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Seimas patvirtino 
naują saugumo vadovą 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) 
— Seimas antradienį pritarė 
prezidento siūlymui Valstybės 
saugumo departamento (VSD) 
vadovu paskirt i 47-rių metų 
Seimo narį konservatorių Me-
čį Laurinkų. 

Prieš balsavimą kalbėję Sei
mo nariai daugiausia abejonių 
išsakė dėl M. Laurinkaus par
tinės priklausomybės. 

Pats M. Laurinkus anksčiau 
yra pareiškęs, kad, jei bus 
paskirtas VSD vadovu, iš kar
to sustabdys narystę konser
vatorių partijoje. 

LDDP nario Juozo Bernato-
nio nuomone, atsakomybė dėl 
M. Laurinkaus veiklos teks 
prezidentui, o ne konservato
riams. Tačiau jis pažymėjo, 
kad „LDDP prieš nebalsuos". 

Konservatorių frakcijos var
du kalbėjęs Arvydas Vidžiū
nas sakė, kad frakcija palai
kys prezidento siūlomą kandi
datūrą. Jo teigimu, apsispręsti 
konservatoriams padėjo prezi
dento nuomonė ir M. Laurin
kaus asmenybė, jo sugebė
j imas kalbėtis su įvairiomis 
politinėmis jėgomis, platus po
žiūris į valstybės ateitį. 

A. Vidžiūnas atmetė spau
doje išsakytus kaltinimus, kad 
konservatoriai nepalaiko M. 
Laurinkaus kandidatūros, nes 
bijo prarasti vietą Seime. 
„Mes esame pakankamai stip
ri politinė partija", sakė A. 
Vidžiūnas. 

Taip pat jis pareiškė tikįs, 
kad ateityje prezidentas, prieš 

priimdamas sprendimus, tar
sis su parlamentu, kad „pro
cedūros Seime būtų pakanka
mai lengvos". 

Egidijus Bičkauskas sakė, 
kad centristai neturi prie
kaištų M. Laurinkui ir todėl 
frakcija neprieštaraus prezi
dento siūlymui. 

Tačiau tokios vieningos nuo
monės neturėjo krikščionių 
demokratų frakcija. Jos vardu 
kalbėjęs Povilas Katilius tei
gė, kad „galbūt didžioji frakci
jos dalis nepritartų šiai kandi
datūrai". Krikščionys demo
kratai abejojo, ar verta VSD 
vadovu skirti parlamentarą, 
laimėjusį vienmandatinėje 
apygardoje, nes tuomet vėl 
teks rengti rinkimus. 

Jungtinės frakcijos vardu 
Rimantas Smetona sakė, kad 
nors frakcija ir neabejoja M. 
Laurinkaus kompetencija, bal
suos prieš. 

„Pasinaudojau iki šiol Lietu
vos politikoje nenaudotu būdu 
— asmeniškai skambinau įvai
rių politinių grupių vadovams 
ir Seimo nariams, prašyda
mas priimant sprendimą atsi
žvelgti į mano išdėstytus ar
gumentus", sakė prieš Me
čio Laurinkaus kandidatūros 
svarstymą Seime prezidentas 
Valdas Adamkus interviu 
„Respublikos" dienraščiui. 

Pasak jo, taip elgiasi ir kitų 
pasaulio valstybių politikai, 
kai priimant ypač svarbius 
sprendimus, gali "temti keli 
balsai. 

Konservatorių konfliktas — tik 
„politinė migla" 

Vilnius, birželio 2 d. (BNS) 
— LDDP frakcijos nariai tei
gia, kad dviejų konservatorių 
vadovų Gedimino Vagnoriaus 
bei Vytauto Landsbergio kon
fliktu mėginama pridengti tai, 
kad ši partija nevykdo per 
1996 m. Seimo rinkimus 
duotų pažadų. 

LDDP frakcijos narys Gedi
minas Kirkilas spaudos konfe
rencijoje antradienį teigė ne
suprantąs, ko gali nepasida
linti du beveik lygiaverčius 
postus ir panašų autoritetą 
partijoje turintys asmenys. 

Jis mano, kad šia „politine 
migla" siekiama pridengti rin
kimų pažadų nevykdymą. Pa
sak jo, per pusantrų konserva
torių valdymo metų ženkles
nių postūmių nebuvo nei nusi
kalstamumo pažabojimo, nei 
žemės ūkio, sveikatos apsau
gos ar švietimo srityse, o šiuo 

konfliktu taip pat siekiama 
pridengti ir privatizavimo 
proceso „neskaidrumą". 

Toje pačioje spaudos konfe
rencijoje LDDP frakcijos narys 
Just inas Karosas sakė, kad 
konservatoriai desperatiškai 
bando išsaugoti savo „stabus" 
— Seimo pirmininką bei 
premjerą. Jis baiminasi, kad 
kilęs dviejų konservatorių ka
ras teliks partijos vidaus rei
kalu ir pakenks demokratijos 
raidai Lietuvoje. 

* Prezidentas Valdas Adam
kus pasveikino Italijos prezi
dentą Oscar Luigi Scalfaro 
Italijos valstybinės šventės — 
Respublikos paskelbimo die
nos — proga. Sveikinime Lie
tuvos vadovas išreiškė viltį, 
kad draugiški Lietuvos ir Ita
lijos santykiai ir ateityje bus 
plėtojami tarpusavio suprati
me dvasia. iziif 

1988 metais birželio 3 dieną Lietuvoje susikūrė Persitvarkymo Sąjūdis, pakeitęs politinių įvykių raidą, atnešęs 
naujų laisvės idėjų, pradėjęs nelfegvą kelią į nepriklausomybę. Gegužes 30 d. Vilniaus koncertų ir sporto rūmuo
se buvo surengtas Sąjūdžio dešimtmečiui skirtas minejima^-koncertas. Apie Sąjūdžio reikšmę tautiniam išsiva
davimui, jo istorinę prasmę kalbėjo Lietuvos prezidentas Vaidas Adamkus, Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis, kompozitorius Julius Juzeliūnas, kunigas Robertas Grigas, kiti visuomenės veikėjai. Minėjime buvo ro
domi kino kadrai iš pirmųjų Sąjūdžio mitingų, pirmojo suvažiavimo. 

Nuotr.: Minėjime dalyvavę (iš dešinės pirmoje eilėje) Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis su žmona 
Gražina, prezidentas Valdas Adamkus ir kunigas Robertas Grigas. (Elta) 

Ignalinos AE netaps kliūtimi 
\ Europos Sąjungą 

Paprašytas komentarų apie 
naują Rusijos neigiamą reak
ciją dėl NATO plėtros į Rytus, 
prezidentas V. Adamkus sakė, 

Stokholmas, birželio 2 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus tikisi, kad 
Lietuva šių metų pabaigoje 
bus pakviesta deryboms dėl 
stojimo į Europos Sąjungą 
(ES), o Ignalinos atominė elek
trinė nesutrukdys Lietuvos 
narystei. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje Stokholme Lietuvos 
prezidentas sakė neseniai 
Briuselyje įsitikinęs, kad ato
minės elektrinės uždarymas 
nėra sąlyga, Lietuvai siekiant 
narystės ES. 

Prezidentas V. Adamkus 
žadėjo, kad dėl jėgainės bus 
sprendžiama ateityje, iki šių 
metų pabaigos Lietuvai pa
tvirtinus valstybinę energeti
kos plėtros strategiją. 

jog tai jo nenustebino. Lietu
vos vadovas sakė nieko nauja 
neišgirdęs prieš kelias dienas 
paskelbtame Rusijos užsienio 
reikalų ministrcHJevgenij Pri-
makov pareiškime. 

Jo nuomone, ,,nei rytoj, nei 
po metų" Lietuva į Šiaurės At
lanto sąjungą neįstos, o kol 

Sparčiai brangsta sveikatos 

Lietuva pasirengs narystei 
NATO, pasikeis ir Rusijos 
nuostata. Jis tikisi, kad Rusija 
ateityje į NATO taip pat žiū
rės ne kaip į priešišką karinį 
bloką, o kaip į saugumo užtik
rinimo sistemą. 

Kalbėdamas apie Lietuvos ir 
Švedijos santykius, preziden
tas daugiausia dėmesio skyrė 
ekonominiams ryšiams. Jis 
pasidžiaugė, kad Švedija taip 
pat sudominta juos plėtoti, o 
privatizavimo programose ak
tyviai dalyvauja ir Švedijos 
bendrovės. 

Pramonininkai 
prekybos 

Vilnius , birželio 2 d. (BNS) 
— „Dėl Rytų rinkos politikai ir 
valdininkai ekonomistai dar 
neturi bendros nuomones, ir 
politinius sprendimus būtina 
priimti kuo skubiau", sake 
Lietuvos pramonininkų konfe
deracijos (LPK) užsienio eko
nominių ryšių komisijos pir
mininkas Petras Ardavičius 
konfederacijos posėdyje antra
dienį. 

J is teigė, kad eksportas į 
Vakarus ne visada apsimoka, 
o Rusijos rinka yra pelnin
gesnė ir daugeliu atvejų pri
einamesnė. 

„Reikia siūlyti pasirašyti su 
Rusija laisvosios prekybos su
tartį. Sumažinus muitus, Lie
tuvos eksporto apimtys iškart 
padidėtų 3-5 proc.", teigė P. 
Aradavičius, kuris yra ir Lie
tuvos baldų pramonės asocia
cijos „Medė" prezidentas. 

Siuvimo įmonės „Lelija" ge
neralinė direktorė Genutė Za-
veckienė taip pat pritaria, kad 
laisvieji mainai su Rusija 
įsigaliotų kuo greičiau. 
„Lelija" dabar iš esmės dirba 
Vakarų rinkai, tačiau ateitį 
sieja su Rusijos rinka. Pasak 
G. Zaveckienės, dabar su tek-

prieziura 
Vilnius , birželio 2 d. gų įkainiai Lietuvoje padidinti (BNS) — Kaip nusprendė Pri

valomojo sveikatos draudimo 
taryba prie Sveikatos apsau
gos ministerijos, nuo birželio 1 
d. sveikatos priežiūros paslau-

Lietuvos svečias — 
Didžiosios Britanijos princas 

Vilnius, birželio 2 d. (Elta) 
— Vizitą Lietuvoje Yorko her
cogas, princas Andrew antra
dienį pradėjo pagerbdamas 
žuvusių už Lietuvos nepri
klausomybę atminimą. Prie 
paminklo Antakalnio kapinėse 
jis padėjo gėlių vainiką. 

Antrasis Didžiosios Britani
jos karalienės ir Edinburgo 
hercogo sūnus vieši siekdamas 
patvirtinti Didžiosios Britani
jos paramą Lietuvai ir įvai-

Nuotr.: Yorko herrng.is princas Ailnvv t.imsiu kostiumui Antakalnio k; 
Lietuvos nepriklausomybe, padėjo gėlių vainiką Princo dešinėje eina Didž 
voje Thomas Macą n 

ipinese. pn<> p.-iiuinklo žuvus.'-
iosioa Britanijos ambasadorius 

T1S 117. 

Lietu-
• Elta i 

rioms jos gyvenimo sritims. 
Jo vizito programoje taip pat 
yra apsilankymas Valstybės 
institucijų kalbu centre, Geno
cido aukų muziejuje ir pri
ėmimas, skirtas balandžio mė
nesį pradėtiems pirmiesiems 
kompanijos „British Airvy-ays" 
skrydžiams į Lietuvą. 

Pavakare jis susitiks su 
Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, su kuriuo vaka
rieniaus „Stiklių' restorane. 

Po nakvynės ..Radisson SAS 
Astorija" viešbutyje Vilniuje 
garbingasis svečias trečiadie
nio rytą turi susitikti su prezi
dentu Valdu Adamkumi ir 
lėktuvu išskris į Kauną. 

Lietuvos istorijoje tai — pir
masis Didžiosios Britanijos 
karališkosios šeimos nario vi
zitas. 

Yorko hercogo dviejų dienų 
viešnage Vilniuje ir Kaune 
baigsis jo keliom- po visas tris 
Baltijos valstybes. Ši kelionė 
siejama su šiemet minimu 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybe s 80-mečiu. 

Vidurinįjį karalienės Eliza-
beth II ir princo Philip sūnų 
vizito dienomis lydi asmeninis 
sekretorius, jo padėjėja, atsto
vas spaudai, ginklanešys, du 
policininkai ir valetas — 
padėjėjas, kuris rūpinasi prin
co garderobu, maitinimu, kai 
kuriais kitais asmeniniais 
reikalais. 

trečdaliu ar net daugiau, ant 
radienį pranešė Sveikatos ap
saugos viceministre Danguolė 
Jankauskienė. 

Viceministre spaudos konfe
rencijoje teigė, kad sveikatos 
priežiūros įkainiai didinami, 
panaudojant ligonių kasos pi
nigus bei sveikatos apsaugos 
draudimo rezervą. 

Pernai iš gyventojų pajamų 
mokesčio ligonių kasoje su
kaupta 73 mln. litų. 

Sveikatos priežiūros pas
laugų kainos paskirstytos, at
sižvelgiant į tas sveikatos sri
tis, kurios yra strategiškai 
svarbios ir kenčia dėl nepa
kankamo finansavimo, teigė 
viceministre. 

Pirminei arba asmens svei
katos priežiūrai įkainiai pa
didinami 30 proc. 

Brangiausiai — 77.2 Lt. per 
metus — įvertinta vaiko iki 5-
rių metų pirminė sveikatos 
priežiūra bendrosios praktikos 
grandyje. Pediatro paslaugos 
kaina padidinta vidutiniškai 
60.6 proc. iki 57.81 litų. 

Ligoninėse paslaugų kainos 
labiausiai padidės akušerijoje 
ir ginekologijoje — iki 595 litų 
arba beveik 30 proc. norma
laus gimdymo atveju. Naujagi
mių patologijoje kainos išauga 
dukart — iki 1,320 litų. Ne
išnešiotų naujagimių reanima
cijos paslaugos įvertintos net 
4.560 litų arba 82 proc. bran
giau nei anksčiau. 

Bendrosios praktikos dan
tisto metinės asmens priežiū
ros pagrindinės kainos padi
dintos iki 20 litų. 

Pasak viceministrės D. Jan
kauskienės, kai kuriose svei
katos priežiūros srityse pas
laugų kainos yra sumažintos. 

nori laisvosios 
su Rusija 
stilės produkcija į ją veržiasi 
Europos Sąjungos valstybes, o 
ta produkcija dažnai būna 
pagaminta Lietuvoje. 

Užsienio reikalų vicemi
nistras Algimantas Rimkūnas 
sake, kad dabar Lietuvos apy
varta su Rusija sudaro 34 
proc. užsienio prekybos apy
vartos. 

Dėl laisvosios prekybos su
tarties pasirašymo su Rusija 
balandį jau įvyko konsultaci
jos su ES komisija Briuselyje. 
„Nors ES su Rusija turi part
nerystes sutartį, pagal kurią 
numatoma su šia šalimi suda
ryti laisvąją prekybos zoną, 
kol kas konstatuota, jog toks 
sprendimas dar nepribrendo", 
sakė viceministras. 

LPK prezidento Bronislovo 
Lubio nuomone, pavyzdys, 
kaip labai agresyviai patekti j 
Rusijos rinką bei nepažeisti 
ES reikalavimų, gali būti Len
kija. Jis pabrėžė eksporto 
svarbą į kaimynines valstybes 
— Lenkiją bei Baltarusiją. 
„Varšuvoje konfederacija gale-
tų atidaryti prekybos atstovy
bę. Jos veiklai pirmaisiais 
metais pakaktų 200,000 JAV 
dolerių", mano B. Lubys. 

LAL ir „Lufthansa" 
„nervų karas" tęsiasi 

Vilnius , birželio 1 d. (BNS) 
— Lietuvos ir Vokietijos civi
linės aviacijos administracijos 
iki birželio 2 dienos pratęsė 
leidimus skrydžiams oro ben
drovėms „Lufhansa" ir „Lie
tuvos avialinijos". 

Ankstesnių leidimų galioji
mas pasibaigė gegužės 29 
dieną. Buvo tikėtas, kad iki 
tol šalys išspręs konfliktą. 

LAL komercijos departa
mento direktorius Romualdas 
Gėgžnas sakė. kad nė į vieną 
Lietuvos civilinės administra
cijos argumentą Vokietijos pu
sė neatsakė, todėl toliau lau
kiama, ką ji pasakys. 

Iki antradienio vakaro tebe-
galiojo žiemos tvrakaraštis — 
LAL, kaip ir iki šiol, iš Vil
niaus į Frankfurtą prie Maino 

skraido 5, o „Lufthansa"' — 7 
kartus per savaitę. LAL, be to, 
dar 7 kartus skraido į Ber
lyną. 

„Lufthansa" skrydžių į 
Frankfurtą skaičių nori padi
dinti iki 10, o LAL — iki 7. 
Tačiau susitarti dėl papil
domų skrydžių šalims niekaip 
nepavyksta. Vokietija siūlė 
sumažinti leidimų skaičių 
LAL skrydžiams iš Vilniaus į 
Berlyną, tačiau Lietuvos civi
linės administracijos nuomo
ne, tai pažeistų tarpvalstybinę 
oro susisiekimo sutart į . 

Lietuvos pareigūnų vertini
mu, Vokietijos civilinės aviaci
jos administracija daro spau
dimą Lietuvai, norėdama gau
ti daugiau leidimų skraidyti į 
Vilnių. 

Buvusiam sovietų aktyvistui 
Lietuvoje pareikšti kaltinimai 

Vilnius, gegužės 29 d. 
(BNS) — Kaišiadorių rajono 
apylinkės prokuratūra ketvir
tadienį pareiškė kaltinimą dėl 
lietuvių tautos genocido 77-
erių metų Agofonui Surininui. 

J i s kaltinamas trijų šeimų 
deportavimu iš Lietuvos į So
vietų Sąjungą, taip pat žiau
riu moters kankinimu per tar
dymą. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
rašo, kad A. Surininas 1949-
1951 metais į Sovietų Sąjungą 
deportavo Morkūnų. Zuzevičių 
ir Koklevičių šeimas. įskaitant 
1.5 mėnesio mergaitę. 

* Social inės apsaugos ir 
darbo ministerija siūlo pir
mojo arba antrojo laipsnio val
stybines pensijas visų pirma 
skirti asmenims, apdovano
tiems Vytauto Didžiojo ordinu. 
Vyčio Kryžiaus ordinu ir Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordinu. Valstybinių 
pensijų įstatymas numato, 
kad per metus negali būti pas
kirta daugiau kaip 15 pirmojo 
ir 45 antrojo laipsnio valstybi
nių pensijų. Jstatyme yra nu
rodyta ir kas turi teisę gauti 
valstybinę pensiją — Lietuvos 
piliečiai, ypač nusipelnę savo 
kraštui . IOM 

Pasak dienraščio, kai kurie 
tremtiniai iki šiol yra gyvi ir 
jau davė parodymus. Doku
mentais įrodyta ir tai, kad 
kaltinamasis buvo Kruonyje 
veikusio vadinamųjų liaudies 
gynėjų būrio skyriaus vadas. 

Medikų išvadose teigiama, 
kad dėl sveikatos būklės su 
Elektrėnuose gyvenančiu A. 
Surininu negalima atlikti jo
kių tardymo veiksmų, tad kai
tinimas pareikštas j a m neda
lyvaujant, tai padaryt i leidžia 
pernai Seimo pr i imtas įstaty
mas. 

Iki šiol Lietuvoje yra nuteis
ti trys vadinamieji liaudies gy
nėjai už šeimos išžudymą po
kario metais. įkalinimo nuo
sprendis paskelbtas pernai, 
tačiau jis neįvykdytas dėl se
nyvo nuteistųjų amžiaus ir del 
prastos sveikatos. Vienas nu
teistųjų preceso metu mirė. 

KALENDORIUS" 
Birželio I d : šv Karolis 

Luanga ir jo draugai . Karolis, 
Klotilda. Oliva. Tavtkantas , 
Develta. 1988 m. susikūrė Lie
tuvos Persitvarkymo Sąiudis. 

Birželio 4 d.: Vincentas. 
Biržis. Dausprungas. Deime
na. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. birželio 3 d. 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

P A S K U T I N I S Ž O D I S A. A. VLADUI BACEVIČIUI 
(1916.11.3 - 1998.5.16) 

Skir iu Tau savo žodį paskutinį 
su puokštėmis gėlių, vainikais, maldomis. 
Kars t an dedu Tau ilgesį tėvynes 
ir g in taro šalies t rapias viltis. 

Su Tavimi dalis tautos numiršta, 
nors eina gentkartės naujais keliais, 
t ač iau per liūdesį, kaip rudenio migla, taip juodą, tirštą. 
a ts iver ia spraga, kurią tu palikai. 

Supils im naują svetimoj žemelėj kapą. 
aplieję ašarom, palaiminę malda. 
Ir ta ip likimas užvertė Tavosios knygos lapą. 
nors liko nebaigtų darbų dirva. 

Sudie . J a u toks graudus žmogaus likimas: 
kas gimė. tas turės ir mirti, 
bet Tavo, Vladai, žemėje buvimas 
tėvynės labui, mūsų džiaugsmui buvo skirtas. 

Kada nakt ies danguj suspindi žvaigždės šviesios 
ir paukščiai grįžta į lizdus, 
žinosime, kad amžinai ilsėsi, 
palikęs žemės skausmą ir vargus, 

nes įplaukei į amžinybės uostą, 
nuleidęs amžiams varganas bures, 
o mes, našlaičiai, galim pasiguosti, 
kad tam uostan atplauksime ir mes. 

v.s. Aurel i ja M. Ba laša i t i enė 

T a u t i n i ų stovyklų paš te bes idarbuojant į matydavome v.s. Vladą Bace
vičių. Tokį jį visados a t s imins ime . 

SUTELK MUS, VIEŠPATIE, 
BŪRIN... 

Ankstų 1998 metų gegužės 
16-tos rytą, savo žemišką ke
lionę Clevelande užbaigė v.s. 
Vladas Bacevičius. 

J i s buvo skautas . Skautas 
pačia giliausia to žodžio pras
me, nes skautiškosios verty
bės lėmė visus jo gyvenimo 
veiksmus. Šitaip organizacijos 
siekius suprasti ir vykdyti rei
kia t ikra i jais iki pačių sielos 
gelmių tikėti. 

Vladas Bacevičius buvo ti
kintis, doras ir sąžiningas 
žmogus. Kad j is . gimęs netur
tingoje šeimoje, tokiu žmogum 
išaugo. Vladas priskyrė dviem 
savo didžiojom meilėm: savo 
motinai, kuri j am visada buvo 
šventa. Kas galėtų užmiršti, 
kai po dešimtmečių nesimaty
mo, Vladas sutiko jo aplankyti 
a tskr idusią savo motiną Cle-
velando aerodrome ir suklu
pęs an t kelių bučiavo jos ran
kas . O namuose, lyg meilės 
himne, viešnios lauke gėlių 
vainikais papuoštos durys ir 
kėdė. 

Antroji jo meile buvo skau-
tybė. kurią j is atrado savo vai
kystėje ir kuriai liko ištikimas 
visą savo gyvenimą. Skautybe 
atvėrė jam tas žmogiškąsias 
vertybes, del kurių yra verta 
gyventi, aukotis ir dirbti: Die
vą. Tėvynę ir Artimą. 

Dievą Vladas tikėjo ir išpa
žino, labai sąžiningai atlikda
mas visas katalikui deramas 
pareigas. Ir ne tik pats išpa
žino, bet ir iš kitų to paties 
gan griežtai reikalavo. Ir jeigu 
kas nors nenorėdavo to daryti 
a rba nelaikė, kad tikėjimas 
gyvenime yra labai svarbus. 
r-žgalėdavo tokio galvojimo su

prasti ar jį pateisinti. Ir tos 
nuomonės neslėpė. 

Dievui brolis Vladas tarnavo 
besąlyginiai tarnaudamas Ar
timui. O jo artimas jam buvo 
kiekvienas žmogus. Tai čia ir 
atveriame didžiąją Vlado Ba
cevičiaus -gerųjų darbelių 
skrynią, kuri — atrodo, dugno 
neturėjo. Reikėdavo .tik jį pa
sišaukti, nesvarbu koks bebū
tų reikalas, ir jis visada atei
davo nusiteikęs padėti, pada
ryti, nuvežti, parvežti, nuda
žyti, sukalti, nupjauti, nupirk
ti, paaukoti, dovanoti, nufoto
grafuoti ir taip be galo... 

Lietuva broliui Vladui buvo 
relikvija, kurią jis nešiojo gi
liai savo širdyje. Lietuvių kal
ba — neliečiama vertybė. Išti
kimybe lietuviškumui — ne
diskutuotina pareiga kiekvie
nam lietuviui. Todėl pergyven
davo, kai matydavo, kad kar
tais lietuviais gimę žmonės šią 
vertybę lengvabūdiškai atme
ta. 

Savo pareigą ir meilę Tė
vynei brolis Vladas išsakė 
įvairiais būdais — materialine 
parama saviesiems ir pagal
bos reikalingiems nepažįsta
miems, tūkstančiais laiškų, o 
laisvės dienoms atėjus — 
siuntoms knygų ir kitų leidi
nių Lietuvos bibliotekoms, 
muziejams. Ilgus metus akty
viai dalyvavo Lietuvių Ben
druomenes veikloje, padėjo 
BALFui ir kitoms organizaci
joms. Bet turbūt didžiausias jo 
įnašas šioje srityje — tai tie 
tūkstančiai nuotraukų, kurios 
per penkis dešimtmečius sura
šė akivaizdinę išeivijos veiklos 
istoriją. Vien Dievo Motinos 

„Aušros Vartų7„Kernaves" t un to jaunosios vadoves, už pavyzdingą vadovavimą draugovėms, tun to sueigoje 
buvo apdovanotos gėlėmis I.š k.: ..Saulučių" dr-veMiraugininke vsIJu ly te Plačaite, „Dubysos" dr-ves d raug i 
n inke vsl Onutė Utz i r „Gražinos" dr-vės draugininke vsl Elyte Žukauskaitė. 

Nuolatinės Pagalbos parapijos 
bibliotekos lentynose randame 
daugiau negu 20 storų, sunkių 
fotografijų albumų — tai be
veik vien Vlado Bacevičiaus 
nuotraukos, dokumentuojan
čios visą lietuvišką religinę, 
kultūrinę ir organizacinę veik
lą šioje parapijoje nuo 1974 
metų. Žiūrint į tas nuotrau
kas, kaip rožinio karolėliai 
slenka per pirštus visi mūsų 
darbai, visos mūsų svajonės, 
visi mūsų pasiekimai, š t a i 
brolio Vlado dovana, štai jo, to 
„dvasingojo vargdienio" didy
sis palikimas. 

Tylų, žydinčios gegužės an
tradienio vakarą, į Jakubaus
kų laidotuvių koplyčią plaukė 
žmonių minia. Jie atėjo atsis
veikinti su žmogum, kuris ko
kiu nors būdu savo gyvenimo 
tarnyba palietė jų gyvenimą. 
Juos sutiko ir jų laukė Cleve-
lando skautija — brolio Vlado 
šeima. 

Giesmės, kun. Gedimino Ki-
jausko, SJ, žodis ir maldos 
Ateit ies" klubo, Lietuvių Ben
druomenės, Pensininkų klubo, 
Lietuvių Skautų sąjungos Pir-
mijos. Brolijos ir Seserijos va
dovų ir Clevelando skautijos 
atsisveikinimo žodžiai... Dide
liame rate skautiškoji vakaro 
malda „Sutelk mus, Viešpatie, 
būrin" ir „Ateina naktis". Tai 
Clevelando paskutinis Sudiev 
garbingai gyvenusiam kuk
liam lietuviui, o mūsų broliui 
Vladui Bacevičiui. 

Trečiadienio rytą Dievo Mo
tinos šventovėje laidotuvių 
Prisikėlimo Mišios, dar kartą 
visų giedama skautiškoji gies
mė ir po to kelionė į Visų Sielų 
kapines. Ten po religinių apei
gų, skautams ir skautėms už-
bėrus ant karsto po žiupsnelį 
Lietuvos žemės, gėlėmis ap
klotas, aidint „Marija, Marija" 
giesmei, a.a. brolis Vladas 
padėjo paskutinį savo že
miškos kelionės ženklą ir išėjo 
Namo. 

Liūdime, nes netekome 
draugo, brolio, bendradarbio... 
Nes nors ir žinome savo 
žmogišką likimą, nelengva 
mums kartais jį priimti. Ta
čiau per šias kelias dienas 
Clevelando skautija ir visa 
visuomenė buvome liudinin
kai, kad tikrai prasmingai 
išgyventas žmogaus gyveni-

TUNTO SUEIGOJE 
SVEIKINOM MAMYTES 

Atsisveikinime su a. a. v.s. Vladu 
Bacevičium kalba v.s. fil. Nijolė 
Kersnauskaite. 

, .Aušros Vartų7„Kernavės" 
tunto sueiga sekmadienį, ba
landžio 26 d. vyko Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Sueiga 
buvo skirta pagerbti mamytes 
ir močiutes artėjančios Moti
nos dienos proga. 

Keturioms sesėms perskai
čius Motinos dienai skirtas ei
lutes, tunto adjutante ps. Vida 
Brazaitytė;' pranešė atžygiuo
jant seses. Dainuodamos 
„Laužai liepsnoja vakaruos", 
tvirtu žingsniu įžygiavusios, 
darniomisįp-etomis išsirikiavo 
tunto sesėfc'.— nuo jauniausių 
liepsnelių >\ iki vyr. skaučių, 
Dviem sėsems perskaičius 
eiles v i s s^pusų motinai — 
Švč. M. Marijai, vienetų rapor
tais buvcr* į radė ta oficialioji 
sueigos dilis. Entuziastingai 
nuskambėjo tunto ir „Saulu
čių", „Dubjsos" „Liepsnelių", 
„Mirgos", „Aušrinės" ir „Gra
žinos" draugovių šūkiai. 

Perskaičius tunto įsakymus, 
jaunesniųjų skaučių įžodį da
vė Ingrida irrimakaitė. Už pa
vyzdingą sEautavimą į paskil-
tininkės laįpsnį buvo pakeltos 
„Gražinos"*draugovės prityru
sios skautes Rima Griauzdytė 
ir Eglė Milavickaitė. 

LSS įsakymas skelbė, kad 
si. Stefutė Utz atliko visus 
„Gintaro" vadovių mokyklos 
darbus ir turi teisę dėvėti 
„Gintaro" ženklą.Vėliavos žy
meniu apdovanotos vyresnės 
skautės: si. Nina Padalino, si. 
Indrė Žukauskaitė, si. Stefutė 
Utz, si. Alytė Stankevičiūtė, 
si. Birutė Jurjonaitė, ir si. Bi-

LIŪDIME 

Netekę v.s. Vlado Bace
vičiaus, nuoširdaus Lietuviš
kosios Skautybės fondo bičiu
lio, dosnaus rėmėjo bei ilga
mečio jo atstovo Clevelande, 
liūdime. 

Lietuviškosios Skautybės 
fondo valdyba 

mas užburia ir vilioja, pagau
na ir veda. Brolis Vladas buvo 
kuklus žmogus, neturėjo me
džiaginių turtų ir jais visiškai 
nesidomėjo, viešai nekalbėjo, 
niekad neužėmė aukštų pa
reigų, sėdėdavo kur nors kam
pelyje, net ir šventovėje. Jis 
tik skubėjo. Visą gyvenimą 
skubėjo. Skubėjo tarnauti; o 
tarnauti negalime be meilės. 
Vladas mylėjo, ir todėl laimė
jo. Anksti vaikystėje jį pavilio
jo trys didžiosios saulės: Die
vas, Tėvynė ir Artimas. Ir į 
tas tris saules jis visą savo 
gyvenimą skubėjo. Kokia 
nuostabi buvo ta kelionė! 

Skautybe paviliojo ir mus, 
sese, broli. Tik mokėkime my
lėti, nes ir mes esame pa
šaukti ton nuostabion ke
lionėn! 

v.s. Nijolė Kersnauska i te 

rutė Ankutė. Pažangumo žy
meniu apdovanotos: .Aušr i 
nės" draugovės prityrusios 
skautės — Rasa Milo, Audra 
Adomėnaitė, Nyka Aukštuo
lytė, Inga Janušaitė , Aurelia 
Končiūtė, Aura Platakytė, 
Audra Rupinskaitė, Viktorija 
Trakytė ir „Gražinos" drau
govės prityrusios skautes — 
Aušra Brooks, Laura Dainytė, 
Natalija Padalino, Natalija 
Plenytė ir Adelė Ročytė. Iškil
mingoji dalis buvo baigta vė
liavų išnešimu. 

Skautei perskaičius Moti
nos dienai gražiai pri taikytas 
mintis, vyr. skautei Elytei Žu
kauskaitei vadovaujant, buvo 
tęsiama programa, kurioje 
ypač pažymėtinas paukštyčių 
padeklamuotas eilėraštukas ir 
„Pasėjau dobilą" dainavimas 
visoms sesėms pritariant. 

Tuntininkė s. fil. Laima Ru-
pinskienė pakvietė savo pirm-
takūnę buv. tuntininkę s.fil. 
Dalią Trakienę įteikti ordiną 
Už Nuopelnus su rėmėjo kas
pinu ilgamečiui tunto darbuo
se ir Kaziuko mugių talkinin
kui Broniui Dainiui. „Mirgos" 
draugovės draugininke ps. 
Kristina Likanderytė „Ačiū" 
ženklelį įteikė V. Bužėnienei 
už talką draugovės veiklai. 
Vyr. skautėms Julytei Plačai-
tei, Onutei Utz ir Elytei 
Žukauskaitei, nuo pat j aunų 
dienų pavyzdingai ir pareigin
gai pasireiškusioms tunto 
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STOVYKLOS 

Biržel io 13 d. Dainavos 
stovyklavietėje prasidės Det
roito skautų ir skaučių stovyk
la. 

Liepos 11-18 d. — Čikagos 
tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI. 

Liepos 17-27 d. — Tautinė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone. 

Rugpjūč io 2-8 d. — vienos 
savaitės stovykla „Romuvoje" 
jaunesniems skautams,-ėms ir 
vyresniems, kurie negalės 
vykti į Tautinę stovyklą Pax-
ton.MA. 

Rugpjūč io 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Paxton, MA. 

veikloje, tuntininkė padėkojo 
ir apdovanojo gėlėmis. Po to 
visos sesės su gėlytėmis ėjo 
padėkoti savo mamytėms ir 
močiutėms, jas pasveikinti 
Motinos dienos proga. 

Baigiant sueigą, visi daly
viai sustojo ra tu tradicinei 
.Ateina naktis" giesmei. Po 
sueigos visi buvo pakviesti pa
sivaišinti V. Bužėnienės ir I. 
Luneckienės paruoštomis vai
šėmis. 

Sesė A l d o n a R a u c h i e n ė 

BROLIO ANTANO SAULAIČIO 
IŠLEISTUVĖS 

Prieš 29 metus Jaun imo 
centro sodelyje gausiai susi
rinkome švęsti ypatingą šven
tę — naujai įšventinto kunigo 
Antano Saulaičio primicijas. 
Lauke švietė saulė, giedojo 
jaunimas, virtuvėje darbavosi 
šeimininkės, visus atsilankiu
sius vaišindamos kava ir ska
niais pyragais. Visi nuošir
džiai džiaugėmės savo tarpe 
sulaukę dar vieno ypatingo 
jėzuito. 

Per tuos 29-rius metus kun. 
Saulaitis darbavosi pasaulio 
lietuvių tarpe. Jis sutuokė sa
vo draugus, krikštijo jų vai
kus, lankė ligonius, laidojo mi
rusius. Vėl laimino kitos kar
tos jaunas poras, vėl krikštijo 
jų kūdikius. Nepaisant kaip 
buvo užsiėmęs, kokias svar
bias pareigas vykdė, mūsų 
visų brolis kun. Antanas ras
davo laiko mums visiems pa
dėti. J is visada buvo t ikras 
Kristaus kunigas — svarbi 
Amerikos lietuvių dalis. 

Gimęs skautiškoje šeimoje, 
jis niekad nepamiršo savo 
skautiškų šaknų. Stovyklose, 
kuriose dalyvaudavo brolis tė
vas Antanas Saulaitis, visada 
būdavo šviesiau ir smagiau. 
Skautiškam jaunimui lieka 

neužmirštama jo lauko virtu
vė, žolelių vaistai, dangaus 
žvaigždynai. Visiems jį sutiku
siems didžiausią įspūdį palie
ka jo tolerancija ir nuolatinis 
optimizmas. 

Kun. Antanas Saulaitis bu
vo paskirtas provincijolu Pa
baltijo valstybių jėzuitams. 
Nors dabar nuolatinai gyvena 
Lietuvoje, kun. Antanas Sau
laitis mus dažnai aplanko. Šia 
proga, š.m. birželio 21 d., sek
madienį, Jaunimo centre ruo
šiamas kun. Antano Saulaičio 
pagerbimas — išleistuvės. Tą 
dieną — 10 vai. ryto Jaunimo 
centro sodelyje bus šv. Mišios, 
o 1 vai. p.p. Jaunimo centro 
didž. salėje vyks programa ir 
pietūs. Visi kviečiami daly
vauti. Pietuose norintieji daly
vauti prašomi iš anksto pra
nešti Grasildai Reinytei, tel. 
708-352-3405 (nuo 10 vai. r. 
iki 9 vai. vak.). 

Visus skautus ir skautes 
kviečiame prisidėti prie brolio 
kun. Antano Saulaičio šven
tės. Parodykime jam, kad ver
tiname jo darbą. Jis visada 
rasdavo laiko mums. Būtinai 
raskime laiko jam. Tarkime 
jam skautišką ačiū! 

S e s ė R a m u n ė 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tat 773-585-7756 
Vstondos pagal susitanmą 

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St , Elmhurst, IL 60126 

630-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

VaKarais ir savaitgaliais tel. 706-834-1120 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKILj LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ava.. Surte 310 

NapervHle. IL 60563 
Tel. (630) 527-0080 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1, Surte 3 C 

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

DR.LPETRBKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nufcjįpjįfjm Ave. 

Tel. (706) 5954SK 
Valandos pagal susitarimą 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hickory H H , IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimu (kalbėti angliškai) 
Tel. 708422-8260 

DR V J. VASAITIENĖ 
DANTLĮ GYDYTOJA 

4817 W. 8 3 S t , Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

3900 W. 95 St Ta i 706422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmed. 3v.p.p.-7v.v.. antr. 12:30-3v.p.p. 
trac uMeryta. katvM. 1-3v p p. 
panktad. ir sestad 9v.r.-12v.p.p. 

NUOLESTANKEViaOTE, M.D. 
Board Certrfied, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croaa Profaaatonaj PavMon 

3 ".South 
UtHienlen Pkna Ct at Caftomla Ave. 

Chicago, IL 80629 
Tat 773471-7879 

RUTH JŪRATĖ NESAVAS-
BARSKY. M.D. 

Bvtky Dtmmologki* Anocirtm 
Dermatologijos ligų. odos vėžio 

specialybe 
Kosmetine chirurgija 

• Raukšles • Saules dėmes 

120 Oek Brook Center Mali #318 
Oak Brook, IL 60523 
Tai 630-571-2630 
Katoame lietuviškai 



ninės valios vaidmenį istori
joje kalbėjo parlamentaras 
Mečys Laurinkus. Jo įsitikini
mu, „pagrindinis istorinis Są
jūdžio nuopelnas yra tas, kad 
jis sutrukdė Lietuvai tapti vie
na iš NVS valstybių". 

Apie nekompromisinę kon
frontaciją su sovietų valdžia 
kalbėjo Lietuvos lygos vado
vas Antanas Terleckas. „Ko
dėl buvome ir tebeesame 'ek
stremistai': todėl, kad iš kon-
clagerių grįžome žili, bet jauni 
ir drąsūs", sakė jis. Antanas 
Terleckas priminė reikšmin
gą išlaisvinimo istorijos faktą 
— 1979-aisiais keturiasdešimt 
penkių pabaltijiečių pasira
šytą memorandumą kuriame 
buvo reikalaujama viešai pas
kelbti Molotovo-Ribbentropo 
paktą ir slaptuosius protoko
lus bei pripažinti juos negalio
jančiais. Antano Terlecko įsiti
kinimu, „šis dokumentas isto

rikų iki šiol neįvertintas, o 
politikų — nemėgstamas už 
drąsą". 

Lietuvos laisvės lygos vado
vas apgailestavo, kad nepavy
ko įtikinti „tautos ir istorikų, 
kad LKP 'dainuojančios revo
liucijos' metu suvaidino tik 
neigiamą vaidmenį". Konfe
rencija „Lietuvos Sąjūdis ir 
valstybės idealų įgyvendini
mas" yra pirmųjų 1989 metų 
birželio 3-iąją įkurto Sąjūdžio 
dešimtmečio paminėjimo ren
ginių. (Elta) 

* Te i sės b i u r a s pr ie Euro
pos r e i k a l u ministerijos bus 
pertvarkytas į Europos teises 
departamentą prie vyriau
sybės. Departamentas derins 
rengiamus teisės aktus, kad 
jie atitiktų Europos Sąjungos 
reikalavimus, teiks vyriausy
bei ir ministerijoms pagalbą 
rengiant įstatymų projektus. 

Pirmasis Molotovo-Ribbentropo sandėrio paminėjimas-demonstracija Vilniuje 1988.08.23 d. 

MOKSLINĖ KONFERENCIJA 
SĄJŪDŽIO TEMOMIS 

Gegužes 27 d. Lietuvos isto
rijos institute prasidėjo Sąjū
džio 10-mečiui skirta dviejų 
dienų mokslinė konferencija 
„Lietuvos Sąjūdis ir valstybės 
atkūrimo idealų įgyvendini
mas". Sį forumą organizavo 
Lietuvos istorijos institutas ir 
Mokslų akademijos Moksli
ninkų rūmai. 

Istorinėje mokslinėje konfe
rencijoje pranešimus skaito is
torikai, kitų sričių mokslinin
kai, politikai, visuomenės vei
kėjai, konferencijos darbe da
lyvauja didelė dalis Sąjūdžio 
iniciatyvines grupės narių. 

Pirmosios konferencijos die

nos bendroji tema — „Tautos 
lūkesčių raiška", antrosios — 
„Valstybės atkūrimo prielai
dos". 

Apie Sąjūdžio taktikos evo
liuciją konferencijoje kalbėjo 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Jis priminė, jog 
Sąjūdis susiformavo iš atskirų 
— ekologinių, tautos kultūros 
išsaugojimo, kitų — judėjimų, 
visuomenės iniciatyvų. Sąjūdį 
V. Landsbergis trumpai api
būdino kaip permainų stū
moklį. Primindamas kai ku
rias išsilaisvinimo taktikos 
ypatybes. Seimo pirmininkas 
sakė, kad „Sąjūdis veikė lyg ir 

leistinumo ribose, tačiau nuo
lat jas peržengdamas, nuolat 
plėsdamas leistinumo ir lais
vės erdvę". Tokia taktika, pa
sak prelegento, padėjo Sąjū
džiui išvengti sutriuškinimo ir 
nuolat stiprėti. V. Landsber
gis, be kito ko, pabrėžė, jog 
vienas principinių Sąjūdžio 
taktikos dalykų — nepriklau
somybė, kaip kelias į demok
ratiją. 

Vieną pirmųjų konferencijos 
pranešimų „Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronika — atgimi
mo vilties žadintoja" skaitė 
vyskupas Jonas Boruta. Stag
nacijos metus apibūdinęs disi
dento kunigo Juozo Zdobskio 
žodžiais, jog sovietų valdžia 
leido gyventi, bet draudė kvė
puoti, vyskupas pabrėžė, jog 
du reikšmingi pasipriešinimo 
veiksniai buvo pogrindinė 
„Kronika", informavusi pa
saulio katalikus apie tikrąją 
padėtį Lietuvoje, ir pogrindine 
kunigų seminarija, leidusi at
sispirti KGB šantažui. 

Apie asmenybių ir visuome- Su trispalve , laisvų, nepriklausom;) tėvynes ateit)' Niiotr. (i. Zdančiaus 

Danutė Bindokienė 

Šviesus mūsų tautos 
istorijos taškas 

Apie Sąjud/.io reikšmę Lietuvai gegužės 30 d. vykusiame Sąjūdžio dešimt 
metu sukakties paminėjime kalbėjo Seimo pirm. V. Landsbergis. 

Svečiai iš Marijampolės Vilniaus Koncertų ir sporto rūmuose gegužės 30 d. Sąjūdžio dešimtmečiui paminėti 
skirtoje šventėje. Nuotr. Eltos 

Dešimt metų dar ne
galėtume vadinti istorija — 
per arti, per lengvai prisime
nama. Istorijos vardas — kaip 
ypatingų studijų užbaigimo 
diplomas — suteikiamas po 
laiko slinkties egzaminų išlai
kymo, kai išlieka tik svarbieji 
įvykiai ir faktai. 

Vis tik įvykiui, kuris lygiai 
prieš dešimt metų — 1988 m. 
birželio 3 dieną — vilties šur
muliu supurtė lietuvių tautą, 
verta padaryti išimtį ir pir
mąjį sukakties dešimtmetį mi
nėti su at i t inkama pagarba. 
Tą dieną Lietuvoje, Vilniuje, 
gimė Sąjūdis. 

Dar ir šiandien, po de
šimties metų, daugeliui (.ypač 
užsieniuose gyvenančių lietu
vių) neaišku, kaip anuomet 
tautos dalis drįso žengti tokį 
lemtingą žingsnį laisvės ir ne
priklausomybės link. Tačiau 
mes buvome to žingsnio liudi
ninkai, mes žinome, kur jis 
Lietuvą ilganiui nuvedė, nors 
anuomet, 1988 metais, Sąjū
džio gimimą stebėjome su 
baime. Juk tai reiškė, kad lie
tuvių tauta drįso okupantui 
viešai sušukti: „Gana!" 

Apie Sąjūdžio ištakas labai 
vaizdžiai pasisako jo vadas 
Vytautas Landsbergis savo 
knygoje „Lūžis" (Vilnius, 
„Vaga", 1997 m.): „Kaip, kur, 
kada prasidėjo Sąjūdis? Jis at
rodė, kaip upė, kuri išteka iš 
nežinia kur. Kartais upeliu
kas išteka iš pelkės miške, 
kartais iš verdančio smėlio 
šaltinio. Paskui susilieja dau
giau ir daugiau upelių, randa
si tai, ką galima pavadinti 
upe, ir ji jau turi savo vardą. 
Sunkoka išsiaiškinti, kuris iš 
upelių buvo pats svarbiausias, 
nuo kur jau prasideda upė ir 
taikytinas pavadinimas. ... Be 
abejo, Sąjūdis atsirado visuo
menės susirinkimo sprendimu 
1988 m. birželio 3 d., tačiau 
egzistavo jau anksčiau. Tą 
dieną jis įgavo bendrą organi
zacinę formą, sujungusią ki
tas formas..." 

V. Landsbergis, vystydamas 
Sąjūdžio pradžios mintį, jos 
ištakų ieško visuose Lietuvos 
rezistenciniuose judėjimuose, 
pradedant net 1940 m., užsi
menant po Antrojo pasaulinio 
karo bent dešimtmetį buvusį 
organizuotą pasipriešinimą 
okupantui (viena svarbiausių 
partizanų organizacijų buvo 
pasivadinusi Lietuvos Laisvės 
kovos sąjūdžiu). 

Tačiau abejonės nėra. ir ne
gali būti, kokį svarbų vaid
menį lietuvių tautos atgimi
mui ir išsilaisvinimui turėjo 
1988 m. birželio 3 d. gimęs 
Sąjūdis. Mes tebeprisimena

me, kad amerikiečiai žurna
listai ir politikai, pradžioje 
turėję daug vargo su Vytauto 
Landsbergio pavardes ir Są
jūdžio vardo tarimu, netru
kus tuos žodžius linksniavo 
nuolatos ir nei viena žinių lai
da, nei vienas svarbesnis šio 
kraš to la ikrašt is neapsieidavo 
(vykių Lietuvoje paminėjimo. 
Ypač pasaulį stebino tautos 
vienybė ir tai , kad Lietuva, 
pusšimtį metų laikyta už ge
ležinės uždangos, sugebėjo to
ta l i tar inio režimo sistemoje 
išs iaugint i tokius pa t r io tus , 
kokie vadovavo Sąjūdžiui. 
Nemažiau nuostabu buvo ir 
tai , kad pavergta lietuvių tau
ta išgirdo Atgimimo šaukl ių 
balsą, pasiryžo siekti laisvės. 

Galbūt Sąjūdis buvo vien
kar t in is , t rumpalaikis reiški
nys, sužibęs tars i meteoras 
raudonoje sovietų imperijos 
padangėje, kri tęs į pačią jos 
šerdį ir atvėręs dur is į laisvę 
ne tik savo tėvynei, bet ir ki
toms pavergtoms tau toms , ku
rios ne t rukus pasekė Lietuvos 
pavyzdžiu ir ištrūko į laisvę. 
Praėjus t a m nuostabiam dva
sinės jėgos įsisiūbavimui (argi 
tokia nuota ika gali tęstis?), 
lietuvių t a u t a grįžo į kasdie
nybę, kur i buvo ir pilka, ir 
sunki , ir labai labai skir t inga. 
Tuomet prasidėjo t ikrasis tau
tos charakter io egzaminas. 
Vieni jį išlaikė labai gerai, 
kiti pa tenkinamai , o nemaža 
dal is d a r ir š iandien negali 
pr i imti anuomet įvykusių pa
sikeit imų, tebesiilgi praeit ies, 
ka ip Maironis sakė, nori „ va
karykščio sapno ieškoti". 

Vis dėlto Lietuva laisva, ne
pa i san t pradžioje padarytų ir 
tebedaromų klaidaj?- Reikia 
t ikėt is , kad i lgaiši ur~gyven i -
m a s išsilygins, kaip nuslūgs
ta upės vaga po didelio potvy
nio. Pradžioje j i neša šiukšles, 
sukas i pavojingais verpetais , 
bet po kiek laiko vanduo nu
skaidrėja ir j ame atsispindi 
dangaus veidas. Nereikia pa
miršt i , kokią mokyklą turėjo 
išeiti Lietuvos žmonės ir kiek 
dešimtmečių toje mokykloje 
praleido. Net ir tie, kur ie 
stengėsi nepasiduoti komuniz
mo doktrinai, nejučiomis ją 
įsisavino. Kaip kitaip galė
t ume paaiškinti sugedimą, ne
pasitikėjimą, šantažą net pa
čiuose aukščiausiuose val
džios sluoksniuose? 

Kai j aus imės nusivylę ku
ria negerove, pastebėta tėvy
nėje, pris iminkime Sąjūdį — 
juk tai geriausias įrodymas, 
kad lietuvių tauta, kuomet 
r imtas re ika las iškyla, įsten
gia at l ikti tiesiog neįmano
mus darbus . 

ATOSTOGOS ŠIMONIŲ 
GIRIOJE 

VLADAS AUŠRELĖ 

ATSAKINGA UŽDUOTIS 
I š t r a u k a iš a ts iminimų knygos 

Nr.4 (Tęsinys) 
Man rodėsi, jog tai padaryti nėra sudėtinga, nes ki

toje kaimo pusėje pasalų neturėjo būti. Ant sąsiuvinio 
lapo nusibraižiau situacijos planą, pasižymėjau pasa
las ir geresnes trobas, kuriose galėjo būti apsistoję 
karininkai. Savaime aišku, jog prie jų reikėjo tikėtis 
sargybinių. Kita dieną, tuoj po vėliavos nuleidimo ce
remonijos, niekam neprasitaręs, palikau stovyklą ir 
nuėjau kaimo link. Miško pakraštyje sulaukęs tamsos, 
padariau dideli lanką ir laimingai perėjau vieškelį. Po 
to, laikydamasis pagarbaus atstumo nuo tykojančių 
pasalų, priėjau prie kaimo iš priešingos pusės. 

Naktis pasitaikė permaininga. Suplėšyti debesys 
kartas nuo karto prasiskirdavo ir menulio pjautuvas 
apšviesdavo prieblandoje skendinčius laukus. Tada aš 
sustodavau ir palaukdavau, kol dangaus šviesulys vėl 
pasislėps už debesų. Stovėdavau lyg stulpas ir akylai 
stebėdavau aplinką. Tokiu būdu laimingai pasiekiau 
man reikalingos sodybos daržą, kurio pakraščiu tiesėsi 
supuvusios tvoros liekanos. Išjos tebuvo likusi vien vi
dutinio žmogaus ūgio stulpų eilė. Už daržo ramiai 

snaudė gyvenamasis namas. Žmonės, matyt, jau mie
gojo, nes visuose languose viešpatavo tamsa. Tiesa, 
galėjo būti ir kitaip, nes tais neramiais pokario me
tais, užsidegę žiburį, dauguma gyventojų tuoj pat san
dariai užsidangstydavo langus. 

Judėjau sraigės žingsneliais, nes, mano nelaimei, 
art inantis prie trobos, debesys visiškai praskydo. Gali
ma buvo tik pasidžiaugti tuo. jog priešpilnio mėnulio 
šviesa nebuvo tokia ryški, kaip pilnaties. Tačiau pri
sėjo judėti lėčiau už vėžlį, pėda už pėdos, nuolat susto
jan t ir pastovint keliolika sekundžių, pasistūmus į 
priekį vos keliolika centimetrų. Taip elgiausi todėl, jog 
buvau gerai išstudijavęs nakties sąlygų ypatumus par
tizaninėje kovoje. Bandymais buvau nustatęs atstu
mą, iš kokio šviečiant mėnuliui normali žmogaus akis 
pajėgia atskirti paprastą stulpą nuo stovinčio kario. 
Gerai žinojau ir tą reikšmingą smulkmeną, kad nuo 
įtempto žiūrėjimo prieblandoje į vieną daiktą, pastara
sis pradeda svyruoti ir užtenka vos keliolika sekun
džių ramiai pastovėti, kad sargybinis nusiramintų. Be 
to, visiškai pasitikėjau savo fenomenaliu regėjimu ir 
buvau tikras, kad savo priešus pastebėsiu anksčiau, 
negu jie mane. Ėjau prie tikslo ramus, toks ramus, 
tarsi visa tai, kas dėjosi aplinkui, būtų buvęs tik vaikų 
žaidimas. Tiesa, pasalos gulėjo palyginti tolokai, net 
už šimto metrų, tačiau tai nereiškė, kad galima jaustis 
visiškai saugiai. Pro pat trobą, į kurią slinkau, ėjo ke
lias, kuriame kiekvieną momentą galėjo pasirodyti ru
sų kareivis. Absoliučiai nenutuokiau, kokioje troboje 

yra įsikūręs baudėjų štabas ir kaip organizuota sargy
ba kaime. 

Galimas dalykas, kad užtrukau ištisą valandą, kol 
pagaliau pasiekiau man rūpimos trobos duris. Priglu
dęs prie sienos, kurį laiką įtemptai klausiausi ir, tik 
įsitikinęs, kad viduje visiška tyla, pirštu pabeldžiau į 
lango stiklą. Į to paties lango, kurį aną sykį man nu
rodė šeimininko duktė. Išeinant aš truputėlį atsilikau 
nuo draugų ir ji man parodė, kur ir kaip pasibelsti, jei 
ko nors prireiktų. Ši tauri mergina su ašaromis akyse 
prašė mūsų priimti ją į aktyviosios rezistencijos gre
tas. Pasak jos, kovoti su okupantais esanti kiekvieno 
doro lietuvio pareiga. Kas to nedaro, to gyvenimas 
tampąs beprasmis. 

Beldimą teko pakartoti dar porą kartų. Tik po to 
priemenėje pasigirdo tylūs žingsniai ir prislopintas 
moteriškas balsas: 

— Kas čia? 
— Tai aš. Aušrelė! Tas pats. kuris prieš tris dienas 

su dviem draugais buvo apsilankęs pas jus... Ar atsi
menate? 

— Atsimenu, tik negaliu patikėti! 
Pro mažytį, rombo pavidalo langelį į mane žvelgė 

kažkieno akys. Po kiek laiko durys prasivėrė ir už jų 
pasirodė į chalatą susisupusi mergina. Ji išgąstingai 
sušnibždėjo: 

— Viešpatie! Kaip jūs čia atėjote? Kaime pilna ru
sų kareivių! 

Nespėjus ką nors atsakyti, ji sugriebė mane už 

rankos ir įtraukė į priemenę. Po to ji vėl prilipo prie 
langelio ir keletą minučių nea ts i t raukė nuo jo. Abu ty
lėjome. 

— Atrodo, kad lauke nėra nei gyvos dvasios! — 
pagaliau ištarė, lengviau atsidususi . — Einam į kam
barį. 

— Taip ir padarysime, tik pirma leiskite ir man 
šiek tiek pasižvalgyti. 

Gal porą minučių stebėjau lauką, ypač t a rpus tarp 
didelių medžių abipus vieškelio, praeinančio vos de
šimt metrų nuo namo galo. įsi t ikinau, kad pavojaus 
nėra, po to patikrinau, a r gerai užstumtas skląstis ir 
tariau manęs laukiančiai merginai: 

— Dabar aš visiškai atsiduodu jūsų valiai Apgai
lestauju, kad šituo naktiniu vizitu jus gerokai išgąs
dinau. Galite būti rami, nes manęs niekas nepaste
bėjo. Aš gerai žinau, kad jūsų kaimą yra okupavę en
kavedistai. Dienomis jie miega trijose daržinėse, o 
naktimis išeina į pasalas tykoti partizanų. Šią naktį 
po šimtą žmonių budi įsitaisę prie vieškelio kaimo ga
luose, o trečiasis būrys guli už šimto metrų nuo mūsų 
ir stebi mišką. Kai žinai, kur yra priešas, visada gali
ma jo pasisaugoti. Ar jūsų namuose nėra svetimų 
žmonių? 

— Nėra. 
Ji įvedė mane } seklyčią su aklinai uždangstytais 

langais. Prieblandoje spingsėjo prie lovos an t sienos 
kabanti žibalinė lempa su prisuktu knatu. 

(Bus daugiau) 
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Trečiojo muzikos festivalio Pažaislyje atidarymas gegužes 29 d. 
Nuotr. El tos 

PAŽAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS '98 
Jau tapo gražia tradicija 

treti metai gegužės-rugpjūčio 
mėnesiais rengti Pažaislio 
muzikos festivalius. į kuriuos 
kviečiami geriausi klasikinės 
muzikos atlikėjai iš Lietuvos 
ir užsienio. I ir II Pažaislio 
muzikos festivalyje skambėjo 
Baroko muzika. Šiemet į fes
tivalio programą įtraukti dar 
du Europos kultūros inicijuo
tos programos vystymo keliai 
— vienuolijos ir Hanzos ke
lias 'Europos kultūros vysty
mo programoje yra 11 keliųj. 
Per du mėnesius festivalyje 
numatytas 31 renginys. 

Pasak festivalio iniciato
riaus ir rengėjo Kauno filhar
monijos direktoriaus Justino 
Krepštos. norinčių dalyvauti 

festivalyje kiekvienais metais 
vis daugėja. Į festivalio prog
ramą į traukėme pačius ge
riausius muzikinius kolekty
vus, vokalistus iš Lietuvos. 

Festivalio koncertai vyks 
įvairiose Kauno bažnyčiose, 
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje, Kauno filharmoni
joje, Pašto telekomunikacijos 
ir informatikos muziejaus kie
melyje. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio vienuolyne, Šv. 
Jurgio bažnyčioje — Pran
ciškonų vienuolyne, Pažaislio 
vienuolyne. 

Rugpjūčio 22 dieną Rau
dondvario pilyje bus parodyta 
dramaturgo Juozo Grušo isto
rinė drama „Barbora Radvi
laitė" (.režisierė Irena Bučie

nė). Si drama praėjusiame fes
tivalyje buvo parodyta Kauno 
pilyje. Šiais metais liepos 5 
dieną Kauno pilyje premjera 
Adomo Mickevičiaus — lietu
vių ir prūsų žygių istorine 
sakme „Konradas Valenrodas"7 

i režisierė Irena Bučienė) bus 
pažymima Mindaugo karūna
vimo — Valstybės diena. 

Birželio 14 dieną Šiaulių ra
jone Kryžių kalne G. Verdi 
Raųuiem, tatlikejai — Lietu
vos nacionalinis simfoninis or
kestras, Kauno valstybinis 
choras, solistai Nomeda Ku-
kulskienė (sopranas), Irena 
Linaburgyte I mecosopranas >, 
Audrius Rubežius (tenoras >. 
Vladimiras Prudnikovas (bo
sas), dirigentas Petras Binge
lis bus paminėtas Valstybes 
SO-ies metų jubiliejus, aukoja
mos šv. Mišios už Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
gynėjus. 

Liepos 8 dieną Pažaislio vie
nuolyne pirmą kartą Lietuvoje 
skambės J . Haydn oratorija 
„Pasaulio sutvėrimas", kurią 
diriguojant XX amžiaus pa
saulinio meno įžymybei lordui 
Yehudi Menuhin iš Didžiosios 
Britanijos atliks Lietuvos ka
merinis orkestras, Kauno val
stybinis choras ir solistai Te-
resa Seidl (sopranas, Vokie
tija). Algirdas Janutas (teno
ras, Lietuva), Benno Schollum 
(bosas. Austrija). Šių metų 
Pažaislio festivalio svečias 
švedų kamerinis choras, skai
čiuojantis jau 53-iąjį sezoną 
birželio 24 dieną kartu su 
Drottningholmo baroko an
sambliu (Švedija) atliks J. S. 
Bacho Mišias M-MOLL (diri
gentas Eric Eriesson, Švedija). 

Enco Eriessono kamerinis 
choras yra žinomas visoje Eu
ropoje, pelnęs daugybę tarp
tautinių prizų, tarp kurių — 
Deutsche Schallplattenpreis 
bei Edison Prize apdovanoji
mai. Su savo įvairia muzika 
— r ' io Renesanso iki nūdienos 
ava. ^ardo — choras kiekvie
nais metais surengia po keletą 
koncertinių išvykų Euro
poje. JAV, Kanadoje. Erico 
Eriessono kamerinis choras 
padaręs daug įrašų: a capellia. 
o taip pat su Švedijos radijo 
choru. Berlyno filharmonijos 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius ir pasaulinio garso dirigentas iš 
Prancūzijos Yan Pascal Tortelier. gegužės 28 d. atidarant III Pažaislio 
muzikos festivali. Nuotr. Eltos 

Trečiojo Pažaislio .n'i7ikos festivalio atidarvmo koncerte gegužes 29 d pirma karta Lietuvoje grojo gastroliuo
jantis BBC filharmonijos simfoninis orkestras. Nuotr Eltos 

orkestru, (gražus bendradar
biavimas vyksta su Drott
ningholmo baroko ar ambliu. 

Bendra festivalio sąmata 
per 900 tūkst. Lt. Tai nemaži 
pinigai žinant Lietuvos sunkią 
materialinę padėti. Bet jei ne 
šiandien, tai kada prabilti 
apie tai. kas vi<ais laikais 
buvo didžiausių vertybių 
tarpe — apie tautos dvasią, 
kuri šiandien labiausiai serga 
ir apie kurią, deja. ne dažnai 
kalbama galbūt jau nebe
turėdami vilties jos išgydyti, o 
gal, nebesuvokdami problemos 
svarbos, pirmenybę teikiame 
kitoms vertybėms, pamirš
dami vienintelį turtą — dva
sios turtą ir aukščiausią 
žmogaus paskirtį — eiti dvasi
nio pažinimo keliu. Tai proble
mai, manyčiau, valstybės va
dovai turi skirti ypatingą 
dėmesį, globoti menininkus, 
kad jie žadintų tautos dvasią, 
mąstymą, tikėjimą, nes tik 
dvasiškai sveikas žmogus gali 
kurti stebuklus ir savo kūryba 
garsinti mažos tautos kultūrą 
pasaulyje. 

Festivalio rengėjai džiau
giasi glaudžiu bendradarbiavi
mu su Čikagos lietuviais, ypač 
Su Algiu Liepinaičiu, kurio 
dėka išleisti spalvoti lanksti
nukai su nuotraukomis apie 
Pažaislio šventovę įvairiomis 
kalbomis žadina turistų iš 
įvairių pasaulio kraštų smal
sumą. 

Pagrindiniai Pažaislio muzi
kos festivalio rėmėjai — 
„Omnitel" — remiantys festi
valį j au treti motai, laiko di
dele garbe paremti šį Lietuvos 
muzikinės padangės šviesulį. 

Festivalį parėmė Lietuvos 
kultūros ministerija, „Mažei
kių nafta", „Kalnapilis", „Ra
gutis", „Lietuvos taupomasis 
bankas", „Kauno diena" Kau
no apskritis, Šiaulių vyskupi
ja. Kauno savivaldybė. Pasak 
Kauno miesto vicemero A. 
Balučio, Kauno kultūrą laiko 
trys banginiai — Pažaislio 
muzikos festivalis, jaunųjų at
likėjų konkursai ir džiazo fes
tivalis. Pripažįstant, kad Pa
žaislio festivalis yra aukštos 
kultūros politikos ženklas, 
norėtąjį paremti tvirčiau. Bet, 
deja, iš skurdžios savivaldybes 
kišenės šiam festivaliui at
seikėta vos 80.000 Lt. (pra
ėjusiais metais — 130.000 
Lt.), kas sudaro apie 10 proc. 
bendros festivalio sąmatos. 15 
proc. pajamų (už honorarus 
atlikėjams reikės užmokėti 
apie pusę mln.>. žadama su
rinkti už bilietus, kurių kai
nos tikrai simbolines, nes 
norėta, kad koncertai būtų 
prieinami įvairių socialinių 
sluoksnių žmonėms. Bran
giausiai — 20 Lt kainuos bilie
tas \ festivalio atidarymo kon
certą Pažaislio vienuolyne, 
kuriame koncertuos į 64-ąjį 
sezoną įkopęs BBC filharmo
nijos orkestra» — vienas žy
miausių pasaulyje, įsikūręs 
Manchesteryje. Šiam orkes
trui vadovauja prancūzų kil

mės dirigentas Yan Pascal 
Tortelier. Greta tradiciškai 
BBC radijui pašvęstų daugiau 
nei 180 muzikos valandų per 
sezoną, orkestras surengia ne
mažai koncertų Anglijoje, Is
panijoje. Tolimuosiuose Ry
tuose. JAV, Maroke, Čekijoje. 
Omane, Šveicarijoje, Vokieti
joje, padaro apie 10 įrašų 
„Chandos Records" bendrovei. 
Šis orkestras kartu su Kauno 
valstybiniu choru, solistais — 
Marie McLaughlin (sopranas, 
D. Britanija). Stephen Roberts 
(baritonas. D. Britanija), diri
guojant Yan Pascal Tortelier 
(Prancūzija) atliks J. Sibelius 
— simfoniją Nr. 1 ir G. Faure 
— Reąuiem. 

Apie 20 proc. festivalio lėšų 
sudarys barterinės lėšos. Pa
sak festivalio rengėjų, šiuo 
festivaliu norėta ne tik pa
sidžiaugti Lietuvos ir užsienio 
kompozitorių sukurtais muzi
kos šedevrais, atliekamais žy
mių vienetų ir solistų, bet taip 
pat atkreipti dėmesį į tuos 
tur tus — bažnyčias, pilis, Kry
žių kalną, vienuolijas, kuriose 
slypi mūsų mažos tautos isto
rija, paženklinta kančia, gy
vybe ir stiprybe. Ilgus amžius 
visi šie dvasiniai tautos cent
rai buvo kuriami palaikyti 
dvasinę pusiausvyrą, puoselė
ti tautos dvasines vertybes. 

Nuostabu, kad šiandien Lie
tuvoje yra žmonių, tikinčių 
muzikos galia, kuri yra langas 
į būtį. pokalbis su pačiu savi
mi, galimybė išgirsti savo ir 
kitų dvasios balsą, kurią žmo
giška prigimtis nuolat kviečia 
į amžiną pažinimo kelią. Ki
nai teigia, jog nuo to, kokią 
muziką klauso valstybės vado
vai, priklauso ir valstybės liki
mas. Galbūt Pažaislio muzi
kos festivalis ateity ras dides
nį atgarsį ir valstybės vyrų 
širdyse ir jų širdys užsidegs 
tokia pat ugnimi, kokia dega 
šio festivalio iniciatorių — 
Kauno filharmonijos direkto
riaus Justino Krepštos, prof. 
P. Bingelio ir šaunių festivalio 
remejų. Po Pažaislio muzikos 
festivalio '98 Lietuva taps Eu
ropos festivalių asociacijos 
nare ir tai atvers didesnes ga
limybes pakviesti į festivalius 
daugiau Įžymių pasaulio at
likėjų i r tuo pačiu suteikti ga
limybę augti Lietuvos kompo
zitoriams ir atlikėjams. 

Festivalį filmuos LNK tele
vizija. 

Jūratė P lav ič ienė 

• Kaunas. Balandžio 5 d. 
(Verbų sekmadienį) Kauno 
jėzuitų gimnazijos dailės ga
lerijoje. Perkūno name, buvo 
atidaryta Juozo Valiušaičio fo
tografijos darbų paroda pagal 
Vytauto Antano Dambravos 
apmąstymų knygelę „Septyni 
žodžiai". Nuotraukose me
džiai, bažnyčių fragmentai, 
paprasčiausi langai ar net 
gatves sankryža su daugybe 
ženklų simboliais byloja apie 
Jėzaus kančios ir žmonių san
tykį. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos mieste leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

AUTOMOOUO. NAMŲ. SVEJKAT06, 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane Kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95tti Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

Namų valymui reikalingos 
jaunesnio amžiaus moterys 

turinčios savo transportą. 
Tel. 815-464-7146 
arba 708-802-9197. 

GREIT PARDUODA 

2J* RE/MAX 
^REALTORS 

(773)586-3959 
(708) 425-7160 

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

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių [rengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffrts", "decks", *gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tel. 690-241-1912.. 

Old Town Restaurant 
needs kitehen help 

in Lemont, IL 
and also in Colorado. 
Call 630-257-7570. 

Parduodami 3 puikūs „condo". 
Visi antrame aukšte: 2 - Oak Lawn, 
IL; 1 - Chicago Ridge, IL. 
Skambinkite Astai į namus, tel. 708-
423-0443 ir palikite savo pavardę 
bei telefono numerį. 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
Padislmt parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auio-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą ar komercinę siuntą 
į Lietuvą Reikalingas skardininkas. 

Tel. 708-201-0586. 

„Bridgeway of Bensenville Ca-
terers" . maisto tiekėjai, ieško 
draugiškų energingų asmenų indų 
plovimui, vyrų/moterų padavėjų 
darbui, bendrai ruošai. Gera alga. 
Jei įdomaujatės, skambinkite tel. 
630-766-0605, ext. 19 EOE M/F. 
Būtina susikalbėti angliškai. 

Bridgeway of Bensenville 
303 E. VVashington 

Bensenville, IL 60106 

Išnuomojamas 
1 kambarys ir virtuvė 

nerūkančiam pensininkui. 
Arti gero susisiekimo. 

Tel. 773-471-4263. 

European restaurant in 
Lemont, IL, needs a waiter/ 

waitress full or part time. 
Call 630-257-7570. 

„BALTIC CAUCUS" NARIŲ JAV 
KONGRESE DAUGĖJA 

Amerikos Kongrese š.m. va
sario 25 d. įsteigtas „Baltic 
Caucus", t.y. grupė Kongreso 
atstovų, kurie rūpinsis Lietu
vos, Latvijos ir Estijos reika
lais. Grupė auga ir stiprėja. 

„Baltic Caucus" kopirminin-
kai yra Kongreso nariai John 
Shimkus iš Illinois ir Dennis 
Kucinich iš Ohio. Shimkus yra 
respublikonas, o Kucinich — 
demokratas. 

Amerikos spaudai duotame 
pokalbyje J. Shimkus sake, 
kad jo ir kolegos Dennis Kuci
nich vadovaujamos „Baltic 
Caucus" pirmybė bus: prista
tyti ir išlaikyti Baltijos valsty
bių reikalus Amerikos Kong
rese. Toliau rašoma, kad John 
Shimkus yra lietuvių kilmės, 
kaip ir čikagietis Lietuvos pre
zidentas Adamkus ir senato
rius Richard Durbin. Atstovas 
Shimkus dar sako, kad vienas 
,,Baltic Caucus" grupes svar
bių projektų bus NATO toli
mesnė plėtra ir pagalba Balti
jos valstybėms tapti narėmis, 
kojos siekia ir pageidauja. 

Šiuo metu jau dvidešimt 
Kongreso narių pareiškė norą 
tapti ..Baltic Caucus" nariais: 

John Shimkus (R — Illi
nois) — kopirm., Dennis Ku
cinich (D — Ohio) — kopirm.. 
Edward Royce (R — Califor-
nia, Fullerton) — steigėjas. 
Haris Fawell (R — Illinois), 
J o e Knollenberg (R — Mi-
chigan), Boby Rush D — Il
linois). Sam Gejdenson 'D — 
Connecticut). Michael Mc-
Nulty (D — New York). Mar
tin Frost (D — Texas). Bob 
Franks (R. — New Jersey). 
Bob Shuffer (R — Colorado>, 
Gerald Solomon (R — New 
York). Chris Cox iR — Cali-
forniai. Christopher H. 
Smith 'R — New Jersey), 
Jerry Costello (D — Illinois), 
William Lipinski (D — Illi
nois), Luis Gutierrez (D — 
Illinois). Porter Goss (R — 

Florida). Lloyd Doggett (D 
— Texas), Sue Kelly (R — 
New York). 

Amerikos Baltų laisvės lyga 
prašo visus Amerikos lietu
vius ir jų draugus amerikie
čius, laiškais, telefonais ar as
meniškai susitikus, įtaigoti 
savo Kongreso atstovą-e tapti 
„Baltic Caucus" nariais ir apie 
tai pranešti Morna Gibbons 
(kongr. Shimkus) telef. 5-5271 
arba Lisa Chamberlain 
(kongr. Kucinich) telef. 5-5871 
„Baltic Caucus koordinatorė 
yra Angelė K. Nelsienė, telef. 
(714) 526-3648, Fax (714) 680-
3269 E-mail: 
nelsas@world net.att. net 

Prašom siųsti A. Nelsienei 
minėtu faksu ar E-mail savo 
laiškų Kongreso nariams nuo
rašus ar pasikalbėjimo apra
šymą arba siųskite c/o Baltic 
American Freedom League, 
P.O. Box 29657, Los Angeles, 
CA 90029. 

Angelė Nelsienė 

* Prie Europos Saugumo 
ir bendradarbiavimo orga
nizacijos (ESBO) sutaikymo ir 
arbitražo konvencijos prisijun
gusi Lietuvos Respublika pas
kyrė keturis savo atstovus 
ESBO sutaikymo ir arbitražo 
teisme. Ministrų kabinetui 
pritarus. ESBO sutaikymo ir 
arbitražinio teismo arbitru 
tapo Lietuvos apeliacinio teis
mo Civilinių bylų kolegijos 
pirmininkas Virgilijus Va
lančius, pavaduotoju — Teisės 
akademijos Tarptautinės tei
sės katedros vedėjas, docentas 
Saulius Katuokas, sutaikyto
jais — Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto Tarptautinės 
ir lyginamosios teisės ka
tedros docentai Dalia Foigt bei 
Zenonas Petrauskas. ESBO 
sutaikymo ir arbitražo teis
mas nagrinės teritorinius bei 
turtinius Europos valstybių 
tarpusavio ginčus. 



RENGINIAI ČIKAGOJE 

1998 METAI 

BIRŽELIO MĖN. 

6 dieną — Čikagos Lietu
vių Moterų klubo „Gintaro 
baliaus" debiutančių talentų 
pristatymas ir pietūs Palos 
Country Club, 131st ir La-
Grange Rd., Palos Park, EL. 

7 dieną — Čikagos ateiti
ninkų Šeimos šventė ir Ateiti
ninkų namų gegužinė. 

— Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos 
gegužinė Šaulių namuose. 

13 dieną — Pedagoginio li
tuanistikos instituto vakaras 
6 v.v. Jaunimo centro maž. sa
lėje. Programoje — diplomų 
įteikimas, meninė dalis, vaka
rienė, šokiai ir pabendravi
mas. 

14 dieną — Tragiškojo 
birželio įvykių minėjimas Le-
monte: 11 vai. r. iškilmingos 
šv. Mišios Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje. Po 
Mišių pietūs PLC didž. salėje. 
Rengia LB Lemonto apylinkė. 

— Birželio tragiškųjų trėmi
mų minėjimas Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje ir parapi
jos salėje. Rengia ALTo Čika
gos skyrius. 

20 dieną — Vytauto 
Didž. šaulių rinktinės Joninių 
vakaras Šaulių namų salėje. 

21 dieną — kun. Antano 
Saulaičio, SJ., pagerbimas -
išleistuvės: 11:30 vai. r. šv. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje; 1 v. 
p.p. pietūs ir programa Jauni
mo centro didž. salėje.. 

— Tėvo dienos pietūs PLC, 
Lemonte. 

19 dieną — Amerikos Lie
tuvių Tautinės s-gos metinė 
gegužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne. Pradžia 1 vai. p. p. 

— Išvyką prie prezidentinių 
eglių ir paminklėlių, esančių 
International Friendship Gar-
dens, Michigan City, Indiana. 
Ruošia Lietuvių Karių vete
ranų sąjunga Ramovė. 

26 dieną — ALIAS Čikagos 
skyriaus gegužinė Michiana, 
MI. 

RUGPJŪČIO MĖN. 

2 dieną — „Draugo" gegu
žinė Marijonų vienuolyno sode 
prie „Draugo". 

9 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. 

16 dieną — JAV LB Vid. 
Vakarų apygardos gegužinė 
12 vai. PLC sodelyje, Le
monte. 

23 dieną — PLC gegužinė, 
PLC sodelyje, Lemonte. 

30 dieną — Illinois lietuvių 
respublikonų lygos metinė 
gegužinė 12 vai. PLC sodelyje, 
Lemonte. 

Zarasiškių klubo gegužinė 
Vytauto Didž. rinktinės Šau
lių namuose 12 vai. vidudienį. 

RUGSĖJO MĖN. 

6 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Tautos šven
tės minėjimas Šaulių na
muose. 

10 — 13 dieną — Santaros-
Šviesos suvažiavimas PLC, 
Lemonte. 

12 dieną — Dr. A. Lipskio 
meno darbų paroda ir jo nau
jos poezijos knygos sutiktuvės 
PLC, Lemonte, Lietuvių dai
lės muziejuje. Rengia LB Kul
tūros taryba. 

— Lithuanian Mercy Lift 
pokylis. 

13 dieną — JAV LB Le
monto apylinkės tradicinė ge
gužinė PL centro sodelyje. 

20 dieną — „Draugo" meti
nis pokylis Martiniąue poky
lių salėje. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. birželio 3 d. 

Smagi „Kepurinė" sveikina Vasario Šešioliktosios šventės svečius Maria aukštesniosios mokyklos salėje vasario 
15 d. Paminėjimą ruošė ALTo Čikagos skyriaus valdyba. Nuotr. J o n o Tamulaičio 

LAPKRIČIO MĖN. 

Bronė Nainienė, Pasaulio lietuvių 
centro renginių komiteto pirmi
ninkė, kurios dėka per metus su-
ruošiama tikrai nemažai vertin
gų ir pelną centrui atnešančių 
renginių. 

24 dieną — Joninės Jauni
mo centro kavinėje 7 vai, vak. 

27 dieną — Čikagos Lietu
vių Moterų klubo „Gintaro ba
lius" Beverly Country Club, 
87th ir VVestern Ave., Čikago
je-

— PLC gegužinė — Joninės, 
PLC, Lemonte. 

28 dieną — Tauragės lietu
vių klubo narių pusmetinis 
susirinkimas Šaulių namuose. 

LIEPOS MĖN. 

5 dieną— Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Šaulių na
muose ruošiama gegužinė žur
nalui „Trimitas" paremti. 

10, 11 ir 12 d. — Tradicinis 
festivalis ant S. VVestern 
Ave., tarp 43 ir 47 gatvių. 
Pradžia penktadienį nuo 6 iki 
10 vai. vak. Šeštadienį ir sek
madienį nuo vidudienio — 12 
vai. iki 10 vai. vak. 

12 dieną — Anglijos lietu
vių klubo gegužinė Šaulių na
muose. 

25 dieną — Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus rengia
ma šiuolaikinės lietuvių teks
tilės paroda Čikagos kultūros 
centre (78 E. VVashington SU. 
Paroda tęsis iki spalio 18 d. 

26 dieną — PLC 10 metų 
sukaktuvinis pokylis PLC, Le
monte. 

27 dieną — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų metinis pokylis 
Polonia Banąuet salėje, 4604 
S. Archer Ave., Čikagoje. 

— Lietuvių fondo golfo die
na Lieponių Old Oak Country 
klube, Lockport, IL. 

— Sol. Vytauto Juozapaičio 
koncertas Jaunimo centre. 3 

v.p.p. Ruošia „Saulutė" — Lie
tuvos vaikų globos būrelis. 

SPALIO MĖN. 

3 dieną — ASS Čikagos 
skyriaus metinė šventė Wil-
lowbrook pokylių salėje, Wil-
low Springs, IL. 

4 dieną — Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų metinė 
šventė: 3 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 4 vai. 
p.p. iškilminga vakarienė su 
programa Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

10 dieną — „Girių aido" — 
partizanų koncertas Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje. 

11 dieną — „Girių aido" — 
partizanų koncertas Jaunimo 
centre, Čikagoje. 

— Šakiečių klubo gegužinė 
Vytauto Didž. šaulių rinkt, 
namuose. 

— Pal. J. Matulaičio misijos 
ruošiami pabendravimo pietūs 
12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte. 

17 ir 18 dieną — Moters 
savaitgalis PLC, Lemonte. 

18 dieną — Arvydo ir Nelės 
Paltinų koncertas Jaunimo 
centre, 3 v.p.p. Rengia .Ame
rikos lietuvių radijas". 

23-25 dieną — Filatelistų 
draugijos „Lietuva" filatelijos 
ir numizmatikos paroda 
„LITHPAX XXVH" Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 

25 dieną — Susitikimas — 
vakarienė su Lietuvos Respu
blikos prez.Valdu Adamkum, 
6 vai. vak. Willowbrook poky
lių salėje, Willow Springs, IL. 

— Sol. Virgilijaus Noreikos 
ir sol. Audronės Gaižiūnienės 
koncertas Jaunimo centre, 3 
vai. p.p. Ruošia „Saulutė" — 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 

7 dieną — Lietuvių fondo 
metinis pokylis Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. 

8 dieną — JAV LB Lemon
to apylinkės ruošiami pietūs 
PL centro didž. salėje. Loteri
jos laimingųjų bilietų trauki
mas. 

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centre. 

12 dieną — Zarasiškių klu
bo pusmetinis narių susirinki
mas V.D. Šaulių rinkt, na
muose. 

14 dieną — Lietuvių Ope
ros metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje. 

15 dieną — Tilžės Akto pa
skelbimo 80 metų sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. V.D. 
Šaulių rinktinės namuose. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis. 

— PLC madų paroda, PLC, 
Lemonte. 

20 dieną — Suvalkiečių 
dr-jos metinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

21 dieną — „Lituanicos" 
futbolo klubo 48-tas metinis 
sezono uždarymo pokylis PLC, 
Lemonte. 

22 dieną — Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 80 metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių Karių veteranų s-ga 
Ramovė. 

29 diena — Anglijos lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

GRUODŽIO MĖN. 

3 dieną — Šakiečių klubo 
metinis narių susirinkimas 
V.D. Šaulių rinkt, namuose. 

4 dieną — Šampano vaka
ras, Rengia „Lietuvos vaikų 
viltis". 

5 ir 6 dieną — Kalėdinė 

mugė, PLC, Lemonte. 

6 dieną — Tauragės lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

— Tradicinis Balzeko mu
ziejaus „Metų žmogaus" poky
lis. 

12 dieną — Labdaros vaka
ras „Seklyčioje". Rengia JAV 
LB Soc. Reikalų taryba. 

13 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Kūčios Šaulių 
namuose. 

20 dieną — 
PLC, Lemonte. 

PLC Kūčios, 

31 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Naujųjų Metų 
sutikimas Šaulių namuose. 

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cen
tro didž. salėje. 

— PLC Naujųjų Metų suti
kimas PLC, Lemonte. 

1999 METAI 

VASARIO MĖN. 

14 dieną — Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas 
Maria mokyklos salėje. Rengia 
ALTo Čikagos skyrius. 

— Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas PL centre. Ren
gia LB Lemonto apylinkė. 

KOVO MĖN. 

14 dieną — „Margučio II" 
renginys Jaunimo centre — 
Los Angeles Dramos sambūrio 
spektaklis. 

A.tA. 
AGNĖS KALVAITIENĖ 

Gyveno Čikagoje, IL. 
Mirė 1998 m. gegužes 31 d., sulaukusi 84 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: duktė Donna Kozina, sūnus Albert Bartkus, 

marti Ruth; anūkės: Debbie, Julie, Patricia, Linda; 
proanūkai: Jennifer, Andrew, Stephanie, Ashley, Cody, 
Natalle, Nieki, Mikaela, Ryder. 

Velionė pašarvota birželio 3 d., trečiadienį nuo 3 iki 9 v.v. 
Blake-Lamb/Bridgeport laidojimo namuose, 544 W. 31 St. 

Laidotuvės įvyks birželio 4 d., ketvirtadienį. Po religinių 
apeigų laidojimo namuose 10 vai. ryto, velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: duktė, sūnus, marti, anūkės, proanūkai. 

Laidotuvių direkt. James Sheehy, tel. 312-791-0100. 

Mylimam Broliui 

A.tA. 
JUOZUI GAILEVIČIUI 

mirus, mūsų mielas drauges ELENUTE GAILEVIČIŪTE, 
ANELIUTE GAnJEVIČIUTE-KLEMKrENĘ ir kitus gimines 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Petronėlė ir Petras Jokubkos 

1 

A.tA. 
ENRIKUI VULKOVTCKIUI 

mirus, jo žmoną, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime netekę brangaus kolegos. 

Buvę Pabaltijo universiteto studentai 

1 

Mūsų mielam draugui 

JLtA. 
Dr. ALEKSUI ZOTOVUI 

įžengus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
ROMAI, dukroms IRENAI ir dr. ANDREJAI ir visiems 
giminėms Lietuvoje. 

Dr. Domas ir Jadvyga Giedraičiai 

1 

A.tA. 
ALGIUI KIJAUSKUI 

mirus, žmonai GIEDREI, vaikams, broliui kun. GEDIMINUI 
KIJAUSKUI S.J., Cleveland'o ateitininkų dvasios vadui, 
visiems broliams, seserims ir vaikaičiams reiškiame gilią 
užuojautą. 

Cleveland'o ateitininkai 

BALTIJOS VALSTYBIŲ VYSKUPŲ 
SUSITIKIMAS 

Panevėžio katedros klebonas prel Juozapas Antanavičius prieš sių metų Velykas vadov.ives rekolekcijoms Svc 
M Marijos Gimimo parapijoje, su Amenkos Lietuvių Romos Katalikių moterų sąjungos 'retfios kuopos narėmis 
po susirinkimo kovo 14 d. iioa parapijos salėje 

Gegužės 4 d. Vilniaus arki
vyskupijos Trinapolio rekolek
cijų namuose įvyko Baltijos 
valstybių vyskupų susitiki
mas, kuriame dalyvavo apaš
tališkasis nuncijus Baltijos 
valstybėms arkivyskupas E. J. 
Ender, Lietuvos vyskupai: ar-
kivysk. Audrys Juozas Bačkis, 
arkivysk. Sigitas Tamkevi-
čius, vysk. Jonas Boruta, SJ, 
vysk. Juozas Tunaitis, vysk. 
Vladas Michelevičius, vysk. 
Rimantas Norvilą, vysk. Eu
genijus Bartulis, vysk. Juozas 
Žemaitis, MIC, vysk. Juoza
pas Matulaitis, vysk. Juozas 
Preikšas ir Latvijos vyskupai: 
arkivysk. Janis Pujats, vysk. 
Arvaldis Andrejs Brumanis, 
vysk. Antons Justs, vysk. Ja
nis Bulis. 

Baltijos valstybių vyskupai 
pasidalijo mintimis apie ben
drą Katalikų Bažnyčios padėtį 
šiame regione. Ypač daug 
kalbėta, kaip įgyvendinti 
Šventojo Tėvo nuorodas, pa
teiktas 1993 m. Lietuvos vys

kupų „Ad limina" vizito ir ap
silankymo Lietuvoje metu, 
evangelizacijos, šeimos, klie
rikų ir kunigų ugdymo. Dievui 
pašvęsto gyvenimo bei pasau
liečių sielovados srityse. Tar
tasi ir dėl pasirengimo 2000 
metų jubiliejui. 

Apaštališkasis nuncijus ar
kivyskupas E. J. Ender, pa
sveikinęs visus Baltijos valsty
bių vyskupus, išreiškė viltį, 
kad šis pirmasis susitikimas 
sustiprins kaimyninių šalių 
vyskupų kolegialumą ir soli
darumą. Nuncijus pabrėžė, jog 
šis susitikimas galėtų būti pir
masis žingsnis kelyje į Balti
jos valstybių vyskupų kon
ferencijos, kuri tradiciškai 
rinktųsi kiekvienais metais, 
įsteigimą. Vatikano II Susirin
kimas kviečia vienytis ir ben
dradarbiauti ne tik skirtingas 
Bažnyčias bei religijas, bet ir 
Kataliku Bažnyčios narius. 
Nuncijus pareiškė, kad dabar. 
kai jau įsteigta Latvijos Vys
kupų konferencija, galimas ir 
Baltijos valstybių Vyskupų 

konferencijos įsteigimas. Juo
lab, kad panašios regioninės 
vyskupų konferencijos gyvuoja 
kaimyninėse šalyse, pavyz
džiui, Skandinavijos Vyskupų 
konferencija. 

Latvijos vyskupai, kalbė
dami apie savo vyskupijas, 
pabrėžė, kad dauguma ky
lančių problemų yra panašios 
kaip ir Lietuvoje, išskyrus tai. 
kad Latvijoje katalikai sudaro 
mažumą. Latvijoje daug dė
mesio skiriama tikėjimo pro
blemomis besidominčiam jau
nimui. Katalikų Bažnyčios 
mokymu domisi ir kitų konfe
sijų tikintieji, pavyzdžiui, mal
dingose kelionėse į Agluonos 
Dievo Motinos šventove daly
vauja nemažai protestantų. 
Latvijos parlamentas patvirti
no Agluonos kaip pagrindines 
Marijos šventovės statusą. 
Restauruoti šią šventovę fi
nansiškai padeda Latvijos vy
riausybė. 

Lietuvos vyskupai supa
žindino su padėtimi vyskupi
jose ir katechetikos, šeimos 
centrų bei ..Caritas" padalinių 
veikla. 

B2. 1998 m., Nr. 9 
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6 DRAUGAS, trečiadienis, 1998 m. birželio 3 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

P i r m a s i s Tragiškųjų bir
želio d i e n ų paminė j imo 
r e n g i n y s š iemet bus Cicero, 
IL. ruošiamas Cicero LB apy
linkes valdybos ir Cicero ALTo 
skyriaus valdybos bendromis 
pastangomis. Minėjimas vyks 
jau šį sekmadieni, birželio 7 
d., prasidės Šv. Antano para
pijos bažnyčioje Šv. Mišiomis, 
kurias aukos ir pamokslą pa
sakys kun. dr. Kęstutis Trima
kas, giedos Marijaus Prapuo
lenio vadovaujamas parapijos 
choras, su savo vėliavomis pa
maldose dalyvaus Cicero jūrų 
šaulių kuopa „Klaipėda". Po 
Mišių akademine dalis bus 
parapijos salėje. Kalbės Lietu
vos generalinis konsulas Či
kagoje Giedrius Apuokas, o 
meninę programą atliks muz. 
Alfonsas Seniūnas, kuris su 
palyda dainuos tremtinių ir 
partizanų dainas. Visi Cicero 
ir apylinkių lietuviai prašomi 
gausiai minėjime dalyvauti. 

„Drauge" gaunama nauja 
vaizdajuostė — Kauno mu
zikinio teatro operetė Imrės 
Kalmano „Marica". Pagamino 
„ALTV videoteka" Kaina 25 
dol., į kurią neįskaičiuotos 
persiuntimo išlaidos. Teirau
kitės „Draugo" administraci
joje. 

P A G E R B K I M E M Ū S Ų 
T A U T O S G E N O C I D O 

A U K A S 
Po pirmojo pasaulinio karo, 

1918 metais savanorių — kū
rėjų, karių ir partizanų krau
ju aplaisčius Lietuvos žemelę, 
tauta prisikėlė naujam, lais
vam ir nepriklausomam gyve
nimui. Neilgai tęsėsi tas gy
venimas: įvykiai po įvykių 
pradėjo vystytis mūsų krašto 
nenaudai. Stalinui ir Hitle
riui slapta susitarus. Lietuva 
buvo atiduota Sovietų Sąjun
gai. Todėl 1940 m. birželio 15 
d. Raudonoji armija užėmė 
Lietuvos teritoriją, užgniaužė 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, pavergė jos žmones. 
Praslinkus vos keliems mė
nesiams, pradėjo „šviesti Sta
lino saulė". Visi kalėjimai bu
vo kimšte prikimšti „liaudies 
priešų", kuriais nepasitikėjo 
okupanto valdžia. Neužteko 
to. bet buvo sugalvotas dar 
baisesnis būdas: ištremti ra
mius Lietuvos gyventojus į 
šaltąjį Sibirą lėtai mirčiai. 
Todėl 1941 m. birželio 13 į 14 
d naktį pasipylė sunk
vežimiai su rusų kareiviais ir. 
lietuvių komunistų padedami, 
gaude, grūdo žmones į sunk

vežimius, vežė į geležinkelio 
stotis, čia grūdo į gyvulinius 
vagonus, kuriuose palaikę ke
letą dienų išvežė į „plačiąją 
tėvynę". Trėmė, nepaisydami 
nei amžiaus, nei lyties, nei 
vaikų, nei ligonių. Pirmą 
trėmimą įvykdžius būtų vy
kęs ir kitas, bet prasidėjęs 
rusų - vokiečių karas 1941 
birželio 22 d., tolimesnį trė
mimą sutrukdė. Spėjama, kad 
per pirmąjį vežimą buvo iš
vežta tarp 35,000 -40,000 ne
kaltų žmonių. Mums apleidus 
savo tėvynę 1944 m., būta dar 
didesnių trėmimų. Spėjama, 
kad iš viso ištremta 700,000 
Lietuvos gyventojų. O kiek jų 
sugrįžo? Galbūt 5 proc. išliko 
gyvų, daugelis mirė nuo šal
čio ir bado. Nedaug rasi šei
mų, kurios nebuvo paliestos 
to žiauraus likimo. 

Tad kiekvienas sustokime 
ir susimąstykime, kad birže
lis yra ne linksmybių, puotų 
mėnuo, bet yra baisusis bir
želis — liūdesio, skausmo ir 
ryžto mėnuo. Birželio mė
nuo mums primena: okupa
ciją, pirmuosius t rėmimus ir 
II pasaulinį karą. Baisiojo 
Birželio ir visos lietuvių tau
tos genocido aukoms pagerbti 
ALTo Čikagos skyrius rengia 
minėjimą birželio 14 d., sek
madienį, šia tvarka: 10 vai. 
ryto vėliavų pakėlimas 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčios aikštėje. 
Praveda Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vadovybė, 
dalyvauja ir kitos šaulių kuo
pos bei ramovėnai; 10:30 vai. 
r. iškilmingos pamaldos toje 
pačioje bažnyčioje. Pamaldas 
atliks ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakys kun. E. 
Arnašius, iš Lietuvos atvykęs 
pavaduoti kun. Rimą Gudelį, 
kuris vienam mėnesiui iš
vyksta į Lietuvą. Giedos pa
rapijos choras, muziko Anta
no Lino vadovaujamas. Po 
pamaldų minėjimas vyks pa-

parapijos salėje. Pagrindinis 
kalbėtojas bus Lietuvos gen. 
konsulas Giedrius Apuokas. 
Meninę dalį, pritaikytą tai 

dienai, atliks sol. G. Bige-
nytė, akompanuoja Ričardas 
Šokas. Organizacijos su vėlia
vomis, moterys ir mergaitės 
tautiniais drabužiais ir visa 
lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama dalyvauti. Sa
vo gausiu dalyvavimu pa
gerbsime mūsų išvežtuosius 
ir visas mūsų tautos genocido 
aukas. 

Ant. Repšienė 

Atsiųsta paminėti 
• The First Lithuanian 

Book and Its Cultural Con-
text". Martinus Mosvidius' 
Catechismus, 1547; JBaltos 
lankos", Vilnius, 1996; kaina 5 
dol.: Illinois gyv. prideda State 
Sale TX 0.44 dol. 

• Į la isvę", 1998 m. pava
saris, nr. 127(164). Leidžia 
Lietuviškų studijų centras 
Čikagoje. Redaktorius Juozas 
Baužys su talkininkais: dr. 
Kaziu Ambrozaičiu, Paulium 
Jurkum ir Vidmantu Va-
liušaičiu. Administruoja Jonas 
Prakapas, 14 Thelma Dr., Ba-
kersfield, CA 93305. Prenu
merata JAV ir Kanadoje — 10 
dol. Žurnalas spausdinamas 
„Draugo" spaustuvėje. 

Šiame numeryje rašo: Adol
fas Darnusis, Vidmantas Vit
kauskas, Vytautas Volertas, 
Valdas Adamkus, Živilė Ma
kauskienė, Antanina Gar
mutė, Juozas Kojelis, Antanas 
Dundzila, Henrikas Kudreikis 
ir daug kitų autorių. Yra 
naujų leidinių paminėjimo 
skyrelis, t rumpi mirusiųjų pa
minėjimai, kronikinių apžval
gų apie įvykius ir žmones, 
iliustracijų. Žurnalas 72 psl. 

• Š i a u r ė s Amerikos l ie tu
vių M u z i k o s sąjungos b iu
le ten i s nr. 12, 1998 m. 
gegužės mėn.. Tai šešiolika 
puslapių labai kruopščiai su
rinktos medžiagos apie lietu
vių muzikinio pasaulio veiklą, 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje 
gyvenančių. Biuletenio išvaiz
da labai kukli, be jokių pre
tenzijų, bet to negalime pasa
kyti apie jo turinį, kuris tikrai 
atspindi plačią ir labai šakotą 
lietuvių veiklą dainos, muzi
kos ir muzikinės literatūros 
pasaulyje. „Muzikos žinias" 
redaguoja Antanas Giedraitis, 
7310 S. California Ave, Chica-
go, IL 60629. 

• „ T e c h n i k o s žodis", 1998 
nr. 1-2 (sausis-birželis). Lei
džia Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjunga — 
ALIAS. Žurnalas įsteigtas 
1951 metais. Išeina kas trys 
mėnesiai, nors šis numeris, 
atrodo, pavėluotas. Redaguoja 
Viktoras Jautokas, adminis
truoja A. Brazdžiūnas, 7980 
W. 127th Str., Palos Park, IL 
60464. Šis numeris iš dalies 
skiriamas Lietuvos aviacijai ir 
inž. gen. Antano Gustaičio gi
mimo sukakčiai paminėti. Kai 
kuri medžiaga, skelbiama 
žurnale, buvo pateikta X Mok
slo ir kūrybos simpoziume, vy
kusiame pernai rudenį 
Čikagoje. Žurnalas 44 psl., 
iliustruotas. 

• Lemonte TRANSPAK 
įstaigos naujos darbo va i , šeštd. 
9-1 v.p.p . sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 60629 

n/2bL i Juur*nuoBalzeknmuzi^»u») 
Tel. 773-582-4500 

14325 S Bell Rd . Lockport, IL 60441 
I>1 7&J-301-4866 

Valandas pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinė* bylos 

6247 S.Kedxie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-6700 

ToU free 24 hr. 866-7766742 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

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

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Straet 
Chicago, IL 60629 

(Skersai (atris nuo .Draugo') 
Tai 77Ž-ŽS4-0100 

Valandos pagal susitarimą 

• Galiu p a d ė t i l ega l ia i 
g a u t i „SOC. SECURITY" 
kor te lę , va i r av imo leidimą 
( d r i v e r ' s l i c e n s e ) ir vizų 
pratęsimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
• Pinigai, mais to siunti

n ia i TRANSPAK, 4545 W. 
63rd S t r e e t , C h i c a g o , IL 
60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
• Parduodame l ė k t u v o 

bilietus j Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
Travel, tel. 847-392-6320 

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių dai

l in ink ių draugijos parodoje 
„Meno gija'', bus i š s ta ty t i 
tapybos, grafikos, keramikos, 
gobeleno, minkštos skulptūros, 
pluošto, batiko, kolažo/piešinio, 
kaukių, fotografijos, išvirkš
t inės tapybos a n t s t ik lo ir 
instaliacijos eksponatai Paro
dos atidarymas birželio 6 d., 
šeštadieni, 7 vai. vakaro, Lietu
vių Dailės muziejuje, Lemont, 
IL. Visi kviečiami! 

(sk.) 

MLifr ŽVAIGŽDUTE 
fe^HsssVL^S^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 

• U n i o n P i e r l i e t u v i ų 
d r a u g i j o s birželio t r ėmimų 
minėjimas įvyks š.m. birželio 
14 d. „Gintaro" vasarvietėje. 
Prieš minėjimą bus aukojamos 
šv. Mišios (12 vai. Michigan 
laiku). Nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. 

• Muzikė Dalia Gedvilie
nė rengia jaunimo grupę gie
doti kun. Antano Saulaičio, S.J. 
pagerbimo-išleistuvių Mišiose 
birželio 21 d- Kviečiame jauni
mą, norintį pr ie šios grupės 
prisidėti, dalyvauti repeticijose, 
kurios bus penktadieniais (pra
dedant birželio 5 d.) 7:00 v.v. 
Jaun imo centre. 

fjfcj 
• Nancy Ražaitis, Atlanta, 

GA, a ts iuntė $75, Grožvyda 
Giedraitis , Chicago, IL - $50, 
Fred Daniel , Maspeth, NY -
$25. Mary McGinley, Locust 
Gap, PA - $13, George Deres-
ka, Lyndhurst, OH - $10. Tai 
aukos skirtos Lietuvos našlai
čių gyvenimą palengvinti. Dė
kojame geriesiems aukotojams! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
k o m i t e t a s , 2711 W, 71 St. , 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 

Eglė žalčių karalienė. Lietuvių pasakos iliustracija. 
Danas 

PAVASARIS 

Leidžia pumpurus medeliai, 
Skleidžiasi gėhu žiedeliai 
Ir saulutė skaisčiai šviečia, 
Visus vaikus laukan kviečia. 

Tėtis jau laukus akėja — 
Prasidės greit miežių sėja. 
Laukuos burokai jau pasėti, 
Greitai reiks jau juos ravėti. 

Aldutė morkas sėja, 
O Donatas slampinėja, 
Nori jis traktorių valdyti, 
Su tėte trąšas barstyti. 

Kiek pavasarį darbų! 
Neaprėpsi jų visų! 
Kaime dar daugiau darbų — 
Lengvesnių ir sunkesnių. 

Pilnas tvartas gyvulių — 
Ir karvyčių, ir arklių. 
Turi kiaulę su paršiukais 
Ir triušienę su triušiukais. 

Yra ožkos ten dvi baltos — 
Subadytų ir sumaltų. 
Guli tvarte dvi karvytės, 
Kudakuoja užtvertos 

vištytės, 
O daugiausia ten šunų, 
Kad apgintų nuo piktų 

žmonių! 

Du šiltnamiai pastatyti, 
Ten agurkus reiks sodinti. 
Tų darbų be krašto, be galo, 
Lengviausiai tėtei sėdėti 

prie stalo. 
Kristina Kemeiytė, 11 m. 

Kėdainiai, Lietuva 

ATSPĖKITE 
ŠIAS MĮSLES 

Senas senelis an t stogo pyp
kę rūko. Turbūt visi esate 
girdėję šią mįslę ir nesunkiai 
ją įminsite, pasakydami, kad 
tai kaminas. Tačiau vargu ką 
nors daugiau galėsite pasakyti 
apie šį, rodos, paprasčių pa
prasčiausią, kasdien vartoja
mą žodį. Tiesa, žinote, kad tai 
vyriškosios giminės, pirmosios 
linksniuotės daiktavardis. Kai 
kas sugebėsite net ir šio 
žodžio šaknį, kamieną, galūnę 
nurodyti. Bet ar tai viskas? 
Todėl pamėginkime mįslę 
įminti iki galo, išsiaiškinkime, 
kaip į mūsų kalbą atkeliavo 
kaminas. Ne šimtą ir ne du 
šimtus mylių jam teko nuke

liauti, ne vieną šimtą metelių 
prisiėjo sugaišti, kol jis už
sirangė ant šiaudinio mūsų 
senelių pirkios stogo, o vėliau 
įsidrąsinęs net iš didžiulių ga
myklų ir fabrikų pradėjo 
spjaudyti dūmų kamuolius į 
dangų. 

Senovės graikų miestai gar
sėjo kaip puikūs metalo apdir
bimo centrai. Graikų meistrai 
gerai susidorodavo su variu, 
bronza. Iš specialaus aukso 
ir sidabro lydinio, vadinamo 
elektron, j ie kaldavo gražius 
metalinius pinigus. O graikas 
Glaukas, kilęs iš Chijoso sa
los, jau 7 amžiuje prieš Kristų 
išrado būdą geležiai lituoti. 
Metalams tirpdyti graikai tu
rėjo specialias krosnis ir jas 
vadindavo kaminos. Ilgainiui 
tuo pačiu žodžiu jie pradėjo 
vadinti ir paprastas krosnis. 

A l g i r d a s Saba l iauskas 
(Bus daugiau) 

LAIŠKAS 
DR. J . BASANAVIČIUI 

Mielas Dr . Basanav ič iau , 
Ačiū, kad leidote laikraštį 
„Aušrą". Jūs visiems padėjote 
apsispręsti, kad jie yra lietu
viai. Mano senelis taip pat 
daro. Jis kalba radijo bango
mis apie Lietuvą, groja lietu
višką muziką, jis padeda 
žmonėms. Jis sako, kad ge
riausi žmonės pasaulyje yra 
lietuviai, todėl gera būti lietu
vaite ar lietuviu. Yra nemažai 
žmonių, kurie šitaip daro. Vie
na tokių yra mano mama Re
gina Sąjauskienė. Ji daug pa
deda Lietuvai. 

Aš darysiu taip, kaip mano 
šeima daro, man patinka būti 
lietuvaite. Mano didžiausias 
noras, kad visiems nutolu
siems nuo lietuvybės patiktų 
vėl būti lietuviais. Ačiū, kad 
padėjote lietuvių tautai! 

Su pagarba 
Ju l i ja Sajauskaite , 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(„Mūsų Metai") 

VABALAI 

Iš visų mums žinomų pasau
lio vabzdžių, trečdalis yra va
balai. Vabalų yra daugiau ne
gu 270,000 rūšių. Vabalų gali

ma rasti įvairių pasaulio vietų 
buveinėse. Vieni vabalai yra 
milžiniški, kiti mikroskopiški. 

TAURAGĖ 

Norite išgirsti istoriją apie 
Tauragę? Na gerai, papasako
siu. 

Kartą viename kaime, kuris 
neturėjo pavadinimo, toks 
žmogelis kartą sugavo taurą, 
bet jis paspruko (pabėgo), o 
žmogus tik ragą spėjo nu
laužti. Jis visiems gyrėsi savo 
ragu. Visas kaimelis tik ir 
kalbėjo apie tauro ragą. Ir pa
vadino kaimelį Tauro ragu. 
Bet kaimiečiams pasirodė per 
ilgas pavadinimas ir jie su
trumpino: Tauragė. 

Vėliau iš kaimo išaugo mies
tas. Štai tokia Tauragės istori
ja. 

Aukse , 
Vilniaus „Žiburėlio" 

mokyklos 4 kl. mokinė 

Nesiskubink kitų teisti, kad 
pačiam nereikėtų į teismą pa
tekti, kad pats nebūtum tei
siamas. 

M U Š U SAULĖS SISTEMA 

Visos planetos sudaro saules 
sistemą. Mes gyvename Že
mėje, kuri yra viena iš devy
nių planetų skriejančių apie 
Saulę. Kitos planetos yra: Plu
tonas, Neptūnas, Uranas, Sa
turnas, Jupiteris, Marsas, Ve
nera, Merkurijus. Aplink Že
mę sukasi Mėnulis, jos palydo
vas. Dvi planetos pasipuošę 
„zuolais" : Saturnas ir Uranas. 
Žmonės gali gyventi tik Že
mėje. Mokslininkai sako, kad 
kitose planetose nėra gyvybės, 
nes nėra oro, vandens, labai 
šalta ir nėra maisto. Saules 
sistemoje skraido kometos. 
Tarp Marso ir Jupiterio yra 
didžiulis asteroidų laukas. Pa
ti Saulė yra milžiniškas de
gančių dujų kamuolys. Jos 
paviršius įkaitęs iki 60,000 
laipsnių C. Taip įkaitinta 
smeigtukų galvutė mus už
muštų per 150 km. atstumo. 

Matas B a g u š i n s k a s 
Philadelphios Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinys 
(„Audra") 

Lietuvis yra lojalus savo gy
venamajam kraštui. 

Lietuvio santykius su nelie
tuviu nustato artimo meilė ir 
pagarba kiekvieno žmogaus 
laisvei, garbei, gyvybei, svei
katai ir turtui. 

L i e t u v i ų charta 

PAGALVOKITE NR. 2 

1. Ar tiesa, kad Adomas ir 
Ieva buvo išvaryti iš Rojaus? 
2. Ar Šv. Rašte yra dažnai 
minimas Rojus? 3 . Kaip vadi
nasi gydytojų legaliai vartoja

mas „vaistas", kuris nėra joks 
vaistas, o tik tyras vandenėlis 
arba paprasti kreidos, sodos 
milteliai? Atsiuntė kun. dr. 
E. Gerul is . 4. Ąžuolyteje du 
rateliai? 5. Baltas laukas, juo
dos avys, kas išmano, tas jas 
gano? 6. Kokie paukščiai pir
miausia pragysta pavasarį Lie
tuvoje? 7. Kurios spalvos 
skrybėlė yra pakabinta? (Pie
šinėlis). Galite ją nuspalvoti. 

GALVOSŪKIO NR. 136 
ATSAKYMAS 

Piešinėlyje yra nupiešta 37 
bumerangai. 

GALVOSŪKIO NR. 138 
ATSAKYMAI 

1. 1938 m. 2. 1939 m. 3. 
1939 m. 

GALVOSŪKIO NR. 139 
ATSAKYMAI 

1. Dangus. 2. Nerimas. 3. 
Vakarinė. 4. Laikinai. 5. Kui
nas. 6. Karštai. 7. Minus. 8. 
Kopija. 9. Karstas. 10. Sap
nas. 11. Dargana. 12. Velnias. 
13. Kartus. 14. Pipiras. 15. 
Nykštukas. 16. Šapas. 17. 
Vergija. 18. Triukšmas. 

GALVOSŪKIO NR. 140 
ATSAKYMAS 

Šeduva, Vėluva, Šiluva, Var
šuva, Dauguva, Lietuva, Lau
kuva, Linkuva, Labguva, Del
tuva, Laižuva, Kulautuva; 
Sūduva, Alguva, Bartuva, 
Dotnuva, Garduva, Geluva, 
Gryžuva, Guobuva, Kurtuva, 
Lankuva, Latuva, Lyduva, Ra
guva, Vaiguva, Aunuva. 

PAGALVOKITE NR. 1 
ATSAKYMAI 

1. Senovės lietuviai garbino 
žaltį, kuris buvo pilkai žalios 
spalvos su didelėmis geltono
mis dėmėmis galvos šonuose. 
Jo ilgis pusantro metro. Moks
linis pavadinimas „Tropidono-
tus natrur" (L.E. 7—19, Bos
ton, 1956). 2. Pasaulyje ma
žiausia gyvatė yra apie 8 inčų 
ilgumo, o didžiausia — dau
giau nei 30 pėdų ilgio ( E. 
Brit. 20-717, Chicago, 1968). 
3. Lietuva Lenkijos premjerui 
J. Oleksyui dovanojo didžiulę 
raguoto stumbro galvos iš
kamšą — trofėjų. Svečias kar
tu su Lietuvos prezidentu 
1995.DC. 15 medžiojo Panevė
žio apskrities Pašilių miške. 
Juodu nušovė po stumbrą. 
(Respublika Nr. 292, Vilnius, 
1995.XH.13). 4. Šepetys. 5. 
Ežeras ir valtis. 6. Aš myliu 
arklius. Man patinka jodinėti. 
7. Dar sniegui nebaigus nu
tirpti, tamsiame žemės plote
lyje pražysta geltonas šal
pusn i s . Jo lapai vėliau atsi
randa. Jis šalčio nebįjo. Gavu
sios pavasario lietaus, pražys
ta triskiautės žibuoklės: 
šviesiai mėlynos, violetinės, 
rausvesnės arba balkšvais vai
niklapiais. Greit atsiranda 
p l u k ė s baltažiedės, kurios 
auga kolonijomis. Yra ir gel-
tonžiedžių plukių. Panašiais į 
rūtų lapeliais — rūtenisi . 
Kiek vėliau pražysta ir pap
rastoji v i i tapienė, žmonių 
praminta kiškio svogūnais. 
Atšlaitėje sumėlynuoja naš
lai tės . Pelkėse pražysta gelto
nosios pur ienos . Taip pa t ant 
kupstelių pamatai ir plačia
lapius švyl ius . Tai pirmosios 
pavasarinės Lietuvos laukų ir 
miškų gėlės. 

http://1995.XH.13

