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Lenkų pasieniečiai lieka Punsko 
sveikatos centre 

Varšuva, liepos 1 d. (BNS) 
— Baltstogės miesto Adminis
tracinis teismas ketvirtadienį 
atmetė Lenkijos žmogaus tei
sių gynėjo Adam Zielinski 
ieškinį, kuriame buvo tvirtina
ma, kad Lenkijos pasienio ap
saugos tarnyba neteisėtai 
užėmė Punsko sveikatingumo 
centro pastato dalį. 

Teismo sprendimas nuvylė 
Punsko lietuvius, prieštarau
jančius prieš pasieniečių 
įkurdinimą pastate, kurio sta
tybą iš dalies finansavo. Len
kijos -Lietuvių bendruomenės 
atstovas Sigitas Parancevi-
čius, komentuodamas teismo 
sprendimą, sakė, kad „visiškai 
nesistengiama atsižvelgti į 
Lenkijos lietuvių nuomonę". 

Punsko viršaitis Vytautas 
Liškauskas teismo sprendimą 
pavadino „politiniu". Viršaitis 
sakė, jog miestelio gyventojai 
niekada nesutiks su tuo, kad 
Punske būtų pasienio už

karda. „Niekada iš mūsų pa
sieniečiai negaus Punske skly
po naujos užkardos statybai, 
nors ir išeitų iš sveikatingumo 
centro", sakė V. Liškauskas. 

Jis ketina dar kartą kreiptis 
į A. Zielinski, kad šis pakarto
tinai kreiptųsi į teismą. 

Laikraštis ^Gazeta Wyborc-
za" cituoja Baltstogės Admi
nistracinio teismo pirmininką 
profesorių Stanislavv Pruti, 
kuris atmetė skundą, moty
vuodamas, jog „nepažeistos 
tautines mažumos konstitu
cines teisės ir pilietinės lais
vės". 

BNS žiniomis, A. Zielinski 
svarsto galimybę apskųsti šį 
sprendimą Lenkijos Aukš
čiausiajam teismui. 

Didžiąją dalį Punsko gyven
tojų sudarantys lietuviai ne
nori į miestelį įsileisti Lenki
jos pa.-ieniečių, bijodami nu
tautėjimo. 

rAN*AMS-gE 
Tėvynėje pasižvalgius... 

Rusijos priešiškumas 
dėl NATO plėtros mažėja 

Nuotr^ Žalieji surengė teatralizuotą protesto renginį prie Krašto apsaugos ministerijos. 

Žalieji — prieš „sukarintus" 
Lietuvos miškus 

Vilnius, liepos 2 d. 

(Eitai 

Vilnius, liepos 2 d. (BNS; 
— „Šitas klausimas nebėra 
aštriai diskutuojamas", penk
tadienį spaudos konferencijo
je sakė prezidentas Valdas 
Adamkus, kalbėdamas apie 
Rusijos neigiamą nuostatą dėl 
Lietuvos integracijos į NATO. 

Bendroje su Graikijos prezi
dentu Constaniinos Stephano-
poulos spaudos konferencijoje 
Lietuvos vadovui teko dau
giausiai komentuoti Lietuvos 
pastangas įstoti į NATO ir ES. 

V. Adamkus pabrėžė, kad 
prieš dvejus metus į tokį Lie
tuvos klausimą Rusija te
turėjo vieną atsakymą — „ne, 
ne ir dar kartą ne". „Tačiau 
šiandien savo bendradarbiavi
mu parodėme Rusijai visišką 
nuoširdumą ir atvirumą ir 
aiškiai pabrėžėme, kad no
rime būti NATO nare ne 

priešiškumo Rusijai vedami. 
Rusija pati griežtai nebe-
prieštarauja", pabrėžė Lietu
vos prezidentas. 

Jis išreiškė viltį, kad iki to 
laiko, kol Lietuva taps NATO 
nare. Rusijos neigiamas po
žiūris bus jau visiškai pasikei
tęs. 

Paklaustas, ar Lietuvos už
sidegimo tapti NATO nare 
neatšaldė sąjungos veiksmai 
Kosove. V. Adamkus pabrėžė, 
kad .kitaip pasielgti nebuvo 
galima". „Būtų buvusi didesnė 
tragedija, jei NATO būtų 
užsimerkusi prieš nekaltų 
žmonių skerdimą dėl jų religi
nių ir tautinių įsitikinimų", 
mano V. Adamkus. Jis pa
brėžė, kad „NATO žingsniai 
buvo mūsų visų tragedija, bet 
kito kelio nebuvo". 

Amerikos baltai — į pagalbą 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai 

Jungtinis Amerikos baltų 
komitetas (Joint Baltic Ameri-
kan National Committee. 
JBANC) pranešė, kad birželio 
30 dieną JAV Senato posėdyje 
buvo svarstoma Jungtinių 
Valstijų finansinė parama už
sienio valstybėms. Senatorius 
Jeff Bingaman (D-NM') pasiū
lė Poreign Operations sąskai
tos (S. 1234) pataisą, kurioje 
Senatui sakoma, jog finansinė 
parama Baltijos valstybių — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — 
kariniams tikslams nepagrei
tins jų įstojimo į NATO. 

Senatoriaus J . Bingaman 
siūlomą pataisą (Nr. 1165) pa
laikė senatoriai Pa t Roberts 
(R-KS), Robert C. Smith (R-
NH), Max Cleland (D-GA) ir 
John Warner (R-VA). 

JAV finansinę paramą 
užsienio valstybėms ir sąskai
tų pataisas dar turi svarstyti 
Atstovų rūmai. 

Amerikos baltai raginami 
padėti savo valstybėms, 
kreipdamiesi į savo atstovus 
Senate ir prieštaraudami mi
nėtai pataisai Nr. 1165 (Bin
gaman pataisai), kuri palies 
Baltijos valstybių stojimo į 
NATO sąlygas bei reikalavi
mus. Senatoriai Richard J. 
Durbin (D-IL) ir Slade Gorton 
(R-WA) jau anksčiau yra pas
kelbė griežtus pareiškimus. 
nepritariančius minėtai patai
sai. 

Baltai gali skambinti savo 

senatoriams ir: 
1. Prašyti nepritarti Bin

gaman pataisai Nr. 1165, nes 
ji pakenks Baltijos valstybėms 
kelyje į NATO; 

2. Padėkoti, palaikius Se
nate 20 milijonų dolerių para
mą užsienio karinių pajėgų 
programoms; 

3. Išreikšti viltį, jog senato
riai ir toliau rems pagalbos 
Baltijos valstybėms progra
mas, ypač — Tarptautinio ka
rinio mokymo ir pratybų bei 
Tarptautinės narkotikų ir įs
tatymų priežiūros. 

Savo argumentus skambi
nantieji gali paremti faktais: 

;Elta) 
— Keliasdešimt Lietuvos ža
liųjų judėjimo narių, prieš
taraujančių karinių poligonų 
plėtimui, prie Krašto apsau
gos ministerijos (KAM) penk
tadienį surengė piketą. „Mes 
norime išgirsti konkretų pa
grindimą, kam Lietuvai reikia 
tiek poligonų ir išvis, kiek jų 
reikia", teigė Lietuvos žalių
jų judėjimo projekto autorius 
Saulius Pikšrys. 

Pasak žaliųjų, KAM, nein
formavus visuomenės, siekia 
paversti kariniais poligonais 
23,000 hektarų Lietuvos 
miškų. „Tarp jų ir devyni gam
tiniai draustiniai, kurių ben
dras plotas siekia per 8 
tūkstančius hektarų, — pri
minė S. Pikšrys. — Todėl jų 
priskyrimas kariniams poligo
nams prieštarauja Saugomų 
teritorijų įstatymui". 

KAM laikosi nuostatos, kad 
centriniam Pabradės poligo
nui, kuriame vyksta visos Lie
tuvos kariuomenės, kartais 
kartu su kitų valstybių ka-

Baltijos valstybės padarė di
džiulę pažangą, vykdydamos 
ekonomines bei demokratines 
reformas,' siekiant atitikti na
rystės NATO reikalavimus. O 
Baltijos regiono saugumas ir 
pastovumas užtikrina Centro 
ir Rytų Europos, kurioje JAV 
turi ekonominių tikslų ir nau
dos, saugumą. 

Paskambinus reikia nuro
dyti Rusijos kariuomenės ren
giamų pratybų grėsmę ne tik 
jos kaimynėms — Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, — bet ir 
NATO. 

Savo senatoriaus telefoną 
norintieji sužinos, paskambinę 
tel. (202) 224-3121. 

riuomenių daliniais, veiksmai, 
reikia priskirt i daugiau kaip 
12,000 hek ta rų žemės sklypą. 
Gaižiūnų ir Kazių Rūdos mo
komiesiems poligonams — ati
tinkamai po 5,200 h žemės 
sklypus, Kairių. Garliavos ir 
Pagudonės regioniniams ats
kirų batalionų poiigonams — 
ati t inkamai po 600 h žemės. 

Dabar karinės teritorijos, 
tarp jų — ir minėti poligonai, 
Lietuvoje u z i i i i apie 12,000 h 
plotą. Pagal naująjį vyriau
sybės nutar imo projektą, ka
rinėms teritorijoms ketinama 
skirti per 27,000 h žemės. 

Lietuvos kariškiai jau anks

čiau atmetė žaliųjų kaltini
mus, kad mėginama sukarinti 
miškus bei kitus žemės plotus. 
Pasak jų, Lietuvos karinės te
ritorijos tvarkomos pagal susi
tarimus su civilių valdžia, ku
riai priklauso ir aplinkos 
apsauga besirūpinančios žiny
bos, o tai užkerta kelius 
kariškių savivalei. 

Krašto apsaugos ir aplinkos 
ministerijos sudarė susita
rimą, pagal kurį gamtosaugi
ninkai įsipareigojo teikti ka
riškiams konsultacijas apie 
tai , kaip rūpintis aplinkos ap
sauga. Taip pat oficialiai 
pasižadėta tartis dėl kiek
vienų pratybų, kurios rengia
mos kariškiams nepriklau
sančiose teritorijose. 

Žodžiais parlamentarai drąsesni, 
nei balsuodami 

Bir/(io 11-26 dienomis Michigan National Guard vyko tarptautinas kan-
r.< pratybos kuriose dalyvavo kariniai daliniai iŠ Lietuvos, Latvijos, Ks 
t'jn-, Kan.idn- ir JAV iPennsylvania. Ohio. Indiana. Illinois. Wisconsin 
vaišijų • 

Jono l rbono nuotr Pratybų uldaryme Michigan gubernatorius 
•I. :-.:»F.nt;iv lietuvių karimo dalinio vadui Rolandui Vailokui |te įki.-t paty
ri':'- ;tia apie pr.ku Lietuvos kanSkiu pasirodymą pratybose 

Vi ln iu s , liepos 2 d. (BNS) 
— Didžioji dauguma Seimo 
narių pasirašė juridiškai ne
įpareigojantį pareiškimą, kad 
nusikaltęs parlamentaras Au
drius Butkevičius negali būti 
Seimo nariu. 

„Mes, Seimo nariai, verti
nantys Seimo garbę, būdami 
įsitikinę, kad asmuo, kuris pa
darė nusikaltimą ir kurio kal-

Grūto miško paroda 
veiks pagal 

scenarijų 
Vilnius , liepos 2 d. (Elta) 

— Sovietinio laikotarpio 
skulptūrų paroda Grūto miške 
nebus naikinama, bet veiks 
pagal darbo grupės parengtą 
tvarką ir scenarijų. 

Penktadienį posėdžiavęs 
Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komitetas parengė 
naują nutarimo projektą dėl 
šios parodos. Pirmajame pro
jekte, pateiktame Seimo nario 
Juozo Galdiko, vyriausybė bu
vo įpareigojama panaikinti 
sprendimus del parodos steigi
mo, o į Grūtą suvežtus leninų, 
Stalinų ir kitokių proletariato 
vadų skulptūras, išgabentas iš 
Lietuvos mie>tų aikščių, ati
duoti Gyvent'>jų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrui. 

Naujajame nutarimo pro
jekte vyriausybei siūloma ne
pasirašyti panaudos sutarties 
su Grūto par dos savininkais 
tol, kol nebu- parengtas sce
narijus. Darbo grupę, reng
siančią šiuos dokumentus, vy
riausybei siūloma sudaryti iki 
liepos 25 d. Joje stebėtojų 
teisėmis galėtu dalyvauti pasi
priešinimo okupacijoms daly
viai, nukentėjusieji nuo oku
pacijos asmenys, visuomeni
nių organizaerų atstovai. 

tę yra įrodę visų instancijų 
Lietuvos teismai, toliau negali 
būti Seimo nariu", teigiama 
pareiškime. 

Penktadienį jį buvo pasirašę 
92 Seimo nariai, pranešė Sei
mo konservatorių frakcijos 
spaudos tarnyba. 

Parašus konservatoriai pra
dėjo rinkti birželio 17 dieną, 
nepavykus kalinčio parlamen
taro A. Butkevičiaus apkaitai. 

Parašų nebūtų reikėję rink
ti, jei tokią nuostatą parla
mentarai būtų gausiau pa
rėmę per slaptą balsavimą 
Seime, kai pritrūko 15-kos 
balsų, kad iš A. Butkevičiaus 
būtų atimtas Seimo nario 
įgaliojimas. Tuomet už tai bal
savo 70 parlamentarų, o 
reikėjo trijų penktadalių, t.y.. 
85 Seimo narių balsų. 

A. Butkevičius yra nuteis
tas kalėti 5.5 metų už pasi
kėsinimą sukčiauti stambiu 
mastu. Dar kartą surengti A. 
Butkevičiaus apkaltą bus gali
ma tik po pusmečio. 

* „Seimo nariai l iko po 
pamokų", taip pavadintas 
„Kauno dienos" (07.01) ra
šinys. „Šiandien Lietuvos par
lamentarai jau būtų galėję su
sikrauti lagaminus ir rūkti į 
vis labiau sušylančią Palangą 
arba Neringą. Tačiau taip ne
bus. Pagal Konstituciją turė
jusi liepos 1 d. pasibaigti Sei
mo vasaros sesija pratęsta iki 
liepos 8-osios. Tarsi namų 
darbų nepadarę po pamokų 
palikti mokinukai, per tą sa
vaitę jie bandys užbaigti tai, 
ko nespėjo, o privalėjo", pabrė
žia dienraštis, abejodamas, ar 
jiems pavyks per savaitę įvyk
dyti visus savo įsipareigoji
mus, netgi tuos, kurie būtini 
integruojantis į Europą, itiu, 

* Vyr i ausybė p a s k y r ė 
s e p t y n i a s m e n o premi jas . 
prieš tai sumažinusi jas per
pus. Premijos paskirtos akto
rei Eglei Gabrėnaitei, rašyto
jui Romualdui Granauskui. 
muzikologei Zitai Kelmickai-
tei, architektui Eugenijui Mi
liūnui, dailininkei Nijolei Vi
lutytei, džiazo muzikantui 
Petrui Vyšniauskui ir fotome
nininkui Stanislovui Žvirgž
dui. Gedimino Vagnoriaus mi
nistrų kabinetas praėjusių 
metų pabaigoje įsteigė meno 
premijas, kurių dydis buvo 
37,500 litų. Lėšos premijoms 
dviejų valstybinių švenčių — 
Vasario 16-osios ir Liepos 6-
osios — išvakarėse buvo ski
riamos iš Vyriausybės rezervo 
fondo. Naujasis kabinetas nu
sprendė premijas sumažinti 
perpus ir nustatyti, kad jų dy
dis yra 18,750 litų. B M 

* Žymus dž iazo muzikan
t a s Petras Vyšniauskas atsi
sakė vyriausybės meno premi
jos, nes jos sumažinimą laiko 
visų menininkų įžeidimu. 
„Nors esu neturtingas, bet, 
manau, garbingas žmogus, to
dėl ir šį naujosios vyriausybės 
sprendimą per pusę sumažinti 
vyriausybės meno premijas 
laikau tiek savo, tiek visų ko
legų menininkų įžeidimu bei 
pažeminimu", rašoma atvira
me P. Vyšniausko laiške, kurį 
penktadienį paskelbė dien
raštis „Lietuvos rytas". 

* Lietuvos premjeras Ro
landas Paksas ketvirtadienį' 
Zalcburge, per Vidurio ir Rytų 
Europos ekonomikos forumą. 
Kazachstano prezidentui Nur-
sultan Nazarbajev išsakė susi
domėjimą gauti Lietuvai kaza-
chiškos naftos ir eksportuoti 
ją per Būtingės naftos termi
nalą. R. Paksas pakvietė Ka
zachstano valstybinės naftos 
bendrovės vadovus atvykti į 
Lietuvą tartis dėl bendradar
biavimo naftos ūkyje. >BNS 

* Artėjant Mindaugo ka
rūnavimo ir Valstybės die
nai, į prezidentūrą plūsta de
šimtys pasiūlymų pagerbti 
įvairius asmenis valstybės ap
dovanojimais, skelbia „Lietu
vos rytas" (07.01). Kultūros 
ministras Arūnas Bėkšta sitalo 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordinais įvertinti 
žurnalistės Laimos Pangony-
tės ir muziejininkės Birutės 
Kulnytės nuopelnus. Tačiau 
už ką joms reikia įteikti aukš
tus valstybės apdovanojimus, 
ministras nenurodė. O buvęs 
ūkio ministras Vincas Babi
lius pasiūlė tokiu pat ordinu 
apdovanoti kailių salono „Ni
jolė" savininkę Nijolę Veličkie
nę. „Motyvas — puikūs kaili
niai", paaiškina laikraštis, 
pridurdamas, jog N. Veličkie
nės firma buvo viena Vytauto 
Landsbergio rėmėjų per prezi
dento rinkimų kampaniją 

.Elta 

* Prieglobsčio Didžiojoje 
Britanijoje bes iprašančiu 
lietuvių, palyginti su praėju
siais metais, šiemet sumažėjo 
20 kartu, Lietuvos Vidaus rei
kalų ministerijos pareigūnams 
pranešė šią savaitę Lietuvoje 
viešėjusi Didžiosios Britanijos 
Vidaus reikalų ministerijos 
valstybės sekretorė Kate 
Hoey Birželį politinio prie
globsčio D. Britanijoje prašė 5 
lietuviai. Pernai kas mėnesj 
prieglobsčio prašydavo maž
daug 100-120 Lietuvos pilie
čių. (BNS 

* L i e t u v o s p r e z i d e n t u 
V a l d u A d a m k u m i pasitik: 
beveik pusė Lietuvos gyven
tojų, o naujuoju premjeru Ro
landu Paksu — neveik penk
tadalis , rodo bendros Lietu
vos ir Didžiosios Britanijos 
rinkos ir viešosios nuomones 
tyr imų firmos .,Baltijos tyri-
mai7GALLL"P birželį a t l ikta 
apklausa . Populiariausiu poli
t ikų pavardes apklaustieji nu
rodė patys. V. Adamkumi pa
sitiki 48.9 proc.. R. Paksu — 
18.6 proc.. o Naujosios sąjun
gos 'socialliberalų; vadu Artū
ru Paulausku — 8.4 proc. ap
klaustųjų. Toliau rikiuojas: 
Kazys Bobelis (8.3 proc.'. ka
denciją baigęs prezidentas Al
girdas Brazauskas -6.5 proc. . 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis 6.4 proc... Social
demokra tų partijos pirminin
k a s Vytenis Andriukaitis (5-3 
proc.), centristų vadovas Ro
m u a l d a s Ozolas (4.3 proc.) bei 
kiti politikai. BNS 

* „ K a s š e š t a s a l a u s da 
r y k l o s d a r b u o t o j a s tapo mi
lijonieriumi", tokiai neregėtai 
sėkmei „Respublika" liepos 1-
ąją skyrė tradicinį ..dienos te
mos*' puslapį. Nors Klaipėdos 
„Švyturio" alaus darykloje, 
ba iminant is nusikaltimų, nes
kelbiama, kiek pinigų gavo 
darbuotojai , įmonę nupirkus 
Danijos a laus firmai-milžinei 
„Carlsberg' ' . laikraščiui pavy
ko sužinoti, kad 50 „Švyturio" 
darbuotojų tapo milijonieriais. 
Darbuotojai, kurie daug metų 
gaudavo mažiausius atlygini
mus visoje alaus pramonėje 
akimirksniu praturtėjo, nes 
dalis uždarbio j iems buvo mo
kama akcijomis. 

* V i l k a v i š k i o r a j o n e . Ky
b a r t ų p a t a i s o s d a r b u kolo-
nrjoje-gyvenvieteje. bausmę 
atliekantį Kovo 11-osios Akto 
signatarą Rimantą Astrauską 
penktadienį aplankė signata
rai Seimo nariai Nijole Amb
razaitytė ir Jonas Šimėnas. 
Kaip teigia ..Lietuvos rytas" 
•: 07.02;. „signataras gavo pini
gų, lašinių ir medaus". R. Ast
rauskas buvo sujaudintas Sei
mo narių dėmesio. Atvežti 
produktai R. As-trauską irgi 
nudžiugino, nes maisto j is jau 
turėjo nedaug. Laisvės atėmi
mo bausme buvo paskirta, kai 
j is nesumokėjo 20.000 litų 
baudos, teismo jam skirtos už 
dešimties teisėjų garbes ir 
orumo žeminimą. Eka 

* L ie tuvoje b i r ž e l i pa
s k e n d o 119 žmonių . Vidaus 
reikalų ministerijos pareigū
nai sako. kad neprisimena to
kios vasaros, kad būtų tiek 
daug vandens aukų. Didžioji 
dalis žmonių nuskendo nuo
šaliuose ir nedideliuose van
dens telkiniuos*. Daugiausia 
skendo jaunesnio ir vidutinio 
amžiaus vyrai. Nemažai poil
siautojų paskendo, kai mau
dėsi neblaivūs. Vidaus reikalu 
ministerija nutarė prašyti sa
vivaldybių riboti arba visai 
neišduoti leidimų prekiauti al
koholiniais gorimais prie van
dens trikinių 

KALENDORIUS 
Liepos 3 d.: >v Tomas, apaš

talas. Anatolijus, Leonas. Liudirv.-
na. Rytis. Vaidilas 

Liepos 4 d.: Aldis. Berta. Bi
rute. Elzbieta, Gedgaile. Malvina. 
Skalvis. Teodoras. Ulnkas .1AV ne
priklausomybes diena 1776 m. v 

Liepom I d.: Sv Antanas Zacca-
f i. Buųrinas. Filomena. Gintas 
r.arolina. Lakštutė. Limantt . 
Mantmilė 



• 

I 
DRAUGAS, 1999 m. liepos 3 d., šeštadienis 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuviene 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ATGIMIMUI BŪTINA IR 
FINANSINĖ PARAMA 

Ateitininkų Šalpos fondas 
(AŠF) pernai pravedė vajų 
ateitininkų rūmų Kaune re
montui. To sėkmingai užbaig
to vajaus proga kreipiamės j 
ASF valdybos pirmininką dr. 
Petrą Kisielių su keletu klau
simų. 

— Atei t in inkų ša lpos fon
do a t s i šauk ime buvo rašo
ma, k a d a te i t in inkų r ū m ų 
stogo r emon tu i K a u n e rei
k ia 80,000 dol. P i rmie j i a t 
si l iepė J o n a s ir La ima Šal
čiai , su t ikdami p a a u k o t i 
pusę re ik iamos sumos , su 
sąlyga, kad kitą pusę su
te iks AŠF. Kaip p r a d ė t a s 
vajus baigėsi? Kas tol iau 
d a r o m a , k a d su r ink t a i s pi
nigais r ū m ų s togas t ik ra i 
būtų su ta i sy tas? 

— Ateitininkų rūmai Kaune 
vyresnio amžiaus .Ateities" 
organizacijos nariams buvo 
tarsi jų organizacijos orga
niškoji dalis. Rūmai buvo 
svarbūs ypač studentų bei 
sendraugių ateitininkų na
riams, nes čia vyko visas or
ganizacinis judėjimas, čia vy
ko didieji organizacijos rengi
niai, susirinkimai, minėjimai, 
pokyliai, ateitininkų choro re
peticijos, čia buvo redaguoja
ma „Ateitis"', .Ateities spindu
liai", „Židinys", „Naujoji vaidi
lutė", čia klausytasi didžiųjų 
ateitininkijos vadų paskaitų 
bei kalbų. Tad šiems rūmams 
didelis sentimentas išlikęs iki 
šių dienų, o taip pat ir nuosa
vybes teise. Todėl ir vajus dėl 
stokos remonto buvo gana 
sėkmingas. Ypač, kad pusė 
užsibrėžtos sumos jau pačioje 
pradžioje vajaus buvo paauko
ta J . ir L. Šalčių. Pinigai buvo 
surinkti per kelis mėnesius ir 
įdėti į banką, tačiau projekto 
vykdymas buvo atidėtas dėl 
Kauno Technologijos universi
teto sprendimo kaitaliojimo. 
Mat Ateitininkų federacija de
rybose su Technologijos uni
versitetu buvo pateikusi aiš
kią sąlygą, kad ji finansuos 
stogo remontą tik tuo atveju, 
jei ji taps tikrąja ateitininkų 
rūmų valdytoja; atseit, jeigu 
universitetas savo turimas ad
ministracines teises perleis 
ateitininkų federacijai. Uni
versiteto vadovybe su tuo suti
ko, bet netrukus savo pažadą 
anuliavo. Ateitininkų federaci
ja nėra nuleidusi rankų, ji su 
advokato pagalba vykdo kitą 
planą rūmams susigrąžinti, 
kuris teikia daug vilties. 

— Žinome, k a d AŠF r ė m e 
ir r emia ir k i tus a t e i t in in 
kijos p ro jek tus Lie tuvoje . 
Kas t ie projektai ir ka ip re 
miami? 

Ateitininkų Šalpos fondas 
skiria didelį dėmesį atsiku
riantiems Lietuvos ateitinin
kams. 0 šis dėmesys yra ne 
vien tik organizacinis. -Jo 
prasme yra daug gilesne, jo 
tikslas daug toliau siekiantis. 
1918-ujų metų Lietuvos ne
priklausomybės brandinime, 
jos paskelbime, jos įtvirtinimo 
kovose ir vėliau jos išsisklei
dime niekas negales paneigti 
ateitininkijos vaidmens. Taip 
pat ir šios 1990-ųjų metų ne
priklausomybei brandinime, 
ypač partizanų eilėse — daug 
žuvusių ateitininkų. O išeivi
jos visoje veikloje, kuri turėjo 
du pagrindinius tikslus: ne
priklausomybes atstatymą ir 
lietuvybės išlaikymą, ar būtų 

buvęs įmanomas toks veiklos 
intensyvumas be ateitininkų 
organizacijos narių? Lietuvos 
moraliniam ir religiniam atgi
mimui būtina stipri ateiti
ninkų organizacija, būtina sti
pri jiems išeivijos ateitininkų 
finansine parama. Tą paramą 
AŠF ir vykdo, remdama ateiti
ninkų Lietuvoje stovyklas, 
kursus, suvažiavimus, konfe
rencijas, stipendijas išeivijos 
ateitininkų aukotojų dėka. 

— Remtinų projektų, be 
abejo, yra ir už Lietuvos 
ribų. Kaip AŠF remia už
s ienio ateit ininkiškąją 
veiklą? 

— AŠF išskirtiną paramą 
teikia ateitininkiškajai veiklai 
tiek Lietuvoje, tiek ir už Lie
tuvos ribų, šiuo atveju Ameri
koje (JAV) Jaunųjų ateiti
ninkų sąjungai, kuri yra labai 
veikli ir gausi. Remiame vasa
ros stovyklas, kursus , per cen
tro valdybą skiriame paramą 
neseniai iš Lietuvos atvykusių 
moksleivių stovyklavimui. Re
miame naujojo ^Ateities" žur
nalo leidybą. Piniginė parama 
daug padėjo atgaivinti „Atei
ties" žurnalą Lietuvoje, pradė
jusį reguliariai eiti. 

— Der inant i s pr ie pasi
keit imų ate i t in inkų federa
cijos sąrangoje, š iek tiek 
pasikeitė ir ASF struktūra. 
Ką apie ta i galėtumėte 
daugiau paaiškint i? 

— Nemaža sumišimo ateiti
ninkų organizacinėje struktū
roje įvyko grįžus Ateitininkų 
federacijos vadovybei Lietu
von. Rodos, tai būtų visai ne
sudėtingas dalykas, bet prak
tikoje vyksta kitaip. Priežastis 
tuo tarpu palikime už durų, o 
gal jų ir nėra. Manyta, kad ir 
AŠF ras vietą naujoje organi
zacinėje struktūroje. Mat, 
AŠF turi dvigubą priklauso
mybę. J i s natūraliai pavaldus 
Ateitininkų federacijos vado
vybei, esančiai Lietuvoje, kuri 
fondo valdybą paprašė ir to
liau eiti Ateitininkų federaci
jos fondo valdybos pareigas, 
bet taip pat jis tur i rasti ryšį 

Ateitininkų Šalpos fondo valdyba. Iš k.: sėdi — Valerija Žadeikienė, Laima Šalčiuvienė ir dr. Aldona Juoze-
vicienė. Stovi — dr. Kazys Ambrozaitis, pirmininkas dr. Petras Kisielius, Jonas Kavaliūnas ir dr. Vaclovas 
Šaulys. 

Fondo naujasis s tatutas yra 
ruošiamas su advokatų pagal
ba. 

— Je i t iksl iai ats imenu, 
vienu la iku visi Ateitinin
kų sendraugių sąjungos 
nar i a i automatiškai skaitė
si ir Ate i t in inkų fondo na
riais. Ar ta ip tikrai buvo? 
Kaip y r a dabar? 

— Ateitininkų sendraugių 
sąjunga vienu metu buvo įpa
reigojusi savo narius tapti 
Ateitininkų federacijos fondo 
nariais. Tuo buvo norima su
stiprinti fondo veiklą, o taip 
pat padidinti fondui aukas . 
Tačiau šis nutarimas pasirodė 
neveiksmingas ir vėlesnėje 
fondo veikloje buvo pamirštas. 

— Kaip gal ima tapti AŠF 
nariu? Ar yra numatyta 
minimali auka? Ar reikia 
koki prašymą užpildyti? 
Je i taip, tai kur reiktų 
kreiptis? 

— Ateitininkų šalpos fondo 
veikloje nebuvo remiamasi 
fondo nariais, nors fondo įsta
tuose įrašytos net trys fondo 
narių kategorijos. Praktikoje 
jos nefigūravo. Federacijos va
dovas paskirdavo fondo pirmi
ninką, kuris kviesdavo fondo 
valdybos narius, tada visą val
dybą patvirtindavo federacijos 
valdyba. Tad fondo nariams 
šioje organizacinėje struktū
roje nebuvo kas veikti. 

— Surengtas vajus ateiti
n inkų r ū m ų stogo remon
tui Kaune pasisekė. Šalia 
to , kok ie AŠF planai bei 
darbai pr ieš akis? Kokie 
AŠF valdybos pageidavi
mai ateit ininkijai č ia ir 
anoje Atlanto pusėje? 

— Šiais metais ruošiame 
ateitininkų vakarienę ir lai
mėjimus. Lietuvos ateitinin-

ATEITININKŲ NAMŲ GEGUŽINĖ 

ir su Amerikos ateitininkų k u s ASF paremia kasmet ke-
valdybą, nes pinigai renkami h o h k a tūkstančių, o kai kada 
iš Amerikos ateitininkų ir tuo 
pačiu yra remiama ir Ameri
kos ateitininkų veikla. Kol kas 
šioji priklausomybė dar nėra 
išryškinta. 

— Kanados ateitininkai sa
vo veiklą remia kanadiškais 
doleriais, iš Pietų Amerikos 
bei Australijos apie ateitinin-
kišką veiklą negirdime. Iš Eu
ropos kraštų daugiau girdime 
apie Vokietijos ateitininkus — 
Vasario 16-osios gimnazijos. 
Užsienio ateitininkai, išskyrus 
Jungtines Amerikos valstijas, 
į Ateitininkų fondą nesikrei
pia. Jų veiklai lėšas parūpina 
to krašto patys ateitininkai. 

— Buvusiojo Atei t ininkų 
federacijos fondo s t a t u t e 
buvo numatyta trejetas 
fondo narystės kategorijų: 
individo, korporacijos ir 
garbės nario. Ar panašios 
kategorijos l iko ir ASF sta
tute? 

— Ateitininkų šalpos fondo 
statuto peržiūrėjimas ir pasi
keitimai, pri taikant prie nau
jų sąlygų, dar tebėra eigoje, 
nes dar nebaigta formuoti 
Amerikos (JAV) ateitininkų 
organizacinė sąranga. Pasku
tiniaisiais metais fondo na
rystės kategorijos neegzistavo. 

ir keliasdešimčia tūkstančių 
dolerių. Pinigai skiriami dau
giausia ateitininkų veiklai. 
Nepamirštame ir Amerikos 
ateitininkų, ypač Jaunųjų 
ateitininkų ir Moksleivių 
sąjungų. 

— Palaikydami artimą ryšį 
su Lietuvos ateitininkais, ma
tome, kokios sunkios yra jų or
ganizacinio darbo sąlygos, 
t rūkstant piniginių išteklių. 
Palyginkime jų sąlygas su 
mūsų sąlygomis. Esame tos 
pačios tautos vaikai, tos pa
čios organizacijos nariai. J ie 
kentėjo 50 metų okupacijos 
ekonominius t rūkumus, ken
čia ir dabar. Ar mes neturime 
jiems padėti0 Tik per Bažny
čią ir per katalikiškai auklėja
mą jaunimą (ateitininkus) 
grįš į Lietuvą sąžiningumas, 
pasiaukojimas, tiesa. 

— Dėkojame už suteiktą 
informaciją. S ėk mės atei
ties darbuose! 

Ateitininkų šalpos fondo ofi
cialus pavadinimas (rašant 
čekius) ir adresas. Ateities 
Foundation/Relief Fund, 
12690 Archer Avenue, Le-
mont, IL 60439. 

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

Ateitininkų namų gegužinė 
jau praeityje. Birželio 6-ji die
na buvo saulėta ir labai karš
ta, tai Ateitininkų namų ąžuo
lynas visus viliojo į savo. pa
vėsį, kur ir vėjelis protarpiais 
užsukdavo. 

Žmonių prisirinko gausiai ir 
gegužinės rengėjams teko ge
rokai pasidarbuoti norint vi
sus viskuo aprūpinti. Atvyks
tančius maloniai pasitiko ir 
padėjo automobilius pasistaty
ti K. Venclauskas, Gediminas 
Vyšniauskas ir Vladas Biels
kis. Dr. Aldona Juozevičienė, 
Valerija Žadeikienė, Juozas 
Baužys ir "Ramunė Račkaus
kienė visus aprūpino pietų bi
lietėliais. Vešiais gaivinan
čiais gėrimais rūpinosi Stasys 
Patlaba, Petras Kazlauskas ir 
Pranas Pranckevicius. 

Negalima pamirš t i ir laimė
jimų, kuriuos pravedė Juozas 
Polikaitis. Bilietėlius platino 
Raminta Marchertienė, Dainė 
Quinn ir Žibutė Pranckevi-
čienė. Laimėtojais tapo Kazi
mieras Skaisgirys iš Beverly 
Shores, Liudas Landsbergis iš 
Čikagos (jis pusę savo laimi
kio paaukojo Ateitininkų na
mams), Stasys Rudys iš Vir-
ginia ir Bronė Kulbienė iš 
Massachusetts. Nešiojamą te
levizijos aparatą laimėjo Sigi
tas Miknaitis. 

Didžiausias ir sunkiausias 
darbas yra pasirūpinimas, 
kad visi ge^užinėn atsi lankę 
būtų sveikai ir skaniai pa
vaišinti. Šis rūpest is ir labai 
karštos virtuvės puodų prie
žiūra šįmet teko dr . Pranute i 
Domanskienei. J a i talkino Eu
genija Bielskienė su dukra . 
Prie maisto dalinimo guviai 
darbavosi Irena Polikaitienė, 
Abromaitienė Vida Maleiškie-
nė, Rima Polikaitytė, Aldona 
Kamantienė Linda Collins, 
Vanda Gvildienė, Irena Kaz
lauskienė, Roma Kuprienė, 
Alė Lieponienė, dr. Ona Dau
girdienė, Rima Sidrienė ir dr. 
Teresė Kazlauskienė. 

Maistą parūpino ir jį gražiai 
pristatė Racine kepykla. La
bai dėkojame Danai Kapačins-
kienei. Prie kavos ir pyragų 
kantriai dirbo Aldona Ankie-
nė. Ji pati visus pyragus atve
žė ir juos gegužinės rengėjams 
padovanojo. Ačiū Ankams! 

Didžiausias rūpestis teko 
darbščiam Ateitininkų namų 
pirmininkui Alfonsui Pargaus-
kui, kuriam rūpėjo visa gegu
žinės eiga. Jis rūpinosi ne tik 
svečiais, bet ir visais talkinin
kais, tenkino visus iškilusius 
trūkumus, stengėsi, kad vis
kas sklandžiai vyktų. 

Ateitininkų namų vadovybė 
dėkoja visiems talkininkams. 

o ypač visiems gausiai atsilan
kiusiems gegužinėje ir tuo 
parėmusiems Ateitininkų na
mų veiklą. 

Širdinga padėka priklauso ir 
dienraščiui „Draugui" taip 
puikiai šį renginį garsinusiam 
savo puslapiuose. 

A.K. 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & GynecoJogy 

382S Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medical Center 

10400 75 St, Kenoeha, Wl 53142 
(414)697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLODKA, PA-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

6222 S.Piiaski Rd, Chicago, 
IL 60629 

Tol. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTLĮ GYDYTOJAS 

21470 S. Man St 
Matteaeon, IL 60443 
Tat 708-748-0033 

Vatandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 S t 
Tintay Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Roz. 708-246-0087 arb> 708-246-6581 
6449 S. PUasH Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVrCIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVaat Ava. 
OnandPark 

708349-8100 
Valandos katden, išskyrus savartgafcii 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 rtkjhtand Ava., Ste. 201 
(skcsai gatves nuo Good Samarttan tgonines) 

Dovvnars Grove, IL 60515 
Tai. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kadzie Ava., Chicago 

773-778-8989 arba 773-489-4441 

DR. VILUA KERELYJE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hatiem. Bridgevtev*. IL 60455 

Tai. 706-504-0400 
Valandos pagal susitarimą 

ATEITININKV RENGINIAI 

Lemonte 
Spalio 22, 23 ir 24 d. -

Ateities savaitgalis Ateiti 
ninku namuose, Lemonte. 
Šeštadienio vakare Ateitinin-
kų šalpos fondo vakariene. 

DR. PETRAS KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Te). 708-652-4150 atsakomas 24 vai. 
1443 S . 50ff> Ava., Ctaero 

Kasdien 1 v.p p - 7 v . v . 
liskyrus trecd Sestao i Mv .p .p . 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedrie Ave. 
Chicago. IL 60852 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susrtanmą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaJtef St, LamonL IL 60439 
1301 Copperfietd Ava.. Sutte 113, 

Jotai. IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9358 S. Robertą Road 
HkkoryHsta 

Tai. 708-588-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAJT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS m C H R U R O A S 

FAUBLY MEDtCAL C U M C 
15505-127 St , Lamort, H. 88438 
Priklauso Palos Communlty HospUai 

SttverCrossHospitsI 
Valandos pagal susitarimą 

TsL 630-257-2265 

CanMacDiagnoeia,LTD. 
6132 S. Kadzie Ava. 
CNcago.IL 60629 
TaL 773-438-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S Kadzie. CHICAGO. IL 60652 
Tąl. 773-736-1540 arOe 773434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNStOS, MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
Illinois Pain Tmetment Instituto 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vetto, 
sužeidmų darbovietes* ir sporte bei 

& vietų skausmo gydymo apebaistai 
Chicago: 312-726-0800 

East DunrJee: 847-551-1212 
McHenry. 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

irUbertyvttle 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

625 S. Mafinhakn Rd, 
Wsftcheatar.IL 601S4 

Tai. 708-344-1894 
Valandos pagal susitaimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIHURGUA IR GYDYMAS 
6132 8.Kedzk*Ave 

Vai: antri 2-4 vpp tdutfvd ;-5 vpp 
S«sw pagal susaartm, 

Kabineto tu . 773-77838*0 
Narnų tel. 700 4«* S61S 

DR. V.J. VASAITENĖ 
DANTLJ GYDYTOJA 

4817 W. 63 St, Burbu*. IL 
Tel. 708-423-61H 

Valandos pagal susitaimą 

DR. KENNETH J. YtRKES 
DR. BOB DOKHAUCHI 

Dentvj gydytojai 
P«f*nir*arns nuotaka 

4<»7w.seaL,cr*aef>,iL 
Tel. 773-7388868 

4707 S. (Mbert, Labąja*, R. 
Tel. 708-362-44*7 

DR. PETRAS ZLJ0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-588-31 <6 
Namų tai. 847-381 -3572 
6746Waat63rdStr*jt 

Vai pirmd ir ksivd. 3 V p.p. -4 vpp 
Kitomis dienon** • susitarus 

EUGEHEC. DECKER DOS, P.C 
4647 VV. 103 St , OeJc Lewn, IL 
Pirmas apyl. su Normweatem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
prirnarni atoeoaufiai punktuaiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 706422-8260 

UDUA BALdONATTls, O D . 
AKIU DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
WUIought>y HHta, OH 44004 

Tel. (440) 944-7277 

DR JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525S.79th Ava., Hfckory Hata, IL 
TeL (786) 566-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS. MD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzie Ava. 
Chicago, IL 60852 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hfctary Haas, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, UD., S.C. 
Specialybe - Vidaus figų gydytojas 

rVaV06¥TW WĘ*XMĘmM 
6918 W. Archer Ava. Ste 5 Ir 6 

Chicago. IL 60636 
Tat 773-229-9965 

Valandos pagal svaKarlrną 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUB1NAS, D.D.S. 

Fairview Deniai Care 
6317Fairview,Ste.6 
Westmom.IL 60559 

630-968-0984 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba ksjtuvMtai 

ARAS 2UOBA, M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. SuMa 310 

Napervee.IL 60563 
Te t (630) 527-0090 
3825 h«ghland Ava., 
Tower 1 . Sullt 3 C 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tat. (830) 436-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgetand Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-736-7700 

DR. PETRAS V.KISiEUUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei ersrurgąa 
172 SchHler St, Elmhurtt, IL 80126 

630-941-2809 
Valandos pagal sustailms. 

va. t * 1 * ) * * 
M2^Fai5ie)*4 

8474878 
847 

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D. 
FeHow: American Acadtmy et 

FamifyPnctkM 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

380W.6latAve. 
Hoasr\sN4634a 

^SLTsTANKEVtOOTĖ. MD. 
Board Certtfied. IntameJ Medkane 

Valandoa joaų patogumui 
Hoty Cfoaa PrrileaeMisj Pavtson 

3 8 8ou8i 
Utaaantan Plaza Ct at Casferrea Ave. 

Chtoago. IL S0S8S 
Tat. 773-471-7879 

http://CNcago.IL
http://Wsftcheatar.IL
http://Westmom.IL
http://Napervee.IL


Trumpai 
Am erikoje ir pasą ulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

• 

•Prez . Clinton pranešė, 
kad per a t e i n a n č i u s 10 
metų , JAV ižde b u s d ides 
n i s perteklius negu anksčiau 
manyta. Vyriausybe ir Kon
gresas jau siūlo naujus už
mojus bei programas tuos pi
nigus išleisti. Spauda primena, 
kad neįmanoma tiksliai aps
kaičiuoti, kas bus ateityje, nes 
vyriausybių ir Kongresų aps
kaičiavimo būdai niekuomet 
nėra buvę tikslūs. Konservato
riai teigia, jog vyriausybe ir 
Kongresas užmiršta, kad tai 
ne jų, o iš darbininkų paimti 
pinigai ir jeigu, iš tikrųjų yra 
perteklius, tai valdžia privalo 
pinigus sugrąžinti JAV mo
kesčių mokėtojams. Net prez. 
Reagan laikais, kada, po 
mokesčių procentų sumažini
mo, JAV iždas surinko žymiai 
daugiau pinigų negu anks
čiau, Kongresas ne tik sėk
mingai išleido visus pinigus, 
bet ir pridėjo deficitą. (WSJ) 

•Š i pavasarį trijuose 
sprendimuose Aukščiau
sias t e i smas a p g y n ė valstijų 
teises nuo federalinės valdžios 
reikalavimų. Jau dešimtmetį 
galima matyti šią kryptį, 
tačiau teismas lig šiol nėra 
užstojęs Kongresui kelią įves
ti, kok :us tik nori, įstatymus, 
nors JAV Konstitucija Kongre
sui duoda aiškias gaires ir 
apibrėžia kokius įstatymus 
federalinė valdžia gali įvesti. 
(Fox News, WSJj 

"įltosovo a l b a n a i p a m a ž u 
g r i ž t a n a m o ir Kosovo Iš
laisvinimo kariuomenė (KLA; 
pradeda nusiginkluoti. Tačiau 
yra rūpestis, kad KLA negalu
tinai . . nusigki?^kios ir toliau 
vyk&rkovos. Tjk prieš metus, 
JAV vadovybe ir Kongresas 
KLA vadino teroristų grupe. 
(Fox News, WSJ) 

• T u r k i j o s t e i smui n u t e i -
s u s t e r o r i s t ą A b d u l l a h Oca-
lan- m i r t i e s b a u s m e , vyko 
tarptautiniai protestai prieš 
sprendimą ir Ankara neskubi
na mirties bausmės vykdyti. 
Tuo tarpu kurdų sukilėlių 
grupės perspėja, kad yra pavo
jinga lankyti Turkiją, bet pri
deda, kad turistų niekas ne-

Mal ia r i jos t y r inė to j a i at
rado būdą, kuriuo parazitas 
sunaikina lieonio imunitetą. 
Spėjama, kad tai padės suras
ti gydymui naują metodą. 
Kasmet pasaulyje miršta 3 
mln. asmenų nuo maliarijos. 
0ČSJ> 

•Nuo 1994 metų JAV Ru-
sijai parūpino 2.o milijar
dus dol. samdyti branduoli
nių ginklų mokslininkus ci
viliniuose projektuose, kad jie 
neturėtų pagrindo ieškoti dar-

bo Irane, Irake, Š. Korėjoje ir 
pan. Tačiau General Acct. 
įstaiga praneša, kad Rusija 
naudojo dalį pinigų gaminti 
geresnius branduolinius gink
lus, raketas ir gamino ginklus 
Iranui ir Libijai. Rusai taip 
pat padėjo Iranui pastatyti 
tris branduolinius reaktorius, 
o Uralu kalnuose rusai stato 
400 kvadratinių mylių didumo 
požeminį karišką bunkerį 
prieš branduolinių ginklų puo
limą. Du darbininkų miestai, 
Beloretsk 15 &16, buvo įkurti 
remti bunkerio statybą. Tuo 
tarpu JAV vadovybė remia ru
sams parūpinti dar 600 mln. 
dol. (WSJ,TAS) 

•Baltijos kraštu integra
vimo i NATO reikalu susi
r inkimas neįvyko, nes prez. 
Clinton paklausė ne Valstybės 
sekretorės Madeleine Al-
bright patarimo, o jos asisten
to Strobe Talbott, kuriam jau 
ne pirmą kartą yra nepasisekę 
pravesti derybas su Rusija. 
Gegužes mėn. Albright pakar
totinai ragino Baltuosius rū
mus sušaukti Baltijos kraštų / 
NATO reikalu susirinkimą. 
Tačiau Assist. Secretary of 
State Talbott, Clinton artimas 
draugas, privačiai kreipėsi į 
prezidentą, sakydamas, kad 
„susirinkimo atšaukimas pa
dėtų tuo metu (Talbott) vado
vaujančioms deryboms su Ru
sija" ir Clinton sutiko susirin
kimą atšaukti . Valstybės dept. 
šaltiniai aiškina, jog .Al
bright nebeturi vilties, kad 
prezidentas kreiptų dėmesio į 
jos patarimus." (Nat. Revievv) 

•Prez. Clinton oficialiai 
paskelbė biržel io mėnesi 
homoseksualu mėnesiu 
(Gay and Lesbian Pride 
Month) ir paskyrė pirmąjį 
viešai pasiskelbusį homosek
sualą ambasadoriumi. Prieš 
dvejus metus James Hormel 
buvo pasiūlytas ambasado
rium j Luksemburge, kur 909r 
gyventojų katalikai, tačiau 
Kongresas buvo užkirtęs ke
lią. Tuomet Clinton įvykdė 
paskyrimą Kongreso pertrau
kos metu. išvengdamas nema
lonumų Kongrese. Respubliko
nai kritikuoja prezidentą už 
paskyrimą, nes Hormel yra 
aktyvistas. Gyvendamas San 
Francisco mieste, Hormel yra 
pritaręs Sisters of Perpetual 
Indulgence vyrų (apsirengusių 
kaip vienuoles) komedijos gru
pei, kuri šaiposi iš Katalikų 
Bažnyčios. Hormel taip pat 
neprieštarauja, kad San Fran
cisco bibliotekoje, jo vardo sky
riuje, išstatyta N. American 
Man-Boy Love Assoc. paroda. 
Tai organizacija, kuri propa-

Danute Bindokienė 

Šventiškom vėliavom 
laisvės vėjuje plazdant 

Karalius Mindaugas. Dail. Vytautas Kašubą 

guoja lytinius santykius ta rp 
vyrų ir berniukų, veda sąra
šus ir padeda palaikyti ryšius 
tokiems tikslams. (Wash. 
Times, Fox News) 

•Š ių mokslo metų gale 
buvo nemažai įdomumu 
bei nesąmonių: 

New Jersey valstijoje du de
mokratų atstovai užblokavo 
respublikonų pasiūlymą reika
lauti New Jersey mokyklose 
kasryt skaityti JAV Nepri
klausomybės Akto dalį, kurio
je minimos žmonėms Dievo 
duotos teisės. Atstovams už
kliuvo žodžiai „visi žmonės 
(all men) yra sukurti lygūs" — 
tai neva diskriminuoja prieš 
moteris, ir žodis „Kūrėjas" 
(Creator) — tai neva nelega
lus bandymas grąžinti maldą į 
valdiškas mokyklas. 

Pernai viena Kalifornijos 
mokykla panaikino dvikal-
biškas (bilingual) klases silp-
nai angliškai mokantiems 
(arba visai nemokantiems) 
mokiniams. Visiems moki
niams pamokos vyko grynai 
anglų kalba. Rezultatas — 
žymiai pagerėjo mokinių 
anglų kalba, skaitymas, anglų 
kalbos supratimas. Tačiau kai 
kurie dvikalbiškų klasių rė
mėjai dar neįtikinti, kad ta i 
gera mintis. 

Katalikiškame Boston Col-
lege nebedėstys feministė ir 
teologijos profesorė. Mary 
Daly, kuri daugelį metų ne
leisdavo vyrams - s tudentams 
lankyti jos klasių, nes tai neva 

sudarytų s tudentėms nejaukią 
atmosferą. 

Illinois gubernatorius Ryan 
pasirašė įstatymą, leidžiantį 
tėvams, kurių vaikai lanko 
privačias mokyklas, a tskai tyt i 
dalį mokslapinigių nuo valsti
jos* mokesčių. 

Connecticut Wesleyan u-to 
prezidentas žada panaikinti li
te mokomą pornografijos kur
są, kurio metu s tudentai turi 
paruošti originalų pornogra
finį projektą, pvz., pornogra
finį filmą. Kursas buvo mo
terų mokslo (women's studies) 
dalis. JAV-ose maždaug 60 
kolegijų ir u-tų moko panašius 
pornografinius kursus, apie 
kuriuos tėvai — kur ie sumo
ka mokslapinighis, nieko ne
žino. 

Prez. Clinton dalyvavo Čika
gos u-to užbaigimo iškilmėse. 
Prieš j a m atvykus, s tudentai 
protestavo prieš jo dalyva
vimą. Per užbaigimą, eilė bai
gusiųjų, atsiimdami diplomą, 
praėjo pro prezidentą nepasis
veikinę arba visai jį ignoravo. 
(WSJ, Wash. Times, Fox 
News) 

• I l l ino is d e m o k r a t a i pa
s iuntė Čikagos D a n Ros-
t enkowsk i , kad m ė g i n t ų 
perkalbėt i Hi l lary Clinton 
nekandidatuoti į Senatą iš 
New Yorko, bet iš Illinois, 
2004 m., prieš respublikoną 
Peter Fitzgerald. (Rostenkow-
ski yra buvęs Atstovų rūmų 
aukš tas pareigūnas, nuteis tas 
kalėti už korupciją). H. Clin

ton a tsakė , kad nenori taip il
gai laukt i . (Nat. Revievv) 

• R a g a n ų burtai tapo ofi
c ia l ia i pr ipaž inta religija. 
JAV kariuomenė suteikė ra
ganų bur tams oficialų pri
pažinimą ir penkiose kariuo
menės bazėse paskyrė kape
lionus pravesti apeigas. Tikin
tiesiems, vadinamiems „Wic-
cans", suteiktos tos pačios pri
vilegijos kaip krikščionims, 
musolmonams, žydams. (Nat. 
Revievv) 

• K a n a d a s iunčia l igonius 
1 JAV. Quebec vadovybė susi
t a rė su Vermonto ligoninėmis, 
kadvpriimtų vėžiu sergančius 
kanadiečius, kurių Kanados 
sveikatos sistema negali ap
rūpinti . Tyrimų laukiančiųjų 
sąrašai yra tokie ilgi, kad kai 
kur ie ligoniai jau laukė penkis 
mėnesius pradėti spindulių 
terapiją, nors svarbu tokios 
terapijos neatidėti. (Prieš ke
lis metus JAV vadovybė 
stengėsi perdirbti JAV sveika
tos sistemos struktūrą pagal 
Kanados, bet buvo per daug 
pasipriešinimo.) (WSJ) 

•Kosov ieč ia i ne vieninte
l ia i pasaulyje karo pabėgė
l iai , bet spauda kitų tragedijų 
neišgarsina, o NATO ir Jung
t inės Tautos (JT) mažai pade
da. Human Rights Watch 
praneša , kad nuo 1978 metų, 
pasaulyje karo pabėgėlių skai
čius pakilo nuo 5 mln. iki 22 
mln. asmenų. Pusė jų yra Su
dane, Afganistane. Angoloje. 
Kolumbijoje, Sri Lankoje. 

Šį savaitgalį mes — dvigubo 
gyvenimo žmonės — švenčia
me dvilypę šventę, kurios pa
grindas yra laisvė. Kodėl dvi
gubo gyvenimo? Dėl to, kad 
mūsų asmenybes dalis pri
klauso kraštui, kuriame gyve
name; tačiau dalis taip pat 
priklauso kitai tauta i , mūsų 
kilmės šaliai — Lietuvai. To 
niekas, net norėdamas, negali 
panaikinti, kaip negali pa
neigti pačios savo prigimties. 

Mintyse dvi mums svarbios 
valstybės. Vienos žemę kas
dien liečia mūsų žingsniai, 
kitą kasdien paglosto mūsų 
svajonės. Dvi valstybingumo 
šventės, viena nuo kitos vos 
dviejų dienų atstumu — Lie
pos 4-oji, Liepos 6-oji. Jas 
skiria šimtmečiai ir vandeny
nas, o jungia bendras vardik
lis — Mes! Savo kilmės šaknis 
esame įleidę į Baltijos pajūrio 
smėlį, Nemuno ąžuolynus, 
Vilniaus kalnelius, derlingas 
Suvalkijos lygumas, dainuo
jančius Dzūkijos pušynus, Že
maitijos ištikimybę savo tau
tai. Aukštaitijos ežerų ban
gas... Esame mes, kurie skrie
jame „Naujosios Žemės" greit
keliais, žvilgsniais matuojame 
i padangę besistiepiančius jos 
dangoraižius, džiaugiamės 
laisve ir kasdieninio gyveni
mo patogumais. Net ir am
žinai nepatenkintieji, nuolat 
besiskundžiantys tikromis ar 
įsivaizduotomis šio krašto ne
gerovėmis, deda daug pas
tangų, kad galėtų čia gyvent. 

Liepos 4 d. Jungtinės Ame
rikos Valstijos švenčia savo 
223-iąją Nepriklausomybės 
šventę, paskutinę šio šimt
mečio būvyje. Tai, sakytume, 
ne toks ilgas tarpsnis — pora 
šimtmečių, bet j is pasižymi 
ypatingu pastovumu. Nuo 
1776 m. liepos 4 d., kai buvo 
pasirašytas Nepriklausomy
bės aktas, niekuomet priešo 
koja nemindė šios valstybės 
žemes, ji niekuomet nepatyrė 
okupacijos, nelaisvės, pries
paudos nebent kai kurie gy
ventoju sluoksniai, tas skriau
das kentėję nuo savųjų). Jos 
vėliavos mėlynasis keturkam
pis nuolat pasipildė naujų 
žvaigždžių derliumi, kol paga
liau sustojo ties pusšimčiu, o 
pakaitomis susiūtos raudonos 
ir baltos vėliavos juostos sim
bolizuoja ne tik pirmųjų 13 
valstijų, bet ir visų, vėliau 
įsijungusių, vienybę. 

Birželio 24 d. JAV Atstovų 
rūmai dar kartą —jau trečiąjį 
— mėsrino prijungti pataisą 
prie konstitucijos, kad būtų 
draudžiama išniekinti Ameri-

i kos vėliavą, deginant, plėšant 
ar bet kaip kitaip. Nors At
stovų -ūmų nariai paprastai 

savo sesijose daugiau ginči
jasi, kaip darbų atlieka, šiuo 
atveju buvo gan vieningi: 305 
pasisakė už vėliavos apsaugo
jimą, 124 — prieš, nes, esą, 
tai pažeidžia pirmąjį konstitu
cijos paragrafą, garantuojantį 
visiems piliečiams išsireiš
kimo laisvę. Naujoji pataisa, 
jeigu su ja sutiktų Senatas ir 
ilgainiui už jos įrašymą į kon
stitucijos 28 paragrafą pasisa
kytų trys ketvirtadaliai vals
tijų, susideda tik iš 17 žodžių. 
Tačiau nelabai kas tiki, kad 
tai įvyks, nes jau tris kartus 
nepavyko — paskutinį 1989 
m., kai Aukščiausias teismas 
nusprendė, kad vėliavos ap
saugojimo pataisa yra ne
teisėta. To nepaisant, Liepos 4 
d. ši vėliava laisvai plevėsuos 
visame krašte, simbolizuoda
ma tai, ką kiekvienai tautai 
paprastai jos valstybine vėlia
va simbolizuoja. 

O Lietuva liepos 6 d. švęs 
labai prasmingą — ir naują — 
šventę, Valstybes dieną, kildi
namą iš XIII a., pirmojo Lie
tuvos valdovo — Mindaugo, 
suvienijusio kraštą ir įvedusio 
jį į krikščioniškųjų Europos 
tautų šeimą. Šiandien dar yra 
abejojančių 'juo labiau, kad is
torija labai šykščiai atidengia 
savo paslaptis) del tikrųjų 
Mindaugo priežasčių, paskati
nusių priimti krikštą ir kara
liaus vainiką. Manoma, jog tai 
jis padaręs, norėdamas su
stabdyti vokiečių riterių pul
dinėjimus, o ne iš meilės Kris
tui ir Jo mokslui. 

Jeigu tai būtų ir tiesa, iš 
esmės Lietuvos valstybingu
mo, vieningumo įvaizdžiui 
šešėlio nekrinta. Mes nega
lime peržengti daugiau negu 
septynių šimtų metų tarpeklį 
ir permatyti, ką anuomet gal
vojo, jautė mūsų tolimas 
protėvis Mindaugas. Galime 
tik viena su tvirtu įsitikinimu 
pasakyti: jam buvo svarbi 
savo tautos ateitis, kurią nuo 
priešų išsaugoti stengėsi bet 
kokiomis priemonėmis. 

Galime taip patvirtinti, kad 
Krikšto vanduo ir šventieji 
aliejai, palietę Mindaugo kak
tą, negalėjo nepalikti savo 
žymės jo likusiam gyvenimui, 
o taip pat jo žmonai Mortai, ir 
kitiems, tuomet apsikrikšti
jusiems. 

Mes džiaugiamės Neprik
lausomybės akto paskelbimu 
1918 m. vasario 16 d., di
džiuojamės, kad lietuvių tau
ta drįso žengti žingsnį laisvėn 
1990 m. kovo 11 d., bet gera 
prisiminti, kad pati pirmoji 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena buvo Mindaugo krikštas 
ir vainikavimas 1251 m. lie
pos 6 d. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

Moksleivio a t s imin ima i 

Utena. 1943 m. Tęsinys 
Nr.23 

Bet veltui. Bėga diena po dienos 
vis tokios pat pilkos ir lūkesčio pilnos. 

Penkton kameron vietoj Alfonso atkėlė iš Zarasų 
naujoka. Visados, jei tik leidžia „atsargumo taisyklės", 
kalbuosi su penktąja kamera. Daug ko nauja suži-

. nojau. Vokiečiai užėmė Jugoslaviją. Kariauja ir Šiau
rės Afrikoje. Susivaidijo Molotovas su Stalinu. Rusai 
stiprinasi Vokietijos pasienyje, statą liniją. Žmones 
spiria vežti pyliavą. Jeigu jos neišpildą, sodiną į ka
lėjimą. Visoje Lietuvoje didžiausias rusais nepasiten
kinimas. Galįs kilti sukilimas. Daug mėtoma prokla
macija. Esanti paruošta visuotina mobdizacija... 

Klausau ir kitiems pasakoju. 
Naujienas visi aptariame, apsvarstcme ir savo liki

mą. Vokiečiai tuojau dar neateisią. ne? užimti tolimoje 
Afrikos šiaurėje. Dievui reiksią dėkoti, jei gausime po 
tris. ar penkis metus lageriuos... 

Tris. ar penkis metus, jei ne aštuon s. ar penkiolika 
1 h geri uos... 

Viltį prarasčiau, jei tos vilties nepasisemčiau savo 
laimėjimo paslaptyje: „Labora. ora et spera" — dar

buokis, melskis ir pasitikėk. Žinoma. Dirbti vienutėje 
ne ką gali. Mat melstis ir tikėtis — lig valios. 

Belaukiant teismų, atėjo ir Velykos. Didįjį šeštadienį 
pasninkavau. Bet užtat Velykų rytą turėjau pusantros 
duonos porcijos ir mėsos, sušalusios, neaiškios kilmės, 
ar arklienos, ar senos karvienos. Tik po rytinio patik
rinimo užgirdome varpų skambėjimą: eina aplink baž
nyčią... Minutei ir mes susikaupėme. 

Žiūriu pro langelio plyšelį į dangų ir man prisiminė 
anos laimingos Velykos saviškių tarpe.. . Rodos, matau 
einančius aplink bažnyčią ten toli, ant gražaus kalne
lio, prie ežero. Regiu tekančios saulės apšviestą sidab
ro kryžių, vėjuje plevėsuojančias dvi raudonas vė
liavėles ir didelę didelę žmonių minią. Vidury minios 
išvystu baldakimą, po kuriuo eina kunigas. Rodos ir 
išgirdau, kai žmones suėjo į bažnyčią, kaip gaudžia 
serafinų balsai visoje šventovėje. Pamačiau, kaip ma
no motutė, parkritus ant kelių prieš Nukryžiuotojo al
torių, ašarodama meldžiasi už mane.. . Matau ją. gir
džiu jos maldą ir sudrebu... 

Po Velykų vėl mes, kaip tie amžini žydai keliaujame 
per tas pačias kalinių dienas. 

Nyku ir pikta. Pikta, nes už grotų, už tamsiai už
tepto ir užkalto lango, aušta pavasaris . Gražus ir vy-
liojąs. Dažnai stoviu prie lango plyšelio ir, užvertęs 
galvą, žiūriu žiūriu į dangaus mėlynę. Ji tokia graži, 
vyliojanti ir paslatinga. lyg gražiausios mergaitės 
akys. Jos žvelgia į mane, stovintį dvokiančioje, mažoje 

kalėjimo vienutėje ir žavi. Žiūriu žiūriu ir atsižiūrėti 
negaliu. Besotės akys! 

Kartą po metų, — tada už lango linksma gegužė 
šūkavo, — išgirdau einančių gatve, pro pat kalėjimą. 
vaikučių dainą. Skystais balseliais, rėkė iš visų jėgų. 
Gal j ie žygiavo į namus, visą dieną miške išbuvę. 
Klausiau, ir man rodėsi, kad esu ne čia. tamsiame ur
ve, bet ten, už kalėjimo mūrų, su linksmai žygiuo
jančiais vaikučiais. Kartu su vaikučiais, toks pat 
mažas vaikutis, kaip ir jie linksmas, nerūpestingas. 
laisvas. 

Ar gali būti didesnė laimė, kaip būti linksmam. 
nerūpest ingam ir laisvam? 

Vakarais sukalbame garsiai Švč. Mergeles Marijos 
litaniją, — ją atmint inai moku. — ir dal) rožančiau:-. 
Tikimės, kad Marija išmelš iš Dievo mums laisvę ir 
laimę. 

Gulame anksti . Pagal sovietišką laiką miegoti rei
kėjo aštuntą valandą. Atsiguli, kai kameroje dar Švie
su, kai pro lango plyšelį matosi saulės spinduliai. Mie
gas neima. Visados, visados, lyg gražiausią sapną pri
simenu savo vaikystės dienas ir pradedu liūdėti ir 
verkti.. . Noriu susivaldyti, nusiraminti, net pykstu ant 
savęs, kad esu toks silpnas. Bet nesiseka, pavasaris 
veikia! 

J a u išpasakojau visus skaitytus romanus, visus ma
tytus kinus ir girdėtus atsitikimus. Ir jie išpasakojo. 
kalbos beveik pristigome. Visų dienų kalba — ginčas 

ir sapnų pasakojimas. 
Visi laukiame ir laukiame teismų. Et. gausiu penkis, 

aštuonis, ar dvyliką metų — tai kas. Reikės atsėdėti, 
reikės išvargti. Dievas leis. gal ir gyvas sugrįšiu... 

Parėjęs namo. — taip bent įsivaizduoju. — atrasiu 
tuščias trobas, kiaurais stogais ir užkaltais langais, 
namus, bus visur tuščia ir nyku. Vėjas švilpaus per 
nuogus kraikus ir juokais tyčiosis iš manęs! Įsi
vaizduoju, kai pareisiu, bus tamsi naktis, ar vėlyvas 
vakaras. 

Kai kada išleidžia pasivaikščioti. 
Ankstyvas pavasario rytas. O kaip gražu! Einame 

aplink žalią kliombą. ir šilti saules spinduliai glosto 
šviesos nemačiusius veidus. Maloniai kutena ir. rodos, 
švelniai švelniai bučiuoja skruostus, akis. lūpas. Ryt
mečio oras virpantis, gaivus ir stiprinąs jauno kalinio 
jėgas. Lyg tyro šaltinio vanduo, lyg koks aleksyras gai
vina ir sotina. 

Nužiūrėjęs tinkamą akimirką, pasilenkiu ir nusiski-
nu ką tik pražydusią rožulę. Jsidedu kišenėn ir vėl to
liau eina. 

Pasivaikščiojimas baigtas, praėjo penkios minutes. 
Ir kodėl jūs mums gailite oro!° Gailite saulės ir švie
sos0 Kodėl0 

Stovime prie korpuso durų ir laukiame, kada įleis į 
vidų. Tuo laiku vartų sargas į kiemą įleidžia kalėjimo 
mechaniką. Už vartų matosi žydintys medžiai, už jų 
gražus tylus ežeras ir palaiminta laisvė. <B.d.) 

• 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

iš dviejų dalių — dviejų gy
venimas nuo dabar .bus vie
nas . Taurės su abiejų vardais 
ir data bus perduodama kitai 
kar ta i . 

Maldą prieš valgį sukalbėjo 
kun. A. Paliokas, S.J. Vėliau 
sveikino E. Stasiulis. I. Vili
mienė, perduodama Tomui 
kaladėles, kuriomis žaidė se
nelis, žuvęs Sibire, jo tėvas, 
pats Tomas, gal ir jo vaikai 
susidomės jų likimu. Sveikini 
mo žodį tarė ir kun 
Prunskis. 

Vestuvių puotoje dalyvavo 
didelis būrys abiejų šeimų 
draugų ir pažįstamų. Labiau
siai pasigesta artimiausių gi
minių gyvenančių Lietuvoje. 
Čia dalyvavo G. Stasiulienės 
pusseserės šeima. Vilimų — 
tik teta. Tomui turbūt labiau
sia trūko močiutės Liudos Vili

mienės, su kur: • gyveno kartu 
ir ji didele dalini prisidėjo 
prie Tomo ir jo >esutės Silvos 
auklėjimo. 

Visai vestu'-.: programai 
sumaniai vade-avo ..piršliai" 
Renata ir Jor. is Butauskai, 
muzika linksmino Virgis Šva
bas. 

Po žaidimų ir -okių atėjo lai
kas nuimti ja'-iosios galvos 
papuošalą ir : 
kuris sudžio\. 

Juozas dėžutėje liks ilga 
jai ir vaikams 
puošta priejuo-
pure įžengė į 
nimą. 

Po vestuvių ja anieji išvyko į 
Bahamų salas. Tikiu, kad liki
mas, suvedęs j.-.unus žmones 
šiame krašte, lydės jų gražias 
gyvenimo dieaa> 

Te ta Sta*e Vaišvil ienė 

tų vainikėlį, 
tas gražioje 
i atminimui ir 
Jaunoji, pa-

.-. Tomas ke
r imos gyve-

DOVANA VILNIAUS UNIVERSITETUI 

Tomas ir Kasa Vilimai. Nuotr. S. Vaiivilien*» 

NEŽINOMI ŽMOGAUS GYVENIMO 
KELIAI 

Nė laumes negalėtų iš
pranašauti dviejų jaunų žmo
nių kelių susikryžiavimo. Abu, 
Rasa Stasiulytė ir Tomas Vili
mas, gimė Lietuvoje kur pra
leido kūdikystę ir dalį jau
nystės metų. Tėvams, per
sikėlus į Ameriką, abu jaunuo
liai, būdami kasmetiniai Lie
tuvių fondo stipendininkai, 
prieš ketvertą su pusę metų 
susipažino stipendijų įteikimo 
pokylyje. Draugystė išsivystė į 
meilę ir 1999 m. birželio 
penktą dieną buvo sutuokti 
kun. A. Palioko, SJ., Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte. 

Visa vestuvių palyda susi
rinko Stasiulių namuose. Po 
tėvų palaiminimo, atvyko į 
misiją. 

Vestuvių palyda į bažnyčią 
įėjo vedama jaunosios tėvų 
Genės ir Eugenijaus Stasiulių, 
sekė jaunojo tėvai Irena ir Zig
mantas Vilimai, trys poros pa
mergių su pabroliais, o ketvir
ta pora, Paulė Stasiulytė ir 
Eimutis Povilaitis, nešė Tomo 
sesers dukrytę su žiedais savo 
krikšto tėvams. Paskutiniai 
sekė Rasa ir Tomas šviečian
čiais, laimingais veidais. 

Šv. Mišių metu . giedojo L. 
Stepaitienė, vargonavo R. Pas-
kočimienė. 

Jaunoji. Rasa Stasiulytė, 
gimė ir augo Kaune. Atvykusi 
čia gimanziją baigė Lemonte, 
2 metus studijavo Morain Val-
ley Community kolegijoje, iš 
ten įstojo į National — Louis 
u-tą, kurį su garbės pažy
mėjimais, baigė 1998 metų 
pavasarį, science and nursing" 
specialybe. Išlaikė reikalauja
mus valstijos egzaminus, yra 
registruota gailestingoji sesuo, 
dirba Rush-Pres-byterian-St. 
Lukes medical centre „cli-
nical-coronary care" skyriuje. 
Dirbdama renka užskaitas 
magistro laipsniui. 

Rasa šoko „Spindulio" tauti
nių šokių grupėje, priklauso 
Čikagos ateitininkams. Kelis 
metus redagavo jaunučių atei
tininkų stovyklos laikraštėlį 
Dainavoje. 

Lemont Maironio lituanis
tinėje mokykloje dirbo moky
tojos padėjėja, vėliau kaip 
mokytoja. 

Jaunasis. Tomas Vilimas, 
gimė ir augo Mažeikiuose, 
mokėsi Merkelio Račkausko 
gimnazijoje. Baigęs 10 klasių, 
atvykęs į Čikagą, stojo į 
Brother Rice gimnazijos trečią 
klasę. Direktorius, žiūrėda
mas Tomo pažymėjimą, ste
bėjosi, kad išeita tiek daug da
lykų. Prieš Kalėdas Tomas 
skundžiasi, kad dalis dėstomų 
dalykų jam yra labai gerai 
žinoma. Vėl pas direktorių. 

kur is leido klausyti kai ku
riuos paskut inių gimnazijos 
metų dalykus. 

Baigęs mokslo metus, pasiil
gęs namų ir draugų, grįžo į 
Mažeikių gimnaziją, kurią 
baigė sidabro medaliu. Nuva
žiavęs į Vilnių išlaikė egzami
nus studijuoti mediciną, bet 
rudeniui atėjus, nutarė studi
juoti Amerikoje, kur mama 
prižiūrėjo savo tėvo paliegusią 
seserį. 

Amerikoje įstojo į St. Xavier 
universitetą, kurį po ketverių 
metų baigė su pagyrimu, buvo 
į t rauktas į 5 proc. Amerikos 
gabiausių studentų sąrašą 
„Who is who". 

Po ilgų svarstymų stojo į 
UIC magistro laipsniui, palan-
kęs semestrą pamatė, kad jis 
gerai žino dėstomus moleku
linės biologijos dalykus. Studi
jas nu t r aukęs padavė pra
šymą siekti doktorato. Po pa
sikalbėjimų su profesoriais 
gavo laišką, kuriame siūloma 
stipendija visam doktorato 
siekimo laikui, tuo pačiu metu 
būti profesoriaus asistentu su 
alga. J o studijų tema yra mo
lekulinė biologija. Nuo 1998 
metų dalį laiko praleidžia su 
s tudentais , klauso paskaitų ir 
atlieka mokslinį darbą. 

Lietuvoje žaidė stalo tenisą. 
Čikagoje bandė savo ranką 
la imėdamas pirmas vietas, o 
Šiaurės Amerikos turnyre 
laimėjo ant rą vietą. 

Tomas kurį laiką šoko tauti
nių šokių „Grandies" grupėje. 

Vestuvių puotai rinkomės į 
gražiai išdabintus Ateitininkų 
namus. Atvažiuojančiai jau
nųjų palydai kelias buvo už
tvertas ąžuolu lapų pyne — 
reikėjo išsipirkti. Sustojusius 
prie įėjimo į namus tako, 
lauke eilė uždavinių. Nustaty
ti kuris bus kasos tvarkytojas, 
daugiau iš dėžutes išrinkęs pi
nigėlių, juo taps. Nustatyta , 
kad Tomas tą darbą dirbs. Pa
tikrinti pasiruošimą šeimos 
gyvenimui Rasai buvo įduota 
sagos siuvimas. Tomui lėlė — 
uždėti vystyklus. 

Jaunas i s paėmęs į rankas 
jaunąją turėjo užlipti ant 
ištiesto tako. po kuriuo padėta 
lėkšte — šukių skaičius turė tų 
nurodyti kiek vaikų turės , 
kaip laimingas bus jų gyveni
mas. 

Prii- staliuko sėdėjo neva 
jaunoji ir jaunas is — susikeitę 
vaidmenis ir piršliai. Čia vykc 
apklausinėjimas ko jie čia at
vykę, nes .jaunieji" jau čia. Po 
klastingų apklausinėjimų pa
galiau jaunieji buvo įleisti į 
salę. kur abiejų tėvai juos pa
sitiko su duona, atsiųsta Tomo 
močiutes iš Lietuvos, druska 
ir vynu taurėje, susidedančioje 

Nuotraukoje iš kaires: Lina Grigaitytė, Vytas Stanevičius, Virginija Bin-
dokaitė ir Gregory Zaiya. Sėdi dr Fried. 

Daug spaudoje skaitome, nu ir daug ulbėta , kaip tai 
kad yra šelpiami vargan pate- įvykdyti, nes persiuntimo 
kę mūsų broliai lietuviai — išlaidos dideles, o fizinis per-
vaikai, seneliai, ligoniai. Svei- kraustymas irgi reikalaujantis 
kinu tuos, kurie negaili savo daug jėgų. 
laiko, išlaidų, jėgų ir įgy- Daug pade Loyola univer-
vendina tikrai vertingą šalpą, siteto profesorius dr. Bronius 
Jų pasišventimui apčiuopiamo 
atpildo nėra. 

Tačiau yra ir daugiau at
vejų, kur mūsų jaunimas ima
si iniciatyvos savo akademinėj 
srityje padėti universitetams 
Lietuvoje. 

Štai, gale mokslo metų 
Čikagos universiteto garsusis 
chemijos profesorius dr. Fried 
ruošėsi išeiti į pensiją. Savo 
raštinėje turėjo begalinį rin
kinį cheminių, spausdinių, 
lentynos ant visų keturių 
kambario sienų linko, prikrau
tos pilnos nuo lubų iki grindų. 
Dar buvo ir laikinų lentynų 
an t ratukų. Čia buvo lobis 
žinių, sukauptų per eilę metų. 
Dr. Fried išreiškė norą paau
koti šį rinkinį kokiam univer
sitetui. Kalbėjo apie paauko
jimą Filipinų universitetui 
Tai išgirdęs, Čikagos universi
tete bebaigiantis doktorato 
studijas, studentas Gregory 
Zaiya užklausė dr. Fried, ar 
jis nebūtų linkęs spausdinius 
paaukoti Rytų Europos uni
versitetui, specifiškai — Vil
niaus universitetui. Šis pa
siūlymas dr. Fried patiko. Jis 
išreiškė simpatiją Lietuvai ir 
mielai sutiko atiduoti savo ko
lekciją Vilniaus universitetui. 
Kliūtis buvo tik tai. kad 
reikėjo per savaitę, ištuštinti 
patalpas Čikagos universitete, 
o kur gi finansavimas persiun
timui9 

Nelietuvis studentas Grego
ry Zaiya stengėsi ieškoti būdų. 
kaip užmegzti ryšius su 
žmonėmis. Jis kreipėsi į Liną 
Grigaitytę, kuri labai pritarė 
šiam sumanymui. 

Daug buvo skambinta telefo-

Jeselskis, kurs surado vietą. 
kaip ir kur sp tusdinius laiki
nai patalpint: Perkraustymo 
talka susidej!> š Linos Grigai-
tytės, Gregory Zaya, Virginijos 
Bindokaitės. Vyto Stanevi
čiaus ir Iren-s Grigaitienės. 
Taip gražų gegužės šeštadienį 
seno profesoriaus turtas buvo 
perleistas Lietuvos jaunimui. 

Lietuvos Našlaičių globos komiteto nariai su viešnia iš Arizonos Ona Prižgintaite-Motiejūniene. Sėdi: Regina 
Jautokaitė, Aldona Šmulkštienė, Ona Motiejūnienė, Birutė Jasaitienė. Stovi: Dana Brazienė, Alina Domanskie-
ne, Albinas Smolinskas, Irena Kazlauskiene, Juozas ir Sigutė Užupiai. Lietuvos Našlaičių globos komitetas ad
ministruoja Jono ir Onos Motiejūnų 30,000 dol. fondą, skirtą Lietuvos našlaičiams. 

NAUJA GYDYTOJA 
UGNĖ SKRIPKUTĖ 

. Ugnė Skripkutė šį pavasarį 
baigė Northwestern universi
teto medicinos mokyklą Či
kagoje ir birželio 4 d. gavo 
daktarės diplomą. 

Šiuo metu Ugnė atlieka vi
daus ligų specialybės reziden
ciją Northwestern universi
tete. Po vienerių metų ji vyks į 
University of California, Los 
Angeles Medical Center, kur 
ketverius metus specializuosis 
„interventional radiology" spe
cialybėje. 

Ugnės mokslo baigimu 
džiaugiasi jos tėveliai Au
drone ir Romas, broliai Aidas 
ir Vėjas. 

Sveikiname Ugnę, jauną lie
tuvę gydytoją, ir nuoširdžiai 
linkime jai sėkmės darbe ir 
gyvenime. 

Tėvel iai 

Finansinės pašalpos per
siuntimui dar yra laukiama iš 
.American Chemical Society". 
Jos gavimu rūpinasi dr.Vytas 
N'arutis. 

Užsimojimas gražiai slenka 
į priekį. Sveikintinas greitai 
susiorganizavęs jaunimas. Ti
kimės, kad iš šios siuntos Lie
tuvos jaunimas turės daug 
naudos lavintis cheminėje sri
tyje, kad įgaus daug žinių ir, 
kas žino. gal ateityje parveš 
Lietuvai Nobelio premiją — 
bent mes taip tikimės. 

Dr. Ugnė Skripkutė. 

GABI MERGINA — 
RAMONĄ 

LUKAUSKAITĖ 

Birželio 19 d. „Draugo" lai
doje buvome plačiau rašę apie 
Cicero lietuvių telkinyje gyve
nančią, pernai iš Lietuvos at
vykusią jaunuolę Sigitą Lu-
kauskaitę — pasižymėjusią 
šachmatininkę, kuri neseniai 
baigė Morton East gimnaziją 
Cicero. 

Čia reikia pažymėti, kad Si
gita turi dviem metais jaunes
nę sesutę Ramoną, kuri šie
met baigė antrąją tos pačios 
Morton East gimnazijos klasę. 

Šiomis dienomis skaitėme 
vietiniame „Life" laikraštyje, 

kad Ramoną, kaip pasižymė
jusi mokinė, pakviesta į „Na
tional Honor Society". Nors ji, 
kaip ir jos sesuo Sigita, iš Lie
tuvos atvyko prieš metus, 
tačiau sugebėjo ne tik gerai 
įsisavinti anglų kalbą, bet ir 
užkopti į pačias akademines 
viršūnes. 

Reikia atkreipti dėmesį, jog 
ji randa laiko šeštadieniais 
mokytis Pedagoginiame litua
nistikos institute, o taip pat — 
šokti Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupėje. 

Smagu yra matant tokias 
puikias jaunuoles mūsų tarpe! 
Ypač kuomet skaitome apie vi
sokius liūdnus reiškinius, ku
riuos išdarinėja jaunimas šia
me krašte, o taip pat ir mūsų 
tėvynėje. 

E.Š. 
i „ 

• Kaunas. Vasario 8 d. Mai
ronio lietuvių literatūros mu
ziejuje vyko kunigo kompozi
toriaus Egidijaus Arnašiaus 
kūrybos vakaras, kurio metu 
skambėjo dainos, sukurtos pa
gal L. Andriekaus, A. Nykos-
Niliūno, Lacrimos, A. Cibul
skio ir kt. eiles, taip pat pris
tatytas kompaktinis diskas J š 
Tavo rankų". Mažeikių Švč. 
Jėzaus Širdies bažnyčios vika
ras, M. Račkausko vidurinės 
mokyklos kapelionas E. Arna-
šius yra surengęs ne vieną 
koncertą, pats kuria muziką, 
dainuoja, groja gitara. 

I r e n a G r i g a i t i e n ė 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME PIGIAUSIAS SKRYDŽIŲ KAINAS 

Į VILNIŲ 
IŠ ĮVAIRIŲ JAV MIESTŲ! 

Taip pat turime specialias kainas 
iš VILNIAUS j 

Boston 
Chicago 
Detroit 
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Jei prakalbėtų senasis piliakalnis, galbūt papasakotų apie Mindaugo laikus, kuriuos dengia istorijos rukai? Nuor. Algio J akš to 

MINDAUGAS — LIETUVOS 
KARALIUS 

KAROLIS MILKOVAITIS 

Apie Mindaugą neturim 
daug tikrų žinių. Bet žinome, 
kad jis buvo vienintelis valdo
vas, pasiekęs Lietuvos kara
liaus titulą („Litewski krul", 
kaip lenkai jį vadino), ir kad 
jis pirmas Lietuvoje priėmė 
krikščionių tikėjimą. Tad, no
rėdami Mindaugą geriau pa
žinti, turime praskleisti tą 
miglotą jo laikų skraistę ir 
žvilgterėti į jo gyvenimo 
mums žinomas ir nežinomas 
t iesas. 

Pradėkime nuo Mindaugo 
vardo. 

Mindaugo vardas mūsų kal-
botyrininkų kildinamas iš są
vokos „Minius" ir „Daugas", 
atseit : „minėti" ir „daug". Iš tų 
žodžių sandaros gauname 
„Mindaug" plius galūnę „as". 
Kokiu vardu jis tuometinėje 
Lietuvos liaudyje buvo vadina
mas, žinių nėra. Bet vokiečiai 
kardininkai, susidūrę su Min
daugą, jo vg dą lotyniškuose 
šaltiniuose rašė: Mindoive, o 
vokiškuose — Mindoutve — 
dar balsį u įterpdami. Galūnė 
owe ir ouwe yra pačių vokiečių 
sugalvota priesaga. Panašaus 
rašymo laikėsi ir vokiečių kry
žiuočių metraštininkai. Lenkų 
Bogufalo kronika Mindaugo 
vardą vėl savotiškai iškreipia, 
jį vadindama Mendolphus, o 
kiti metraščiai rašo Mengog, 
Mondog, Mendoch ir dar ki
taip. Remiantis istorikų žinio
mis, dabar jau Mindaugo var
do, išskyrus, kad vienoje ki
toje šeimoje naujagimis jo var
du pakrikšti jamas, Mindaugų 
gyvų nebėra nei pavardėse, 
nei vietovardžiuose. Tik 1941 
metais, Suvalkų Kalvarijos 
valsčiuje steigiant naują kata
likų parapiją, ji pavadinta 
Mindaugais. 

Niekas negali paneigti, kad 
Mindaugas buvo ir yra, jeigu 
jau ne tautos, tai Lietuvos 
valstybės, svarbiausias as
muo. Bet pasižvalgykime po 
knygas ar po laikraštinę spau
dą ir rasime daug daugiau 
straipsnių apie Vytautą Didįjį, 
Kęstutį, Jogailą ir kitus valdo
vus, negu Mindaugą. Vytauto 
garbei net 1930-tuosius metus 
jo vardu pavadinome, įvedeme 
kasmet švenčiamą šventę, ją 
pavadindami Tautos švente 
(rugsėjo 8 dieną). Tiesa, nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
Mindaugo vardu pavadintas 
vienas Lietuvos kariuomenes 
— 4-ta8 pėstininkų pulkas, 
stovėjęs Panevėžyje, kai ku
riuose miestuose ir mieste
liuose jo vardu pavadinta vie
na .kita gatvė, muz. Julius 
Gaidelis parašė operą „Min
daugas". Bet knygose, be Lie
tuvos istorijoje pateiktų kuk
lių žinių ir Juozo Kralikausko 
romano trilogijos, kuri grei

čiau vaizduotės (ne tikrovės) 
sukurtu žanru parašyta, ne
daug daugiau ką berasime. Ki
tais žodžiais tariant, Mindau
gas niekad tautoje nepasiekė 
Vytauto garso lygio. 

Kažin kodėl tautoje Vytauto 
Didžiojo vardu garsas toli gra
žu pralenkia karaliaus Min
daugo, nors Vytautas, netapęs 
karalium, kaip valdovas buvo 
žemesnio garbės rango. Gal 
todėl, kad Mindaugo gyvenimo 
laikotarpis, būdamas istorinės 
gilumos migloje ir temdomas 
sunkiai permatomų šešėlių, 
yra mažiau ryškus, negu Vy
tauto Didžiojo. Bet greičiausia 
todėl, kad jis apie 200 metų 
vėliau — 1410 metais prie 
Žalgirio sutriuškino kryžiuo
čius, amžinus Lietuvos prie-

Kada ir kur Mindaugas gi
mė tikslių žinių nėra, bet isto
rikai spėja, kad jis gimė XII 
amžiaus gale. Jo vardas pir
mą kartą istoriniuose užra
šuose minimas 1219 metais, 
kai lietuviai pasirašė sutartį 
su Valuinės kunigaikštyste. 

Kokia gi buvo Lietuva 
Mindaugui augant ir 

pradedant valdyti kraštą 

krikščionims, kurie krikščio
nybę buvo priėmę žymiai 
anksčiau, visa tai buvo pana
šu į bendravimą su piktosio
mis dvasiomis. Blogas žinias 
apie Lietuvą skleisti dar pas
katindavo faktas, kad Lietuvą 
puolančius riterius ištikdavo 
skaudūs pralaimėjimai, kai 
lietuviai juos staiga užklup
davo miškų glūdumose. Norė
damas pateisinti savo nuola
tinius kruvinus žygius į Lietu
vos žemes, vokiečių ordinas 
sąmoningai skleidė žeminan
čias, tiesiog užgaunančias, ži
nias apie Lietuvą ir lietuvius. 
Dėl to iki maždaug X am
žiaus Europoje ir tebuvo kal
bama apie Lietuvos barba
riškumą bei jos gyventojų ne
žmoniškumą. Iš esmės Lietu
va nuo kitų savo kaimynų 
skyrėsi tik savo skirtinga tiky
ba ir, kaip iškasenos rodo, 
kultūriškai nebuvo atsilikusi. 

Kaip žinoma, lietuviai yra 
indoeuropietiškos kilmės ais
čiai, vėliau pradėti vadinti 
baltais, į kurių sudėtį įėjo 
prūsai, lietuviai ir latviai. Iš 
tų trijų kilčių tik lietuviai 13-
ame šimtmetyje, o gal jau 12-
ame, sudarė savo valstybę ir 
turi savo istoriją, nes latvius 
ir prūsus užkariavo vokiečiai, 
Lietuvos pašonėje įkurdami 
Livonijos valstybę. 

Mindaugas — Lietuvos 
valstybės įkūrėjas 

Skaitydami senuosius sveti
mųjų kronikininkų apie Lie
tuvą parašytus raštus, randa
me, kad Lietuva juose vaiz
duojama kaip tamsus, barba
riškas kraštas. Bet šiandien 
žinome, kad jų kronikose fak
tai apie Lietuvą buvo labai 
iškraipyti. Tie, kurie anuomet 
apie Lietuvą rašė, dažniausiai 
patys jos visai nebuvo matę, o 
rašė, remdamiesi iš kitų gir
dėtais pasakojimais. Kas gi 
buvo tie „kiti" asmenys, kurie 
apie Lietuvą skleidė klaidin
gas žinias? Dažniausiai tai bu
vo tie, kuriems tekdavo Lietu
voje būti karo žygių metu ir 
patirti pralaimėjimus, ar tie, 
kurie Lietuvoje lankėsi su di
plomatine misija, ar tie, kurie 
po Lietuvą bastėsi šnipinėjimo 
tikslu. Suprantama, kad Lie
tuva savo kultūros pasieki
mais negalėjo žavėti svetim
šalių riterių. Lietuva buvo pel
kėtas ir miškuotas kraštas, 
nusėtas daugiausia medinė
mis pilaitėmis. Europos rite
riams, kurie buvo pratę savo 
kraštuose kalnų viršūnėse 
matyti galingas akmenines pi
lis, mūsiškės darė slegiantį 
įspūdį. Jie ir būdavo tų blogų 
žinių apie Lietuvą skleidėjai 
Be to, susidurdami su lietu
viais, pastebėdavo daug jiems 
nesuprantamų keistenybių, 
pvz.. šventuosius miškus, am
žinąsias ugnis, vaidilutes, 
keistus dievų vardus, nesu
prantamas tikybines apeigas. 
Maldingiems viduramžių 

Nors sakome, kad Mindau
gas sujungė tautą į vieną vals
tybę, bet istorikė dr. V. Dau
girdaitė-Sruogienė įrodinėja, 
greičiausiai remdamasi lenko 
O. M. Stryjkovskio kroniko
mis, jog jau seniau buvo susi
dariusi Lietuvos valstybė, vie
no valdovo rankose sujungta. 
Apie Mindaugą y ra daug ty
rinėjimų ir paruošta diserta
cijų. Rašė apie jį vokiečiai, 
lenkai, rusai, ukrainiečiai. Iš 
lietuvių pusės yra kelių ku
nigų disertacijos, kurias apgy

nę jie gavo doktoratus. Bet iki 

šiol galutinai nėra pasisekę 
išaiškinti šių svarbių faktų, 
būtent: Lietuvos suvienijimo 
chronologijos ir paties Min
daugo vaidmens tame suvieni
jime, tikrai nustatyti Mindau
go sostinės vietos, ir nesusita
riama, ar Mindaugas liko, ar 
atkrito, nuo krikščionybės. 

Bet Mindaugas paprastai 
laikomas Lietuvos valstybės 
įkūrėju, nors jo tėvas, anot ei-
liuotinės Livonijos kronikos, 
jau buvęs tiek galingas, kad 
neturėjęs sau lygaus. Dar ma
žiau žinome ir apie Mindaugo 
tėvą, bet vėlesnieji Lietuvos 
metraščiai jį vadina Rimgau
du. O j au minėtas lenkas O. 
M. Stryjkovskis savo kroni
koje jį tituluoja Didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu. 

Kai kurie šaltiniai teigia, 
jog, nuodugniau įsigilinus į 
XIII amžiaus istorinius šalti
nius, galima daryti gana tiks
lią išvadą, kad ;Lietuvos vals
tybei užuomazgą dar XII am
žiaus gale tikrai davė Mindau
go tėvas. Į savo amžiaus galą 
jis galėjo, kaip paprastai val
dančiųjų sluoksniuose daro
ma, savo valstybę pats išdalyti 
sūnums, kurių žinomi du: 
Mindaugas ir jo brolis Daug-
sprungas. Apie Mindaugą ži
noma, kad jis vienas į savo 
rankas suėmė visą valdžią 
Lietuvoje, todėl jis ir laikomas 
lietuvių tautos vienytoju, vals
tybės kūrėju. 

Tautų ir valstybių politiniai 
keliai niekad nėra vien tik 
rožėmis ir lygiomis plytelėmis 
grįsti — juose pilna duobių ir 
lygumų, kalnų ir pakalnių. 
Toks buvo ir Mindaugo politi
nis kelias. 

Tuo metu, kai Mindaugas 
jungė Lietuvos žemes, rusai 
buvo patekę į didelę nelaimę. 
Iš Azijos gilumos juos puolė 
totoriai, istorinių šaltinių lau
kiniais klajokliais vadinami. 
Jie, degindami miestus ir kai
mus, plėsdami ir žudydami 
gyventojus, buvo užgrobę dide
lius rusų žemės plotus. Bijoda

mi totorių, rusai ieškojo lietu
vių globos ir gana lengvai pa
siduodavo Mindaugo valdo
miems lietuviams. Mindau
gas, pasinaudodamas rusų 
silpnėjimu, prisijungė daug 
rusų žemių. Prijungtąsias ru
sų žemes Mindaugas atidavė 
valdyti savo giminaičiams, 
kad jie netrukdytų j am vie
nam viešpatauti Lietuvoje. 
Savo sūnui Vaišvilkui davė 
dalį gudų žemės, žemaičių ku
nigaikščiui Vykintui ir savo 
brolėnams Tautvilai bei Eidi-
vydui davė Polocką, visiems 
liepdamas patiems daugiau 
užsikariauti. Kadangi, duoda
mas savo giminaičiams iš rusų 
užkariautas žemes, jis atėmė 
iš jų lig šiol valdytas, tai šie 
kunigaikščiai hko juo nepa
tenkinti, ir 1248 metais Vy
kintas, Tautvilą bei Eidivydas 
sukilo prieš Mindaugą. Užsi
rūstinęs Mindaugas atėmė ir 
juos išvarė iš duotųjų žemių. 
Išvarytieji kunigaikščiai pabė
gę pasislėpė pas galingesniuo-
sius rusų valdovus ir prašė jų 
pagalbos. Vykintas net nuvy
ko pas Livonijos kardininkus, 
prikalbėjo juos pulti Mindau
gą ir dar prieš Mindaugą su
kėlė jotvingius bei dalį žemai
čių. Vokiečiai, žinoma, tik ir 
laukė geros progos galingąjį 
Lietuvos valdovą užpulti, nes 
jis, sukūręs didžiulę Lietuvos 
valstybę, neleido jiems dau
giau brautis į lietuvių gyve
namąsias žemes. Tokiu būdu 
susidariusios priešų pajėgos 
puolė Mindaugą iš pasalų: ru
sai, kartu su nepaklusniai
siais Lietuvos kunigaikščiais, 
iš pietų, Livonijos kardininkai 
iš šiaurės rytų, taip giliai įsi-

verždami į Lietuvos kraštą, 
kaip dar niekuomet nebuvo 
buvę. Mindaugo valstybė at
sidūrė dideliame pavojuje. 

Nei vienas valdovas savo, 
dažniausiai ginklu iškovotų, 
žemių niekam lengvai neati
duoda, už jas reikia kovoti ir 
kraują lieti. Mindaugas, savo 
nedėkingų giminaičių apvil
tas , kovojo. 1236 metais jis su
mušė iš latvių žemės, t.y. iš 
Livonijos, į Lietuvą besiver-
žianią didžiulę kardininkų ka
riuomenę, kuri, šią kovą pra
laimėjusi, daugiau neatsigavo 
ir pavojaus Lietuvai nekėlė. 
Po 4 metų, 1240 m., Mindaugo 
valdžioje j au buvo visos lietu
vių gyvenamos žemės. 

XIII amžiaus pradžioje Min
daugas ir Lietuva (rusų me
traščiuose vadinama Litva, 
popiežiaus Inocento IV laiške 
Mindaugui Lutavija, dar kitų 
Litavija), garsėjo savo tolimais 
žygiais į kaimynus. Daugiau
sia pylos tekdavo Livonijai, o 
įbauginti rusai, anot kronikų, 
bėgdavę ir nuo mažo lietuvių 
skaičiaus. Iš 1200 - 1236 m. 
laikotarpio kronikose sužymė
tų 42 Mindaugo žygių, 23 bu
vo Livonijon, 15 į rusų žemes 
ir 4 — Lenkijon. Apie tuos 
puolimus, kurių metu lietu
viai įsigydavo daug vertingo 
grobio ir belaisvių, kronikos 
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liudija apie lietuvių karių ir jų 
kunigaikščių drausmę, susik
lausymą, gerą visuotinę orga
nizaciją. 

M i n d a u g a s p r i i m a 
k r i k š č i o n i u t ikė j imą ir 
v a i n i k u o j a s i L ie tuvos 

k a r a l i u m 

Kadangi priešų buvo daug, 
Mindaugui reikėjo bent su vie
nu susitaikyti. Patys stipriau
si jo priešai buvo kryžiuočiai, 
tad su jais ir bandė pradėti de
rybas. J is žinojo, kad vokiečių 
ordino pajėgos, puldamos Lie
tuvą, skelbėsi norinčios įvesti 
krikščionybę. Tad diplomatas 
Mindaugas pasiuntė pas kry
žiuočius savo pasiuntinius ir 
pranešė, kad sutinkąs priimti 
krikščionių tikėjimą su sąly
ga, jei vokiečiai jo daugiau ne
puls. Kryžiuočiai sutiko su 
Mindaugo sąlygomis ir 1251 
m. Livonijos ordino magistras 
Andrius von Štirlandas jį su 
žmona Morta, dviems maža
mečiais sūnumis, daugeliu 
dvariškių bei karių pakrikš
tijo. Kai kurie istorikai įtaria, 
kad Mindaugo krikštas buvo 
daugiau diplomatinio patogu
mo, negu įsitikinimo padari
nys. 

Dar tais pačiais metais Min
daugas pradėjo rūpintis kara
liaus karūna ir tuo reikalu 
išsiuntė pas popiežių savo pa
siuntinius. Pri imdamas pa
siuntinius, popiežius Inocen
tas IV Mindaugui atsakyme 
raštu užsiminė: „Kadangi nu
sižeminęs mus prašei per ofi
cialius ir nepaprastus pasiun
tinius ir t.t., priimam Tave 
Apaštalų Sosto globon..." Po
piežius, priimdamas Mindau
gą Apaštalų sosto globon bei 
„šv. Petro nuosavybėn", j au ti
tuluoja jį „ypatinguoju Romos 
Bažnyčios sūnumi" (filius spe-
cialis sanctae Romanae Eccle-
siae) ir suteikia Lietuvos val
dovui Mindaugui karaliaus 
karūną. Bet Mindaugas buvo 
vainikuotas tik už dvejų metų, 
t.y., 1253 metų vasarą. Kartu 
vainikuota ir jo žmona Morta. 

Iš turimų apie ją žinių atro
do, kad Morta buvo šviesi, 
įtakinga moteris. Tad įdomu, 
kiek įtakos Mindaugo sprendi
mams ji turėjo? 

Žinių apie ją nedaug tetu
rime, nes apskritai nedaug be-
žinome apie XIII amžiaus Lie
tuvą. Tad, tur in t minty tų ži
nių negausumą, mus stebina 
kai kurios smulkmenos apie 
karalienę Mortą. Štai jos am
žininkas vokietis kronininkas 
Alnpeke mini, kad Morta 
karštai atkalbinėjusi savo vy
rą dėtis su pagonimis žemai
čiais prieš krikščionis kry
žiuočius. Morta taip pat prie
kaištavusi Mindaugui, kam j is 
nutraukęs ryšius su magistru, 
kuris išmokęs juos tikro tikė
jimo ir išrūpinęs jiems kara
liškąjį vainiką. Tad atrodo, 
kad karalienė Morta buvo ne 
tik gana įtakinga savo vyro 
sprendimams, bet ir šeimoje 
stipresnė krikščionybės išpaži
nėja. Taip pat rašoma, kad ka
ralienė Morta mokėjo šauniai 
priiminėti svetimtaučius rite
rius savo pily. 

Kur b u v o karaliaus 
Mindaugo pilis? 

tokią turėjo, galėjo būti Ker
navėje. 

Mindaugo m i r t i s 

Valstybes politiniai vėjai pa
prastai nebūna pastovūs ir 
dažnai jų kryptis keičiasi. 
Taip buvo ir su Mindaugu. J 
amžiaus galą, 1261 metais , 
dėl daugelio susidėjusių prie
žasčių, Mindaugas nu t raukė 
buvusius gerus santykius su 
Livonijos ordinu. (Ar jis tuo 
pačiu atkrito ir nuo krikš
čionybės, nėra tiksliai išaiš
kinta, bet tokių įtarimų yra. 
Tačiau nepaisant to, ar jis at
simetė nuo krikščionybės ar 
ne, nenuginčijama tiesa yra, 
kad jis pirmas pasėjo krikš
čionybės sėklą Lietuvoje). Ka
dangi krikščionybę buvo pri
ėmusi vien tik karaliaus šei
ma, dalis dvariškių ir karių, 
pačioje liaudyje dar buvo lai
komasi senovines tikybos, tai 
pagoniškasis judėjimas Lietu
voje ir Prūsuose pradėjo vis la
biau įsigalėti. Pagoniškuosius 
Prūsų sukilėlius savo žygiais 
rėmė pagonis Žemaičių kuni
gaikštis Treniota, kurio įtaka 
Lietuvoje vis didėjo. Galiau
siai Mindaugo ir Treniotos 
santykiai labai pašlijo, tad 
Treniota pasiryžo pašalinti 
Mindaugą nuo sosto ir pats 
paimti valdžią. Treniota rado 
bendrininką — Nalšėnų kuni
gaikštį Daumantą, Mindaugo 
svainį. Šis norėjo atkeršyti as
meninę skriaudą. Ta skriauda 
buvo tokia: karalienei Mortai 
mirus, Mindaugas buvo pra
šęs atvykti Daumantienę, ap
raudoti savo sesers Mortos. 
Kadangi Daumantienė buvo 
bevaikė, tai Mindaugas ją su
laikė savo pilyje — neleido 
grįžti pas vyrą ir įpareigojo 
auginti dar jaunamečius Min
daugo sūnus. 

1263 m. Mindaugas išsiuntė 
savo kariuomenę prieš Brians-
ko kunigaikštį. Bet šis žygis 
Lietuvoje buvo palaikytas tau
tinių reikalų išdavimu. Ka
dangi Mindaugas jau anks
čiau buvo kaltinamas susidė
jęs su vokiečiais, todėl atsisa
kymas prisidėti prie broliškų 
giminių kovos dėl laisvės buvo 
palaikytas tautos išdavimu. 
Pasipiktinę Žemaičių kuni
gaikštis Treniota ir Dauman
tas Mindaugą 27-aisiais jo 
karaliavimo metais nužudė. 
Kartu nužudė ir prie jo buvu
sius sūnus: Ruklį bei Rupeiką. 
Nesutariama, kur jie buvo 
nužudyti ir kur yra Mindaugo 
kapas. Ilgai manyta, kad jis 
buvo nužudytas arti Lietuvos 
— Latvijos sienos, Agluonoje. 
Ten dar XVII a. buvusi mar
murinė lenta su Mindaugo 
antkapiu. Bet nuo XIX a. skel
biama, kad, esą, yra surastas 
Mindaugo kapas Naugarduke. 
Tai leidžia manyti, kad Min
daugas, kaip ir daugelis to 
meto Europos valdovų, pasto
vios gyvenvietės ir neturėjo. 

Šiemet sueina 746 metai 
nuo Mindaugo vainikavimo, 
todėl reikia tikėtis, kad už 4 
metų, t.y., 2003 metų liepos 6 
d., visa Lietuva ir kitur gyve
nantys lietuviai įspūdingai pa
minės Mindaugo 750 metų ka
rūnavimo Lietuvos karalium 
sukaktį. 

Mindaugo knkStas 1251 meUii Ii dr Juow> B Končiau. knygo* „H.stery of Lithuania" 

Pagal kronikų žinias, istori
kai ilgai klaidžiojo po visą lie
tuvių gyvenamą plotą, ieško
dami pagrindinių Mindaugo 
žemių ir jos sostines. Vieni jos 
ieškojo Vilniaus krašte — Va-
rėnuose. kiti — žemaičių Var
niuose. Uturiuose, Liškiavoje, 
prie Lietuvos upelio Andrio
niškio valsčiuje... Bet eiliuota 
Livonijos kronika užveda min
tį, kad ji galėjo būti Neries ir 
jo prieupio Šventosios srityje. 
Todėl galvojama, jog arčiau 
tiesos yra teigimas, kad Min
daugo sostinė, jeigu jis iš viso 

• Kaišiadorys. Balandžio 
10 d. Kaišiadorių vyskupijoje 
iškilmingai paminėtas Lietu
vos Caritas dešimtmetis. Iš
kilmės prasidėjo Kaišiadorių 
katedroje šv. Mišiomis, kurias 
aukojo vyskupą? J Matulai
tis. Šventėje dalyvavo Lietu
vos Caritas generalinis direk
torius kun. J Grigas. Kaišia
dorių Caritas direktorius kun. 
R. Jurgelevičius, s. A. Pajars
kaite, svečiai iš Vokietijos, di
delis būrys Kaišiadorių vys
kupijos tikinčiųjų. įvairių pa
rapijų Caritas bendradarbių. 
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PLEČIASI MUZIKINIS ŽEMĖLAPIS 
Svarbiausias muzikinis įvy

kis Kaišiadorių rajone, besitę
s iant is nuo 1998 m. — Kai
šiadorių vargonų muzikos fes
tivalis. 

Pirmieji vargonų muzikos 
koncertai rajone buvo pradėti 
rengti Atsimainymo katedroje, 
kai 1996 m. panevėžietis meis
tras Antanas Šauklys pastatė 
naujus vargonus. „Užmoju ir 
kokybe A. Šauklio vargonai 
Kaišiadorių katedroje atit inka 
katedros rangą. Ir apskritai jų 
dėka Kaišiadorys gali tapti 
vienu iš Lietuvos muzikinės 
kultūros centrų" (.R. Gučas, iš 
rengiamos spaudai knygos 
^Kaišiadorys: miesto ir apylin
kių praeitis"). 

1998-aisiais rūpėjo jau pla
tesni dalykai: įvertinti v isų 
mūsų rajono bažnyčių vargo
n ų būklę, atkreipti specia
l istų, parapijų klebonų, visuo
menes dėmesį į vargonus, 
kaip vertingą instrumentą ir 
paveldo objektą. Į pagalbą 
buvo pasitelkti specialistai: 
Rimantas Gučas, Bernardas 
Vasi l iauskas, Lietuvos nacio
nalinės filharmonijos darbuo
tojai ir atlikėjai, talkino dva
siškiai, seniūnijų darbuotojai. 
Rajono Taryba vargonų res
tauravimui ir renginiams 
1998-1999 m. skyrė 40 tūkst. 
litų. 

Muzikologas, Vilniaus var
gonų dirbtuvių vadovas R. Gu
čas parengė rajono vargonų 
aprašus, taip pat pasiūlymus 
keletą vargonų papildomai 
įtraukti į paminklinių var
gonų sąrašą. Vilniaus vargonų 
dirbtuvių meistrai sutvarkė ir 
parengė koncertams Kalvių 
(XIX a. pab.) ir Kietaviškių 
(XIX a. pab.) bažnyčių vargo
nus. Taip profesionalių at
likėjų koncertai persikėlė ir į 
kaimus. Kaišiadoryse, Kieta
viškėse, Kalviuose šiemet kon
certavo vargonininkai Bernar
das Vasiliauskas ir Audra 
Telksnytė, dainininkės Regina 
Maciūtė, Danguolė Juodikai
tytė, Skaidra Jančaitė, Judi ta 
Leitaitė. 

Parengta atskira programa 
moksleiviams: keturias var
gonų muzikos pamokas v e d a 
B. Vasiliauskas ir R. Gučas . 
Vaikai patraukliai supažin
dinami su vargonų istorija, j ų 
sandara, žymiausiais m e i s 
trais ir atlikėjais, jie klausosi 
gyvos muzikos, gali iš arti 
pasižiūrėti vargonus. 

Paskutinysis šių metų fes
tivalio renginys bus rudenį — 
mūsų kraštiečio rašytojo, isto
riko Stanislovo Abromavičiaus 

rengiamos knygos .Palangos 
J u z ė s kelias" pristatymas. Ši 
k n y g a — apie žinomą m ū s ų 
amžiaus vargonininką, kurio 
didelė gyvenimo dalis prabėgo 
m ū s ų rajone, Žasliuose — Fer
dinandą Jonauską. 

Lietuvos muzikiniame že
mėlapyje nuo šiol atsiranda 
dar trys vietos — Kaišiadorys, 
Kietaviškės ir Kalviai. / 

Kietaviškių vargonai, „nors 
ir neturi ypatingos meninės 
vertės , saugotini kaip rimtai, 
profesionaliai padarytas in
strumentas , ne tik visiškai 
tenkinantis l iturginius porei
k ius , bet ir t inkamas plačiam 
koncertiniam repertuarui at
likti" (R. Gučas). O Kalvių Šv. 
Antano bažnyčioje jau šiemet 
po Kaišiadorių festivalio vyks 
du Pažaislio muzikos festiva
lio koncertai. 

Manome, kad 2001 metų 
Kaišiadorių vargonų muzikos 
festivalis bus skirtas vargoni-
ninkams-asmenybėms, peda
gogams, bendruomenių muzi- f 
kinės kultūros ugdytojams. 

„Kultūros gyvenimas", 1999, 
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M A I N O F F I C E 

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

4 th of JULY GREETINGS 
TO ALL OUR CUSTOMERS FROM 

CHA WFORD SAUSAGE CO., 
INC. 2310 S Pulaski. Chicago, tt. . 

773-277-30M 
..Evervthing Frtsh As A Dauy" 

Happy4thofJULY * 
TO ALL 

FROM LAVVN LANES 
6750 S. Pulaski. Chicago, IL 

60629. 
773-582-2525 

I šnuomojamas k a m b a r y s 
prie šeimos vyr. amžiaus 
asmeniui arba studentui. 

Tel. 708-594-1472. Palikti 
žinutę. *»s 

Moteris ieško darbo prie 
senelių ar vaikų. Turi patirtį ir 
geras rekomendacijas. Kartu 

gyventi negali. 
Tel. 708-839-1472. 

For Sale 
Lovely condo, Oak L a w n , 

Parkshire South 98 St. & 
Keeler Spacious, 2 bdrms.. 2 
baths. 1 st fl. Eat- in kitchen. 

huge balcony, lge. Pvt. 
Garage & laundry rm. 

$104,900. Call 708-423-
6088. 

tgf NEKILNOJAMO TURTO 
KERTELE 

(INFORMACIJA) 

Parduodamas 2-ju miega
mųjų, 2-jų vonių ir 2-jų vir
tuvių mūrinis namas Brid-
teporte. Yra galimybė įrengti 

ar 2 miegamuosius. Kaina 
$105,000. 

Parduodamas arba i in u o -
m o j a m a s su gal imybe 
išsipirkti (Rent with tne Option 
to Buy) 3-jų miegamųjų namas 
59-toje gatvėje tarp Kedzie ir 
Pulaski Yra garažas, rOsys, 2 
vonios. 

Kam m o k ė t i n u o m ą , jei 
gali tapti savininku? Sis naujai 
įrengtas 2-jų miegamųjų butas 
su 1.5 vonios pr i e inamas 
kiekvienam. Butas patogioje 
vietoje, Ford City. Komplekse 
yra base inas , be to , Dutui 
priklauso garažas v ienai 
mašinai. Kaina $64,900. 

B r i g h t o n P a r k e p a r 
duodamas 4-rių butų mūrinis 
namas su rūsiu ir garažu 2 
mašinoms. Kaina $219,000. 
Daugiau informacijos 
;ums suteiks ir padės nusipirkti 
arba parduoti 
nekilnojamą turtą 

FIRST RATE 
REAL ESTATE 
AUŠRA PADALINO 
4545 W 67th Street 
Chicago. H-80629 
Tel 773-767-2400 

VASAROS KAINOS 
*y«a 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St. Petetbmgas 

teniratgal ivienąpusę 
$760 
$742 
$742 
$742 

$572 
$581 
$581 
$553 

$723 $653 
$779 $553 
$761 $581 

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

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

TEL. 773-489-4999 

5150W.BELMONTAVE.. 
CHICAGO, D-60641. 
TEL. 773-685-2020. 

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

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO.IL 60632. 
TEL. 773-8384888 . 

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

NILES O F F I C E 
9509 N.MILWAUKEE 

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

S K E L B I M A I 

Š I A U R Ė S L I E T U V O S 
K U L T Ū R O S Ž I D I N I O 

A T E I T I S 

Šiaulių universi tetas j a u tu
ri savo dailės galeriją. Birželio 
25 d. atidaryta galerija įsi
kūrusi Technologijos fakulteto 
patalpose, miesto centro pės
čiųjų bulvare. 

Naujosios galerijos atidary
mo proga joje surengta Šiaul ių 
universiteto dėstytojų tapybos 
paroda. Univers i teto vadovai 
tikisi, jog ji taps v i sos Š iaurės 
Lietuvos kultūros ir m e n o ži
diniu. Galerijos ats iradimo 
idėją ir darbus globojo skulp
torius profesorius Aloyzas To-
leikis. 

Vienas iš galerijos įkūrimo 
iniciatorių — Šiaul ių universi
teto Dai lės fakulteto dekanas 
Ričardas Garbačiauskas sakė 
turįs vilties, kad galerijos du
rys bus atviros ne t ik universi
teto kūrybinei bendruomenei , 
bet ir aukščiausio lygio lietu
vių bei užsienio profesionalia
jai dailei. D e k a n a s norė tų ma
tyti daugiau probleminių ir 
teminių parodų. Fakulteto 
profesūros nuomone, galerija 
turėtų būti šviečiamojo po
būdžio ir tapti savotiška 
Šiaulių miesto metrašt ininke 
bei meno vertybių saugotoja. 

(Elta) 

mmmvm 
Veido nuo 

1921 m. 
8900 SOUTH ARCHER ROAD, WUUOW SPRINGS, IU»»OIS Ta 708.839.1000 

Štiigp pokylių jgfet - tinka įvairiom progom* 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

BordtmaRom 

40 iki 60 svečių 

fciioi iooit 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

B&D ENTERPRISES 
Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai: stogai, "skflngf, 
lietvamzdžiai, medžiai balkonai, 
"porches* ir "decka"; mOrinJmas, 
"tucfc pointing", namų ir garažų 
remontas. Skambinti KazkrtanJ, 
taL 630-243-6424. 

RIVIKIMLE AUTOMOTIVF 
Tranaportuojiune b-padedame parduoti 

naudėtą auto. Pigiai parduodame Ssimo-
kėjimai; remontuojame po avarijų, atsta-
tome aflto.fcometriją. ubakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatu*. 

Skambinti Rimai tel. 7»S-2*l-«5tt. 

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

Singie g a r d e n e r o r a 
couple for p/t w o r k at 

home in Burr R i d g e , IL. 
Te l . 630-887-8119 , J o y c e . 

773-585 -9500 

to LITHUANIA 
$0.22 per/min 

Great rates to the ręst of the wortd - any day, arty tjme. 
g~+ FmirtformationcallLongDistancePosfc 

www.Mixrtt.coff> 

LACK IR SŪNŪS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

praneša, kad jau atidaryti 
nauji laidojimo namai 

9900 WEST 143ri STREET 
ORLAND PARK, IL 

Šie laidojimo namai - Orland Park, Tinley 
Park ir Lemont lietuvių patarnavimui. 

Lack ir Sūnūs laidotuvių namai 
taip pat veikia ir 

9236 S. Roberte Rd., Hickory flills, IL 
ir 6541 S. Kedzie Ave., Chicago. IL. 

Bendras telefonas 
708-430-5700. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

Skambinti: 
Vladui, ĮgL 630.243-9385 

Ieškome patyrusių dažytoji}, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro te l . 8 4 7 - 8 0 8 - 9 1 0 9 
angliškai arba rusiškai. mn 

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

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

Įvairūs 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AuTOEBttrOTT^RATEg' 
IR GYVYBĖS DrUUDMAS. 

Agentas Rartc Zapott Ir O*. Mgr. Auksą 
S Karwka*MMuvttkai 

• FRANKZAPOU8 
3 2 0 8 1 « Wes» OMi Strast 

TaifTOB) 424-8864 
(773)681-6664 

S / / \ S V S C (J/V S / RtJC IION 
Staliau* darbai, rOaių, vonių ir 
virtuvių įrengimą*; priestatai; 
keramiko* ptytetes; "sidinge', 

•sorots", •decks'. *guners*. plokšti 
ir "Yhingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudnną. 
I S.Benttia, tat 630-241-1912. t 

a p š i l d o m a e 4 k a m b . 
1 rrueg. butas 67 & Kedzie apyl. 

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

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

ALL CARE 
Employmeftt Ageocy 

Td. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W69th Street 
TeL: 773-776-1486 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieriarnomis kainomis. 
OraurJmas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

AMBEft CONSTRUCTtON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
, JLicerised, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
td. 773-767-1929. 

G. L. Ouality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto - suremontuosime. 
Norite išsiųsti (Lietuvą 

- išsiusime. 
Skambinkite 815-723-7650. 

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

K E P Y K L A I R D E L I K A T E S A I 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

^ ^ S ! 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, n 60610 

Tel. 312-644-77SO 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO seimą Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina gurius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: šoriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su ,chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogtmais ir Feta šoriai. Situos šorius rasite 
maisto parduotuvėse, .deli* skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per worid wide web: 
www.andrulischeeae.com 

Mictrigsn Farm Cheese Tstry. Inc. 
4296 MUtrton. rountai" Ml 49410 

Nekilnojamo turto 
GREIT PARDtfOŠA 

RE/MAX 
REALTORS 

oflc (773) 5865959 
home (708)425-71601 
pagertos) 886-4919' 

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

Realmartgjbjį 
Reaity Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

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

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
BOS.773-SSM1M Pager 312-308-0307 
FSI773-3S5-39J7 

SSSa. Acoent 
Homefinders 

9201S.Ctcsro 
Oek Lawn. IMnois 60453 
Bus**** (708) 423-9111 
Votee riU (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Paost (312) 707-6120 
Ras. 706-42*0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
miestą ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
RS^flC H 0 M E CENTER 

Martceting Consultant 
Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar p^duodan?tfe$Jpo-
jamą turtą; 

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

• nekilnojamo turto įvertinimas 

Ohajas Kamėje ir 
perkant srpvdMSaM 

pnmietčiiiose 
nuoMvyhei. krfipMft* 

COCOUJCU. 

AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Sherman Ave 
E«iwlor..lL 60201 
Bosiness (847) 884-2600 
Fax (847)475-5567 
Voicertuil 
(847) 465-4397 
E-mail 

Greitas, 
profeskmalua 
ir sąiiningas 
patarnavimas akubilios6aol.cofl) 

ATTENTION IMMGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Parmenant Resktencel 

For free information call: 
1-773-282-9500 

*J*j*S*SSaaajBaj in immįgralton to Canada 
www.redeosa.com 

KM1EOK REALTORS 

a C I . 4365 S.Archer Ave 
7922 S Pulaski Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

Išnuomojamas 2 tnieg. namas 
Lietuvoje. Vilniaus centre, su 
dideliu privačiu kiemu. Kaina 
$1.200 i mėn Tel Evergreen Pk.. 
IL. 708-423-3105. Vilniuje 011-
370-272-8991 M 

http://www.Mixrtt.coff
http://www.andrulischeeae.com
http://www.redeosa.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruoiuu Birute Jasaitiene ir Aldona Šmulkitiene 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

FDIC APDRAUDA IR 
JŪSŲ PINIGAI 

Amerikoje esame pripratę 
viską apdrausti. Apdraudžia-
me masinas, vaikus, turime 
draudamus ligai ir mirčiai. Bet 
kaip yra su jūsų santaupomis, 
su jūsų pinigais banke? Ar 
žinote, ar esate tikri, kad jūsų 
banke laikomi pinigai yra ap
drausti? Jei nesate tikri, išsi
aiškinkite šiandien. Būkite 
tikri, kad jūsų bankas turi 
FDIC draudimą. FIC — Fe-
deral Deposit Insurance Corp. 
draudimas draudžia iki 
100,000 dol. vienam asmeniui 
už vieną banko sąskaitą vie
name banke. Į apdraudžiamą 
sumą įeina pagrindinis kapi
talas ir procentai. Jų bendra 
suma neturi viršyti 100,000 
dol. sumą. FDIC apdrauda ta
me pačiame banke draudžia 
kiekvieną skirtingos kategori
jos indėlį. Yra trys pagrindi
nes skirtingos indėlių kategorijos: 

1. asmeniniai individualūs 
indėliai — sąskaita yra jūsų 
vardu; 

2. sudėtiniai indėliai — ka
da sąskaita yra jūsų ir kieno 
kito vardu; 

3. darbovietes indėliai darbi
ninkams, vadinami „employee 
benefit", kaip IRA ir Keoghs. 

Pv2., jūs turite taupymo są
skaitoje 90,000 dolerių IRA 
sąskaitoje 90,000 dolerių tame 
pačiame banke. Tai is viso tu
rite 180,000 dolerių tame ban
ke, bet jie yra visai apdrausti 
FDIC draudimo, nes tie jūsų 
pinigai yra skirtingų katego
rijų sąskaitose: viena yra as
meninė sąskaita, kita — tau
pymo pensijai sąskaita. 

Neseniai FDIC draudimas 
pakeitė taisykles sudėtinėms-
bendroms sąskaitoms — joint 
accounts". Tos taisyklės dabar 
yra suprantamesnės. Pagal 
senąsias taisykles, jei du as
menys turėjo kelias bendras 
(joint) sąskaitas banke ir jų 
suma viršįjo 100,000 dolerių, 
tai tik suma iki 100,000 dole
rių buvo apdrausta. Pvz., žmo
na ir vyras turi banke kelias 
sąskaitas kartu (joint acc.) ir 
jų suma buvo 160,000 dolerių, 
tai tik pirmieji 100,000 dolerių 

buvo apdrausti, o pagal nau
jas taisykles visa i i suma 
yra apdrausta. Sakykim, jų 
abiejų sąskaita padidėjo iki 
200,000 dolerių, tai ji dabar 
yra apdrausta. Bet jei jų są
skaita pakils iki 300,000 dole
rių, tai tik pirmieji 200,000 
dolerių bus apdrausti. FDIC 
laikosi senosios tradicijos ir 
sudėtinėje sąskaitoje (joint 
acc.), apdraudžiama bendra 
suma: pagrindinis kapitalas ir 
procentai kiekvienam sąskai
tos savininkui iki 100,000 do
lerių. FDIC apdrauda drau
džia ir „Money market" są
skaitas, bet ne „money market 
mutual funds". Kiekvienas 
bankas, kuris yra FDIC drau
dimo apdraustas tą informa
ciją matomoje vietoje yra iška
binės savo patalpose. Jei ne
matote tos iškabos, paklaus
kite banko tarnautojo ir jis 
jums visada apie draudimą 
maloniai paaiškins. Be to, jei 
norite patikrinti, kuris bankas 
jūsų apylinkėje yra apdraus
tas, galite paskambinti nemo
kamu telefonu FDIC įstaigai 
ir paklausti tel. 800-934-3342 
arba surasti kompiuteryje 
Web puslapyje www.fdic.gov 

Jei nežinote tikrai ar jūsų 
pinigai apdrausti, pasitikrin
kite! 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne", 1999.05.25. 

2000 METŲ GĄSDINIMAI 
— Y2K PROBLEMA 
įvairūs „geradariai", siūlo 

jums palengvinti kitais metais 
„būsimą" Y2K problemą: būki
te atsargūs su tokiom pasiū
lom, perspėja policijos depar
tamentas. Ziniasklaidoje yra 
daug kalbama apie Y2K prob
lemas ir dėl to galimas pa
sekmes kitų metų pradžioje. 
Žmonės yra gąsdinami, o pas
kui siūloma jiems įvairių ne
tikrų paslaugų. Sukti indivi
dai visada randa būdų, kaip 
apgauti, nieko blogo nenujau-
čiančius ir visais pasitikin
čius, žmones. Kai žmonės iš
gąsdinami, jie griebiasi įvai
rių reikalingų ar nereikalingų 
apsisaugojimo būdų. 

Šiuo metu labiausiai papli-

„Lietuvos Vaikų vilties" komiteto Čikagoje gydomi vaikai po sėkmingų 
operacijų - Mindaugas Kazakevičius iš Kauno ir Audrius Lukšys is Ma
rijampolės. 

tusi Y2K nelegali „pagalba" 
žmonėms yra: 

1. Skambina žmogus ir sako, 
kad jis yra jūsų banko, kuria
me turite sąskaitą, tarnauto-

yra žmonių, kurie tuo patikės, 
nes yra žiniasklaidos išgąsdin
ti. Žinokite, kad savo turtu 
galite pasirūpinti tik jūs pats, 
niekam kitam jis nerūpi, ne-

jas. Jis nori jūsų banko są- bent tam, kas jo nori, kas nori 
skaitos numerio, kad galėtų jį iš jūsų atimti. 
jūsų pinigus perkelti į saugią 3. „įvairūs mechanikai" siū-
Y2K sąskaitą. Netikėkite. Jei \osi įvairius jūsų namų apyvo-
jūsų banko tarnautojas skam- kos reikmenis, taip pat ir jūsų 
bina, jis turi jūsų sąskaitos automobilį pataisyti — pritai

kyti, kad tiktų Y2K, kad 
veiktų 2000 metais. Negi jūs 
tikite, kad jūsų namo šildymo 
krosnis, šaldytuvas virtuvėje. 

numerį. Antras dalykas, kaip 
gali būti viename banke vie
nos sąskaitos Y2K saugios, o 
kitos ne? Niekada neduokite 
savo banko sąskaitos numerio, 
jei kas paskambina ir prašo. a r konservų dėžučių atidary-
Nebent jūs pats skambinsite mo peilis, jūsų automobilis su-
savo bankui ir norėsite su ta s t o s P i rmž* 2 0 0 ° m e t u d i e n j* ? 

sąskaita kažką daryti. Bet atsiras žmonių, kurie šia 
2. Su jumis susisiekia žmo- nesąmone patikės ir bus iš-

gus, asmeniškai ar telefonu, ir naudoti. 
prisistato kaip „kunigas"' ar Policija perspėja, kad žmo-
„advokatas". Jis nori jums nės nepultų į paniką, kad pa-
padėti. Jis turi galimybę.ap- galvotų ir netikėtų įvairių 
saugoti jūsų turtą nuo pra- „gudruolių" gąsdinimams. Bet 
žūties, susijusios su Y2K pro- jei jau tapote tokių apgavysčių 
blema. Jis gali jūsų pinigus, auka, ar kas nors bando jums 
brangenybes ir kitus vertin- taip ar panašiai „padėti", 
gus dalykus padėti saugiai, kreipkitės į savo policiją ar 
juos apsaugoti iki praeis 2000 savo valstijos „Attorney Ge-
metų pradžia. Netikėkite! Bet neral's Consumer Division". 

<? LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS 

Gedimino pr. Vilnius 2600. Tel. (370 2) 313 623. Faksas: (370 2) 313 624 
EI. pastas: info0tgitic.lt Internete puslapis: www.lgitic.lt 

Stovyklaviečių, dalyva
vusių Užsienio lietuvių 
vaikų ir jaunimo švietimo 
bei poilsio stovyklų orga
nizavimo programų kon
kurse, 

£ STJAAUJMC* 

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

No one m aku round-

trtp travel to lithuania 

easter and more convenlent 

than SAS. From Cntcago, we 

offer daity servtce to VHnlus wtth 

just one hassle-free connectton 

through Stockhokn. Our 4:30 p m 

departure gfces you a retacd mom-

mg amVal fer buslness or pleasure. 

When you're ready to retum, youH 

enjoy įams dar travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

SĄRAŠAS 
1. Pranciškoniškojo jau

nimo tarnyba 
Ona Darkutaitė, Vilnius g. 6 

LT — 5700 Kretinga, tel. 82-
5855114,51571 

Pastabos: Jau surinkta vai
kų grupė šiems metams. Ši 

stovykla organizuojama kas
met lietuvių šeimų Kalinin
grade vaikams. Programa ap
tarta su Tautinių mažumų de
partamentu. Kaina 440 Lt. 
Yra galimybė suorganizuoti 
atskirą programą. 

2. Vaikų ir jaunimo poil
sio s tovykla „Liepsnelė" 

Aldona Jurevičienė, Šlaito 
Giruliai. Klaipėda, tel. 826-
490154 

3. Viešosios įstaigos „Pu
šyno" stovykla 

Ina Bedarfienė, Savanorių 
pr. 14 — 2, 3000 Kaunas tel. 
827542386, 207969 

Pastabos: 1 korpusas, 22 
kambariai. Dušai, prausyklos 
pastate ir lauke. Ši stovykla 
priskiriama prie geresnių. 
Greta Nemunas, tvenkinys, 
miškas. Yra biblioteka, žaidi
mų aikštelė. Kaina 376 Lt. 14 
dienų. Yra galimybė susitarti 
dėl atskiros programos (laivu 
kelionė po pilis, ekskursijos į 
muziejus ir pan.). Pageidavi
mus pranešti iš anksto. 

4. L iaudies kūrybos klu
bas „Atžalynas" 

Algis Razminas, Grūdų 6 
2020 Vilniuje, tel. 8285424-
460 

5. Vaikų i r jaunimo poil
sio stovykla „Baltijietis" 

L.Gasiūnienė Debreceno 92-
1 5800 Klaipėda tel. 82-
6213547 

6. Kačerginės vaikų ir 
j a u n i m o poilsio stovykla 

„Merkur i jus" 
Ališauskienė, Žemaitės 3-3, 

3005 Kaunas, tel. 827220913, 
mob. 829038451 

Pastabos: Priklauso 3 sto
vyklos: „Merkurijus", „Lieps
nelė", „Dobilėlis". „Merkuri
juje" kaina 10 dienų 349 Lt. 
„Liepsnelėje" ir „Dobilėlyje" 
— 299 Lt. 10 dienų. Stovyklos 
vieta 15 km nuo Kauno; yra 
nuosavas baseinas. Vyksta ae
robikos užsiėmimai, mokoma 
anglų, vokiečių kalba. Maitini
mas 5 kartus per dieną. Sta
cionariniai nameliai (tualetai, 
prausyklos, karštas vanduo), 
dušai atskirai. „Liepsnelei" 
priklauso 1 pastatas — 150 
vietų. 

7. Sport inės pažinties 
va ikų poilsiavietė „Gintaro 
k r a n t a s " 

R.Milašienė tel. 826399956 
Pastabos: Stovykla viena 

geriausių. Žinybinė, priklauso 
„Jūros kroviniams". Stovykla 
pateikusi dvi programas Švie
timo ministerijai ir Tautinių 
mažumų departamentui. Ge
gužės mėnesį vyks festivalis 
„Minties odisėja". Yra medinis 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy CJass, you can be 

sure our servtce wM be v»ortd<lass, 

and w« atow you to amve rested and 

refreshed - afl for a reasonabte fare. 

Find out what a wortd of difference 

SAS can mate for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

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

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 
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A.tA. 
KAZIMIERA SAKALAUSKAS 

BINKUNSKIS 
Mirė liepos 1 d., namuose, sulaukus 95 m. 
Velionė buvo a.a. Liubomiro žmona. 
Liūdi dukros Vanda Sakalauskas ir Aloah Spetell, 

sesuo Ona Karalkevičienė Lietuvoje. 
Velionė buvo ilgametė US pašte darbuotoja. 
Velionė bus pašarvota šeštadienį, liepos 3 d. 11 vai. 

ryto, Zarzycki Manor Chapels, LTD. 5088 S. Archer, 
Chicago, IL. 

Laidotuvės bus tą pačią dieną, 1 vai. p.p. Šv. Kazi
miero kapinėse. 

Laidotuvių direktorius John J. Minich, 773-767-
2126. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

KAZIMIERAS SEKMAKAS 
Mūsų brangus Vyras, Tėvelis ir Senelis, sulaukęs 78 
metų, netikėtai mirė 1998 m. liepos 9 dieną, besi
lankydamas Lietuvoje. Jo brangiam atminimui, šv. Mi
šios bus aukojamos 1999 m. liepos 10 d., 8 vai. ryto, 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemonte, 
IL. . 
Visus gimines, draugus ir pažįstamus prašome 
prisiminti a. a. Kazimierą savo maldose 

Liūdinti šeima. 

DRAUGAS, 1999 m. liepos 3 d., šeštadienis 7 
pastatas (.60 vietų) ir mūrinis ganizuojamos 2-3 ekskursijos. 
'200 vietų;. Dušai, prausyklos, Stovyklos profilis sportine — 
tualetai. Maitinimas 5 kartus pažintinė. 
per dieną. Stovyklos metu or- Žilvinas Beliauskas 

A. t A. 
IRENA M. PELIACHEVSKY 

PLEPYTĖ 
mirė 1999 m. liepos 1 d., sulaukusi 66 metų. 
Gimė Biržuose, Lietuvoje. A.+ A. Mykolo Plepio ir A.t 

A. Marijos Dubauskaitės Plepienes duktė ir a. a. Walter 
Sr. žmona. 

Gyveno Plainfield, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko sūnus Walter, Jr. Marati Lucy; duktė 

Susan Peters, žentas Joseph, anūkai Nicholas, Cnstopher, 
Timothy; duktė Linda Peliachevsky ir anūkai N'atalie, 
Jessica, Chris; sūnus Michael, brolis Vladas su žmona 
Valerija ir dukros Loreta, Shirley ir Dana su šeimomis 
bei kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo pašarvota penktadieni, liepos 2 d. Foran 
Funeral Home, 7300 W. Archer Ave, Summit, IL, nuo 2 
iki 9 v. v. (kūnas buvo sudegintas privačiai). Laidotuvės 
liepos 10 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių 
aukoti Joliet Hospice. 

Nuliūdę sūnus, dukros, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Andy Jeninga. Tel. 708-458-0208. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 va i . 

GAIDAS — DAIMID 
• • 

FUNERAL D I R E C T O R S 
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

GERALD F. DAIMID 

4330 So. Califomla 10727 S. Pulaski Rd. 

5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALLPHONES j , _ , . -

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICK0RY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. (& 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, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708 6 5 2 - 5 2 4 5 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest H w y . 
Pa los Hills, IL 
708-974-4410 
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DRAUGAS, 1999 m. liepos 3 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Šią vasarą pasidžiaukite 
Čikagos apylinkių gamta, 
įdomybėmis. 

Little Red Schoolhouse 
400 akrų didumo gamtos cen
tras visai netoli Marąuette 
Parko. Čia yra 3 mylių ilgumo 
pasivaikščiojimo takeliai, eže
rėlis, miškas, sužeistų lauki
nių paukščių prieglauda. 
Adresas: 9800 So. Willow 
Springs Rd., Willow Springs. 
Tel. (708) 839-6897. Iš Čika
gos važiuokite Stevenson 
greitkeliu (į pietus), LaGrange 
Rd. (į pietus), 95 St. (į vaka
rus), Flavin Rd., (taip pat va
dinasi Willow Springs Rd. 
arba 104th Ave) į pietus. Cen
tras dešinėje pusėje už 1/2 my
lios. Taip pat galima važiuoti 
su Pulaski iki 95 St., tada į 
vakarus iki Flavin Rd. Cen
tras veikia darbo dienomis 9 
v.r. - 4 v.p.p., o savaitgaliais 9 
v.r.- 5 v.p.p. įėjimas nemoka
mas. 

Lincoln Parko zoologijos 
sodas, 2200 N. Cannon Dr., 
kasdien veikia nuo 9 v.r.- 5 
v.p.p. Įėjimas nemokamas. Zo
ologijos sodo tramvajai nemo
kamai atveža lankytojus iš 
CTA autobuso stočių nuo 11 v. 
r. Tel. (312) 742-2000. 

Brookfield zoologijos so
de, 14 mylių į vakarus nuo 
Čikagos centro, First Ave. ir 
31st St., Brookfield, matysite 
per 2500 gyvulių — dramblių, 
žirafų, aligatorių, dolpfinų, ir 
pan. Sodas kasdien veikia nuo 
9:30 v.r.-5:30 v.v. Liepos mėn. 
savaitgaliais atidarą iki 9 v.v. 
Antradieniais įėjimas pa
pigintas. Tel. (708) 485-0263. 

Čikagos Botanikos sodas, 
Lake Cook Rd, 1/4 mylios į 
vakarus nuo Edens greitkelio, 
Glencoe, veikia kasdien nuo 8 
v.r. iki saulėlydžio. Antradie
niais įvažiavimas papigintas. 
Tel. (847) 835-5440. 

Morton Arboretum 1700 
akrų miškas, žolynas ir sodas, 
Rte. 53 ir 1-88 greitkelio san
kryžoje, vakariniame Lisle 
priemiestyje, kasdien veikia 7 
v.r. - 7 v.v. Trečiadieniais įva
žiavimas papigintas. Tel. 
(630) 434-3660. 

Neužmirškite pasidžiaug
ti Michigan ežero pliažu, 
smėlio kopomis, pušynais. 
Nuo Čikagos reikia tik va
landą važiuoti iki Indiana 
Dunes State Park. Važiuokite 
į vakarus Rte. 94. Išvažiuokite 
exit 26 B. Sekite kelrodžius į 
parką. Tel. (219) 926-1952. 

Lietuvišku studijų savai
tė Dainavoje vyks rugpjūčio 8-
14 d. Jau galima registruotis 
ir užsisakyti kambarius pas 
Marytę Petrulienę (tel. 734-
953-9182), arba Joną Vasarį 
(tel. 330-644-7411). Šią 43-
čiąją Šiaurės Amerikoje stu
dijų ir poilsio savaitę rengia 
Lietuvių fronto bičiuliai. 

Pirmadienį, l iepos 5 d., 
„Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė nedirbs, 
tad ir antradienio, liepos 6 d., 
dienraštis nebus išleidžiamas. 
Linkime visiems saugios ir 
malonios Amerikos Nepriklau
somybės šventės! 

NELAIMĖ PARYŽIUJE 
Lietuvos krepšinio rinktinė nelauktai pralaimi 

Ispanijai 72:74 
REMIGIJUS GAŠKA 

„Draugo" spec. korespondentas Paryžiuje 

DRAUGO FONDAS 
43*5 W. 99wd *tr—t 
Chlemgo, IL 6 0 6 * 9 
Tol. 773 5S5-9SOO 

VASARA DRAUGO FONDE 
Jau pasibaigė Draugo fondo 

1999 m. pavasario lėšų telki
mo vajus. Mieli „Draugo" skai
tytojai. Draugo fondo nariai, 
garbės nariai ir rėmėjai per 
vajaus keturis mėnesius į 
fondą įnešė 35.242 dolerius, 
nors sąmatoje buvo numatyta 
sutelkti 50,000 dol.. kad arti
mu metu pasiekus vieną mili
joną fondo pagrindinio kapita
lo. 

Iki Šiol tik pusė JDraugo" 
skaitytojų dalyvauja Draugo 
fonde. Vieni su šimtinėmis, 
kiti su tūkstantinėmis. Per 
šešis metus buvo dėtos pa
stangos į Draugo fondą 
įtraukti visus „Draugo" skaity
tojus su didesniais ar ma
žesniais įnašais. Deja, to ne
pasiekėme kas metai siųsdami 
visiems po du laiškus, JDrau-
go" puslapiuose skelbdami 
Draugo fondo reikšmę tolimes
niam dienraščio leidimui. 
Skelbėme ir apie iki šiol sėk
mingą Draugo fondo lėšų in
vestavimą, per metus uždir
bant 20-34 nuošimčius nuo in
vestavimų. Skelbėme, kad 
..Draugo" leidybai, pnemonių 
pirkimui DF jau išmokėjo 
285.000 dolerių, o šiuo metu 
uždirbtas, bet nepanaudotas 
prieauglis irgi siekia apie 25 
nuošimčius. 

Pasiekti milijoną dolerių DF 
pagrindinio kapitalo yra mūsų 
visų bendras tikslas nuo pat 
Draugo fondo įsteigimo. Be
trūksta tik apie 150,000 dole
rių. Visiems nors po truputį 
prisidėjus, milijoną galime pa
siekti šiais Jubiliejiniais 
..Draugo" metais, ateinančio 
rudens vajuje. 

Vasara greit prabėgs. Lauk
sime ir jos metu dovanų Drau
go fondui. Lauksime naujų DF 

vasaros atostogų malonumai 
suteikia dovaną ir Draugo fon
dui. 

Pavasario vajaus įnašai 
Su 500 doleriu: 
Antanina Vasiukevičius, a.a. 

Juozo Vasiukevičiaus atmini
mui, iš viso 700 dol., Chicago, 
IL. 

Su 200 doleriu: 
Marija Graužinis, iš viso 750 

dol.. Chicago, IL. 
Dr. Alfonsas Šešplaukis, iš 

viso 700 dol., Chicago, IL. 
Vytautas Paulius, iš viso 

800 dol.. Palm Beach Garden, 
FL. 

Juozas Neverauskas, iš viso 
200 dol., Munster, IN. ( 

Su 100 doleriu: 
JAV LB St. Petersburg apy

linkė, iš viso 300 dolerių. 
Stasė ir Jonas Latvys, iš 

viso 700 dol., Wheaton, IL. 
Dr. Vytas ir Indrė Šemogai, 

iš viso 400 dol., Coeur d'Alene, 
ID. 

Helen Schanel, garbes na
rė, iš viso 1.800 dol. Wood 
Dale. IL. 

Eližbieta Sondienė, iš viso 
300 dol., Toronto, Canada. 

Sonė Tomarienė. iš viso 90 
dol., Chicago, IL. 

Su 50 doleriu: 
Bronė Motušis, iš viso 325 

dol.. Cicero, IL. 
Felix ir Adelė Jurevičiai, iš 

viso 50 dol., Kenosha, WI. 
V. O. Šilėnai, iš viso 150 

dol.. Euclid, OH. 
Su 25 doleriais: 
Darius ir Lidija Polikaičiai, 

iš viso 100 dol., Downers 
Grove. IL. 

Julius ir Renata Špokevi-
čiai, iš viso 250 dol., West-
wood. MA. 

Visiems nuoširdžiai . dėko-

Įvyko tai, kas neturėjo įvyk
ti. Viena iš favoričių laimėti 
1999 metų Europos krepšinio 
pirmenybes — Lietuva — su
žaidė gana blankiai ir ketvirt
finalio rungtynėse nusileido 
Ispanijai. Sunku apie tai ra
šyti. Galime tik pakartoti Lie
tuvos trenerio Jono Kazlausko 
tuoj po rungtynių tartus žo
džius: JSunku kalbėti apie 
praloštas rungtynes, kurias ti
kėjomės ir galima buvo lai
mėti. Blogiausia, kad pasikar
tojo rungtynės prieš čekus, tik 
šį sykį priešas buvo stipres
nis". Taip, priešas buvo stip
resnis, bet nesunkiai nugali
mas. Tačiau! Lietuviai žaidė 
labai banguotai ir tik du krep
šininkai išsiskyrė savo meist
riškumu: tai Jasikevičius ir 
Karnišovas. Gaila, kad mūsų 
žvaigždei Arvydui Saboniui 
taip nesisekė. Taip jo žai
džiant aš nebuvau matęs. Per 
žaistas 16 minučių jis surinko 
5 baudas, nuėmė 3 atšokusius 
kamuolius ir savo komandai 
surinko 3 taškus. Sunku pa
aiškinti, kodėl tai taip vyko, 
bet viena iš priežasčių gali 
būti, trenerio Kazlausko žo
džiais, „teisėjų eksperimentai 
su Sabu, kurie jį labai suner
vino". Taip pat Štombergas, 
abu Žukauskai, Einikis, Ma
siulis, Maskoliūnas neparodė 
to, ką praeityje dažnai yra 
padarę. 

Atsiranda viltis ir 
galimybe laimėti 

Nors ir neįprastai žaidžianti 
Lietuvos rinktinė į rungtynių 
pabaigą suteikė vilties. O gal 
ir pasiseks? Jasikevičiaus ir 
Karnišovo dėka, likus 5 mi
nutėms iki žaidimo galo. Kai 
reikia padaryti sprendimą per 
akimirką — nėra taip lengva. 
Po rungtynių paklaustas Lie
tuvos treneris Kazlauskas šią 
paskutiniųjų 11-kos sekun
džių strategiją apibūdino taip: 
„Paskutinės atakos neįvykdė-
me taip, kaip planavome". 

Graži rungtynių pradžia 

Kaip paskutines 5-kias, taip 
ir pirmąsias 4-ias lietuviai 
žaidė „kaip iš knygos". Nors 
ispanai ir laimėjo ginčo ka
muolį, tačiau mūsiškiai greit 
perima jį. Trys pasai ir Sabo
nio perdavimu Masiulis fik
suoja pradžią 2:0. Ispanai išly
gina, bet Štombergas išbando 
ranką ir tritaškiu stumia ko
mandą 5:2 pirmyn. Bet čia pir
masis skambutis! Vos praėjus 
pusantrai minutei, Sabonis 
gauna pirmą baudą. Ispanai 
sumeta abi baudas, bet čia pat 
Sabonis atsako dvitaškiu ir 
Lietuva priekyje 7*:4. Tačiau 
tai ir viskas. Nuo čia praside
da vargai. Dešimtoje minutėje 
ispanai pirmauja 20:11, o Sa
bonis gauna antrąją baudą. 
Pirmajame kėlinyje likus žais
ti 2 minutėms, Sabonis užsi
dirba ir trečiąją. Sėdasi ant 
suolelio. Rezultatas 30:27 is
panų naudai. Reikalą pataiso 
Masiulis, kuris po ispanų 
įmestos baudos, dviem savo 
metimais iš po krepšio išlygi
na 31:31. Likus 4 sekundėms 
iki kėlinio pabaigos, įvyksta 
labai slegiantis dalykas, kai 
ispanai pataiko tritaškį ir kė
linys baigiasi 34:31 jų naudai. 
Komanda eina ilsėtis nuleidu
si galvas. 

lėlio. Lietuviai nepasimeta. 
Artūras Karnišovas pradeda 
vadovauti komandai ir dau
giausia jo pastangomis Lietu
va išeina į priek; 43:38. Liko 
žaisti 13 minučių. Ar išliks 
persvara? Ispanai pelno du 
tritaškius, Jasikevičius atsa
ko. Rezultatas 48:47 ispanų 
naudai. Liko 10 minučių. Kaz
lauskas mano: ..dabar arba 
niekados" ir išleidžia Sabonį. 
Arvydas žaidžia 20 sekundžių 
ir teisėjai priteisė jam labai 
abejotiną penktąją baudą. Lie
kame be Sabonio. O Eurelijus 
Žukauskas ar Einikis nėra ly
giateisiai jam pakaitai. Pajutę 
lietuvių sutrikimą, ispanai 
ėmė tolti 61:51. Čia iniciaty
vos ryžosi imtis S. Jasikevi
čius ir tritaškius švelnina 
61:54. Ispanai atsako tritaš
kiu. Vėl skirtumas dešimt taš
kų. Jasikevičius užsidegė ir 
dviem taikliais tritaškiais pri
artina Lietuvą 64:60. Po is
panų įmestos baudos ir Karni
šovo dviejų, Adomaitis prasi-
varo dešiniuoju kraštu ir jau 
tik vienas taškas teskiria ko
mandas 65:64.Likus žaisti 2 
min. 40 sek., ispanai įmeta tri
taškį, bet Karnišovas atsako 
dviem baudų metimais. Ispa
nai fiksuoja 69:66, o Masko
liūnas prameta taip reikalingą 
tritaškį. Dar viena ispanų 
įmesta bauda ir mes vėl atsi-
liekam 70:66. Čia Jasikevi
čiaus tritaškis sušvelnina iki 
70:69. Adomaitis savanoriškai 
bauduoja ispaną, tas sumetė 
abi baudas ir vėl 72:69. Reikia 
tritaškio. Pagalbon ateina 
Karnišovas ir yra!! Rungtynės 
lygios, 72:72. Liko žaisti 11.1 
sek. Ką daryti? Paskutinį sykį 
Adomaičio savanoriškas bau-
davimas išėjo į gerą. Daroma 
tą patį. Ispanai įmeta abi bau
das, 74:72. Liko 10 sekundžių. 
Kamuolys Jasikevičiaus ran
kose, varosi krepšio link ir li
kus dviem sekundėms — me
ta. Tačiau kamuolys nuskrieja 
atsimušęs į lanką ir ispanai 
džiūgauja laimėjimu. 

Galima diskutuoti, ar likus 
11-kai sekundžių ir esant ly
giam rezultatui apsimokėjo 
mums bauduoti ispanus. Pas
kutinėse sekundėse ispanai 
jaudinsis, o teisėjai nebus lin
kę skirti abejotinas baudas. 
Taigi gal būtų išlikusios lygio
sios. Persvara aiškiai buvo lie
tuvių pusėje. Tai ir pratęsime 
būtų kitaip išėję. Bet tai tik 
gudravimai rungtynėms pasi
baigus. 

Lietuvos rinktinei taškų pel
nė: Jasikevičius 23 (penki iš 
septynių mestų tritaškių), 
Karnišovas 17. Štombergas ir 
Masiulis po 8, M. ir E. Žu
kauskai po 5, Sabonis 3, Eini
kis, Adomaitis po 2, Maskoliū
nas, žaidęs 26 minutes ir ban
dęs 4 kartus, neįmetė nei vie
no taško. Nežaidė Kęstutis 
Marčiulionis ir Virgilijus 
Praškevičius. Rungtynėms tei
sėjavo italas ir slovakas — du 
pietiečiai. 

Medalių nebus, bet 
kelionė į Australiją 

galima 

Pralaimėjus ketvirtfinalyje, 
Lietuva kovos dėl 5-8 vietos. 
Kadangi šešios Europos krep
šinio rinktinės kviečiamos į 
Sidnėjaus olimpiadą, tai Lie
tuvai būtina laimėti sekančias 
rungtynes, kurias dabar žai-

Cikagos teatro aktorės ruošiasi repeticijai Iš kairės: Giedre Gillespie, Rima Žukauskaitė ir režisiere Audre Bu
drytė. Vaičiūno pjeses „Tuščios pastangos" premjera bus š.m rugsėjo 19 d. Jaunimo centre. 

o Italija pateikė mažą staig
meną lengvai nugalėjusi Ru
siją 102:79. 

Taigi pusfinaliuose susitin
ka Prancūzija — Ispanija ir 
Jugoslavija su Italija. Visi pie
tų europiečiai. 

Kitose minuso pusės rung
tynėse kovoja rusai prieš vo
kiečius. 

Lietuva vyks \ Sidnėjų 
Lietuva — Turkija rungty

nės baigėsi lietuvių pergale — 
80:56. Ryt lietuviai rungsis su 
rusais dėl penktos vietos. 

Kaip ten bebūtų — Lietuva 
Sidnėjaus olimpiadoje daly
vaus! 

Lietuvos konsulatas Či
kagoje maloniai primena, kad 
liepos 6 d., Lietuvos Respubli
kos valstybinės šventės, Ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
dienos proga, LR generalinis 
konsulatas nedirbs. 

Vyresniųjų lietuviu cen
tre, seklyčioje" liepos 7 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
rodoma vaizdajuostė: „Vilnius 
— naujosios Europos simbo--
lis". Šį filmą sudarė nelietuvių 
kilmės turistai, kurie lankėsi 
Lietuvoje ir susižavėjo mūsų 
sostine Vilnium. Gera proga ir 
mums pasigrožėti savuoju 
miestu patogiai susėdus „Se
klyčioje". Bus ir bendri pietūs. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Atvykite! 

Karnavalas, muzika, ug
nies salvės ir karsto oro 
balionų skrydžiai minės 
JAV Nepriklausomybės šventę 
Lisle mieste. Į vakarus nuo 
Čikagos, Rte. 53 ir Maple Ave-
nue (55 St.) sankryžos Lisle 
Community parke, šį savait
galį bus įvairių pramogų. Kar
navalas vyks ketv., liepos 1 d. 
iki pirm., liepos 5 d., 11:00 v.v. 
Bus muzikos, užkandžių, 
veiks cirkas bei turgus. Karšto 
oro balionai bus paleisti 
penkt. 6 v.v., o Šešt., sek., 
pirm., 6 v.r. ir 6 v.v. (Nebus 
galima užsisakyti vietų balio
nais skristi). Ugnies salvės 
bus šaunamos liepos 5 d., 
pirm., 9:45 v.v. Automobilius 
galima pasistatyti Benedictine 
u-to aukštėje, ant kampo Ma
ple Ave. ir Yackley Ave. 
(važiuojant Maple Ave., antros 
šviesos į vakarus nuo Rte. 53) 
ir nemokamai važiuoti auto
busais nuo u-to į parką. 
Įėjimas į karnavalą 5 dol. as
menims, sulaukusiems bent 
12 metų amžiaus. Tel; (800) 
733-9811. 

Gal turite atliekamų 
gražių daikčiukų, kurie tik 
renka dulkes ir jau jokio malo
numo nebesuteikia? Nėra abe
jonės, kad jie suteiktų 
džiaugsmo laimėtojams, kurie 
„Draugo'' vasaros pobūvyje 
rugpjūčio 22 d. juos gautų. 
Būtume dėkingi, jei laimėji
mams dovanų atvežtumėte į 
„Draugo" administraciją. 

Pik. Donatas Skučas, da
lyvaudamas Dainavoje įvyk
siančioje rugpjūčio 8-14 d. Lie
tuviškų studijų savaitėje, pa
darys platesnį pranešimą apie 
tolimesnės JAV lietuvių veik
los ir įtakos galimybes Was-
hington, D.C. 

Atsiust* paminėti 

Birželio mėnesio Lietuvos 
šaulių žurnale „Trimitas" Lie
tuvos Šaulių sąjungos vadas 
mąsto apie savo organizacijos 
praeitį, ateitį ir padarytas 
klaidas. Norėdami „Trimitą" 
skaityti, rašykite: Laisvės ai. 
34, 3000 Kaunas, Lietuva. 

Kodėl Lietuva, šalis, kurio
je amžiais nebuvo pogromų ir 
kurioje tarpukariu, nepriklau
somybės metais, žydų padėtis 
buvo geresnė negu kitose Rytų 
Europos šalyse, tapo vos ne 
holokausto simboliu? J šį klau
simą bando atsakyti istorikas 
Liudas Truska savo straipsny
je, spausdinamame „Kultūros 
baruose". Šiame įdomiame 
žurnale taip pat galite per
skaityti apie naują J. Vait
kaus spektaklį, naująsias dai
lės parodas ir kitus aktualiau
sius renginius. Žurnalą galite 
užsisakyti, parašę „Kultūros 
barų" įgaliotinei JAV Marijai 
Paškevičienei - 306 55th PI., 
Downers Grove, IL 60516. 

Antrame kėlinyje irgi dar džia su Turkija. Turkai ket-
buvo vilčių ir progų. Kėliniui virtfinalyje pralaimėjo pran-

r.anų bei rėmėjų įnašų. Tegu jame. Fondo iždininkas 

prasidėjus, Štombergo ir Ma
siulio pastangomis, rezultatas 
išlyginamos 36:36. Bet čia Sa
bonis gauna 4-ąją baudą ir vėl 
sodinamas ant atsarginio sųo-

cūzams 66:63, o prieš savaitę 
atrankiniame rate Lietuva 
įveikė Turkiją 74:48. 

Kaip tikėtasi, Jugoslavija 
laimėjo prieš Vokietiją 78:68. 

• Parduodu knygą „Spar
nuoti lietuviai Darius ir Gi
rėnas". Autorius Petras Jur-
gėla. Išleista Čikagoje 1935 m. 
Skambinti tel. 706-424-8035 
nuo 3 v. v. iki 5 v. v. arba nuo 
10 v. v. iki 11:30 v. v. 9*93 

• Automobilio, namų ir . 
ligos draudimas atvyku
siems iŠ Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedzie Ave., 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (sk.) 

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

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 647-7747. 

• Siuntiniai \ Lietuvą pri
imami Baltia Express įstaigo
je tel. 600-772-7624, Šiaurės 
Čikagoje tel. 600-262-3797, 
Jaunimo centre 773-776-7501 
(teirautis pas J. Sadauską), trr* 

• Padedame išsilaikyti 
sunkvežimių vairuotojo teises 
ir susirasti darbą. Skambinti: 
847-867-0564 arba 630-258-
4269. **1»H 

•A-a. Marijos Laučienės 
atminimą pagerbdamas, jos 
vyras dr. Augustinas Laucis 
skiria $1000,00 Lietuvos naš
laičiams. Reiškiame užuojautą 
ir Lietuvos vaikų vardu dėko-
jarae už tokią didelę auką. 
„Lietu vos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 st. 
Str., Chicago, IL 60629. <wn 

• 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, (sk.) 

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

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVDflNKAIl Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos 1 amcri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S-Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. : sk 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

8641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienint mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 706-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 SJulaUd M , Chicago, H 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6347 RKftdrie Avenue 
Chicago, BL 60629 
TeL 778-776-6700 

ToBfrM 84 hr. 866-7766748 
Darbo raL nao 9 y*. M 7 v.v. 

Sejfd.9vj.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenia Lietuvninkas 

4838 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skareai gatves ano .Draugo") 
TaL 778-984-0100. 

Tai. 880-887-0900, Lassumt, IL 
Valandoa pagal luaitarimą 

avacs5SS=S3=ss3ssai 
ADVOKATAI 

LRane aV LFeyman 
40 metų patirtis ir profesio

nalumą* automobiliu avarijų, 
asmeniškų suteidimų ir kt. bylose 

UIS 8. AnbsrAm, Chicago, 
IL •MM. TeL M7-M1.76M 

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

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai security". 
E. Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. '«k.i 




