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JAV Senate ir Kongrese daugėja ?§ 
Lietuvos draugų 

Vašingtonas, birželio 9 d. Baltų sambūrius ateina sena-
(BNS) — Jungtinių Valstijų 
Senate ir Atstovų rūmuose 
per pastarąjį pusmetį gerokai 
padaugėjo Baltų sambūrio na
rių. 

Senate Baltų sambūris da
bar vienija 10 senatorių, arba 
dešimtadali visų Senato na
rių. Pernai spalį Senate Baltų 
sambūryje buvo tik 5 nariai. 

Atstovų rūmuose Baltų 
sambūris dar gausesnis — da
bar jame yra 66 Kongreso na
riai, arba 15 proc. visų At
stovų rūmų narių. Spalį At
stovų rūmų Baltų sambūryje 
buvo 57 Kongreso nariai, pra
nešė Lietuvos ambasada Va
šingtone. 

Per dvejus Baltų sambūrio 
veiklos metus Senate ir At
stovų rūmuose jų narių nuolat 
daugėjo. Pastebimas pastarojo 
pusmečio pagausėjimas iš da
lies siejamas su rudenį JAV 
vyksiančiais parlamentiniais 
rinkimais ir kandidatų sieki
mu užsitikrinti išeivijos iš 
Rytų Europos balsus. Be to. į 

toriai ir Kongreso atstovai, 
matantys tą patį, kaip Balti
jos valstybės, NATO plėtros 
vaizdą. 

Prie Baltų sambūrių gau
sėjimo ta ip pat prisideda akty
vi Lietuvos ambasados Va
šingtone veikla bei intensyvūs 
Lietuvos parlamentarų ryšiai 
su Kongreso nariais ir sena
toriais. 

Atstovų rūmų Baltų sam
būryje yra net 12 Užsienio rei
kalų komiteto, 6 svarbaus 
užsienio paramą skirstančio 
Asignavimų komiteto, 4 Gin
kluotųjų pajėgų komiteto na
riai. Sambūryje yra du komi
tetų pirmininkai — Žvalgybos 
komiteto pirmininkas Porter 
J. Goss ir Respublikonų politi
kos Atstovų rūmuose komiteto 
pirmininkas Christopher Cox. 

Manoma, kad dabartiniai 
Baltų sambūrio nariai Doug 
Bereuter arba Sam Gejdenson 
po rinkimų vadovaus Atstovų 
rūmų Užsienio reikalų komi
tetui. 

Čečėnijoje įvestas tiesioginis 
Rusijos valdymas 

M a s k v a , birželio 8 d. (In- pradėti politinį Čečėnijos kri
zes sureguliavimą. 

Tačiau S. Jastržembskij 

Nuotr.: Iškilminga maldininkų eisena gegužes 7 dieną pas* 
lyčias Vilniaus Kalvarijos? 

iiUaus septynias atstatytas Kristaus kančios kelio kop-
Odimino Žilinsko <Elta.1 nuotr. 

Prasidėjo didieji 
Vilniaus Kalvarijų atlaidai 

Naujasis JAV ambasadorius 
ės Lietuvai siekti pažangos pad 

Vašingtonas, birželio 7 d. 
(USIS^BNS) — JAV Senato 
Užsienio reikalų komitetas 
pritarė prezidento Bill Clinton 
teikimui naujuoju JAV amba
sadoriumi Lietuvoje skirti 
karjeros diplomatą John F. 
Tefft. 

Kandidatas antradienį pri
sistatė komitetui ir pateikė 
savo požiūrį į būsimąją veiklą 
Vilniuje, jei Senatas patvir
tintų jo paskyrimą, pranešė 
JAV Valstybės departamento 
informacijos tarnyba. Savo 
kalboje komiteto nariams J. 
Tefft pabrėžė, kad nuo pat 
savo nepriklausomybės atkū
rimo 1990 m. Lietuva laikėsi 
įsipareigojimų toms pat ver-

Lietuva tikisi 
sulaukti 

Hillary Clmton 
Vilnius, birželio 8 d. (Elta) 

— Ateinančių metų birželio 
viduryje Lietuvoje rengiama 
tarptautinė moterų konferen
cija, į kurią planuojama pa
kviesti daugelį įtakingų politi
kos ir visuomenės veikėjų, 
tarp jų ir dabartine JAV prezi
dento žmoną Hillary Clinton. 

Kaip sakė konferencijos or
ganizacinio komiteto pirmi
ninkė, valstybės konsultantė 
Ramunė Trakymienė, sureng
ti tokį didelį tarptautinį ren
ginį Lietuvai yra didelė garbė. 
Šią idėją 'pasiūliusios Šiaurės 
valstybes, pasak jos, įvertino 
Lietuvos pažangą lyCių lygių 
galimybių srityje, kuri yra 
sparčiausia tarp Centrines ir 
Rytų Europos valstybių. 

Pernai panaši konferencija 
— „Moterys ir demokratija 
naujo tūkstantmečio priešauš
ryje" vyko Islandijoje. Joje da
lyvavo apie 300 dalyvių iš 10 
valstybių. Šiame forume pra
nešimus skaitė H Clinton. 
JAV Valstybes sekretore Ma-
deleine Albnght. Latvijos pre
zidente Vairą Vyke-Fniberpa. 
Konferencijoje dalyvavo ir 24 
Lietuvos atstoves 

Pasak R. Trakymienes. Lie
tuvos konferencijos tema ir 
dalyvių geografija bus pla
tesnė. Joje bus diskutuojama 
ne tik apie moterų, bet ir vyrų 
vaidmenį demokratine;- visuo
menes kunme l>ei vaUtybos 
politiką. 

tybėms, kur ias puoselėja ir 
amerikiečiai — kurti įvairia
tautę demokratiją, grindžiamą 
įstatymo viršenybe ir etnine 
tolerancija. Lietuva, pasak di
plomato, ta ip pat nuosekliai 
kuria stiprią rinkos ekono
miką, nepaisant pernykščių 
sunkių ekonominių sąlygų. 

J i s ta ip pat pabrėžė, kad 
Lietuva siekia tapti visų tarp
taut inių finansinių institucijų 
nare, siekia visiškos integraci
jos į europines ir transatlan
tines institucijas bei ruošiasi 
narystei NATO ir Europos 
Sąjungoje. 

^Jungtinės Valstijos remia 
Lietuvos įsipareigojimus de
mokrat inėms vertybėms ir jos 
visišką integraciją į Vakarų 
institucijas. Aš sieksiu pri
sidėti prie Lietuvos pažangos, 
siekiant šių tikslų", komitete 
sakė kandidatas į ambasado
rius Lietuvoje. 

J . Tefft dabartinį ambasado
rių JAV Lietuvoje Keith C. 
Smith, dirbantį Vilniuje nuo 
1997 metų rugsėjo, turėtų pa
keisti šią vasarą. 

J . Tefft diplomatinę tarnybą 
pradėjo 1972 metais. J is yra 
dirbęs Jeruzalėje, Budapešte, 
Romoje, Maskvoje bei Vašing
tone. 51-erių metų J. Tefft nuo 
praėjusio rugpjūčio Vašingto
ne mokėsi lietuvių kalbos ir 
gilinosi į pastarojo meto Lietu
vos problemas bei jos santykių 
su JAV svarbiausius klausi
mus. 

Vilnius, birželio 8 d. (Elta) 
— Penktadienį prasidėjusių 
didžiųjų Vilniaus Kalvarijų at
laidų pirmoji diena skiriama 
kunigams ir vienuoliams, an
troji diena — vaikams ir jau
nimui, sakė Šv. Kryžiaus atra
dimo bažnyčios klebonas Kę
stutis Latoža. 

Sekmadienį, Sekminių die
ną, bus švenčiama svarbiausia 
atlaidų diena. Kryžiaus kelio 
eisena prasidės 9 valandą. Po 
to bus aukojamos iškilmingos 
šv. Mišios, teikiamas sutvir
tinimo sakramentas . 

Vilniaus Kalvarijos — Kris
taus kančios kelias — įrengtas 
1661 metais, išvarius rusų ka
riuomenę, kaip padėka Dievui 
už laisvę. Pradžioje buvo pa
statytos medinės Kančios ke
lio koplytėlės, po šimtmečio, 
1772-aisiais, jas pakeitė mūri
nės — puošnios, barokinės. 
Kaip Kristaus kančios kelio 
dalis iškilo Šv. Kryžiaus atra
dimo bažnyčia. 

* L i e t u v o s vyr iausybė AB 
„Lie tuvos kuras" skol inga 
92 mln. 749,000 litų. Vyriau
sybė vidaus skola jau pripaži
no 44.1 mln. litų, iš jų bendro
vei pervesta 18.8 mln. litų. AB 
„Lietuvos kuras" gen. direkto
rius Eugenijus Kaziliūnas sa
kė, kad bus mėginama atgauti 
visą valstybės skolą. Pagal 
pirkimo-pardavimo sutartį 
naujieji įmonės savininkai, 
nusipirkę bendrovę už litą, įsi
pareigojo grąžinti senas sko
las. Tačiau gali atsitikti prie
šingai. Jmonėje atliktas finan
sinis, juridinis ir techninis pa
t ikrinimas Pagal rezultatus 
didžiausias skolininkas yra 
vyriausybė. Jei bendrovės sa
vininkai priims sprendimą, 
kad reikia ir toliau fcovoti, da
bar jau privati bendrovė ..Lie-

Šią šventą vietą lankydavę 
maldininkai iš visos Lietuvos, 
taip pat iš kaimyninių žemių. 
Ypač daug žmonių čia sueida
vo ir suvažiuodavo per Sek
mines — iki 12,'300. Istorijos 
šaltiniuose nurodoma, kad per 
metus Vilniaus Kalvarijas ap
lankydavę 125,000 maldi
ninkų. 

Okupavę Lietuvą bolševikai 
uždraudė tiKįp*esiems lanky
ti Kalvarijas, po II pasaulinio 
karo prieš šį Kryžiaus kančios 
kelią buvo sukeltas didžiulis 
pasipriešinimas. 1962 metais 

rusų kareiviai Vilniaus Kalva
rijų koplytėles susprogdino. 
Tačiau tikintieji vis tiek atei
davo čia melstis, net ir gėlių 
buvusių koplyčių vietoje pa-
dėdavę. 

Atkūrus Nepriklausomybę, 
iš karto imtasi atkurti Kris
taus Kančios kelią, atstatyti 
koplyčias, atgaivinti maldin
gas keliones. Buvo renkamos 
aukos, ieškoma pagalbininkų. 
Šį pavasarį pašventintos pir
mos septynios atstatytos ko
plyčios. 

Kunigas K Latoža tikisi, 
kad atgims ne tik visos kop
lyčios, bet ir didi žmonių pa
maldumo tradicija. 

Siūloma įvesti griežtesnę 
politinių partijų kontrolę 

terfax-BNS) — Nuo ketvirta
dienio Čečėnijoje veikia tiesio
ginis Rusijos prezidento val
dymas, žurnalistams pareiškė 
Saugumo tarybos sekretorius 
Sergej Ivanov. 

Pasak jo, būtent tokio val
dymo įvedimą reiškia prezi
dento Vladimir Putin pasira
šytas įsakas dėl laikinų vyk
domosios valdžios institucijų 
Čečėnijoje. 

Valstybės Dūmai pateiktas 
įstatymo projektas, atitinkan
tis V. Put in įsakui. Kai Dūma 
pri tars projektui, tada ir bus 
galima kalbėti apie federalinį 
valdymą Čečėnijoje. 

Tuo ta rpu visą valdžią Če
čėnijoje į savo rankas yra pa
ėmęs Rusijos prezidentas, pa
brėžė S. Ivanov. Pasak jo, lai
kinosios administracijos vado
vas bus pavaldus ir atsakin
gas prezidentui, vyriausybei, 
taip pat Rusijos Federacijos 
prezidento įgaliotiniui Šiaurės 
Kaukaze Viktor Kazancev. 

Čečėnijos administracijos 
vadovas kol kas nepaskirtas. 
„Prezidentas kol kas delsia", 
sakė Saugumo tarybos sekre
torius. S. Ivanov pažymėjo, 
kad įsakas ir įstatymo projek
tas buvo priimti atsižvelgiant 
ir į šios Šiaurės Kaukazo res
publikos gyventojų nesiliauja
mus prašymus nerengti rinki
mų. 

Savo ruožtu Rusijos prezi
dento pavaduotojas Sergej 
Jastržembskij pažymėjo, kad 
išėjus įsakui ir įstatymo pro
jektui „buvo užpildyta teisinė 

Vilnius, birželio 8 d. (BNS) 
— Seimas nusprendė svarstyti 
krikščionio demokrato Petro 
Gražulio pateiktą pataisą, ku
ri įpareigotų partijas persire
gistruoti prieš kiekvienus Sei
mo rinkimus. Tai jau antrasis 
P. Gražulio parengtas projek-

Sausio 13-osios sąmokslininkai 
ginasi iš paskutiniųjų 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Mykolo Burokevičiaus pra
šymas kviesti į posėdį liudyto
ju Seimo narį Audrių Butkevi
čių yra bandymas save apgin
ti, mano Seimo narys. 

Lietuvos apeliacinis teis
mas, nagrinėjantis šešių nu
teistų 1991 metų sausio 13-
sios sąmokslininkų apeliaci
nius skundus, ketvirtadienį 
nusprendė byloje atlikti teis
minį tardymą. 

Teisėjų kolegija patenkino 
nuteistojo M. Burokevičiaus 
prašymą ir nusprendė kviesti 
liudytoju į posėdį A. Butkevi
čių. 

M. Burokevičiaus nuomone, 
neseniai Lietuvos ir užsienio 
spaudai duoti A. Butkevičiaus 
interviu apie 1991 metų sau
sio įvykius skiriasi nuo teisme 
duotų parodymų. 

„Sprendimas mane pa
kviesti liudytoju yra susijęs su 
spaudoje pasirodžiusiomis in
terpretacijomis mano pasaky
tų teiginių tema. Bet tos inter
pretacijos neturi nieko bendra 
su tuo, ką aš esu sakęs", pa
reiškė A. Butkevičius. 

Lietuvos žiniasklaida A. 
Butkevičių citavo sakius, kad 
dar prieš sausio įvykius jis ži
nojo, kad žus žmonės, nes ki
taip negalėjo boti. Pasak ži-

tuvos kuras" paduos vyriausy-s pa 
L Šil bę į teismą. Šiuo metu įmonė 

turi turto už 145 mln. litų. 
'Eltai 

niasklaidos, A. Butkevičius 
teigė žinojęs, kad prie Vil
niaus televizijos bokšto budė
jusiems žmonės gresia mirti
nas pavojus. 

„Aš manau, kad jie ir to
liau bandys įrodinėti, jog iš 
Lietuvos pusės buvo daryta 
sąmoninga provokacija", sakė 
A. Butkevičius. 

M. Burokevičius taip pat 
paprašė iškviesti į teismo po
sėdį ir apklausti interviu su A. 
Butkevičiumi parengusius 
žurnalistus. £į prašymą Ape
liacinis teismas taip pat pa
tenkino. 

Sausio 13-osios sąmoksli
ninkams Vilniaus apygardos 
teismas nuosprendį paskelbė 
pernai rugpjūčio 26 dieną. Po 
nuosprendžio salėje buvusius 
iki tol nesuimtus Juozą Kuole
lį, Leoną Bartoševičių ir Ja
roslavą Prokipovičių suėmė 
apsaugos par igūnai ir išvežė 
į Vilniaus tariymo izoliatorių. 
Kaltinamasis Stanislavas Mic
kevičius baigsimuosiuose teis
mo posėdžiuose nedalyvavo ir 
nuo bausmės pasislėpė Rusi
joje. M. Burokevičius ir Juozas 
Jermalavičiu> buvo suimti dar 
iki teismo. 

72 metų M. Burokevičių, 
teismas nutęsė kalėti 12 me
tų. J is pripažintas kaltu dėl 
tyčinių nužudymų, sunkių kū
no sužalojimų organizavimo, 
antivalstybir. ų organizacijų 
kūrimo ir kit.; nusikaltimų 

tas, kuris, priešininkų vertini
mu, gali būti itin pavojingas 
mažoms ir neįtakingoms par
tijoms. 

Seimas po pateikimo ketvir
tadienį pritarė Politinių par
tijų ir politinių organizacijų 
įstatymo pakeitimų įgyvendi
nimo projektui, kuriuo re
miantis, politinės partijos ir 
organizacijos privalės iki 2001 
m. sausio 1 d. persiregistruoti 
Teisingumo ministerijoje. Vė
liau jos privalės persiregist
ruoti kas 4 metus. 

Kaip sakė P. Gražulis, jeigu 
įstatymo pataisos būtų priim
tos, visos dabar įregistruotos 
veikiančios partijos dar galėtų 
dalyvauti šį rudenį įvyksian
čiuose Seimo rinkimuose. 

Gegužę Seimas pritarė ki
tam P. Gražulio parengtam 
projektui. Pasiūlytos Politinių 
partijų ir organizacijų įstaty
mo pataisos nurodo, kad no
rint įsteigti naują partiją, bū
tų privaloma turėti ne mažiau 
2,000 steigėjų. Dabar tam rei
kia 400 steigėjų. Anot P. Gra
žulio, jeigu būtų priimtos šios 
nuostatos, kad naujos partijos 
nebūtų diskriminuojamos se
niau veikiančiųjų atžvilgiu, 
bus reikalinga ir jo siūloma 
persiregistravimo tvarka. 

P. Gražulio Lietuvos krikš
čionių demokratų partija pra
ėjusią žiemą prarado maždaug 
1,000 iš savo 12.000 narių, 
nuo jos atskilus Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjun
gai. Kai kurie parlamentarai 
sieja P. Gražulio pataisų atsi
radimą su šiuo įvykiu, tačiau 
pats parlamentaras tai neigia. 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjunga jau įregist
ruota Teisingumo ministerijo
je. 

kartu leido suprasti, kad ne
gali būti nė kalbos apie 
„priešteroristinės operacijos 
nutraukimą, ir ji bus vykdoma 
toliau". Tai patvirtino ir S. 
Ivanov, kuris pabrėžė, kad 
„Rusijos valdžia į Čečėniją 
grįžo visiems laikams". 

Kremliaus naujasis atstovas 
neramiam Šiaurės Kaukazo 
regionui generolas Viktor Ka-" 
zancev penktadienį sakė, kad 
jo pagrindinis tikslas bus 
pastangos užbaigti kovas Če
čėnijoje, tačiau paskutinis su
kilėlių išpuolis, per kurį buvo 
nužudyti trys epidemiologai, 
parodė, kad pasiekti šį tikslą 
bus nelengva. 

„Mes turime padaryti viską, 
kad žmonių gyvenamosios są
lygos būtų kuo tinkamesnės", 
sakė jis spaudos konferenci
joje, pridūręs, kad jo pagrindi
nis tikslas yra „užbaigti karą 
Šiaurės Kaukaze". 

V. Kazancev yra vienas iš 
.septynių „generalgubernato
rių", kaip juos praminė Rusi
jos žiniasklaida, kuriuos V. 
Putin paskyrė siekdamas at
kurti Maskvos valdžią perne
lyg nepriklausomuose milži
niškos Rusijos regionuose. 

Kaip sužinojo naujienų 
agentūra Interfax, Čečėnijos 
teritorijoje numatoma dislo
kuoti nuolatinę motošaulių di
viziją, kurioje tarnautų 15,000 
karių, ir įkurti stambią Rusi
jos Federalinės saugumo tar
nybos valdybą, kurioje dirbtų 
apie 1,000 žmonių. niša ir sukur ta teisinė baze 

NATO būstinėje — Vilniaus 
priekaištai Minsko veiksmams 
Briuse l i s -Vi ln ius , birželio dą. 

9 d. (Elta) — NATO būstinėje 
Briuselyje vykusiame Euroat-
lantinės Bendradarbiavimo 
tarybos (EAPC) gynybos mi
nistrų susitikime Lietuvos 
krašto apsaugos viceministras 
Romas Kilikauskas pabrėžė 
Lietuvos įsipareigojimus akty
viai dalyvauti būsimose NA
TO bei Jungtinių Tautų taikos 
užduotyse. 

Lietuvos atstovas taip pat 
kalbėjo apie pasiekimus ka
riškių rengimo srityje bei 
pabrėžė aktyvių dvišalių ryšių 
su NATO bendradarbiais nau-

* Beveik 
gyventojų 

5,000 Lie tuvos 
pareiškė norą 

pirkti daugiau nei 12.5 mln. 
„Lietuvos telekomo" akcijų už 
47.5 mln. litų, remdamasis 
pirminiais skaičiavimais, ke
tvirtadienį pranešė Turto fon
das ir telekomo privatizavimo 
patarėjai. Vienas gyventojas 
pageidauja įsigyti telekomo 
akcijų vidutiniškai už 9.500 
litų. Lietuvos gyventojams 
pasiūlytų pirkti telekomo ak
cijų kaina, skaičiuojant 
aukščiausia kaina (po 3.80 
lito), siektų beveik 47.2 mln. 
litų. Galutinė akcijų kaina, 
kuriai šeštadienį turėtų pri
tarti Lietuvos vyriausybe, bus 
oficialiai paskelbta birželio 12 
dieną. Visas 35 proc. telekomo 
akcijų paketas bus parduoda
mas birželio 12 dieną. Akcijų 
galės pirkti Lietuvos, Vakarų 
Europos ir JAV investuotojai. 

* Vi lniaus senamiestyje 
naujose patalpose birželio 7 
d. skyrių atidaręs Suomijos 
bankas „Merita Bank Plc" ža
da Lietuvoje diegti geriausias 
Skandinavijos bankininkystės 
tradicijas ir per artimiausius 
5 metus numato čia turėti 
penkis padalinius. iBw 

Susitikime dalyvavę gyny
bos ministrai daugiausia tarė
si, kaip aktyvinti EAPC ir 
Bendradarbiavimas vardan 
taikos programos veiklą, pra
nešė Lietuvos misija prie 
NATO. 

Pasak pranešimo, prieš po
sėdį atskirai susitiko ir devy
nių į narystę NATO kandida
tuojančių valstybių atstovai. 
Tęsdami gegužę Vilniuje įvy
kusio Lietuvos, Slovėnijos, Es
tijos. Latvijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Slovakijos, Albanijos 
ir Makedonijos užsienio rei
kalų ministrų susitikimo 
praktiką, šių valstybių gyny
bos ministrai nusprendė rude
nį susirinkti Bulgarijoje. Ten 
numatoma aptarti NATO kan
didačių karinių struktūrų 
pertvarką ir bendradarbiavi
mo klausimus, NATO Gynybi
nių pajėgumų planą bei Na
rystės veiksmų plano eigą. 

Trumpam pokalbiui susi
tikęs su Baltarusijos gynybos 
ministru, viceministras R. Ki
likauskas jam dar kartą išdės
tė Lietuvos nuostatą, kad Bal
tarusijos sprendimas pirmuo
ju gynybos ministro pavaduo
toju paskirti 1991-ųjų sausio 
žudynėmis Vilniuje kaltinamą 
generolą Vladimirą UschopCi-
ką yra nepateisinamas. 

KALENDORIUS " 
Birželio 10 d.: Diana, Galindas. 

Liutgarda, Margarita, Vainius. Vil-
gailė. Žybartas 

Birželio 11 d. Sekminės Šv Bar
nabas, apaštalas; Aluona, Dainius, 
Flora. Ramintas. Rozelina, Tvirman-
tas. 

Birželio 12 d.: Anupras. Dove, 
Kristijonas. Mikante, Ramūnas. Rū
ta 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

SEKMINIŲ BAŽNYČIA 
ARKTVYSK. S. TAMKEVIČIUS 

Jėzaus Kristaus mokiniai 
svajojo apie Izraelio karalys
tės atkūrimą, tačiau jų visos 
viltys sudužo akivaizdoje kry
žiaus, ant kurio kybojo prikal
tas jų Mokytojas. Labai nepa
vydėtina buvo jų anuometinė 
savijauta ir labai miglota atei
ties perspektyva. Sekminių 
Ugnis — Šventoji Dvasia juos 
pakeitė. Jie suprato, kad turi 
būti drąsūs, eiti į pasaulį, 
skelbti ir liudyti Kristų ir vi
sada remtis ne savo išmintimi 
ir jėga, bet Šventosios Dvasios 
galia. Visa, kas reikalinga, jie 
turėjo gauti iš aukštybių. 

Viešpats ir mums čia Lietu
voje leido ilgą laiką — pen
kiasdešimt metų — stovėti 
Golgotos papėdėje ir matyti 
kasdien kryžiuojamą Kristų. 
Tiems, kurie vadovavosi tik 
žmogiška išmintimi, atrodė, 
kad milžiniška prievartos ma
šina viską sutraiškys, kad bet 
koks pasipriešinimas yra be
viltiškas ir pačiu geriausiu at
veju reikia tenkintis tais ri
botų galimybių trupiniais, 
kuriuos numesdavo anuome
tinė valdžia, k.a., kai ką pa
krikštyti, išegzaminuoti Pir
majai Komunijai tėvų 
paruoštus vaikelius, palaidoti 
tikinčius žmones ir t.t. Tačiau 
kiti vyskupai, kunigai, vienuo
liai " ir pasauliečiai buvo 
įsitikinę, kad nebūtina 
išsigąsti pasaulio grėsmės aki
vaizdoje, bet daugiau reikia 
pasitikėti Dievu ir sąžiningai 
atlikti savo pareigas. 

Ačiū Dievui, kad turėjome 
vyskupų, kunigų ir pasaulie
čių, kurie neieškojo sovietinės 
valdžios privilegijų, bet, kaip 
galėdami ir sugebėdami, ban
dė traukti žmones prie Dievo. 
Jie mokė vaikus tikėjimo tie
sų, drąsino persekiojamuosius 
ir rūpestingai patarnaudavo 
visiems, Evangelijoje ieškoju
siems išganymo. Nuteistas už 
vaikų mokymą kun. Juozas 
Zdebskis, grįžęs į laisve vėl 
mokė vaikus, būdamas įsitiki
nęs, kad, jei bus nuteistas ant
rą kartą, tai Bažnyčiai nema
žiau pasitarnaus, negu atlik
damas tik tai, ką leido sovie
tinė valdžia. Tada net kai ku
riems Bažnyčios hierarchams 
atrodė, kad kunigas Bažnyčiai 
gali būti naudingas tik oficia
liai eidamas kunigo pareigas. 
Antrą kartą teisiamas uolusis 
kunigas pakartojo apaštalo 
Petro žodžius: „Dievo reikia 
labiau klausyti, negu žmonių". 
Jau yra mirę ir tie hierarchai, 
kurie ragino klausyti valdžios 
draudimų, miręs yra ir kun. 
Juozas. Vieni jau beveik už* 
miršti, tačiau paprasto kunigo 
kapą lanko daugybė žmonių, o 
mirties kultūros pagundų 
blaškomas jaunimas iš jo mo
kosi, kas yra tikrosios ver
tybės. Argi ne Sekminių Ugnis 
liepsnojo kunigo širdyje ir pa
dėjo pasirinkti teisingiausią 
kelią ir tame kelyje ištverti iki 
mirties? 

Kažkas mane paklausė, kas 
padėjo tamsiais prievartos 
metais Dievo tautai susiorien
tuoti, ką reikia ir ko nereikia 
daryti? Anuomet Lietuvos 
Bažnyčiai buvo labai svarbūs 
trys dalykai: Šv. Eucharistya, 
Jėzaus Kristaus kryžius ir 
pasitikėjimas Dievo Motinos 
Svč. M. Marijos globa. Susi
kūrė Eucharistijos bičiulių ju
dėjimas, kuris daugeliui ypač 
jauniems žmonėms padėjo iš

laikyti tvirtus religinio gyveni
mo pagrindus. Persekiojamas 
Lietuvos katalikas labai bran
gino kryžių, kuriame matė ne 
tik Jėzaus Kristaus, bet ir sa
vo gyvenimo esmę. Tikriausiai 
neatsitiktinai buvo griauna
mas mūsų Kryžių kalnas, o 
mes vėl nešėme ir statėme te
nai savo kryžius, kaip ištiki
mybės Kristui simbolius. 
Anuo metu Dievo Motinos Švč. 
M. Marįjos šventovė Šiluvoje, 
Žemaičių Kalavarijoje ir ki
tose vietose tapo centrais, kur 
žmonės rasdavo ne tik paguo
dos, bet ir mokėsi branginti 
tai, ką labiausiai brangino, 
Tą, kuriai buvo patikėtas pa
saulio Gelbėtojo žemiškasis 
gyvenimas. Ar ne Dievo Dva
sia mus kreipė ten, kur galėjo
me rasti tikrą atramą sunkių 
išbandymų metu? 

Šiandien ne tik mes, bet ir 
daug kas visuotinėje Bažny
čioje vėl jaučiasi esą silpni 
sekuliarizmo ir mirties kultū
ros vėjų, reliatyvizmo apraiš
kų krikščioniškoje doktrinoje 
ir moralėje, sektų ir New age 
įvairiausių atmainų grėsmės 
akivaizdoje. Viešpats ir vėl su
griauna mūsų netikrų iliuzijų 
pilis, kai žmogiškomis pastan
gomis bandome žemėje sukur
ti klestinčią „Izraelio karalys
tę". Viešpats ir vėl mus kvie
čia melstis, dirbti ir laukti 
Sekminių stebuklo, kuris pa
žadintų Bažnyčiai reikalingų 
darbininkų, o besiblaškančius 
ir netikro saugumo ieškančius 
žmones pažadintų ieškoti To, 
kuris savo pavadino Tiesa, Ke
liu ir Gyvenimu. 

ATEITININKAI 
MARIJAMPOLĖJE 
Su dideliu džiaugsmu prane

šu, kad gegužes 12 d. Mari
jampolėje atsikūrė vietovės 
valdyba. Bendru sutarimu, 
vienerių metų laikotarpiui 
buvo išrinkti šie ateitininkai: 
Regina Karaliūtė, Arūnas Viz
barą, Zita Legotienė, Virginija 
Zvykaitė, Inga Kuzmičiova, 
Laima Vikšnaitienė. 

Šį marijampoliečių susitiki
mą organizavusi Zita Legotie
nė net neįtarė, kad susirinks 
tiek daug ateitininkų sendrau
gių, norinčių atgaivinti veiklą 
šiame regione. Daugelis mūsų 
dar prisimena netolimus lai
kus, kuomet Marijampolės 
ateitininkai buvo pavyzdys ki
tiems. Taigi, penktadienio po
pietę į Marijampolės 8-ąją mo
kyklą rinkosi jaunieji ateiti
ninkai, moksleiviai ir 
sendraugiai su šeimomis. At
vyko ir Federacijos pirminin
kas Vygantas Malinauskas, 
vicepirmininkas Vidas Abrai-
tis, Kauno vietovės valdybos 
atstovė Virginija Malinauskie
nė, Dainavos krašto vietovės 
valdybos nariai kun. Darius 
Vasiliauskas ir Irena 
Motuzienė, Jaunųjų ateiti
ninkų sąjungos pirmininkė 
Vilhelmina Raubaitė. 

Moksleiviai pradžiugino me
nine programa po kurios prie 
vaišių stalo tesėsi diskusijos, 
dar pradėtos salėje, apie toli
mesnę veiklą Marijampolės 
vietovėje. Vakaras tikrai ne
prailgo ir, tikimės, davė pra
džią naujai įdomiai veiklai. 

Sveikiname naująją Mari
jampolės vietovės valdybą ir 
dėkojame Zitai Legotienei už 
šį renginį. 

RozviU Vareikienė 

Arkivyskupas Sigitas Tamkevidus su Vasario 16-tos gimnazijos Vokietijoje moksleivių ateitininkų valdyba. 
Nuotr. Marytės Šmitienės 

ATEITININKAI 
KABELIUOSE 

Penktadienį, kovo 24 dieną, 
keliolika moksleivių, studentų 
ir sendraugių ateitininkų iš 
Vilniaus išvykome į Kabelius, 
kurie daug kam žinomi kaip 
pasienio etnografinis kaimas, 
a.a. kun. Jono Lauriūno para
pija, pogrindžio seminarija, 
jaunimo rekolekcijų ir kitokių 
susibūrimų vieta. 

Tik išlipus iš traukinio, pasi
tiko vietiniai gyventojai. Jie 
nuvežė mus į kleboniją, kurio
je įsikūrėme. Ant stalų dejom 
mišraines, keptą žuvį, silkę, 
pyragus, pieną — tai kabe-
liečių mums paruoštos vaišės. 

Susipažinę tarpusavyje, pa 
valgę sočią vakarienę, išėjome 
pasivaikščioti po apylinkes. 
Čia, kaip niekur gausu kelioli
kos metrų aukščio kryžių. Bu
vo nuostabu vidurnakty Asas-
ninkų kaimelyje stovėti prie 
trijų kryžių ir susikabinus 
rankomis giedoti „Kaip grįž
tančius namo paukščius..." 

Šeštadienį pradėjome šv. Mi-
šiomis jaukioje Kabelių bažny
čioje, po jų pabendravę su kle
bonu, išsiskirstėme mažomis 
grupelėmis. Vieni ėjo apžiū
rėti mokyklos, kiti tvarkė 
šventorių, ruošė pietus, padėjo 
gyventojams nešti malkas, 
žaidė su mažais vaikais, kartu 
su paaugliais suruošė krepši
nio varžybas. O vakare lauke 
susitikimas su kaimo giedoto
jomis. Klausėmės tremtinių 
dainų, senovinių giesmių, na 
ir patys giedojome atskirai ir 
kartu su balsingomis dzūkė
mis. Sekmadienį, po šv. Mišių, 
reikėjo ruoštis į namus. 

Tokios kelionės padeda pa
žinti vieniems kitus, pažinti 
savo kraštą, žmones ir jų rū
pesčius. Prasmingas keliavi
mas kartu ir moksleivių, ir 
studentų, ir vyresniųjų. Mes 
turėjome dar vieną progą pa
sidalinti tuo ką turime, pasi
mokyti iš kitų. 

Grįždama ilgai galvojau apie 
šį nepaprastai nuoširdžių 
žmonių kraštą. Ne be reikalo 
tiek posakių, patarlių sukurta 
apie gerą dzūko širdį... Įstrigo 
atmintin kaimo moterys, jų 
giesmės. Vaikų patiklumas, 
atvirumas. Vaikinų, kurie žai
dė krepšinį ramumas, man
dagumas. Seniai nemačiau 
tiek patarnautojų per šv. Mi
šias, beveik visi devynmetės 
mokyklos mokinukai sekma
dieniais susirenka prie alto
riaus! Jaučiasi, kad čia dar 
gyva kun. J. Lauriūno dvasia, 
gal ji taip traukia visus į tą 
nedidelį pasienio kaimelį... 

Reda Sopranaitė 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 

Šios vasaros moksleivių 
ateitininkų stovykla vyks lie
pos 3-11 d., Dainavoje. Dar 
galite registruotis tel. 708-
533-2022, ei. paštu: 

liudas@mind8pring.com 
Kviečiame visus mokslei

vius. 

ATEITININKAI SUSIPAŽINO SU 
LIETUVOS KARIUOMENE 

Noriu jums trumpai papasa
koti apie balandžio 19 dienos 
„Ateities pėdsakų" susitikimą 
Vilniuje su pulk. V. Žuku. 

Šis susitikimas buvo neeili
nis, nes ne pas mus atėjo sve
čias, o mes (apie 30 studentų 
ir moksleivių) buvome svečiais 
Vilniaus „Geležinio vilko" mo
torizuotų šaulių brigados šta
be. Iš pradžių pulk. V. Žukas 
— beje didelis Lietuvos patrio
tas, kas jo amžiaus žmonėms 
(35-40 metų) yra retas atvejis 
— parodė videofilmą apie „Ge
ležinio vilko" brigadą, trumpai 
papasakojo ir projektoriumi 
parodė keletą schemų apie šią 
brigadą (pvz. brigados struk
tūrą, išsidėstymas mūšio lau
ke, brigados etatai — kiek ko
kių kareivių ir kt. personalo 
yra, brigados techninę bazę — 
kokios mašinos, ginklai). La
bai džiuguv iad nors realiai fi
nansavimo kariuomenei stin
ga (nors kai kurios pol. jėgos 
tvirtina priešingai), pulkinin
kas labai entuziastiškai ir 
kartu tvirtai pasakojo apie 
Lietuvos karines galimybes, 
kariuomenes fizinę, psichinę, 
techninę, taktinę situaciją, šį 
bei tą pasakojo apie čečėnų 
patirtį kovose su Rusijos armi

ja, kitus karinius-politinius 
dalykus. Kadangi labai įdo
miai pasakojo, klausimai ne
siliovė pylęsi, todėl V. Žukas 
pats nutraukė pokalbius ir 
pasiūlė iš arčiau susipažinti 
su Lietuvos kariuomene. Ap
žiūrėjome, rankose palaikėme 
tikrus ginklus, vaikščiojome 
po kareivines, susipažinome 
su kareivių buitimi, rutina, 
mokslais. Vėliau pasivaišino
me pulkininko pasiūlytais gai
viaisiais gėrimais, nusifoto
grafavome ir kariniu autobu
siuku buvome parvežti atgal į 
Vilniaus centrą. 

Gal ir nepavyko visų įspū
džių perteikti, bet žinokite, 
buvo labai įdomu. Pulkininkas 
V. Žukas atsisveikindamas ta
rė: „Mano telefoną žinote, pas
kambinkite ir Lietuvos ka
riuomenė kuo galėdama jums 
padės". 

Apibendrindamas galiu pa
sakyti, kad įdomesnio ir idea
lesnio jaunimo susipažinimo 
su kariuomene, negaliu įsi
vaizduoti. Užuojauta tiems, 
kurie nebuvo... Telieka viltis 
kito susitikimo su Lietuvos 
kariuomene. 

Darius Mickevičius 

ŠIAURĖS AMERIKOS 
ATEITININKŲ 

REGISTRACIJA 

Šiaurės Amerikos Ateitinin
kų taryba tvarko Kanados ir 
JAV ateitininkų sąrašus. Šių 
kraštų visi ateitininkai, pri
klausantys veikiančiam viene
tui ar ne. prašomi užsire
gistruoti pas tarybos narį Vy
tautą Žemaitaitį: 3226 S. Car-
penter, Chicago, IL 60608, 
arba ei. paštu mailto: sara-
sas@ateitis org 
1 Visi prašomi pateikti savo 
vardą, pavardę, adresą ir tele
fono numerį. Turintieji elek
troninio pašto adresus, prašo
mi ir tuos pateikti. 

ČIKAGOS ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Čikagos ir apylinkių atei
tininkų Šeimos šventė sek
madienį, birželio 11 d., bus 
pradėta 9 vai. r. šv. Mišiomis 
Pal. J. Matulaičio misijoje. 
Melsimės už gyvuosius ir mi
rusius ateitininkus. Po Mišių, 
10:30 vai r. PLC didžiojoje sa
lėje bus iškilmingas posėdis, 
kurio metu įžodį duos mokslei
viai ir jaunučiai. Žodį tars iš 
Lietuvos atskridęs kun. Anta
nas Saulaitis. Posėdžiui pasi
baigus vyksime į Ateitininkų 
namus dalyvauti ten ruošia
moje gegužinėje. Tikimės, kad 
visi uniformuoti jaunučiai, 
jauniai, n iksleiviai, studentai 
ir sendraugiai šioje šventėje 
dalyvaus ir sekmadienį pra
leis kartu džiaugdamiesi ma
lonia at< tininkiskos šeimos 
dvasia. Kviečiame dalyvauti 
visus artimuosius ir draugus. 

Asta M. Astrauskas, WT 
Vaikų gydytoja 

n » i » » tSmrii•••••—m 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773^82-8500 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANU! GYDYTOJAS 

21470 S. M*n St 
Metteseon, IL 60443 
Tai. 706-748-0033 

Valandos pagal maaifcną 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.8. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 S t 
TMay Park. IL 80477 

708414-6871 
Valandos pagal suaKarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6448 S. PulasM Road 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
V a k ų gydytoja 

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
Tai. 708-348-0687. 

Priklauso Palos ir Christ Sgontnems. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODYiAUS 
DANTLĮ GYDYTOJA 
15643 W. 127» S* . 

8uAa101 
Lamont, n. 

Tai. 630-243-1010 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIAU8TA8 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
8132 8. Kadžio km., CMoaao 

773-778-8988 ai tą 773-488-4441 

Dt RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
parama dr. P. KMetaus 

prafctjhą. Vat auoaaiuo. arta 
ne: phrnd. 11-7, a n M . 9-8, 

treed. 104. ponttd. 10-4. bae 
se*kiT0-2. 14438. 80 
Avt., Cioofo, »C 

Tai. 706-662-4166. 
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JAV $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $46.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Reguliariu pastų $100.00 $55.00 
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GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PHUSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Aurora Medrcal Centar 

10400 75StKenoaha,WI53142 
(414) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MDSC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 6051S 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LBJS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

1182 VVater St , Larnort, H. 80439 
1301 CopperfieM Ave., Suite 113, 

Jobai IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HickoryHIis 

Tel. 706-598-2131 
Vatandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAmS 
SOMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMH.Y MEDICAL CUNIC 
18808-127 St. Lamont, IL 00439 
Priklauso Palos Communay Hosortal 

SsVer Cross Hospitai 
Valanrtna pagal aaaaaeaia 

Tat 630-257-2265 

CanMac Ditgnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių Bgos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO. IL 60652 
Tai. 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSKIS,MO 
jaREOORYSUELZLE, MD 
IHnoit Pain Treatment Instituto 
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 
vežto, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo speciaiatai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
www.illinoispain.corn 

DR.DANAM.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
WiatchiaHi.IL 60184 

Tat 708-344-1684 
Valandos pagal susitarimą 

šuft£W6ER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722S.KedztoAv». 
CMcago.lL 60662 
To* 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbo**. IL 
Tat 708-423-6114 

Vatandos pagal susitarimą 

U R HblHASŽLJOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-582-6800 
Namų tai. 847-381 -3772 

MIDWAYCUN!C lS.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 . 
Valandos susitarus 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
unano rant 

708-348-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem. un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708422-8260 

DR. JOVITA KB9ĖUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfcfcory Hite. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3800 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.RobertS Rd., Hickory HHb, IL 
1 mylia [vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus fgų gydytojas 

Kalbame M M 
6918 W. Archer Ava. S*. 6 ir 6 

Chicago, IL 60638 ' 
Tei. 773-229-9986 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA 
1020 E Ogden Ava., Suite 310 

NaperviNe. U. 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave . 
Tower 1, Suite 3 C 

Dovmers Grove, IL 60515 
Te i (630) 4360120 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

Darau gydyto* 
Pensininkams nuotakia 

4007 W. 80 81, Crsoago. «. 
Tel. 773-738-5666 

4707 8. OJbart. La Grame. R. 
TeL 700-362-4487 

LINAS SIDRYS.M.D. 
Akių ligos/Chirurgija 

9830 S.RkJgeiarrd Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-8822 
4149W.63rrJ.St. 

Te* 773-736-7708 

UH. PtIHAS V.KIS1EUUS 
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Cerrtsr tor HeaMt, 

1200 S. York, Elmhuret, IL 60126 
630-941-28O8 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fe*ow; American Acad&my of 

Fmnvty Practtot 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAve. 
Fa* 12 047-6270 

•47-6236 

M. VIUJA /CflaVTP 
Amber HeeJth Centar 

Stuburo, sąnarig ir raumenų gydymu. 
chiroprakttka.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Harkm, BrMgevic*, IL 

60455. Tel. 7trS-594-04M. Kalbam 
Iktuvilkai. Valandėti 

m m m m š į 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

CUNTON IR PUTIN 
Pasaulis jų susitikimo lau

kė, daug rašė, kalbėjo, spėliojo 
išvadas ir, atrodo, nusivylė. 
Pirmiausia stebėtojai atkreipė 
dėmesį į susitikimo oficialu
mą, pasigesdami įprastų 
draugiškų Jelcin šypsnių, 
takšnojimų per petį ir kitokių 
draugiškų manierų. Televizi
joje rodomas pasisveikinimas 
buvo protokoliškai mandagus, 
bet ramus ir šaltokas. Tokie 
buvo ir ne daug ką davę po
kalbiai. „New York Times" 
bendradarbis birželio 5-tos 
laidoje taip juos vertina: „Pre
zidentas Bill Clinton ir prezi
dentas Vladimir Putin dviejų 
dienų pokalbius baigė, teigda
mi esą jais patenkinti, bet 
nepriartėjo prie skirtingų 
nuomonių išlyginimo dėl Clin
ton užmojo Amerikoje įsiruoš-
ti saugią atominę krašto gyny
bos sistemą nuo netikėto 
atominio puolimo..., nors porą 
mažesnės reikšmės klausimų 
ir išsprendė. Kiekviena vals
tybė sutiko sunaikinti po 34 
tonas plutonijaus, iš kurio ga
lima pagaminti dešimtis tūks
tančių atominių ginklų ir Pu
tin sutiko leisti Maskvoje 
įruošti bendrą JAV-Rusijos 
atominių ginklų pavojaus ste
bėjimo centrą, kuris sektų ki
tų kraštų pasiruošimą bei ke
tinimus vartoti atominius 
ginklus ir apie tai įspėti pa
saulį". Tie kiti, turėti omeny, 
kraštai yra Šiaurės Korėja, 
Iranas ir, žinoma, Kinija. Pa
našiai susitikimą vertino ir 
birzelio-6-tos „New York Ti
mes" įžanginis. „Mažai buvo 
tikėtasi , mažai ir laimėta", — 

"teigiu įžanginio autorius. 
—Tačiau aštrokai Clinton -

Putin susitarimus pakapoja 
pasaulyje žinomas „Nėw York 
Times" skiltininkas, politikos 
reikalų žinovas William Sa-

-fif©r toje pačioje birželio 6-tos 
laidoje savo rašinį pavadinęs 
„Klaida Maskvoje". Jis nepri
taria pokalbyje priimtai prie
laidai, kad, svarstant atomi
nių ginklų vienetų skaičiaus 
sumažinimą, negalima atskir
ti puolamųjų nuo apsigina
mųjų ginklų ir kad abi vals
tybės pasiliktų po vienodą 
skaičių ir puolamųjų, ir apsi
ginamųjų. Pagal Saftre, Clin
ton su tokiu Putin reikalavi
mu sutikus, JAV pralaimi. 
Putin, žinodamas, kad Rusijos 
ekonominis pajėgumas nelei
džia išlaikyti visų turimų ato
minių ginklų kovos pareng
tyje, turi juos žymiai suma
žinti ir siūlo „Start I ir numa
tytą puolamųjų vienetų skai

čių sumažinti iki maždaug 
1,500, o JAV karo vadai tei
gia, kad, iki tokio pajėgumo 
juos sumažinusi, JAV išstato 
save į pavojų, jau ne prieš Ru
siją, bet prieš čia minėtus ki
tus kraštus, pvz. Amerikai jau 
grasinusią Šiaurės Korėją. 
Pentagonas nenorėtų turėti 
mažiau negu 2,000 vienetų, 
bet mano, kad visiškai saugiai 
JAV jaustųsi pasilikusi 2,500 
vienetų, Pentagonui pritarda
mas, samprotauja Safire. 

Tuo atveju, turbūt saugiau 
jaustųsi ir Europa, irgi nespė
jusi Putin politikos suvokti — 
apie karinius reikalus čia jis 
vengia kalbėti. Jam labiau rū
pi ekonominiai reikalai ir eu
ropiečių kapitalas. Dar Clin
ton nespėjus iš Rusijos iš
skristi, Putin jau Romoje ta
rėsi su Italijos valdžia, tikėda
masis daugiau laimėti ne ato
minių ginklų, bet verslo su
tartimis. Todėl ir apie valsty
binius ryšius kalba meiliau, 
kaimynams, bent jis pats, ne
grasina. Aptardamas jo nuo
taikas, gegužės 13-tos: „The 
Economist" rašo: „Ponas Putin 
draugiškai linkčioja lenkams, 
kuriems Rusija visada buvo 
įtaringa, tačiau tuo pačiu lai
ku jo leitenantai' kitiems kai
mynams gana rūsčiai pagrū
moja, įskaičiuojant ir Baltijos 
kraštus, kurių nepriklauso
mybės visgi dar trapios. Bet ir 
pats Putin nelabai nori gir
dėti apie siūlomą susitarimą 
su čečėną iš, kurie nuo jo bru
talaus karo nežmoniškai ken
čia". O mums dar verta pa
stebėti, jog jau per pirmą vals
tybės galvų surėmimą su 
Amerika Putin parodė, kad jis 
nė kiek neatsilieka nuo buvu
sių sovietinių Kremliaus dik
tatorių ir taip pat moka pasa
kyti „niet". 

Putin šaltumą atpirko uk
rainiečiai, džiaugdamiesi suti
kę Amerikos prezidentą. O jų 
vadovas ir gerą žinią pranešė, 
prižadėdamas dar iki Kalėdų 
uždaryti, daug baimės Euro
pai keliančią, Černobilio ato
minę jėgainę. Šešių valandų 
sustojimas Ukrainoje Clinton 
kelionę po Europą baigė tei
giamu ženklu. Kažin koks jos 
ženklas liko Lietuvai? 

• „Buvusi Rytų Vokietija 
vystosi lėtokai", — teigia 
„The Economist" gegužės 27-
tos laidoje. Pagal žurnalą, ne 
per daug plojo Vokietįjos par
lamentas šio krašto ekonomi
niu atgimimu besirūpinan
čiam ministrui Rolf Schwa-
nitz. kai jis parlamentarams 
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Danutė Bindokienė 

Tarp simbolių, tikėjimo 
ir tikrovės 

aiškino, kad rytinėje dalyje 
ekonominė pažanga yra du 
kartus greitesnė negu visą 
laiką buvusioje laisvoje Va
karų Vokietijoje. Parlamenta
rai, pažangą pripažino, ypač 
priimdami dėmesin kiekvie-
neriais metais iš valstybės 
iždo skiriamą 65 milijardų do
lerių paramą, kuri išrenkama 
iš Vokietijos mokesčių mokė
tojų, penkiais nuošimčiais 
jiems tuos mokesčius padidi
nus, tačiau jie mano, kad, to
kia pagalba naudojantis, atsi
gavimas turėjo būti spartes
nis. Dabartinė gamyba sudaro 
tik 60 nuošimčių vakarinės 
dalies gamybos, nedarbas jau 
ilgą laiką svyruoja tarp 17-18 
nuošimčių, kai Vakarų srityje 
jis yra tik apie 8 nuošimčius. 
Buvusioje sovietų okupuotoje 
dalyje gyvena 19 nuošimčių 
Vokietijos žmonių ir, nors jų 
pajamos per dešimt laisvės 
metų bent tris kartus padi
dėjo, jie sumoka tik 8 nuo
šimčius visos Vokietijos mo
kesčių. Tuojau po išsilaisvini
mo ekonominė gerovė vystėsi 
tris kartus greičiau negu va
karinėje dalyje, nes vyko sta
tyba, bet dabar pažanga pasi
darė net 2 nuošimčiais lėtes
nė. Nors pažangą pastebi visi 
ir džiaugiasi naujais, puoš
niais apsipirkimo centrais, 
naujais moderniais keliais, 
moderniausia pasaulyje tele
fonų sistema, jaunų žmonių 
kuriamomis bei vadovaujamo
mis verslo bendrovėmis, ta
čiau iš per tą laiką suteiktos 
1.2 trilijonų markių paramos 
šio krašto atgaivinimui Va
karuose gyvenantieji vokiečiai 
tikėjosi žymiai daugiau. Jiems 
nusibodo jau dešimt metų kas
met mokėti po 5.5 nuoš. soli
darumo mokesčių savo buvu
sių okupuotų brolių gyvenimo 
pagerinimui. Jie buvo įtikinti, 

Sekmines švenčiant... 
kad, tokią paramą gaudami, 
rytų broliai juos pasivys per 
trejus - ketverius metus, da
bar ekonomistai sako, kad su-
silyginimui reikės 30 metų, o 
kiti jau mano, kad niekad ne
pasivys. Kažin kaip Lietuva 
šiandien gyventų, jeigu ji, 
proporcingai skaičiuojant, 
bent ketvirtadalį tos paramos 
iš kur nors būtų gavusi. 

• Atrodo — ir Lietuva nu
sivylė. Ves tik Clinton iš Ru
sijos išskridus, į Lietuvą at
skrido didžiausios ir galin
giausios Europos valstybės — 
Vokietijos vyriausias vadovas 
ministras pirmininkas Ger-
hardt Schroeder ir viešėjo 
septynias valandas. Įvykis is
torinis, nes toks svečias Lietu
voje lankėsi iš viso pirmą kar
tą, ir Lietuva iš jo daug tikė
josi. Juk daug kartų mūsų 
politikai teigė, kad Vokietija 
yra Lietuvos advokatė keliui į 
Europą —. ES, NATO, verslo 
sąjungas. Tačiau šį kartą jos 
kancleris tokio vaidmens ne
siėmė. Schroeder kartu su 
Lietuvos prezidentu pavaikš
čiojo po senamiestį, aludėje 
išgėrė po bokalą alaus, per 
pietus 40 minučių pasišnekėjo 
ir... išskrido. Klausimų Lietu
va turėjo daug, bet, į juos at
sakydamas, Vokietijos kancle
ris nieko neprižadėjo. Vokie
tija remia Lietuvos įstojimą į 
ES, į NATO, teigė Schroeder, 
bet narystė priklausys nuo 
Lietuvos pasiruošimo ir laiko, 
iki kurio ji tai padarys. Advo
kato mitas sugriautas, rašo 
„Lietuvos ryto" birželio 8-tos 
vedamasis. Pagal vedamojo 
autorių, po Čekijos, Lenkijos, 
Vengrijos priėmimo Vokietijai 
susidarė reikiama buferinė 
zona, ir tolimesnė NATO plėt
ra ji mažiau besidomi. Kokios 
nors esminės naudos Lietuvos 
rėmimas jai neduotų, svarbes

nis jai Rusijos balsas. O kan
didačių į šias abi organizaci
jas pasiruošimo klausimas 
kartais irgi sprendžiamas pa
gal vertintojų nuotaikas. „The 
Economist" gegužės 13-tos lai
da pasiruošimą taip aptaria: 
geriausiai pasiruošęs, be abe
jo, yra pirmas pakviestųjų še
šetukas, į kurį pateko Estija; 
kitos šešios valstybės, pa
kviestos praėjusį rudenį ir de
rybas pradėjusios vasario mė
nesį, rikiuojamos taip: Latvi
ja, Malta ir Slovakija sparčiai 
artėja prie pirmojo šešetuko, 
Lietuva juda lėčiau, o Bulga
rija ir Rumunija — toli atsili
kusios. 

Tačiau ne viskas į kreivą 
pusę. Iš Briuselio grįžę, dery
bininkai pranešė, kad ES na
rės Lietuvai leis eksportuoti 
daugiau sūrio: kvota padidin
ta iš 1,700 tonų iki 5,000 tonų 
ir kasmet didės po 15 nuoš., 
kol Lietuva įstos į ES. 

* Lietuvoje įsigaliojo 
Baudžiamojo kodekso (BK) 
straipsnių papildymai ir nauji 
straipsniai dėl autoriaus tei
sių pažeidimo, numatantys už 
tai griežtesnes bausmes. Pa
keistuose ir papildytuose BK 
straipsniuose, skirtingai nei 
anksčiau, yra numatyta lais
vės atėmimo bausmė, taip pat 
aiškiai išskirta baudžiamoji 
atsakomybė už neteisėtą kūri
nių, tarp jų ir kompiuterinių 
programų bei duomenų bazių, 
atgaminimą, neteisėtą kopijų 
importavimą, eksportavimą, 
platinimą, gabenimą ir laiky
mą komerciniais tikslais, kai 
bendra neteisėtų kopijų vertė 
yra ne mažesnė nei 100 mini
malių pragyvenimo lygių su
ma. Dabar tai sudaro 12,500 
litų. (Elta) 

Susipainiojus į eilinės kas
dienybės voratinklius, kartais 
iš akiračio pranyksta patys 
svarbiausieji įvykiai, asmenys 
ir daiktai. Kad nereikėtų klai
džioti tarp būties ir užmarš
ties, žmonija savo gyvenimo 
kelius nusmaigstė simboliais, 
padedančiais atkurti vaizduo
tėje beblunkančius vaizdus, 
kurie galbūt ilgainiui visiškai 
išnyktų. 

Simbolika tarnauja ir religi
jai, nes padeda susikaupti, 
žadina pamaldumą, akivaiz
džiu būdu aiškina tikėjimo tie
sas ir paslaptis. Su religiniais 
simboliais esame supažindina
mi nuo pat mažens: kryžius, 
paveikslai, šventovės, reli
ginės apeigos (kiek jose simbo
likos!), muzika ir t.t. Kai kas 
gal manytų, kad toji religinė 
simbolika buvo svarbesnė 
anksčiau, vadinamai „primi
tyvesnei žmonijos bendruome
nei", bet ji ir „moderniam 
žmogui" nėra praradusi savo 
reikšmės. 

Šiandien, paklausus, koks 
yra Sekminių simbolis, vieni 
atsakytų, kad tai „balandis" 
(Šv. Dvasia dažnai vaizduoja
ma balandžio •pavidalu); kiti 
— kad ugnies liežuviai, nes to
kiu pavidalu Šv. Dvasia buvo 
suteikta apaštalams, netru
kus po Jėzaus Kristaus įžen
gimo į dangų. Lietuviai dar 
pridurtų, kad Sekmines sim
bolizuoja berželiai. Juk tai lie
tuviškų šios šventės tradicijų 
dalis: tiesiog neįmanoma Sek
minių švęsti, nepapuošiant 
savo namų žaliomis berželių 
šakomis! 

Gyvenant Amerikoje, ši tra
dicija ne taip jau lengvai įgy
vendinama, nes daugelyje vie
tų reikėtų gerai paieškoti ber
žo (nebent šiaurinėse vals
tijose), o, ir radus, jų savinin
kai nelabai palankiai pažiū
rėtų į medžio šakų laužymą 
(tradicijomis čia nepasiaiš
kinsi). Kam teko neseniai ke
liauti į Lietuvą ar joje gyventi, 
prisimena pakeles, beržų ka
mienais baltuojančias; prisi
mena miškelius, kuriuose 
baltliemeniai berželiai taip 
ryškiai išsiskiria iš kitų 
medžių. Todėl visai natūralu, 
kad lietuviai pasirinko beržą 
šiai pavasario šventei — pasi
rinko daug anksčiau, negu 
krikščionybė su ja sutapatino 
Šv. Dvasios atsiuntimo šven
tę. Juk, neseniai iš žieminio 
pumpurų kalėjimo išsilaisvi
nę, beržo lapai ne tik kvepėjo 
pavasariu, bet savo linksmu, 
gležnu žalumu kėlė nuotaiką 

ir viltį. Argi nuostabu, kad 
tais lapeliais papuoštos šakos 
simbolizavo taiką, ramybę, 
gerovę ir pranašavo derlingą 
vasarą? Mūsų liaudis tikėjo, 
kad ir Šventoji Dvasia (žino
ma, balandžio pavidalu) pasi
renka aplankyti namus, kurie 
per Sekmines papuošti ber
želiais, o jeigu beržo šakomis 
iškaišyti ir namo balkiai, 
Šventasis Balandis ten nutu
pia kiek ilgiau pailsėti, už tą 
paslaugą palikdamas namams 
ypatingų malonių. 

Bet už vis gražiausias pa
protys: abipus buto durų pa
statyti du jaunučius, žalius 
berželius, kad namų šeimi
ninkai — vyras ir žmona — 
visuomet taikoje gyventų, kar
tu darbuotųsi visos šeimos ge
rovei... Galbūt dabar tėvynėje 
besiskaldančios ir keistas gru
puotes tarpusavyje bekurian-
čios partijos (arba bent jų va
dai) Sekminių proga papuoštų 
savo būstų duris beržais, kad 
įsivyrautų taika ir atsirastų 
noras dirbti bendram tikslui. 
Tik įsivaizduokime, kaip rei
kėtų berželių prie dešiniųjų 
partijų durų, prie Seimo, Vy
riausybės, įvairių biurokratų, 
kurie nemato „miško per me
džius" ir aklai gaudosi tik sau 
naudos! (O gal jiems visiems 
būtų ne pro šalį geras kaušas 
„beržinės košės"?) 

Nepaisant, kokiais simbo
liais žymėsime Sekmines, tai 
ypatingai svarbi šventė vi
siems krikščionims: Kristaus 
Bažnyčios gimtadienis! Paža
das, apie kurį ne kartą kalbėjo 
Jėzus savo mokiniamą, išpil
dytas Sekminių dieną. Tai, ko 
anksčiau jie nesuprato, po to 
pasidarė aiški kiekvieno Kris
taus mokinio misija: eikite ir 
skelbkite Gerąją Naujieną vi
siems žmonėms, nuo vieno 
Žemės krašto iki kito. Tas jau 
sėkmingai vykdoma du tūks
tančius metų. Nors ir kaip be
sistengė, per tą laiką „pragaro 
vartai" Bažnyčios nepajėgė 
nugalėti. 

Lietuvių liaudis, galbūt 
daugiau sveika intuicija, negu 
Bažnyčios mokymu, suvokė 
tikrąją Sekminių reikšmę ir 
jas ypatingai švęsdavo. Kone 
taip pat iškilmingai ir pa
maldžiai, kaip Velykas. Se
novės tikėjimo simboliai (ber
želiai, kiaušinienė, sūpuoklės 
ir pan.) buvo tik gražūs prie
dai, padidinę šventės džiaugs
mą ir padėję susikaupti ties 
didžiojo Kristaus Pažado išsi
pildymu. 

SAGA 
RIČARDAS VAICEKAUSKAS 

Tremties prisiminimai 
Nr.5 

** iny Kalinys pajutęs baisų skausmą, 
dažnai nesąmoningai ima bėgti. Sargybai to tik ir te
reikia. Riktelėjęs „stok" sargybinis nušauna kalinį į 
nugarą. Pagal „ustavą" (statutą), pagal instrukcijas! 
Toks susidorojimo būdas būdavo naudojamas ne vien 
kalinių, bet ir administracijos iniciatyva. Įgudę kali
niai, žinodami „blakių" pasekmes, niekad nebėgdavo, 
bet stengdavosi įmestą žariją sutrinti. Po „blakės" ka
linys kelis mėnesius sirgdavo. Žaizdos pūliuodavo ir 
negydavo. Naktį rūbai pridžiūdavo prie atvirų žaiz
dų... 

Rytą vagišiaus nosis priminė jauną agurką. Pro pra
kirstą lopą, kaip buldogui buvo matyti dantys. Veidas 
juodas nuo sumušimų ir uždžiūvusio kraujo. Pro ne
valdomą lūpą varvėjo seilės... 

Sorokinas, apžiūrėjęs vagišių, tarė: „Tavo pavardė — 
Koroliovas, bet karaliai ne taip atrodo. Tu — „bul-do-
gss". ši pravardė tave lydės iš vieno lagerio į kitą tol, 
kol būsi gyvas arba tave „sušlapins". 

Kalinių grupė po kelių dienų be ypatingų nuotykių 
pasiekė Stolbus. Stolbuose kaliniai buvo išskirstyti po 
barakus. Pas mus įsikūrė Romas Bareika. Kitą dieną 
po grupės atvykimo į Stolbus Ramaška pasakojo, kad 
gretimame barake naujokui pravarde „Buldogas", bu
vo suruoštas „dviratukas". Tai reiškė kankinimo būdą, 

tiktai nepalyginti švelnesnį ir „humaniškesni, galima 
pavadinti vaikišką. 

„Buldogas", apsigyvenęs kaimyniniame barake, pa
gal seną įprotį apžiūrėjo kalinių turėtą turtą. Paste
bėjęs katiliuką, padarytą iš amerikoniško sviesto skar
dinės, paėmė jį ir, nunešęs į atokiau esantį baraką, 
išmainė į žiupsnelį tabako. Grįžę iš darbo kaliniai pa
stebėjo vagystę ir „Buldogui" pasiūlė pasiruošti „dvi
ratukui". „Buldogas", keikdamasis paskutiniais žo
džiais, traukėsi atatupstas. Du kaliniai parvertė jį ant 
žemės, diržu surišo kojas, pagal visus papročius ir 
technologiją į tarpupirščius prikišo laikraščių skiaučių 
ir, tvirtai laikydami, popierių padegė. Iš skausmo 
„Buldogas" surištomis kojomis ėmė mataruoti, it min
damas dviračio pedalus. 

Visi barako kaliniai leipo iš juoko. Supratęs, kad 
mindamas pedalus ugnies neužgesins, vagišius ėmė iš 
tarpupirščių traukti degantį popierių. Kaliniai jį per
spėjo, kad „dviratukas" buvo tik lengvutė bausmė, o 
pavogtą katiliuką reikės grąžinti savininkui. Priešin
gu atveju jo laukia „blakė". 

Kitą rytą, laikydamasis sienų, o kai kur ir ropoto, 
„Buldogas" nusigavo į kitą baraką, ir, susiradęs kati
liuko savininką, atsiėmė jį, pažadėjęs dviejų dienų 
duonos davinį. Dejuodamas dvi paras, ničnieko neval
gęs, „Buldogas" gulėjo ant narų. Gal po mėnesio jis 
dingo. Gal jį perkėlė į Tiksi, o gal įmetė „blakę"... Nie
kas tuo per daug nesidomėjo, nes žmonėms prie visų 
lagerio negandų prisidėjo dar ir šiltinė. Administraci
ja, bijodama apsikrėsti, ėmėsi ryžtingų priemonių. Ka
liniai buvo vos ne kasdien prausiami pirtyje, jų rūbai 

kepinami dezinfekcijos kameroje, o patalpos dezinfe
kuojamos. Sienos, grindys, net lubos taškomos chlor-
kalkių skiedinių. Geležinė krosnelė kūrenosi dieną ir 
naktį, o ant jos buvo lašinamas chlorkalkių skiedinys. 
Nuodingi garai skverbėsi į visus plyšius ir į mūsų akis 
bei plaučius. Mūsų barako dezinfekciją turėjau atlikti 
aš ir jakutas Bubiakinas. Mudu kūrenome krosnelę, o 
patys, sugulę ant grindų, ašarodami kalbėjomės. Su
laukę vidurnakčio, prie pat grotuoto lango išgirdome 
žingsnius. Girgžtelėjo sniegas po kojomis. Lauke buvo 
poliarinė mėnesiena. Užsilipę ant stalo, pro neužšąlusį 
tarpelį lange pamatėme prižiūrėtoją Artemjevą. Po 
pažastimi jis laikė kažką suvyniotą į skudurus. Tas 
kažkas spurdėjo... Mudu su Bubiakinu susižvalgėme. 
Kasgi ten galėtų būti, ir dar tokiu laiku? Katė? Šuo? 
Bubiakinas prisiminė, kad pavakary Olga Karlovna 
buvo uždaryta į karcerį už atsisakymą kūdikį maudyti 
kažkokiame skiedinyje. Kūdikis buvo paimtas į ko
mendantūrą. Tai štai kaip! Kūdikis turėjo tapti masa
lu poliarinėms lapėms. Artemjevas jį nešė į savo me
džioklės plotus... 

Olga karlovna dar dvi dienas buvo laikoma karce
ryje. Iš pradžių jinai verkė, maldavo grąžinti kūdikį, 
paklaikusiu balsu rėkė. Trečią dieną aimanos nutilo. 
Pasigirdo juokas... Netekusi sūnaus ji išėjo iš proto. 

Baigus barako dezinfekciją, kaliniai vėl užėmė savo 
vietas. Rytą, po patikrinimo, Artemjevas liepė man pa
silikti barake. Vėliau nusivedė į komendantūrą ir pa
davė įrankius ledui kirsti. Paskui su įrankiais nuvedė 
prie Lenos ir liepė praplatinti eketę, aplinkui nuvalius 
sniegą, ši eketė buvo skirta vandeniui semti kalintų 

virtuvei ir pirčiai. Administracijai vanduo buvo veža
mas iš kitos eketės ir kitos protakos. 

Kitos dienos rytą, tuoj po patikrinimo gavęs įran
kius, nuėjau išvalyti eketės. Kirsdamas ledą paste
bėjau tamsų daiktelį. Pasilenkęs pamačiau... Olgos 
Karlovnos palto sagą padarytą iš briedžio rago. Baigęs 
darbą ir pasiėmęs sagą, kurios negalėjau sumaišyti su 
jokia kita, grįžau į baraką. Kitą dieną, įsikinkę į ro
geles, išvykome ieškoti malkų. Viską papasakojau Ro
mui ir parodžiau sagą. Romas ištarė: „Ją nuskandino". 
Kiek pagalvojęs pridėjo: „Slėpk tą sagą. Gal greitai ka
ras baigsis, bus galima surasti Olgos Karlovnos gi
mines ir grąžinti sagą". 

Apie Artemjevo nešulį ir sagą niekam neprasitarėm, 
bijodami administracijos keršto. 

Taip buvo sunaikinta mokslininkų šeima. 
Mane vėl paskyrė vežti rąstus iš Tababastacho sa

los, o Romas ruošė ir vežė iš tundros malkas. Su juo 
viename kinkinyje buvo Pijus Kalvėnas. Rytą, besida
lindami rogutes, vietoj įprasto sargybinio pamatėme 
prižiūrėtoją Artemjevą, rikiuojantį malkautojus. Kali
niai greitai išsiskirstė: vieni į tundrą malkų vežti, kiti 
— iš Lenos seklumos vežti rąstų. 

Baigę dienos darbą ir grįžę į baraką, neradome mal-
kautojų, kurie paprastai už mus anksčiau grįždavo ir 
dar dirbdavo zonoje. Oras buvo palankus ir kaliniai 
paklysti negalėjo. Mums su Lialka sėdint prie kros
nelės, į baraką visas apšarmojęs įėjo Kalvėnas, at
sisėdo ant narų kampo. Patylėjęs tarė: „Romo nebėr". 
Mes susižvalgėme ir paklausėme Kalvėno, ką tai 
galėtų reikšti. (B.d.) 
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LIETUVIŠKOS VEIKLOS ĮVERTINIMAS 
New Jersey valstijoje yra 

tradicija pagerbti cia gyve
nančius asmenis. pasižymė
jusius kokioje nors veikloje. 
Veiklos laukas gali būti politi
nis, visuomeninis, švietimo, 
labdaros ir t.t. Per pastaruo
sius 25 metus čia kasmet tebe
vyksta pobūviai, vadinami 
Heritage Festival Bali, kurių 
metu buvo pagerbiami keli 
įvairių tautybių atstovai. Iš 
lietuvių šiemet Loretos Stu-
kienės ir John Patrick dėka už 
įvairialypę veiklą buvo nuo-
minuotas Julius Veblaitis iš 
Union, NJ. 

Vertinimo komisija, atsi
žvelgė į jo ilgametę veiklą Lie
tuvių Bendruomenėje organi
zuojant Vasario 16 minėjimus, 
taip pat už jo veiklą patrio
tinėje Americans for an Inde-
pendent Lithuania organizaci
joje bei už pastovią jau de
šimties vasarų pagalbą Lietu
vos mokykloms, kur jis su 
Amerikos Pedagogų savano
riais, pasivadinusiais Ameri
can Professional Partnership 
for Lithuanian Education 
(A.P.P.LE.), kasmet vyksta 
padėti Lietuvos švietimui. 
Anksčiau jis buvo dažnas tal
kininkas ruošiant prof. Jo
kūbo Stuko lietuviškas „Lie
tuvos atsiminimų" radijo lai
das, kurios be pertraukos gy
vavo net 44 metus! Per pasta
ruosius dešimt metų jis smui
ku groja Summit Symphony 
orkester, kur kiekvieną se
zoną yra ruošiami keturi nau
jo repertuaro koncertai. Beje, 
jis 35 metus dar tebedėsto vo
kiečių kalbą ir liaudies dai
nas vokiečių kalbos mokykloje 
Watchung Regionai • High 

School. Deutsche Sprachs-
chule von Central \ e w Jer
sey. 

Balandžio 30, po vieną buvo 
pasiūlyti New Jersey veikloje 
pasireiškę airių, italų, lenkų, 
portugalų, vietnamiečių ir lie
tuvių atstovai. Loreta Stu-
kienė pristatė Julių Veblaitį 
gausiai susirinkusiai publikai 
pokylio metu erdviame May-
fair Farm restorane, West 
Orange, NJ. Buvo išvardinta 
įvairi jo veikla bei jo įnašas 
Amerikos lietuvių bendruo
menėje ir aplamai New Jersey 
kultūrinėje veikloje. Pagerbtu-
vių vadovė ir koordinatorė 
Grace Maitins jam įteikė tro
fėjų ir New Jersey Secretary 
of State padėkos raštą. 

Beje, programos metu vyko 
tautybių paradas, kur salėje 
ratu ėjo tautiniais drabužiais 
apsirengę vyrai ir moterys. 
Tikrai puikių komentarų gir
dėjosi, kai lietuvių tautiniais 
drabužiais pasidabinusios 
pražygiavo Loreta Stukienė ir 
Irena Vebiaitienė. 

Atsidėkodamas Julius Ve
blaitis trumpai papasakojo So
vietų okupantų padarytas pik
tadarybes ir nusikaltimus 
lietuvių tautai. Jis sakė ir to
liau dirbsiąs Lietuvos ir Ame
rikos žmonių gerovei. Salėje 
šalia įvairių tautų vėliavų, 
kabėjo ir Lietuvos trispalvė. 
Iškilmėse dalyvavo įvairių 
partijų ir tautinių grupių at
stovai. Dalyvavo ir būrys lie
tuvių užėmusių du stalus. 
Prieš vakarienę trumpai pa
sikalbėjo ir po to pasimeldė 
Newark littuvių parapijos vo
kiečių kilmės klebonas kun. 
Peter Uhde. Loreta S t u k i e n ė 

PAGERBTAS DR. STEPAS MATAS 
Susijungus Cleveland Re-

public plieno korporacijai su 
Jonės and Laughlin plieno 
bendrove, įkurta nauja LTV 
plieno korporacija su centru 
Clevelande. Šio plieno giganto 
— tretysis didumu Šiaurės 
Amerikoje — metinė gamyba 
siekia 9 milijonų tonų ir 4.5 
milijardo metinę apyvartą. 

Republic korporacijoje ir 
vėliau LTV korporacijoje Ste
pas J. Matas, metalurgijos 
daktaras, išdirbęs 40 metų, 
išėjo užtarnautam poilsiui. Dr. 
Matas sėkmingai dirbo Respu-
blic korporacijoje, tyrinėjimų 
direktoriaus, pareigose, o LTV 
buvo generalinis tyrinėjimų 
direktorius ir tarptautinių 
reikalų direktorius. Atstovau
jant bendrovei pasaulio gamy
bos ir prekybos rinkoje, dr. 
Matas dažnai vykdavo į visų 
kontinentų kraštus. 

Tarptautinės Amerikos me
talurgų sąjungos Clevelando 
skyrius (Cleveland Chapter of 

the American Society of Me
tals International) vasario 7 
dr. Matą apdovanojo 2000-jų 
metų garbės žymeniu-plakete 
už didelius jo nuopelnus me
talų technologijoje. 

Dirbdamas Republic Steel 
korporacijoje dr. Matas buvo 
svarbiausias asmuo-tyrinėto-
jas išvystant labai atsparaus 
plieną lydinį, kuris buvo nau
dojamas malūnsparniams, ra
ketų apsaugos dangai ir lėk
tuvams. 

LTV bendrovėje jis išvystė 
gamybą lankstaus plieno 
plokščių, dabar naudojamų 
automobilių bei namų apyvo
kos reikmenims gaminti. Jo 
išradimai užpatentuoti. 

Dr. S. J. Matas bakalauro 
(B.S.), magistro (MS) ir dakta
ro (PhD) laipsnius įsigijo Case 
Institute of Technology — da
bar Case VVestern University 
ir yra baigęs šių dienų moder
naus vadovavimo programą 
Harvvard universiteto verslo 

Už ilgametę įvairialype kultūrinė ir visuomeninę veiklą, i.m. balandžio 
30 d. West Orange, New Jersey valstijoje, vykusiame Heritage Festival 
Bali buvo pagerbtas Julius Veblaitis ii Union, NJ. U k.: pokylio progra
mos koordinatorė Grace Martins, Loreta Stukienė ir Julius Veblaitis. 

IR AŠ TEN BUVAU. 
Aprašant džiaugsmingą 

įvykį, ir jį parašančiajam gi
liai įsijautus gražios drau
gystės ir meilės istorijos pa-
sakojiman, kartais iš dėmesio 
prasmunka kai kurios tos isto-

mokykloje. Jis taip pat yra 
Amerikos technologijos vado
vavimo ir gamybos Tarybos 
narys ir Pramonės patarėjas 
Northern Illinois universitete 
bei įvairių profesinių organi
zacijų narys, įskaitant ir Fel-
low of American Society for 
Metals International. 

Dr. Matas ir lietuviškoje 
veikloje nestovėjo nuošaliai: 
buvo Akademinio Skautų 
sąjūdžio Clevelando skyriaus 
pirmininkas, Filisterių Skau
tų sąjungos pirmininkas, 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos pirminin
kas, JAV Lietuvių Bendruo
menės tarybos vicepirminin
kas, Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis metalurgijos 
klausimais. 

Dr. Stepo Mato profesinis 
darbas, šeimos reikalai (žmo
na dr. Giedra-odontologė, duk
tė dr. Daina-odontologė ir 
sūnus Ričardas-advokatas) ir 
vertinga duoklė lietuviškai 
veiklai vystėsi ir toliau vystosi 
darnia ir laiminga kryptimi. 
Praėjusių metų pabaigoje pa
sitraukęs pensijon, dr. Matas 
yra Tarptautinės technologijos 
konsultantas ir nuoširdžiai 
įsijungė į Lietuvos Jėzuitų 
švietimo rėmimo programos 
darbą, suorganizuodamas pla
čios apimties komitetą, ku
riam pirmininkauja. Komiteto 
veiklos rezultatai, per palygin
ti trumpą laiką, labai įspū
dingi. Komitetas dirba su 
kun. Antanu Saulaičių, S.J., 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincijolu Vilniuje ir jo at
stovais Amerikoje Tadu Kul
bių ir Antanu Venckumi. 

rijos dalys. Taip atsitiko ir Au
drai Lintakienei „Draugo" s.m. 
birželio 3 d. laidoje straipsniu 
„Pražydo mūs meilė netyčia" 
aprašant artimos drauges Ri
tos Likanderytes ir jos pasi
rinkto gyvenimo draugo Anta
no Rašymo vestuves. Akylai 
stebėjus visą šio džiaugsmo 
įvykio eigą, norisi užpildyti 
minėtame aprašyme likusias 
spragas. O buvo taip: Sutuok
tuvių šv. Mišias aukojo jauno
jo draugas kun. Edis Putrimas 
iš Toronto. Skaitymus atliko 
dr. Algis Rašymas (jaunojo 
brolis), Magda Razpotnik (jau
nosios vaikystės draugė) ir 
Danguolė Ilginytė. Bėjau anks
čiau išvardinto pulko, jaunuo
sius prie altoriaus lydėjo ir 
Teresė Drūtytė-Šoliunienė, ir 
Algis Ankus, bei Romas Bla
žys ir Ramutė Kazlauskienė. 
Gėlių nešėja buvo Alexia 
Kelpšaitė, o žiedus išdidžiai 
nešė Justinas Ankus. Mišių 
metu giedojo „Dainavos" an
samblis vadovaujamos Da
riaus Polikaičio, solistas Ju
lius Savrimas ir smuiku 
griežė muz. Herkulis Strolia. 

Vaišės vyko Jaunimo centro 
didž. salėje, kuri buvo pil
nutėlė giminių, draugų ir 
svečių. Jaunuosius, su duona, 
vynu ir druska pasitiko Ritos 
krikšto tėvai Jane Mačiulienė 
ir Julius Savrimas, bei Antano 
tėveliai Alesė ir Kostas Ra
šymai. Išpirkus stalą ir atsi
kračius .nekviestais" svečiais, 
prasidėjo Dokylis. 

Puotą puikiai p'ravedė Rasa 
(Soliūnaitė) Poskočimienė ir 
Jonas Butėnas iš Kalifornijos, 
pasikeisdami lietuviškai ir 
angliškai susirinkusiems pri
statė jaunuosius ir jų pulką. 
Buvo įdomu išgirsti kaip ilgai 
Rita ir Antanas vienas kitą 
pažįsta, kad jie nerado sau 
tinkamos poros savo krašte, 
tai reikėjo ieškoti kitur ir 
kodėl taip ilgai truko, kol jie 
suėjo į porą. 

Maldą prieš vakarienę su
kalbėjo tėvas Juozas Vaišnys, 
SJ. Vaišių metu jaunuosius 
sveikino Ritos krikšto tėvas 
Julius Savrimas, Kostas Ra
šymas, giminių vardu Ramutė 
Žiūraitienė, kuri davė Ritai 
puikius patarimus kaip pa
ruošti ,spaghetti" su Jketchu-
pu", ir Ritos gera, studįjų 
dienų, draugė Magda Razpot
nik. Buvo perskaityta dalis 
gautų sveikinimų iš Lietuvos, 
nes Antano giminė Toronte, 
Čikagoje ir Lietuvoje yra labai 
plati. Pagaliau kalbėjo ir jau
nieji. Kadangi jaunoji galvojo, 
kad piršliai jos neapgavo ir jai 
nemelavo, tai piršlių nekorė, 
bet apdovanojo juos juostomis. 
Rita ir Antanas susipažino 
Danutės ir Petro vestuvėse, o 
juos supažindino Ramutė K. 
Šokiams visą vakarą grojo 
Virgis ir Eimis Svabai, net 
grindys dundėjo nuo tokio 
smagaus ir įtempto šokimo. 

Povestuvinei kelionei jaunie
ji išvyko į saulėtą pietų Kali-
fonųją, o grįžę į Čikagą apsi
gyveno savo naujame name 
Oak Lawn miestelyje. Anta
nas įsidarbino naujame mieste 
ir naujame darbe „general 
sales manager* pareigose, o 
Rita tęsia savo darbą South-
west oro limjoje. 

Meilė ir laimė telydi juos 
kiekvieną gyvenimo dieną. 

LIETUVAI IR IŠEIVIJAI 
52,500 dolerių dovana 

V a c y s Rociūnas 

Inž Stepo Mato pagerbimo H k Tarptautinės Amerikos motaąurgų sąjungos Clevelando skyriaus pirmininkas 
ir bendrovės Deformation Control Technology prezidentas Lyn Ferguson, PhD, Giedra Matienė, DDS, Stepas 
Matas. PhD. Barbara ir Ričardas. AL Matai 

Clevelando lietuvių telkinio 
nariai Eufemija ir Balys Ste-
poniai-Steponavičiai, į jubilie
jinius 2000-sius metus įžengė 
su didele dovana jų gimtajam 
kraštui — Lietuvai ir JAV lie
tuviškajai išeivijai. 

Eufemija — Žemaitijos duk
tė iš Mažeikių ir Balys — 
Aukštaitijos sūnus nuo Kė
dainių. Jie, prisimindami Lie
tuvą, su nuoširdžiausiomis in
tencijomis Tėvynei, o taip pat 
ir pagalbos reikalingai lie
tuviškajai išeivijai, paskyrė 
52,500 dolerių įvairioms insti
tucijoms, kurios, jų nuomone, 
tokios paramos labiausiai ver
tos ir reikalingos. 

Siųsdami savo dovanas, Ba
lys ir Eufemija laiškuose lai
mingiems gavėjams trumpai 
išsakė savo norus ir linkėji
mus, kad ir ateityje jie 
ryžtingai testų savo įsiparei
gojimus mūsų Tautos gerovei 
Nemuno šalyje ir šiapus At
lanto. Savo ruožtu apdovano
tieji nepagailėjo jiems širdin
gų padėkos pareiškimų visų 
asmenų ir institucijų vardu. 

Štai tie E. ir B. Steponių-
Steponavičių apdovanotieji: 

1. Almos fondas — našlai
čiams Lietuvoje —10,000 dol. 

2. Mažeikių S v*. Jėzaus 
Širdies bažnyčios statybai — 
10,000 dol., prisimenant jų mi
rusius tėvus — Joną ir Bar
borą Šaulius, Juozą ir Moniką 
Cibus, Konstantiną ir Kon
stanciją Steponavičius, šių 
šeimų mirusius ir amžinos at
minties Eufemijos vyrą, mu

ši uoli mūsų skaitytoja iš Kanados, vykdama atostogų, nepamiršta pa
siimti savo „Draugo". Ar esate „Draugo" skaitytojas? Jei dar ne, tai dabar 
geriausia proga užsiprenumeruoti labai papiginta kaina (iki liepos 1). 
Kaip? Pažiūrėkite i skelbimuką! 

SVEIKINAME 
AUDRĄ IR ANDRIŲ 

Birželio 3 dieną, Detroito lie
tuvių telkinio jaunimas, kartu 
su Viskantų šeimos giminė
mis, draugais ir pažįstamais 
buvo nuvykę į Kanadą daly
vauti Toronto Prisikėlimo baž
nyčioje vykusiose sutuoktuvė
se torontiškės Audros Pužery-
tės ir detroitiškio Andriaus 
Viskanto. Jungtuvių pokylis 
įvyko Mississauga, Ontario. 

Sveikiname jaunuosius su
kūrusius lietuviškos šeimos 
židinį. 

SUSILAUKĖ SŪNAUS 

Lidijai (Stroputei) ir muz. 
Dariui Polikaičiams š.m. bir
želio 1 d. gimė trečiasis vaikas 
— sūnus Vidas Tomas. Šei
moje jau auga Kovas ir Daina. 
Jaunieji tėvai ir visa plati Po-
likaičių bei Stropų giminė 
džiaugiasi naujagimiu. 

ziką Mykolą Cibą (1980 m.); 
b. Tėvams pranciškonams — 

jų vienuolyno statybai prie 
Kryžių kalno Lietuvoje — 
1,000 dol.; 

c. Kražių Švč. Marijos Pra
sidėjimo bažnyčiai — 1,000 
dol.; 

3. Savaitraštis .Darbinin
kas", Brooklyn, N.Y. — 5,000 
dol.; 

4. Draugo fondas, Čikagoje, 
IL., — pirmo laipsnio garbės 
nariai — 5,000 dol.; 

5. Lietuvių fondas, Lement, 
IL, — 8,000 dol. ir anksčiau 
Eufenujos už a.a. Mykolą 
Cibą... įnešta 2,000 dol., ben
dra suma —10,000 dol.; 

6. Dievo Motinos parapija 
Clevelande, OH., klebonas 
kun. Gediminas Kįjauakas, 
S.J., — 5,000 dol.; 

7. Nekalto Prasidėjimo vie-
nuolįjos seselės Putnam, CT., 
— 3,500 dol.; 

8. BALFas, Clevelando sky
rius —1,000 dol.; 

9. šv. Jurgio parapija Cleve
land, OH, 1,000 dol. Bendra 
visų aukų sumą sudaro, 
52,500 dol.; 

Prisimenant šią išskirtinai 
didelę, nuoširdžią dovaną, Ba
lys ir Eufernįja Steponiai-
Steponavičiai netrokšta ko
kios nors garbės ar reklamos, 
bet norėtų, kad mūsų išeivįja 
nepamirštų (pagal savo išga
les) prisidėti savo įnašu-auka 
Tautai, Tėvynėje ir išeivįjoje, 
kad ji galėtų drąsiau žvelgti į 
ateitį. 

Vacys Rociūnas 

Tai—Jūsų ImkraStis! w»» 
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a r.<5: 

Nauji skaitytojai gali užsiprenumeruoti 
,PRAUGĄ" 

papiginta koma: tik už 65 dol metams, 
tik gyvenantiems JAV-se. 

JAV naujiems prenumeratoriams 
„Draugas" bus siunčiamas 

13 mėn. už 65 dol. 

Papiginimas tęsis iki liepos 1 d. 

,'. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Pavasarį ir vasarą kviečiame 

keliauti su mumis. Turime pačias 
geriausias kainas skrydžiams į Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 

Jeigu šiais metais patys negalite 
aplankyti giminių Lietuvoje, 
atsikvieski te juos \ Ameriką. 

Sutvarkysime jų kelionę 
patogiausiais maršrutais ir 

pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

Esame pasiruošę padėti jums 
visuose jūsų kelionių reikaluose. 

Prašome kreiptis \ mus. 
American Travel Service 

9439 S.Kedzie, Evergreen Park, 11*60805-2325 
Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190 

Fax 708-422-3163 
E-MAIL: ATSVL9worldiiet.att.net 

Web: www.americantravebervice.com 

» i 
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http://ATSVL9worldiiet.att.net
http://www.americantravebervice.com


ŠEŠTOJI JAUNŲJŲ ISTORIKŲ 
KONFERENCIJA RIETAVE 

DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ 

2000 m. balandžio 28 d. Rie
tavo katalikiškoje vidurinėje 
mokykloje, direktoriaus (Vy
tauto Rutkausko ir istorijos 
mokytojos Daivos Juškienės 
iniciatyva, įvyko VI tarpmo
kyklinė jaunųjų istorikų kon
ferencija „Tėvynės labui įnešu 
savąją dalį—'' šie žodžiai kon
ferencijos temai — tai 1794 m. 
balandžio mėnesį Tado Kos
ciuškos sukilimo metu pasaky
ti Mykolo Kleopo Oginskio žo
džiai. Gilesnė šių žodžių pras
mė: tėvynės labui įnešant 
turtą, darbą ir gyvenimą. 

Konferencijoje dalyvavo 60 
atstovų iš 13 mokyklų: Kauno 
jėzuitų gimnazija, Klaipėdos 
Prano Mašioto vidurinė mo
kykla, Kretingos Pranciškonų 
gimnazija, Kulių vidurinė mo
kykla, Panevėžio K. Paltaroko 
katalikiška vidurinė mokykla, 

Rietavo aukštesnioji žemės 
ūkio mokykla, Rietavo katali
kiška vidurinė mokykla, Rie
tavo L. Ivinskio vidurinė mo
kykla, Skuodo pagrindinė ka
talikiška mokykla, Telšių V. 
Borisevičiaus vidurinė mokyk
la, Tverų vidurinė mokykla, 
Vilniaus jėzuitų gimnazija, 
Žemaičių Kalvarijos vidurinė 
mokykla. 

Buvo perskaityta 13 prane
šimų. Vieni skirti tremties is
torijai, kiti — miestų ir mies
telių istorijai, treti — asme
nybėms. Itin svarbu, kad pra
nešimuose buvo panaudota ne 
tik spausdinta medžiaga, bet 
ir pačių moksleivių surinkti 
atsiminimai, paliudijimai, už
fiksuota įvairi dokumentika. 
Tuo būdu įdomios medžiagos 
buvo pateikta apie Algirdą Še
rėną, dešimtmetį berniuką, su 

tėvais išvežtą į Sibirą. Ten įsi
gijęs specialybę, išvaikščiojo 
Komijos žemę, rinkdamas ži
nias apie lietuvius, ten jam 
1993 m. pasisekė prieiti prie 
archyvų ir perduoti Lietuvai 
jos kančios ir mirties istorįją 
knygose: „Nežinome savo kal
tės" ir „Vorkutos mirties lage
riai'' (Reginos Šiurytės prane
šimas „Tėvynės meilė bran
dinta Vorkutos lageriuose"). 
Įdomios medžiagos pateikė ir 
Lauryną Rutkutė, kalbėdama 
apie vieną pirmųjų sovietų nu
kankintų vyskupų, — jo pa
laikų atpažinimą (pranešimas 
„Vyskupo Borisevičiaus gyve
nimo kelias"). Susirinkusieji 
galėjo plačiai sužinoti apie Ka
zimierą Volmerį ir Vėžaičių 
bažnyčią (Inga Kuizinaitė ir 
Agnė Šiumbelytė). Daug įdo
mios medžiagos surado Aiva 
Mezėnaitė pranešimui „Anta
nas Kučingis — Lietuvos ka
riuomenės karininkas, operos 
solistas, Sibiro tremtinys". 
Apie partizano Broniaus Kri
vicko kelią į poeziją, jo gyveni
mo ir kovos momentus prane-

Jaunieji istorikai dirba sekcijoje 

Šimą parengė Milda Zubaitė. 
Prelegentė akcentavo, kad B. 
Krivicko sielos kančia dėl 
draugų žūties pažadino jame 
poetą, kuris per maždaug par
tizanavimo metus sugebėjo 
parašyti daug brandžios poezi
jos. Jo posmai Įprasmino kovą 
bei viltį. Baranausko poeziją 
išsamiai analizavo Rota But
kutė. Vitahja Narkutė, skaity
dama pranešimą .Golgotos ke
lias, nukeltas mano senelio", 
ne vieną konferencijos dalyvį 
paskatino domėtis savo arti
mųjų istorija. „Mažučių šei
mos tragedija — lietuvių tau
tos kančios atspindys" — pra
nešėja Lina Jankevičiūtė per 
vienos šeimos istorįą sugebėjo 
parodyti visos tautos kančios 
istorįją. 

Asta Bladykaitė ir Neringa 
Vaišvilaitė sugebėjo surinkti 
daug naujos medžiagos Tverų 
miestelio istorįjai. Apie Plun
gę („Iš Plungės istorijos") pra
nešimą skaitė Dainius Navic
kas. Sandra Astrauskaitė ir 
Lina Jokubauskaite kalbėjo 
apie Žemaičių Kalvariją, tą 
laikotarpį, kada čia mokėsi 
Motiejus Valančius, suma
niai parinko ištraukas iš Va
lančiaus atsiminimų. Skaidra 
Bubliauskaitė itin poetiškai 
kalbėjo apie Švėkšną („Yra 
gražus miestelis Žemaitijoj — 
Švėkšna..."). 

Iš visų pranešimų savitumu 
— savianalize — išsiskyrė Ju
ditos Jablonskytės („Tėvynės 
labui įnešu savąją dalį") min
tys apie save: kaip gyvenu, 
kaip saugau gamtą, kaip el
giuosi su žmonėmis, ką darau, 
kad artimiesiems botų geriau 
gyventi. 

Konferencijos proga Rietavo 
muziejuje buvo atidaryta pa
roda „Lietuvos rezistencija" 
(muziejininkė Milda Vystei-

-*— -

naitė), tad neatsitiktinai į Šią 
konferenciją buvo -pakviestas 
profesorius Adolfas Darnusis. 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos akademiką A. Damušį 
pristatė dr. A. Vasiliauskienė 
{Ji profesoriaus Adolfo Da-
mušk> veiklos ateitininkįjoje 
1923-1940 m."). 

Prof. A. Darnusis pranešime 
„Lietuvos rezistencijos sąly
gos, aukos ir viltys", kalbėda
mas apie Birželio sukilimą ak
centavo, kad jėga buvo karių 
dvasioje, vienybėje, visuome
nes solidarume. Pozityvus pa
triotizmas formuoja gėrį, ku
ris veda prie pergalės. Profe
sorius džiaugėsi, šioje konfe
rencijoje pajutęs stiprų pozity
vizmą, linkėjo visiems atkak
liai eiti pirmyn ir taip laimėti 
prieš blogį — kurti gražią Lie
tuvos ateitį. 

Rietavo katalikiškos mo
kyklos direktorius V. Rut
kauskas itin dėkingas išeivi
joje gyvenantiems dr. prel. 
Juozui Prunskiui, Rožei Šom-
kaitei bei seserims Jautakai
tėms, parėmusioms šios konfe
rencijos organizavimą. Be to, 
paramos susilaukta ir iš vieti
nių rėmėjų. Juk kiekvienas 
dalyvis buvo ne tik pamaitin
tas, bet gavo įvairias knygas, 
o pranešėjai — Padėkų raš
tus... 

Nepaisant sunkių ekonomi
nių sąlygų, įvykusi konferenci
ja liudįja, kad yra mokytojų, 
sugebančių uždegti mokinius 
kūrybine ir mokslinių tyri
nėjimų ugnele, gauti lėšų at
vežti juos į gražų, tačiau to
limą, Žemaitijos miestelį, kad 
jie čia pasisėmę žinių ir dva
sinės stiprybes galėtų jas 
skleisti savųjų bendraamžių 
tarpe, skatintų kiekvieną tė
vynės labui įnešti savąją dalį. 
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Pertraukėlės tarp pranešimų metu prie Rietavo muziejaus (iŠ kairės): 
Jadvyga Damušiene, Zuzana Bitinienė (Rietavo mokytoja pokary, parti
zanų ryšininke), prof. Adolfas Darnusis, Rietavo katalikiškos mokyklos 
direktorius Vytautas Rutkauskas, istorijos mokytoja Daiva Juškienė. 
Priekyje: dr. Aldona Vasiliauskienė ir konferencijai pirmininkavęs Min
daugas Lingė 

V. Rutkauskas dėkoja prof. A. Damušiui ui prasmingą pranešimą. A. 
Vasiliauskienės nuotraukos 

UNION TELECARD 
ALLIANCE. LLC 
Didžiausia telefono 
pokalbių kortelių platintoja 

MĖSE 

ęzf*:-- s* »*»*«**-; 

Albonta 
Armenia 
Azerbaijan 
Betarus 
Boni&HerzBgcMnj 
Bulgaru 
Conodo 
CrootJo 
Czech RepublR 
Estonia 
France 

MES MA 
RYTŲ EUROPOS TELEFONO 
POKALBIŲ KORTELĖ 
THE EASTERN EUROPEAN 
CALLING CARD 
Pasiteiraukite krautuvėse $5, $10, $20 
vertės Rytų Europos telefono kortelių 
Lietuva - 22.0< Latvija - 22.7< 
Rusija - 12.5 < Ukraina - 4 .2 < 
Lenkija- 14.2< 

PER ATSTUMĄ; 
IŠ TOLO!!! 

• Nėra prisijungimo mokesčio 
• Prieinama naudojant 800 numerius 
• Likusių minučių laikas neapmokamas 

(no minute rounding) 
Nėra užimtumo signalo 
Rusiškai ir lenkiškai kalbantys patarnautojai 
Puikus patarnavimas 
Geriausios kokybės sujungimas 
Žemiausios kainos 

Germany 
Greece 
Hungory 
krod 
Itary 
Kozokhstofl 
Kyrgyston 
Latvio 
Uthuania 

Mouova 
roiond 
Romonia 
Romano, Bufaies} 
Rusia 
Rwsia,MoKOw 

Slovokio 
Slovenia 
lapkiston 
Turkey 
Turkmeniston 
tikrame 
United Kingdom 
USA 
Uzbekhton 
Yugoskrvio 

$0.181 
$0.263 
$0.278 
$0.263 
$0.200 
$0.166 
$0.083 
$0.238 
$0.166 
$0.153 
$0.085 
$0.200 
$0.085 
$0.125 
$0.142 
$0.083 
$0.085 
$0.200 
$0.277 
$0.227 
$0.220 
$0.238 
$0.217 
$0.142 
$0.200 
$0.153 
$0.125 
$0.057 
$0.083 
$0.200 
$0.181 
$0.250 
$0.181 
$0.312 
$0.142 
$0.085 
$0.083 
$0.138 
$0.181 

27 
19 
17 
19 
25 
30 
60 
21 
30 
32 
58 
25 
58 
40 
35 
60 
58 
25 
18 
22 
22 
21 
23 
35 
25 
32 
40 
87 
60 
25 
27 
20 
27 
16 
35 
58 
60 
36 
27 

55 
38 
35 
38 
50 
60 
120 
42 
60 
65 
117 
50 
117 
80 
70 
120 
117 
50 
36 
44 
45 
42 
46 
70 
50 
65 
80 
175 
120 
50 
55 
40 
55 
32 
70 
117 
120 
72 
55 

110 
76 
71 
76 
100 
120 
240 
84 
120 
130 
235 
100 
235 
160 
140 
240 
235 
100 
72 
88 
90 
84 
92 
140 
100 
130 
160 
350 
240 
100 
110 
80 
110 
64 
140 
235 
240 
144 
110 

Tapti šios kortelės platintoju skambinkit 1-800-409-0819 ext. 121 (minimum užsakymas 500 dol). 

... 
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tgidijus Construction 
N a m u v idaus ir i š o r ė s 
dažymo, aliuminio darbai, 
visų rusiu stogai , staliaus 
p a s l a u g o s . P igu , g r e i t a , 
patikima. 

Tel. 815 577 1797. 

Jauna šeima ieško auklės, 
kuri prižiūrėtų jų vienerių 

metų mergaitę. Darbas 
nuo 12 v.p.p. iki 6 v.v. 

Skambinti 708-233-0766. 

SUTEIKIAME PASKOLAS 
NEKILNOJAMAM TURTUI 

J " A - Tel.: 773-735-3555 
Direct l ine : 

773-461-0961 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) įvairiems darbams 
Powners Grove, IL — puiki 

aplinka. 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai $7-

7.50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems Įstaigos darbams. _ 
Būtini legalūs dokumentai, s 
SkambinU: 630-920-0238; ~ 

fax: 630-920-0157; web page: 
ww w .car Uslestafring.com 

Kulbame angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

~ j ^ F NAURIS 
^ ^ 1 JANKEVIČIUS 

s. * \^n**m Loan Officer 
MES PADĖSIME JUMS 

ATIDARYTI SAVO NAMŲ DURIS 
Nemokamai: išankstinis paskolos 

tvirtinimas (pre-approval), 
kredito patikrinimas. 

Island Mortgage Network, Inc. 

5958 S. Pulaaki 

Chicago, IL 60629 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mie
gamųjų butas solidaus amžiaus 
žmonėms Kedzie ir 63 gatvės 
rajone. Jei reiktų pagalbos ar 
slaugos — ji gali būti suteikta. 
TeL 773-776-8818. »•«» 

Geras vairuotojas gali jus 
pavežioti po Lietuvą. Sąžiningas 
ir pigus patarnavimas. Tel. 
Kaune 8-27-560-337 arba 
daugiau informacijos sužinosite 
tel. 708-923-0676. m»m 

BUTAI PENSININKAMS — 
modemus, erdvus, savarankiškai 
tvarkytis lietuviškoje aplinkoje, 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite 

šia proga, kreipkitės: VUla 
Maria, P. O. Box 155, 
Thompson, Ct 06277. 

39 metų moteris ieško darbo 
su vaikais arba l igonia i s . 
Galėtų dirbti ne tik Illinois 
valstijoje. Tel. 708-387-1136. 

ZT9i*X> 

Parduodamas butas Kaune, 
senamiestyje, Vilniaus gatvėje; 
5 kambariai, su židiniu. Yra 
pirtis, baldai. Kaina $48,000. 
Tel. 011-3707-22-61-85 arba 
630-209-2021. 27MO0 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejui reikalingas darbuo
tojas, kuris galėtų vadovauti 

mc->o skyriui. Pageidaujama, kad 
turėtų parodų rengimo patirtį, 

galėtų mokyti dailės, nusimanytų 
apie lietuvišką meną. , 

Skambinti 773-582-6500. ' 

Išnuomojamas 4 
kambarių (2 miegamųjų) 

butas Brighton Parke. : 

Tel. 773-847-1695. f 

Union Pier, Michigan, netoli 
ežero parduodamas dviejų 
miegamųjų, gerai įrengtas 
„tovrnhouse". Pageidaujama | 
lietuviai. Tel. 616-469-4924. i 

Dviejų asmenų šeima, 
turinti šunį, nori 

išsinuomoti butą nuo 
liepos l d . 

Tel. 773-536-3709. 

ALVVAYS W I T H FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
' Vainikai, krepšeliai 
* Vestuvinės ir proginės puokštės 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 

8015W.79St.,Justice>IL 

KELIONES1 POILSIS' KELIONES' 
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Svvntj jd Zimi- ir F.itim.i P i j u m i , 
kreiptis lud.ii'um sji.is.n 

AskaCvtavvay Ine 
S6S7 S. Har lem Ave . Chic ic io 

Tel 773 7 8 8 8 0 0 0 
Fax 775 5 8 6 $ 4 2 0 

E mail askagetavvay••'•• >ahoo tom 

Bendra Lietuvos ir JAV UAB 
,3ALTMERA" palankiomis są
lygomis (30-50 USD už parą) nuo
moja Lietuvoje automobilius iš Ka
lifornijos: lengvuosius ir „mini-
vans" (automatinė pavara, su vėsin
tuvais). Galime automobili pris
tatyti i oro uostą. Taip pat ispudome 
kitokius užsakymus, pvz., galime 
aprūpinti Jūsų gimines lietuviškais 
maisto produktais ir kt. TeL 00370 
2 79 10 31; fax 00370 2 31 37 83; 
mobilus tel. 00370 86 08168; e-
inafl:parirkJrtnja@pnrt ompjfcįjnet 

Regina Serpytytė, masažiste 
(Cerlif. Masseuse). 

Darau masažą, taip pat nuo 
skausmo, artrito ir L t § 
Tel. 773-284-6471. S 

Nebrangiai atlieku elektros, 
„plumbing", dažymo, staliaus 
| ir kitus vidaus ir lauko 
l darbus. Tel. 708-205-1046, 

Vytenis. 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt. kirpyklines paslauga*; su 
vašku nuirau plaukus nuo veido ir 
kojų. Tel. namų 773-476-0513, 
mobilus 773-317-6965. 

AKUPUNKTŪRA 
Gydymas adatų pagalba be vaistų 
gaJvos*roenstruadjų*suwij*»riiito*su-
mušimų ii kt. skausmų numalšinimas 

Gydymas vaistažolėmis 
Danute Daydodge, R N., DipL Ac 

Board Cerufied AcupuDCturist 
Tel. 312-5631501. 

Palikite žinutę lietuvių arba aortų kalba. 
Appointments availabte c- Tnesdays 9 am-

2 p m and Tfcarsdays 4 p m-7 p m. 
32l6 S. Halsted St. CbJcato, IL. 

Legali imigracija į 
Kanadą. Skambinti 

Rimai tel. 708-218-0161. 
TTttm 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

Kompiuterių remontas, o 
programinės įrangos tvarkymas, | 

kompiuterių ir programų 
„upgrade", virusų naikinimas ir 

apsauga nuo jų. 
Tel. 773-879-3525; 773-436-1352. 

\i **•* *".«-"*Mce 

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

No one makes round-

trip trave! to Lithuania 

easier and more convenient 

?han SAS. From Chicago, we 

ofler ciaily service to Vilnius with 

jus? one hassle-<ree connection 

through Stockholm. Our 4.30 p.m 

departu-e grves^ou a re)axed morn-

rng arrr/ai f<x busmess or pleasure. 

When you're ready to retum. you'il 

e"joy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Class, you can be 

sure our service wi!l be world-class, 

and wi!i allow you to arnve resled and 

refreshed - all for a reasonable fare. 

F:nd out what a wodd 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 speciai offers, visit 

our vvebsite at www.flysas.com. 

Reikalingas vairuotojas, 
turintis CDL. Darbas 300 

mylių spinduliu aplink 
Čikagą, Tel. 708-952-9989 

arba 708-906-9945. 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

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

B Si D CONSTRUCTION 
Exteriors — 12 years in construction. 

Stogai (shingles. flats), „siding", lietvamzdžiai, balkonai, (decks, 
porebes) „tuckpointing", namų ir garažų remontai. 

TeL 6 3 0 - 6 9 7 - 3 0 9 4 . 

U J i ' Vokto nuo 
1921 m. 

8900 SOUTU AftCHBR RflA", WIUJCW SPRINGS, 1U*JOIS T a 708.839.1000 

pnkvluį mUės -» tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

V 
40 M 60 svacių 

r t l 
A k s O l T i O O U 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

mm 
125 iki 175 svočių 

mmmm 
225 ia S50 ftveOų 

&Y& 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer A v e v Chicago, IL 60638 

Tel. 773-561-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BMCE 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, n 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
- Savaitgali uždaryta 

• - '' 4738 W. 103 rdST 
OAKLAVVN.IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWAIAZEIKA.COM 
a****************************************************** 

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

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

FHght* 
SK<Mft 
SK 744 
SK 743 
SK943 

Fro*T) 
Cricago 
Stockhoim 
V**js 
Coo*nha<5fr 

To 
Stockhotm 

man 
(jxrt-.igf-. 
CKcago 

Departure Time 
• 4 30pr* 

9:20 m » 1 
12 45 om 
340 om 

Arrival Thne 
740 a«n *1 
10-50 am-1 
215or> 
540 pn 

LITHUANIA 
$0.21 

ĮMtof tfkt vorld • affy day ony ttno. 

2000 m. vasarą visi keliai veda į 
VILNIŲ 

* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 
kitomis oro linijomis iš: 

New York Chicago 
Florida Cleveland 
Detroit Boston 
Los Angeles ir kitų miestų 

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

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-M/UL: 
VTlTOUftS@E4\RTHLINK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS P U M P U T I S 

AL^OMOBLJO.NAJ^SVEIOCTT3^ 
IR GYVYBES DRALOMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Otl. Mgr. Auksė 
S. Kana katoa liatuvitkai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W«at 96th StTMt 

Tai. (708) 424-0654 
(773)581-0654 

S r AŠYS' CONS TRUC TION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "decks". "gutters". plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Bonetts, tel. 630-241-1912., 

AMBER CONSTRUCYION Co. 
Dengiami stogai, kalamas .^iding", 
allirkami cemento, .plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„LJcensed, insured, booded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G.L.Quallty Body Shop 
Automobiliai 

Remontuojame, patekusį į avariją 
atstatome, dažome ir poliruojame, 

taip pat parduodame 
1997 Dodge Neon $3995. 
Reikalingas darbininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$370 į mėn. + „security" 
TeL 773-778-1451 

Responsible , compass ionate 
people for caregiving poshions 
needed . Engl i sh , drivers li-
cense, cooking skills, pleasant 
personality required. Call 262-
763-2615. g a g 

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

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

ALL CARE 
ft^ntplijyiuciit Agracy 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGUNAS TV 
OE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W69th Street 
Tel.: 773-776-1406 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

Perkate aatomobOj? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Gaieake aėst o i vairo šiandien! 

(630)-234-8222 

GREIT PARDUODA 

p* p 

BfFCrrrosat-HM 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodam* namus 
• Pensininkams nuolaida 

New V U n 
12932 S. LaGraagc 
MoiPark.ILtMM 
Bu.: 70S-3U4SOO 
V«faeM*773«4.?O0 
Pager: 70S492-2573 
Faz: 708-361-MM 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

aduoti ar pirkti namas mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTE 

lMAYHLJi|>r^eiionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai p—•**»'« 

Nuosavybių įkainavimas veltui. J 
Realmartsjįfcs; 

Realtjr Gronn Inc. 
6602S.PelajURd. 

Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-5S5-*ia» Faftr 3U.3M40S7 
Fax773-S85-3MT 

OrMf, Aooont 

9201 S. Ctcaro 
Oak Larnn. Mnois 80453 
Buainew (708) 4234111 
Votea Mat (708) 2333374 
Fax (708) 423-9236 
Pagar (312) 707-6120 
Ra*. 708-42*0443 

ASTA T.MIKUNA8 
ProfaaionaUai ir sąžiningai patarnauja I 

įvairtų nuosavybių plrUm* Ir paraavlma | 
mtaata ir prlamiascluo— 

SALAMANCA 
Vokeasafl 

773-6564878 

773-268-34M 
CdLtsL 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendiniai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

PerkraustonK, 
įSvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukšles į sąvartyną. 

Tel. 630-964-5890 arba 
mobilus 630-816-7114. 

STASYS SAKINIS 
Dalytoja* ii vidaus ir ii lauko, 

popierhioja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Cnka*x>, IL. 
Tel.773-927-*107. 

WUMOW Wsaaen Naaded! 
40,000 per year. Wenead 100crews. 
No exp. necessary. WiB train Mušt 
beve vaiid driver'i uceaae and trens-
poetatka Most be Ooaat ifl Eaglish. 
LA. McMnbM vVM** WM&a*> 
TeL 88042M1SS. 

Kalame viso r*Uą JUtagr, 
„soffitt", tdedione 

lietvamzdžius (futters) ir 
dengiame slogus. Skambinti | 

Romai td. 630-774-1025. s 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicanu for 

Permaneat Resscknce! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentratmi m imnugrabon to 

Canada 
www.immigratioii-service.com 

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 630-964-5898. 

http://Uslestafring.com
http://iixt.ii
http://www.flysas.com
http://WWWAIAZEIKA.COM
http://TOURS.COM
http://www.immigratioii-service.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruoiia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštiene 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

AR GERAI ŽINOTE MEDICARE PART B 
PLANĄ 

būti pliusas, kitiems minusas. 
Viskas priklauso nuo jūsų fi
nansinio ir sveikatos stovio. 

Kiekvienas turėtų gerai ap
galvoti, kokius sveikatos ap-
draudos planus imti, kas būtų 
geriausia. Reikia gudriai ap
sispręsti, kad paskui nerei

kėtų gailėtis. Kartais sutaupy
tas doleris dabar gali kainuoti 
šimtus tūkstančių vėliau. 

Jeigu netinote ką daryti, ir 
jeigu jums reikia greitai apsi
spręsti, arba tinote, ką nors, 
kam reikia greitai tok) spren
dimą daryti — kokį draudimą 

imti — ar neimti, kreipkitės į 
savo valstijoje sveikatos ap-
draudoe skyriaus patarėją vy
resniesiems. Jums patars, ką 
paimti ir pan. Norint surasti 
jūsų valstijoje šį patarna
vimą — patarimų įstaigą, 
skambinkite Eldercare Loca-

DRAUGAS, 2000 m. birželio 10 d., šeštadienis 

Daugumas žmonių nekrei
pia dėmesio, arba galvoja, kad 
nereikia turėti Part B Medi-
care plano. Medicare yra fe
deralinė sveikatos apdrauda, 
kurią gauna žmonės, išėję 
pensijon ar tapę invalidais. 
Bet šį draudimą gauna tik tie, 
kurie dirbdami mokėjo „Sočiai 
Security" mokesčius, ir dalis 
tų mokesčių ėjo į jų Medicare 
sąskaitą. 

Medicare draudimas turi dvi 
dalis: tai Part A ir Part B. 
Medicare planas Part A pa
prastai užmoka išlaidas, atsi
gulus į ligoninę. Už šį planą 
nereikia nieko mokėti. Medi
care planas Part B apmoka 
sveikatos patarnavimų ir dak
tarų išlaidas, kurios susidaro, 
neatsigulus į ligoninę. Bet, no
rint turėti Medicare Part B 
planą, reikia už jį kas mėnesį 
mokėti — šiandien tai kainuo
ja—tai yra automatiškai iši
mama iš jūsų „Soc. Sec." pen
sijos kas mėnesį 45.50 dol. 
(toks mokestis yra dabar, bet 
jis kasmet kyla). 

Kada išeinate į pensiją, ar 
jums yra pripažįstamas inva
lidumas, esate automatiškai 
įjungiami į Medicare Part A 
apdraudos programą. Tuo me
tu jūs galite nutarti, ar imsite, 
Part B draudimą, ar ne. Kai 
kurie žmonės, norėdami su
taupyti pinigų, to draudimo 
neima, bet, ar jie nepadaro 
klaidos; •• tai darydami? Jei 
vėliau nutarsite, kad jums tas 
Part B planas reikalingas, 
tada turėsite mokėti aukštes
nius mokesčius už tą.planą 
jau rvisą-laiką. Kokio didumo 
ta pabauda? Paprastai ji suda
ro 10 proc. normalaus Medi
care Part B mokesčio ir taiko
ma kiekvieniems metams, kai 
jūs galėjote turėti Medicare 
Part B, bet neėmėte. Pvz., nu
tarėte neimti Medicare Part B 

plano, kai išėjote į pensiją, su
laukęs 65 metų ir jau nuo to 
laiko praėjo 4 metai. Tada pa
galvojote, kad gal reikia turėti 
draudimą ir užsirašėte, kad 
norite gauti Medicare Part B. 
Jums būtų 40 proc. pabauda 
(10 proc. kasmet, padauginus 
iš 4 metų). Sakykim, kad da
bar normalus Part B mokestis 
yra 45.50 dol., jums tektų 
mokėti pabauda 18.20 dol kas 
mėnesį ir tuo būdu Part B 
draudimas kainuotų 63.70, dol 
užuot 45.50 dol. Per metus su
sidarytu 764 dol., užuot 546 
dol. Tas viskas neatrodo gerai, 
bet gali būti ir pliusų. Kai ku
riems žmonėms tų pabaudų 
nereikia mokėti. T.y. tiems, 
kurie neišeina į pensiją ir dir
ba ilgiau, jie gauna Medicare 
Part A, ir gali neimti Part B, 
ir jie nebus nubausti aukš
tesniu mokesCiu. Jie gauna 
darbovietės draudimą, kuris 
yra lyg tas Part B draudimas. 
Arba tie, kurie yra vedę/iš
tekėję ir sutuoktinis už juos 
turi draudimą. Tada, kai 
norės, kai nustos dirbti ar 
pan., jie galės paimti Part B 
draudimą be jokių pabaudų. 

Kitas draudimas, kur dau
gumas žmonių turi, tai gana 
sudėtingų taisyklių dėl papil
domos Medicare apdraudos 
vadinamos. „Medigap". Jei pa
sirenkate neimti Medicare 
Part B nuo to laiko, kai galite 
imti, ir paimate vėliau, jums 
vis tiek yra leidžiama pasi
rinkti vieną iš 10 standartinių 
„Medigap" apdraudos planų 
(ir tų, kurie apmoka vaistus), 
nepaisant jūsų sveikatos sto
vio. (Kitaip jūsų pasirinkimai 
yra riboti). Kitais žodžiais ta
riant, jūs išsaugote savo tei
ses. (Panašios taisyklės taiko
mos ir „Medicare manage — 
care" planams). Paėmimas 
Medicare Part B vieniems gali 

XI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

RENGINIAI 

Birželio 30 d., penktadieni 
8 v.v. ŠVENTĖS ir TAUTODAILĖS PARODOS ATIDARYMAS 
Mercury Room, Regai Constetation Halei, 900 Dbcon Rd., Toronto 
9 v.v. JAUNIMO ŠOKIAI — 
Patk) Ballroom, Regai Constellation Hotel 

Liepos 1 d., šeštadieni 
8 v.v. SUSIPAŽINIMO VAKARAS — 
Galaxy Ballroom, Regai Constellation Hotel 

Liepos 2 d., sekmadieni 
PAMALDOS 
9:30 v.r. Lietuvos kankinių parapijoje — 
AnapUis,2185StavebankRd., Mitsfesauga 
9:45 v.r. Liet evangelikų liuteronų išganytojo parapijoje — 
1691 Bloor St. W., Toronto 
10 v.r. ŠVENTĖS IŠKILMINGOS SV. MIŠIOS, 
atnašaujamos vysk. Pauliaus Baltakio — Gemini Room, Regai 
Constellation Hotel 
10:15 v.r. Prisikėlimo parapijoje —1011 Coiege st, Toronto 
2 v.p.p. TAUTINIU SOMŲ SVBCTĖ — 
Hershey centre, 5500 Rose Cherry Ptece, Mississauga (kampas 
Matheson, tarp Kennedy Rd. ir Hwy 403) 
6:30 v.v. UŽBAIGIAMASIS POKYLIS 
(6:30 v.v. kokteiliai, 8 v.v. vakarienė) — Regai Constellation Hotel, 
Galaxy ir Constellation Baflrooms 

tor nemokamu telefonu 1-800-
677-1116. Jie jums pasakys, 
kur kreiptis. Kiekvienas vy
resnysis, prieš išeidamas į 
pensiją, turėtų gerai susipa
žinti su visom sveikatos drau
dimų galimybėmis ir pasirink
ti geriausias iš jam tinkančių 
ir reikalingų. Dažnai žmonės 
sako: esu sveikas, niekada ne
sirgau, kam to draudimo rei
kia? Bet atminkite, kad ir 
sveikiems su bėgančiais me
tais ateina ligos ir sveikatos pro
blemos. Apsidrauskime pro

tingai! 
Naudotasi medžiaga iš .Chi

cago Tribūne". 
* Bankininkystės specia

listai, analizuodami pasta
rųjų mėnesių bankų ūkio re
zultatus, jau daro išvadą, kad 
laukta antroji Rusijos krizės 
banga, nestipriai kliudžiusi 
bankus, slūgsta. Svarbiausi 
viso bankų sektoriaus veiklos 
rodikliai rodo tam tikrus nei
giamus pokyčius, tačiau ma
noma, kad blogiausia jau pra
eityje. (Elta) 

Prašome bilietus užsisakyti skambinant V. Taseckui tel. 905-824-4461 arba J. 
Vingelienei tel. 416-233-8108. Šventės (koncerto) bilietai taip pat gaunami per 
Ticketmaster tel. 416-870-8000 ir prie įėjimo. Hershey centrą durys atidaromos 1 
v.p.p. Aikštėje automobilių statymas nemokamas. Bilietai į pokyty pardavinėjami 
tik iš anksto. 
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTU 

XILTSS RENGĖJAI 

MANO GIMINĖS PASITIKI MANIM, 
NES AŠ PASITIKIU 
IVESTERN UNION! 

Siųsdamas dolerius savo giminėms 
Lietuvoje per WESTERN UNION, 

galite būti ramus, ši didžiulė bendrovė, 
veikianti virš 120 metų 78,000 vietovių 
ir 178 -iose šalyse, siūlo saugų pinigų 

persiuntimą per kelias minutes. 
Lietuvoje IVESTERN UNION agentai 

aptarnauja 100 vietovių. 
Be to, WESTERN UNION 

kainos yra prieinamos. 

Informacija: teL 1-800-825-6000 
r. westernunion.com 

• • 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The faetest way to mnd mansy wortdwUUf 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A.

ALDONA JASINSKAITĖ 
PALUKAITTENĖ 

1999 m. m. birželio 1 d. atėjo Viešpaties Angelas ir 
išsivedė į Amžinuosius namus mylimą, brangią Žmoną, 
mūsų Mamytę ir Močiutę ir kartu mano gyveninio vilt). 
Niekada neužmiršime Tavęs! Viešpatie, buk jai 
gailestingas ir suteik jai Amžiną Atilsį. 
Miela Aldona, ramina viltis, kad susitiksime 
Amžinybėje. 
Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios už jos sielą bus 
aukojamos š.m. birželio 18 d., 9 vai. ryto Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL, o 
visą birželio mėnesį šv. Mišios bus aukojamos 
Lietuvoje. 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Aldoną savo maldose. 

Nnlind«: vyra* Mindaugas, sūnūs Kęstutis ir 
Algirdas su Šeimomis, sesuo Rata, brolis 
Benediktas, patėvis Juozas ir visi artimieji. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1906) 

GĖRALO F. DAIMID 
4330 So. Calif ornia 10727 S. Pulaski Rd. 

5948 S. Archer Ave. 
5200 W. 95 St. 
OakLavra, IL 

9900 W. 143 S t 
Orland Park, IL 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

PROVIDING SERVICE 
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS 

CLOSETOHOME 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

CHICAGO 1-773-478-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamu) TeL 1-800.9S4.7SOO 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAU LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

http://westernunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Švč. M. Mar i jos Gimimo 

p a r a p i j o s m o k y k l o s aštun
tąjį skyrių šiais metais baigė 
ir du lietuviukai: Saulius Gali-
naitis ir Vaida Maskoliūnaitė. 

J u l i s K a i r i u n a s (Alberta, 
Canada ' atsiuntė 500 dol. au
ką „Dieviško kryžiaus fondui", 
norėdamas padėti Lietuvos be
namiams, sunkiausiai gyve
nantiems Lietuvoje. Anonimi
nio mecenato įkurtą fondą 
Lietuvoje administruoja arki
vyskupas Audrys Juozas 
Baėkis. o JAV — Indrė 
Tijūnėlienė. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Nuoširdžiai 
dėkojame. ..Dieviško Kryžiaus 
Fondas", 419 Weidner Rd.. 
Buffalo Grove. IL 60089. 

Vyresniųjų l ie tuvių cen t 
r e „Seklyčioje" birželio 14 d., 
trečiadienį. 2 vai. p.p. bus tra
giškojo b:rzelio minėjimas. 
Kalbės peč'.gogas Juozas Ma-
silionis. Bus rodoma filma-
juostė „Sup'ižimas" — tremti
nių palaisu pervežimas iš 
amžino įša>o žemės į Kėdai
nius ir Vilnių. Kviečiame vi
sus gausia, dalyvauti ir bend
rai pamim' i išvežtųjų atmi
nimą. Po n :nėjimo bus ir ben
dri pietūs. 

Amer ikos L ie tuv iu T a r y 
bos valdybos posėd i s šau
kiamas birželio 14 d., trečia
dienį, 10 val.r. ALTo patalpo
se Balzeko muziejuje (6500 S. 
PulaskiRd 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis" ruošia koncertą! Prieššventinis 
koncertas ...Mano protėvių žeme" vyks kitą šeštadienį, birželio 17 d.. 6:30 
vai.v. Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių fondo salėje. „Grandžiai*" vado
vauja Violeta Smieliauskaite-Fabianovich 

Dan tų gydytoju są jungos 
n a r ė s ir jų šeimos melsis šv. 
Mišiose už mirusias kolegas 
birželio 15 d., ketvirtadienį, 9 
val.r. tėvų jėzuitų koplyčioje 
(2345 W. 56th Street, Chicago, 
IL 60636). Po pamaldų pus
ryčiausime „Seklyčioje" (2711 
W. 71st Str.), o po to dalyvau
sime svarbiame metiniame su
sirinkime, kuriame bus aptar
ta metinė veikla, iždimnkes 
pranešimas ir šalpos paskirs
tymas Lietuvoje sergančioms 
ir įvairių nesėkmių prislėg
toms kolegėms. Valdyba kvie
čia visas koleges dalyvauti. 

Algis R i m a s , Amerikos Lie
tuvių T.irybos atstovas Va
šingtone, lietuvių visuomenei 
skaitys pranešimą apie Lietu
vos įstojimo į NATO esamą 
padėtį šiandien, birželio 10 d.. 
4 vai.p.p. Balzeko muziejuje. 

V y t a u t o Didž io jo r i n k t i 
n ė s šau l ia i rengia Jonines 
birželio 24 J., šeštadieni. Šau
lių namuose Pradžia - 4 vai. 

T rag i škų jų b i r že l i o t r ė 
m i m ų m i n ė j i m a s Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje ir salėje vyks birže
lio 18 d., sekmadienį. 

Smuikininkas Vilhel.nas Čepinskis - įžymiosios -.uilliard muzikos mo
kyklos N'evv Yorke mokinys, pianistė Guoda Gedvilaitė - aštuonių tarp
tautinių konkursų ' mreatė. Kartu jie yra išleidę Kompaktinę plokštelę, 
kurią įsigyti bus galima jų vieninteliame koncerte, rengiamame birželio 
13 d., sekmadienį, 1 vai.p.p Pasaulio lietuvių centre. Koncerte skambės 
Brahms. Saint-Saens, Ravel, Sarasate, Rachmanir.ov ir kitų kompozito
rių kuriniai. Bilietas iki koncerto galite įsigyti kiekvieną dieną Pasaulio 
lietuvių centre. 

Sl<dbimai 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai . Visų rūš ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant a tvykstame į na
mus. 

• Almos fondu i a u k o j o : 
Marijos Bardz i lauska i tės ir 
Jono Šimonio 60 metų vedy
binės sukakties proga, pagal jų 
prašymą, draugai ir giminai
čiai, vietoje asmeninių dovanų 
jiems, prašė aukoti Almos fon
dui. Aukojo: Jane Šišienė, San
ta Monica. CA; S. Fledžinskai. 
Camarillo, CA; G. Kazlauskas, 
Los Angeles. CA; F. ir S Pakal
niai, Santa Monica. CA: Giedrė 
Petraitis, l,os Angeles, CA; A. 
ir K. Reivydas. Northridge. CA; 
Donatas ir Rasa Baškiai Gar-
den ia . CA: Direct Relief 
Internat ional šalpos organi
zacijos savanores: S. Ardouin. 
C. Baldridge, A. Costelio. -J. 
Crosson, K. P. Garver. E. Ho-
vey. M. Mclntosh. D. Murray. 
R. Ojeda, P. Tevenan ir L 
Wisham. Gina Maloney. Enc-
land. atsiuntė 25 svaru sterl. 
čekį, sveikindama savo tetą ir 
dėdę Šimonius. Anksčiau buvo 
suaukota ir paskelbta Almos 
fondui $90, dabar $640, taigi iš 
viso Lietuvos vaikams ir ponų 
Šimoniu pageidavimu Alytaus 
vaikams suaukota $730 ir 25 
svarai s ter l . Almos vardu 
sveikiname sukaktuvininkus, o 
aukotojams dėkojame ' Pa
gerbdami savo kapelioną, kur. 
Leonardą Musteikį, $244 skiria 
Knights of Columbus Florida 
State Council, The handicap 
Citizens Fund, Orlando. FL, ir 
$5fi Knights of Columbus 
Infant of Prague Co., Sunny 
Hills, FL. Iš viso $300 skiriama 
per Almos fondą Lietuvos vai
kams. Almos vardu dekojamr 
visiems aukotojams! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių Tax 
ID 36-4124191. Čekius rašyti 
„Lietuvos Naš la ič iu globa", 
pažymin t , kad s k i r t a Almos 
fondui . Siust i : 2711 West 71 
Str. , Chicago, IL 60629. 

• „Sau lu tė" , Lietuvos vai
kų globos būrelis , dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams ir s tudentams 
Lietuvoje. Aukojo: Birutė Bulo
taitė $100; Bernard Slančiaus-
kas $60: Nijolė Kersnauskai tė 
S20; Gap F o u n d a t i o n (Ma-
tching Gift of Linas J o h a n -
sonas) $60. Labai ačiū! „ S a u 
l u t ė " , 4 1 9 W e i d n e r R d . , 
Buffalo Grove , IL 60089. Tel . 
847-537-7949. A u k o s n u r a 
šomos n u o mokesč ių . T a x ID 
# 36-3003339. 

• A m e r i k o s l i e tuv ia i r e 
mia a p l e i s t u s L i e t u v o s vai
k u s . P ra tęsdami pa ramą ki
tiems metams, po $150 atsiuntė 
už jų globojamą vaiką: Jul ius ir 
Zita Š i rka i . Palos Hil ls . IL: 
D a n a ir J u r g i s Š v e d a i . St 
Petersburg. FL; Aldona Stan-
ton, Englevvood, FL; Charles J. 
Busanovich. Du vaikus globoja 
ir pa ramos mokestį už ki tus 
metus a ts iuntė Petras ir Dan
guolė Griganavičiai, Darien. IL. 
Lietuvos vaikų vardu dėkojamo 
rėmėjams! „ L i e t u v o s N a š l a i 
čiu g lobcs" k o m i t e t a s , 2711 
West 71 S t r . , C h i c a g o , I L 
80*529. 

• A.a. A l d o n o s M i l m a n -
t i enė s atminima pagerbdami, 
artimieji, draugai ir pažįstami 
aukojo Lietuvos vaikams. $100 
— Vitas <r Jurina Rugieniai. 
Livonia, MI: $30 Andr ius ir 
Alyte Butkūnai , Farmington 
Hills. MI. $25 Vitas ir Rama 
Petruliai. Franklin. MI; Kris
tina. Rasa Karvelis. Northville. 
MI: $20 Vytas ir M a n a Pet
ru l i a i , Livonia. MI: Leonas 
Petronis . Dearbom Hts. . M!. 
Vi ta ir Vic to ras M e m e n a i . 
Bloomfield Hills. MI: $10 Vla
d a s S t a n k u s , Redford , MI; 
Stase Smalinskione. Livonia. 
MI; Lydia Mingelienė. North-
ville. MI: Albinas ir Salomėja 
Grigaitis, Livonia, MT. $5 Stella 
Hotfa . Redford, MI. Iš viso 
Lietuvos v a i k a m s s u a u k o t a 
$ 2 8 5 . Reiškiame užuojautą 
veliones artimiesiems, o auko
tojams dėkojame' „ L i e t u v o s 
Naš la ič iu g lobos" k e m - t e t a s . 
2711 Wes t71 Str . . Chicago. U. 
60629. 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, gal ima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., C h i c a g o , I L 60629, tel . 
773-476-2655. Prenumera ta 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kar tus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
C a s i m i r M e m o r i a l s , 3914 W. 
l l l t h S t . Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pasta tant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j is padary tas , kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija i r 
V i l i m a s Ne l sona i . Tel. 773-
233-6335. 

• Dr . Vik tor i ja Gylys, d r . 
V y t a u t o i r D a n o s C e r n i u t ė s 
G y l i u d u k r a , gyvenanti Pa
ryžiuje, 2000 m. kovo mėnesį U. 
of T e x a s a t D a l i a s apgynė 
daktaro laipsnį iš statistikos ir 
p r ekybos . J o s l a imėj imais 
džiaugiasi jos vyras dr. Madha-
vdapedi ir du sūnūs Antanas ir 
Nicolas. Viktorijos pageida
vimu $1,000 suma, kurią su
rinko jos draugai ir giminės, 
siunčiami per „Vaiko vartai į 
mokslą" būrelį Visų Šventųjų 
bažnyčia i Vilniuje. J i nori 
suše lp t i į vargą pa t ekus ius 
vaikus ir senelius, kurie, glo
bojami kun. Jono Varanecko, 
suranda užuovėją. 

• Ba l t i j o s k r a š t ų m e n o 
p a r o d a ir v i d u r v a s a r i o po
būvis , vadinamas „Baltic Art 
Exhibition and Summer Sols-
tice Reception" vyks penk ta 
d ien i , b i rže l io 23 d. Čikagos 
Simfonijos cen t re , 220 South 
Michigan Ave, 6 vai . vaka ro . 
Sukvieskime kitataučius drau
gus ir patys gausiai susirinkime 
pasigėrėti ir pasididžiuoti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos ža
vingu š iuola ik in iu menu ir 
įdomiais v idurvasa r io pap
ročiais. Bilietų kaina: $30 iš 
anks to , $40 tą vakarą. R e 
zervaci jos : 6 3 0 - 9 8 6 - 8 6 1 3 . » 

• N a m a m s p i rk t i p a s k o 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
TeL (773) 847-7747. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąjį NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į I N T E R - V I D E O 
3533 S. A r c h e r Ave . , C h i 
cago , IL 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. P e t r a s B e r n o t a s . 

• Automobi l io , n a m ų i r 
l i g o s d r a u d i m a s a tvyku 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALaurait į , A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave^ E v e r g r e e n P l t , 
IL 60805-2325. Tel . 708-422-
3455. 

• A.a. M a r i o s L a u c i u s 
a tminimą p a g e r b d a m a s , dr. 
Augustinas Laucius, MT, Olive 
IL, aukoja' Lietuvos vaikams 
$100; Lietuvos vaikams $25 

' aukoja Konstancija Balzarienė; 
po $20 aukoja G.G. Sakevičiai, 
Litt le Rock, AR; Vladas Ky
bartas; Lockport, IL. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame! „Lie
t u v o s Našlaičių g lobos" ko
m i t e t a s , 2711 West 71 St r . , 
Chicago, IL 60829. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 S.PU:JH M., Chicago, IL 60629 

Teu 773-582-4500 
Valau os pagal susitarimą 

Advokatą* J o n a s Gibaitia 
Civilinė* ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 778-778-8700 

Toli ttoe U h r . 888-778*742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki S v.v 

Seitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63Stmt 
Chicago. IL 60629 

(Skernai gatvėa nuo .Draugo") 
TeL 77S-SM4100. 

TeL 630-2674900, Lemont, IL 

Maironio lituanistinės mokyklos abiturientai. I eilėje iš kairės: Nyka Aukštuolyte, Kęstutis Daugirdas, Pau
lius Elvikis, Aras Galinaitis, Sandra Gedrimaitė, Aurelia Končiūte, Rima Kupryte. II eilėje: Nida Lendraitytė, 
Vytas Norusis, Vilija Pauliūtė, Vytenis Šilgalis, Aurelija Sušinskaite, Audra Valiulytė, Siga Vasaitytė ir Ma
rius Žymantas. Šiais metais mokyklą baigė ir Aleksa Janušaite. 

2000-ŲJŲ METŲ MAIRONIO MOKYKLOS 
ABITURIENTAI 

Prabėgo dar vieni mokslo 
metai Maironio lituanistinėje 
mokykloje. Gegužės 20 dreną 
visi susirinkome į mokslo me
tų užbaigimo ir abiturientų 
pagerbimo renginį. Pagal tra
diciją prasidėjus renginiui bu
vo įneštos JAV ir Lietuvos Re
spublikos valstybinės vėliavos 
ir sugiedoti abiejų valstybių 
himnai. Invokaciją perskaitė 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos kapelionas Algir
das Paliokas, SJ. Mokyklos di
rektorė Eglė Novak pasvei
kino mokinius, mokytojus, tė
velius ir senelius sėkmingai 
užbaigus mokslo metus ir pa
linkėjo visiems gerai pailsėti, 
o abiturientams — sėkmingai 
tęsti mokslus, bendrauti su 
lietuviais ir sugrįžti į mokyklą 
.pagalbininkais. 

Trumpą sveikinimo žodį pa
sakė Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės tarybos pirminin
kas Vytautas Kamantas, pa
dėkojęs visiems už nuolatines 
pastangas išlaikyti lietuvių 
kalbą, papročius bei tradicijas 
šeimose ir lietuviškoje aplin
koje. Po to kalbėjusi PLB Švie
timo tarybos pirmininkė Regi
na Kučienė pasveikino abitu
rientus, kuriais džiaugiasi ne 
vien mokytojai ir artimieji, bet 
ir visa lietuvių visuomenė. Ji 
taip pat paragino moksleivius 
vasarą perskaityti bent po vie
ną lietuvišką knygą ir įteikė 
pažymėjimus Švietimo tarybos 
rašinių ir piešinių konkursų 
nugalėtojams. Maironio litua
nistinės mokyklos skaitymo 
konkurso nugalėtojus pasvei
kino mokyklos knygyno koor
dinatorė Sniegą Masiulienė. 

Vėliau buvo pristatyti visi 
mokykloje dirbę mokytojai — 
jų šiemet buvo net 44. Tėvų 
komiteto pirmininkas Valdas 
Savukynas visiems įteikė gė
lytes ir atskirai padėkojo 
tiems mokytojams, kurie dėl 
įvairių priežasčių kitais moks
lo metais į mokyklą dirbti ne
sugrįš. 

Kaip įprasta, mokslo metų 
užbaigimo pažymėjimai buvo 
įteikti šešto skyriaus moki
niams. J ie rudenį pradės nau
ją mokyklinio gyvenimo pa
kopą kaip aukštesniosios mo
kyklos moksleiviai — su nauja 
atsakomybe ir pareigom. Lin-
kim jiems kuo geriausios sėk
mės tęsti mokslus su didžiai
siais maironiečiais! 

Ir pagaliau svarbiausia ren
ginio dalis — abiturientų pa
gerbimas ir atestatų įteiki
mas. Jubiliejinių 2000-ųjų me
tų laida — šešiolika jaunų lie
tuvių, kurie sėkmingai užbai
gė visą mokymo kursą ir iš
laikė baigiamuosius egzami
nus. Tai — Nyka Aukštuolytė, 
Kęstutis Daugirdas. Paulius 
Elvikis, Aras Galinaitis. San
dra Gedrimaitė, Aleksa Janu
šaite, Aurelija Končiūte. Rima 
Kuprytė, Nida Lendraitytė, 
Vytas Norusis, Vilija Pauhute, 
Vytenis Šilgalis, Aurelija Su
šinskaite. Audra Valiulyte. Si
ga Vasaitytė ir Manus Žy

mantas. Dešimtos klasės auk
lėtoja Danute Grigaliūnienė 
pasveikino savo auklėtinius, 
primindama jiems, kad šian
dien baigiasi viena jų gyveni
mo kelio dalis ir prasideda 
nauja. J i palinkėjo abiturien
tams neblėstančios liepsneles 
išlaikant lietuvybę, sėkmes 
veikloje, jungiančioje visus lie
tuvius, dayvaujančius įvairio
se organizacijose bei labdaros 
darbuose. Abiturientams buvo 
įteikti atestatai ir atminimo 
dovanėlės. Už labai gerą mo
kymąsi ir pavyzdingą elgėsi 
specialiomis dovanėlėmis buvo 
pagerbti Sandra Gedrimaitė. 
Kęstutis Daugirdas. Audra 
Valiulytė ir Siga Vasaitytė. 

Abiturientų vardu kalbėjo 
Audra Valiulytė, Siga Vasaity
tė ir Marius Žymantas. Džiu
gu girdėti moksleivius, malo
niai prisimenančius mokykloje 
praleistą laiką, savo draugus 
ir mokytojus. Audra pastebėjo, 
kad šie metai mokykloje at
rodė ilgi, bet čia daug išmokta 
ir sužinota apie Lietuvą. Siga 
pabrėžė ne tik įgytų žinių 
svarbą, bet ir tai, kad mokyk
loje įsigyta daug draugų, su 
kuriais jau nebegalės taip 
dažnai susitikti. Ji padėkojo 
mokytojoms už kantrybę ir 
paaukotą laiką. O Marius jai 
pritarė, pabrėžęs, kad mokyto
jos mokė su kantrybe ir meile. 

Taip, darbas lituanistinėje 
mokykloje reikalauja daug 
meilės ir pasiaukojimo. Vieni 

cia ateinam vedami pašauki
mo, kiti — pareigos. Tačiau 
mus visus jungia bendras tiks
las — matyti jaunąją lietuvių 
kartą išeivijoje einančią tėvų 
ir senelių pramintais takais: 
įsijungiančią į politines ir lab
daros organizacijas, dalyvau
jančią Lietuvių Bendruome
nės renginiuose, savo darbais 
siekiančią garsinti Lietuvą. 
Šešiolika Maironio lituanis
tinės mokyklos abiturientų — 
gal ir nedidelis būrys naujų 
jėgų. naujų vilčių. Bet ir maži 
žmonės gali nuveikti didėlius 
darbus. Pirmas žingsnis jau 
padarytas. Tolimesniam gali 
prireikti daugiau darbo, pasi
aukojimo, prasmės suvokimo. 

Renginio pabaigoje istorijos 
būrelio „Geležinis vilkas" var
du kalbėjo būrelio pirminin
kas Kęstutis Daugirdas. Pa
dėkojęs istorijos mokytojai 
Gražinai Sturonienei už įdėtą 
darbą suburiant ir palaikant 
būrelio veiklą, jis pabrėžė, kad 
būrelyje apsilankę svečiai ir jų 
įdomūs bei vertingi pasakoji
mai ilgai išliks atminty. Kęs
tutis palinkėjo būrelio na
riams sėkmingos veiklos atei
nančiais mokslo metais. 

Beveik visi abiturientai da
lyvavo „Geležinio vilko" veik
loje. Tai parodo, kad jie įdėjo 
daugiau pastangų ir gavo dau
giau papildomų žinių. Tai tei
kia vilties, kad jie yra pasi
ruošę padaryti truputį dau
giau, nei yra reikalaujama. 
Tai stiprina viltį, kad mes 
apie 2000-ųjų metų abiturien
tus dar ne kartą išgirsime! 
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