasparnio gali
mybes demonstravo karo pilo
tai iš Latvijos. 

Aviacijos jubiliejui skirtoje 
parodoje buvo galima apžiū
rėti karinius bei Lietuvos 
aviacijos gamyklose pagamin
tus ir suremontuotus orlai
vius. 

Pirmoji aviacijos šventė 
Kaune vyko 1932 metais. Lie
tuvos karo aviacijos pradžia 
laikomi 1919 metai. Pirmieji 
Vokietijoje pirkti koviniai lėk
tuvai Kaune pasirodė dar 
anksčiau. (Elta) 

Taip pareiškė spaudos kon
ferencijoje buvęs disidentinio 
judėjimo veikėjas Antanas 
Terleckas. J i s taip pat griež
tai kritikavo Seimo bandymus 
nutraukti komunistinių laikų 
skulptūrų parko kūrimą neto
li Druskininkų, Dzūkijoje. 
„Reikia nusilenkti žemai, kad 
daro tautai gerą darbą", kal
bėjo Terleckas apie V. Mali
nauską, kurio iniciatyva ku
riamas parkas Grūto miške. 

Galime suprasti LDDP frak
cijos narių J . Karoso, G. Kir
kilo, ar j iems tolygių, pastan
gas remti sovietinių stabų 
muziejų-parką, nes jis galbūt 
suteiks vietelę, kurioje, „gerų 
dienų" besiilgintys, galės 
keikti nepriklausomos Lietu
vos dabartį, apgailėti praeitį, 
kad nebėra Sovietų Sąjungos, 
o jos „didvyriai" priversti sto
vėti kažkokiame miške, užuot 
išdidžiai pūpsoję miestų aikš
tėse. Tik kaip paaiškinti Lie
tuvos žmonių paramą tokios 
vietos kūrimui? Ypač dzūkų, 
kurie pasiuntė Seimui 4,000 
parašų, palaikančių sovieti
nių skulptūrų parko steigimą 
Grūto kaime? (Elta, birželio 
23-24 d.) 

Ir ne tik dzūkai, iš kurių su
rinktų grybų ir kitų miško 
gerybių pelnosi „Hesonos" 
klubo savininkas, sumanęs 
dar savo pelną padidinti iš tu
ristų, skubančių aplankyti 
„senuosius dievukus". Jau ir 
dabar sakoma, kad, Seime 
iškilus projektui sustabdyti 
parko kūrimą, į Grūto mišką 
plūste plūsta žiopliai, galbūt 
bijodami, kad neprarastų gali
mybės aplankyti tiek 
dešimtmečių brangintų herojų 
statulas. Pagal neseniai atlik
tus apklausinėjimus, daugiau 
kaip 63 proc. Lietuvos gyven
tojų pasisakė už parko stei
gimą, bet dar daugiau — per 
72 proc. paklaustųjų nenorėjo, 
kad komunistinių vadų skulp
tūros būtų sunaikintos — tai 
..kultūros" paminklai ir vertos 
atitinkamų įstaigų apsaugos. 

Kai po Jugoslavijos taikos 
pasirašymo į Kosovo provin
ciją pradėjo grįžti tremtiniai 
bei pabėgėliai, daugelyje vietų 
buvo nuverstos serbų vadų, 
karžygių, karalių statulos. 
Vienos „New York Times" 
dienraščio laidos pirmame 
puslapyje išspausdinta tokios 
nuverstos ir sudaužytos statu
los nuotrauka, labai prime
nanti nesenus laikus, kai ne 
Lietuvoje, bet visose, iš so
vietų okupacijos išsilaisvinu
siose tautose, griuvo Stalinai, 
leninai ir jiems tolygūs „rau

donojo rojaus angelai", o sta
tulų skeveldros džiūgaujan
čioms minioms garsiai bylojo, 
kad štai pagaliau išaušo lais
vės rytas. 

Tas buvo prieš mažiau negu 
dešimt metų. Kas anuomet 
galėjo tikėti, kad ta pati tauta , 
verčianti nuo pjedestalų oku
panto statulas, šiandien pasi
rašinės peticijas, maldau
dama tas statulas vėl sukelti 
ant .pjedestalų — tiesa, kol 
kas tik vienoje, gan nuošalioje 
vietoje, o galbūt netrukus ir 
tose pačiose aikštėse, kuriose 
jos stovėjo okupacijos dešimt
mečiais. 

Ką pasakytų, jei prakalbėtų 
akmenys Dzūkijos miestelių 
aikštėse? Jos, be abejo, tebe
prisimena išniekintus parti
zanų lavonus, į žemę besige
nan t į jų kraują? Ką šlamėtų 
Lietuvos pušynai ir beržynai, 
jei žmonės suprastų jų kalbą. 
Juk iš medžių atminties dar 
neišnyko partizanų kovų ai
dai ir didžioji tautos tragedi
ja, kurios ir dalyviais, ir žiū
rovais jiems teko būti. 

Ir užsienio lietuviai ne 
turėtų jaustis patriotiškesni. 
Ar jie daug protestavo, kai tik 
buvo pradėta kalbėti apie 
stabų muziejų Grūto miške? 
Net po to, kai šiose „Draugo" 
skiltyse ir taip pat pirmame 
puslapyje buvo primygtinai 
pakartota ta skaudi informaci
ja, atsirado vos du protesto 
laiškučiai... O juk tuo pačiu 
metu visuose lietuviškuose 
telkiniuose buvo graudžiai 
verkšlenama, minint Parti
zanų dieną ir Lietuvos gyven
tojų genocido pradžią 1941. m. 
birželį. Iš niekur nepasigirdo, 
kad buvo organizuotas laiškų, 
peticijų rašymas, parašų rin-

•kimas, ar apskritai kokia re
akcija... Nors užsienio lietu
viai noriai kritikuoja Lietuvos 
gyvenimo nesklandumus, 
bet šiuo atveju — nei šnipšt! 
Ar ir mes pritariame nuomo
nei, kad „dešiniosios partijos, 
pažeisdamos privačios nuosa
vybės gynimo principus, pra
deda kištis į privatų žmogaus 
gyvenimą ir sumanymus"? O 
jeigu „privatus žmogus" Vil
niaus vidurmiestyje pastatys 
paminklą Leninui ir dar rau
donomis gėlėmis apsodins? O 
jeigu „privačia iniciatyva" bus 
renkami parašai, kad Lietuva 
būtų įjungta į Nepriklausomų 
valstybių sandraugą su sos
tine Maskva, ar lietuvių tau
tos valdžia nusileis savo gy
ventojų prašymui ir paseks 
Gudijos pavyzdžiu? 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS P I J U S GALVYDIS 

Moks le iv io a t s i m i n i m a i 

Utena, 1943 m. 

Nr.18 Tęsinys 

Saugumas pradėjo sekti gimnaziją, 
į tarę jį. nes puikiai mokėjęs paišyti, ir suėmė. Tardė, 
mušė, į karcerį kišo. bet jis neprisipažinęs. nes esą ne
kaltas. Reikėję parašyti bent dvidešimt, ar daugiau 
lapelių — tardytojams ir ekspertų komisijai. Bet jokio 
panašumo nesuradę. Tada kaltinę antikomunistine 
veikla. Dabar — kontrrevoliuciniu darbu ir agitacija. 

— Ir kuo jie remiasi? — paklausiau. 
— Sako. kad aš buvęs angelaičiu... 
Penkiolikos metų giinnazistuką jau penktas mėnuo 

laiko kalėjime, daugiau kankina negu kitus, už tai. 
kad jis buvo angelaičiu... Dar tebėra vaikas, o jau pa
vojingas sovietiškai visuomenei, valstybei. J a u politi
nis kalinys! 

Per pietus ir vidurnaktį jį kelia iš miego ir tardo. 
Ateina kameron visas perbalęs, apsiverkęs... 

— Mušė, gąsdino, sakė, kad taip tardysią visus me
tus, jei neprisipažinsiu... — man vienam liūdnai saky
davo Viadukas. 

Kaip tik sugebėdavau, taip jį ramindavau ir guosda
vau. Jis gulėjo šalia manęs, ir, todėl, kai visi knarkda
vo, gera būdavo mums kalbėtis. 

Pradėjus duoti maisto išrašus, viską dalindavome^ 
pusiau, nes jam iš tėvų nepriimdavo nieko: nei rūbu. 
nei pinigų. 

Viadukas buvo neapsakomai kantrus: tylėdavo ir ne 
vienu žodžiu nesiskundė savo likimu. 

Jonas — priešingai: vis skundėsi, kad jam esą sunku 
ir keikė savo likimą. Jis verkšlendavo: 

— Mes paskirti mirčiai, ne kam kitam... Ir kas man 
liepė rašytis šauliu? Ir ko aš eidavau į jų susirinki
mus? O žmona taip neleisdavo, gindavo... Jei jos bū
čiau paklausęs, tikrai manęs nebūtų suėmę... Ir kam 
aš įsirašiau šauliu... 

Tokių kalbų klausyti man būdavo pikta. Jei jis būtu 
kiek vyriškesnis ir protingesnis, tai jam išaiškinčiau. 
kodėl jis rašėsi šauliu ir ėjo į jų susirinkimus. Išaiš
kinčiau, bet dabar jis toks bobiškas ir toks naivus... 
Viadukas šitą suaugusį žmogų, tarnavusį kariuome
nėje mokomoje kuopoje puskarininkiu, dažnai taip su
gėdindavo už verkšlenimą, kad mes leipdavome juo
kais. 

— J a u tikrai gyvi mes neišeisime iš šito urvo.. Pra
puolėme amžinai... — kartą verkšleno Jonas. 

— Pats , tai tikrai neišeisi, bet mums to gero neįkal
binėk, nes mes tikimės išeiti... Ir tamsta prapulsi. jei 
vien apie prapuolimą kalbėsi... 

Viaduko nuomonę palaike ir Povilas. O Jonas — 
išpūtė akis kaip bulius, ir nebegalėjo ištarti nė žodžio 
Tyli ir raudonuoja. Mes žiūrime į jį ir juokiamės, kva
tojamės tikrai nuoširdžiai, kaip kalėjime retai tepasi
taiko. Viadukas savo tezę dar pailiustravo, vaizdžia: 
atpasakojęs keletą atsitikimų, kur žmonės įsikalbėjo 

ne tik ligą. bet ir mirtį. Nuo to laiko Jonas mažiau 
verkšlendavo. 

Taip slinko diena po dienos. Pasidarėme su Viaduku 
iš duonos šachmatus ir. kai gerasis prižiūrėtojas de-
žuruodavo mūsų korpuse, nors ir ..nelegaliu" būdu, 
trumpindavome žaisdami ilgas dienas. Mat, kalėjime 
buvo griežtai draudžiama praleisti kaip kitaip valan
das , kaip tik nusiminus liūdėti. Bet. kad ir tamsioj 
kameroj, drėgnoje ir šaltoje, būdami alkani, rasdavo
me šviesesnių valandėlių, nusiramindavome ir pasi-
guosdavome. Svarbiausia parama mums buvo — mal
da ir pasitikėjimas Dievu. 

Dažnai su Viaduku, alkūnėmis atsirėmę į lovos 
kraštą, kalbėdavome rožančių. Melsdavome Švč. Ma
riją sveikatos, vilties ir laisvės. Išmokiau ir jį kalbėti 
tą dieviškąją maldą, kurią kasdien kalbėdavau: „Jau 
nuo amžių negirdėta. Marija, kad kas. šaukęsis Tavo 
pagalbos, būtų apleistas..." 

— Visados ją kalbesiu, — pasakė išmokęs Viadukas. 
— Kalbėk. Vladuk. ir tikrai Marija išklausys mūsų 

maldos. 
— Tikrai išklausys... 
Maldos sustiprinti, mes būdavome ramūs, sotūs ir 

savo likimu patenkinti. 
Kartą prižiūrėtojas, atidaręs duris, tarė: 
— Apsirenkite. 
— Visiems — paklausiau. 
— Visiems. 
Ir kur mus išveda? J pirtį — šiandien vesti negali, 

nes sekmadienis. Tardyti visų kartu irgi netardo. Tai 
kur? Išveda į kiemą. Visus sustatė į eilę ir įsakė sto

vėti. Akys raibsta nuo šviesos, nes neapsakomai švie
su, šviesu... O koks baltas skaistus sniegas! Toks 
žydras dangus ir šviesūs debesys' Ir nieko daugiau 
nebelieka, kaip tik užsimerkti ir traukti gryną, šviežią 
orą. O oras toks malonus ir gaivus! 

Stovime ir laukiame. Iš kalėjimo raštinės ateina bu
dėtojas ir nuveda į kitą kalėjimo šoną, kur apie klom
bą daug ištrepinėta. 

— Pasivaikščiojimas! Nesidairykite! Eikite aplink 
klombą! 

Einame. Po kojomis maigos sniegas ir, apėjus kelis 
kartus, purvas jau lipo ant batų. Žiūriu į juodą, lim
pantį purvą ir. rodos, jis toks artimas ir brangus! Juo
das purvas... Pakeliu galvą aukštyn — plaukia ramiai 
balti debesys. Žiūriu, žiūriu į juos ir man prisiminė, 
kai aš dar mažas buvau, atsiguldavau pievoje ant nu
garos ir akimis sekdavau dangaus debesų kelionę. Ir 
labai stebedavaus. kad štai debesis buvęs panašus į 
didelę žuvį, staiga pasidaro panašus į pypkę. Tada 
man jie atrodė lyg kokie burtininkai, lyg kokios dva
sios. Dabar gi — man jie atrodė lyg amžini dangaus 
piligrimai, keliauja iš amžinybes į amžinybe. Lyg būtų 
jie gerosios ir visa matančios dvasios, mokančios pa
guosti, nuraminti, bet ir užduodančios sunkią, žmo
gaus protui neišsprendžiamą mįslę. 

— Nežiūrėk tu. aukštyn! — subara budėtojas. 
Apsidairau aplinkui: pilkos ir aukštos kalėjimo kie

mo sienos. Ant jos kampe, stovi bokštelis, iš ten kyšo 
žydo snukis ir šautuvo vamzdis. 

(Bus daugiau) 
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KĄ GALI VIENO ŽMOGAUS 
PASIRYŽIMAS 

Juiius Pakalta. 

Šie metai paskelbti Laisvės 
kovų minėjimo metais. Ge
gužės 23 d. — Partizanų die
na. Tą dieną Nacionalinėje fil
harmonijoje bus atlikta kanta
ta ^Partizanų motina". Auto
riai — kompozitorius J. Gaide
lis ir poetas J. Aistis. Pirmą 
kartą išgirsime tokio pobūdžio 
kūrinį. 

Partizanų dainų ansamblis 
„Girių aidai", daug koncerta
vęs Lietuvoje — atidengiant 
paminklus Lietuvos partiza
nams, miestuose ir mieste
liuose, bažnyčiose ir moky
klose, prie atkastų bunkerių, 
1998 m. antrą kartą išvyko į 
užjūri. Šį kartą, koncertuoda
mi Šiaurės Amerikos ir Aus
tralijos miestuose, į sceną 
inešdavome lietuvišką trispal
vę, atrastą susprogdintame 
bunkeryje Jankų kaime, 
Šakių r. Ta skylėta mūsų vė
liava skambant dainos žo
džiams „Partizanai. Lietuvos 
partizanai, jūs krauju gimtą 
žemę aplaistėt" užjūrio lietu
viams sukeldavo emocijų. 

Po koncertų, kai nutildavo 
aplodismentai ir atslūgdavo 
įtampa, maloniausia būdavo 
prisėsti prie vaišių stalo, pa
bendrauti su tautiečiais. Po 
pasirodymo Čikagoje prie ma
nęs prisėdo pagyvenęs vy
riškis. Užsimezgė pokalbis. 
Mano pašnekovas — Julius 
Pakalka. pasitraukęs iš Lietu
vos artėjant bolševikų okupa
cijai. Čia Julius dirbo fabrike, 
susitaupė pinigų. Jų neš
vaistė, aukojo kilniems dar
bams. Pasitinkant Lietuvos 
nepriklausomybės 50-metį, su
manė tą sukaktį pažymėti: 
kreipėsi į kompozitorių Julių 
Gaidelį ir poetą Stasį San
tvarą kad šie sukurtų kantatą 
„Partizanai". Honorarui auto
rius skyrė 1.000 dolerių, 
tačiau kantatai atlikti reikėjo 

kur kas didesnės sumos. Tada 
J. Pakalka įkeitė savo namą 
kaip garantą, kad pinigai bus 
sumokėti orkestrui, chorui, so
listams 1968 m. vasario 
16-ąją kantata su pasisekimu 
buvo atlikta Čikagos operos 
rūmuose. Visos išlaidos buvo 
padengtos. 

Vėliau J. Pakalka sumanė 
panašiai įamžinti Lietuvos 
partizanu motinas. 1969 m. jis 
kreipėsi į kompozitoriuj. Gai
delį ir poetą Joną Aistį, kad 
šie sukurtų kantatą partizanų 
motinoms. Honoraras — 1,000 
dolerių. Susirašinėjo su auto
riais. 1969 m. spalio 31 d. J. 
Aistis rašė užsakovui: „Mielas 
p. Pakalka. siunčiu jums 
prašytus pridėti eilėraščius. 
Gal jie ne visai patenkins 
Jūsų lūkesčius ir skonį, bet. 
deja. aš geriau nemokėjau 
Turiu pasakyti, kad įdėjau 
visą savo gerą valią ir visas 
mano galioje esančias pastan

gas..." Apie partizanų kovas 
poetas gerai žinojo. 1962 m. 
JAV pasirodė J. Aisčio reda
guotas partizanų dainų rin
kinys „Laisvės kovų dainos". 
Žymusis mūsų lyrikas rinki
nio įžangoje rašė: „Partizanai 
krauju ir dainomis rašė Lietu
vos istoriją..." Gal todėl kanta
tos librete atsirado tokios jau
trios, aistiškos eilutės: 

...Štai ir vėl, ir vėl ruduo 
mus lanko, 

Pučia vėjai, kaulus smelkia 
pagelai pikti, 

Nulapiję išretėjo krūmai 
tankūs, 

Kaip, sūnau, tu žvarbų šaltį 
alkanas kenti? 

O aš vis kiekvieną vakarą 
taip vėlų 

Minkštą patalą tau kloju 
rūpesčiu keistu 

Ir užmiegu jau tiktai lan
gams numėlus — 

Nesulaukus, nepamačius ne
rimu alpstu... 

(Iš J. Aisčio kantatos 
„Partizanų motina' mašin

raščio) 
Kompozitorius J. Gaidelis 

1970 m. rugsėjo 25 d. rašė: 
„Malonus p. Pakalka, paga
liau baigiau kantatą 'Partiza
nų motiną'. Šią kantatą gali
ma vadinti Oratorija, kadangi 
ji yra platesnės apimties nei 
paprasta kantata, t.y. turiniu 
ir ilgumu ji išeina iš kanta
tos rėmų". Amerikos lietuvių 
dienraštis „Draugas" (1970-
03-21) straipsnyje „Eilinis fa
briko darbininkas, bet neeili
nis aukotojas" rašė: „Visos 
mūsų pastangos nepriklauso
mai Lietuvai atstatyti, lietu
viškai kultūrai remti, skatinti, 
ugdyti ir laisvės netekusiems 
lietuviams medžiagiškai pa
dėti remiasi geraširdžių lietu
vių aukomis. Aukotojų gran
dinė ilga ir margaspalvė. Au-

'koja daktarai, inžinieriai, 
verslininkai, organizacijos, ki
ti profesionalai ir eiliniai dar
bininkai. Šioje dosniųjų auko
tojų grandinėje įrašytas ir 
neeilinio aukotojo vilniečio Ju
liaus Pakalkos vardas..." 

Parašyta, bet nepastatyta, 
kantata išgulėjo J. Pakalkos 
stalčiuje iki nepriklausomybės 
atgavimo. Prieš keletą metų 
jis ją atsiuntė į Lietuvą, kad 
būtų atlikta nepriklausomoje 
tėvynėje. (Pirminis kantatos 
pavadinimas „Kovotojų moti
na" buvo poeto pakeistas į 
„Partizanų motiną" — A. P.). 
Deja, kantatai pastatyti nebu
vo pinigų. Grįžę iš gastrolių 
mes, „Girių aido" dainininkai, 
ėmėmės iniciatyvos. Kadangi 
šie metai jubiliejiniai (1949 m. 
vasario 16 d. partizanų vadų 
suvažiavime buvo paskelbta 
Lietuvos laisvės kovos sąjū
džio deklaracija), mūsų inicia
tyvą parėmė krašto apsaugos 
viceministras E. Simanaitis. 
Kai šių eilučių autorius pa
skambino į Kultūros ministe
riją, norėdamas sužinoti apie 
„Partizanų motinos" pasta
tymą, išgirdo: „Kviečiame į 
kantatos premjerą š.m. ge
gužes 23 d.". 

Šiais metais poetui Jonui 
Aisčiui būtų sukakę 95 metai. 
Tikimasi iš Vašingtono par
vežti palaikus. Jau seniai Poe
to laukia Rumšiškių kapinės 
ant Kauno marių kranto. Po 
mūsų koncerto Vašingtone 
kalbėjausi su poeto žmona Al
dona Aistiene. Aš jai papasa
kojau, kaip J. Aisčio muziejus 
Rumšiškėse saugo Poeto atmi
nimą, kokie ten vyksta rengi
niai, kad beveik kiekviename 
mokyklos vadovėlyje užtiksi jo 
eilių, jis mylimas, deklamuoja
mas. Susijaudinusi Aldona 
sakė: „Labai džiaugiuosi, kad 
Aistis gyvas Lietuvoje... Mano 
didžiausia svajonė — kuo grei
čiau įvykdyti Jono valią: par-

Kauno technologijos universitetui (KTU) Kinijos vyriausybe padovanojo skaitmeninę dviejų tūkstančių numerių 
telefoninę stotį. Eltos nuotr. 

GAUSIAUSIA KAUNO TECHNOLOGIJOS 
UNIVERSITETO SPECIALISTŲ LAIDA 

Senojoje Kauno technologi
jos universiteto auloje, kur 
tuometiniame Lietuvos uni
versitete 1925-siais metais 
įteikti pirmieji šalyje trys inži
nierių diplomai, birželio 23 d. 
įvyko šiemetinių KTU absol
ventų pagerbimo iškilmės. 
Pasveikinęs absolventus ir jų 
artimuosius su šia švente, 
KTU prorektorius prof. Alek
sandras Targamadzė informa
vo, jog šįmet Kauno technolo
gijos universitetas parengė 
gausiausią laidą — du tūks
tančius septynis šimtus ketu
riolika specialistų. 150 jaunų
jų absolventų studijas baigė 
su pagyrimu. Tarp šiemetinių 
absolventų — 88-tūkstantasis 
Universiteto auklėtinis. Šioje 
laidoje 1,555 bakalaurai, 490 
diplomuotų inžinierių ir 669 

magistrai. Ypač gausios Vady
bos, Informatikos bei Dizaino 
ir technologijų fakultetų lai
dos. Įdomi naujovė — Univer
siteto Užsienio kalbų centre 
paruošta pirmoji technikos 
kalbos vertėjų grupė. Be to, 
pirmą kartą aukštojo mokslo 
baigimo diplomai įteikti KTU 
Panevėžio filiale. 

„Savo sugebėjimus ir ryžtą 
skirkite Lietuvai jos gerovei", 
— linkėjo Lietuvos Respubli
kos prezidento padėjėjas dr. 
Remigijus Gaška. Absolventus 
sveikino KTU rektorius prof. 
Kęstutis Kriščiūnas, Seimo 
pirmininko pavaduotojas prof. 
Felik«as Palubinskas, Kauno 
apskrities viršininko pavaduo
tojas Alfredas Savičius ir kiti 
svečiai. 
Technologijos universiteto, bet 

JAV LIETUVIŲ DOVANA STUDENTAMS 

Materialinės paramos iš 
JAV lietuvių sulaukė Kauno 
akademinis jaunimas. Birželio 
21 d. užjūrio intelektualų var
dinės stipendijos Kauno tech
nologijos universiteto (KTU) 
iškilmingame rektorato posė
dyje įteiktos grupei gerai be
simokančių kūrybiškiausių 
studentų, magistrantų ir dok
torantų. 

2,500 Lt Romualdo ir Nijolės 
Kašubų vardinė premija (sti
pendija) paskirta KTU Mecha
nikos fakulteto doktorantui 
Vytautui Daniulaičiui. Tai pir
moji kasmetinė šios aukšto
sios mokyklos garbės daktaro 
JAV Šiaurės Illinois universi
teto Inžinerijos ir inžinerijos 
technologijos fakulteto dekano 
prof. Romualdo Kašubos ir jo 
žmonos Nijolės įsteigta premi
ja studijuojantiems KTU me
chanikos inžineriją už pasieki
mus moksliniame darbe ar 
studijose. V. Daniulaičiui ją ir 
diplomą įteikė Seimo narys 
Kazimieras Šavinis. 

Kauno technologijos univer
siteto akademinėje bendruo
menėje puoselėjimas žymaus 
išeivijos lietuvio, Čikagoje gy
venusio mokslo mecenato dak
taro Konstantino Savicko at
minimas. Minėtas JAV lietu
vis po 167,000 dolerių yra pa
aukojęs dviems Kauno aukš
tosioms mokykloms — Tech
nologijos ir Vytauto Didžiojo 
vežti palaikus į tėviškę. Jis 
visuomet gyveno su Lietuva, 
verkiančia, kenčiančia, kovo
jančia..." 

O sūnau, sūnaitėli, sūneli 
mieliausias, 

Aš tau kruviną, purviną vei
dą nuplausiu... 

Atėjūnai pikti 
Tebūnie prakeikti... 

Antanas Paulavičius 
„Voruta", 1999 m., Nr. 20 

universitetams. Iš stambaus 
jo palikimo KTU nupirkta ne
mažai prestižinių knygų, 
įrengta viena geriausių Kaune 
skaitykla, įsteigtos vardinės 
stipendijos. Šįkart po 1,000 
litų K. Savicko stipendijos 
įteiktos KTU Fundamentalių
jų mokslų fakulteto doktoran
tui Ryčiui Dargiui bei Teleko
munikacijų ir elektronikos fa
kulteto studentui Nikolajui 
Larionovui. 

Net 16 pretendentų dalyva
vo konkurse užjūrio mecenatų 
stipendijoms gauti. JAV lietu
vių stipendijų skyrimo komite
tas materialinę paskatą su
teikė keturiems pretenden
tams — informavo universite
to Studentų reikalų direkto
rius doc. Linas Puodžiukynas. 

1,000 Lt JAV Vakarų Penn-
sylvanijos Lietuvių Bendruo
menės (pirm. B. S. Burdulis) 
stipendiją pelnė būsimasis Di
zaino specialistas Robertas 
Staniulis. 

„Miela, kad mūsų tautoje 
yra asmenybių, kurios pra
noksta laikmetį. Tokie tau
tiečiai nemažą savo santaupų 
dalį bei dėmesį skirdami tėvy
nės jaunimui, čia gražiai įsi
amžina", — kalbėdamas apie 
KTU rėmėjus sakė universi
teto rektorius prof. Kęstutis 
Kriščiūnas. 

Suprasdami jaunųjų lietu
vaičių nelengvą ekonominę 
padėtį, JAV lietuviai ištiesia 
paramos ranką. To puikus pa
vyzdys — JAV Columbia uni
versiteto profesorius Rimas 
Vaičaitis. Šis KTU Garbės 
daktaras savo tėvų gimtinės 
jaunimui skiria ne tik savo 
santaupų dalį. Jis organizuoja 
ir visapusiškai skatina plačią 
mecenavimo veiklą. Tad jo 
pastangomis amerikiečiai la
biau pradėjo remti ne tik 

ir kitų Lietuvos aukštųjų mo
kyklų: Vytauto Didžiojo, Vil
niaus ir Gedimino technikos 
universitetų akademinį jau
nimą. Pasak mecenato ir už
sienio rėmėjų organizatoriaus 
prof. R. Vaičaičio, Lietuvos 
ekonominę, kultūrinę ir de
mokratinę ateitį nulems lietu
vių tautos aukštojo mokslo ly
gis. Išeivijos lietuviai supran
ta tai ir stengiasi Lietuvos 
universitetams suteikti moks
linę bei ekonominę paramą. 
Pagrindinė finansinė labdara 
Lietuvos universitetams ir 
studentams teikiama per JAV 
įkurtą Tautos fondą, Lietuvių 
fondą ir kitus fondus bei as
menis, kurie tiesiogiai remia 
stipendijomis lietuvaičius, stu
dijuojančius gimtinėje ir už
sienio universitetuose. 

Vilius Misevičius 
KTU Visuomenės 

informavimo skyriaus 
vedėjas 

4 LAISVE" FONDO 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

J laisvę" fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti vėl kviečia vi
sus besidominčius į tradicinę 
studijų savaitę. Jos tema — 
„Bendruomenė Lietuvoje: isto
rinė patirtis ir perspektyvos". 
Aštuntoji studijų savaitė vyks 
Anykščiuose nuo birželio 23 
iki birželio 27 dienos. 

4 laisvę" fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti buvo įregist
ruotas 1961 metais Jungtinė
se Amerikos Valstijose. Fondo 
skyrius Lietuvoje veikia nuo 
1990 metų. „Į laisvę" fondas 
leidžia knygas, organizuoja 
įvairius Lietuvos ir užsienio 
lietuvių kultūrinius renginius. 
Svarbiausias jų — metinės 
studijų savaitės Lietuvoje, tę
siančios turiningą, išeivijoje 
susiklosčiusią, tradiciją. Stu
dijų savaitės jau vyko Vilniuje 
ir Nidoje, Birštone, Mastai
čiuose, Kaune, Telšiuose, Jur
barke, Druskininkuose. 

Aštuntojoje studijų savaitė
je, kuri vyks Anykščiuose, lau
kiama svečių iŠ JAV, Kana
dos, Pietų Amerikos, Vokieti
jos, Švedijos. 

Pirmąją dieną, trečiadienį, 
numatytas J laisvę" fondo pir
mininko Kazio Ambrazaičio 
(JAV, Čikaga) pranešimas 
„Birelio sukilimo istorinis pa
likimas". 

Rytiniame ketvirtadienio po
sėdyje paskaitą ^Kritinė istori
ja ir 1941 m. sukilimas" žada 
skaityti profesorius Kęstutis 
Skrupskelis (JAV, South Ca-
rolina). Popietiniame posėdyje 
numatyta profesoriaus Ro
mualdo Grigo (Vilnius) pas
kaita „Modernus pasaulis ir 
bendruomeniškumo proble
mos" bei Sauliaus Nefo 
(Anykščiai) — „Bendruome
niškumo suvokimas Lietuvo
je". 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME PIGIAUSIAS SKRYDŽIŲ KAINAS 

ĮVILNIŲ 
IŠ JVAIRIŲ JAV MIESTŲ! 

Taip pat turime specialias kainas 
iš VILNIAUS į 

Boston 
Chlcago 
Detroit 
Los Angeles 
Mianti 
Newark 
SanFrancisco 
Seattle 
Toronto 

$625 
$575 
$785 
$925 
$806 
$575 
$875 
$725 
$675 Prie bilietų kainos 

reikia pridėti mokesčius. 
* * * * * 

Grupinės k e l i o n ė s 1999 met a i s 
Taste of Lithuania 10 dienų — rugpjūčio 6-15 d; 
Discover Lithuania 14 dienų — liepos 2 -15 d. 
Imperial Capitals 11 dienų — rugsėjo 13 - 23 d. 
Nativity BVM Tour Lithuania-Roma 13 dienų rug
sėjo 20 - spalio 2 d. 

* * * * * 
Dėl bilietų užsakymo, 1999 metų ATS lankstinuko 

ir kitos informacijos, prašome kreiptis \ 
mOsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

A m e r i c a n T r a v e l S e r v i c e 
9 4 3 9 S .Kedz ie , E v e r g r e e n P a r k , IL 60805-2325 

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

E-MAIL: ATSVIj@worldnet.att .net 
Web: www.americantravelservice.com 

400-SIS „VORUTOS" SAVAITRAŠČIO 
NUMERIS 

1999 m. birželio 5 d. Vilniu
je buvo išleistas 400-sis „Voru
tos" laikraščio numeris. O kas 
gi ta „Voruta", daugelis pa
klaus. Tokiems reikia atsaky
ti, kad tai yra Lietuvos istori
jos savaitraštis, išeinantis nuo 
1989 m. rudens. 

Sukaktuviniame (400-ame) 
numeryje apie šį leidinį jo 
steigėjas ir vyr. redaktorius 
Juozas Vercinkevičius taip 
rašo: 

„'Vorutos'" laikraštis atsira
do Lietuvos valstybes atkūri
mo priešaušryje, kartu su Są
jūdžio spauda ir su galinguoju 
Lietuvos Sąjūdžiu. Nors ir 
praėjo dešimtmetis nuo pir
mojo 'Vorutos' numerio, ta
čiau dar anksti viską nagri
nėti ir aiškintis, kaip atsirado 
laikraštis, nors tam jau yra 
skirtas žurnalistės Neringos 
Gaidytės diplominis darbas. 
Bet gi negalima nepaminėti 
akademiko Zigmo Zinkevi
čiaus ir prof. Edvardo Guda
vičiaus, kurių patarimai turė
jo lemiamos įtakos mano ap
sisprendimui laikraštį pava
dinti būtent "Vorutos' vardu". 

Toliau J. Vercinkevičius tei
gia, kad šis laikraštis ir dabar 

Penktadienį ketinama pas
kirti žiniasklaidos proble
moms. Paskaitą „Lietuvos ži
niasklaidos ribos" skaitys Va
lentinas Mite (Vilnius-Praha, 
„Laisvosios Europos" radijas). 
Vyks simpoziumas „Žinias-
klaida ir jaunimo bendruome
nes vertybės". 

Numatyta ir kultūrinė pro
grama — ekskursijos, klojimo 
teatro spektaklis, poezijos va
karas. (Elta) 

tebėra vieninteliu Lietuvos is
torijos savaitraščiu, kurio 
bendradarbiai populiarina 
svarbiausius ir įdomiausius 
Lietuvos istorijos momentus. 
„Tai, žinoma, pagirtina, nes 
dėl sunkių lietuvių tautos eg
zistencijos sąlygų mūsų isto
rinės atminties gaivinimas 
tam tikrais istorijos laikotar
piais tiesiog b\»vo neįmano
mas, jis buvo persekiojamas ir 
niekinamas", — sako vyr. re
daktorius. 

Čia taip pat pažymima, jog 
„Voruta" lieka ištikima prieš 
dešimtmetį savo pasirinktam 
keliui: Lietuvos istorija nuo 
seniausių laikų iki mūsų die
nų, „Vorutos" kalendorius, 
Lietuvos Bažnyčios, Lietuvių 
etninių žemių, Mažosios Lie
tuvos, Suvalkų-Seinų ir Puns
ko krašto istorija, lietuvių 
švietimas ir tautinė savimonė. 

J. Vercinkevičius pamini, 
kad prie „Vorutos" leidimo 
prisidėjo lietuvių visuomeni
nės organizacijos, jų tarpe ir 
išeivijoje esančios įstaigos ar 
sambūriai - Lietuvių katalikų 
religinė šalpa, Tautos fondas, 
Lietuvių fondas, Kanados Lie
tuvių fondas, Vilniaus krašto 
lietuvių sąjunga. 

„Vorutą" remia bei prenu
meruoja nemaža tautiečių Š. 
Amerikoje. Su tūkstančio do
lerių parama neseniai atėjo ir 
mūsų spaudos veteranas ir 
įvairių projektų mecenatas 
prel. dr. Juozas Prunskis. 

Šio įdomaus savaitraščio 
prenumerata užsienyje nėra 
brangi — metams oro paštu 
kainuoja 50 dol. Galima siųsti 
asmeninius čekius „Vorutos" 
adresu: A. Jakšto 9, MTP, Vil
nius 2600, Lithuania. 

E. Sulaitis 

wruta 
Si i Tiejybė* iventt Gcrvč&oote 

^htr iy* 

2 v fjg. 
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SAULES LAIKRODIS ANT 
PARNIDŽIO NIDOJE 

DR. LIBERTAS KLIMKA 

Nida... Virpantis oras ant 
saulės kopų gūbrių, svaigus 
vasarvidžio pušynų kvapas, iš 
pamario atsklindanti drėgna 
juogdalkshių gaiva, vakario 
vėjo sūrumas ant lūpų.. Visa 
tai — gražiausia atostogų vi
zija! Atvyksti į Kuršių neriją 
ir pasijunti pakliuvęs į gam
tos stichijų glėbį: čia bangų 
šėlsmas, ir visų vėjų pagairė... 
Čia norisi nuolat sugrįžti ir 
būtinai užkopti ant Parnidžio 
kopos, nuo kurios atsiveria 
visos nerijos — nuostabaus 
gamtos įgeidžio — savitumas 
ir grožis. Žvilgsnis nuklysta į 
marių platybes, jūros tolu
mas; čia pat prie kopos priglu
dęs raudonstogis Nidos žvejų 
kaimelis. 

Prieš trejetą dešimtmečių 
Parnidžio kopai buvo uždėta 
betoninė „kepurė". Asfalto 
keliukas šią „kepurę" sujungė 
su pagrindiniu įvažiavimo į 
kurortą keliu. Visa tai buvo 
padaryta tam, kad kopos vir
šuje įrengtą-apžvalgos aikšte
lę būtų galima pasiekti ir ... 
sovietinės nomenklatūros juo
domis volgomis. 

Betonas ir asfaltas — 
šiurkštūs svetimkūniai gam
toje, o ypač unikalioje neri
joje. Tai akivaizdu, bet reikia 
pripažinti ir tą faktą, kad 
būtent ši „kepurė" išgelbėjo 
Parnidžio kopą nuo jos greito 
sunykimo, nes, gausėjant tu
ristų srautui, jos smėlis buvo 
pradedamas tiesiog išnešioti 
kojomis. Tokiu pat būdu 
Grobsto rage gerokai apnai
kinta buvo Vienišoji kopa. 

Grubi invazija į trapią kopų 
sanklodą ant Parnidžio kopos 
ilgą laiką badyte badė akis. 
Mąstant apie šios vietos rege
neraciją, gimė idėja čia įreng
ti Saulės laikrodį, tačiau su 
ta sąlyga, kad ant šios kopos 
bus mažiausiai kas nors kei
čiama — numatyta tik su
tvarkyti aikštelę ir tuo užg-

- laistyti gs mtai padarytą 
žaizdą, sušvelninti kontrastą 
tarp betono ir aplinkos. Sau
lės laikrodžio projektą sukūrė 
architektas Ričardas Krišta-
pavičius. Aš talkinau kaip se
nosios astronomijos specialis
tas, na, o meninę projekto 
dalį sukūrė skulptorius Klau
dijus Pūdymas. Saulės laikro
džio obeliskas pastatytas 
1995 m. kovo 11 d. Belieka 
užbaigti jo skalę, įrengti Mė
nulio aikštelę. 

Kodėl projekto autoriai 
manė, kad būtent Saulės 
laikrodis geriausiai įprasmin
tų šią vietą? Astronominiu 
požiūriu Parnidžio kopa — 
ideali i r vienintelė taip to
kiam laikrodžiui tinkama vie
ta Lietuvoje. Iš čia atsiveria 
absoliutus matematinis hori
zontas. Tik iš čia pamatysi, 
kaip Saulė pateka iš vandens 
ir į vandenį nugrimzta. Iš 

marių — į jūrą. Svarbu ir tai, 
kad čia su vėjo genamomis 
smiltimis prieš mus skeidžia-
si gamtos istorija. Taigi šis 
statinys įprasmina ne tik lai
ko tėkmę, bet ir gamtos sti
chijų — y6jo, smėlio ir van
dens dermę nerijoje. Šešėlis, 
kuris yra laikrodžio rodyklė, 
apibėganti kasdien savo ratą, 
krinta nuo įspūdingo obelis
ko, pastatyto aikštelės cen
tre. Tai šlifuoto gabro ak
mens trikampė skerspjūvyje 
vertikalė. Jos aukštis — 13,8 
metrų — diktuoja esamos 
aikštelės matmenys: trum
piausias šešėlis turi siekti 
skalės kraštą. Obelisko ak
muo atgabentas iš Karelijos 
skaldyklų. Pilkšva spalva ge
rai dera prie kopų augmeni
jos ir smėlio. Galima įžvelgti 
ir prasminį atitikmenį — lie
tuviui akmuo yra amžinybės 
simbolis, taigi jo panaudoji

mas laikrodyje pabrėžia gam
tos ciklų, diktuojamų dangaus 
šviesulių judėjimo, begalinį 
atsikartojimą. Gaila tik, kad 
nesugebėta 36 tonų akmens 
atsivežti ištisinio. Tam, kad 
būtų patogiau jį transportuo
ti, akmenį teko perpjauti į du 
gabalus. Tais laikais (1991m.) 
finansiškai sandėris buvo 
sėkmingas — už akmenį su
mokėta jau nuvertėjusiais 
rusiškais rubliais. 

Šis obeliskas yra gana 
ryžtingas architektūrinis ele
mentas. Parnidžio kopa jį 
iškelia į 53 metrų aukštį, be
veik aukščiausią nerijos 
tašką. Tačiau, žvelgiant nuo 
Urbo kalno, iš Nidos ar nuo 
burlaivio denio, Saulės laik
rodžio obeliskas vos įžiūri
mas, tarsi tik kokia užuomi
na, ženklas. Saulės laikrodžio 
trauka pastebima artėjant 
prie Parnidžio kopos papėdės. 
Iš čia jis j au suvokiamas kaip 
statinys. Kopiant į viršų, obe
liskas ima vis augti, kol vir
šija žmogaus mastelį ir tampa 
kosmine dangaus ir žemės 
jungtimi. O gal ir kokiu ar
chaišku reliktu, nes primena 
iš po smėlio atpustytą prieš
istorinės sengirės medžio ka
mieną. Tapybiškame, nuolat 
kintančiame nerijos peizaže 
vis kitokį įspūdį palieka ir 
laikrodžio obeliskas. Projek
tuojant sąmoningai vengta 
ryškesnių kokio nors stiliaus 
ar laikmečio bruožų, juo la
biau individualių autorystės 
paraiškų — tegu šį darbą 
„atlieka" pati saulė. Obelisko 
pleišto kampą nubrėžia jo 
šešėlis, krisdamas ant vienuo
liktosios ir pirmosios valandų 
atžymų. Obelisko viršūnė 
nupjauta taip, kad atitiktų 
kryptį į Siaurinę žvaigždę. 
Mėnesių ir valandų atžymo
mis aikštelę išbraižyti gali
ma pasekus kompiuteriu obe
lisko šešėlio kelionę kiekvieno 

DRAUGAS, 1999 m. birželio 26 d., šeštadienis 

Nida ir Parnidžio kopa (kairėje), nuo kurios prasideda ištisi smiltynai. 

Nidos sauMs laikrodyje iškalti tankiai: a. tradicini*} IvenCių ir fenologinių 
istttlniii simboliai ii runiikojo kalendoriaus; b. mėnesių ženklai, prade
dant balandžiu (U kairės), paimti ii T. Narbuto ir M. Gusevo aprašytos 
menulio kalendorines lazdos. 

mėnesio pradžioje bei per 
saulėgrįžas ir lygiadienius. 
Valandų ir pusvalandžių įrai-
žos bus iškaltos ant puslan
kiu iš po smėlio iškilusių ne
didelių pakopėlių, padengtų 
granito plokštėmis. Po vieną 
kiekvienam mėnesiui, ir dar 
keturios saulėgrįžoms ir ly
giadieniams. Puslankiai kas 
pakopėlė aukštėja lygiadienių 

link ir žemėja į saulėgrįžas. Il
giausias puslankis priklauso 
birželiui, du trumpučiai — 
gruodžiui ir sausiui. 

Atsistoję prie obelisko, prie
šais save regėsime iš karto vi
sų metų kalendoriaus piešinį 
— tėviškės padangėje nuolat 
pasikartojančių reiškinių at
spindį. Kar tu — ir bet kuriuo 
metų laiko dienos trukmę, 
padalytą į pusvalandžius, va
landas. Skaičiuojant atsiž
velgta į visus astronominius 
niuansus: šviesos spindulio 
lūžį atmosferoje, Saulės disko 

matmenis, magnetinio po
liaus nukrypimą nuo geogra
finio. Taigi granite bus iš
kaltas dangaus dienos švie
sulio amžinosios kelionės gra
fikas. Kiekviena skalės linija 
yra padiktuota gamtos ritmų; 
nėra nieko nereikalingo, jo
kių meninių išmonių. O pa
kopėlių geometrija primena 
vėjo atpustomų senkopių 
smėlio sluoksnis. 

Laiko tėkmė ant Parnidžio 
kopos jun tama tiesiog fiziš
kai. Matome, kaip per skalę 
nenumaldomai slenka obelis
ko šešėlis, o kiekvienas saulė
tekis ir saulėlydis, net vidur
dienis šioje aikštelėje — kos
minis įvykis. Čia pasijuntame 
gamtos misterijos dalyviais. 
Ypatingomis metų kalendo
rinėmis dienomis — per sau
lėgrįžas ir lygiadienius — tar
si senovės žyniai ir vaidilutės 
galime nustatyti pavasario, 
vasaros, rudens, žiemos astro
nominę pradžią. Imituojant 
paleoastronominių matavimų 
būdus, tai bus galima padary
ti stebint, kaip Saulė pate
ka ar nusileidžia nedidelių 
skulptūrinių figūrų, simboli
zuojančių šias metų dalis, 
kryptimi. 

Dar svarbu tai, kad Saulės 
laikrodis rodo tikrąjį vietinį 
laiką. Šešėlis kaskart poil
siautojams primins, kad žmo
gus yra gamtos kūdikis, pa
valdus jos ritmams. Jis jėgų ir 
atgaivos gali pasisemti tik iš 
gamtos. Nors per atostogas 
privalu gyventi taip, kaip lie
pia Saulė. 

Seni žmonės dar gerai pri
simena paprotį daugelį žemės 
ūkio darbų derinti su Mėnulio 
atmainomis. Pavyzdžiui, pa
mario žvejai pasakys, kad 
žuvys neršia per jaunatį, orų 
kaita taip pat priklauso: nuo 
menulio fazės ir kt. Mėnulio 
kalendoriaus reliktai ateina į 
mūsų etninę kultūrą iš labai 
seniai, gal net iš priešistori
nių laikų, akmens amžiuje gy
venusių žvejų ir medžiotojų 
bendruomenės patirties. Vie
ną iš jų stovyklaviečių archeo
logai yra aptikę ir ištyrinėję 
netoli Parnidžio kopos, slėny
je. Vėliau archaiškąjį kalen

dorių papildė ir žemdirbystės 
praktika — Mėnulio įtaka dir
vos syvų tekėjimui augalo 
skaidulomis tikrai yra labai 
didelė. O ar kam nors teko 
stebėti Mėnulio pilnatį virš 
marių nuo Parnidžio kopos 
viršūnės? Labiau čia tiktų ne 
žodis „stebėti", bet „išgyven
ti". Sidabrinis marių raibu
liavimas nepakartojamas! 
Projekte greta įrengtos Saulės 
laikrodžio aikštelės siūloma 
atskira aikštele Mėnuliui. J i 
būtų gerokai mažesnė už pa
grindinę — tiek kartų, kiek 
žemės skersmuo viršija Mė
nulio. Dvi spiralės, iškaltos 
granito paviršiuje, — dylan
čius ir augančios fazės, su
teiktų galimybę pažvelgti į 
laiko gelmę ir naktį. 

Saulės laikrodžio obeliskas ant Par
nidžio kopos. 

Aptarti laiko matavimo bū
dai nukopijuoti iš senovinių 
šešėlinių laikrodžių. Mūsų 
kultūros ir mokslo istorijoje 
Saulės laikrodžiai turi įdo
mias tradicijas. XVI-XVII am
žiais dažna iškilesnį pastatą 
Lietuvoje — pilį, bažnyčią, 
rūmus — puošė Saulės laikro
dis. Jis minimas ir K. Sirvy
do 1620 m žodyne. Saulės 
laikrodžių braižymas (horog-
rafija) rėmėsi teoriniu mok
slu, vadinamu gnomonika 
(gnomonas — tai strypas ar 
plokštelė, monumentaliuose 
— obeliskas, kurio šešėlis pa
rodo laiką Žodis kilęs iš grai
kiško „žinąs"),, Šį mokslą dės

tė žymiausi mūsų krašto filo
sofijos ir astronomijos profeso
riai Vilniaus, universitete bei 
kolegijose. Visumoje saulės 
laikrodžius praeityje projek
tuodavo išsilavinę žmonės 
savo artimųjų ir pažįstamų 
džiaugsmui Tai buvo savo
tiška intelektualinė pramoga. 

Laikrodžio skalės būdavo iš-
puošiamos herbais, linkėji
mais, lotyniškais išminties 
posakiais, papildomomis ska
lėmis, skirtoms valandoms 
pagal senovinius laiko skai
čiavimo būdus. Tai lietuviš
kosios gnomonikos ypatybės. 
Beje, Mėnulio skalės kitų 
kraštų šešėliniuose laikro
džiuose yra labai retas daly
kas. J a s sudėtinga apskai
čiuoti, t am reikia nemažai as 
tronominių žinių. Europoje 
senoji gnomonika dabar pri
keliama iš užmaršt ies. Sau
lės laikrodžiai vėl puošia par
kų alėjas, poilsiavietes. Pui
kiai jie dera ir prie modernio
sios architektūros, suteikda
mi pas ta tams dvasingumo, 
susiedami jį su aplinka. 

Projektuodami Saulės laik
rodį an t Parnidžio kopos, au
toriai turėjo išspręsti ir tokią 
problemą: kaip sužymėti aikš
telės pakopėles kalendoriniais 
ženklais? Buvo aišku, kad t a i 
turėtų būti lakoniški simbo
liai, a t i t inkantys viso laikro
džio stilistiką, tačiau k a r t u ir 
tokie, kad būtų supran tami 
visiems lankytojams be pa
aiškinimų, taigi išskir iantys 
tai , kas išties būdinga t a m 
t ikram metų laikui. Laimei, 
mūsų taut inės kultūros pavel
das išsaugojo šį bei tą iš se
nųjų kalendorių. Turime ap
rašytą Lietuvos didžiųjų kun i 
gaikščių laikų Mėnulio kalen
dorių, vadinamą Gedimino 
spektru bei dviejų runų ka
lendorių kopijas (saugomas 
Nacionaliniame muziejuje). 
Pirmasis įdomus gražiais ir 
akivaizdžiais mėnesių ženk
lais. J ie ir bus iškalti mėnesių 
pakopėlėse. O runų kalendo
riai — tai toks savitas kul tū
ros reiškinys, kad apie juos 
verta plačiau pakalbėti . 

Paslaptingasis runų raš tas 
— vienas seniausių Šiaurės 
Europoje, ats iradęs skandi
navų kraštuose vikingų epo
chos laikais. Šie rašmenys — 
tarsi kardo kirčiai. Sukūrė 
juos bebaimiai kar iauninkai 
ir jūrų keliautojai vikingai — 
„žuvėdai", medžio lentelėse 
rėždami graikiškas ar loty
niškas raides. Skiriamos dvi 
pagrindinės šio rašto modifi
kacijos: senoji ir naujoji. Pas
taroji vartota net iki XDC a. 
Runas pažinojo baltų vaka
riniai kaimynai gotai. Ant 
beržo tošies išbraižytų runų 
rašto pavyzdžių randama 
Novgorode, Pskove. Istorikai 
nėra vienos nuomonės, a r šis 
raštas buvo žinomas mūsų 
krašte. Galima manyti , kad 
kartu su skandinaviškaisiais 
svorio matais jį atvežė į Lie
tuvą šiaurės pirkliai. Epi te tas 
„paslaptingasis" runoms tin
ka keliais požiūriais. Šių r a š 
menų įrašams būdingas paki
lus tonas, poetinė leksika, 
dažnai vartojamos sakral ines 
formulės ir burtažodžiai. Kai 
kurios runos reiškia a t sk i ras 
svarbias sąvokas, pavyzdžiui, 
„garbė, pinigai žirgas, ąžuo
las". Jos grupuojamos savo
tiškomis „giminėmis" Kūniš
koji abėcėlė vadinama ,futar-
chu". Runų rašto naudojimo 

istorijoje dar daugiau neaiš
kių dalykų. Nesuprantama, 
kodėl jis netobulėjo, o prie
šingai — vis tolo nuo foneti
kos, vis mažėjo ženklų skai
čius. Kai runas išstūmė loty
niškieji rašmenys, jos tapo 
Švedijos valstiečių žymenimis 
ir liaudiškojo kalendoriaus 
ženklais. Jų tradicija pasiro
dė esanti labai gyvybinga. 
Runų kalendorių būna ne tik 
Skandinavijoje, bet ir Angli
joje, Baltijos jūros salose, Es-

: tijoje. Ir dar toks sutapimas: 
latviškai „runat" reiškia 
„kalbėti". 

Vilnietiškieji runų kalendo
riai yra skirtingi, nepanašūs 
vieni į kitus. Vienas iš jų — 
keturbr iaunė lazda, su gra
žiai išdrožta rankena. Na. to
kia, kaip astronomo iš Ažuo-
žerių kaimo — Šmukštaro. 
A. Vienuolis aprašė tai, ką ži
nojo iš vaikystės. Dviejuose 
lazdos šonuose išraižyta po 
dvi eilutes rašmenų, o kituose 
dviejuose — piktogramos, 
išreiškiančios šventes arba 
sezoninius gamtos reiškinius 
bei su jais susijusius darbus. 
Vienoje lazdos pusėje — vasa
ra , kitoje — žiema. Įrėmintoje 
eilutėje rašmenys kartojasi 
kas septyni — tai savaitės 
dienos; iš viso metuose yra 
365-ios. Tiek pat jų rasime ir 
k i tame kalendoriuje — nedi
delėje devynių medinių lapų 
knygelėje. Bėgant dienoms 
knygelės lapus verčiame vie
ną po kito iki paskutiniojo, po 
to knygelę apsukame ir lapas 
po lapo grįžtame atgal į pra
džią. Knygelės pabaigoje yra 
dvi lentelės, padedančios su
pras t i kalendoriaus „gudry
bes". Čia taip pat pažymėta 
pagaminimo data — 1638 ba
landžio mėnuo. 

Runų kalendoriai yra am
žini, t inkantys bet kuriems 
metams. Lentelės įgalina nus
tatyt i tuos ženklus, kurie 
šiais einamaisiais metais 
reikš, ta rkime, pirmadienį ir 
Mėnulio pilnatį. Runų kalen
doriai mėnesių simbolių netu
ri . Įsidėmėtina tai, kad dar vi
sai neseniai kaime laiką buvo 
įprasta skaičiuoti tarpais nuo 
vienų švenčių iki kitų arba 
svarbesniųjų žemės ūkio dar
bų t rukmę. Todėl itin reikš
minga yra vidurinioji medinio 
lapo dalis, kur simboliais pa
žymėtos ypatingesnės dienos, 
šventės. Jų gana daug, pavyz
džiui, pavasarį ir vasarą be
veik kas trečia ketvirta diena 
vis kuo nors išskirtinė. Pik
togramose dažnai pavaizduo
ta krikščioniškųjų šventųjų 

atributika; štai šv. Petro ir 
Povilo dieną žymi raktas ir 
popiežiaus tiara; šv. Mykolo 
dieną — svarstykles geriems 
ir blogiems darbams bei trimi
tas, šv. Klemenso dieną — in
karas; sv. Mergelės Marijos 
šventes — lelijos žiedas. Yra 
ženklų, sietinų su fenologi
niais reiškiniais: žuvų nerštu 
augalų sužaliavimu, rugių žy
dėjimu ir 1.1. Šie atitinka 
mūsų krašto gamtos ciklus. 
Be to, jų menine išraiška arti
ma lietuvių tautodailei. Iš
siaiškinus, kad kalendoriai 
sudaryti pagal reformuota 
1582 m. popiežiaus Griga
liaus sistemą, kuri buvo labai 
greit priimta mūsų krašte, 
galima teigti, kad kalendo
riaus kilmė yra vietine. Tik 
prototipas ir runų ženklai — 
skoliniai iš skandinaviškųjų 
kraštų. Taigi šie kalendoriai 
yra įdomūs tiek astronomi
niu, tiek etninės kultūros 
požiūriu. Kartu jie pasakoja 
apie kitados buvusius mūsų 
krašto plačius prekybinių, 
kultūrinių mainų ryšius su 
kaimyninėmis Baltijos jūros 
pakrantėse gyvenusiomis tau
tomis. Dažną barzdočių vikin
gų lankymąsi nerijoje ir Kur
šmarėse mena iki šiol išlikę 
skandinaviškos kilmės seklių, 
kranto juostos darinių pava
dinimai. Runų ženklų panau
dojimas Saulės laikrodžio 
obelisko dekorui yra aliuzija į 
kultūros atmintį. Iškalti obe
lisko plokštumose, jie prime
na mūs>ų pajūrio sudėtingą 
praeitį, įvairiaspalve kultūri
nes sanklodas ir Tradicijas. 
Įrėžti akmenyje amžiams, 
kaip tautos atmintyje: lietaus 
prausiami, saules glamonė
jami, smėlio svidinami... 

Nidos Saulės laikrodis pra
tęsia ir baltų genčių senosios 
astronomijos tradicijas. Ana
logiškais Saules laikrodžio 
principais buvo statomos pir
mosios Lietuvoje astronomi
nės stebyklos. skirtos kalen
doriniams matavimams. Ar
cheologai vieną iš jų nuodug
niai ištyrinėjo: XIV-XV a. 
pradžioje ji buvo įrengta ant 
Birutės kalno Palangoje. 
Įrenginį sudarė vienuolikos 
stulpelių ratas ant smėlio py
limo. Saulei tekant nusidrie
kę jo šešėliai tarsi sujungda
vo poromis kuriuos nors iš 
stulpelių, tokių būdu pažymė
dami išskirtines darbų ar 
švenčių dienas. Tikėtina, kad 
stulpeliai galėjo turėti tų die
vybių, kurių garbei ir skirtos 
metų šventės, pavidalą. 

Kva Ljihutvtf 14 akio ..Runų ::-i-t.i-' 
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Vasaros skrydžiai į 

VILNIŲ 
Finnair ir kitomis oro linijomis 

žemiausiomis kainomis iš New York, 
Chicago ir iš visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40 -24 235 St. 

D O U G L A S T O N , NY 11363 

TEL 718-423-6161 
800-778-9847 

FAX 718-423-3979 

A M E R I C H j V T p S B / - Į O & R O A D , I N C . 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-167-0700. 

VASAROS KAINOS 
. ten ir atgal įvienąpusę 

Ryga $728 $572 

Kijevas $860 $561 

Lvovas $890 $581 

Minskas *M 
Vilnius 

Maskva 

St Peterburgas $855 

$581 

$581 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000 N Ĵ ELWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

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

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

5058 S. ARCHER AVE, 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 7734388888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO.IL 60638 
TEL. 773-788.1000. 

NILES OFFICE 
9509NMILWAUKEE 

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

^%%»*>6mo£ 

Email: VYTTOURS ©EARTHUNK.net 
VVEBSITE: WWW.VYTISTOUftS.COM 

Vcttonuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAO, Wnxcr«T SPRINGS, ILUUOIS TEL 708.839.1000 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

B&D ENTERPRISES 
Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai: stogai, "skfing", 
lietvarradžiai.medniaibaBcooai, 
"porchet" ir "deda*; marinimas, 
"tuok pointing", namų ir garažų 
remontas. Skambinti Kazimierui, 
M. 630-243-6424. 

ATTENTKJN IMMIGRANTS! 
Cartada is accapting applicants for 

Permanant Residence! 

For rree tnformation caiv 
1-773-282-9500 

OTS coocantratmg in HnmigrMion to CanaOa 
www. radaus* com 

35 iki 40 svečių 

U iTlln.... txwmmwcivsfn 

40 iki 60 svečių 

t l I O l 1 0 0 U 
60 iki 100 svečių 

malonus 
aptarnavimas 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

MKCBCCU 

tŽS iki 175 svečių 

325 Iri 550 svečių 

to LITHUANIA 
from $0.29 per/min 

Great rates to the ręst of tne wortd - any day, any time. 
^—•> For tnformation call Long Distance Post 

WrWW. M f>Oft. COIT* 1-M0-449-0445 

Išvežame šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 
Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus ir statome naujus 
namus. TeL 708-749-1922. wii7 

Vacant lot for sale 83 Ct. & 87 
St., Hickory Hills; 5-6 units; 
multi-apartment property, good 
location. Call after 6 pm. eve-
ry day, tel. 630-983-8309. *m 

Perkase ••t—iobiį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KatikatvykotįJAV 

NearaUoM! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo šiandien! 

(630)267 2748 

•£» S-AO ALLiANC* 

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

No onę makes round-

trip travel to Littiuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius wtth 

just one hassle-free conrtection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m. 

departure gtves you a retoeed mom-

mg arrival for busmess or pleasure. 

When you're ready to retum, youll 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Eccnorny Oass, you can be 

sure our servtce wMI be \worid-ciass, 

and wrtl allow you to arnve rested and 

refreshed - att for a reasonable fare. 

Find out what a world of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

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

mation and special offers, visit 

our website at wvnw.flysas.com. 

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

MM 

FulI time Jatdtorlai belp needed 
asap. 100 miles outside of Chicago, 
mušt relocate. Need documents and 
car. Some English helpful. Call 
847-274-4346 after 8:00 pm. «m 

Reikalingi šiek tiek angliškai 
kalbantys vyrai dirbti auto 
plovykloje. Skambinti Algi
mantui 6 v.v. - 9 v.v. 

TeL 708-485-1676: 

ftflht # 
SK946 
SK744 
SK743 
S*<M3 

rTOlfl 

Otcago 
StocWwtm 
#*HlB 
Cflpenhaoer 

to 
SfcDknOin 

VMuS 
Ojfitft^jfn 
CMogo 

Oepsrejra 
4:30 pm 
* 2 0 a m * l 
12:45 pm 
3:40 pm 

Tbnt Arrtvat Tima 
7:40 am *1 
K » 0 a m * l 
215 pm 
5:40 pm 

Only 4 condos left within 
walking distance of 

Lith. Worid Center, Jewel, 
Walgreeo, etc. 

Staru at $125,900. 
Open Stmdayi 12-4p.m. 

or by appointmcnt. One blk. 
Eaat of State St on 127 St. 

TeL«30-257-3305 

Needed houeekeeper with com-
panion duties.. Mušt have refe-
rences, speak some English. Full 
time. live m, good home. 
Tel. 773-561-7895. Answer in 
English. «-» 

UžpUdome apSaldymą 
automobiliams. Skambinti 

tel. 708439-8447. 
Kviesti Algį. 

*ntr> 

• 

MARQUFTTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 VV. 63 S i 
Tel. 773-776-8998 

Kokybiškai atliekame m a l u ir 
didelius namą vidaus darbiu: 
dedame gipso sieneles, dalome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
VTadni, tel 630-243-9385 

Dėmesio! Dažau butas, 
atlieku visokius namų pataisymus, 
greitai, sąžiningai, kokybiikai. 
Geros rekomendacijos. Skambinti: 
706-656-4599. 

Mta> Pigiai paidaodaiae 
kerimai, renontoojame po avarijų; atsta-
tornc MMo.fconffrtja. ažsakoaae dalis jc-
ri—u Mm vrtfiMT aaĮgaua, 

•anaaai ai—i at Jmammm. 

ReikaHngl sunkvežimio 
vairuotojai, turintys A-CDL-H 

vairuotojo teises. 
Skambinu telefonu d 708-220-

4797, v. 708-857-8394, 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MnrMGtmJ0.tUJyUovSK4t& 
IR GYVYBES DRAUD64AS. 

AgtrtMFiw*Zapc*sirO«.Mgr Aukso 
S. Kana kata Raiuvttkai. 

FRANKZAPOU8 
32061/2 Weat»6th Street 

TeL (708) 4244664 
{773)561-6964 

C ONSIRUt 1ION 
Stataus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sktngs*, 

*soffits\ *decks", "gutters', plokšti 
ir "ahingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
Į Skeneris, tat 830-241-1912.4 

apiUdomaa 4 kamb. 
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 

$355 į mėn. + „security" 
TeL 773-778-1451 

SIŪLOME DARBUS! 
GaH. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreipus; 

ALLCARE 

TeL 773-736-7900 

PAR0AVMASIR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

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

HOV1NG 
Ilgametis profesionalus Kraustymas 

prieinamorna kainomis. 
DraurJmas garantuotas. 
GEDIMNAS 
773- 925-4331 

CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, .plurnbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G. L. OuaUty Body Shop 
AettOMbUei 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti j Lietuvą 

Skambinkite 815-723-7650. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais i vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
tcL 708-652-2110. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A**., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

L 
BAKE 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-444-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO teima MieMgan valatųoja 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina suriua. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: šeriai be priedu, b« draskos, tūriai su 
kmynais, au .chivea*. Pašto, tu krapais, su eesnaku ir 
svogūnais ir Feta šoriai. Situos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, .dali* skyriuje. Galite •J^tDUUl/J' 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 "^ ~ 
arba per world wide web: 
www.andruliaeheeM .oom _ 

Mdejm Fann CMM Ottry, Inc. 
42K MftrMn. Fooala*, M 4*410 

GREIT PARDUODA 

Rt7MAX 
REALT0RS 

offc (771) S86-S9S9 
home (708) 425-7160 
paoer (708) 886-4919 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas tr sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart jg 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bu. 773-585*100 Fagcr 3lI-3«*-03O7 
Fax773-585-3«»7 

Accent 
Homefindors 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Hanois 60453 

dnses (708) 423-0111 
Vok»MBa(708)Z»3374 
Fax (708) 423-9235 

gar (312) 707-6120 
Rts. 708-423-0443 M K 

ASTA T.MIKUNAS 
Profestortaaai ir sąžiningai patarnauja 

įvainų nuoaavytių pirtunie ir pardavime 
miaata tr priamteačiuo— 

VIDAS POŠKUS 
ISMK'HOME CENTER 

Marketing Consultarrt 
Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; u ' ' 

• ,46reclosure" ir .Jiandyman-spe-
cial" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

patam ar parduodam aoMarybes. kreipkitės 

COLOUJGU. 
B A N K U R a 

na»Tw.ma*a 
AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Sherman A ve 
Evanston. IL 60201 
Business (847) 864-2600 
Fax (847) 475-5567 
Vacemiri 
(847)465-4397 
F.-mail 

Greitas, 
profemonalua 
ir sąžiningas 
patarnavimą* akubilius0aol.com 

/ • V L A _ KMeCtKREALTOflS 
VJnnLajJ— 7922 s pmasiu FM 

* * * * * * ^ 1 - 4365 SJVrehw Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 - -

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Marytjr, Ji 
profesionaliai, sąžiningai »fa<(̂ ie-
niškai patarnaut. |kainavl-nas 
voltui. * ' 

t^į (IMFOHMACUAJ 

Jai turite probiernų perkant ar 
parrJuodant rteldrrojarną turtą, 
gaunant paskolą narrtul ar butui 
rjfcrkn, norite iaaiuomoti butą ar 
namą, kreipkJtee [-. 

FIRST RATE 
REAL ESTATE 
AUŠRA PADAUNO 
4545 W 671h Street 
Cntcago, IL 60829 
Tat. 773-767-2400 

r̂  m 
Siūlomas darbas vyrui savait
galiais prižiūrėti senelį Reikalingas 
auto ir anglų kalba Tel. 1-414-537-
4299 Skambinti tarp 10 vr ir6v v 
ir kviesti Andy. to 

mammmmmmĖĖĖĖmWmĖĖĖĖtĖtm 

http://WWW.VYTISTOUftS.COM
file:///worid-ciass
http://wvnw.flysas.com
http://www.andruliaeheeM
http://akubilius0aol.com


„Draugo" gimtadienio proga 
Šių metų liepos mėnesį „Drau

gas" Švenčia 90-ties metų su
kaktį. Nuo pat pirmo numerio 
„Draugas* siekė ir tebesiekia 
vienyti lietuvius iaehdjoje, kad 
jie gyventų išeivijos tautiniais 
reikalais ir savo tautos 
rūpesčiais. Per tuos 90 metų 
keitėsi „Draugo" skaitytojai, 
bendradarbiai bei darbuotojai. 
U pagrindų pasikeitė ir laik
raščio leidėjai, Katalikų spau
dos draugya. 

Švęsdamas savo 90-ties metų 
gimtadieni, dienraštis „Drau
gas" yra pssssJrss tokio 
amžiaus, kad gali žvelgti su pa
sididžiavimu į praeiti, su vilti
mi—į ateiti. Tačiau dabar, 

sparčiai mažėjant prenumerato
rių skaičiui, Katalikų spaudos 
draugų* nori nustatyri tolimes
nes rKenrasrio gaires. Šios an
ketos tikslas yra sužinoti skai
tytojų nuomones ir pagei
davimus apie dienraščio krypti, 
jo skyrius, straipsnius bei tei
kiamą informariją. 

Iskarpus ir užpildžius anketą, 
prašome, ją nepasirašius, 
pasiųsti „Draugo" moderatoriui 
kun. Viktorui Rimiefiui, 4545 
W. 63rd Str., Chicago, TL 
60629. Norint plačiau pasisaky
ti, prašoma naudoti atskirą 
lapą ir grąžinti iki liepos 1 die
nos. Anketos domenys bus pas
kelbti „Drauge". 

- - - - -, 
ANKETA 

1. Ar „Draugas" dar rafcalingaj? TaipO N e Q 

2. Ar jis Jus aplamai patenkina? Taip a NeC3 

3. Jeigu nepatenkina, tai kodėl? 

4. Ar jaučiate dabartine „Draugo" krypti? TaipO N e Q 

5. Jeigu taip, kokia, Jūsų nuomone, k> kryptis? 

6. Ar patinka dabartiniai „Draugo" skyriai? Taipd N e Q 

7. Kuris puslapis geriausiai patinka? 

8. Jeigu nepatinka, tai kodėl? 

9. Ar patinka šeimos skyrius? TaipO N e O 

10. Ar patinka Jums laiškų skyrius? Taip a NeC3 

11. Aplamai kokie straipsniai Jums patinka, kokie ne? 

12. Ar daugiau medžiagos norėtumėte 8 užsienio Sėtuvių gyvenimo 
bei veiklos, ar 3 Lietuvos? 

13. Ar pakanka žinių apie religini gyvenimą, ar norėtumėte daugiau? 

14. Surašykite eaes tvarka, ką „Drauge' skaitote ir ko visai neskaitote? 

15. Ar „Drauge- bendradarbiaujate: laBkais, trumpom žinutėm, 
ratiniais? TaipO NeO 

16. Ar tuo bendradarbiavimu esate patenkintas? Taip 3 N e Q 

17. Kaip surasti daugiau prenumeratorių, ypač tarp jaunosios kartos, 
tarp dabar atvykusių B Lietuvos? 

18. Jūsų amžius 

19. Kiek metų gyvenate išeivijoje?. 

Į 20. Parašykite, kas patinka, ar nepatinka, šeStadieno kultūros priede. 
I 
l 
i • 
l 
l • 
l 
L. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Rnoiia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Ssnatkltiene 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

TeL (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

PINIGINIS PASIRUOŠIMAS-MOKE8ČIV 
MOKĖJIMAS-FINANSINĖS KLAIDOS 

Kas dvi savaitės, kas sa
vaitę ar kas mėnesį visi gau
name Čekius — užmokestį, ar 
tai būtų atlyginimas už at
liktą darbą, ar pensiją, ar ki
tos pajamos. Tos pajamos — 
tai mūsų pragyvenimo šalti
nis, jos užmoka ui pastoge, 
maistą ir kitas kasdienines 
išlaidas, čia nekalbame apie 
tuos, kurie turi daug, kurių fi
nansus tvarko pasamdyti 
žmonės, jiems nereikia rū
pintis, ii kur ateis doleris ar 
kitas, kad galėtų užmokėti už 
pastoge, pragyvenimą ir, aiš
ku, mokesčius. Yra žmonių, 
kurie, gavę algą įr kitą 
mokėjimą, išleidžia viską. P*1"* 
ka. kas reikia ir tai, be ko 
botų galima gyventi. Kitas 

turi pinigų, girdėjo, kad Pe
tras ar Jonas investavo ir jų 
tas žingsnis labai gerai pasi
sekė, tai ir jis, nežinodamas ir 
nepasitikrines, ką daro, inves
tuoja ir nukenčia — praranda 
ir t.t. Vieni išleidžiame viską 
ką turime, kiti taupome taip, 
kad gailime sau gereaio kąs
nio ar drabužio. Tai kraštu
tinumai. 

Reikia rasti aukso vidurį: 
mokėti uždirbti, mokėti iš
leisti ir sutaupyti. O dėl dau
gelio finansiniu reikalų, žmo
nės turėtų turėti geresnę nuo
voką apie juos, turėtų geriau 
žinoti ką daryti, kad išvengtų 
dažnai pasitaikančių finansi
nių klaidų. 

Jei rastumėte save iiose si

tuacijose, turėtumėte geriau 
žinoti, kas darytina, kad jos 
nepasikartotų. Bet, reikia ma
nyti, kad jums tokie atvejai 
nepasitaiko... 

1. Tinkamai neplanuojate 
savo mokesčių mokėjimo. Ge
rai, jei galite sumokėti federa-
linius mokesčius, turite už
tenkamai pinigų, atėjus ba
landžio mėnesiui, parašyti 
valdžiai reikiamą Čekį. Ir tą 
sumą, kurią turite mokėti 
valdžiai, neturėtų jūsų įvaryti 
į skolą- Jus turėtumėte visada 
turėti užtenkamai pinigų už
mokėti reikalingus mokes
čius. Bet yra žmonių, kurie ne
galvoja apie mokesčius, kol 
neateina laikas jų mokėti. Jie 
tada išima pinigus iš savo 
pensijos taupymo sąskaitų, ar 
IRA, ar parduoda investavi
mus ir elgiasi taip, lyg jiems 
pinigai kristų i i dangaus. Tie 
žmonės visus metus negalvoja 
apie mokesčius, kuriuos turės 
mokėti, ir, tik atėjus balandžio 
mėnesiui, pradeda ieškoti pi
nigų tai padaryti. 

2. Neturėti pakankamai ap-
draudos (liability). Šiais laikais 
žmonės mėgsta bylinėtis dėl 
įvairių, nors ir mažiausių 
priežasčių. Daugumas neturi 
arba turi nepakankamai dide
lę Jiability" apdraudą. Kiek
vieną dieną spaudoje skaitome 
apie žmones, kaip jie paslydo, 
pargriuvo — susižeidė ir pa
davė savininką, kurio name ar 
kieme tas atsitiko, į teismą. O 
jei tai jums atsitiks, pasitik
rinkite, ar turite ir ar už
tenkamai turite Jiability" ap-
draudos. Nerizikuokite, ma
nydami, kad panašus dalykai 
atsitinka tik kitiems, bet ne 
jums. 

3. Neturėti atnaujinto testa
mento, o dar blogiau — jo vi
sai neturėti. Daug žmonių 
mano, jei jis padarys testa
mentą, tai jau ir mirs. Niekas 
nenori mirti Ir tuo būdu tes
tamento sudarymas atideda
mas kitam kartui, kitai die
nai, kuri niekada neateina. 
Niekas nenori galvoti apie 
savo mirtį, bet neparinkti 
globėjų savo nepilnamečiams 
vaikams, ar neturėti bran
giausio turto tvarkytojo (po 
jūsų mirties), yra tiesiog nep
rotinga. Padarykite tai tuojau 
pat — artimiausiu laiku. 
Kada turėsite tinkamai su
tvarkę šiuos reikalus — gerai 
sudarę testamentą, jūsų gy
venimas bus daug jums ra
mesnis. 

4. Neturėti gyvybės, invali
dumo ir ilgalaikės medicininės 
priežiūros apdraudos. Su to
mis apdraudomis yra pana
šiai, kaip ir su testamento su
darymu — atidėliojame, nieko 
nedarome, galvojame, kad dar 
daug laiko yra, ir staiga pa
matome, kad jau reikia, o jų 
neturime. Turite gerai apgal
voti, kokios apdraudos gali 
jums ateityje reikėti. Jeigu 
esate sveikas, yra vienas daly
kas, jei turite chronišką ligą 
— kitas. Niekas nenori daug 
mokėti už įvairias apdraudas 
ir laukiama tol, kol dažnai per 
vėlu. Bet susirgus nepagydo
ma liga, tapus invalidu, kada 
jums prireikia ilgalaikės me
dicininės priežiūros, dažnai 
žmonės praranda viską, ką 
buvo per gyvenimą uždirbę ir 
sutaupę. Pasitaiko, kad dar 
vaikams palieka krūvą skolų. 
Dažnai apdraudos mokesčiai, 
palyginus su mokesčiais už il
galaikę medicininę pagalbą, 
yra maži. 

5. Laikyti didžiąją dalį ar 
net visus, pensuos pinigus 
darbovietės akcijose, arba ga
rantuotoje investavimo sutar
tyje. Jeigu visa jūsų pensija 
yra jūsų darbovietės — akci
jose, jūs daug rizikuojate. 
Pvz., ta bendrovė gali bankru
tuoti, arba laikinai sustoja dir
busi, jūs galite prarasti ne tik 
savo darbą, bet ir darbovietės 
akcijas ir jūsų pensijos planas 
gali netekti daug vertės. Yra 

žmonių, kurie su savo pensijos 
pinigais — santaupomis, el
giasi labai neatsargiai, nekrei
pia dėmesio, ar tie pinigai 
uždirba užtenkamai palūkanų 
ir pan. Jie tikriausiai yra 
saugūs, bet neauga ir nedidi
na jūsų santaupų, kurios gali 
būti reikalingos, jums išėjus į 
pensiją. Abu pavyzdžiai-tau-
pymas pensijai — bendrovės 
akcijos, arba tik papras
čiausias taupymas be tinkamo 
investavimo, turėtų būti nau
dojami nuosaikiai. 

6. Tikėti, kad dabartinis ak
cijų augimas tęsis ir toliau. 
Jei jūs žiūrite \ savo akcijų au
gimą sakykim, kad jis yra apie 
20% per metus, ir tikėtis, kad 
už kelių metų turėsite tiek ir 
tiek... Bet šis požiūris yra la
bai klaidingas. Niekas nežino, 
kada birža sustos taip greitai 
augusi, o kad ji sulėtės, yra 
neišvengiamas dalykas. Rem
tis vien didelėmis akcijų palū
kanomis, kas buvo per pasku
tinius kelerius metus, ir ne
taupyti, gali būti priežastys, 
kurias apgailėsite ateityje. 
Daugelis žmonių galvoja, kad 
dabartiniai aukšti akcijų pro
centai tęsis ir toliau, ir dėl to 
jie, išleisdami daugiau, o tau
pydami mažiau, galės pasiekti 

savo tikslus. Jūs negalite 
tikėtis, kad birža elgsis taip, 
kaip jūs norite. 

7. Neatsižvelgti į savo paties 
ribotumą ir pajėgumą. Yra 
žmonių, kurie galvoja, kad 
nėra tokio finansinio klausi
mo, į kurį jie neturėtų atsaky
mo; nėra tokios finansinės 
problemos, kurios jie negalėtų 
išspręsti. Šiandieną yra dau
gybė knygų, įvairių leidinių, 
medžiagos „Internete", kom
piuterių ^oft warew ir t.t., tad 
labai daug galima sužinoti ir 
išmokti pačiam. Bet pasi
klauskite savęs, ar jūs galite 
tai padaryti? 

Jei neturite reikiamos patir
ties, arba užtenkamai laiko 
pašvęsti apsišvietimui asme
ninių finansų reikaluose, nebi
jokite kreiptis į profesionalius 
mokesčių pildytojus, apdrau
dos agentus, advokatus, biržos 
tarpininkus (brokers) ir finan
sinius planuotojus — patarėjus. 

Ko jūs nežinote apie finan
sinius reikalus, tai gali jums 
būti kenksminga. Būkite tik
ras, kad žinote viską, tvarkant 
finansinius reikalus, jei ne, 
ieškote pagalbos — kreipkitės 
į specialistus. 

Naudotasi „Chicago Tri
būne", 5/26799. 

DRAUGAS, 1999 m. birželio 26 d., šeštadienis 
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PAKEISTAS 
NUOSAVYBĖS 

GRAŽINIMO 
ĮSTATYMAS 

šių metų gegužės 13 d. LR 
Seimas priėmė. įstatymo JDėl 
piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atstatymo tvarkos ir sąlygų" 
pataisas, o liepos 2 d. naująją 
įstatymo redakciją pasirašys 
Respublikos prezidentas. 
Svarbiausias pataisų dalykas 
yra tas, kad panaikinami 
anksčiau buvę nustatyti pra
šymų atstatyti nuosavybę ter
minai, ir dabar sudarytos ga
limybės kreiptis į įgaliotas 
valdžios institucijas, kurie dėl 
vienų ar kitų priežasčių pavė
lavo. 

APIE GINKLŲ 
KOLEKCIJŲ 
PERVEŽIMĄ 

Atėjus vasarai, kaip ir tikė
jomės, mūsų Informacijos 
centre ėmė lankytis daugiau 
žmonių, kurie dabar tik sve
čiuojasi, bet turi planų grei
čiau ar vėliau keliauti gyvent 
į Lietuvą. Todėl natūraliai be 
įprastinių ir bendriausio po
būdžio klausimų susilaukia
me ir tokių, kurie mums iki 
šiol nebuvo pasitaikę. Pvz., 
dėl ginklų kolekcijos atsive-
žimo. 

Vidaus reikalų ministerijoje 
mums paaiškino, jog šią tvar
ką nustato LR vyriausybės 
1998 m. balandžio 10 d. nuta
rimas „Dėl ginklų ir šaudme
nų apyvartą reglamentuo
jančių taisyklių patvirtinimo". 

Dokumento tekstas ilgas ir 
sudėtingas, todėl tik trumpai 
aprašysime procedūrą, kuri 
būtina norint atsivežti į Lie
tuvą ginklų kolekciją: 

Pirmiausia reikia sudaryti 
tikslų kolekcijoje turimų gink
lų sąrašą. Jis turi būti kuo 
išsamesnis — turi būti nuro
dyta ginklo markė, kalibras, 
pagaminimo data, kada ir kie
no jis buvo perdarytas, ar 
ginklas šaudantis ir t.t. Šį są
rašą su prašymu įsivežti ko
lekciją į Lietuvą reikia siųsti 
Viešosios tvarkos užtikrinimo 
ir licenzijavimo tarnybai prie 
Policijos departamento Vidaus 
reikalų ministerijoje. Šios tar
nybos vyr. komisaras — Remi
gijus Kalašnykas. Tarnybos 
adresas: Šventaragio 2, Vil
nius 2600. 

Turėdami leidimą tokiai są
rašą atitinkančiai kolekcijai, 
turėsite jį pateikti muitinin
kams, kirsdami Lietuvos sie
ną. Aišku, kad kolekcijos tu
rinys bus sutikrinamas pagal 
sąrašą. 

Žilvinas Beliauskas 
Direktorius 

A-tA. 
PAULINA KONSTIENĖ 

ŠALKAUSKAITĖ 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1999 m. birželio 23 d., 6:50 vai. vakaro, sulaukusi 

87 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę tiko artimi draugai Regina ir Klemas Skirai 

su šeima ir kati giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 
Velionė buvo žmona a. a. Mykolo. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
Velionė pašarvota pirmadienį, birželio 28 d., nuo 3 iki 

8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St. Laidotuvės antradienį, birželio 29 d. Ii laidojimo namų 
9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
užjos sielą. Po Milių Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti iiose laidotuvėse. 

Nuliūdą: draugai ir giminė*. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 

A. t A. 
CHARLES KAZIMIERAS 

ULIS 
Gyveno Melrose Park, IL. Mirė 1999 m. birželio 23 

d. rytą, sulaukęs 81 metų. 
Gimė Amerikoje. 
Nuliūdę liko giminės Lietuvoje, draugai ir pažįstami 

čia Amerikoje ir Kanadoje. 
Velionis priklausė Melrose Park Lietuvių 

Bendruomenei, Melrose Park ir apylinkių Lietuvių 
klubui ir BALFui. 

Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 25 d., 
Bormann Funeral Home laidojimo namuose, 1600 W. 
Chicago Ave., Melrose Park, DL, nuo 3 vai. p. p. iki 9 
vai. vakaro. 

Laidotuvės šeštadienį, birželio 26 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto a. a. Kazimieras bus atlydėtas į 
Sacred Heart bažnyčią, kurioje 10 vai. bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. 

Po šv. Mišių Velionis bus palaidotas Queen of Heaven 
kapinėse, HillsideJL. 

Visi draugai ir pažįstami kviečiami šiose laidotuvėse 
dalyvauti. 

Melrose Park'o Lietuviu Bendruomenė 
Laid. direkt. Bormann Funeral Home. Tel. 708-344-0714. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

Now In Oak Lawn & Oriand Park 
ALLPHONES 

1-773-523-O440 
SERVICES AVAILABLEAT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBĄS LOCATIONS 
PROVIDINO BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HTLLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALLPHONES 

1-708-430-6700 

PETKUS & SON 
« 

FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

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

ALLPHONES 
CHICAGO 1-773-47S.2345 

NATTONWIDE TOLL FRKB (n—mkamaa) TeL 1-6O0-984-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AMD SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 & 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 VV. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

* 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Paloa Hilla, IL 
708-974-4410 

http://www.lgilic.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
PASAULIO MOTERŲ FUTBOLO 

PIRMENYBĖS AMERIKOJE 

DEL RENGINIŲ 
KALENDORIAUS 

.,Drauge" kiekvieno mėnesio 
pradžioje spausdinamas Čika
goje ir apylinkėse įvairių or
ganizacijų ruošiamų renginių 
kalendorius. Tai daroma vi
suomenės informacijai ir ren-
finių rengėjų patarnavimui, 

i paslauga teikiama nemoka
mai, tik prašoma savo rengi
nius įregistravusių organiza
cijų pareigingumo. Jei įrašyto 
renginio data keičiama ar 
renginys dėl kurių priežasčių 
nerengiamas, prašoma nedel
siant pranešti dienraščio re
dakcijai. Tuo nepadarius, klai
dinama visuomenė ir sudaro
ma neužtarnautų nemalonu
mų redakcijai. Šių nurodymų 
nesilaikančių organizacijų 
renginių ateityje būsime pri
versti kalendoriuje nebeskelb
ti. Norint renginius kalendo-
riun įrašyti, prašoma iki pas
kutinės mėnesio savaitės laiš
ku ar faksu pranešti redakci
jai. Prašymas renginį įrašyti, 
jį pakeisti ar atšaukti pasi
rašomas jį siunčiančio as
mens, pateikiant ir jį pasiekia
mo telefono numerį, kad kilus 
neaiškumams būtų galima pa
sitikslinti. „Draugo" renginių 
kalendoriuje įregistruoti ren
giniai būna sėkmingesni ir su
silaukia didesnio visuomenės 
dėmesio. Dauguma organiza
cijų, norėdamos užsitikrinti, 
kad jų planuojamas renginys 
nesikryžiuotų su numatomą 
dieną vyksiančiais kitais ren
giniais, dažnai pasitikrina su 
„Drauge" skelbiamu renginių 
kalendoriumi. Neturint jo po 
ranka, galima paskambinti į 
redakciją ir pasiteirauti, ar tai 
dienai įregistruoti kiti svarbūs 
renginiai. Tokiu būdu išveng-
sit „konkurencijos". Maloniai 
jums patarnausime. 

Redakcija 

Lietuvos krikščionių de
mokratų remejų gegužinėje 
sekmadienį, birželio 27 d.. 
Ateitininkų namuose bus ga
lima susipažinti su Lietuvoje 
leidžiamu „Apžvalgos" mėn
raščiu. „Apžvalga" pradėjo eiti 
pereito šimtmečio pabaigoje 
Tilžėje, o, nepriklausomybę at
gavus, buvo atkurta 1989 m. 
Lietuvoje. Šiuo metu „Apžval
gą" redaguoja jaunas ir suma
nus, neseniai mokslus baigęs 
redaktorius Andrius Navic
kas, kuris apie „Apžvalgą" yra 
subūręs gausų skaičių gerai 
išsilavinusių bendradarbių. 
Šių metų birželio 6 numeryje 
nagrinėjamos tokios sritys, 
kaip politika, ekonomika, švie
timas, kultūra, krikščioniškoji 
demokratija, dvasios kelias, 
j3unųjų žodis, užsienio gyve-

Neįvyks, nebus, neruo
šiama, atšaukta! Kas? Lietu
vių pensininkų klubo geguži
nė, numatyta birželio 27 d. 
Per klaidą (dėl to, kad 
rengėjai nepasistengė atšauk
ti iš „Draugo" renginių kalen
doriaus) šią savaitę buvo pas
kelbtos žinutės, kad gegužinė 
ruošiama, todėl dar kartą kar
tojame: ji neįvyks, nes at
šaukta! Visiems Pensininkų 
sąjungos nariams, norintiems 
maloniai praleisti šio sekma
dienio popietę, patariame nu
važiuoti į Lietuvos Krikščio
nių demokratų rėmėjų renginį 
Ateitininkų namuose. 

Niekas taip gražiai nedai
nuoja lietuvių liaudies dainų 
kaip Dainavos krašto žmonės. 
Tuo galėsite įsitikinti, išgirdę 
ir išvydę Alytaus „Dainavos" 
liaudies dainų ir šokių an
samblį, kuris Čikagoje, Jauni
mo centre, koncertuos liepos 
3 d., šeštadienį, 3 val.p.p. 
„Dainavos" ansamblis ne tik 
dainuoja ir šoka, bet ir groja 
lietuviškais instrumentais -
skudučiais, birbynėmis, skra-
balais, kanklėmis. Nuo 1980 
metų „Dainava" dalyvauja re
spublikinėse dainų šventėse, 
daugelyje tarptautinių festiva
lių. Atvykite į šį dzūkų an
samblio koncertą! Bilietus iš 
anksto galite įsigyti ^Seklyčio
je" arba koncerto dieną - prie 
įėjimo. 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių sklypų savininkų 
draugijos susirinkimas Le-
monte. Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje vyks sek
madienį, birželio 27 d., tuoj po 
šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
misijoje. Kviečiami visi šiose 
kapinėse turintieji kapų skly
pus asmenys ir susidomėjusi 
visuomenė. Prašoma nesivė-
luoti, nes salė gauta vienai va
landai. Visi laukiami. 

šiomis dienomis lietuviai 
sporto mėgėjai, be abejo, la
biau akis yra nukreipę į Pran
cūziją, kur birželio 21 d. pra
sidėjo Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Reikia pranešti, 
jog Lietuvai pirmasis blynas 
prisvilo ir kalbant su Vilniumi 
telefonu paaiškėjo, kad mūsiš
kiai pirmadienį prapylė ne
daug vyrų krepšinio arenose 
pasižymėjusiems čekams. Ge
rai, kad antradienį Lietuvos 
vyrai įveikė Vokietiją ir padėtį 
pataisė. 

Tačiau mūsų krašte — Ame
rikoje ir, žinoma, Čikagoje 
mes matome ir dar matysime 
(aikštėse ir televizijos ekra
nuose) geras moterų futolo 
rungtynes, nes birželio 19 d. 
prasidėjo pasaulio moterų fut
bolo pirmenybės. Ir kaip nebū
tų keista, moterų futbolas gal
būt yra įdomesnis už vyrų, 
ypač, kai žaidžia gerosios ko
mandos. O viena tokių geres
niųjų pasaulyje kaip tik yra 
JAV rinktinė, pirmose rungty
nėse praėjusį šeštadienį su
pliekusi Daniją 3-0. 

Reikia pasakyti, jog šį susiti
kimą, sužaistą Giants stadi

one East Rutherford mieste, 
New Jersey valstijoje, stebėjo 
arti 80 tūkstančių asmenų, 
kas yra rekordinis skaičius 
bet kokiose moterų rungty
nėse. 

Iš viso šiose pasaulio pirme
nybėse dalyvauja 16 koman
dų, suskirstytos į 4 grupes. 
Amerikiečių .A" grupėje dar 
žaidžia Nigerija ir Šiaurės Ko
rėja. Vienas rungtynes JAV 
moterys žaidė Čikagoje birže
lio 24 d. prieš Nigeriją. Tą pa
čią dieną Soldier's Field sta
dione rungtyniavo ir Brazilija 
su Italija iš ..B" grupės. 

Dvejos šių pirmenybių rung
tynės Čikagoje vyks ir birželio 
26 d... 4 vai. p.p. susitiks Gha-
na -ir Švedija, o nuo 6:30 vai. 
Soldiers Fieid stadione kovos 
Norvegijos ir Japonijos vie-
nuolikės. 

Šių pirmenybių finalas ir 
rungtynės del trečios vietos 
vyks Pasadenoje, Kalifornijo
je, š.m. liepos 10 d. Beje, ame
rikietėms čia yra pranašau
jami medaliai — tik kalba 
eina apie jų spalvą. 

E.Š. 

Negaminkite sekmadienį 
pietų (juk bus ir karšta, ir 
sunku virtuvėje darbuotis) — 
nuvykite į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salę ir pasi
vaišinkite skaniais cepelinais. 
Šį sekmadienį, birželio 27 d., 
tuojau po 10:30 vai. r. Mišių, 
parapijos salėje bus cepelinų 

pietūs, kuriuos ruošia Mar-
ąuette Parko BALFo skyrius. 
Atsilankę ne tik skaniai pasi
vaišinsite, bet paremsite šios 
svarbios labdaros organizaci
jos veiklą. 

„Židinio" pamaldos už 
Lietuvos ir šio krašto dvasinę 
gerovę vyks šeštadienį, liepos 
3 d. 4 vai. po pietų Jėzuitų 

nimas ir 1.1. Gegužinės tikslas koplyčioje, Čikagoje. Visi nuo-
yra paremti šį įdomų ir nau- širdžiai kviečiami šiose pamal
dingą laikraštį. dose dalyvauti. 

Vaclovas ir Bronė Maleckai. 

AUKSINIO JUBILIEJAUS 
ŠVENTĖ 

Š.m. birželio 20 d. Vaclovas 
ir Bronė (Stonkutė) Maleckai, 
gyvenantys vakar in iame 
Čikagos priemiestyje, šventė šiais buvo išleista jo kompak-
savo bendro gyvenimo auksine t inė plokštelė — „Vasaros pri-

Vytautas Šiškauskas 

sukaktį — 50 metų vedybų ju
biliejų. 

Ta proga jų namuose buvo 
susirinkę vaikai, vaikaičiai, 
giminės ir artimiausi draugai. 
Sukaktuvininkams daina ir 
žodžiais palinkėta „ilgiausių 
metų", daug laimės ir sveika
tos. Buvo gauta sveikinimų iš 
draugų bei artimųjų Lietu
voje. 

Tėvai dėkojo dukroms Gra
žinai ir Reginai už suruoštas 
iškilmes, o svečiai džiaugėsi 
už sudarytą progą pabūti 
drauge su jubiliatais ir vieni 
su kitais. 

Anicetas Stonkus 

SOL, V. ŠIŠKAUSKAS 
LANKOSI ČIKAGOJE 

Pramoginių dainų atlikėjas 
Vytautas Šiškauskas iš Vil
niaus jau keli mėnesiai vieši 
Čikagoje pas savo artimuo
sius. Pirmą kartą čia atva
žiavęs 1990-aisiais, jis Čikago
je svečiuojasi jau penktą kar
tą. 

Anksčiau V. Šiškauskas yra 
dainavęs Čikagos lietuviams. 
tačiau šio vizito metu jo sce
noje nematysime, nes liepos 
mėnesio pradžioje V. Šiškaus
kas išvyksta atgal į namus. 
Tačiau kitais metais jis galvo
ja atvykti Čikagon ilgėliau ir 
tada surengti koncertų seriją. 

Reikia pasakyti, jog Vytauto 
populiarumas Lietuvoje vis di
dėja: jo dainos dažnai skamba 
radijo bangomis ir per televi
ziją. Jis dabar jau ne vien tik 
dainuoja, bet ir užsiima kū
ryba — yra pripažintas kaip 

žurnalo „Pensininko" 15 m. sukaktuvių paminėjime „Seklyčioje". iŠ kairės: Aldona Vaitienė, „Pensininko* re
daktorius Karolis Milkovaitis, Birutė Jasaitienė. Toliau matyti prof. Algis Zaboras ir Juozas Žygas 

Inž. Antanas ir Maria 
Rudžiai paminklo pašventi
nimo proga paaukojo 1,000 
dol., taip pat BALFo centro 
valdyba pirm. Maria Rudienė, 
įvertindama pastangas pasta
tyti paminklą Partizanų ir Si
biro tremtinių prisiminimui, 
paminklo pašventinimo proga 
paaukojo 1,000 dol. PLC ren
ginių komitetas yra dėkingas 
M. ir A. Rudžiams ir BALFo 
centro valdybai už gražius žo
džius ir didelę auką. 

LFK „Lituanica" vyrų ko
manda šį sekmadienį, birželio 
27 d., 3 vai. p.p. Lemonte, 
aikštėje prieš Pasaulio lietu
vių centrą, žais pagal tvarka
raštį pačioje pirmenybių pra
džioje turėjusias vykti rungty
nes prieš lentelės viršuje sto
vinčią ukrainiečių „V/ings" 
vienuolikę. Juo gausesnis sa
vų stebėtojų būrys, tuo žaidėjų 
ryžtas laimėti didesnis. Visi 
futbolo mėgėjai prašomi at
vykti. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", birželio 30 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
dainų popietė su muziku 
Faustu Strolia. Savo įspūdžius 
ir pirmosios kelionės į Lietuvą 
papasakos trečiadienio po
piečių vadovė Elena Sirutienė. 
Be abejo, visi šių popiečių lan
kytojai jos jau pasiilgę, tad 
kviečiami gausiai susirinkti. 
Veiks ir „laimės šulinys", bus 
bendri pietūs. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite! 

kompozitorius. Grįžęs į Vilnių, 
jis galvoja pradėti dainuoti su 
nauja muzikine grupe. 

Lietuvoje yra pasirodžiusios 
dvi V. Šiškausko dainų ka
setės, o Amerikoje 1995-ai-

siminimai". kurioje — 13 kū
rinių. Klausytojai labai mėgs
ta jo paties sukurtus kūrinius. 

Čikagoje gyvena jo sesuo — 
rūbų madų kūrėja Virginija 
Kliknienė su savo dukra bale
rina Egle Kliknaite, kuri 
anksčiau savo baleto studiją 
rengė Balzeko liet. kultūros 
muziejuje, o dabar — PL 
centre, Lemonte. 

E.Š. 

Kaip jau buvo rašyta 
„Drauge". Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje darbuojasi 
naujas diakonas Vitas Paa-
kauskas ir jo žmona Cyn-
thia. Jeigu kurie parapijiečiai 
serga ir negali atvykti į 
bažnyčią, prašomi paskambin
ti tel. 773-779-4273 (namų 
tel.), arba palikite žinutę kle
bonijos raštinėje tel. 773-776-
4600. 

ALTo Čikagos skyriaus 
valdybos ir tarybos posėdis 
vyks birželio 30 d., trečia
dienį, 1:00 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Kviečiame visus daly
vauti. 

Lietuvos krikščionių de
mokratų rėmėjų gegužinėje, 
rengiamoje šį sekmadienį, bir
želio 27 d., Ateitininkų na
muose Lemonte, turėsime ge
rą progą sutikti draugus ir pa
žįstamus iš Čikagos ir kitų 
apylinkių. Pras idėjus vasarai, 
naudokimės sau lu tės teikia
mais malonumais viliojančia-
me Ateitininkų namų gamtos 
prieglobstyje. 

• Už a. a. Aldoną Lauri
naitienę, vienerių metų mir
ties sukaktį minint, šv. Mišios 
bus aukojamos liepos 2 d., 8 vai. 
ryto Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje. Kviečiame 
gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti ir pasimelsti 
už a.a. Aldonos sielą. sms 

• Dr. Antanas ir Aldona 
Lipskiai, Wood Dale, IL, Illi
nois Amerikos lietuviai res
publikonai, dr. Jonas Pmnskis, 
Barrington Hills, IL, Alfonsas 
ir Bronė Nakai, Chipley, FL, dr. 
Cyril ir Joan Chrabot, Oak 
Brook, IL, visi globoja po naš
laitį Lietuvoje. Pratęsdami 
našlaičio paramą kitiems me
tams, visi atsiuntė po $150. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas. 2711 
West 71 st Str., Chicago, IL 
60629. iros 

• Petras ir Danguolė Gri-
ganavičiai, Darien, IL, globoja 
Lietuvoje du vaikus - naš
laičius. Pratęsdami jiems globą 
kitiems metams, atsiuntė $300. 
K. Jurgaitis, Winter Haven, 
CA, Lietuvos našlaičių vaikų 
gyvenimą palengvinti atsiuntė 
$200. Romualdas ir Margarita 
Jagminai, Bridgewater, MA, 
yra nauji Lietuvos našlaičių 
rėmėjai, atsiuntė $150 ir nori 
padėti vaikui iš Telšių rajono. 
Visiems rėmėjams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 st Str., Chi
cago, IL 60629. <V27« 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
paramą našlaičiams, vaikams 
su negalia bei gausioms šei
moms Lietuvoje. Aukojo: dr. 
Vita Valadkienė $240, tęsdama 
metinę paramą mergaitei; Cle-
velando LB soc. skyrius (Ona 
šilėnienė) $120 paremti ber
niuką ir mergytę; pagerbiant a. 
a. dr. Petro Sūkurio atminimą, 
jo globėjai Regina ir Vitas 
Kazlauskai atsiuntė Nijolės ir 
Algio Kupsčių aukotus $60 bei 
Mr. and Mrs. Anthony Morkū
nų aukotus $50. Labai ačiū' 

• „Žiburėlis", priešmokyk
linė Montessori mokyklėlė ieš
ko mokytojos 1999-2000 moks
lo metams, 16 vai. į savaitę. 
Kreiptis: Vida Šlapšienė, 
te l . 630-968-3057. 9/199 

• DĖMESIOl Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Drivers Lic), Illinois LD., vizų 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Šumanas 
1-708-720-2651 (ak.) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVINTNKAIl Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąjį NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 SArcher Ave., Chicago, 
H. 60609. TeL 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (sk.) 

• Legaliai dar gal ima 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (sk.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. (sk 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi -
minas Kazėnai . V i s ų rūš ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis . Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. <»k.) 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. A L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedsie Ave. , 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325. Tel. 708-423-3455 (sk.) 

• Siuntiniai i Lietuvą pri
imami Baltia Ezpress įstaigo-

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy S t , 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10.30 vai. ryto 
lietuviukas pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 706-386-3269 

ADVOKATAS 
G I N T A R A S P . ČEPČNAS 
MMSJtrfaskiRd., Chicago. D. 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas J o n a s Gibaitia 
Cryfliuės ir krirnintlmfla bylos 

6247 SJEedaie Avenue 
Chicago , IL 60629 
TeL 773-776-8700 

Toli free 2 4 hr . 888-7764742 
Darboral. nuo9 v.r. iki7 v.v. 

Šafttad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4686W.63th8tra«t 
Chicago, IL 60629 

(Skarai gatvaa nuo .Draugo") 
TaL 77S-SM4160 

Valandos pagal aosJtarimą 

ADVOKATAI 
URane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
5*13 SArcher Ave, Chicago, 
IL SOSSZ TeL S47-3M-78M 

(kalbame lietuviškai). Mes jūsų 
paslaugoms 7 dienas per savaite. 

„Saulute", 419 WeidnerIUL, j e tel 800.772.7624, Siaurės 
BuffaloGrove,IL 60089. Tel. Čikagoje t e l 800-262-3797, 
847-537-7949 arba 847-541- J a u n i m o centre 773-778-7501 
3702. Ta*ID# 36-3003339^ (teirautis pas J Sadauską), sr» 

• Padedame išsilaikyti 
sunkvežimių vairuotojo teises 
ir susirasti darbą. Skambinti: 
847-867-0564 arba 630-258-
4269. (»k) 

• P r i e i 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 mošų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. (sk.) 

• 
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