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Centristai ket ina keist i 
Konstituciją 

Vilnius, liepos 5 d. (BNS) 
— Seimo centristai, siekdami 
sumutinti parlamentarų skai
čių ir neleisti Seimo narius 
skirti ministrais ar premjeru, 
užregistravo du pasiūlymus 
keisti Konstituciją. 

Kaip pranešė Centro sąjun
gos spaudos tarnyba, trečia
dienį Seime, surinkus 37 Sei
mo narių parašus, užregist
ruotas Konstitucijos 55 straip
snio pataisos projektas, pagal 
kurį Seimo narių skaičius tu
rėtų sumažėti iki 101. 

Dabar ketverių metų kaden
cijai renkamas 141 parlamen
taras-. 

Antradienį Seime, surinkus 
44 parlamentarų parašus, bu
vo užregistruotos centristų pa
rengtos Konstitucijos 60 
straipsnio pataisos projektas, 
pagal kurį Seimo narys ne
galėtų boti skiriamas mini
stru ar ministru pirmininku. 

Anot Konstitucijos 55 straip
snio pataisos projekto aiškina
mojo rašto, įstatymų projektų 
rengimo, svarstymo ir priėmi
mo procedūrų tyrimas paro
dė, kad dabartinis Seimo na
rio, skaičius yra perteklinis, 
nes tą patį darbą galėtų at
likti ir mažiau parlamentarų. 

Raitė teigiama, jog pagrin
dinė Seimo nario funkcija turi 
būti sprendimų priėmimas, o 
ne tiesioginis projektų rengi
mas. Įstatymų projektus tu
rėtų rengti patarėjai ir kitas 
aptarnaujantis specialistų 
personalas, kurį reikėtų stip
rinti. 

Anot rašto, nustačius ma
žesnį Seimo narių skaičų, bū
tų taupomos valstybės valdy
mo išlaidos. 

Atitinkamai Konstitucijos 
pakeitimams, bus siūloma kei
sti ir Seimo rinkimų įstatymo 
nuostatas dėl rinkimų apygar
dų skaičiaus bei daugiaman-
datėje rinkimų apygardoje 
renkamų parlamentarų skai

čiaus. 
Vietoje 71 vienmandatės 

apygardos bus siūloma nusta
tyti 51, vietoj 70 daugiaman-
datėje apygardoje renkamų 
parlamentarų — 50. 

Anot Konstitucijos 60 strai
psnio pakeitimo projekto aiš
kinamojo rašto, pakeitimo 
tikslas — įgyvendinti valdžių 
atskyrimo principą. Pagal da
bartinius įstatymus Seimo na
rį skiriant premjeru arba mi
nistru, tie patys asmenys yra 

ir įstatymus kuriančioji, ir 
vykdomoji valdžia. Anot rašto, 
ministras gali įtakoti sau pa
lankius įstatymus, turi laisvę 
ir galimybes piktnaudžiauti. 

Be to, vienam asmeniui at
liekant Seimo nario ir mi
nistro arba premjero užduotis, 
viena tų veiklos formų atlieka
ma atmestinai. 

Vienos Konstitucijos pataisų 
rengėjų, parlamentarės Rūtos 
Rutkelytės teigimu. Centro 
sąjunga neskubins pataisų 
priėmimo. Jos bus pateiktos 
šios kadencijos parlamenta
rams, tačiau pataisas svarstys 
ir dėl jų balsuos 2000-2004 
metų kadencijos Seimas. 

Pasak CS pirmininko pava
duotojo, prezidentūros sekre
toriaus Vidmanto Staniulio, 
šiuo žingsniu centristai siekia 
tikrovėje įgyvendinti valdžių 
atskyrimo principą, įrašytą 
prezidento Valdo Adamkaus 
rinkimų programoje. 

Lietuvos piliečiai 
pritaria Seimo 
narių skaičiaus 

mažinimui 
Vilnius, liepos 6 d. (Elta) — 

Referendumo dėl Seimo narių 
skaičiaus sumažinimo ir apsk
ričių institucijos panaikinimo 
sumanytojai teigia surinkę jau 
150,000 piliečių parašų. Darbo 
grupė parašus pradėjo rinkti 
gegužės viduryje. Pagal įstaty
mą, per tris mėnesius privalo
ma surinkti 300,000 piliečių 
parašų, remiančių referendu
mo idėją. 

Kaip sakė referendumo ini
ciatyvinės grupės vadovas, 
Kovo 11-osios akto signa
taras Kazimieras Uoka, para
šų rinkimo būstinės yra įkur
tos visuose didžiuosiuose Lie
tuvos miestuose. Ano jo, pi
liečiai ne tik parašais paremia 
referendumo idėją, bet ir sava
noriškai padeda rinkti para
šus. K Uoka tikisi, kad iki 
rugpjūčio 13 d., kai baigsis 
parašų rinkimo laikas, jų bus 
300,000. 

Referendumo rėmėjai siūlo 
perpus sumažinti Seimo na
rių skaičių, paliekant ^ 1 par
lamentarą, ir panaikinti apsk
ričių instituciją. 

Referendumo surengimas. 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos skaičiavimais, kainuotų 
apie 9 milijonus litų. 

L J Tėvynėje pasižvalgius 

Nuotru Liepos 6-ąja — Mindaugo karūnavimo-Valstybės dn'ny — Vilniaus senamiestyje, S Daukanto aikštėje prieš 
prezidentūrą, buvo surengta tradicine vėliavų pakėlimo ceremonija, po kunos garbes svečiai <is kaires i Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. Alma Adamkiene, prezidentas Vaidas Adamkus stebėjo Lietuvos karinių dalinių iškil
mingą eiseną. Gedimino Žjhnsko .Elta' nuotr 

Pleč ias i Lietuvos ir Europos 
Sąjungos derybų klausimų 

ratas 
liepos 6 d. (BNS) naujų skyrių, Maltai — 9, Bul-Vilnius, 

— Europos Komisijai (EK) ir 
Europos Sąjungai (ES) pirmi
ninkaujanti Prancūzija pasiū
lė pradėti darybas su Lietuva 
dar dėl 8 derybų skyrių. 

Pirmąjį šių metų pusmetį, 
kai ES pirmininkavo Portuga
lija, Lietuva pradėjo darybas 
dėl 8 skyrių, o dėl penkių de
rybas jau baigė. 

Užsienio reikalų ministerija 
(URM) pranešė, kad EK pa
siūlė pradėti derybas šiuose 
skyriuose: Laisvas kapitalo ju
dėjimas, Laisvė teikti paslau
gas, Įmonių teisė, Transporto 
politika, Socialinė politika ir 
užimtumas, Pramonės politi
ka, Telekomunikacija ir infor
macinės technologijos, Aplin
kos apsauga. 

Drauge su Lietuva šių metų 
pradžioje derybas pradėjusiai 
Latvijai ir Slovakijai ketina
ma pasiūlyti derėtis irgi dėl 8 

garijai — 5 skyrių ir Rumuni
jai — dėl 4 skyrfcj, 

Vertindamas EK rekomen
dacijas, vyriausiasis derybi
ninkas su ES, UR vicemi
nistras Vygaudas Ušackas iš
reiškė viltį, kad bus išlaikyta 
dabartinė derybų sparta. Jis 
atkreipė dėmesį, kad antrąjį 
šių metų pusmetį prasidės de
rybos dėl ES teisės itin deta
liai reglamentuotų skyrių, 
kaip aplinkosaugos bei trans
porto politikos, bei dėl skyrių, 
kuriuose įtvirtintos kertinės 
ES narėms taikomos laisvės: 
laisvo kapitalo bei paslaugų 
judėjimo. 

Jo nuomone, užtikrinant 
sklandų derybų vyksmą, teks 
pritarti valstybinės teisės ak
tų derinimui su ES teise. To
dėl V. Ušackas tikisi, jog nuo
seklus ir nenutrūkstantis įsta
tymų ir poįstatyminių aktų 

Vokietijoje paminėta Lietuvos 
Valstybės diena 

Saugumiečių teisių išplėtimas 
kelia nerimą 

Vilnius, liepos 7 d. (Elta-
LR) — Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas Algirdas Katkus 
žada, kad Valstybės saugumo 
departamento (VSD) įstatymo 
pataisos, reglamentuojančios 
šios institucijos darbuotojų 
teises ir pareigas, bus suderin
tos su Konstitucija ir žmogaus 
teisėmis. 

* Lietuvos muitinė pa
siekė Hų metu rekordą, per 
dieną surinkusi daugiau kaip 
12 mln. litų muitų ir kitų 
mokesčių. Birželio 15 d. pagal 
planą muitinė turėjo surinkti 
10.7 mln. litų muitų ir mo
kesčių, o surinko beveik 1.5 
mln. litų daugiau. Muitinės 
pareigūnai pripažino, kad toks 
muitų surinkimas yra atsitik
tinis, nes sutrikus „Mažeikių 
naftos" darbui, per Šiaulių 
muitinę buvo importuoti 9 tal-
ointuvai naftos produktų, BNS' 

Tačiau dėl šio projekto dar 
prieš jo pateikimą visuomenė
je jau buvo kilę būgštavimų. 
Seime parlamentarams taip 
pat kilo eilė klausimų, ar 
saugumo pareigūnai neturėsią 
daugiau teisių nei garsiojo 
Haiti diktatoriaus slaptųjų 
tarnybų agentai. 

Pataisų projekte, kurį pa
rengė VSD darbo grupė, nu
matoma, kad pareigūnai nea
tidėliotinais atvejais turi teisę 
netrukdomai patekti į įstaigų, 
organizacijų, privačių asmenų 
teritorijas, patalpas, transpor
to priemones, pasinaudoti šių 
asmenų ryšių priemonėmis. 
Taip pat numatoma pareigū
nų teisė iškviesti j Valstybės 
saugumo departamentą asme
nis, gauti jų žodinius, raštiš
kus paaiškinimus VSD tiria
mais klausimais, gauti infor
maciją, sudarančią valstybės, 
tarnybos, taip pat komercines 

Hanoveris-Vilnius, liepos 
6 d. (Elta) — Oficialia ceremo
nija Tautų dienos scenoje ket
virtadienį pasaulinėje parodo
je EXPO 2000 prasidėjo vals
tybine Lietuvos diena. 

Kaip sakė ministro pirmi
ninko atstovas spaudai Aud
rius Bačiulis, centrinėje EXPO 
2000 aikštėje ketvirtadienio 
rytą buvo pakelta Lietuvos 
vėliava. 

Po trečiadienį praūžusios 
audros Hanoveryje išaušo ap
siniaukęs rytas, tačiau į iškil
mes susirinko nemažas būrys 
žmonių. 

Po parodos generalinės ko
misarės Birgit Breuel ir Lietu
vos premjero Andriaus Kubi
liaus pasveikinimų vyko Lie-

ar banko paslaptis. 
Pristatydamas projektą, A. 

Katkus iškart pasiūlė sudary
ti darbo grupę, kuri taisytų 
parengtą projektą taip. kad 
dokumente būtų sudėti žmo
gaus teises garantuojantys 
saugikliai, kad dėl VSD parei
gūnų veiklos nenukentėtų pi
liečiai. 

tuvos valstybinio pučiamųjų 
instrumentų orkestro „Trimi
tas" koncertas Vidudienį „Eu
ropos namuose" buvo įamžinti 
premjero Andriaus Kubiliaus 
rankos atspaudai porceliane. 

Pasak A. Bačiulio, porcelia
niniai rankų atspaudai po to 
kabinami ant sienos, kad pri
mintų parodoje apsilankiusius 
garbius svečius. Tokių atspau
dų jau yra geros dvi dešimtys. 

Vyriausybinę Lietuvos de
legaciją lydėjo ne tik EXPO 
2000 parodos organizatoriai, 
bet ir įvairių Vokietijos žemių 
ministrai. Kiti pareigūnai. 

„Mūsų šalies paviljonas yra 
vienas iš patraukliausių, mo
derniausių ir labiausiai lan
komų šioje parodoje. Jame ap
silanko daugiau kaip dešimta
dalis visų parodos lankytojų", 
pažymėjo A. Bačiulis. 

Kultūrinę programą pratur
tino Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro ir pianisto 
Petro Geniu-o ^koncertas. Vė
liau ministp' pirmininko A. 
Kubiliaus vardu buvo sureng
tas iškilmingas priėmimas. 

priėmimas bus išlaikytas ir 
artėjant Seimo rinkimams šį 
spalį. 

UR viceministras taip pat 
išreiškė viltį, kad visuomenė 
ir politikai teigiamai įvertins 
ES valstybių patirtį dėl žemės 
ūkio paskirties žemės pardavi
mo užsieniečiams. Dabar Lie
tuvoje užsienio valstybių pi
liečiai gali įsigyti tik ne žemės 
ūkio paskirties žemės. 

V. Ušacko nuomone. Kons
titucijos pataisų priėmimas, 
liberealizuojant žemės ūkio 
paskirties žemės pardavimą, 
būtų svarbus impulsas Lietu
vos žemės ūkio pertvarkai. 
„Liberalizavus žemės ūkio pa
skirties žemės rinką, pakils 
žemės kaina, padidės galimy
bės keisti ekonominę veiklą, 
augs investicijos į žemės ūkį". 
sakė jis. 

V. Ušackas nusiuntė laišką 
Seimo pirmininko pirmajam 
pavaduotojui Arvydui Vidžiū
nui ir Seimo pirmininko pava
duotojui, Europos komiteto 
vadovui Rimantui Dagiui, ku
riame primena, kad balandį 
Seimas numatė per pavasario 
sesiją skubos tvarka apsvars
tyti 8 įstatymus, būtinus už
tikrinti sklandžią Lietuvos de
rybų dėl narystės ES eigą. Sei
mas taip pat numatė paspar
tinti dar 25 įstatymų priėmi
mą. 

V. Ušackas prašo apsvarsty
ti galimybę skubos tvarka pri
imti naujos redakcijos Įmonių 
bankroto, Įmonių restruktū
rizavimo, Garantinio fondo. 
Civilinės aviacijos, Vartotojų 
teisių gynimo, Lietuvos banko 
įstatymus ir Laisvųjų ekono
minių zonų pagrindų įstatymo 
pataisas. UR viceministras 
skubos tvarka prašo priimti ir 
tris Seime jau svarstomus tei
sės aktus — Elektroninio pa
rašo. Visuomenės informavi
mo įstatymus bei Asmens duo
menų teisines apsaugos įsta
tymo pakeitimo įstatymą. 

Iš viso derybos vyks pagal 
29 pagrindinius skyrius ir du 
papildomus — atstovavimo ES 
institucijose ir papildomų 
klausimų. Lietuva ketina de
rybas su ES baigti 2002 me
tais, o 2004 metų sausio 1 die
ną — būti pasirengu.-Ki prisi
imti narystes ES įsipareigo
jimus. 

* Po Lietuvos Seimo 
sprendimo pareikalauti iš 
Rusijos kompensacijos už so
vietinės okupacijos žalą nėra 
ką ir kalbėti apie kokius nors 
Lietuvos ir Rusijos sutarčių 
patvirtinimo terminus, mano 
Rusijos Valstybės Dūmos pir
mininkas Genadij Selezniov. 
„Tai nedraugiškas žingsnis iš 
Lietuvos pusės, todėl šiuo me
tu apie ratifikavimo terminus 
kalbėti negalima", sakė G. Se
lezniov, penktadienio spaudos 
konferencijoje atsakydamas į 
BNS korespondento klausimą. 
Šiuo metu tvirtinimui Dūmo
je pateikta visa eilė sutarčių 
del sienų su Lietuva bei susi
tarimas dėl investicijų skatini
mo ir apsaugos. Sutartis dėl 
sienų vyriausybė žemiesiems 
Rusijos parlamento rūmams 
pateikė prieš pusę metų, o su
sitarimą dėl investicijų — ba
landžio viduryje. Šiuo metu 
sutartis svarsto Valstybės Dū
mos komitetai. 

* Finansiniu sunkumu 
slegiama Vilniaus savival
dybė ims 40 mln. litų paskolą 
iš Vilniaus banko mokytojų 
atostoginiams pinigams bei 
„Sodros" mokesčiams sumokė
ti. Visų mokytojų atostogi
niams pinigams išmokėti savi
valdybei reikia 35.3 mln. litų, 
o „Sodros" įmokoms — 7.7 
mln. litų. Dar beveik 23 mln. 
litų reikia sumokėti skoloms 
už šildymą, kompensacijoms 
mažas pajamas gaunančioms 
šeimoms, įvairioms pašal
poms. Vilniaus miesto taryba 
yra nutarusi 40 mln. litų sko
lintis iš bankų, dar 20 mln. li
tų — iš Finansų ministerijos. 

(BNS) 
* Daugiau kaip dvi sa

vaites gydęsis Kauno akade
minėse klinikose „Inkaro ava
lynės" profsąjungos pirminin
kas Kazimieras Ruževskis bu
vo išleistas namo. Ligoninėje 
jam atlikta galvos kaulų ope
racija. Baltijos gatvėje esančio 
namo laiptinėje K Ruževskis 
buvo užpultas birželio 13 die
ną. Jo nuomone, užpuolimas 
gali būti susijęs su jo dalyvavi
mu organizuojant plačiai nu
skambėjusį inkariečių badavi
mą ir „Inkaro" vartų užtvėri-
mą. Nukentėjęs profsąjungos 
pirmininkas teigė, jog, nepai
sant užpuolimo, jis ir toliau 
stengsis aktyviai dalyvauti in
kariečių kovoje už teisybę. 

* Liepos 4 d. susirinku
sius LDDP prezidiumo na
rius pribloškė partijos vicepir
mininko Povilo Gylio pareiški
mas apie pasitraukimą iš poli
tikos. 52 metų buvęs užsienio 
reikalų ministras P. Gylys 
taip pat paprašė išbraukti jo 
pavardę iš LDDP kandidatų į 
Seimo narius sąrašo, kuriame 
buvo įrašytas antroje vietoje, 
po partijos vado Česlovo Jur
šėno. „Į politiką atėjau prieš 
12 metų, vedamas, nelaikykite 
to patetika, pilietinės parei
gos. Manau, kad aš ją jau atli
kau ir galiu grįžti prie savo 
darbų", „Lietuvos rytui" sakė 
P. Gylys, Seimo nariu esantis 
jau 8 metus. P. Gylys tikisi, 
kad jo apsisprendimas neigia
mai nepaveiks LDDP ir So
cialdemokratų partijos koalici
jos, kurią jis žada palaikyti ir 
pasitraukęs iš politikos. P. Gy
lys ketina atsidėti darbui Vil
niaus universitete, kur šiuo 
metu dėsto tarptautinės eko
nomikos santykius ir vadybą. 

• E l t a ' 

* Lietuvos generalinis 
prokuroras statė pasitikėji
mo tiltus, rašoma „Lietuvos 
ryto" žinioje iš Vašingtono. 
Praėjusią savaitę viešėdamas 
JAV, generalinis prokuroras 
Kazys Pėdnyčia norom neno
rom turėjo prisiminti pusme
čio senumo įvykį Vilniuje. Ta
da, reikšdamas nepasitenkini
mą genocido nusikaltimais 
kaltinamo Aleksandro Lileikio 
bylos tyrimo eiga, prokuroro 
kabinete stalą kumščiu daužė 
Lietuvoje lankęsis JAV Kong
reso narys Tomas Lantos. Da
bar prokuroras teigė Amerikos 
sostinėje radęs bendrą kalbą 
su visais JAV pareigūnais, o 
su pagrindimu žydų holokaus-
to vykdymu įtariamų asmenų 
persekiotoju JAV vyriausybė
je, Teisingumo departamento 
kriminalinio skyriaus specia
liųjų tyrimų įstaigos direkto
riumi EI M. Rosenbaum susi
tiko net dukart — oficialiai ir 
prie pietų stalo. JAV pareigū
nas generaliniam prokurorui 
padėkojo už jo vaidmenį, at
naujinant A. Lileikio bylos 
svarstymą. IEIU> 

* Nors šios Seimo kaden
cijos nariams liko dirbti 
dar 5 mėnesius, apie ketini
mus palikti politiką yra pa
reiškę 5 Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) na
riai. Taip nusprendė partijos 
pirmasis vicepirmininkas An
tanas Stasiškis, partįjos prie
žiūros komiteto pirmininkas 
Algirdas Katkus, Seimo Svei
katos reikalų komiteto pirmi
ninkas Antanas Matulas ir 
buvęs sveikatos apsaugos mi
nistras Juozas Galdikas. Kon
servatorius Vytenis Albertas 
Zabukas nusprendė vietoj po
litikos pasirinkti dėstytojo 
darbą Klaipėdos universitete. 

* Iš vyriausybės rezervo 
fondo 240,000 litų paskirta 
kompiuterizuotos valstybės 
biudžeto, apskaitos ir mokėji
mų sistemos plėtojimo dar
bams finansuoti, 240 milijonų 
litų— valstybės švenčių rengi
mo programoms, 105,000 litų 
— Lietuvos genocido ir rezis
tencijos tyrimo centrui nau
jiems pažymėjimams išduoti. 

* Jau penktą kartą Kau
no pilies prieigos tampa 
teatru po atviru dangum. Pa
žaislio festivalio rengėjai su
manymą suvaidinti lietuviš
kos dramaturgijos spektaklį 
istorine tema, skiriamą Min
daugo karūnavimo dienai, iš
augino iki gražios tradicijos, 
susilaukusios tūkstančių |er-
bėjų. Pirmasis bandymas buvo 
Justino Marcinkevičiaus 
„Mindaugas". Perkeltas į 
gamtos ir architektūros „sce
ną", jis suskambėjo galinga 
gaida ir atvėrė kelią kitiems 
spektakliams. Valstybės die
nos renginius Kaune yra ka
rūnavę Juozo Grušo „Barbora 
Radvilaitė" ir „Herkus Man
tas", Adomo Mickevičiaus 
„Konradas Valenrodas". Visus 
šiuos spektaklius, kaip ir pas
kutinę premjerą — liepos 5 d. 
parodytą „Valdovą", režisavo 
Irena Bučienė. IEIUI 

KALENDORIUS * 
Liepos 8 d.: Arnoldas, Audrius, 

Bite, Kilijonas. Kolonatas, Vaitautas, 
Valmantė. 

Liepos 9 d.: Algirdas, Algirde, 
Antp. Leonardas, Marcelina, Ryte, 
Veronika, Vida. 

Liepos 10 d.: Amelija. Eilinė, Gil-
vamas. Prudencija, Rufina, Sekunda. 
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iŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

DAUMANTO - DIELININKAIČIO 
KUOPOS METRAŠTIS 

Prie Ateitininkų namų Le-
monte susibūręs gausus bū
rys jaunimo su savo vadovais 
— tai nuotrauka, puošianti 
Čikagos ir jos apylinkių jau
nučių ir jaunių Daumanto — 
Dielininkaičio kuopos laikraš
tėlio viršelį. Besišypsantys 
veidai, vaikiški piešiniai, kuo
pos žinutės, įvairūs pasisaky
mai, jaunos poetiškos eilės šį 
laikraštėlį paverčia kuopos 
veiklos metraščiu. 

Atvertus viršelį, antroje pu
sėje skaitome, kad kuopą glo
boja Dainė Quinn ir Rasa Kas-
niūnienė. Kuopą sudaro 8 bū
reliai, kuriems nuo pirmo iki 
aštunto, paeiliui, vadovauja: 
Laima Aleksienė, Aušra No-
rušytė, Stefa Vaznelienė, Pra
nas Pranckevičius, Audrė 
Budrytė, Aras Jonikas, Dalia 
Lietuvninkienė ir Saulius Cy-
vas. Prie pirmų penkių bū
relių prisideda ir padėjėjai : 
Rima Kuprytė, Inga Januš-
kaitė, Vilija Pakalniškytė, Vy
tenis Drunga (pirmas būrelis 
— darželis ir pirmas skyrius); 
Elzytė Lietuvninkienė (antras 
būrelis — antras skyrius); Lo
reta Plienaitė-Guziec (trečias 
būrelis — trečio ir ketvirto 
skyriaus mergaitės); Petras 
Kuprys (ketvirtas būrelis — 
trečio ir ketvirto skyriaus ber
niukai): Giedrė Kazlauskaitė 
(penktas būrelis — penkto ir 
šešto skyrių mergaitės). 

Šiems veiklos metams, tai 
yra 1999-2000, kuopos tema: 
„Jubiliejus 2000. Visa atnau
jinti Kristuje! — Atidarykime 
duris..." Laikraštėlyje — metų 
kalendorius, kuriame skaito
me, kad ne tik kas mėnesį 
buvo susirinkimai, bet kuopa 
turėjo ir keturias iškylas. Ga
vėnios pradžioje vyresniems 
keturiems skyriams buvo susi
kaupimo rytas. Paskutinio ka
lendoriuje įrašyto įvykio dar 
nebuvo — tai Šeimos šventė, 
naujų kandidatų įžodžio davi
mas ir atsisveikinimas su abi
turientais sekmadienį, birželio 
11 dieną. 

Vartant laikraštėlį pastebi
ma, kad kiekvienas būrelis pa
ruošė savo medžiaginį plakatą 
metine tema. Pirmojo būrelio, 
jauniausių kuopos narių, aš
tuoni puslapiai užpildyti pačių 
vaikų iliustracijomis gerų dar
belių ir jų kūrybingais pie
šiniais. Antrasis būrelis jiems 
skirtuose keturiuose pusla
piuose pasisako, kuo jie norė
tų būti užaugo, kokius atlieka 
gerus darbelius ir kiekvienas 
parašų puslapyje, prie savo 
vardo nupiešęs gėlyte, gyvu
liuką, žvaigžde, širdį, balioną. 

Laikraštėlio kituose pen
kiuose poslapiuose, trečio ir 
ketvirto skynu jaunutes para
šė eiles pagal savo žodžius: 
„pavasaris". ..vasara'' ir ..Dai
nava". Ir prie savo eilių nu
piešė tinkamas iliustracijas. O 
po šių puslapių dar penki pus
lapiai, kuriuose berniukai jau
niai iliustravo įvairias temas, 
vienas kitas pridedamas net 
žodžius. 

Toliau keturi puslapiai nuo
traukų kolažu. ko r t am ma
tome kuorx^ jaunimą, atlie
kantį gerus darbelius: globėjas 
ir vadovus susirinkimų metu. 
iškylaujantį jaunimą ir įvai
riai užsiimantį susirinkimų 
metu. 

Antroji laikraštėlio puse 
skirta vyresnių rašiniams ir 

piešiniams. Penkto ir šešto 
skyrių jaunės rašo atsiliepda
mos, „kokį pasaulį aš radau ir 
kaip norėčiau jį palikti" ir ku
ria haiku eilutes apie savo 
drauges. Mergaitės penkis 
puslapius iliustruoja bažny
čiomis. Keturi puslapiai skirti 
penkto ir šešto skyrių jau
niams, užpildyti Krikščiony
bės chronologine lentele ir 
paragrafais apie būrelio bei 
kuopos veiklą. 

Siga Poskočimaitė, atsiliep
dama į „kokį pasaulį aš ra
dau..." rašo: „mano mokytoja 
vakar mums papasakojo tokią 
pasaką. Šitaip įvyko: vieną 
dieną pasaulyje paplito liga. 
Nebuvo būdo išgydyti tos li
gos, daug žmonių mirė. Tada 
vienas daktaras manė, kad 
atrado būdą išgydyti ligą, bet 
jam reikėjo labai retos kraujo 
rūšies. Visoje Amerikoje ieš
kojo tos kraujo rūšies. Viena 
šeima (mama, tėtė ir sūnus) 
nuėjo į ligoninę ir sužinojo, 
kad sūnus turėjo tos rūšies 
kraują. Visi buvo laimingi, tik 
ne tos šeimos nariai. Jei ber
niukas duotų kraują, jis greit 
mirtų, nes reikėtų atiduoti 
visą savo kraują. Tai berniu
kas aukojo savo kraują ir 
mirė. Žmonės su ta baisia liga 
pasveiko. Niekam nerūpėjo, 
kad tas vienas berniukas ati
davė savo gyvybę išgydyti li
gą. Todėl, aš manau, kad žmo
nės turėtų labiau mylėti Jėzų. 
Jėzus mirė, kad mes galėtume 
gyventi taip, kaip tas berniu
kas". 

Nerijus Aleksa, rašydamas 
apie kuopos veiklą, pasakoja: 
„Viename susirinkime mes 
kalbėjome apie pogrindžio 
bažnyčias. Pogrindžio Mišios 
buvo laikomos komunizmo lai
kais. Mišios buvo laikomos 
slaptai kiekvieną kartą skir
tinguose namuose. Tokiu bū
du komunistai negalėjo sugau
ti žmonių, kurie ėjo į Mišias. 
Tas parodė katalikų pasiry
žimą ir stiprumą". 

O Gediminas Bielskus rašo: 
„Mano mėgiamiausia iškyla 

buvo, kai važiavome į Racine 
kepyklą ir kepėme „žagarė-
lius" ir žaidėme ant miltų. Kai 
kepėme „žagarėlius", turėjo
me paimti tešlą ir padaryti ža-
garėlių formas. Tada ėjome 
įdėti juos į alyvą. Paskui ėjo
me žaisti ant miltų maišų". 

Laikraštėlio paskutinieji 
septyni puslapiai užpildyti 
kuopos vyriausių narių. Jau
nimas rašė: „Kaip mano baž
nyčia atrodytų?", atsakė į 
klausimą „ar būreliuose tu
rėtų kartu būti berniukai ir 
mergaites? ir „ar reikia uni
formų?" Berniukų iliustracijos 
liudija kas jiems labiausiai 
ateitininkuose patinka. 

Vakarė Patroliūnaitė rašo 
kaip jos bažnyčia atrodytų: 

„Aš pastatyčiau savo bažny
čią miške, nes miške yra labai 
daug gamtos, o gamta man 
primena Dievą, nes Dievas 
gamtą sukūrė. Gamta irgi 
man primena Dainavą. Aš la
bai myliu Dainavą ir ji man 
yra dieviška vieta. 

Nebūtų jokių statulų. Lauke 
sėdėtume ant žolės arba ant 
antklodžių. Būtume labai arti 
ežero, kad galėtume girdėti 
vandenį. Viskas būtų tylu, tik 
paukščių čiulbėjimas arba kiti 
gamtos garsai girdėtųsi. Kuni
gas nedaug kalbėtų, bet, kai 

Daumanto-Dielininkaitio jaunųjų ateitininkų kuopos globėjos Rasa Kas-
niūnienė ir Dainė Quinn. 

ILGESYS TO, KAS YRA UŽ HORIZONTO 
sakė k u n . R-Grigas, MAS dvas ios tėvas 

Visi kun . Robe r to Grigo vok, a r t au tai skirta". Baigęs 
40 me tu y r a paženk l in t i 
i šskir t iniu Dievo ved imu . 
Aš, ka ip ir t u r b ū t k iekvie
nas a te i t in inkas , m a n a u , 
kad vienas iš p a č i u ge r iau-
sių dvas in inku Lie tuvoje 
yra kun igas R o b e r t a s Gr i 
gas. Todėl p r a d ė d a m a s po
kalbi su j u o , p i r m i a u s i a i 
pak laus iau , a r s p r e n d i m a s 
tapt i k u n i g u b u v o a i š k u s 
nuo p a t va ikys tės? 

- ...Kunigystės atradimas 
man pačiam yra paslaptingas. 
Iš vaikystės skaitytų nuotykių 
knygų ir žiūrėtų filmų jau
čiau ištikimos žmogiškos 
draugystės, romantizuotos 
meilės ilgesį. Iš kitos pusės 
lydėjo neišreiškiamas troš
kimas kažko kito, aukštesnio, 
kas netelpa šio pasaulio sam
pratoje. Kiekvieną kartą, kai 
vaikystėje bandydavau įsikib
ti į materialų dalyką, prisiriš
ti prie kokio nors žmogaus ar 
„hoby", kurių buvo daug ma
no gyvenime, pajusdavau nu
sivylimą, nepakankamumo 
jausmą: o vis dėlto tai neati
tinka mano ilgesio, nes tai lai
kina, ribota. Mane traukė il
gesys kažko daugiau, kas yra 
už horizonto. Jis nepaneigda
vo tų dalykų, kurie yra bran
gūs šioje žemėje: nei žmonių, 
nei draugystės, kilnios meilės 
esmės ar kūrybos, bet tarsi vis 
primindavo, kad žmogaus pil
natvei to nepakanka. Augau 
praktikuojančių katalikų šei
moje. Tėvai nepaisė galimų 
sovietinės valdžios sankcijų, 
ir aš kas sekmadienį dalyvau
davau Šv. Mišiose. Todėl to 
mažo Dzūkijos bažnytkaimio 
žmonės buvo nusprendę, kad 
aš būsiu kunigu, nors pats tuo 
dar nebuvau įsitikinęs. Ir 
tėvai neragino, nevertė, kaip 
rašoma chrestomatijose apie 
V. Mykolaitį-Putiną, bet vis 
prilaikydavo ir sakydavo: „Jei 
tą rinksiesi, tai gerai pagal-

kalbėtų, būtų įdomu ir išmin
tinga. Bažnyčią lankyčiau 
saulėleidžio metu, nes man 
tas laikas yra raminantis". 

Žibutė Šaulytė rašo: 
„Mano bažnyčia, jei man 

reikėtų statyti, būtų nei dide
lė, nei maža. Mano bažnyčia 
turėtų nedaug statulų, nes aš 
negaliu susikaupti, kai žiūriu 
į statulas. Mano bažnyčia 
būtų padaryta iš medžių ir 
būtų prie ežero. Ši graži baž
nyčia gal būtų arti jūros. Vi
duje būtų graži cimborija — 
tabernakulis". 

Ramutė Jodwalytė rašo: 
„Bažnyčia priartina tave 

prie Dievo. Mano bažnyčia bū
tų visur, nes viskas yra bran
gu. Dievas padarė viską ir rei
kia tą mylėti ir teikti Jam už 
tai pagarbą. Taip, kaip Jėzus 
ėjo į kalną melstis, tu gali vi
sur melstis ir bet kada mel
stis". 

Paskutiniame laikraštėlio 
puslapyje, prie iliustracijų to, 
kas labiausiai patinka ar kas 
geriausias prisiminimas, Ma
tas Čyvas parašė: „Norėjau 
padėkoti Rasai ir Dainei". 

L.Š. 

vidurinę mokyklą aš dar ne
buvau apsisprendęs. Norėda
mas išbandyti save, įstojau į 
Pedagoginį institutą, mokiau
si užsienio kalbų fakultete. 
Daugelis pogrindžio tikrovės 
išgyvenimų, ypač tie du metai 
sovietų kariuomenėje, atvėrę 
žmogaus gėrio ir blogio gel
mes, padėjo subręsti mano 
pašaukimui. Kaip taurė lašas 
po lašo yra pripildoma, taip ir 
šitas apsisprendimas pasiekė 
tą ribą, kai su Dievo pagalba 
galėjau pasakyti: „Taip". 

- Gal t a ryb inės va ldž ios 
p r i e s p a u d a , sovietų a r m i 
j o s agres i ja labiau p a v e i k ė 
J ū s ų aps i sp rend imą? K a s 
b ū t u , j e i Atgimimas b ū t ų 
p ra s idė j ę s J u m s p a b a i g u s 
mokyk lą? 

- ...Aš esu linkęs manyti, 
kad čia irgi yra Apvaizdos do
vana, kai duodamos tokios 
sąlygos, iššūkiai, vidiniai im
pulsai, kai esi verčiamas vie
naip a r kitaip atsiliepti ir ta
da atitinkamai renkiesi. Aš 
remiuosi tuo, kas buvo, ir ne
sigailiu, ką pasirinkau. Ir 
prašau Dievo, kad padėtų būti 
vertu atsakingai priimti tai, 
ką man patikėjo. 

- K a i p t ie , a rmi jo je p r a 
le is t i me ta i , s u s t i p r i n o i r 
u ž g r ū d i n o Jū sų , ga l n e 
k a i p kun igo , b e t k a i p pa
p r a s t o žmogaus, t i kė j imą? 

- AŠ taip neskaitau: kuni
gas ir žmogus. Tai yra vienti
sa. Žmoguje kunigystės ar kiti 
pašaukimai išsipildo ir išsi
skleidžia. Iš tikrųjų j au ir 
anksčiau buvo susidūrimų su 
sovietine tikrove, su prievar
ta, bandymais palaužti. Todėl 
kariuomenės prievarta nebu
vo visiška naujiena. Aš tam 
sąmoningai ruošiausi. Apie ją 
buvau girdėjęs iš kitų jaunuo
lių, Eucharistijos bičiulių, ku
rie j au buvo perėję kelerius to 
„pragariuko" ratus. Mane 
stiprino šeimos perduotas ti
kėjimas. Su draugais sėmė
mės stiprybės iš tokių asme
nybių kaip a.a. kun. J.Zdebs-
kis, kun. S. Tamkevičius, 
kun. A. Svarinskas ar iš pa
sauliečių, kurie dirbo pogrin
dinį darbą ir už tai buvo tei
siami: iš jų galima paminėti 
P. Plumpą, inžinierių A. 
Vaičiūną, seserimis tapusio
mis N. Sadūnaitę, G. Staniu-
lytę. I juos žiūrėjome kaip į 
savo idealus ir iš jų mokėmės. 
Taigi buvome jau pasirinkę 
šitą barikadų pusę. Bet ka
riuomenės metai padėjo są
moningiau išgyventi ir 
krikščionišką tikėjimą, ir 
apskritai žmogaus misiją ar 
esmę tokiomis ekstremaliomis 
sąlygomis. Čia, Lietuvoje, 
galėjai įsijungti į areštais ir 
persekiojimais grėsusią veik
lą. ...Kariuomenėje net ir 
tiems, kurie nebuvo rezisten
tai, vien dėl nežmoniškos nu
sistovėjusios sanklodos) grėsė 
fizinis susidorojimas, paty
čios, pažeminimai. Ten valdė 
bedvasiška, bedieviška ideolo
gija, kuria aš pats įsitikinau. 
Sovietų visuomenėje daug kas 
buvo įvilkta į padorumo, eti

keto formas. Bent jau pasku
tiniais, J . Andropovo, L. 
Brežnevo, M. Gorbačiovo lai
kais. Viešumoje ji (ideologija) 
stengėsi nesirodyti buldogo 
snukiu - tiesiog bedvasė, be
dieviška sistema, ir tiek. Ka
riuomenėje tos prievartos ar 
žmogaus niekinimo nebuvo 
bandoma pridengti. Net ne
reikėjo būti liaudies priešu ar 
kitaminčiu. Tie, kurie „vilkų 
būriui" kažkuo neįtikdavo, 
buvo žeminami, mušami ar 
net nužudomi. Mano sąžinė 
tuomet sakė, kad nedera duoti 
priesaikos okupantų kariuo
menei. J i buvo iš esmės 
nežmoniška. Priesaikos neda
viau ir šiuo savo poelgiu 
mečiau iššūkį nekontroliuoja
mai „vidinių santykių smogi-
mo sistemai". Tarp mano ben
draamžių dalinyje buvo ir 
kriminalinės mąstysenos vai
kinų, kurie su pasididžiavimu 
save laikė tos sistemos vai
kais, tarybiniais piliečiais. 
Todėl mano viešas iššūkis 
tapo dviguba neapykantos 
priežastimi. J ie ir taip niekin
davo Baltijos šalių kareivius 
dėl etninės priklausomybės. 

...Kai aš, paėmęs Kalaš
nikovo automatą, stojau prieš 
rikiuotę ir pasakiau žodžius, 
kurie nebuvo priesaikos teks
te: „Aš, Lietuvos pilietis, atsi
sakau duoti šią priesaiką dėl 
savo religinių ir tautinių 
įsitikinimų",- man iš karto la
bai palengvėjo. Po kelių naktų 
ir dienų įtampos tarsi kokį 
kalną nuo savęs nurit inau. Ir 
savo tėveliams rašiau: „Jau
čiuosi kaip ant kregždės spar
nų!" 

O sausio 13-tąją buvo tam 
tikra prasme lengviau. So
vietų kariuomenėje tą spren
dimą reikėjo priimti ir įvyk
dyti vienam (buvę tarybiniai 
lietuviai tylomis pri tarė mano 
žingsniui). Čia buvo bendra
minčiai, sava, teisėtai išrinkta 
vyriausybė, buvo jau paskelb
tas Nepriklausomybės aktas, 
laisva Bažnyčia. Aš jau buvau 
kunigas, tai teikė daugiau 
moralinės tvirtybės, Dievo pa
galbos... 
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Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siundant prašome pasilikti kopiją. 

DRPETRASaJOBA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Kao. tai. 773-582-6800 
Namų tai. 847-381-3772 

MIDWAYCLINIC.S.C. 
4840 S. Cicero Ava. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Ramoną C. Marsh, MDSC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland A venue Suite 4A 
Dovmers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGUA 

1192 VVafter St , Lemont, IL 60438 
1301 CopperflekJ Ava., Suite 113, 

JcOet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hkskory HUs 

TeL 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDfCAL CUNIC 
15505-127 St, Lemont, IL 60439 
PiMsuso Palos Community Hosprtal 

SMver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

TeL 030-257-2265 

CarrJac Dtagnotkj, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 773-438-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO. IL 606S2 
TeL 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

OREOORYSUELZLE, MD 
Ittnois Pain Troatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vežk), sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd 
WnlchisUi . IL 80154 

Tat. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

S U R E N D E R LAL. M . D . 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. V.J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St., BurbanML 
TaL 708-423-6114 

VaJandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4O07W MSt.Chtcago, IL 
TeL 773-736-5650 

4707 8. OJbert, La Orange. n. 
Tel. 700-352-44*7 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Aurora MerJcal Center 

10400 75 SLKenosha,WI 53142 
(262)697 6990 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ava. 
Oriand Park 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

EUGENE C DECKER DOS, PC. 
4647 VV. 103 S L . O a k . L a w n . I L 
Pirmas apyl. su Northv/estem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (katoėti angliškai) 
Tel. 708422-8260 

DR. JOVITA KERGUS 
DANTŲ GYDYTČJA 

9525 S.79th Ave., Hfckory Hls , IL 
Tel . (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave.—• 
Chicago, IL 60652 : 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hckory Hite, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGUA 
1020 E Ogden Ave.. Suite 310 

Napervtde. IL 60563 
TaL (630) 527-0090 
362S Hightand Ave.. 
Tower 1, Suite 3 C 

Dovmers Grove. IL 60515 
Tai. (630) 436-0120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-6386622 
4149VV. 63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. PŪSLES. PROSTATOS 

GYDYMAS 8EI CHIRURGUA 
Ctntor fof HMRM, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUnS, M.D. 
F«llow: Amancan Acsdemy of 

Famity Practica 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 st Ave. Q10) 047 
Hcfcert, IN 40342 Fa» £19)047-

•0279 
047-0236 

M. VILUA KĖ-RELYTT 
Amber Health Center 

Stuburo, sanani) ir raumenų gydymai. 
criirnpraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra 
7271 S. Harlem, Bfidgevtew, IL 

00455. Tel. 700-5*4-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus 

< r 

http://Manasson.IL
http://www.illinoispain.com
http://WnlchisUi.IL
http://SL.Oak.Lawn.IL


VIENUI VIENI 
VIDMANTAS VITKAUSKAS 

„Vienui vienas" — taip vadi
nosi iškilaus lietuvių visuome
nės ir politikos veikėjo, publi
cisto bei rezistento Juozo Bra
zaičio veikalas apie lietuvių 
tautos pasipriešinimą okupan
tams. Taip nuo šiol vadinsis ir 
vaidybinis kino filmas, nese
niai pradėtas kurti Lietuvoje, 
„Daumanto" studijoje. 

Tai filmas apie lietuvių po
kario rezistenciją ir laisvės ko
vas. Pagrindiniu filmo „Vie
nui vieni" herojumi pasirink
tas legendinis Lietuvos parti
zanas Juozas Lukša — Dau
mantas . 

Birželio mėn. pradžioje filmo 
režisierius Juozas Vaitkus ir 
jo kūrybinė grupė pakvietė 
Lietuvos visuomenės, kultū
ros ir politikos veikėjus, buvu
sius rezistentus į filmavimo 
darbų pristatymą Rumšiškių 
lietuvių liaudies buities mu
ziejuje. Pristatymo metu J . 
Vaitkus supažindino su kino 
filmo „Vienui vieni" kūrimo 
idėja, istorija bei darbais, pris
ta tė aktorius, filmo rėmėjus. 

Kurti filmą apie vieną žy
miausią Lietuvos rezistencijos 
vadovų — partizaną Juozą 
Lukšą-Daumantą prieš penke
rius metus sumanė kino re
žisierius Almantas Grikevi-
čius. Tačiau vėliau filmo reži
savimą ir idėjos realizavimą 
perėmė kitas žinomas Lietu
vos teatro ir vaidybinių filmų 
režisierius Jonas Vaitkus. Bū-

. simo filmo scenarijų kūrė Pra
nas Morkus, Almantas Grike-
vičius, Jonas Vaitkus ir Alvy
das Bausys, konsultavo Kęs
tut is Kasparas. Filmo operato
riumi pakviestas Algimantas 
Mikutėnas, dailininku — Jo
nas Arčikauskas, kompozito
r iumi— Algirdas Martinaitis. 
* Pagrindinį herojų Juozą 
Lukšą -Daumantą vaidins ak
torius Saulius Balandis, Nijolę 
Bražėnaitę — Juozo Lukšos 
mylimąją ir žmoną —Lietuvos 
muzikos akademijos studentė 
Brigita Bublytė. Tiek S. Ba
landis, tiek B. Bublytė yra vai
dinę ne viename vaidybinia
me filme ar spektaklyje, ne 
t ik iš knygų susipažinę su 
pokarinės Lietuvos tragiška 
istorija — Sauliaus tėvas ka
lėjo Norilsko lageryje, Brigitos 
giminaičiai kovojo partizanų 
gretose. 

Partizanų Lukšų tėvą Simo
ną vaidins Povilas Stankus, 
motiną Oną — Danutė Vidugi-
rytė. Įdomu, kad Juozo Lukšos 
brolį Jurgį vaidins vienintelio 
likusio gyvo brolio, Antano 
Lukšos, sūnus Kęstutis. Ki
tus vaidmenis atliks Vidman
tas Filjalkauskas, Albertas Vi
džiūnas, Vytautas Rumšas, 
Olegas Ditkovskis, Liubomi

ras Laucevičius, Virginija Kel-
melytė ir nemažas būrys reži
sieriaus J . Vaitkaus studentų. 

Pristatydamas kūrybinę 
grupę ir artimiausius darbo 
planus bei sumanymus, J. 
Vaitkus sakė, kad filmas bus 
pagrįstas realiais faktais ir 
dokumentine medžiaga. Reži
sierius dvejus metus rinko fil
mui reikiamą archyvinę ir ki
tokią medžiagą, tarėsi su is
torikais, buvusiais rezisten
tais. Vertingos informacijos 
filmo kūrėjams pateikė Anta
nas Lukša, Nijolė Bražėnaitė, 
Jonas Pajaujis ir kt. 

Filmo režsierius J . Vaitkus 
labai paprastai ir aiškiai nu
rodė savo apsisprendimo kurti 
šį filmą priežastis ir motyvus. 
Tai noras, anot J . Vaitkaus, 
sugrįžti prie praeities, kuri la
bai tendencingai nušviesta. 
Galiausiai, ka ip sakė režisie
rius, reikia priminti tą he-
roišką ir tragišką Lietuvos is
torijos etapą ir tiems, kurie 
nieko apie tai nežino, ir tiems, 
kurie nenori nieko žinoti. 
„Bandysime parodyti žmonių 
dvasią ir idealizmą, jų kelią į 
sąmoningą mirtį, o kartais — į 
prisitaikymą ar net išdavystę" 

' — kalbėjo filmo autorius. 

Kodėl pagrindiniu herojumi 
buvo pasirinktas J. Lukša-
Daumantas0 Todėl, kad Lukšų 
šeimos likimas — tai ryškus 
lietuvių tautos pasipriešinimo 
simbolis, apibendrintas tos ko
vos paveikslas, — sakė J. 
Vaitkus. — Juk visi Lukšų sū
nūs išėjo partizanauti — trys 
žuvo, vienas pateko į lagerius, 
tėvas išprotėjo, o motina daug 
metų glaudėsi pas įvairius 
žmones. Ir pats Juozo Lukšos-
Daumanto gyvenimas yra iš
skirtinis: labai sąmoningas, pa
siaukojantis ir be galo tragiš
kas, toliau samprotavo J. 
Vaitkus. — Jis turėjo daug 
kur galimybių kur kas laimin
giau pakreipti savo likimą. 
Tačiau nugalėjo meilė ir parei
ga. „Meilė ir pareiga — štai 
tos, dabar nukainotos verty
bės, del kurių anuomet sklido 
šviesa ir nerimas iš bunkerių. 
Tos šviesos ir nerimo banga po 
pusės amžiaus pažadino Lie
tuvą. Ir tai yra didžiausias tos 
šviesos ir nerimo išliekamo
sios vertės įrodymas", — sakė 
J. Vaitkus. 

Filmo veiksmas prasidės 
1944 metų vasarą, kai penkių 
brolių Lukšų motina išlydi lai
mindama savo sūnus garbin
gai kovoti už Lietuvos laisvę, 
ir baigsis Juozo Lukšos-Dau
manto žūtimi 1951-ųjų rudenį. 

Pagal kūrėjus sumanymą, 
„einant" Daumanto keliais, 

* f § , . 

Paminklas vienam žymiausių Lietuvos partizanų Juozui Daumantui-
Luk&ai, pastatytas Veiveriuose. Jo pastatymu ypač rūpinosi brolis Anta
nas Lukša, taip pat buvęs partizanas ir dabartinio partizanų dainos vie
neto „Girių aidas" narys. 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 8 d., šeštadienis 

Danutė Bindckienė 

Karas pasibaigė... 
dar kartą 

Taip prieš maždaug savaitę kurną arba bent kooperavimą. 

Philadelphijos. PA, „Žilvino" šokėjai, praėjusį savaitgalį dalyvavę XI Tau
tinių šokių šventėje Kanadoje. Dalios Badarienės nuotrauka. 

filmas ..Vienui vieni" bus fil
muojamas ne tik Lietuvoje, 
bet ir Lenkijoje, Švedijoje, Vo
kietijoje bei Prancūzijoje. Ta
čiau filmo kūrėjai nepreten
duoja sukurti panoraminį fil
mą. Filme bus veiksmo ir 
drastiškų epizodų. Filmo siu
žetas, kaip sakė režisierius, 
bus įte«iptas, nes laiko ekrane 
liko nedaug, o įvykių — dau
gybė. 

Filmavimui bus įrengti 
aniems laikams būdingi parti
zanų bunkeriai, surasta daug 
natūros vietų, karo ir pokario 
transpojto priemonių, įvai
raus rekvizito, drabužių, kitų 
autentiškų daiktų. 

Kad filmas būtų labiau arti
mas to meto laikams, j is bus 
nespalvotas, o virūotas kaip 
nuo laiko gelstelėjusios nuo
traukos, tik su tam tikrais 
spalviniais intarpais. 

Režisierius apgailestavo, 
kad del finansinių sunkumų 
teko atsisakyti sumanymo su
kurti šešių valandų filmą ir 
teko apsiriboti tik tradicine 
filmo trukme. 
. Iš viso filmo sukūrimui rei
kės apie dviejų milijonų litų. 
Dalį — 400,000 litų šiems me
tams skyrė Lietuvos Kultūros 
ministerija (dar 300,000 nu
mačiusi skirti kitais metais). 
1999 metais buvo įkurtas fil
mo rėmimo komitetas, į kurį 
įeina daug žinomų asmenų iš 
Lietuvos bei užsienio (ark. Si
gitas Ta:nkevičius, Povilas Ja
kučionis kapelionas Alfonsas 
Bulota, Jonas Čeponis, Anta
nas Lukša, dr. Nijolė V. Bra
žėnaitė, dr. Petras Kisielius, 
dr. Antar.as Razma, dr. Kazys 
Ambroza;tis, dr. Juozas Kazic
kas, Pilypas Narutis ir kt.). 

Filmo kūrimą ketina paremti 
užsienio lietuvių fondai, įvai
rios Lietuvos ir užsienio vi
suomeninės organizacijos, 
verslo įmonės, kai kurios savi
valdybės, privatūs asmenys. 
Nemažai paramos ketina su
teikti Lietuvos Krašto apsau
gos ministerija < parūpinti fil
mavimui mašinų, uniformų. 
šaudmenų ir t.t ) bei kitų Eu
ropos šalių gynybos instituci
jos (filmuojant epizodus užsie
nyje). 

Nemažą dėmesį režisieriaus 
J . Vai tkaus kuriamam filmui 
ir kitiems jo sumanymams pa
rodė ir Lietuvos žiniasklaida 
— „Ūkininko patarėjas" 
(1999.07.31., Nr. 100), „Lietu
vos rytas" priedas TV antena 
(2000.04.22-28, Nr. 16, 2000. 
06.17 — 23, Nr. 24), „Kauno 
diena (2000.06.16, Nr. 140) bei 
Lietuvos televizija (2000.06.11 
žinių laida „Panorama") ir kt. 

Svarbiausių scenų filmavi
mus režisierius J. Vaitkus ti
kisi užbaigti per 4-5 mėnesius. 
Vėliau liks filmo montavimo, 
įgarsinimo ir kt. darbai. Tokiu 
būdu vaidybinį filmą ..Vienui 
vieni" žiūrovai gali tikėtis iš
vysti 2001 metais . Ar iš tikrų
jų taip įvyks, priklauso nuo 
visų mūsų — nuo mūsų dva
sinės ir materialinės paramos 
šiam projektui bei filmui. 
Priešingu atveju, filmo idėjos 
autoriai ir statytojai bei nepa
prastai šio filmo laukiantys 
buvę rezistentai ir vėl liks vie
nui vieni... 

• Ir pro kulka pragręžtus 
blogio šarvus tamsos karalijon 
patenka šviesos spindulėlis. 

dar kartą pareiškė Rusijos 
karinė vadovybė, besistengda
ma įtikinti ir savus, ir užsienį, 
kad Čečėnija visiškai par
klupdyta — belieka sušluo
ti" nedidelius partizanų būre
lius. Tuos teigimus pasaulis 
ne kartą girdėjo. Pradedant 
1994 m., kai Maskva gyrėsi 
laisvės trokštančius čečėnus 
sutvarkysianti per kelias sa
vaites, ar dar greičiau. Pra
ėjus beveik dvejiems metams, 
buvo pasirašyta paliaubų su
tart is , tačiau ji de facto laida
vo čečėnams teisę tvarkytis 
savo teritorijoje. 

Taika neilgai tęsėsi, nes 
Kremlius surado daug prie
žasčių, dėl kurių vėl reikėjo 
atnaujinti karo veiksmus. Per
nai pradėto Čečėnijos puolimo 
pretekstas buvo įtarimas, kad 
čečėnų teroristai Rusijoje iš
sprogdino kelis pastatus. Nors 
kaltė nebuvo įrodyta, vien 
užuominų užteko, kad visa 
rusų tauta pasisakytų už kari
nę agresiją prieš čečėnus. Uo
liausias tos agresijos šalinin
kas buvo dabartinis Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin. 
Vakariečiai tiki, kad karo 
veiksmų atnaujinimas Čečė
nijoje stumtelėjo jo populia
rumą aukštyn ir padėjo lai
mėti prezidento rinkimus. 

Maždaug devynis mėnesius 
Čečėnija buvo bombarduoja
ma, apšaudoma, gyventojai iš
vejami iš namų, persekiojami 
— visas gyvenimas, po 1996 
m. paliaubų pamažu pradėjęs 
grįžti į normalesnę eigą, vėl 

(buvo sugriautas. Nors vaka
riečiai atsargiai protestavo, o 
Žmogaus teisių gynimo orga
nizacijos iš fronto zonos siuntė 
vis šiurpesnius pranešimus, 
Kremlius be atodairos vykdė 
savo užduotį. Kai Vašingtonas 
pareikšdavo aštresnį protestą, 
atsakymas visuomet buvo tas 
pats: mes tik sekame Ameri
kos pavyzdžiu ir bombarduo
jame čečėnų miestus, kaip jūs 
bombardavote Jugoslaviją... 

Pagaliau aktyvus smurtas 
Čečėnijoje užsibaigė — buvo 
vėl tvirtinama, kad partizanai 
nugalėti, nebeliko kam prie
šintis (ir ką dar sugriauti). 
Maskva net parinko sau pa
klusnų vietinį pataikūną ir 
pasodino jį Čečėnijos sosti
nėje, kad „atsatytų nuniokotą 
kraštą ir taikiai sugyventų su 
globėja Rusija". Iš pažiūros 
viskas atrodė ramu ir vaka
riečiai lengviau atsikvėpė, kad 
nebereikės perspėdinėti naujo
jo Rusijos prezidento, kuriam 
vienas per kitą stengiasi pa
taikauti ir laimėti jo palan-

Tačiau čečėnai nesijaučia 
nugalėti. J ie tiki, kad karas 
tebesitęsia — iki pergales. Jei
gu Lietuvos partizanai ne tik 
apie dešimt metų išsilaikė, bet 
sėkmingai kovojo prieš oku
pacinę sovietų kariuomenę ir 
visus savo tautos išdavikus, 
čečėnams ta kova, nors labai 
nuostolinga, bet iš dalies leng
vesnė. J ie sulaukia pagalbos 
iš kaimyninių tautų, galėdami 
net pasitraukti už savo vals
tybės ribų, jeigu atsiranda rei
kalas; jų žygiai pažįstami va
kariečiams, kur, nepaisant pa
taikavimo Maskvai, vis dėlto 
čečėnai turi draugų ir šali
ninkų. Be to, Čečėnija — kal
nuotas, sunkiai prieinamas 
kraštas, tad nesunku partiza
nams „pranykti", persigrupuo
ti ir tęsti savo šventą karą 
prieš nekenčiamus rusus. Tai 
ne Lietuvos miškeliai ir lygu
mos, kuriose mūsų tautos did
vyriai sugebėjo išsilaikyti. 

Kad čečėnų tauta nenu
galėta ir partizanų veikla ne-
susilpnėjusi, galima įsitikinti, 
per nuolat žiniasklaidoje pa
sirodančius paminėjimus apie 
rusų karių, policijos ir kitu pa
reigūnų staigius užpuolimus 
bei patirtas aukas. Jeigu prisi
minsime, kad rusiškoji propa
ganda visuomet linkusi su
mažinti žuvusiųjų skaičių a r 
kitus nuostolius, čečėnų parti
zanų veiklą galime laikyti 
skaudžiai sėkminga, štai lie
pos 3 d. įvyko vėliausias pa
sikėsinimas prieš rusus. Pa
naudodami naują kovos stra
tegiją, čečėnai keliais, sprogi
mais užmušė apie .4.0 rusų 
karių, o bent dukart tiek su
žeidė. Sprogimuose žuvo ir pa
tys partizanai, nes bombos bu
vo gabenamos sunkvežimiais. 
kurie taip pat „išlėkė į padan
gę". Kadangi čečėnų dauguma 
yra musulmonai, mirtis 
„šventoje kovoje" jiems užtik
rinanti amžinąją laimę. Tad 
mirti j ie nebijo. Nėra abe
jonės, kad čečėnų tauta savo 
laisvės kovotojais didžiuojasi 
ir juos remia, kaip rėmė ir lie
tuvių dauguma pirmąjį so
vietų okupacijos dešimtmetį. 
Verta susimąstyti: jeigu Če
čėnijoje ilgainiui pasiprieši
nimas vis tik bus sugniuž
dytas ir Maskva vėl ilgiems 
dešimtmečiams įsitvirtins šio
je Kaukazo kalnyno valsty
bėlėje, ar ilgainiui ir čečėnai 
bus ..išmokyti" niekinti savo 
laisves gynėjus ir palikti juos 
senatvės dienas beviltiška: 
leisti, kaip daugeliu atvejų yra 
Lietuvoje... 

SU PALAPINE Į MEKSIKĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Hr.7 
Tęsinys 

Tačiau vai
kai nuo mažens pratinami el
getauti . J au rašiau, kaip buvo 
su langų valymu, o toliau kiti 
pardavinėja sėklas, gėlytes, 
mamyčių rankdarbius, saldai
nius. Taip uždarbiaudami, 
vaikai uždirba centus ir tė
vams nėra noro vaikus skatin
ti mokytis, kai jau dabar at
neša porą centų į namus. Ap
lamai, išsimokslinimo mintis 
— kad tai ilgainiui pagerins 
būvį — dar nėra čia prinokusi. 
Gyvenama kasdieniniais už
dirbtais centais. Kaip minė
jau, algos valdžios kontroliuo
jamos. Tai viena labai svarbi 
priežastis, kodėl daug Ameri
kos įmonių kraustosi į Mek
siką: čia labai pigi darbo jėga. 

Tokiais finansais verčiantis, 
nėra geros darbo etikos, nėra 
noro rimtai dirbti, nes nuo to 

alga nepakyla. Vyksta apiplė
šimai, nors draugas nuo drau
go nevagia. Taip mums gidai 
sakė. Tėvai savo vaikus myli, 
ir, jei reikia pavogti, kad būtų 
galima vaikus pavalgydinti, 
tai taip ir yra. Tad beveik visi 
padorūs namai ant langų ir 
durų turi metalinius pagraži
nimus — grotas kaip kalėjime, 
tik čia meniškesnės. 

Atvykę ir apsistoję, buvome 
perspėti, kad stovyklavietėse 
prijungiamos elektros srovė 
nėra užtektinai stipri kai ku
riems motornamių įrengi
mams. Pradžioj patikrinus, at
rodė bus gerai, bet kai visi 
prisijungė, buvo patartina ne
naudoti oro vėsinimo aparatų, 
mikrobangių, kepimo įrengi
mų, televizijos ir kompiuterių. 

Vakare pietaujame vietinių 
paruoštu maistu. Buvo labai 

skanu, nes mus vaišino sriu
ba, namie kepta duona, kurios 
galėjome nusipirkti, savo ga
mybos sviestu, rūkytu karmo-
nadu su padažu ir virtomis bei 
šviežiomis daržovėmis. Po to 
kava, torteliai ir trijų vyrų or
kestras, kuris grojo vietines 
dainas, o mes šokome ir plo
jome. Čia noriu pastebėti, kad 
ne visur Meksikoje saugu val
gyti, kas randama parduotu
vėse. Tad labai įvertiname 
restoraną, kuriame maistas 
paruoštas š iauriečiams" ir 
galima valgyti, nesirūpinant, 
kad ten bus bakterijos, kurios 
gali sveikatai pakenkti. 

Prieš pietaujant, nutariau 
pasinaudoti proga išsiskalbti. 
Neturėjau skalbimo miltelių, 
nenumačiau, kad ne bet kur 
galėsiu nusipirkti. Restorano 
savininkai man padovanojo 
muilo „kaladėlę". Nežinau, 
kiek dėti. ar ištirps, nes at
rodė kaip vaškas; bandžiau 
kiek prignaibius puodely ištir
pinti, bet nepasisekė. Tai su
mečiau ir nutariau žiūrėti. 

kas bu? Viskas gerai išsiskal
bė, tačiau, mums valgant, 
lempos pradėjo mirkčioti, porą 
kartų visai užgeso Bendrake
leiviai maį patarė daugiau pi
nigų įnešti į džiovintuvą... O 
vienas nuėjo į savo motornamį 
ir atsinešė žvakidę su penkio
mis degančiomis žvakėmis!. 

Prieš vakarienę Fred patei
kė informaciją tolimesnės ke
lionės saugumui: 

išvyksime 7:30 vai. ryte į La 
Junjta. Teb pradės mus krauti 
ant traukinio platformų apie 9 
vai. ryto Visus sukrauti truks 
apie 3 valandas. Po to galėsi
me po miestelį pasivaikščioti. 
Vakare pietausime „Ros^s 
Cafe" restorane. Kas norės al
koholio atsargas papildyti, čia 
galima gauti savikaina; 

visos platformos gaus ko
pėtėles uzlipimui ir nulipimui 
nuo platformų. Kopėtėles sta
tyti tarp v agonų, kad atsirem
tų į žvyrą — neslystų; 

nuimti nuo padangų ventilių 
kaušiukus, antraip jie gali 
„dingti"; 

kas naktį mūsų karavaną 
saugos ginkluoti sargai; 

traukiniu pavažiavus, pirma 
dieną sustosime Creel. Vakare 
čia pietausime numatytame 
restorane, iš ryto pusryčiausi
me ten pat, o po pietų bus eks
kursija po apylinkę, 

viename viešbutyje bus gali
mybė išsimaudyti. Maudyma
sis gali būti kritiškas reikalas. 
nes būsime 5 dienas ant trau
kinio platformų ir tuo laiku 
nebus kur išpilti prisirinkusiu 
srutų, ypač iš tualetu. 

G r u o d ž i o 29 d i e n a 

Išvykome laiku, pakeliui su
stojome pasipildyti dujų atsar
gas. Paprastai jų per daug 
nesunaudojame. bet šį kartą 
penkias dienas dujomis nau
dosis šaldytuvas. Tad mūsų 
keturi motornamiai užsuko į 
stotį, susitvarkėme ir. Joe ly
dimi, atvykome 9 vai. į nusta
tytą vietą. Mes visi jau čia, tik 
darbininkų nematyti. Vaikš-

; čioįame, kalbamės, gandas 

sklinda, kad darbininkai vė
luos 3 valandas. Už pusva
landžio atvyko darbininkų vir
šaitis ir pasakė, kad čia visi 
prisistatys už pusvalandžio. 
Gerai, jie atvyko, pradėjo atra

mas statyti taip: iš atokiau 
pastatyto vagono, atrakinę du
ris, išėmė kuolus ir juos su
kalė septyniems vagonams į 
vieną platformos šoną. Prie jų 
prikalė lentas. (B.d.) 

Meksikietiškas „tautinis šokis", kurio nepamatysi nei Muturant', 
ronto Lietuvių tautinių šokių šventėje.. 

nei To-

.. 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

ĮVERTINO A. NELSIENĖS 
DARBUS 

Milijoninio tiražo dienraštis 
„The Orange County Register" 
savo vedamųjų (editorial) ir 
komentarų skyriuje š.m. bir
želio 18-tos. sekmadienio, lai
doje išspausdino vedamųjų ra
šytojo John Seiler straipsnį, 
pavadintą ^Ji yra ryški šviesa 
laisvės siekyje". Viršuje pa
brauktas sakinys „Laisvės vei
dai". Straipsnio šone aiškina
ma, kad šioje serijoje yra ap
rašomi asmenys, kurie, nors 
ne vienodais metodais ar 
apimtimi, propagavo ir dar 
propaguoja laisvės idealus. 
Skaitytojams siūloma susipa
žinti su Angelą Nelsas (Angele 
Nelsiene) iš Fullerton, Califor-
nia, kuri jau daugelį metų dir
ba dėl Baltijos valstybių žmo
nių laisvės — pirmiausia dėl 
jų nepriklausomybės atstaty
mo ir išsivadavimo iš Sovietų 
Sąjungos okupacijos, o po to 
skatinant laisvos rinkos įgy
vendinimą ir demokratiškas 
reformas. Pažymėta, kad dau
giau informacijos apie Baltijos 
valstybes galima gauti, krei
piantis į Angelą Nelsas (toliau 
— Angelę Nelsiene). 

Pirmame puslapyje išspaus
dinta didoka Nelsienės nuo
trauka ir straipsnio santrau
ka. Pats straipsnis iliustruo
tas didele jos nuotrauka (O.C 
Register fotografo Jess Ander-
sen) ir pastebima, kad ji yra 
ugninga Baltijos valstybių 
laisvės gynėja ir jų reikalų 
propaguotoja. 

Straipsnio autorius John 
Seiler rašo, kad vienas švie
siųjų laisvės švyturių Orange 
County yra neabejotinai An
gelė Nelsiene, kuri ir per patį 
tamsiausią komunistinės prie
spaudos — okupacijos laiko
tarpį be pertraukos dirbo už 
pavergtų tautų išlaisvinimą, 
ypač Baltijos valstybių — Lat
vijos, Estijos ir jos gimtinės 
Lietuvos. Po komunistų-nacių 
sandėrio (Molotov-Ribbentrop 
Pact) 1939-taisiais metais so
vietų kariuomenė neteisėtai 
įsiveržė ir okupavo Baltijos 
šalis. Rašoma, su kokiu susi
jaudinimo pilnu balsu ji pasa
koja ir prisimena savo senelių 
išvežimą — deportavimą į Si
birą, kur jie ir žuvo. Toliau 
aiškinama, kad ji (Nelsienė-
Barkauskaitė) su savo tėvais 
ir dviem seserim 1944 m. iš
bėgo į Vakarus ir pusiau ba
daudami gyveno tik iš šalpos. 
Emigravę 1949 m. į Ameriką, 
iš pradžių sunkiai gyveno ir 
vertėsi, tačiau vėliau šioje 
laisvoje šalyje neblogai įsikū
rė. 1960 m. ji Čikagoje ištekėjo 
už Romo Nelso, vietinio versli
ninko, ir jie užaugino tris duk
teris. 

Gyvendama Kalifornijoj, ji 
neužmiršo milijonų pasiliku
sių pavergtųjų ir įsijungė į vie
tinę baltiečių veiklą bei pa
stangas siekti laisvės paverg
tiesiems, užimdama įvairias 
pozicijas ir pareigas. 

Šiuo metu A. Nelsiene yra 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vakarų apygardos pirmininkė 
ir Amerikos Baltų laisvės ly
gos vykdomoji vicepirmininkė 
bei direktorė. Cituojamas jos 
teigimas, kad „Mes esam įsi
pareigoję ir priM(-kę ginti ir 
saugoti savo gimtinių laisvę ir 
nepriklausomybę". 

Toliau straipsnio autorius 
prisimena, kad su ja (Nei-
šiene) jie (laikraščio vedamųjų 
redaktoriai ir rašytojai) jau 
bendradarbiauja nuo 1989 
metų (iš tikrųjų 19871 ir dar 
aktyviau 1990-siais, pradėjus 
byrėti Sovietų Sąjungai, ypa
tingai pavojingu Lietuvai. Lat
vijai ir Estijai laikotarpi i Ra

šoma, kaip 1991-ųjų metų 
sausio mėnesį Sovietų Sąjun
gos prezidentas Gorbačiov pa
siuntė tankus užgniaužti Lie
tuvos laisvės siekius ir kaip 
šie tankai sutraiškė 13 tai
kingų lietuvių^ savo kūnais gi
nančių Lietuvos Parlamentą. 
Ir po šio baisaus įvykio lietu
viai neatsakė smurtu, bet ir to
liau tęsė savo taikingą laisvės 
reikalavimą. 

Cituojamas Nelsienės teigi
mas, kad tai buvo aukščiausio 
laipsnio lietuvių gyvybės auka 
už laisvę, ir kad ta jų gyvybės 
auka buvo laisvės pamatas vi
siems kitiems Baltijos šalių 
gyventojams. Amerikos Baltų 
laisvės lyga (Baltic American 
Freedom League, arba BAFL) 
šiems žuvusiems už laisvę 
paskyrė savo organizacijos 
aukščiausią pagerbimą — 
„Laisvės žymenį". Cituojamas 
A. Nelsienės pasakojimas, 
kaip ji šiuos „Laisvės žymenis" 
nuvežė į Lietuvą, kaip, įteik
dama artimiesiems, kiekvieną 
apkabino, kartu su jais verkė, 
— šeimos nariais, kurie prara
do tėvą, brolį, sūnų, dukrą. 
Pasak Nelsienės, žmogaus ne
palaužiama dvasinė jėga ir 
orumas nugalėjęs priespaudos 
grandines bei tironiją. 

Ji dėkinga Dievui, kad ga
lėjo gyventi Amerikoje, kuri 
niekada nepripažino Sovietų 
Sąjungos Baltijos valstybių 
neteisėtos okupacijos ir ku
rioje nuo pat okupacijos pra
džios Vašingtone veikė šių pa
vergtų valstybių atskiros am
basados. „Kova už laisvę nie
kada neturi galo ir nesibaigia. 
Mes dabar mėginam pagel
bėti; įtvirtinant demokratiją 
pagelbėti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonėms atgimti, dva
siniai atsisukti į Vakarus ir 
krikščioniškąsias vertybes. 
Turi būti sustabdyta korupcija 
ir rūpinamasi visuomenės ge
rove. Nors yra įgyvendinta ir 
veikia visiška demokratija, 
šios valstybės dar tebevargsta. 
Reikia vis gerint rinkos ekono
miką ir atsikratyti per 50 me
tų giliai šaknis įleidusiu socia
lizmu". Daug dirba, skatinda
ma privatizavimą Baltijos 
valstybėse ir didesnį Amerikos 
investavimą. 

Ji labai skatina visus ameri
kiečius apsilankyti Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. 

Paskutiniu laiku A. Nelsie
ne daug pasidarbavo, garsi
nant Tarptautinį komunizmo 
aukų ir nusikaltimų įvertini
mo kongresą Vilniuje (ir telkė 
lėšas), kuris įvyko birželio 14-
15 d., nors pati ten negalėjo 
dalyvauti dėl įsipareigojimo 
dalyvauti Baltijos valstybių 60 
m. sovietų okupacijos sukak
ties minėjime, kuris įvyko 
JAV Kongreso kapitoliuje, 
Washington, DC, ir taip pat 
susitikime su JAV Tautinio 
saugumo tarybos direktorium, 
prezidento Clinton Valstybinio 

Vilniaus universiteto Santariskių klinikose vykusio skausme gydymo kurso studentai-rezidentai su Čikagos 
universitesto profesore dr. Renata Variakojyte-Staniskiene (penkta iš kaires) ir Vilniaus u-to skausmo klinikos 
direktore dr. Jane Baubliene (pirmos eilės dešinėje). 

PROF. DR. RENATOS VAMAKOJYTĖS-
STANIŠKIENĖS PROFESINĖ DOVANA 

LIETUVAI 
Dr. Renata Variakojytė-Sta-

niškienė, Čikagos universiteto 
profesorė, skausmo gydymo 
specialistė, kviečiama Vil
niaus universiteto Santariskių 
ligoninės skausmo klinikos 
vadovybės, jau treti metai 
vyksta į Vilnių ir ten skaito 
paskaitas gydytojams — per
teikia JAV medicinos mokslo 
naujausias žinias Lietuvai. 
Gegužės mėnesį dr. Renata 
pravedė intensyvų teorijos ir 
praktikos skausmo gydymo 
kursą Santariškų klinikose. Šį 
kursą sėkmingai baigė dvylika 
jaunų gydytojų. 

„Lietuvos ryto" žurnalistė 
Lina Lileikienė pateikia plačią 
žinią apie dr. Variakojytės-
Staniškienės vedamas paskai
tas Vilniaus universiteto gy

dytojams. Nurodo ir pacientą 
S. Anužį, palangiškį, sergantį 
koronarine širdies uga ir ka
muojamą skausmų, kuriam 
pritaikė Lietuvoje visiškai 
naują gydymo metodą. Pacien
tui jau buvo išbandjtos visos 
medikamentinės ir chirurgi
nės pagalbos priemonės. Įsta
čius kateterį į stuburą ties 
krūtinės slanksteliais ir pra
dėjus, leisti skausmą malši
nančius vaistus, paciento 
būklė stabilizavosi. („Lietuvos 
rytas", birželio 3 d. Nr. 130). 

Džiugu, kad užsienyje gimę 
lietuviai skiria dėmesio Lietu
vai. Tautinis idealizmas ir 
mokslas tejungia lietuvius, gy
venančius tėvynėje ir išeivijoje 
tautos ir valstybės gėrovei! 

Z. Juškevičienė 

BAIGĖ GIMNAZIJĄ 

Jonas Daunoravičius 

Jonas Daunoravičius, Jūra
tės Klumbytės ir Jono Dauno-
ravičiaus sūnus, birželio 11 d. 
baigė Lyons Township aukš
tesniąją mokyklą La Grange, 
IL. Mokykloje Jonas buvo 
verslo klubo prezidentas, pri-

saugumo patarėju Samuel 
Berger bei kitais šios tarybos 
nariais. 

Pažymima, kad komunizmo 
nusikaltimų įvertinimo ir pa
skelbimo kongrese Vilniuje 
dalyvavo Lenkijos „Solidaru
mo" judėjimo organizatorius, 
vėliau buvęs Lenkijos prezi
dentas Lech VValensa. 

P.I.K. 

klausė ispanų, chemijos ir ma
tematikos klubams ir buvo 
klasės taryboje. Dalyvavo ma
tematikos olimpiadose ir kelis 
kartus yra laimėjęs prizais ap
dovanotas vietas. 1999 m. Illi
nois valstijoje laimėjo pirmą 
vietą Computer Competition 
for the National Future Busi
ness Leaders of America Lea-
dership konferencijoje. Dešim
tame skyriuje buvo išrinktas 
dalyvauti kelionėje po Europą, 
kaip People to People Student 
Ambassador. Jis taip pat 400 
valandų savanoriu dirbo Hins-
dale ligoninėje. Tolimesniam 
mokymuisi gavo daug stipen
dijų ir darbaviečių pasiūlymų 
iš įvairių universitt:ų, jų tar
pe ir Illinois valstijoje. 

Jono gimnazijos mokslas bu-

KURSAI ALMOS FONDO 
GLOBOTINIAMS 

Birželio 23 d. Vilniuje ketu
rioms dešimtims kaimiškųjų 
rajonų mokyklų moksleivių 
įteikti diplomai, patvirtinan
tys, kad juos gavusieji pagili
no darbo su kompiuteriais 
žinias bei įgūdžius naudotis 
internetu. 

Šie moksleiviai tokius kur
sus galėjo lankyti Almos 
Adamkienės labdaros ir para
mos fondo (žinomo Almos fon
do vardu) bei Puslaidininkių 
fizikos instituto dėka. Pro
jektą finansiškai rėmė farma
cinė įmonė „Hoffman-La Ro-
che". 

Surengti kursus Lietuvos 
prezidento žmonos labdaros ir 
paramos fondo globojamiems 
vaikams instituto darbuotojai 
nusprendė, atsiliepdami į 
prez. Valdo Adamkaus meti
niame pranešime pareikštą 
rūpestį, kad Lietuva kompiu
terizavimo srityje yra ypač at
silikusi. Kursai vaikams vyko 
dvi savaites birželio mėn. vi-
duryje. ( E l t a ) 

vo apvainikuotas aukso meda
liu ir JAV prezidento Bill Clin
ton sveikinimu ir „Recognition 
of Outstanding Academic 
Achievement". 

Rugsėjo mėnesį pradeda stu
dijuoti kompiuterių inžineriją 
University of Michigan, Ann 
Arbor, inžinerijos fakultete. 

Jonas lankė Maironio litua
nistinę mokyklą, gerai kalba 
lietuviškai ir yra jūrų skautas. 

Drauge su tėveliais, jų ir 
Jono draugai bei pažįstami 
linki jam kuo geriausios sėk
mės. 

Juozas Jaciunskas 

Vidimantas Valatka su žmona Suzana Los Angeles, Calif., Pavasario 
šventėje gegužės 7 d. 

Mokyt. Dalia Gedvilienė su savo mokiniais (iš kairės): Vaiva Laguna-
vičiūte, Dainium Kunču ir Auste Kunčaite po jaunųjų atlikėjų koncerto 
birželio 4 d. Čiurlionio galerijoje, Čikagoje. L. Lagunavičienės nuotrauka. 

Veikiion Angele Nelsiene su Atstovų rūmų nariu John Shimkus ir Estijos 
prezidentu Lenert Meri. 

Reda Pliurienė is Kcn.sha, WI, su dukrele Audra Tautinių šokių šventėje 
Toronte Dalios Baduri«fiėa nuotrauka 

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, 
atsikvieskite juos į Ameriką. 

Sutvarkysime jų kelionę patogiausiais 
maršrutais ir pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

Esame pasiruošę padėti jums 
visuose jūsų kelionių reikaluose. 

Prašome kreiptis į mus. 

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

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

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

m m m m 
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SOVIETŲ OKUPACIJA TURI BŪTI 
KOMPENSUOTA 

2000-ųjų birželis Lietuvos džią tuo klausimu. Žinoma, 
valstybei ir dar gyviems įvy- kreiptis ir į pasaulio organiza-
kių liudininkams — liūdnas cyas, kurioms Rusįja irgi yra 
jubiliejus, nes suėjo 60 matų, įsipareigojusi kai kuriais atve-
kai Lietuva, įsukta į pasauli- jais, pvz., kompensuoti trem-
nio karo mašiną, prarado savo tiniams ir repatrijuoti juos iš 
valstybingumą ir ištisus de- Sibiro, kur dar yra lietuvių ir 
šimtmečius istorijoje gyvavo jų palikuonių, skiriant lėšų 
kaip viena iš sovietinės impe- grįžti į Lietuvą, 
rijos respublikų. Apie šių liūd- Štai priėmėme tą įstatymą, 
nų įvykių pasekmes ir pastan- įr jis atsirado labai įdomiame 
gas atitaisyti istorines klaidas kontekste, nes Vokietija yra 
su Lietuvos Seimo pirminin- padariusi sprendimą mokėti 
ku, prof. Vyt. Landsbergiu kompensacijas už priverstinį 
kalbėjosi Algis Zaparackas darbą išvežtiems į Vokietįją. 
Seimo rūmuose. Štai ką V. i r čia Lietuva taip pat daly-
Landsbergis ta proga pa- vauja, nors mus šiek tiek ap
reiškė: gavo. Mes susidūrėme su pa-

„Birželio viduryje buvo daug dėtimi, kai Lietuvos įstaigoms 
įvykių, susijusių su Lietuvos net nebesiūloma tiesiogiai 
likimu. Prieš 60 metų, birželio bendradarbiauti ir spręsti 
15 d. sovietų tankai perva- klausimus, o pažadėtus pini-
žiavo Lietuvos sieną ir užėmė gus numatoma pervesti per 
visą kraštą, pakeitė vyriausy- Rusiją. Tai politiškai neteisin-
bę, paskyrė vadinamąjį Liau- gas ir įžeidžiantis sprendimas, 
dies seimą be jokių išanks- Atsakydami į tai, mes Seime 
tinių rinkimų ir padarė spėk- skubiai priėmėme porą doku-
taklį dėl tariamo Lietuvos mentų ir kreipėmės į Vokie-
įstojimo į Sovietų Sąjungą. Iš tiją, kad derybos dėl to būtų 
tikrųjų — prievartinio įjun- vedamos tiesiai su Lietuva, 
gimo. Tuo pačiu prasidėjo Lie- Panaši padėtis yra ir Austri-
tuvos laisvės praradimas ir joje, kur Rusijos atstovas pa-
Rusijos bei Vokietijos okupaci- melavo, kad turi Lietuvos įga-
ja, kaimų deginimai, žmonių liojimus. Dabar reikia atitai-
egzekucįjos, paskui — trėmi- syti šią apgavystę, kad Lietu-
mai. Žodžiu, didelių nelaimių va tiesiogiai gautų kompensa-
laikotarpis su dideliais nuos- riją išvežtiems į priverčiamuo-
toliais — ir materialiniais, ir sius darbus. 
žmonių gyvybių, suluošintų Taigi, vienu metu sutapo 
gyvenimų, ir suluošintos dva- daug dalykų. Birželio 15-oji 
šios, kurią tebejaučiame Lie- buvo paminėta Seime. Ta sa-
tuvoje. Apie visa tai buvo kai- vaite liks ir mūsų atmintyje 
bama ne vien Lietuvos, bet ir kaip Seimo inicijuoti, įsta-
tarptautiniu mastu Lietuvoje tymais pagrįsti būsimi dideli 
vykusiame Komunizmo nusi- darbai. Tikimės, kad tai bus 
kaitimų įvertinimo kongrese, girdima ir pastebima pasau-
kuriame dalyvavo atstovai iš lyje, nes paramos Lietuvai vėl 
daugiau kaip 20 šalių. Kong- reikia. Tos paramos gali su-
rese buvo perskaityta labai teikti ir savimi pasirūpin-
svarbių pranešimų, pateikta darni, ir Lietuvos reikalui pa
kaltinamųjų aktų komunisti- dėdami lietuviai, gyvenantys 
niams režimams ir įsteigtas JAV, Kanadoje ar kitur. Aš 
Tarptautinis tribunolas tiems išsiunčiau Bendruomenių pir-
nusikaltimams nagrinėti ir mininkams, jog paskelbtų, 
įvertinti. Tai bus padaryta kad atsilieptų tie, kurie nu-
vėliau. Tribunolas dirbs ii- kentėjo nuo sovietų, žinoma, 
gesnį laiką. ir Vokietijos, okupacijos. Yra 

Štai to kongreso fone, kur pra ved imas Lietuvos Gyven-
išties buvo visapusiškai kalba- tojų genocido ir rezistencijos 
ma apie komunizmo, kaip centrui rinkti ir kaupti pa-
ideologinės doktrinos, ir įvai- raiškas tų, kas buvo išvežti į 
rių diktatoriškų režimų apim- Sibiro vergų stovyklas. Už tą 
tis, mes turėjome ir įstatymi- vergų darbą, kaip ir Vokietįją, 
nių veiksmų padaryti. Tai taip ir Rusija, turi sumokėti 
brendo jau anksčiau ir sutapo, kompensacijas. Žinoma, kas 
kad Seime birželio 13-ąją ga- neteko artimųjų ar prarado 
tutinai priėmėme įstatymą, turtą, ir dabartiniu metu gy-
kuris įpareigojo mūsų vyriau- vena JAV ar Kanadoje, ir yra 
sybę, remiantis anksčiau, tų šalių piliečiai, gali dar stip-
prieš 8-erius metus įvykusiu riau reikalauti. Panašiai kaip 
referendumu, reikalauti iš Ru- Amerikos piliečiai reikalavo 
sijos karo okupacijos, tremčių per Amerikos institucijas atly-
ir vergų darbo kompensavimo, ginti Vokietijos padarytą 

Tai buvo po truputį daroma jiems žalą. Tai buvo stiprus 
— kaip parengiamieji darbai poveikis Vokietijai daryti at-
po referendumo. Bet niekada sakomuosius kompensacijos 
nebuvo aiškių rėmų ir įstaty- žingsnius, 
minio įsipareigojimo. Dabar 

DRAUGAS, 2000 m. liepos 8 d., šeštadienis 

tai turime. Tai yra įpareigo
jimas ir šiai, ir bet kuriai kitai 
vyriausybei užsiimti, pasi
rengti ir kreiptis į Rusijos val-

Dėkoju už galimybę kreiptis 
į tautiečius šiuo klausimu. 

Spaudai paruošė 
Rita Lapiienė 

Tarptautinio Vilniaus kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas* dalyviai. Pirmoj eil. iš kairės: Gražina 
Landsbergienė, Seimo pirm. Vytautas Landsbergis ir kiti. Algimanto Žižiono nuotrauka. 

,4 LAISVĘ" FONDO IX STUDIJŲ 
SAVAITĖ LIETUVOJE 

Lietuva ir išeivija per 10 nepriklausomybės metų 
Molėtai, 2000 m- liepos 26-30 d. 

Liepos 26 d., trečiadienis 
11:30 vai. Registracija. 
12 vai. Studijų savaitės ati

darymas Kauno raj. savival
dybėje, Savanorių pr. 371, LT-
3042 Kaunas. 

Pirmininkai: Benius Mažei
ka ir meras Petras Mikelionis. 

Savivaldybes atstovo žodis. 
Fondo pirmininko dr. K. 

Ambrozaičio (Čikaga) žodis. 
Filialo pirmininko adv. J. 

Kairevičiaus (Kaunas) žodis. 
Paskaita: Bronius Makaus

kas (Varšuva) „Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai Lenkijos 
lietuvio akimis per 10 neprik
lausomybės metų". 

14 vai. Pietūs Kaune. 
15:30 vai. Išvykimas iš Kau

no. 
17:30 Atvykimas į Molėtus, 

registracija, apgyvendinimas. 
19 vai. Susipažinimo vaka

ronė. Veda dr. P. Kisielius (Či
kaga) ir B. Mažeika (Kaunas). 

Liepos 27 d., ketvirtadie
nis 

9 vai. Pusryčiai. 
10:15 vai. Studijų savaitės 

atidarymas. 
I posėdis. „Valstybės taps

mas: 10 metų patirtis". 
Posėdžio pirmininkai dr. K. 

Ambrazaitis ir adv. J. Kairevi-
čius. 

Invokacija. 

Molėtų mero K. Stundžio žo
dis. 

Paskaitos: Antanas Tyla 
(Vilnius)* „Lietuvos istorinis 
paveldas ir jo reikšmė piliečio 
formavimuisi". Kęstutis 
Skrupskelis (S. Carolina) „So
vietmečio palikimas po 10 
metų". 

Diskusijos. 
13 vai. Pietūs. 
16 vai. II posėdis. Simpoziu

mas „Seimo rinkimų išvaka
rėse: dešimtmečiu patirtis Lie
tuvoje ir išeivijoje". 

Konservatorių atstovas. 
Krikščionių d«nokratų at

stovas. 
Politinių kalinių ir tremti-

niių atstovas. 
Simpoziumo moderatoriai 

akad. Z. Zinkevičius (Vilnius) 
ir A Raulinaitis (Burbank, 
Kalifornija). 

18 vai. Vakarienė. 
Liepos 28 d., penktadie

nis 
9 vai. Pusryčiai. 
10:15 vai. III posėdis. 
Ateitininkų simpoziumas 

„Jaunimas per 10 nepriklau
somybės metų". 

Simpoziumo moderatoriai V. 
Malinauskas (Kaunas) ir dr. 
Arvydas Žygas. 

13 vai. Pietūs. 
16 vai. IV posėdis „Išeivija 

ir Lietuva: dešimtmečio atvirų 

ryšių patirtis". Pirmininkai 
dr. P. Kisielius ir V. Vitkaus
kas (Kaunas). 

Paskaitos: Arvydas Žygas 
(Kaunas); Vidmantas Valiu-
šaitis (Kaunas). 

Diskusijos. 
18 vai. Vakarienė. 
Liepos 29 dU, šeštadienis 
9 vai. Pusryčiai 
10:15 vai. V posėdis. „Kul

tūra: atradimai ir netektys". 
Pirmininkai dr. K. Skrups

kelis ir A Dragunevičius (Vil
nius). 

Paskaitos: Juozas Tumelis 
(Vilnius); Antanas Adomėnas 
(Kaunas). 

Diskusijos. 
13 vai. Pietūs. 
16 vai. „Į Laisvę" fondo me

tinės premijos įteikimas, lite
ratūros vakaras. Veda J. Tu
melis ir A Žemaitytė (Vil
nius). 

Mecenato žodis. 
Komisijos premijai skirti 

pirmininko žodis. 
Laureato žodis. 
Poeto ir vertėjo Antano Gai

liaus (Vilnius) kūrybos vaka
ras. 

18 vai. Atsisveikinimo va
karonė. Veda Vidmantas Vit
kauskas ir moletiškiai. 

Liepos 30 d., sekmadienis 
9 vai. Pusryčiai. 
10 vai. Šv. Mišios Molėtų 

bažnyčioje. 
11:30 vai. Studijų dienų api

bendrinimas, baigiamųjų išva
dų priėmimas, uždarymas. 

13 vai. Pietūs. Išvykimas. 

PARODA KRIKŠČIONYBĖ 
LIETUVOS MENE 

Valstybės dienos proga Vil
niaus senajame arsenale vei
kiančios parodos „Krikščiony
bė Lietuvos mene" ekspozicija 
papildyta naujais vertingais 
eksponatais. Tarp jų yra Tra
kų Švenčiausios Mergelės Ma
rijos Apsilankymo bažnyčios 
auksakalystės dirbinių kolek
cija, kurią sudaro XV-XVLH 
amžiaus Lietuvos ir Vakarų 
Europos auksakalių darbai. 
Ypatingą sakralinę, meninę ir 
istorinę vertę turi keturios 
auksinės Trakų Madonos ka
rūnos. 

Bažnytinės tekstilės kolek
ciją papildys restauruoti XVII-
XDC amžiaus bažnytiniai dra
bužiai ir kiti eksponatai iš Vil
niaus Šv. Apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčios. 

Iš Rokiškio bažnyčios į pa
rodą atkeliavo neogotikinių 
indų ir reikmenų kolekcija, 
kurią šiems maldos namams 
yra dovanoję Lietuvos didikai 
Tyzenhauzai ir Pšezdzeckiai. 

Įvadinėje parodos salėje ek
sponuojamas XIII amžiaus 
liūto formos švęsto vandens 
indo fragmentas, rastas Vil
niaus Žemutinės pilies Di

džiųjų kunigaikščių rūmų ar
cheologinių kasinėjimų metu 
ir menantis karaliaus Min
daugo laikus. 

Atnaujintoje ekspozicijoje 
lankytojai galės taip pat pa
matyti Pumpėnų, Daugų, Ve
liuonos, kitų bažnyčių pasko
lintus auksakalystės, teksti
lės, tapybos, skulptūros dar
bus. (Elta) 

MUZIKA IR NEĮGALIEJI 
VAIKAI 

Birželio 28 d. Vilniaus vaikų 
ugdymo centre „Viltis" prista
tyta garso kasetė „Dainos be 
žodžių". Joje įrašyti muzikos 
terapijos užsiėmimai: akompa
nuojant muzikos mokytojai, 
neįgalieji vaikai įvairiais gar
sais reiškia savo nuotaikas. 
„Vilties" centro muzikos mo
kytoja teigė, jog kasetėje 
skambantys garsai nėra sure
petuoti ar išmokti. Jie buvo 
buitiniu magnetofonu įrašinė
jami muzikos terapijos užsiė
mimų metu. Iš daugybės įra
šų atrinkti tie, kurie, jos ma
nymu, turi ir muzikinę vertę. 

Kasetės pristatyme dalyva
vo garsūs dainininkai Ilona 
Papečkytė ir Andrius Mamon
tovas. (Elta) 

BALTICUM SYNTHETICUM 
ORGANICUM (BOS - 2000) 

Š.m. birželio 26-29 d., Vii- jas Lietuvoje. Jeigu šiemet 
niuje organizuojame tarptauti- konferencija pavyktų, galėtu-
nę organinės sintezės konfe- me organizuoti panašius suva-
renciją. Lietuvoje mokslas žiavimus Lietuvoje kiekvie-
merdi, lietuviai mokslininkai nais metais. Deja, mūsų už-
jaučiasi niekam nebereikalin- mojai susiduria su sunku-
gi ir tampa užmiršti. Taigi, mais. Mes išsiuntėme tūks-
vietoje dejonių ir užuojautos, tančius pakvietimų Amerikos 
mes, pabaltijiečiai chemikai, ir Europos mokslininkams. Ti-
nutarėme veikti. Tuo tikslu kimės, kad keletas iš jų at-
organizuojame tarptautinę vyks. Tačiau Vakarų moksli-
konferenciją, kad pabaltijie- ninkai, turėdami galimybę 
čiai galėtų susipažinti su tarp- rinktis suvažiavimo vietą, ne-
tautinės chemijos lygiu, už- skuba į Lietuvą, dar mažai 
megzti tarpusavio bendradar- jiems žinomą pasaulį. Lietu-
biavimo ryšius. Tuo pačiu, gal vos chemikai labai norėtų kon-
Pabaltijo valstybės galės pasi- ferencijoje dalyvauti, bet re-
rašyti prekybos sutartis su gistrarijos mokestis — 300 
užsieno firmomis. Mes tiki- dol. (asmeniui) jiems yra pasa-
mės, kad pasisekęs chemikų kiški pinigai, kurių jie neturi, 
suvažiavimas įkvėps kitų sri- Tą suprasdami, organizatoriai 
čių Pabaltijo mokslininkus or- pabaltijiečiams padarė 200 
ganizuoti panašias konferenci- dol. nuolaidą ir registracija 

jiems kainuos 100 dol. (asme
niui). Registracijos mokestis 
yra reikalingas, nes beveik vi
si paskaitininkai yra svetim
taučiai, ir jiems reikia ap
mokėti kelionę, maistą, nak
vynę. Taip pat reikia pinigų 
suvažiavimo paskaitų san
traukoms išspausdinti, sutikti 
svečius oro uoste, nuvežti į 
viešbučius ir t.t. 

Organizatoriai nori, kad 
konferencijoje dalyvautų kuo 
didesnis skaičius užsienyje gy
venančių ir dirbančių orga
ninės chemijos srityje moksli
ninkų ir darbuotojų. Pažįs-
tantieji tos srities specialistus 
paraginkite juos važiuoti į Vil
niaus konferenciją. Organiza
toriai labai norėtų sušelpti 
Lietuvos mokslininkus — che
mikus, suteikiant visiems 
jiems galimybę dalyvauti kon
ferencijoje. Tikimasi, kad Pa
baltijo išeivija supras organi
zatorių svarbų užmojį ir padės 
pinigine auka tą užmojį įgy
vendinti. Čekius rašyti: 
„Queen's University/BOS 
2000". Adresas: Prof. Victor 
Sniečkus, Queens University, 
Department of Chemistry, 
Kingston, Ont. Canada K71 
3N6. 

Daugiau informacijos gali
ma rasti kompiuterio tinklą-
pyje (website: 

httpy/www.chem.queensu.c/ 
dupont/). Jonas Duncia 

JAV SOSTINĖJE PAMINĖTA 
SKAUDI SUKAKTIS 

JAV Kongresas ir vyriausy
bė pamini šešiasdešimties me
tų sukaktį nuo Sovietų Są
jungos įvykdytos Baltijos vals
tybių okupacijos. 

šešiasdešimčiai metų nuo 
Baltijos valstybių neteisėtos 
invazijos ir okupacijos pami
nėti Amerikos Baltų laisvės 
lyga suorganizavo keletą ren
ginių Washington, DC, šių 
metų birželio 14 d. 

Pirmajame renginyje Bal
tuosiuose rūmuose prezidento 
patarėjas saugumo klausi
mams ir Tautinio saugumo ta
rybos direktorius Samuel Ber-
ger susirinkusiems Baltų vei
kėjams pasidžiaugė per de
šimt metų nuo nepriklauso
mybes atgavimo padaryta pa
žanga. Jis pabrėžė, jog prezi
dentas Clinton yra aiškiai pa
sakęs prezidentui Putin, kad 
Rusija privalo gerbti savo kai
mynų teritorines teises. Jis 
taip pat užsiminė, kad antra-' 
sis NATO praplėtimo ratas 
įvyks 2002 metais, priminda
mas, kad narystė NATO ne
priklausys nuo geografijos ir 
istorijos, bet nuo pasirengimo, 
tad patarė baltams veikti vie
ningai. 

Baigiant pranešimus, Valdis 
Pavlovskis, Amerikos Baltų 

laisvės lygos pirmininkas, pa
dėkojo Tautinio saugumo tary
bos direktoriui už jo praneši
mą ir susitikimą su baltų vei
kėjais šią reikšmingą dieną, 
primindamas, kad negalime 
užmiršti neapsakomos netei
sybės ir kančių, kurias bal
tams užkrovė Sovietų Sąjun
ga. 

Pranešamajame posėdyje 
buvo kalbama ir apie ener
gingą Maskvos priešinimąsi 
NATO praplėtimui, Europos 
pažiūras į tolimesnį NATO 
plėtimą, ir būtinybę baltams 
išlaikyti didelį NATO narystes 
matomumą. Taip pat svarsty
ta JAV finansinė parama Bal
tijos valstybėms, Rusijos veda
ma dezinformacijos programa 
ir jos vykdomi Baltįjos valsty
bių apkaltinimai. Kadangi šis 
posėdis buvo „neoficialus", ne
galime smulkiai papasakoti 
apie pokalbius ir padarytus 
pranešimus. Tačiau Valdis 
Pavlovskis pasakė, kad jis la
bai patenkintas valdžios žmo
nių padarytais pranešimais. 

Posėdyje dalyvavo (pareigy
bių pavadinimų neverčiame) 
Tony Blinken, Special Assis-
tant to the President and Se-
nior Director for European Af-
fairs at National Security 

Council; Daniel Hamilton De
puty Assistant Secretary of 
State for European Affairs of 
the Department of State; Diek 
Norland Director of European 
Affairs at National Security 
Council; Andrew Weiss Direc
tor for Russia and Ukraine Af
fairs ar the National Security 
— Council ir Laura Efurd 
Deputy Director of Public Lia-
son. Iš Amerikos Baltų laisvės 
lygos dalyvavo Valdis Pavlovs
kis, Aivars Jerumanis, Angelė 
Nelsienė ir Vija Turjanis. Taip 
pat buvo kviesti ir savo atsto
vus atsiuntė Amerikos Latvių 
sąjunga, Amerikos Estų tauti
nė taryba, Amerikos Lietuvių 
taryba ir JBANC. 

Po to vadinamame „Presi-
dent's Room", kapitolio pas
tate įvyko priėmimas, skirtas 
Amerikos prisidėjimui prie 
Baltįjos laisvės pagerbti. Šį 
priėmimą surengė Amerikos 
Baltų laisvės lyga, o jo šeimi
ninkai buvo Žemųjų rūmų pir
mininkais J. Dennis Hastert, 
Baltic Caucus kopirmininkai 
senatoriai Durbin ir Gorton, 
atstovai Kucinich, Shimkus 
bei Tom Lantos. Pristatyda
mas Estijos prezidentą Len-
nart Meri, Tomas Lantos gyrė 
trijų valstybių padarytą pa
žangą visose, įskaitant ir žmo
gaus teisių, srityse. Pasieki
mus jis pavadino „beveik ste
buklingais". Tom Lantos daly
viams priminė, kad pusę šimt
mečio JAV atsisakė pripažinti 
Baltijos valstybių okupaciją. 
Jis pabrėžė, kad „ši nepripa
žinimo politika viešai patvirti
no tų tautų teisę į nepriklau
somybę. Prieš dešimt metų So
vietų Sąjungai subyrėjus, 
Amerikos gyventojai prisijun

gė prie džiugesio, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva vėl tapo ne
priklausomomis ir demokra
tinėmis valstybėmis". Tom 
Lantos pastabos buvo įtrauk
tos į „Congressional Record". 

Prezidentas Meri kalbėjo 
apie JAV nepripažinimo politi
kos svarbą ir dėkojo už še
šiasdešimt metų besitęsusią 
šią politiką. Jis įteikė St. 
Mary's Land ordiną buvusiam 
Atstovų;»rūmų nariui Gerald 
Solomon už jo nuolatinę pa
ramą ir įtikinėjimą, Atstovų 
rūmams svarstant NATO 
praplėtimą. Įteikdamas ordi
ną, prezidentas Meri pasakė: 
„Daugelį metų jis (atstovas 
Solomon) aktyviai darbavosi, 
kad mūsų žemės kampas būtų 
laisvas ir saugesnis pasparti
nant Rusijos karinių pajėgų 
atitraukimą, ir vėliau, tei
kiant paspirtį Baltijos narys
tei NATO". 

Prezidentas Clinton raštu 
pasveikino susirinkusius, ra
šydamas: „Prieš šešiasdešimt 
metų JAV atsisakė pripažinti 
jėga įvykdytą Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos įjungimą į SSSR. 
Kitais dešimtmečiais Amerika 
nesvyruodama patvirtindavo 
tų valstybių nepriklausomybę 
ir iškeldavo jų laisvę ir teisę į 
savarankišką valdymąsi". 

Tą pačią dieną senatorius 
Richard Durbin, kartu su sena
toriais Gorton, Robb, Grams 
ir Voinovich, Senatui pateikė 
Rezoliuciją SCR nr. 122, de
klaruojančią, kad 1940 metų 
birželio mėnesį okupavo Balti
jos valstybes ir , jėga jas įtrau
kė į Sovietų Sąjungą". 

P. Algis Raulinaitis 
Amerikos Baltų laisvės 

lygos vicepirmininkas 
ir direktorius 

Vilija Morkvemenė, Lietuvos Respublikos gen konsulas New Yorke dr. 
Rimantą* Morkvėna* ir skautininke Liuda Kugienienė 2000 m. birželio 
11 d. Detroite vykusioje skautu „Baltijos* ir skaučių „Gabijos" tuntų 
veiklos penkiasdešimtmečio minėjimo iškilmingoje sueigoje. 

Nuotr. Jono Urbono 

http://www.chem.queensu.c/
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E g i d i j u s C o n s t r u c t i u i i 
N . i m u v n i . i u \ i r i * o i « - s 
d a ž y m o . i l i u m i i i i o cl . i rb. l i 
v isu r u s i u \ t o < j a i s ta l i . ius 
p . n l . H u j u i P i y u , t j r c i t . i 
p a t i k i m a 

Tel 8 1 S 5 7 7 1 7 9 7 

R e i k a l i n g a s v a i r u o t o j a s . 
T u r ė t i C D L . K r e i p t i s : 

7 0 8 - 3 5 4 - 2 6 7 8 . 

Moteris ieško darbo: darbšti, 
sąžininga, susikalba angliškai, 
vairuoja automobilį. Gali prižiūrėti 
senelius ir gyventi kartu. Turi 
patyrimo: slaugyti, virti, siūti, kirpti 
plaukus, masažuoti. Geros 
rekomendacijos. Darbas gali būti 
bet kurioje valstijoje. Skambinti 
Daivai, tel. 1-614-882-7922. »M*» 

Legali imigracija į 
Kanadą. Skambinti 

Rimai tel. 708-218-0161. 
zmm 

KELIONES" POILSIS" KELIONES' 

Skrydis i Flor.da S14'>'>S 
J n j k t y s U s Vicj.n S2HV '<S 
7 naktys Miks.k.i|< b W> '<S 

Skrydis i Lietuva SSl»S 00 

AskaGt'tavvay Ine 
5657 S H a r U m Avi- Chi<a<)«i 

Tel 77 J 78K 8000 
Fux 77 J S86 *420 

E mail jskjgftavvayvr yjhoo com 

Owners operators needed for 
48 statė operations. Mušt 

have class A CDL and newer 
equipment. Small fleets wel- i 

come Ph.888-451-6995, S 

Parduodami paveikslai, 
jrėmuoti ir neįrėmuoti, lietuvių 
ir nelietuvių dailininkų darbai. 

TeL 773-238-1536; [ 
e-mail: pranute@aol.coia. ' 

S 
MĖLYNĖS! MĖLYNtS! 

Galite pnsmogauti patys arba pirkti jau 
pririnktų Važiuoti: 1-94 iki Michigan 
Exit 1 į New Buffalo. Toliau sekite 
ženklus ik! MIKE'S BLUBEfJUES. 
Atsivežkite uogoms krepšelius, čia graži 
vieta visai seiiiiai pasidžiaugti gamtoje. 
TeL 616-469-2509. 

Nuo rugpjūčio 1 d. 
priimu gyventi 2 asmenis. 

Tel. 773-476-0513 arba = 
773-317-6965. I 

Bendra Lietuvos ir JAV UAB 
,3ALTMERA" palankiomis są
lygomis (30-50 USD už parą) nuo
moja Lietuvoje automobilius iš Ka
lifornijos: lengvuosius ir ..raini-
vans" (automatinė pavara, su vėsin
tuvais). Galime automobilį pris
tatyti į oro uostą. Taip pat ispildome 
kitokius užsakymus, pvz.. galime 
aprūpinti Jūsų gimines lietuviškais 
maisto produktais ir kt. TeL 00370 
2 79 10 31; fax 00370 2 3137 83; 
mobilus tel. 00370 86 08168; e-

Reikalinga moteris prižiūrėti 
namus ir tris mergaites. Alga, 
kambarys, maistas ir kelionė 
apmokama. Kalifornijoje, . 

tel. 510-420-8181 arba f 
510-654-4100. ' 

ATTENTION LMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Residenee! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigration to 

Canada 
www.imjnigration-service.com 

ALWAYSWITH FLOWERSl 
* 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 
PARKFIBLD FORD 
* fonu raida — | p ar naudoto antomohflto, jmT, 

*NdudaekmditoirioE|oa? • Nekalbate antiškai? 
Ne problema' Vairuoti automobili galite jau Šiandien! Priimame visus pareiškimus 

kreditui gauti. Taip pat sutvarkome finansavimą, nežiūrint kredito istorijos. 
Nepraleiskite Šios progos! Užeikite pas mus: 

11400 S. Pulaaki Rd., Ckicago, IL 60655 
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296 

E-mail: pparkfie ldeaol .com ir pasikalbėkite su 
ASTA PIBLBR 

CarttfiadAutoSalar 

• £ » ' * " • -»••:£ 

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

No one makes round-

tnp travel to Lithuania 

easier aod more coraenfcnt 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free eonneetion. 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gives you a re)axed mom-

ing amval for busmess or pleaSure. 

When you're ready to retum. you'll 

e-̂ joy same-day travel back to 

Chicago ttrough our Copenhagen 

hub. And vvhether 

you fiy Business Class 

or Econony Oass. you can be 

sure our service wili be worid-ciass, 

aod will a)tow you to amve rested and 

refreshed - all for a reasonabie fare. 

Find out what a worid of difference 

SAS can make for yeur next tnp. 

Just call your Travel Agent or SAS 

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

mation and soecial of^ers. visit 

our website at www.f!ysas cor\ 

FHcM # 
SK946 
SK744 
SK743 
SK943 

FfOlB 
O^o^o 
Stoo^o'f* 
VUfYjS 

Cooennager 

D> 
Stocitho:̂  
MMa 
Coor^agei 
CNcago 

Depertum 
4:30 V 
9:20 rr.+l 
12.45 c~. 
3*0»m 

Time Arrtval Time 
740 am-1 
l&SOin- l 
2:15 grr 
540 ert 

T A R P T A U T I N I S 
ŽIN1ASKLAIDOS 

FORUMAS V I L N I U J E 

Liepos 5-9 d. Lietuvoje pir
mą kartą vyks Centrinės ir 
Rytų Europos religinės ir švie
timo žiniasklaidos forumas. 
kurį Vilniaus Kunigų semi
narijoje rengia tarptautinis 
katalikų žiniasklaidos orga
nizacijos UNDA i radijas ir te-
levi zija ir OCIC < kinas ir au
diovizualiniai menai i. 

Forumo dalyviai — Centri
nes bei Rytų Europos televizi
jos laidų, videofilmų ir kom
piuterinių švietimo, žinia-
sklaidos priemonių kūrėjai bei 
leidėjai. Jie susipažins su įvai
rių šalių šios srities veikla, ap
tars jos ypatybes, bus taria
masi dėl bendros gamybos, gi

linantis į atskirų šalių, kon
krečią patirtį. 

Tuo metu , kai vaizdo ir tele-
vizijos specialistai dirbs Vil
niuje, katal ikų tinklalapių in
ternete korėjai susitiks Kau
ne. Bus pristatoma Lietuvos, 
Ukrainos. Belgijos. JAV, Ven
grijos, Čekyos . Slovėnijos ir 
Kanados kūryba- Liepos 7 d. 
„Vilniaus" kino teatre rengia
mas l ietuvių kino dokumenti
kos vakaras forumo dalyviams 
ir miesto visuomenei. Vilniaus 
Kunigų seminarijoje vyks 
seminarai „Video ir katecheti
ka", „Naujosios technologijos 
ir evangeližavimas", bus filmų 
ir programų mugė. Visi rengi
niai atviri visuomenei, ypač 
susijusiai su pastoracine veik
la.'Eltai 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 mciii patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Regina Šerpytyte, masažistė 
(Certif. Masseuse). 

Darau masažą, taip pat nuo 
skausmo, artrito ir t.t. j 
Tei. 773-284-6471. * 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
773-92S-4331. 

Nebrangiai atlieku etektrosT 
„plumbing", dažymo, staliaus 
• ir kitus vidaus ir lauko 
I darbus. Tel. 708-205-1046 , 

Vytenis. 

U J J J 
ww6mo£ 

Vakionuo 
192 J m. 

8900 Sorai AJOtf-R ROAO, Wiuxy«r SPMNGS, l u n o i s TEL 708.839.1000 

ŠJiitf POkytĄ ffflftff - f f r * g įvairionu prašoma 

I Į / J I Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 Hd 40 svečių 

Bmtmsbm 
100 iki 13S svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

mm 
125 iki 175 tyčių 

225idSS0ayaų 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre . 
Savaitgalį uždaryta 

i j 4738 W. 103 rd ST 
9įr* OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

W W W M A Z E K A . C O M 
******************************************************* 

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

4738 W. 103 rd ST., O A K LAVVN, IL 60453 
708422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

LITHUANIA 
$0.21 ĮMi/mlii 

G*Mt isjH to tnmmtfltim mM - mt dtydggį** 

1-M0-449-044S 

Ž V I L G S N I S I Š V I E T I M O 
E P O C H Ą L I E T U V O J E 

Tarptautinės parodos „Vil
niaus klasicizmas" organizato
riai įvykdė savo pažadą: prie 
parodos eksponatų surengti 
mokslinę konferenciją „Švieti
mo epocha Lietuvoje". Ši kon
ferencija prasidėjo birželio 27 
d. Vilniaus paveikslų galeri
joje, kur nuo pavasario veikia 
tarptautinė paroda „Vilniaus 
klasicizmas" perkelta cia iš 
Varšuvos. Konferencijoje, kuri 
truko dvi dienas, skaityta apie 
20 pranešimų apie švietimo 
epochos kultorinį palikimą. 

• Elta* 

• Melas, kaip suodinas žars
teklis, laukia sau darbo ir prie 
švento aukuro. 

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 keliones po Lietuvą 

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 —235 SL 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ain^OMOetXl,NAI^SVBKATr35r 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agantas Frank Zapofcs ir Off. Mjjr Auksė 
S. Kana kalba ttatuvilkai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 VVaat 951h Street 

Tel. (706) 424-8064 
(773)681-0654 

STASYS' CONSTRUC1ION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings*, 

"softits", "decks-. •gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

, S.Benetb, tai. 630-241-1912., 

A M K K CONSntUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg butas 67 & Kedzie apyl. 
$370 į mėn. + „security" 
TeL 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 5 1 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus h* 
atlieku kt. kirpyklines paslaugas; su 
vašku nuimu plaukus nuo veido ir 
kojų. Tel. namų 773-476-0513, 

773-317-6965. 

Ieškomi 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-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Emplovment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 
Ką tik atvykot j JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %\ 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

GaMaHciėst u i vairo ilandlen! 
(630)-579-1857 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
, REALT0RS 

offcrmj ie> - san 
MBK(7W4S-71M 

tmeikM 4*u 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžrungas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
»Pensininkams nuolaida 

Realmart ft fc 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
BM. T73-5BS-61M Ttętr 312-3eMM7 
Fu 773-5tS.3»»7 

°5ftl. Accont 

9201 S. Cicere 
OaK Lawn. IKncū 60453 
BuaraM (701) 4SM111 
Vok* Mat (708) 2334374 
Fax (708) 423-9235 
Peger (312) 707-6120 
Raa. 706423-0443 

ASTA T . M I K U N A S 

Profaaionatiai ir sąžiningai patamauja 
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir prternleeSiueee 

New Vfalon 
12932 S. LaGraage 
Pafc»Part.IL«MM 
Bes.: 708-3614600 
Voioe Mat 773654-7620 
Pager: 708-892-2573 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par

duoti ar pinai namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės j DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

SALAMANCA 
VoiccmaU 

773-656-6678 

773-260-3404 
CeU.teL 

630-666-5988 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojama turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Perkraustome, 
išvežame senus daiktus. 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukšles į sąvartyną. 

Tel. 630-964-5898 arba 
mobilus 630-816-7114. 

STASYSSAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chicago, IL. 
Tel. 773-927-9107. 

Window VVasbers Needed! 
40.000 per yeaf. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Wiil train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
LA. McMaboa Window VVashlnf. 
TeL 806-826-6155. 

Kalame visų rūlių „sidings", 
„soffits", jdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti f 

Romui tel. 630-774-1025. • 

Samdome (o i paslaugą mokėti 
nereikia) jvairietns darbams 
Downers Grove, IL — puiki 

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

7,50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems jstaigos darbams. . 
Būtini legalūs dokumentai § 
Skambinti: 630-920-0238; '• 

fax: 630-920-0157; web pege: 
wwwxar)islestarTlng.cotn 

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės j Haliną arba Marek. 

•e ta tą * •aaaeMMaeMeMieMMa l A A ^ M a i 

mailto:pranute@aol.coia
http://www.imjnigration-service.com
http://pparkfieldeaol.com
http://www.f!ysas
http://WWWMAZEKA.COM
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773)'476-2655; Fax (773) 436-6906 

PASIKEITIMAI MEDICARE PENSIJOS 
IŠMOKĖJIMUOSE 

Šių metų kovo mėn. Ameri
kos Senatas patvirtino ir 
pradžioje balandžio mėn. pre
zidentas Clinton pasirašė 
įstatymą, leidžiantį išėjusiems 
į pensiją teisę uždirbti ir ne
prarasti dalies ar visos „Soc. 
Sec." pensijos. Šiuo įstatymu 
buvo atšaukta „Soc. Sec." ad
ministracijos uždėta riba, kiek 
vyresnieji gali uždirbti ir gau
ti visą ar dalinę pensiją. Tas 
įstatymas padidins maždaug 
800,000 į pensiją išėjusių, bet 
dar dalį laiko ar visą laiką dir
bančiųjų, pensijas, gaunamas 
iš J5oc. Sec", nes nebus at
skaičiuojamos baudos už per
žengimą nustatytos uždarbio 
ribos. Nuo š.m. sausio 1 d. dir
busiems vyresniesiems bus 
grąžinti už baudą atskaityti 
pinigai, nes, galvojama, kad, 
kol žmogus nori ir gali dirbti, 
yra gerai ir tam žmogui, ir 
krašto ekonomijai. 

Tačiau tas naujas įstatymas 
nepalietė „Soc. Sec." adminis
tracijos nustatytos uždarbio 
ribos, taikomos asmenims, ku
rie pradeda imti pensiją prieš 
vadinamąjį normalų pensijos 
amžių (kuris dabar yra 65 m., 
tačiau tas amžius palaipsniui 
bus keliamas iki 67 m.). Šis 
naujas įstatymas taikomas tik 
asmenims nuo 65 m. iki 69 m., 
kurie gauna pensyą ir dar dir
ba. 

JRagąJĮ. buvusius ,Soc. Sec." 
i/idafbto suvaržymus, asme
nys, nuo 65 iki 69 m. amžiaus, 
prarasdavo 1 dol. iš JSoc. Sec." 
pensijos už kiekvienus 3 dole
rius, kuriuos jie uždirbo virš 
leistinos uždirbti ribos. 2000 

^metais ta riba buvo 17,000 
(ĮpLIr pvz., asmeniui, uždir
bančiam 20,000 dol. metuose, 
atskaičiuojama 1,000 dol. me
tuose iš JSoc. Sec." pensijos, 
arba 83.33 dol. per mėnesį, 
nes jo uždarbis peržengė bu
vusią nustatytą uždarbio ri
bą trimis tūkstančiais dolerių. 
Žmonės, kurie uždirbdavo dau
giau, negu 52.532 dol. me
tuose, prarasdavo visą JSoc. 
Sec." pensiją. 

Pagal naująjį įstatymą, nu
statyta riba panaikinama nuo 
šių metų pradžios. Dirbantieji 
vyresnieji, kurie yra sulaukę 
65 metų, gaus visą JSoc. Sec." 
pensiją, nepaisant, kiek jie 
uždirbtų. Užtruks maždaug 
du mėnesiai, pradedant nuo 
balandžio 7 d., kada šis įsta
tymas buvo pasirašytas, kol 
jis pradės veikti. 

Asmenys, kurie dirba nuo 
metų pradžios, gaus čekius 
išimtų pinigų sumoje. Vidur
kis tokių grąžintų pinigų čekio 
gali būti nuo 3,000 iki 4,000 
dol. O tie, kurie peržengė 
aukščiausią leistiną uždarbio 
ribą ir taip prarado „Soc. Sec." 
pensijos čekius, gaus didžiau
sią grąžinimą. Tokių žmonių 
Amerikoje apskaičiuojama yra 
apie 400,000. 

Jei jau gaunate „Soc. Sec.' 
arba esate padavę prašymą 
gauti JSoc. Sec." pensiją ir 
Medicare, jums nieko papildo
mo nereikės rašyti „Soc. Sec." 
administracijos įstaigai, nes 
jie jau turi visus jūsų doku
mentus. Yra trys rūšys pensi
ninkų, kuriuos paveiks šis 
naujas įstatymas, ir „Soc. 
Sec," administracijos įstaiga 
mokės jiems automatiškai. 
Tos tie pensininkai yra: 

1. kurie gauna sumažintą 
JSoc. Sec." pensiją, bet jiems 
visi mokėjimai buvo sustabdy
ti, nes jų uždarbis peržengė 

nustatytą leistiną, uždarbio 
ribą; 

2. kurie uždirbę JSoc. Sec." 
pensiją, bet jiems visi mo
kėjimai buvo sustabdyti, nes 
jie per daug uždirbo; 

3. kurie prašė tik Medicare, 
bet ne „Soc. Sec." pensijos, nes 
jie dirbo toliau ir galvojo, kad 
negali gauti „Soc. Sec." pensi
jos dėl savo per didelio už
darbio. 

„Soc. Sec." administracija 
sako, kad iš viso turi duome
nis apie 800,000 asmenų, ku
rie yra tose trijose pensininkų 
kategorijose. Jiems automa
tiškai bus pranešta apie pasi
keitimus — apie naują įsta
tymą. Jeigu priklausote vienai 
iš tų 3 kategorijų, turite skam
binti JSoc. Sec." įstaigai tik 
tuo atveju, jei nieko negir
dėsite per du mėnesius (t.y. 
nuo balandžio 7 d. du mė
nesiai bus liepos 7 d.). 

Jei niekada neprašėte „Soc. 
" pensijos, nes dirbote ir 

toliau, sulaukę 65 metų, tai 
paprašykite dabar, nes kitaip 
galite prarasti tūkstančius 
jums skirtų dolerių. 

Žmonėms, kurie nepradeda 
imti JSoc. Sec." pensijos, su
laukę 65 metų ir dar dirba, jų 
pensija kils 6 proc. kasmet iki 
69 metų. Jiems pradėjus imti 
pensiją, mėnesinis pensijos 
čekis bus didesnis už kiek
vieną išdirbtą metą, neimant 
pensijos po 6 proc. - * 

Naudotasi JSoc. Sec." pra
nešimais. 

VAIRUOTOJĄ 
SUSTABDO 

POLICININKAS 

Ką turite daryt, kai vairuo
jate automobilį ir jus sustabdo 
policininkas? 

Daugumas išsigąsta ir pasi
meta. Čia pora patarimų, ku
riuos duoda ilgametę praktiką 
turįs policininkas: 

1. išjunkite variklį ir pasili
kite sėdėti automobilyje, ne
bent policininkas reikalautų, 

kad išliptumėte; 
2. laikykite vairavimo leidi

mą, registracijos ir apdraudos 
korteles lengvai prieinamoje 
vietoje, kad nereikėtų jų ilgai 
ieškoti. Apskritai automobi
lyje laikykite kuo mažiau po
pierių; 

3. laikykite abi rankas ant 
vairo ir venkite daryti staigius 
judesius, kurie gali būti su
prasti kaip grasinantys; 

4. jei su jumis važiuoja kitas 
žmogus — keleivis, paprašy
kite, kad jis nedarytų jokių 
pastabų; 

5. jei buvote sustabdytas 
važiuojant naktį ir jei yra 
įmanoma, pavažiuokite iki ge
rai apšviestos vietos, prieš su
stojant. Atminkite, kad polici
ninkai yra irgi žmonės ir jie 
tam tikrose sąlygose jaučiasi 
įtempti bei nesaugūs; 

6. uždekite lempą viduje au
tomobilio ir laikykite ją už
degtą, kad policininkas galėtų 
matyti jūsų automobilio vidų. 
Tai parodys, kad jūs rūpinatės 
ne tik savo, bet ir policininko 
saugumu; 

7. niekada nesiginčykite su 
policininku. Jei su jumis poli
cininkas elgiasi netinkamai, 
atsiminkite jo vardą, pavardę, 
ženklo numerį ir pasiskųskite, 
praneškite jo vyresniesiems, 
užpildydami skundą raštiškai. 

Malonus elgesys su polici
ninku gali jums padėti. At
minkite, kad policininkai yra 
žmonės, jie atlieka savo darbą 
ir nenori turėti jokių nemalo
numų, bet jų darbas ir pareiga 
yra prižiūrėti tvarką, kad 
mums visiems būtų geriau. 

Naudotasi policininko 
patarimais 

* Švietimo ir mokslo mi
nistras Kornelijus Platelis 
kraipėsi į visas Lietuvos ir už
sienio verslo bei nepelno sie
kiančias organizacijas, labda
ros fondus bei privačius asme
nis, kviesdamas juos suvienyti 
jėgas bendram tikslui — pa
dėti kompiuterizuoti Lietuvos 
mokyklas. Ministro teigimu, 
Lietuvos ir jos gyventojų ge
rovė priklauso nuo to, kaip 
kiekvienas pilietis sugeba pa
sinaudoti bei taikyti informa
cines technologijas. Ambicingo 
mokyklų kompiuterizavimo 
plano, pavadinto „Mokykla — 
informacinei Lietuvai", įgy
vendinimui susitelkti ketina 
ne tik privataus verslo atsto
vai, bet ir valdžios institucijos. 

(Elta) 

• 
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GEDIMINAS MISIŪNAS 
Mirė 2000 m. liepos 6 d. 10:20 vai. ryto, sulaukęs 60 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Čikagoje, Bridgeport 

apylinkėje 10 metų. 
Nuliūdf liko: žmona Veronika, duktė Živi lė 

Liemanauskienė, žentas Ričardas, sūnus Kęstutis, marti 
Rasa, septyni anūkai; brolis Vygantas su šeima Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, liepos 9 d. nuo 2 iki 8 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Iš laidojimo namų 9 vai. ryto a.a. Gediminas bus atlydėtas 
į Švft. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus , anūkai , bro l i s ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

DRAUGAS, 2000 m. Hepoa8 d., šeštadienis 

A. t A. 
Mokytoja ANTANINA 

NOREIKIENĖ 
Mirė 2000 m. liepos 6 d., 1 vaLryto, sulaukusi 88 metų. 
Gimė Lietuvoje.. Gyveno Šveicarijoje, Argentinoje ir 

Čikagoj*. Lietuvoje mokytojavo, o Čikagoje dėstė Kr. 
Donelaičio lituanistinėje mokykloje. 

Nuliūdę liko: svainė Antanina Misiūnienė, žentas 
Jonas, anūkė Silvya Kučėnaitė Foti su vyru Franco; 
anūkas liūnas Kučėnas su žmona Lori; proanūkai: 
Alessanara ir Gabrielius Foti, Andrius Kučėnas ir daug 
gimimų Lietuvoje. 

A.a. Antanina buvo žmona a.a. gen. Jono Noreikos-
Vėtros, pasižymėjusio Lietuvos partizanų vado ir motina 
a.a. dr. Dalios Kučėaienės, iškeliavusios \ Amžinybę prieš 
5 mėnesius. 

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugija i , 
birutininjkėms ir kitoms lietuvių organizacijoms. 

A.a. Antanina pašarvota pirmadienį, liepos 10 d. nuo 9 
v J . iki 11 v.r. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 S t į 

Pirmadienį, liepos 10 d. 11:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už a.a. Antįaniną Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Velionė bus palaidota Lietuvoje, Antakalnio 
kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Šiukionių Jono Noreikos 
mokyklai Lietuvoje. Nuoširdžiai kviečiame g imines , 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti 
už a.a. Antaniną Noreikienę. 

Nuliūdę: svainė, žentas , anūkai , p r o a n ū k a i i r 
giminės Lietuvoje. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

* 
A. t A. 

PENATĄ MARIA 
SLONSKYTĖ 

• 
-

*•. 

• 

Aš tolumoj Tavęs ieškojau... 
...Tu kelio posūky ramiai stovėjai 
ir kantriai laukei, kol aš ateisiu. 
O aš maniau, kad Tu esi tik kelio pabaigoj. 
Bet... Tu buvai arti... 

J.V.N. 

Dėkoju tau aš. Viešpatie, brangus Vadove. 
Kur eičiau be Tavęs, be Tavo rankos? 
Kiekviename iingsnyje Tavim pasitikėsiu. 
Tu man esi Tikrasis Kelias. 
Mano geri darbai ir nuopelnai 
tebūna nelinomi niekam, nes garbė 
it padėka priklauso Tau vienam. 

Renata 

Prieš metus Viešpats pasikvietė Renatą po jos žemiškos 
kelionės bet ji dar arti... su mumis... 
Šv. Mišios a.a. Renatos intencija bus aukojamos: liepos 
13 d. 8 \ ai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioie, Lemont, IL, liepos 14 d. 7:30 vai. ryto ir 
liepos 16 d. 10:30 vai. ryto švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Marąuette Parke. 

Prašome prisiminti a.a. Renatą savo maldose. 

Liūdintys tėvai , še ima ir g iminės . 

A. t A. 
JUOZAS ES. ŠABRINSKAS 

Mirė 2000 m. liepos 6 d po ilgos ligos Oak Park 
ligoninėje. 

Gimė 1911 m. liepos 2 d Lietuvoje. Virš 50 metų gyveno 
Cicero, IL. 

Nuliūdę liko: žmona Uršulė Vasiliauskaitė, duktė Dalia 
Harris, anūkė Teresa Harris. 

Velionis buvo sūnus a.a. Juozo ir Uršulės Prasauskaitės 
Šabrinskų ir brolis a.a. Marijos Rūbas; taip pat keleto 
brolių ir seserų, mirusių Lietuvoje. 

A.a. Juozas priklausė Šv. Antano parapijai Cicero, IL. 
Ilgus metus buvo tos bažnyčios tvarkdarys. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, liepos 9 d. nuo 3 iki 9 
v.v. J. Nosek & Sons laidojimo namuose, 6716 W. 16 St., 
Benvyn, IL. 

Laidotuvės pirmadienį, liepos 10 d. Iš laidotuvių namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano bažnyčią Cicero, kur 
už jį 9:30 vai. ryto bus atnašaujamos šv. Mišios. Po Mišių 
a.a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero l ietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė ir anūkė . 
Laidotuvių direkt. J. Nosek & Sons Funeral Home. 

Tel. 708-484-7415. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 

Dvi mažo* lietuvaite*, pasiruošusios 
kalino J Vitkūno nuotrauka. 

;v('sli .Jonine* [>ne Kernavės pilia-

• Klaipėda. Kovo 21-22 d. 
Klaipėdos katechetikos meto
diniame centre miesto ir aps
krities tikybo> mokytojams se
minarą vedė viešnia iš Vokie
tijos R. M. I.utter Seminaro 
tema — „Gavėnia — Kryžiaus 

keltas su Jėzumi". Seminaro 
dalyviams parodyta, kaip pa
lyginti paprastomis priemo
nėmis galima ugdyti vaikų kū
rybiškumą, tikybos pamokose 
naujai perteikti tradicines te
mas. 

A. t A. 
REGINAI SRIUBIENEI 

mirus, myl imos sesutės netekusius ANGELĘ 
KARNIENĘ ir svainį ALBINĄ, sūnėnus RIMĄ ir 
ALGIMANTĄ KARPAVIČIUS, pusseseres LAIMĄ 
VITKAUSKIENĘ ir JANINĄ VIENUŽIENĘ su 
šeimomis nuoširdžiai Užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aldona ir Vaclovas Valiai 

„DRAUGĄ" a tmink ime savo testamente. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tari laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

4330 So. Calrfornia 10727 S. Pulaski Rd. 
594» S. Archer Ave. 

i 

5200 W. 95 St . 
Oak L a w n , IL 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

PROVIDING SERVICE 
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS 

CLOSE TO HOME 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S KEDZIE AVE. 

ORIAND 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 f& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 564S W. 35 Street 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 708 652 5 2 4 5 

1 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Dešimtasis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės sei-' 
mas įvyks šių metų rugpjūčio 
15-20 dienomis Lietuvos sos
tinėje Vilniuje, Lietuvos Res
publikos Seimo rūmuose. X 
PLB seimą sudaro 31 kraštų 
Lietuvių Bendruomenių pir
mininkai. 18 kraštų Lietuvių 
Jaunimo sąjungų pirmininkai, 
86 didesnėse bendruomenėse 
rinkti atstovai, 13 PLB valdy
bos narių ir PLB garbės teis
mo ir kontrolės komisijos pir
mininkai. Iš viso — 150 as
menų iš 31 pasaulio krašto 
nuo Argentinos ir Australijos 
iki Sibiro, Uzbekijos, Vengri
jos ir Vokietijos. Iš JAV lietu
vių X PLB seime balsavimo 
teisę turi 41 asmuo. Tai — 32 
rinkti atstovai, LB Krašto val
dybos pirmininkė, LJS pirmi
ninkas, 6 PLB valdybos nariai 
ir PLB kontrolės komisijos 
pirmininkas. Visų X PLB sei
mo narių kadencija yra trys 
metai (2000-2003). 

įšoko ne ta antraštėlė... 
Penktadienio (liepos 7 d.) lai
doje, išspausdinta klaidinga 
antraštėlė. Turėjo būti: „Kan
didatai dairosi lėšų rinkiminei 
kampanijai". Atsiprašome. 

Ateitininkų poilsio savai
tė Kennebunkport, Maine, 
prasidės š.m. rugpjūčio 12 d. 
ir baigsis rugpjūčio 19 d. In
formacijai kreiptis : J. Rygelis, 
18 Maple Ln., Thompson, CTV 
06277, tel. 880-923-3043 

Pažvelkite, kas vyksta Dai
navos stovykloje šiais metais! 
Įdomių nuotraukų galite pa
matyti, atsivertę „Interneto" 
puslapį: www.bsa.net/mi/tl00 

Vyresniųjų lietuvių cent
re seklyčioje" liepos 12 d., 
trečiadieni, 2 vai. p.p. bus 
sveikatingumo paskaita. Kal
bės dr. Kastytis Jučas — odos 
ligų specialistas tema „Odos 
priežiūra vasaros laiku". Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi atvykti ir pasiklausyti pas
kaitos, įsigyti daugiau reika
lingų žinių, pasitarti su dakta
ru. Po paskaitos bus ir bendri 
pietūs, kaip jau įprasta ^Sek-
lyčioje". Iki pasimatymo! 

Zuzana Pupienė savo gim
tadienio proga dovanomis gau
tus 500 dol. paaukojo Dieviško 
Kryžiaus fondui, kuris sten
giasi padėti sunkiausiai gyve
nantiems Lietuvoje. Anonimi
nio mecenato įsteigtą fondą, 
remiantį Lietuvos benamius, 
mecenato pageidavimu Lietu
voje administruoja arkivysku
pas Audrys J. Bačkis, o JAV 
— Indrė Tijūnėlienė. Benamių 
fondas veikia per Pasaulio lie
tuvių fondą, ir aukos nurašo
mos nuo mokesčių. Sveikina
me Zuzaną Pupienę ir nuošir
džiai dėkojame. „Dieviško 
Kryžiaus fondas, 419 VVeidner 
Rd., Buffalo Grove, Illinois, 
60089. 

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovės" Čika
gos skyrius rengia metinę iš
vyką į gamtą, į International 
Friendship Gardens (Michi-
gan City, Indiana). Šventė 
vyks liepos 16 d., sekmadienį, 
prie Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos prezidentams pa
sodintų eglių ir jų garbei pas
tatytų paminklėlių. Aplanky
mas ir pagerbimas prasidės 12 
vai. Čikagos laiku. 

Čikagos skautų ir skau
čių, stovyklon vyksiančių 
autobusu, bagažas bus ga
benamas sunkvežimiu. Sto
vyklautojų daiktus — loveles, 
miegmaišius ir lagaminus, pa
žymėtus tuntų spalvomis, pra
šoma atvežti į Pasaulio lietu
vių centrą Lemonte ketvirta
dienį, liepos 13 d., nuo 6 iki 8 
vai. vak. Į autobusą daiktai 
nebus priimami. 

Autobusas su stovyklon 
vykstančiais Čikagos skau
tais ir skautėmis iš Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte iš
vyks šeštadienį, liepos 15 d. 
Visi vykstantieji prie autobuso 
renkasi 7:15 vai. r. Autobusas 
išvyks punktualiai 7:45 vai. r. 
Besivėluojančių nebus laukia
ma. Visi stovyklautojai vilki 
stovyklinėmis darbo uniformo
mis. Prašoma pasiimti sumuš
tinį ir vaisvandenių atsigėri
mui. Pusiaukelyje bus su
stojama gamtoje — pavalgyti 
ir kojas pamankštinti. 

Julija Janonienė, gyve
nanti Sunny Hills, Florida, 
išgirdusi apie „Vaiko vartų į 
mokslą" būrelio narių pastan
gas vykti ilgesniam laikui į 
Lietuvą ir pradėti vykdyti 
Charakterio ugdymo progra
mą, paaukojo 1,000 dol. šios 
programos įgyvendinimui. Ke
turios savanorės išvažiuoja 
dar šią vasarą į Vilnių dirbti 
dviejuose gatvės vaikų cent
ruose Vilniuje. Norintieji pri
sidėti prie šio kilnaus darbo 
skambinkite Birutei Pabedins-
kienei tel. 630-968-0427. 

Asmenys, laimėję žalią kor
telę, gauna labai daug infor
macijos nurodymų anglų kal
ba. Visą šią informaciją, išver
stą lietuvių kalbon, galima 
gauti „Seklyčioje", Socialinių 
reikalų raštinėje. 

Daugiausia loterijos bilietų pirko ir vertingiausią 50 dol. prizą laimėjo Al
dona Staniuliene iš Bioomingdale (pirma i i dešinės). Nuotr. Prano Vyto 

GEGUŽINĖS AIDAI 
Birželio 25 dieną Pasaulio 

lietuvių centro sodelyje vyko 
būrelio „Vaiko vartai į moks
lą" organizuota gegužinė. 

Ankstyvą sekmadienio rytą 
būrelio narės su savo šeimo
mis triūsė sodelyje: statė sta
lus, dėstė prizus į laimės len
tyną, tarėsi, kokiais koktei
liais vaišinti susirinkusius. Po 
12 vai. Mišių pilnas sodelis 

prisirinko įvairaus amžiaus 
žmonių. Vieni bandė laimę lo
terijoje, kiti gaivinosi šaltu 
kokteiliu ar alučiu, treti sku
bėjo prie viliojančius kvapus 
skleidžiančių pietų. Visų nuo
taika buvo puiki, nes po stip
rios šeštadienio liūties nelabai 
kas tikėjosi gero oro. Bet mū
sų sumanymams įgyvendinti 
padėjo ir Dievulis, ačiū Jam! 

Pakilią nuotaiką dar labiau 
praskaidrino suskambėję Ar
tūro Blažuko muzikos akor
dai. 

Būrelio narės, vadovaujant 
pirmininkei Ritai Venclovie
nei, organizavo šią gegužinę, 
norėdamos surinkti nors tru
putėlį lėšų būrelio darbui su 
gatvės vaikais Lietuvoje, įgy
vendinti Charakterio ugdymo 
programą nuskriaustų vaikų 
centruose. 

Liepos mėnesį Rita Venclo
vienė ir Aldona Kamantienė 
išvyksta dirbti į Lietuvą, į nu
skriaustų vaikų centrus. Bū
relio narės atsisveikino su 
savo kolegėmis, palinkėjo gero 
skrydžio, vaisingo darbo, įgy
vendinant būrelio „Vaiko var
tai į mokslą" programą, ir 
įteikė didžiulį tortą, kurį iške
pė Žibutė, skambėjo Artūro 
Blažuko dainos. 

Dėkojame visiems padėju
siems, vienaip ar kitaip pri
sidėjusiems ir dalyvavusiems 
mūsų organizuotoje geguži
nėje. Jūs savo atsilankymu 
nors ir maža dalele prisidėjote 
prie mūsų planų įgyvendini
mo. 

Violeta Pakalniškienė, 
Būrelio „Vaiko vartai į 

mokslą" sekretorė 

Pati linksmiausia 
vasaros švente 

Čikagoje — 
„Draugo* gegužinei 

Be visų linksmybių, vyks ir 
laimėjimų traukimas. 

Pripildykite mūsų laimės 
šulinį — smagu bus ii jo 

semti ir neišsemti! 

Ačiū ut laimikius, kuriuos 
atrešė: 

Vytautas Prialganskas, 
Ona Norvilas, 

Dr<ni(j<> knygynėlyje 

KNYGA APIE MEILĘ 
FILOSOFUI 

JuUja Šalkauskienė „Į 
idealų aukštumas". Atsimi
nimai apie prof. Stasį Šal
kauskį. Antrasis leidimas. 
2000, Vilnius. Tiems, kurie šios 
knygos dar neskaitė ir kurie 
mėgsta biografines knygas, tai 
bus tikras atradimas. Kadan
gi apie žymųjį Lietuvos filo
sofą bei pedagogą, kurio mo
kymu šiandien remiasi ne tik 
katalikai, bet ir visa inteligen
tija, pasakoja žmona, galima 
laukti malonaus skaitymo. 
Įvadiniame žodyje sūnus Ju
lius Šalkauskas, gyvenantis 
Vilniuje, rašo: „Motina nesi
tikėjo, kad jos atsiminimai 
kada nors bus išleisti. Kai su
sipažinęs su rašomu tekstu 
pasakydavau kritinių pastabų 
(jis man atrodė per daug 
ištęstas ir perkrautas bui
tinėmis smulkmenomis), Ma-

„Draugo* redakcija - įvairių susitikimi] vieta. 14 kairės: „Draugo" administratorius Valentinas Krumplis, dien
raščio vyr. redaktorė Danutė Bindolnene, svečiai - gydytoja Stefania Chase, gyvenanti Naperville, ir jos brolis 
kunigas marijonas Mariusz Javząbek, Amerikoje studijavęs anglų kalbą ir laikinai viešintis Čikagoje, kunigas 
Viktoras Rimšelis. Svečiai „Draugą* aplankė liepos 6 d. Nuotr. J o n o Kuprio 

• A-a. Skladaičių atmi
nimų pagerbdami, Aldona ir 
Juozas Brantai Lietuvos vai
kams aukoja $60. Reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globa", 
2711 West 71 Str., Chicago, IL 

•MM 
• Amerikos lietuviai per 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetą globoja Lietuvoje 
1,000 našlaičių. Pratęsdami 
paramą kitiems metams, at
siuntė po $160: Lihuanian 
Women's Club of Wyoming 
Valley (prezidentė Nellie Bayo-
ras-Romanas), Vytautas ir 
Wanda Jankus, Delran, NJ, 
Jonas ir Stasė Kazlauskai, 
Brecksville, OH. Florence 
Strouphauer, Pine Grove, PA, 
atsiuntė $250. Tai pratesimas 

ma visada replikuodavo: j £ 1 • * * • • m o k ° £ i o ^ f ™ 1 

šau ne mokslinį darbą ir nei našlmtei u $100 vargstantiems 

Būrelio „Vaiko vartai į mokslą" nares atsisveikino su Rita Vencloviene ir Aldona Kamantienė, kurios išvyksta į 
Liotuva dirbti su gatves vaikais. R. Vencloviene - pirma iš dešines, A. Kamantienė - ketvirta iš kaires. 

Nuotr Prano Vyto 

spaudai. Noriu tiesiog užfik
suoti Stasio gyvenimą šeimoje 
ir visuomenėje, atkurti net ir 
smulkiausias mūsų šeimos gy
venimo detales. Gal kada nors 
tuo bus domimasi. Noriu pa
likti šią medžiagą ateičiai'. 
Galbūt šie atsiminimai gali 
pasirodyti labai emocionalūs 
ir subjektyvūs, bet, būdama 
labai susižavėjusi mano Tėvu, 
ji kitaip parašyti negalėjo". 

O skaitytojui to ir reikia: 
nuoširdumo ir intymumo. Ir 
tai jis ras. Įžymius žmones, 
santūrūs lietuviai linkę maty
ti tik rimtai dirbančius. Ši 
knyga atskleis solidaus žmo
gaus, filosofijos profesoriaus, 
gyvenimo jautresnių detalių. 

Bijodama kratų namie, so
vietiniais metais Šeima rank
raštį, kartu su profesoriaus 
archyvu, buvo perkėlusi į Vil
niaus universiteto bibliotekos 
Rankraščių skyrių, kur buvo 
sukurtas specialus Stasio Šal
kauskio fondas. Rankraštis 
buvo deponuotas su J. Šal
kauskienės prierašu, kad be 
autorės ar jos šeimos leidimo 
tekstu negalima naudotis. 
Siekta, kad ta medžiaga 
nebūtų panaudota komunisti
nei ar ateistinei propagandai. 

Knyga gausiai iliustruota 
nuotraukomis iš seimo archy
vo. Spausdinami prof. Stasio 
Šalkauskio ir jo studentės Ju
lijos Paitarokaitės-Šalkaus-
kienės (vyakupo Kazimiero 
Paltaroko pusseserės) laiškų 
ištraukos, puikios tapytojos 
Julįjos Šalkauskienės pa
veikslų reprodukcijos; biblio
grafija apie Juliją Šalkaus
kienę, kurią lietuviai inteli
gentai mylėjo ir gerbė kaip 
S.Šalkauskio gyvenimo drau
gę, ir kaip įdomų ir jautrų 
žmogų. 

Knygą dr. prel. Juozo 
Prunskio lėtomis išleido 
„Katalikų akademijos" leidyk
la, A. Jakšto 9, 2600 Vilnius. 
Tiražas 400 egz. „Draugo" 
knygyne knyga kainuoja 8 
dol., su persiuntimu - 11.95 
dol. 

Lietuvos seneliams. Dėkojame 
geriesiems žmonėms! „Lietu
vos Našlaičių globa", 2711 
West 71 Str„ Chicago, IL 60629. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60829. TeL 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• Lithuanian Citizens' 
Society of Western Pennsyl-
vania, Pittsburgh, PA, globoja 
34 vaikus. 14 vaikų pinigus 
globai atsiuntė šv. Kalėdų 
metu. Dabar atsiuntė $3,000. 
Tai parama vienieriems me
tams 20 vaikų. Dėkojame gerie
siems Pennsyrvania lietuviams! 
„Lietuvos Našlaičių globa", 
2711 West 71 Str., Chicago, IL 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

• PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
8t., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• A.a. Lisutės Blinstru-
baltės atminimą pagerbda
mi, Jonas ir Antanina Rejeriai 
skiria $50 Lietuvos našlai
čiams. Reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, o au
kotojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globa", 2711 West 
71Str., Chicago, IL 60629. vnm 

• Vytauto Pacevičiaus, g. 
1928 m. Skuode, ieško pus
seserė Justė Jonkutė Mika
lauskienė, Geležinkelio 25-
48, Kretinga, Lietuva. Labai 
prašo atsiliepti ir jai parašyti 
minėtu adresu. -mano 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Caaimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
2334335. 

ADVOKATAS 
ONTAAAS P. tefelAS 
6436SJ»tttafc»ad,a*MAlL«»» 

TeL 773-562-4500 

n«niiin t— i ii • i n n ii i i . ii_i__ unrumes tr liiiminiiima orios 
Ai 

IL 
TeL 77S-776-6700 

Darbo rtL ano 9 » * iki 6 v.v. 
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ADVOKATAS 

4699 W. 99 Stos* 
Cbieaa9.IL 60629 

(Stonai gatvei BOJO „DmnaV) 
T«L 779-994-9199. 

TSL 990.997-9999. t — — t , IL 

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

• Almos fondui aukojo: a. 
a. Juliaus Bardausko atminimą 
pagerbdami, artimieji, pažįs
tami ir draugai per velionio 
žmoną Ligiją Bardauskienę 
aukoja $1,000; A.a. Juliaus 
Bardausko atminimą pagerb
dami, Janina ir Antanas Macer-
niai aukoja $50; A.a. Broniaus 
Gedmino ir a.a. Donato Šato 
atminimą pagerbdama Saulė 
Šatienė aukoja $100 Eucha
ristinio kongreso American 
Travel Service sudarytos kelio
nės dalyviai, kurie lankėsi 
Lietuvoje š.m. gegužės 29 d. — 
birželio 14 d., aukoja $300: 
seselė Jean Giržiatis, seselė 
Laima Želvys, Rita Pėncyfienė, 
seselė Geraldine Kerdock, kun. 
Petras Burkauskas, Joseph 
Gaputis, Theresa Gaputis, 
Povilas Karosas, Mary Ann 
Muscavage, Nancy Warhold, 
Msgr. Albert Contons, Martha 
Gaide, Julie Gailinąs/ Phyllis 
Gendreau, Edward Kauneiis, 
Virginia Keith, kun. John Rik-
teraitis, Evelyn Vaškas, Flo
rence Zaleskas, Paul Žukas, 
Anna Žukas, Theresa Mažeika, 
Regina Jautokas, Kristina Jan-
tokas, Alex Vitkus ir Dana Vit
kus. Almos vardu reiškiame 
užuojautą velionių artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Tax ID 36-4124191. 
Čekius rašyti .Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siųsti: 
2711 West 71 Str., Chicago, 
ŪL, 60629. 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 8. 
KedzieAveMEvergre«nPk*» 
DL 60805-2326. TeL 708-422-
3466. 

O 
sekmadieni, liepos 23 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Koncetebruotos ŠV. MIŠIOS 
• Pagrindinis celebrantas: Norwich diecezijos 

Vyskupas Daniel A. Hart, DD 
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 
1:30 IMMACULATA stovyklautojų ir buvusių 

bendrabutleeių SUSITIKIMAS 
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

• Vėliavų nuleidimas 
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 šventųjų Metų MALDOS VALANDĖLĖ 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti • 
pasikvieskite ir savo draugus! 

http://www.bsa.net/mi/tl00
http://Cbieaa9.IL



