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Buvę kandidatai į prezidentus 
susirungs dėl vietos Seime 

Vilnių*, birželio 5 d. (BNS) 
— Negausi Liaudies vienybės 
sąjunga penktadienį paskelbė 
nutarusi kelti savo vadą Ju-
rįjų Subotiną kandidatu rin
kimuose į laisvą vietą Seime. 

Rinkimai vienmandatėje Pa
nevėžio miesto apygardoje bus 
surengti, parlamentaro įgalio
jimo atsisakius konservatoriui 
Mečiui Laurinkui, kuris buvo 
paskirtas Valstybės saugumo 
departamento vadovu. 

Rinkimų Panevėžyje datą 
Vyriausioji rinkimų komisija 
paskirs kitą trečiadienį. Pagal 
įstatymą, jie turi būti surengti 
ne vėliau kaip per pusmetį. 

J. Subotinas nesėkmingai 
bandė kandidatuoti į Lietuvos 
prezidentus pernai rudenį, 
tačiau nesurinko pakankamai 
rėmėjų parašų. 

Kandidatuosiąs į parlamen
tarus jau paskelbė dar vienos 
negausios partijos vadovas, 
nesėkmingai rinkęs rėmėjų 
parašus pernykštėje preziden-

Reformų partijos vadovas 
Algirdas Pilvelis, pernai taip 
ir neįregistruotas kandidatu į 
prezidentus, sako dabar norįs 
Išbandyti jėgas mažesnėje er
dvėje". 

Ketinimus kandidatuoti į 
Seimo narius jau pareiškė tei
sininkas Zenonas Juknevičius, 
Kovo 11-osios Akto signata
ras, dabar nepriklausantis jo
kiai partijai. 

Manoma, kad šiuose rinki
muose taip pat dalyvaus ir 
prezidento rinkimuose nedide
liu skirtumu Valdui Adamkui 
pralaimėjęs teisininkas Artū
ras Paulauskas, vadovaujantis 
neseniai įkurtai Naujai są
jungai. 

Šiemet jis jau dalyvavo Sei
mo rinkimuose Naujosios Vil
nios rinkimų apygardoje. Nors 
ir gavęs daugiausia balsų, į 
Seimą jis nepateko, nes rinki
mai buvo pripažinti neįvy
kusiais, balsuoti neatėjus pa
kankamam skaičiui rinkėjų. to rinkimų kampanijoje. 

Parlamentarai susirūpino 
konservatorių garbe 

Vllniua, birželio 5 d. (BNS) oponentus rinkti. 
— Seimo opozirijos atstovai Anot parlamentarų, per-

Birt?lio 4 dieną žinyno „Kas yra kas Lietuvoje" sudarytoja, išrinko 1997-ųjų Metų žmones, pasižymėjusius 
{vairiose visuomeninio gyvenimo srityse Metų žmogumi kultūros ir meno srityje išrinktas režisierius Eimuntas 
Nekrošius; medicinos ir socialinės apsaugos — socialinės apsaugos įr darbo ministre Irena Degutienė; mokslo ir 
švietimo — buvęs mokslo ir švietimo ministras Zigmas Zinkevičius; politikos ir valdžios — šiemet prezidento ka
dencija baigęs Algirdas Brazauskas; sporto — krepšininkas Arvydas Sabonis; teisėtvarkos — generalinis proku
roras Kazys Pėdnyčia; verslo ir ekonomikos — Laisvosios rinkos instituto direktorė, prezidento patarėja Elena 
Leontjeva; žiniasklaidoe — dienraščio „Lietuvos rytas* apžvalgininkas ir vyr. redaktoriaus pavaduotojas Rimvy
das Valatka. 

Nuotr.: Metų žmogumi visuomenės gyvenimo srityje šiemet paskelbtas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas 
(dešinėje), kuriam UAB „Neolitas* direktorius Jonas Vitkauskas įteikė šį vardą paliudijanti dokumentą. <£ita' 

paprašė konservatorių vado
vybei kreiptis į dienraštį 
.Lietuvos rytas", kad pastara-

skaičius juos kyla klausimas, 
ar garsiojo III skyriaus įkū
rimas nėra laikytinas konser-

sis paneigtų ir atsiprašytų už vatorių sekimo struktūrų le-
savo straipsnius, jei laik- galizavimu valstybinėje insti-
raštyje pasirodžiusi informaci
ja yra tendencinga ir subjekty
vi. 

tucijoje. 
„Mes nenorėtumėme tikėti, 

kad konservatoriai galėtų 
Pamikime, kurį pasira- veikti nedemokratiniais bu

lė Seimo socialdemokratų, dais, mes taip pat ne-
Centro sąjungos, LDDP bei norėtumėme tikėti, jog Seimo 
jungtinės frakcijų atstovai, pirmininkas ar premjeras da-
konservatoriai raginami ap
ginti savo partįjos garbę ir 
orumą įstatymo numatyta kime. 

vė parėdymą sekti politinius 
oponentus", sakoma pareiš-

tvarka. Jame raginama straipsniuo-
Opozicįjos atstovai mini du se aprašytą Vadovybės apšau

sią savaitę .Lietuvos ryte" pa- gos departamento 3-iojo sky-
sirodžiusias rašinius, kuriais riaus veiklą pilnai ištirti ir 
įtarinėjama, neva konservato- pateikti neabejotinus atsaky-
rių partijoje buvo steigiamos mus, apginančius parlamento 
slaptos struktūros, naudojan- vadovo bei konservatorių va-
čios operatyvines priemones dovybės orumą, o tuo pačiu ir 
informacijai apie politinius Seimo garbę. 

„Dienos leidyklai" 
paskelbtas tyčinis bankrotas 

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) 
— Vilniaus apygardos teis
mas, trečiadienį nagrinėjęs ci
vilinę bylą dėl „Dienos leidyk
los" likvidavimo jos bankrotą 
pripažino tyčiniu. 

Teisėja Rita Kiselienė pa
tvirtino „Dienos leidyklos" 
kreditorių sprendimą uždaryti 
bendrovę ir paskelbti bankro
tą tyčiniu bei paskirti likvida
cinės komisijos pirmininką. 

Vilniaus apygardos teismas 
bankroto bylą leidyklai iškėlė 
1997 m. vasario 28 d. Nutarti
mi buvo patvirtinti 28 bendro
vės kreditoriai ir 4.393 mln. 
litų skola. 

„Dienos leidykla" buvo laik
raščio „Diena", leisto iki 1997 
m. sausio 1 d., leidėja. Ir lei
dyklai, ir „Dienai" vadovavo 
Rytis Taraila. 

1994 m. pradėjusi veikti 
bendrovė dirbo pelningai, ta
čiau jau po pusmečio, pasak 
dabartinio „Dienos leidyklos" 
administratorius Juozo Petro
nio, tik „sėkmingai didino 
skolas". 

1998 m. kovą leidyklos sko
la buvo 4.393 mln. litų, o aps
kaityto turto vertė — tik 1.5 
mln. litų, teismui sakė J. Pet
ronis. Administratoriaus nuo
mone, „akivaizdžiai buvo sie
kiama tyčinio leidyklos bank

roto. 
Nuo 1995 m. gegužės „Die

nos leidykla" tik iš dalies at-
siskaitinėjo su Mokesčių ins
pekcija arba mokesčiai buvo 
mokami ne laiku, tvirtino Vil
niaus mokesčių inspekcijos at
stovė. „Bendrovė, jau turėda
ma dideles skolas, ir toliau 
ėmė paskolas, kad padengtų 
jau paimtas, pirko naujas ma
šinas, išlaikė nekilnojamąjį 
turtą", sakė ji, pridurdama, 
jog bendrovės vadovybė žinojo 
apie įmonės padėtį, bet nieko 
nedarė ir neatsiskaitinėjo net 
su savo darbuotojais. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus pasveikino Lietu
vos centro sąjungą (LCS), 
švenčiančią penkerių metų ju
biliejų. „Penkeri metai politi
nei partijai — tai tik kelio 
pradžia, bet kiek reikšminga 
jau nuveikta ir kiek darbų dar 
laukia! Negailėkite jėgų ir su
manumo, dirbdami įvairiau
siose valstybes gyvenimo sri
tyse", rašoma prezidento svei
kinime. Prezidento rinki
muose centristų remtas V. 
Adamkus sveikinime pareiškė 
tikįs, kad „LCS taps tvirtu 
laisvo žmogaus, atviros visuo
menės ir stiprios valstybės ga
rantu". 'Eltai 

Tikintieji per radiją girdės 
įvairiose Lietuvos parapijose 

laikomas šv. Mišias 
Vilnius, birželio 5 d. (Elta) nės Bažnyčios šventės — ir 

— Nuo šio mėnesio sekmadie- per televiziją, 
nio šv. Mišios per Lietuvos Vilniaus arkikatedra turi 
valstybinį radiją bus trans- stacionarinę įrangą tiesioginei 
liuojamos jau ne tik iš Vii- transliacijai ir jau daug metų 
niaus arkikatedros bazilikos, sekmadieniais Dievo žodį per 
kaip buvo iki šiol, bet ir iš kitų radiją skelbia vis^į* patys jojo 
Lietuvos vyskupijų maldos na- dirbantys vyskupai ar kuni-
mų. 

Šv. Mišios iš Vilniaus arki
katedros per radiją kiekvieną 
sekmadienį transliuojamos 
nuo 1989 m., kai ši svarbiau
sia Lietuvos katalikų šventovė 
buvo sugrąžinta tikintiesiems. 
Tai, pasak Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos generalinio sek
retoriaus vyskupo Jono Boru
tos, labai svarbu tiems, kurie 
dėl senatvės, ligos, ar dėl 
transporto problemų negali 
pasiekti bažnyčios. 

Klausydamiesi per radiją 
šv. Mišių jie dvasia jungiasi 
su bažnyčioje besimeldžian
čiais žmonėmis, išgirsta Dievo 
žodį. Nors tai, pasak vyskupo 
J. Borutos, nėra visiškai toly
gu betarpiškam dalyvavimui 
šv. Mišiose bažnyčioje, — ne
galintiems ten nuvykti yra 
didelė dvasinė atgaiva. 

Valstybinis radijas tarnau
ja visai Lietuvos visuomenei, o 
žymią jos dalį kaip tik ir suda
ro tikintys žmonės, kuriems 
šv. Mišios yra brangios. Pana
šiai yra ir kitose aplinkinėse 
Vakarų Europos valstybėse: 
sekmadienio šv. Mišios trans
liuojamos per radiją, o dides-

gai. Negalintys nueiti j bažny
čią tikintieji per radiją norėtų 
išgirsti ir kitų — savo vysku
pijų ganytojų balsą. Tad Vys
kupų Konferencija ir ėmė ieš
koti galimybių kartkartėmis 
transliuoti šv. Mišias ir iš kitų 
vyskupijų, iš svarbiausių baž
nyčių. Ir patys vyskupai tais 
atvejais galėtų tarti žodį savo 
vyskupijos tikintiesiems, ir 
pasikviesti vienos kitos para
pijos kunigus. 

Lietuvos prezidentas siūlo 
užtikrinti Baltijos saugumą 

Visby, birželio 5 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus, 
penktadienį skaitydamas pra
nešimą „Iššūkiai Lietuvos 
saugumui" Švedijos mieste 
Visby vykstančiame „apskri
tojo stalo" politikos forume 
Šiaurės-Rytų Europos saugu
mo klausimais, pabrėžė Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių 
saugumo svarbą visam Balti
jos jūros regionui ir paragino 
išnaudoti pastovimo galimy
bes, kurias suteiktų Baltijos 
valstybių narystė ES ir 
NATO. 

Prezidentas sakė, kad Lie
tuva vertina NATO ir ES kaip 
institucijas, siūlančias tikrą 
šiuolaikinio pasaulio grėsmių 
sustabdymo mechanizmą. 

„Būtina maksimaliai išnau
doti šias galimybes, o tai pa
siekiama per Lie.uvos ir kitų 
Baltijos valstybių narystę mi
nėtose organizacijose. Tai 
žingsnis į regione ir visos Eu
ropos saugumą" sakė Lietu
vos prezidentas. 

Pagrindinis prezidento patarėjas vyksta 
gydytis į JAV 

Vilnius, birželio 5 d. (Elta) stybėse, dirbo bendrovėje 
— Prezidento Valdo Adam- „Container Corporation of 
kaus patarėjas Raimundas America", buvo jos viceprezi-
Mieželis šeštadienį atvyksta į dentas. Jis pažįstamas su V. 
Jungtines Amerikos Valstijas Adamkumi dar nuo jaunystės 
pasigydyti. Amerikoje jis tu- laikų. 
retų užtrukti daugiau kaip 
mėnesį. 

Pats R. Mieželis apie savo 
ligą nekalba. Nežinoma, ar ji 
kaip nors susįjusi su pernai 
rudenį patirta trauma. 

Praėjusių metų spalio pabai
goje R. Mieželis buvo žiauriai 
sumuštas prie savo namų Vil
niuje. Jis turėjo kelias sa
vaites gydytis Šv. Jokūbo ligo
ninėje. 

1931 m. gimęs R. Mieželis 
daugelį metų gyveno JAV bei 
kitose Amerikos žemyno val-

Pernai pavasarį visam lai
kui grįžęs į Lie'uvą, R. Mie
želis tapo vienu svarbiausių 
V. Adamkaus padėjėjų jo rin
kimų kampanijos metu. V. 
Adamkui tapus prezidentu R. 
Mieželis buvo paskirtas pa
grindiniu jo pat "oju. 

Išvykusį R. Mieželį laikinai 
pavaduos kitas užsienio lietu-
vijos atstovas — 68 metų po
litologas -Tuli- • SnrafkStys, 
kuris neseniai vo paskirtas 
prezidento konsultantu. 

Rusijos f inansų kr izė atsi l iepia 
L ie tuvos vers l in inkams 

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) 
— Dalis Lietuvos verslininkų 
dėl Rusijos finansų krizės jau 
patyrė nuostolių, tačiau rin
kos specialistai teigia, jog kri
zės poveikis Lietuvai bus mi
nimalus. 

„Neramumai Rusijoje jau 
paveikė kai kurių Rytų Euro
pos valstybių nacionalines va
liutas, tačiau nemanau, kad 
panašus likimas laukia su 
JAV doleriu susieto lito", sakė 
„Lietuvos rytui" Ekonominių 
tyrimų centro direktorė Rasa 
Morkūnaitė. 

Lietuvos banko Banko poli
tikos departamento direkto
rius Gitanas Nausėda tvirti
na, kad Lietuvą užsienio in
vestuotojai vertina kaip Rytų 
Europos regiono valstybę ir 
netapatina su Rusija. Tai reiš
kia, kad į Lietuvą neturėtų 
persimesti krizės „infekcija", 
kai rinkos liga užsikrečia viso 
regiono valstybės. 

Be to, Lietuvos verslas su 
Rusija visiškai dolerizuotas. 

„Kai kurie bankai intensy
viai dirba NVS rinkose, tačiau 
Lietuvos bankas turi pakan

kamai netiesioginio poveikio 
priemonių, kurios bėdos atve
ju sumažintų galimus nuosto
lius", tikina G. Nausėda. 

Kol kas Rusijos finansų kri
zę labiausiai pajuto Lietuvos 
vežėjai, gabenantys krovinius 
kelių transportu. Minimaliais 
apskaičiavimais, jie jau nega
vo apie 20 mln. litų pajamų, 

Baldininkai ir lengvosios 
pramonės įmonės taip pat su
nerimę dėl galimų nuostolių, 
kurių kol kas dar nejaučia, o 
statybininkai tikina, kad nau
jų sutarčių su Rusijos užsako
vais šiuo metu nepasirašytų. 
Už dalį statybos darbų vėluo
jama sumokėti, o kai kuriais 
atvejais atsiskaitoma nafta, 
kuria galima parduoti tik Ru
sijos rinkoje. 

Naftos kaina ir rublio vertė 
nuolat krinta, dėl to statybos 
bendrovės jau patyrė didžiulių 
nuostolių. Neftejugansko, Ko-
galymo naftos gavybos įmo
nės. Karaliaučiaus srities ad
ministracija Lietuvos statybi
ninkams skolingos apie 40 
mln. litų. 

Buvęs min i s t r a s reikalauja 
d e p o r t u o t i „Jed ins tvo" vadą 

V. Adamkus gyrė Lietuvos 
pasiekimus žmogaus teisių, 
spaudos laisvės ir ekonominių 
reformų srityse, pabrėžė ypač 
didelį Lietuvos dėmesį regioni
nio bendradarbiavimo plėtrai. 
Prezidentas pažymėjo „konst
ruktyvų ir vaisingą" trijų Bal
tijos valstybių bendradarbia
vimą, „puikius" Lietuvos ir 
Lenkijos santykius, kurie pas
katino ir Ukrainą aktyviau 
įsijungti į saugumo atmosfe
ros kūrimą. 

V. Adamkus taip pat pasi
sakė už Rusijos įtraukimą į 
ateities Europos saugumo ar
chitektūrą ir siūlė tam panau
doti jau veikiančias regionines 
organizacijas. 

Lietuva kitą mėnesį perims 
pirmininkavimą Baltijos Jū
ros Valstybių Taryboje ir, pa
sak prezidento, „mes jau esa
me numatę konkrečių žings
nių aktyviau įtraukti Rusiją į 
Baltįjos jūros valstybių bend
radarbiavimą". 

* Viena iš APPLE kursu 
sumanytoju Vaiva Vėbraitė 
paskirta švietimo ir mokslo 
viceministre, skelbiama mi
nistro pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus potvarkyje. Iš 
JAV atvykusi į Lietuvą. Vaiva 
Vėbraitė dar pirmaisiais Lie
tuvos nepriklausomybės me
tais drauge su tuometiniu 
kultūros ir švietimo ministru 
Dariumi Kuoliu sumanė reng
ti APPLE-JAV švietimo spe
cialistų kursus Lietuvos mo
kytojams. Prieš mėnesi švie
timo ir mokslo ministro postą 
užėmęs Kornelijus Platelis 
dar nepaskyrė Kitų dviejų 
viceministrų. Kaip žinoma, 
gegužės viduryje premjeras 
patenkino triįu ligtolini' Švie
timo ir mokslo viceministrų — 
Jono Ryčio Puodžiaus, Ro
mualdo Pusvaškio ir Vincento 

Vilnius, birželio 5 d. (BNS) 
— Seimo narys Vidmantas 
Žiemelis kreipėsi į vidaus 
reikalų ministrą Stasį Šed-
barą, prašydamas spręsti dėl 
kalinamo Rusijos piliečio Va
lerijaus Ivanovo deportavimo. 

Spaudos konferencijoje 
penktadienį buvęs vidaus rei
kalų ministras V. .Žiemelis 
pranešė, kad ketvirtadienį jis 
susitiko su S. Šedbaru ir 
pasiūlė kuo greičiau spręsti V. 
Ivanovo išsiuntimo iš Lietuvos 
reikalą. 

„Kol kas S. Šedbaras nepa
reiškė savo nuomonės, tačiau 
jis supranta V. Ivanovo iš
siuntimo svarbą. Aš tikiuosi, 
kad jis ryšis", teigė buvęs mi
nistras. 

Balandį tuometinis Vidaus 
reikalų ministras V. Žiemelis 
nusiuntė teikimą Vilniaus 
1-ajam apylinkės teismui dėl 
V. Ivanovo išsiuntimo, tačiau 
teismas gegužį grąžino šį tei
kimą, nes buvo nesilaikytą iki 

teisminės sprendimo tvarkos. 
Tvarka pažeista, apie tokį tei
kimą iš anksto nepranešus 
pačiam V. Ivanovui. 

Jei dabartinis vidaus rei
kalų ministras nesiryš iš nau
jo siūlyti V. Ivanovo išsiun
timo klausimo, V. Žiemelis 
žada kalbėtis su premjeru 
Gediminu Vagnoriumi, kuris 
yra nevienareikšmiškai pasi
sakęs prieš V. Ivanovo depor
taciją, tačiau V. Žiemelis sake 
nežinąs premjero motyvų. 

Spauda spėja, kad G. Vag
norius, kuris šiemet turi su vi
zitu apsilankyti Maskvoje, ne
nori gadinti santykių su Ru
sija. 

„Per visą Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį V. Iva
novas vykdė nusikalstamą 
veiklą. Manau, kad po to, kai 
V. Ivanovas atliks bausmę, 
galima vėl tikėtis naujos pro
vokacijos", pažymėjo V. Žie
melis. 

Nuotr . : Seime surengtoje spaudos konferencijoje su buvusiu vidaus rei
kalų ministru Vidmantu Žiemeliu dalyvavo ir vienos iš Sausio 13-osios 
aukų — Loretos Asanavičiūtės — mama Stase Asanavičiene. 'Eltai 

Lamanausko — atsistatydi
nimo pareiškimus. Vicemi
nistrai atleisti iš pareigų pa 
gal Valdininkų įstatymą, pasi
baigus kadencijai. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį pasi 
rašytu dekretu pateikė Seimui 
panaikinti Tarptautinės darbo 
organizacijos konvencija -Del 
moterų nakta - dai I o" 1919 
metais | 
tuva buvo patvirti 1931 
m. birželio 19 dieną. 

KALENDORIUS 
Bi'želio 6 d.: Norbertas, 
dijus, Kandida, Paulina, 

Meta, Tauras. 
Birželio 6 d.: Šv. Norber-

>. vysk. (1082-1134); Klaudi-

Biiželio 7 d.: Švč. Tre
jybe. Robertas. Lukrecija. Ra-
tautas, Romantas. Milda 

elio K H ledi rdas, 
įnė, 

Meninas. 

' 
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ATGIMIMAS KRISTAUS 
SUKAKTYJE 

Kristus yra svarbiausias as
muo žmonijos istorijoje. Jo gi
mimo 2000 metų sukaktis gali 
pažadinti visokiomis proble
momis prislėgtoje mūsų laikų 
žmonijoje naują dvasinio atgi
mimo bangą. Bet tai įvykti 
gali tik atsakingiems asme
nims suvokus, Jo svarbą, per-
siimant Jo išmintimi bei galia 
ir naudojant jas mūsų laikų 
problemoms spręsti. 20-ojo 
šimtmečio pradžioje, suvokda
mas laiko balsą, Pranas Dovy
daitis popiežiaus Pijaus X en
ciklikoje skelbiamą idealą „Vi
sa atnaujinti Kristuje" pasiūlė 
jaunajai kartai tautiniai at
bundančioje Lietuvoje. 

Prieš keletą metų savaran
kiškai tapusiai Lietuvai vėl 
reikia krikščioniško atgimimo. 
Šių laikų popiežius Jonas 
Paulius Ii vėl atkreipia mūsų 
dėmesį į Kristų, o savo encik
likomis nurodo gaires, kurios 
mums ir visai Lietuvai gali 
tapti krikščioniško atgimimo 

sėklomis. Priklauso nuo mūsų 
visų: jei tėvynėje dabar krikš
čionybės sėkla bus sėjama, tai 
tikrai ateityje Kristaus laimi
namas derlius bus renkamas. 

Kristaus gimimo 2000 metų 
sukakčiai artėjant, jaučiau at
sakomybę, tad paruošiau bent 
kuklų 64 psl. iliustruotą lei
dinį „Priimti Jėzų Kristų ir 
gyventi su Juo pagal Jono 
Pauliaus II enciklikas". Lei
dinys jau išspausdintas Lietu
voje. 3,000 egzempliorių pa
dovanojau tikybos mokyto
jams per Lietuvos katecheti
kos centrą, o 200 — ateitinin
kams Lietuvoje. 200 egzemp
liorių ką tik pasiekė mane oro 
paštu paplatinti čia, tarp lie
tuvių Amerikoje. 

Popiežiaus idėjos apie Kris
tų Jo gimimo 2000 metų su
kaktyje tikrai gali tapti mums 
įkvėpimu asmeniniam gyveni
mui, o taip pat akstinu — 
veiklai čia ir Lietuvoje. 

Kun. Kęstutis Trimakas 

Būrel i s Bostono moksleivių a te i t in inkų Iš k I eil. — ž a n i n a s Krukonis 
ir Ska id rys de Sa Pereira. II eil. — Nomeda Gi rn iū t ė , Gina W a l a t ir Rasa 
S t i rby tė . 

BOSTONO ATEITININKŲ 
POPIETĖ „JAUNYSTĖ GRAŽI" 

Pasirinkę karščiausią pava
sario dieną, Bostono ateiti
ninkai suruošė negirdėtą, ne
regėtą lietuvių telkinyje po-

BIRŽELIO MĖNESIO REIKŠMĖ 
MUMS 

Birželis — vienas gražiausių sionieriaus širdies trykštančią 
ankstyvosios vasaros mėnesių. 
Bažnyčia pašventė šį mėnesį 
Švč. Jėzaus Širdies garbei. 
Viešas Švč. Jėzaus Širdies 
garbinimas visoje Katalikų 
Bažnyčioje pradėjo smarkiai 
plisti nuo 1690 metų, kai Jė
zus apsireiškė Marijai Marga
ritai Alliakok, Prancūzijoje. 
Jis jai tarė: „Štai ši širdis, 
kuri nepaisant degančios mei
lės žmonėms, susilaukia iš jų 
paniekos, nedėkingumo..." 

Tačiau mums, lietuviams, 
birželis primena ir skausmą, 
kančias, trėmimus, kraują ir 
aukas. 1940 m. birželio 15 d. 
bolševikai smurtu užgrobė 
Lietuvą, atnešdami ilgą oku
paciją su baisia represija: Lie
tuvių tauta neteko šimtus 
tūkstančių savo sūnų ir duk
rų. Tai buvo patys žiauriausi 
modernių laikų įvykiai Lietu
voje. Iš birželio gedulo tautoje 
įsiliepsnojo ir nepalaužiama 
kovos dvasia: kovos už tikėji
mą, už Bažnyčią ir už tautos 
laisvę, palaikiusi tautą 50-tį 
metų. 

Birželio mėnuo yra Švč. Jė
zaus Širdies mėnuo. Literatū
ros istorijoje randame, kad 
vieni rašytojo draugai, norė
dami įamžinti savo draugo pa
reikštą kūryboje jautrumą, 
švelnumą paminkle įrašė du 
žodžius: „Širdžių širdis". 

Mes žinome kitą paminklą, 
kuriame be užrašo įskaitome 
tuos pačius du žodžius, nes di
desnio švelnumo, jautrumo, 
gailestingumo ir meilės už Jė
zaus dar nė viena širdis nėra 
turėjusi ir neturės. Prieš mū
sų akis kabo kryžius, kuris 
kalba mums apie tą didžią 
širdį: „...niekas neturi dides
nės meilės, kaip tas, kuris gul
do savo gyvybę už savo bičiu
lius" <Jon 15, 13). Kristaus 
meilė apima visų laikų žmo
nes, gerus ir ne taip gerus 
draugus. Jo gailestingumas 
nedaro skirtumų. 

šviesą ir 3 raides — I.H.S. 
(Jėzus, Kristus, Išganytojas). 

Šiandien Švč. Jėzaus Širdis 
trokšta, kad kiekvieno širdyje 
būtų įrašytas Jėzaus vardas ir 
kad Jėzaus Širdis būtų mūsų 
gyvenimo dėmesio centru. 

Ses. Margarita 
Bareikaitė 

KVIEČIAME 
MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ 
STOVYKLON 

Prisimindami skambias sto
vyklų dainas, laužus ir drau
gus (užmiršę uodus ir bemie
ges naktis), Vytas Žemaitaitis, 
Elenutė Tijūnėlytė, Marius 
Polikaitis ir Julija Krumplytė, 
kartu su daugelį stovyklų ir 
kursų planavusiais Audriumi 
Polikaičiu ir Vėju Liulevičium, 
ruošia šios vasaros Moksleivių 
ateitininkų stovyklą. 

mis i r uždaviniais? 
—Kodėl parinkome tas, o 

ne kitas temas? Mane suža
vėjo pernai vasarą surengtos 

pietę, pavadindami ją „Jau- sporto rungtynės, kuriose da-
nystė graži". Kad nebūtų per lyvavo lietuviškas jaunimas ir 
stipriai pasakyta „negirdėta vyresnieji iš įvairių miestų. 
— neregėta", manau turinti Pajutau, kad reiktų surengti 
tai kiek paaiškinti. akademines rungtynes, kad 

Popietės paantraštėje buvo jaunimas galėtų pasididžiuoti 
parašyta: „Meno, muzikos, šo- tuo, ką išmoksta lietuviškoje 
kio ir mokslo popietė". Labai 
daug žadanti paantraštė, ir 
jos pažadus sutalpinti į 2-3 
valandų renginį — nemenkas 
uždavinys. 

Pirmąją popietės dalį suda
rė koncertiniai Bostono jauni
mo pasirodymai. Ji vadinosi 
„Meninė programos dalis". 
Joje Henriko Nagio eilėraščius 
skaitė Lina Butkevičiūtė, iš
raiškos šokį šoko Loreta ir An-
gelika Kazakaitytės bei Daina 
ir Vida Žiaugraitės. Pianinu 
savo kūrinį skambino Mantas 
Lingertaitis; solo dainas atliko 
Gilija Aukštikalnytė; klasiki
ne gitara duetu skambino 
Mantas Lingertaitis ir Skaid
rys de Sa Pereira; Haydno 
styginį trio atliko Laimis de 
Sa Pereira (smuikas), Nomeda 
Girniūtė (altas), Skaidrys de 
Sa Pereira (violončelė). Meno 
parodoje savo paveikslus rodė 
Gina Walat, drožinius — Ro
mas Banaitis, keramikos ga
minius — Maxwell Waltzer. 
Jaunimas buvo gerai pasi
ruošęs, o kai kurie tiesiog nu
stebino savo potencialiomis (ir 

Visi moksleiviai kviečiami realiomis) galimybėmis. Kele
tas savo kūrinius buvo anks
čiau rodę profesionaliose paro
dose. 

Antroji popietės dalis — 
akademinės rungtynės „Koks 
prots?" Rungtynės buvo su
ruoštos amerikietiško žaidimo 
„Jeopardy" principu. Jose da
lyvavo įvairaus amžiaus vy
resnėse lituanistinės mokyk
los klasėse besimokantis jau
nimas, suskirstytas į keturias 

Šioje stovykloje dalyvauti. Sto
vykla vyks Dainavoje š.m. lie
pos 19-26 d. Pernai stovykla
vusiems pasiųsime registraci
jos lapus ir kitą informaciją. 
Visi kiti, norintieji gauti regis
tracijos lapus, skambinkite 
Julijai Krumplytei, tel 708— 
839-8144 arba paštu kreip
kitės į Liudą Landsbergį: 
Moksleivių stovyklos planavi
mo komitetas, 1252 W. 
Westgate Terr, Chicago, IL 
60607. 

Kviečiame savanorius prisi
dėti prie stovyklos ruošos. Ga
lintieji talkinti, ilgai nelauk
dami praneškite Julijai Krum
plytei. 

Ateitininkiška dvasia ir 
principai, jaunatviška energi
ja ir entuziazmas nurodo sto
vyklos planavimo komitetui 
gaires ir nustatys stovyklos 
dienotvarkę. 

Tėveliai ir seneliai prašomi 
raginti moksleivius stovykloje 

mokykloje. Juk lietuvišką mo
kyklą vaikai lanko 10 metų 
(12, jei skaičiuojame lopšelį ir 
darželį). Todėl ir parinkome 
klausimus daugiausiai apie 
Lietuvos istoriją, geografiją, 
tautosaką ir literatūrą. 

—Kodėl pagrindiniai da
lyviai paaugliai? 

Kodėl parinkau paauglių 
amžių? Kaskart, kai stebiu 
skautų surengtus vaidinimus 
Kaziuko mugėje, vėl prisime
nu, kaip svarbi mūsų bend
ruomenės gyvastingumui yra 
veikianti teatro grupė. Tačiau 
tokia grupė neatsiras sa
vaime. Būtina paaugliams su
daryti progą scenoje pasirody
ti, kad vėliau jie jaustų, jog 
natūralu dalyvauti teatre. 

— Kas įkvėpė suruošti 
jaunųjų talentų popiete? 

— Pernai, lankydamasi ne
toli nuo Čikagos esančiame 
Lemonte, užsukau į studentų 
ateitininkų ruoštą talentų va
karą. Stebėdama programą 
pajutau, kaip vertinga ta pro
grama buvo lietuvių bendruo
menei Lemonte. Jaunieji pro
gramos dalyviai pamatė, jog 
jie bendruomenės labai verti
nami, o žiūrovai pajuto savo 
bendruomenės gyvastingumą. 
Norėjau, kad tai atsitiktų ir 
mano bendruomenėje, Bosto
ne. Labai svarbu, kad paaug
liai pajustų jog jie yra gyvos 
bendruomenės svarbi ir labai 
vertinama dalis. Paaugliai 
dažnai lieka vienos kurios or
ganizacijos rėmuose. Bendruo
menė, kaip tokia, jiems dažnai 

metais? 
— Ar ką pakeisime atei

nančiais metais? Šis buvo pir
mas bandymas ir kai ką išmo
kome. Pavyzdžiui, akademinė 
dalis buvo per ilga ir kartais 
per lėtai judėjo. Gal klausimai 
buvo per sunkūs. Ateinančiais 
metais stengsimės įtraukti ir 
kitų miestų jaunimą, pana
šiai, kaip sporto varžybos, ku
rios įtraukia kitų vietovių jau
nimą. Tikiuosi, kad ir kitais 
metais plačioji lietuvių visuo
mene mus vel parems. 

Padėkojusi Mirgai Girniu-
vienei, renginiui pasibaigus 
pakalbinau kelis žiūrovus. 
Štai jų nuomonės: 

„Tai gera proga pasirodyti 
paaugliams, kurie, savo taip 
vadinamo „sunkaus amžiaus" 
laikotarpyje, dažnai atsisako 
daryti tai, ką jiems siūlo suau
gusieji. Jų (paauglių) susido
mėjimas rodo, kad jie turi 
tam poreikių ir sugebėjimų". 

„Paaugliai, kurie šiaip jau 
daug kuo lyg bodisi, staiga, 
sudarius jiems atitinkamą 
progą, atsiskleidžia kaip ta
lentai muzikoje, išryškėja jų 
intelektualiniai ir kalbos su
gebėjimai". 

.Apskritai Amerikoje reikė
tų daugiau intelektualinių 
žaidimų-varžybų, net jei kal
bėtume gana plačiu mastu 
apie tai, ką matome televizi
joje. Tai įdomu ir dalyviams ir 
žiūrovams. Tai skatina protinį 
mąstymą". 

„Svarbu, kad vaikai domė
tųsi ir kalba, ir geografija, ir 
kultūra, ypač JAV, kur ma
sinė kultūra tai ne itin skati
na. O d a matai, kad vaikai 
rimtai domisi tuo, ką jie daro, 
kad labai 'serga' dėl savo ko
mandos". 

„Atvirai kalbant, buvau 
nustebintas jaunimo žiniomis. 
Klausiniai buvo gan sunkūs 
ir, nors aš save laikau nekvai
lu žmogumi, daugelio jų ne
būčiau sugebėjęs atsakyti". 

Turbūt belieka pridurti, kad 
akademines rungtynes „Koks 
prots?" laimėjo „žalioji" ko
manda, kurią sudarė Daina, 
Aistė ir Nomeda. 

Ateitininkai nuoširdžiai dė
kingi visiems talkininkams, 
prisidėjusiems prie popietės 
„Jaunystė graži" paruošimo ir 
pravedimo. 

Rima Krištaponytė-
Girniuvienė 

komandas. „Žaliąją komandą būna abstrakti sąvoka. O juk 
sudarė: Daina Žiaugraitė, Ais- dažnai, net penkeriems me
tė Narkevičiūtė, Nomeda Gir- tams nepraslinkus, jie jau gali 
niūtė. „Raudonąją" komandą kurti šeimas ir gali rinktis 
— Šarūnas Krukonis, Gintas likti lietuvių bendruomenėje 
Adomkaitis, Andrius Gasparo- ar ne. Norėčiau, kad plačioji 
nis ir Andrius Knašas. lietuvių visuomenė, ne tik spe-
„Rožinę" komandą — Marty
nas Limantas, Mantas Linger
taitis, Loreta Kazakaitytė. 
„Mėlynąją komandą — Aliu
kas Wolosenko, Skaidrys de 
Sa Pereira, Angelika Kazakai
tytė ir Alvydas Knašas. 

cifinė kuri organizacija, paau
gliams būtų esmine jų gyveni
mo dalimi. 

— Ar esate patenkinta 
šiuo renginiu? 

— Labai džiaugiuosi progra
mos pasisekimu ir dėkoju vi-

Vienoje misionierių istorijoje d a l y v a u t i Laukiame visų. 
skaitome, kaip misionieriai 
darbavosi tarp pagoniškų tau
tų. Kilus didžiam persekioji
mui visi misionieriai buvo 
suimti ir kankinami. Vienam 
jų išplėšė net širdį; ir jie išsi
gando, kai pamatė iš tos mi-

Stovyklos planavimo 
komitetas 

Tėvai, kurie savo vaikų ne
moko lietuvių kalbos — bėga 
nuo savo tautos. 

Apie renginio tikslus ir už- 9įems prisidėjusiems prie pro-
davinius kalbuosi su Bostono gramos, o taip pat ir visiems 
ateitininkų sendraugių pirmi- atsilankiusiems. Susirinko ne-
ninke, šio renginio organiza- mažai žmonių. Man tai rodo, 
tore ir įkvėpėja Mirga Girnių- kad mūsų bendruomenė su-
vicne. pranta, kad jaunimas yra 

—Kaip kilo mintis orga- mūsų bendruomenės ateitis. 
nizuoti tokio pobūdžio ren- — Ar manote panašų ren
gtai su specifinėmis temo- gini rengt i ir ateinančiais 
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Plrmad. 3v p p.-7v v., antr. 12:30-3v p.p. 
trae uždaryta, kstvlrt. 1-3v.pp 
penktad ir sastad 9v.r.-l2v.p p̂  

DR. VILIJA KERELYTE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8 . Hertem. Drk)g*vtow, IL 80466 

Tat. 708-584-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPELED.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TintoyPark.IL 60477 

708814-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
D A N U I GYDYTOJA 

3 8 0 0 Hkjhland Ave., Ste. 201 
(skersai gaMs nuo Good SamsiHan Igoninet) 

Dovmers Grove. IL 60515 
T a t 630-980-3113 

Valandos susitarus 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGUA 

1T92WaterSt,Letnont,IL 60439 
Tet 815-723-1854 

7600 W. CottegeDr. 
Paloa Heights. IL 60453 

Tel. 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 708-246-0087 arba 708-246-6681 
6449 S. Putaskt Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhevn Rd. 
VVeetchester, IL 60154 

Tel. 708344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T e t 708-852-4159 atsakomas 24 vat 
1443S.S0*Ava. ,Ck3ero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus tracd. Sastad. 11-4 v.p.p. 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St, Burbei*, IL 
Tet 708-4236114 

Valandos pagal susitarimą 

NUOLĖ STANKEVICIOTĖ, M~D. 
Board Certjfied, intemal Medkane 

Valandos jūsų patogumui 
nory oroee rroreeatonai r avason 

3 fl. South 
Utuantan P t a a C t et CaMomta Ave. 

CWceBo,iL808» 
T e t 773-471-7879 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hafe. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8 6 2 5 S.7981 Ave., Hickory H « s . IL 

Tel. (708) 5986101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSKIS.MD 

OREOORY SUELZLE, MD 
llttno* Psin Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, veik). 
sužekarnų darbovietėje ir sporte bei 

k t vtotų skausmo ardymo epauatstai 
Chioego: 312-726-0800 

Esat Dundee 647-561-1212 
McHenry: 815-363-9698 
Eik Grwe: 847-718-1212 

lrUbertyvWe 

http://Mamnon.IL
http://4OO7W.50St.CNcago.IL
http://TintoyPark.IL


RIMTIES VALANDĖLE 

IŠMINTIES DOVANA 
Švenčiausiosios Trejybės 

šventėje Bažnyčia kviečia mus 
pamąstyti, kaip jaučiame Die
vo veikimą trijuose jo asme
nyse ir kaip Dievas veda mūsų 
gyvenimą, kad pasiektume tą 
tikslą, kuriam esame sutverti. 

Pirmasis skaitinys iš Patar
lių knygos (Pat 8:22-31) pa
teikia giesmę, kurioje Išmintis 
gieda, kaip ji bendradarbiavo 
su Dievu, jam kuriant pasaulį 
ir visatą. Patarlių knyga yra 
tartum labai praktiškos, žmo
giškos išminties lobių pilna 
skrynia. Tad iš karto būtų ga
lima nusistebėti, kad šiai la
bai teologiškai šventei pirma
sis skaitinys parenkamas iš 
šios knygos. 

Bet mes kartais per lengvai 
nurašome „žmogišką išmintį", 
lyg ji būtų nesvarbi ar nebran
gi, nes visi ją turi (ji nėra ant
gamtiškai pareikšta). Bet šio 
sekmadienio skaitinyje duotas 
himnas, kuriame Amžinoji 
Išmintis gieda, kaip ji kartu 
su Dievu dalyvavo, jam ku
riant pasaulį, kviečia pa
mąstyti, kokia nuostabia do
vana Dievas apdovanoja kiek
vieną žmogų, įdiegdamas savo 
paties išminties. Ir tą išmintį, 
pasireiškiančią žmonėse, at
pažįstame, jei esame atviri tie
sai, ir tuos žmones vadiname 
išmintingais. 

Išmintis yra viena Dievo ap
sireiškimo žmonėms formų. 
Todėl tos išminties rinkinys 
yra įjungtas ir į Šventąjį 
Raštą vadinamoje Išminties 
literatūroje (kuriai priklauso 
Patarlių knyga). Joje išmin
ties apraiškos gyvenime yra 
surinktos, apie jas mąstoma, 
poetiškai bandoma suvokti, 
užčiuopti, išsakyti šiuos Dievo 
atšvaitus žmogaus patirtyje. 

Tad himnas, kuriame Išmin
tis garbina Dievą Sutvėrėją, 
kviečia""-ir mus suvokti, kokią 
nuostabią dovaną Tvėrėjas 
mums davė, duodamas iš
mintį. Išmintis gieda: „Nebuvo 
dar jūsų, kai aš prasidėjau... 
Su (Dievu) bendrai dirbau, kai 
dangų jis tvarkė, ...gilių van
denynų versmes kai atvėrė, ... 
kai žemei tvirtą pamatą dėjo. 
... Aš didelį džiaugsmą jam 
kėliau, akivaizdoj jo aš links
mai šokinėjau. . žaismingai 
bėgiojau po visą pasaulį — be 
galo džiugu man lankytis pas 
žmones". Žaismingas išmin
ties tonas mus stebina — ji 
nėra vien rimta, sena, o links
mai bėgiojanti po pasaulį, 
džiaugsmingai buvojanti pas 
žmones. 

Iš tiesų, išmintingas žmogus 
ją mato ir vaikučiuose, kaip 
pripažįsta ir psalmistas 8-oje 
psalmėje, skirtoje šiam skaiti
niui kaip atliepiamoji psalmė: 
„Tavo šlovė pranoksta žvaigž
dėtąjį skliautą; ją skelbia lū
pos vaikučių mažutėlaičių" (Ps 
8:2-3). 

Antrame skaitinyje iš šv. 
Pauliaus laiško Romos tikin
tiesiems (Rom 5:1-5) gyvenimo 
išmintis jau išsakoma Kris
taus mirties ir prisikėlimo 
fone. Čia ji žmogų gyvybiškai 
stiprina, per krikštą tiesiogiai 
duodama dar stipresnį ryšį su 
Šventąja Dievo Dvasia: „Siel
vartas gimdo ištvermę, iš
tvermė — išbandytą dorybę, 
išbandyta dorybė — viltį. O 
viltis neapgauna, nes Dievo 
meilė yra išlieta mūsų širdyse 
šventosios Dvasios, kuri mums 
duota". Čia mąstymas apie 
Dievo apraišką Šventosios 
Dvasios asmenyje nėra filoso
finių abstrakcijų dėliojimas, o 
išsakymas gyvenimiškos iš
minties, įgytos per kr ikš
čionišką gyvenimą Kristaus 
sekėjų bendruomenėje. 

Krikščioniškoji išmintis da r 
masto apie teologiškųjų dory
bių — tikėjimo, vilties ir 
meilės — sąveiką. Tikėjimas 
Kristumi įgalina mus gyventi 
taikoje su jo Tėvu, ir t a s 
meilės ryšys su juo mums duo
da viltį, kad esame įjungti į 
paties Dievo garbę. Ši viltis, 
kaip augančio gėrio ra tas , 
ugdo mūsų ištvermę varguose 
ir sunkumuose, ir ją mai t ina 
Šventosios Dvasios liejama 
Dievo meilė mūsų širdyse. 

Bet Evangelijoje (Jono 
16:12-15) Kristus mums pri
mena, kad gyvenimo drau
gystėje su Dievo išmintimi, 
„tiesos pilnatvėje" negauname 
staiga, vienu ypu. Toks gyve
nimas turi palaipsniui mu
myse išaugti, gyvenimo ke
lionėje bendraujant su mūsų 
triasmeniu Dievu. Prieš savo 
mirtį Kristus žinojo, kad 
apaštalai dar nepajėgūs su
prasti visko, ką jis nori j iems 
pasakyti — kad jie vos t ik 
pradėję gyvenimo kelionę su 
juo, tad jis jiems šitaip kalba: 
„Dar daugel jums turėčiau 
kalbėti, bet dabar jūs negali te 
pakelti". Todėl jis jiems žada 
atsiųsti Šventąją Dvasią — 
Tiesos Dvasią — „ji j u s ves į 
tiesos pilnatvę. ...Visa, ką 
Tėvas turi, yra ir mano ...ir j i 
jums tai paskelbs". Todėl 
džiaugdamiesi nuostabiomis 
Dievo dovanomis, būkime kan
trūs ir pakantūs, tiek sau, t iek 
ir kitiems, nes, kol tebesame 
čia, žemėje, visi tebeaugame 
Dievo išmintyje. 

Aldona Zailskaitė 

• Kėdainiai. Vasario 7-8 d. 
Kėdainių Šv. Jurgio parapijos 
jaunimo grupė pakvietė Kė
dainių dekanato jaunimą į 
seminarą „Kelyje su jaunimu". 
Seminare dalyvavo Kėdainių 
dekanas S. Bitkauskas. Buvo 
dirbama liturgijos, meno, spor
to būreliuose, vyko krepšinio 
varžybos. 

Prezidentas Valdas Adamkus, atsilankęs į Sąjūdžio dešimtmečiui skirtą paminėjimą Arkikatedros aikštėje. Vil
niuje, birželio 3 d. Nuotr. Eltos 

SUTARTĮ PARUOŠĖ PATS 
STALINAS 

E. RINGUS 

Iki šiol žinios apie Molotovo-
Ribbentropo susi tarimą buvo 
gaunamos iš vokiškų šaltinių. 
Tuo t a rpu sovietų archyvai 
daugiaus ia vis dar uždari . Vie
n a m ki tam žurnalistui a r isto
rikui kar ta i s pavyksta išgauti 
kai kur ias paslaptis. Tai pavy
ko vienam kar in iam istorikui 
ir dalį at idengtų paslapčių iš 
asmeninio Stalino archyvo jis 
pateikė spaudai . Neatrodo,kad 
Stal ino užrašų būtų daug, nes 
dikta tor ius stengėsi nepalikti 
daug medžiagos apie save. 

Viena archyvo dalis kalba 
apie įvykius 1939 m., kai du 
diktatoriai sprendė Europos 
ateitį . Daugelis tų nutar imų 
m u m s j au žinoma, bet ne vis
kas . 

Hitleriui ruošiantis kurt i 
t ūks tanmet inę imperiją, buvo 
reikalinga sovietinė parama. 
Reikalingos ouvo žaliavos ir 
mais to atsargos, tačiau svar
biausias reikalas buvo sovietų 
neu t ra lumas . Ekonominė su
ta r t i s buvo skubiai pasirašyta 
ir tuojau po pasirašymo žalia
vos pradėjo plaukti . Jos susto
jo tik tada, kai prasidėjo puoli
mas prieš Sov. Sąjungą 1941 
m. 

Pavojaus iš sovietų pusės 
Hitleris nesitikėjo, puikiai ži
nodamas karinių jėgų silp
numą po „viršūnių svarinimo" 
ir žemės ūkio reformų. Hitle
riui rūpėjo suskaldyti sąjun
gininkų vienumą. Kad tas so
l idarumas nėra st iprus, Hitle
ris žinojo, gerai išstudijavęs 
Stal ino kalbą, pasakytą parti
jos suvažiavime 1939 m. kovo 
mėn. Toje kalboje Stalinas 
įspėjo Angliją ir Prancūziją 

nesitikėti įtraukti sovietus į 
karą su Vokietija. J i s vylėsi, 
jog sąjungininkų ir Vokietijos 
dvikova taip nusilpnins abu 
priešus, kad komunistinis ele
mentas tuose kraštuose įsiga
lės be pasipriešinimo. 

Prieš pradedant karą su 
Lenkija, Hitleriui būtinai rei
kėjo žinoti Stalino užmačias 
būsimame Europos padali
nime. Todėl prie ekonominės 
sutar t ies Hitleris siūlė Stali
nui pridėti kai kuriuos „ne
oficialius* priedus. Tos sutar
ties „post criptum" buvo Len
kijos padalinimas ir t am tik
ros pataisos dėl busimų Vo-
kietįjos-Sov. Sąjungos sienų 
nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros. Tuo tikslu Ribbentropas 
paruošė tokio turinio deklara
ciją: 

„Pasaulio istorija įrodė, kad 
tarp vokiečių ir rusų tautų 
klestėjo prigimta simpatija. 
Abu kraš ta i buvo geri kaimy
nai be teritorinių pretenzijų ir 
ekonominiai poreikiai papildė 
kraštų vystymąsi. Imant šiuos 
faktus dėmesin, Vokietija ne
randa jokių priežasčių susi
kryžiuoti tautiniams intere
sams ir atstatyti santykius, 
kurie galiojo praeitame šimt
metyje"... 

Prie oficialios sutarties tu
rėjo būt i pridėtas slaptas prie
das — naujų sienų žemėlapis. 
Šias sienas nustatė, atsiskyrė 
nuo kitų, pats Stalinas su Rib-
bentropu. Vokietija pasiūlė 
sieną, einančią Vislos ir Nare
vo upėmis Lenkijoje. Baltijos 
kraštuose siena turėjo eiti 
Dauguvos upe. Tuo būdu Lie
tuva ir vakarine Latvija turėjo 

'priklausyti Vokietijai. Tokia 
siena nepatko Stalinui. Jis rei
kalavo dviejų Latvijos uostų: 
Liepojos ir Ventspilio dėl jų 
neužšalumo. Tokioms „nuo
laidoms" Ribbentropas ne
turėjo įgaliojimo. Reikėjo lauk
ti Hitlerio sutikimo, kuris 
atėjo po dviejų valandų. Tokiu 
būdu sutartis buvo pasirašyta 
2:30 vai. ryte 1939 m. rug
pjūčio 23 d. Pats Stalinas pa
diktavo trumpą pranešimą 
spaudai. Pranešimas sukrėtė 
visą pasaulį. Vokietija puolė 
Lenkiją rugpjūčio 31 dieną. 
Sovietai peržengė Lenkijos 
sieną rugsėjo 17 d. 

Tačiau dvi dienas prieš so
vietų antpuolį Stalinas pa
keitė savo nuomonę ir sienas. 
Naujas planas pakeitė ir Lie
tuvos likimą. Stalinas atsi
sakė dalies Lenkijos už visų 
Baltijos kraštų pasisavinimą. 

Rugsėjo 28 d. Ribbentropas 
vėl vyksta Maskvon pasirašyti 
dar vieną sutarties priedą: 
„Apie draugystę ir naujas sie
nas", kadangi susidarė nauja 
padėtis. Anglija ir Prancūzija 
rūgs. 3 d. paskelbė karą Vo
kietijai. 

Stalinas vėl paruošia trum
pą komunikatą: „Anglija ir 
Prancūzija neša atsakomybę 
už karo tęsimą ir, jeigu karas 
vyks toliau, Vokietija ir Sov. 
Sąjunga palaikys ryšius ir 
konsultuos vieni kitus tam, 
kad pasiektų taiką". 

Šis pasitarimas buvo pasku
tinis. Birželio 22 d. Vokietija 
puolė savo naują „sąjunginin
ką". 

• 1988 m. rugpjūčio 23 d. 
pasirašyta Sovietų Sąjungos 
sutartis (Molotovo-Ribentropo 
paktai), pagal kurią Lietuva 
priskirta sovietų įtakos sferai. 

Danutė Bindokienė 

Šimtas dienų prie 
valstybės vairo 

Atmintyje dar tebeaidi Lie
tuvos prezidento rinkimines 
kampanijos šurmulys, ypač ir 
dėl to, kad kai kurie jo aspek
tai daugeliui paliko nemalonų 
skonį. Nors tos kampanijos 
metu, bent iki pirmojo rin
kimų rato, nemaža dalis 
užsienio lietuvių buvo pasisa
kiusi už kitą kandidatą — Vy
tautą Landsbergį, jam nepa
vykus nugalėti varžovų ir 
iškritus iš tolimesnių lenkty
nių, simpatijos pakrypo Valdo 
Adamkaus pusėn. 

Ir Šv. Rašte teigiama, kad 
„savo krašte pranašu nebūsi", 
todėl galbūt ir į V. Adamkaus 
norą tapti Lietuvos prezidentu 
buvo žiūrima gan skeptiškai, 
ypač Amerikoje gyvenančių 
lietuvių. Už jį antrame rate 
balsuota „tik iš bėdos", nes ki
tas kandidatas buvo nepriim
tinas. Tą žinojo ir Valdas 
Adamkus, ir balsavusieji ar 
nebalsavusieji. 

Vos tik balsai buvo su
skaičiuoti ir rezultatai pa
skelbti, Valdas Adamkus tapo 
populiariausias žmogus užsie
nio lietuvių tarpe. Tą buvo 
galima akivaizdžiai pamatyti, 
kai jis po rinkimų parvyko į 
Čikagą. Tikriausiai jis ir pats 
neįsivaizdavo, kiek „artimų 
draugų" ir gerų bičiulių tu
rėjo! Tiesa, tikrieji Valdo 
Adamkaus kandidatūros rė
mėjai dar ir dabar kiek iš 
aukšto žiūri į vėliau jo pusėn 
palinkusius, tarytum jie būtų 
kažkokie prisiplakėliai ar iš-
verstakailiai. Pats Lietuvos 
prezidentas gan diplomatiškai 
po rinkimų pabrėžęs, kad yra 
dėkingas visiems už paramą 
(be kurios nebūtų laimėjęs), 
nepaisant, ar ta parama buvo 
nuo pradžios, ar atsirado vė
liau. 

Praėjusią savaitę Valdui 
Adamkui suėjo 100 dienų 
prezidentūroje. Ta proga Lie
tuvos žiniasklaida pasistengė 
su juo atlikti pasikalbėjimus, 
analizuoti ir įvertinti prezi
dentavimo pradžios veiklą. 
Verta paminėti, kad paprastai 
šimtą dienų prezidentui lei
džiama „apsiprasti", susilai
kant nuo pernelyg aštrios kri
tikos, jeigu jo žingsniai nela
bai tvirti, o valstybes vairas 
laikomas virpančiose rankose. 
Prezidentui Adamkui taip pat 
buvo suteikta ši privilegija, 
nors priekaištų jo veikla per 
tą laiką neišvengė. 

Trumpai žvilgtelėjus į pir
mąjį šimtą prezidentavimo 
dienų, per daug nusivilti ne
tenka, o kai kuriais atvejais 
net reikia maloniai nustebti. 
Niekas negalėtų tvirtinti, kad 
Valdas Adamkus yra tik 
„kosmetinis" prezidentas. Jis 
ne kartą pareiškė stiprią nuo

monę, surėmė kakta su 
„vietiniais" politikais, kurie 
iki šiol nebuvo pratę prie tvir
tesnes opozicijos. Jis taip pat, 
kiek įmanoma, nuošaliai lai
kosi nuo didžiųjų partijų gre
tose vykstančios trinties, kol 
kas turi Lietuvos žmonių ir 
užsienio vyriausybių pasiti
kėjimą. Yra populiarus, sten
giasi neužsidaryti preziden
tūroje, bet dalyvauja šventėse, 
iškilmėse. 

Labai daug prie to teigiamo 
įvaizdžio prisideda ir Alma 
Adamkienė, jau užsirekomen
davusi, kaip labai moteriška, 
humaniška, paprasta, nuošir
di, bet kartu ir korektiška, 
moteris.Tikrai Lietuva tokios 
prezidentienės niekuomet nė
ra turėjusi. Alma Adamkienė 
(kaip ir prezidentas) yra priei
nama, sava, nesistengianti sa
vo naujojo titulo privilegijomis 
pasinaudoti. 

Dar niekam šiame pasau
lyje nepavyko visiems įtikti — 
visuomet kažkas bus nepaten
kintas sprendimu, pasirinki
mu, nuomone ar žodžiu. Ne
išvengia tų nepasitenkinimų 
ir prez. Adamkus. Daug kriti
kos susilaukė jo artimiausio 
štabo sudėtis, ministrų pakei
timai. Ypač aštriai nuskam
bėjo Švietimo ministro prof. 
Zigmo Zinkevičiaus atleidi
mas, nes jo pradėtos reformos 
buvo ir svarbios, ir reikalin
gos. Baimintasi, kad mokyklų 
atlietuvėjimo programos Vilni
joje bus sustabdytos, lenkams 
varant savo propagandą ir 
griebiantis nelabai švarių 
priemonių atgrasinti lietuvius 
nuo siuntimo vaikus į lietu
viškas mokyklas. 

Iš dalies tos baimės galbūt 
išnyks, Švietimo viceministre 
paskyrus Vaivą Vėbraitę. J i 
mums, ir Lietuvos mokyto
jams, gerai pažįstama iš ypa
tingų pastangų, organizuojant 
A.P.P.L.E. vasaros kursus. Jos 
rūpestis Lietuvos švietimu 
ryškėjo jau tuomet, kai tas 
darbas buvo atliekamas sava
noriškais pagrindais, dažnai 
patiriant net trukdymus iš 
Lietuvos vyriausybės. Nėra 
abejones, kad Vaiva Vėbraitė 
toliau varys prof. Zinkevičiaus 
pradėtą vagą Lietuvos mo
kyklų gerovei ir ypač kreips 
daug dėmesio į tautinį-pa-
triotinį auklėjimą. 

Laikas taip greitai šuo
liuoja, kad praeis ir kitas, ir 
dar kitas šimtas dienų nuo 
prez. Valdo Adamkaus darbo 
Lietuvos prezidentūroje pra
džios. Ką matėme iki šiol, nu
teikia mus labai optimistiškai: 
lietuvių tauta neapsiriko jį 
išrinkdama šioms atsakin
goms pareigoms. 

ATOSTOGOS ŠIMONIŲ 
GIRIOJE 

VLADAS AUŠRELĖ 
ATSAKINGA UŽDUOTIS 

Iš t rauka iš a ts iminimų knygos 
Nr.7 (Tęsinys) 

Rinktinėje buvo daug nepaprastai drąsių vyrų. Tik 
geležinė drausmė sulaikydavo juos nuo neprotingos ri
zikos. Galimas dalykas, kad visus mus stipriai veikė 
vienoda, be moralinio ir fizinio poilsio partizaniška 
buitis, atskirta nuo šeimos, nuo buvusių draugų ir 
pažįstamų, nuo įprastų darbų, pomėgių ir malonumų. 
Po pusmečio asketiško gyvenimo miške į širdį įsi-
mesdavo kažkoks kirminas ir imdavo alinti sielą. Gal 
todėl daugelis vyrų veržėsi į pavojus. Ko gero kažkas 
panašaus buvo atsitikę ir su manimi. 

Bet anas nuotykis buvo niekai prieš tai, ką darėme 
dabar. Tada po kojomis jaučiau žemę ir buvo galimybė 
išsigelbėti. Dabar jos nebuvo. Užtvankos galo augan
čiuose krūmuose rūkė partizanų tykojantys rusų ka
reiviai, o mes plaukėme tiesiai prie jų! Man atrodė, 
kad užtvanka artėja žymiai greičiau negu krantas. 
Knaras kažką burbuliavo po nosimi, nukreipęs kulkos
vaidį į krūmuose užsimaskavusį priešą, o aš tylėjau, 

a t lenkęs karabino saugiklį. Gorkis irklavo iš visų jėgų. 
Jo šniokšt imas nustelbė anapus užtvankos krintačio 
vandens ošimą. Keista buvo, kad sargybiniai nerūpes
t ingai teberūkė ir elgėsi taip, tarsi dar nebūtų paste
bėję mūsų valties! Valandėlę švystelėjo raminant i 
mint is , kad visas jų dėmesys yra nukreiptas į krū
mokšniais nusagstytą lauką, o ne į upę. Tačiau patikė
ti tuo buvo neįmanoma. Nebent visi sargybiniai būtų 
buvę vienaakiai. . . 

Kran t a s buvo visiškai netoli, sargybiniai privalėjo 
girdėti irklų keliamą tr iukšmą ir mes kiekvieną se
k u n d ę laukėme atomazgos. Tačiau niekas mūsų neuž
kabino nei šūviu, nei riksmu. Tai buvo stebuklas, ne
sup ran t amas , nepaaiškinamas! Tik kai įsibėgėjusios 
val t ies priekis užčiuožė an t pakrantės smėlio, visiškai 
netoli pasigirdo balsas: 

— Nu i kak? Ar prisimylėjote? 
Paskut in į klausimo žodį išverčiau į lietuvių kalbą 

labai sušvelninęs. Nedrįstu pakartoti jo rusiškai. 
— Prisimylėjome! — pakartojo Gorkis rusiškai. 
Krūmuose pasigirdo juokas. Tai bent staigmena! 

Vietoj kurt inančios kulkosvaidžio serijos arba įsakymo 
pakel t i aukštyn rankas , mus pasitiko draugiškas, nie
ko blogo nežadantis , klausimas! Tai buvo virš fantazi
jos ir aš pagalvojau, kad sargybiniai tik pajuokavo, 
norėdami, kad mes praras tume budrumą. Atomazga 
įvyks tuo momentu, kai mes išlipsime ant kranto . To
kioje mėnesienoje galima pažaisti katę su pele... Kad 

nesušlaptų kojų, traukiant lavonus iš vandens! 
Mūsų laimei, valtis įsirėžė į krantą ties ta vieta, 

kur vos už kelių žingsnių juodavo keletas krūmokš
nių. Gorkis tyliai sušnibždėjo Knarui: 

— Eik už artimiausio krūmo ir ten palauk mūsų. 
Tik neskubėk! 

Po to, j is įsitvėrė už virvagalio, o aš įsikibau į val
ties šoną. Reikėjo ištraukti laivelį ant smėlio, nuimti 
irklus ir paguldyti juos ant dugno. Visa tai reikėjo at
likti be galo ramiai, nesijaudinant, tarsi netoliese pa
saloje gulintys kareiviai būtų buvę geriausi draugai. 
Visa tai buvo dar vienas nervų išbandymas. Už kele-
tos žingsnių buvo išsigelbėjimas, norėjosi kuo greičiau 
nutolti nuo sargybinių, kurie kiekvieną akimirką galė
jo atsikvošėti arba pamėginti įvelti mus į kokį pokalbį. 
Laimei jie to nedarė, tarsi žinodami, kad rusiškai mes 
temokame vos keletą frazių. 

Širdis atlėgo tik tada, kai atsidūrėme už krūmų ir 
ten nesutikome nei vieno ruso kareivio. Mes pasparti
nome žingsnį Romuldavos miško link. kuris juodavo 
už gero kilometro. Ėjome tylėdami, nepaisant didžiulio 
noro pasidalinti kokiais spėliojimais apie nuostabų at
sitikimą, pasitaikiusį šviesią spalio mėnesio naktį... 

Tik keletą dienų prieš apleidžiant Šimonių girią 
sužinojome, kokiu būdu mums pavyko nekliudomai 
pavogti valtį ir persiirti per ištvinusią Šventąją, prie 
pat užtvankos ties Sedeikiais. Namo šeimininkas, pas 
kurį buvo apsigyvenę du aukšti rusų karininkai, buvo 

neįprasto reginio liudininku. Pasalai vadovavęs majo
ras išsikvietė prie užtvankos budėjusios sargybos vir
šininką, koliojo jį ir keikėsi tokiais žodžiais, kokių do
ras ūkininkas dar nebuvo girdėjęs savo gyvenime. Tie
sa, taip ir liko neaišku, kodėl užtvankos sargyba ne
užkabino mūsų, einančių per lieptą9 Matyt, nepaste
bėjo. Tačiau, jeigu būtume bandę apeiti postus, bū
tume pataikę tiesiai ant pasalos prie vieškelio. O pa
vogti valtį ir persikelti per Šventąją mums padėjo 
nuostabus atsitiktinumas. Prieš valandą ar dvi iki 
mums pasirodant iš antrojo Šventosios kranto šita val
timi buvo persikėlę trys rusų kareiviai ir, kadangi mes 
vilkėjome tokiomis pat uniformomis, užtvankos sargy
ba palaikė mus atgal grįžtančiais saviškiais. Matyt, 
psichologinis veiksnys buvo toks stiprus, kad niekas 
neatkreipė dėmesio \ detales. Prisimindamas šį įvykį, 
Gorkis visada tvirtindavo, kad tai buvo paties Vieš
paties Dievo suorganizuotas stebuklas. 

Šito nuostabaus atsitiktinumo dėka mes įvykdėme 
užduotį. Buvo išgelbėta spaustuve, o trys vietiniai par
tizanai išvengė neabejotinos mirties. 

Dainos istorija: 

1945 m. gegužes mėn. „Žaliojoje Rinktinėje" jos 
vado kpt. Radvilos pritarimu, susikūrė partizanų 
kvartetas. Iki pat Naujųjų metų jis daug kartų sėk
mingai koncertavo kaimų gyventojams. (B.d.) 
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Šis tas 
Nijolė 

AR GALIMA ODĄ ATJAUNINTI? 
Pirmas ir pagrindinis būdas 

išlaikyti gerą odą, yra laikyti 
ją švarią ir neleisti jai išdžiūti. 
Yra įvairiausių teorijų ir be
galės gaminių tam pasiekti. 
Mano nuomone, paprasčiau
sias ir veiksmingiausias būdas 
yra šitoks: 

1. nenaudoti muilo! Muilas 
džiovina ir turi lajaus, kuris 
padengia odos paviršių ir pasi
lieka. Šiais laikais nebe pro
blema rasti skysto „muilo", 
kuris skirtas veidui, tik 
žiūrėkite, kad būtų „p" adjust-
ed" (tai reiškia, kad pritaikyta 
mūsų odos rūgščiai nuplauti). 
Vaistinėse yra patikimų ir 
prieinamomis kainomis firmų 
gaminių, kaip: Neutrogena, 
Eucerin, Pond (Redken gauna
mas jų grožio salonuose). Taip 
pat tos pačios firmos turi ir 
„clenz bar". Jie atrodo visai 
kaip muilas, bet neturi lajaus 
(jie greitai ištyžta). Jei esate 
įsitikinusios, kad tik muilas 
gerai veikia, naudokite Dove 
muilą. 

2. Kada oda švari — tepkite 
drėkinį („moisturizer"). Čia ir 
prasideda pasirinkimai: dieni
niai, naktiniai, su SPF, be 
SPF, su vitaminu C, su vita
minu E, su AHA, Su Retinol, 
su... 

Su nauja ir labai pažangia 
technologija dabar įmanoma 
daug neįtikėtinų rezultatų pa
siekti. Mokslininkai seniai 
žinojo, kas reikalinga, kad 
būtų išlaikyta jauna oda, pvz., 
kurių vitaminų, chemikalų ar 
hormonų ląstelės nepajėgia 
gaminti arba pasisavinti, bet 
kaip tas medžiagas odai pa
teikti? 

Pagal FDA (U.S> Food and 

Drug Administration) nuosta
tus — jei gaminys įstengia pa
keisti fiziologinę būklę (pvz., 
raukšlių sumažėjimą), tuomet 
jis tampa vaistu, o nebe kos
metika. Kadangi nemažas kie
kis kosmetikos firmų turi savo 
nuosavas tyrimų laboratorijas 
ir ten dirbančius labai kompe
tentingus mokslininkus, tad 
visos jos stengiasi pagerinti 
savo gaminius ir tuo pačiu 
mus „patobulinti". Daug 
bėdos kosmetikos gaminto
jams sudaro, FDA nuostatai, 
priskirdami jų išradimus vais
tams ir tuo neleisdami naudo
ti kosmetikoje. Pvz.: žinoma, 
kad hormonai reikalingi jau
nai odai. Kosmetikos moksli
ninkai jau pasiruošę šešių 
mėnesių bėgyje hormonus 
sėkmingai panaudoti kosmeti
koje, bet, kaip atrodo, tų pa
sekmių neteks patirti bent 5 
metus, kol su FDA susitars. 

Šiemet visgi pasirodė gami
nių, kuriuos FDA patvirtino ir 
net naujų kategorijų sukūrė: 
„Cosmeceutical"! (kažkas tarp 
kosmetikos ir vaistų). 

Ypač paplito įvairių vaisių 
rūgščių ir vitaminų naudoji
mas kosmetikoje. Pagrindiniai 
yra: AHA, BHA, vitaminas A 
ir C. Tie gaminiai naudojami 
kosmetikoje įvairiais būdais: 
kremuose („lotions"), koncen
tratuose, serumuose... 

Šį kartą apsiribosiu 4 nau
jausiais gaminiais, naudoja
mais drėkiniuose, paaiškinda
ma jų paskirtį ir nurodydama 
kelias firmas, juos gami
nančius. 

Tai naujausi „stebuklai" 
odos jaunystei palaikyti! 

Dr. Herbert Hochhauser (kairėje), Aurelija Balašaitienė ir dr. Viktoras Stankus. 

KENT UNIVERSITETO 
LITUANISTIKOS PROGRAMOS 

ISTORIJOS TĄSA 
AURELI J A M. B ALAŠAITIENĖ 

Š. m. gegužės 22 dieną -
Kent universitetas Lituanisti
kos programai remti komiteto 
pirmininkas dr. Viktoras Sta
nkus ir viešųjų santykių rei
kalams vicepirmininkė Aureli
ja Balašaitienė nuvyko į Kent 
atsisveikinti su prof. Herbert 
Hochhauser, PhD, aštuonio
lika metų ėjusiu Kent univer
siteto etninių studijų ir ar
chyvų direktoriaus pareigas. 
Karo audrų vėtytas ir mė
tytas, gimęs Berlyne, kiek pa
gyvenęs Prancūzijoje, vėliau 
apsigyveno Šveicarijoje, kol 
1948 metais viena geraširdė 
šeima Amerikoje sudarė ga
limybę jam ir jo tėvams imig
ruoti į Ameriką. 

Iš pradžių gyvenimas buvo 
vargingas, nes tėvas ilgai ne
galėjo gauti darbo, bet, per
sikėlus iš New Yorko į Cleve-
land, tėvas pradėjo dirbti 
vokiečių metalo įmonėje, o 

Herbert, baigęs Cleveland Col-
linvvood gimnaziją, su dideliu 
pasiryžimu ir entuziazmu nu
tarė siekti aukštojo mokslo. 
Gavęs stipendijas, jis studija
vo Akron ir Vermont universi
tetuose, o 1964 metais net gili
no studijas Innsbrucko uni
versitete Vokietijoje. Apgynęs 
doktoratą, jis tapo Europos 
literatūros bei svetimų kalbų 
profesoriumi. Atvykęs į Kent 
universitetą, šalia dėstymo, jis 
kurį laiką kartu dirbo su lie
tuviams puikiai pažįstamu et
ninių studijų ir archyvų direk
toriumi dr. John Cadzovv, 
talkininkaudamas lietuviškų 
archyvų ir bibliotekos tvarky
mui. Dr. Cadzow tėvai iš Lie
tuvos į Ameriką atvyko apie 
1907 metus, sūnui įkvėpė gilų 
lojalumą tėvų kraštui, todėl jis 
visą savo dėmesį ir energiją 
sukaupė į Kent universiteto 
lietuviškų archyvų ir lituanis-

A — Vitaminai — C 

A=Retinol — grynas vit. A, 
alkoholio pobūdžio. 

Prieš 10 metų buvo Retin 
A, po to Renova, priskirti 
prie vaistų ir gaunami su re-
cetptų. Dabar Retinol. Nebe
reikia recepto. Priskirta „cos-
meceutical" kategorijai. Švel
nesnis, kaip anie du. 

Pradėtas naudoti tik šiais 
metais. Problema buvo ta, kad 
vitaminas A tuoj pakeičia savo 
savybes (oksiduojasi), sąryšyje 
su oru, šviesa, vandeniu. 

Kovoja su raukšlėmis: iš
valant poras, gamina colla-
gen, pagerina kraujo apytaką, 
padeda naikinti šlakus ir au
ginti naujas ląsteles. 

Padeda kovoti su ,,Acne" ir 
.,Rosacea"\ 

Nėra odos paraudimo ar lu-
pimosi (šėrimosi). kaip su Re
tin A ar Renova. 

Gaminys turi turėti nema
žiau, kaip 0.2-0.35 proc. Reti
nol. Mažiau nieko nepadės. 

C = Ascorbic rūgštis = Anti-
oxident. Panaikina kūne ele-
mentuis, kuriems reaguojame: 
įtampai, UV spinduliams, dū
mams, oro taršai ir t.t. 

„Išrasta 1997 m., bet rin
koje pasirodė tik dabar. Pro
blema buvo trapi vitamino C 
molekulė ir taip pat odos ne
toleravimas jai. 

Ascorbic acid-rūgštis yra 
labai reikalinga collagen ga
mybai. Collagen yra proteino 
„siūleliai", kurie palaiko visą 
atsparumo tinklą kremzlėse, 
gyslose, odoje. Ypač collagen 
reikalingas žaizdų gijimui. 

Pagerėja odos standrumas, 
lygumas. Pasekmė: sumažėja 
raukšlės. 

Gamyba brangi. Jei mokate 
mažiau kaip 9 dol., tai reiškia, 
kad gaminyje nėra pakanka
mas kiekis vitamino C. 

Nuvalo suragėjusias odos 
ląsteles, tuo paskatinant nau
jų ląstelių augimą. Pasekmė: 
jaunesnė oda. 

Avon bendrovė buvo pradi
ninkė, pirmoji panaudojusi šią 
rūgštį kosmetikoje. Per pasku
tinius 6 metus beveik kiekvie
na kosmetikos bendrovė kopi
juoja Avon išradimą. 

Valo poras ir atlieka tą 
patį, kaip AHA, tik švelniau. 
Pasekmė: jaunesnė oda. 

Ši rūgštis žinoma bent 
šimtmetį, bet kosmetikoje pas
irodė tik dabar. 

Gaminiai 

Eucerin/Eucerin Plūs Alpha 
Hydroxy Moisturising Lotions 

Estee Lauder/Fruitation Ex-
tra 

Prescriptives/All You Need 
Neutrogena/Helthy Skin 

Face Lotion SPF 15 

Almay/Clear Complection 
Moisturiser 

Neutrogena/Deep Pore 
Treatment, taip pat Deep 
Clean Facial Wash (gerai nau
doti muilo vietoje). 

Cliniąue/Turn around Cr. 
Avon/Anew Perfecting Lotion for Problem Skin, su abiem 

rūgštimis tame pačiame drėkinyje 
Chanel Nt. Cr. 

Gaminiai 
Neutrogena/Healthy Skin 

Anti-VVrinkle Cream 
Avon/Anew Retinai Recov-

ery Complex 
Estee Lauder/Diminish Re

tinol PM Treatment 
Elizabeth Arden/Skin Illu-

minating Complex 
Prescriptives/LSW Retinol 

Renova 

Lancome/Vitabolik 
Estee Lauder/Day Wear 

SPF 15 

Jei jau naudojate AHA arba 
BHA, galite pakaitom naudo
ti ir vitamino C gaminį. 

AHA 
Rūgštys (acids) 

Giminingos rūgštys tik jų poveikiai skirtingi — BHA 

AHA=Al pha-hydroxy=Lactic BHA=Beta-hydroxy*Salicy-
ir Glycolic rūgštys. Gaunamos lic rūgštis. Naudojama aspi-
iš vaisių, pieno ir cukrinių rine, konservavimui ir pas-
nendrių. kaninimui. 

Ar dar vis neaišku, ką nau
doti? Jei noras nenugalimas, 
žygiuokite į vaistinę ir 
įsigykite: 

Dienai ir nakčiai: 
Neutrogena/Eye cream (var

toti tik apie akis) 
Dienai: 
Neutrogena/Healthy Skin 

Face Lotion SPF 15. Kadangi 
tai yra drėkinys, turi AHA ir 
UV spindulių apsaugą (sun 
protection, factor 15). Nenau
dokite paakiuose, tik veidui 
ir kaklui. 

Nakčiai: 
Neutrogena/Healthy skin. 

Anti-VVrinkle Cream. Kadangi 
yra drėkinys ir turi Retinol 
(bet neturi SPF). Nenaudo
kite paakiuose. Tik veidui ir 
kaklui. 

Tikro stebuklo dar nenusi-
pirksime, bet šiokį tokį ste-
buklėlį tikrai patirsime: 
minkštesnę, švelnesnę ir 
skaistesnę odą, tad tuo pačiu 
ir jaunesne. 

Vyrai — neatsilikite! 

Pastaba. Kaip jau pas
tebėjote, rašiau tik apie odos 
užlaikymo gaminius. „Make 
up" (makijažo-grimo) visai ne
minėjau. „Make up" visada 
dedamas virš drėkinto. 

J e i vyrai dėvi liemenę... 

Apie vyriškų drabužių pri
taikymą buvo rašyta šiose 
skiltyse balandžio 4 d., tačiau 
pasitaikė praleidimų, kalbant 
apie liemenės dėvėjimo taisy
kles. Tad jas pakartojame. 

1. Liemenė turi visiškai 
uždengti kelnių juosmenį ir 
diržą, sudarydama vientisą 
vaizdą. 

2. Liemenės apatinė saga 
niekada neužsegama. 

3. Dėvint liemenę, eilutės 
švarkas visada l ieka atseg
tas. 

tinės programos sudarymą, 
papildymą bei tvarkymą, taip 
pat lietuviškomis temomis pa
rašęs straipsnius įvairiuose 
leidiniuose. 

Kai vieną kartą aplankiau 
archyvus, vos nepravirkau, 
vartydama puikiai išlaikytus 
Kudirkos „Varpo", Basana
vičiaus .Aušros" originalus, 
Valdemaro kalbas Tautų Są
jungoje, o kataloguose tūks
tančiai lietuviškų knygų ir pe
riodinės spaudos leidinių. Ar
čiau susipažinus, tenka tvir
tinti, kad tai turtingiausias li
tuanistikos archyvas už Lietu
vos ribų. Šalia kitų vertingų 
leidinių, po stiklu yra apsau
gota 1982 metais a.a. Marceli
no Žitkaus padovanota seniau
sia lietuviška knyga šiapus 
Atlanto: „Živatas Jezusa Kris-
tusa". Todėl netenka stebėtis, 
kad 1976 metais dr. Cadzovv 
buvo apdovanotas Ohio Lietu
vių gydytojų draugijos 1,000 
dolerių kultūrine premija. O 
ką tas idealistas su ja padarė? 
Jis visą sumą įnešė į jau 1972 
metais „radiotono" metodu su
telktas lėšas Kent universiteto 
lietuvių kilmės studentų sti
pendijų fondui. 

Sunegalavus širdžiai, dr. 
Cadzovv 1980 metų pavasarį 
dr. Hochhauser perdavė savo 
pareigas. Naujasis direktorius 
tuoj užmezgė tamprius ryšius 
su tautybių atstovais, kvietė į 
posėdžius, siekė patarimų ir 
bendradarbiavimo. Šalia ad
ministracinių pareigų, jis 
stengėsi suartėti su visuo
mene, populiarinti tautybių 
archyvus, ta tema kalbėdamas 
bažnyčių nariams ir klubams. 
Kai 1990 metais į Clevelandą 
atvyko Zitos Kelmickaitės va
dovaujamas „Ratilio" ansam
blis, dr. Hochhauser jį pak
vietė koncertuoti Kent univer
siteto didžiojoje salėje. Jo 
iniciatyva ir pastangų dėka, į 
koncertą susirinko daug stu
dentų ir profesūros, o an
sambliečiams buvo veltui pa
rūpinta puiki užkanda ir nak
vynė gretimame motelyje. Kai 
pereitą rudenį čia lankėsi 
Šiaulių „Saulės" ansamblis, ir 
vėl buvo gautas kvietimas 
koncertuoti Kent universitete. 
Žodžiu, tiek dr. Cadzow, tiek 
dr. Hochhauser palaikė tam
prius ryšius su lietuviška vi
suomene, puikiai rūpinosi lie
tuviškais archyvais, ieškojo 
papildomos medžiagos ir sti
priai saugojo stipendijų fondą, 
kuriuo iki šiol pasinaudojo per 
50 lietuvių studentų. Paskuti
niuoju metu pradėjo plaukti 
prašymai iš kitų Ohio univer
sitetų, kad jų lietuvių kilmės 
studentams iš to fondo taip 
pat būtų skiriamos stipendi
jos. Su dr. Stankaus oficialiu 
protesto raštu ir dr. Hoch
hauser užtikrinimu, to griež
tai atsisakyta, tai fondas 
išliks neliečiamas kitų univer
sitetų. Jame jau yra arti 
100,000 dolerių, jis yra sau
giai investuotas, neša geras 
palūkanas ir yra griežtai kon
troliuojamas Ohio valstijos 
iždininko. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Kviečiame 1998 metais 

keliauti su mumis! 
Specialios bilietų kainos į sporto ir dainų Šventes Lietuvoje 

* * * 
Siūlome pigiausias kainas, patogiausiais skrydžiais į 

Lietuvą iš įvairių JAV miestų. 
* * * 

Penkios grupinės kelionės į Lietuvą ir kitas Pabaltijo šalis. 
* * * 

Costa Cruises laivu 7 naktų kelionė į Graikijos salas ir 
dvi naktys Romoje, spalio 12 d. 

* * * 
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Taip pat 

turime specialias kainas skrydžiams į Vilnių iš kitų JAV 
miestu. 

* * * 
Mūsų atstovai Kaune ir Vilniuje parūpins 
pigiausius bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus. 

* * * 
Turime bilietus į Dainų ir šokių šventės renginius 

Vilniuje. 
* * * 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis į 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

A m e r i c a n T r a v e l S e r v i c e 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

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

PATVIRTINTAS 
ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO 

HERBAS 

Prezidento Valdo Adamkaus 
pasirašytu dekretu birželio 4 
d. patvirtintas Žemaičių Nau
miesčio herbas. Mėlyname 
Žemaičių Naumiesčio herbo 
skyde vaizduojamas auksinis, 
ant keturių kojų stovintis, 
liūtas, laikantis dantyse rau
doną pistoletą. Skydo papėdė 
žalia, trys stilizuoti augalai — 
auksiniai. 

Žemaičių Naumiesčiui 1792 
metais suteikus Magdeburgo 
teises, jo herbu buvo patvirtin

tas liūtas, laikantis pistoletą 
dantyse. Heraldikoje toks her
bas reiškė drąsą, jėgą ir teisin
gumą. 

Po to, kai Lietuva pateko į 
Rusijos imperiją. Žemaičių 
Naumiesčio herbas buvo ilgam 
užmirštas, tačiau po 200 me
tų jis vėl atkurtas dailininko 
Arvydo Každailio. (Elta) 

• Kaunas. Antrąją šv. Ve
lykų dieną po šv. Mišių Aukš
tosios Panemunės Švč. Mer
gelės Marijos bažnyčioje į Pa~-
nemunės Caritas būstinę susi
rinkę parapijos vaikai, jauni
mas ir pagyvenę žmonės šven
tė šv. Velykas. Nuotaikinga 
šventine programa susirinku
sius pradžiugino Vaišvydavos, 
Panemunės pradinės mokyklų 
moksleiviai ir parapijos jauni
mas. Po koncerto šventės daly
viai buvo Velykų bobutės ap
dovanoti margučiais, saldu
mynais ir žaislais. Prie šven
tinio vaišių stalo, kurį paruošė 
Aukštosios Panemunės Cari
tas moterys, visus maloniai 
pakvietė Aukštosios Panemu
nės parapijos vikaras S. Kas-
mauskas. 

Pagerbiant prof Ireną I,ange garbes doktorato suteikimo proga gegutes 
6 d. Is kaires: Ephraim Smith. School of Business Administration and 
Economics dekanas, d r Irena I^ange. Prekybos katedros vedėja, dr. Mil-
ton Gordoii. California State University, Fullerton, prezidentas. 

Ilgokai išdiskutavus ar
chyvų ir stipendijų fondo rei
kalus, dr. Hochhauser pak
vietė dr. Stankų ir Aureliją 
Balašaitienė užkasti į jaukų 
restoraną. Užkandžiaujant, 
buvo linksmai pasišnekučiuo
ta, pasikeičiant šviesios atei
ties linkėjimais. Svečius nus
tebino dr. Hochhauseno tvir
tinimas, kad jis nežada ..tingi
niauti", nes be darbo neįsi
vaizduoja savo gyvenimo. Jis 
ir toliau protarpiais profeso

riaus ir. kas nuostabiausia, jis 
taip pat ruošiasi dar vienam 
doktoratui. Komitetui bus 
pranešta apie našujojo direk
toriaus atvykimą ir bus suda
rytos sąlygos su juo susi
pažinti. Dr. Stankus ir A. 
Balašaitienė savo vizitu buvo 
labai patenkinti, bet apgailes
tauja, praradę dar vieną 
nuoširdų lituanistinių ar
chyvų ir stipendijų fondo 
globėją. 

i 



RIŠIM VERBAS, TVERSIM 
TVORAS... 

Ne tik rišim verbas, tversim 
tvoras, bet dar kalsim geležį, 
skaptuosim medį, marginsim 
margučius, versim šiaudus, 
gaminsim papuošalus, grosim, 
šoksim ir dainuosim ir tai 
Amerikos sostinėje, sako Lie
tuvių liaudies menininkai, be
siruošiantys kelionėn į Va
šingtoną, kur kiekvieną va
sarą įvyksta tradiciniai Folk
loro festivaliai. Bet šių metų 
festivalis bus neįprastas, ne 
tik, kad dalyvaus Lietuva, bet 
ir Latvija bei Estija. Taip pat 
matysime Wisconsin valstijos 
atstovus ir Rio Grande/Rio 
Bravo upių baseino valstiečių 
liaudies menininkus bei sve
čius iš Azijos — filipiniečius. 
Festivalis prasidės birželio 24 
d. ir baigsis liepos 5 d. 

Lietuva šių metų festivaliui 
skiria ypatingą dėmesį ir 
stambią sumą pinigų — dau
giau negu 600,000 litų. O į 
Vašingtoną ruošiasi ne vien 
Lietuvos kalvių kalvis, au
dėjos, medžio meistras, tvori-
ninkas, graviruotojas, mar
gučių margintoja, verbų 
rišėja, šiaudelių vėrėja, ginta
ro meistras, bet ir Telšių folk
loro ansamblis „Insula", sutar
tinių giedotojų grupė „Trys 
keturios", Dzūkijos Marcinko
nių kaimo etnografinis ansam
blis, liaudies dainininkė Vero
nika Povilionienė ir vyrų 
taut iška kapelija „Sutaras". Iš 
viso apie 50 žmonių! Prie jų 
da r pridėjus vietinius vertėjus 
ir padėjėjus bei Bostono 
„Sodauto" ansamblį, dalyvaus 
apie 100 lietuvių. J ie padai
nuos, pagros, pašoks ir paro
dys, kaip ir kokias savitas bei 
nepakartojamas grožybes be 
jokių kompiuterių pagalbos 
j au daug šimtmečių kuria Lie
tuvos kaimo žmonės. 

Ansamblis i i septynių 
kalvų miesto 

Folkloro ansamblis „Insula" 
yra iš Telšių, labai garsaus 
septynių kalvų Žemaitijos 
miesto. Pati ukščiausia kalva 
vadinasi Insula, tad ir ansam
blis taip pasivadino. Savo 
veiklą pradėjęs 1989 metais, 
grupė nūdien susideda dau
giausiai iš jaunų žmonių, dai
nuojančių populiariąsias že
maičių dainas, pasakojamąją 
tautosaką, tradicinę muziką 

-bei šokius. Jiems vadovauja 
Milda Kičkutė. Visi ansamblio 
dalyviai yra tipiški vietinių 
tradicijų atstovai, šnekantys 
savo krašto tarme, iš savo 
kilmės kaimų atsinešę senovi
nių dainų ir nuolatos užra-
šinėjantys, išmokstantys i* 
kaimiečių naujų dainų, pa
sakų, šokių, instrumentinės 
muzikos. Jų iniciatyva jau ke
linti metai Telšiuose vyksta 
tarptautiniai folkloro festiva
liai. Sakoma, kad žemaičiai 
lėti, uždaro būdo, mažakalbiai 
ir užsispyrę, bet ansamblio 

veikla rodo, kad tai neteisybė. 
Apsirengę senais drabužiais ir 
dėvėdami liaudies meistro J . 
Kvaso išdroštas kaukes, insu-
liečiai kiekvienais metais iš 
Telšių ir apylinkių išvaro žie
mą. Birželio pabaigoje ir lie
pos pradžioje, kai Vašingtone 
nuo saulės kaitros raitosi 
šaligatviai, j ie galės parodyti 
kaip malšinti karščius... 

Pamatę ir išgirdę Insulos 
ansamblį, visi iki vieno įsi
tikinsite, kad žemaičiai ne tik 
šoka ir dainuoja, bet prikrečia 
ir visokių pokštų! 

Keturios moterys, 
nepamirstančios savo 

š a k n ų 

Viena linų darbų sutartinių 
prasideda žodžiais: trys, ketu
rios... o nuo dainos ir sutar
tines dainuonančios grupės 
pavadinimas „Trys keturios". 
Aukštaitijoje savo laiku buvo 
susikūrę pagrindiniai sutarti
nių židiniai ir tradicijos, todėl 
greičiausiai nesutapimas, kad 
visos keturios sutartinių dai
nininkės kilusios iš Aukš
taitijos, nors nūdien gyvena 
Vilniuje. 

Sutartinės yra unikalus lie
tuvių ankstyvojo daugiabalsu-
mo fenomenas dėl nepaprasto 
savitumo užimąs ypatingą 
vietą folklore. Tai nėra mirusi 
muzika, o labai gyvas, na
tūralus šiuolaikiškas skambe
sys. Lietuvoje šis žanras ypač 
traukia jaunimą. J ie sako, kad 
girdi ir jaučia Rytų kultūros 
meditatyvumą! Kad grupę su
daro tik 4 moterys, taip pat 
neatsitiktinumas. Toks skai
čius pagal sutartinių giedoji
mo tradicijas yra optimalus, 
įgalinantis visus įmanomus 
sutartinių giedojimo būdus. 
Garsažodžių gausumas, sin-
kopuota ritmika, nenutrūks
tanti motorika bei sekundiniai 
sąskambiai išreiškia kitokį 
muzikinį mąstymą, negu visa 
likusi tradicinė lietuvių liau
dies muzika. Tų moterų sutar
tinės skamba labai natūraliai, 
kontempliatyviai ir įtaigiai. 
Muzikologė Daiva Račiūnaitė-
Vyčinienė yra grupės siela ir 
iniciatorė. J i ne tik meno, bet 
ir mokslinė vadovė, apgynusi 
doktoratą apie sutartinių gie
dojimo tradicijas. 

Vienu pr i sėdimu šimtą 
da inų! 

Joanos Serenčikienės vado
vaujamas Marcinkonių kaimo 
etnografinis ansamblis gyvuo
ja nuo 1970 metų. Dainininkai 
susibūrė, norėdami, kad visa 
Lietuva išgirstų gražiąsias, se
noviškas dzūkų dainas. Juk 
neatsitiktinai Dzūkija ir lai
koma Dainavos šalimi. Anuo
met Dzūkija garsėjo savo mo-
nodinėmis dainomis, bet Mar
cinkonių kaimo etnografinis 
ansamblis nūdien mieliau dai-

DRAUGAS, šeštadienis, 19P8 m. birželio 6 d. 

PASITINKANT VASARĄ: TARP 
SEKMINIŲ IR DEVINTINIŲ 

DR. LIBERTAS KLIMKA 

Marcinkonių kaimo etnografinis ansambl 

nuoja dvibalses dainas. 
Marcinkonių kaimo etno

grafinio ansamblio dalyviai 
moka daug senoviškų kalendo
rinių pavasario, rugiapjūtės 
bei advento dainų, žaidimų, 
piemenų papročių, vestuvinių 
vaišių dainų ir šokių. Marcin
konys yra vienas iš didžiausių 
Lietuvos kaimų, daug kam 
miestelis, garsus kovos prieš 
lenkinimą tradicijomis. Ten 
dzūkiška daina, kadaise taip 
gražiai skambėjusi aplink 
Varėną ir Merkinę, Marcinko
nyse, niekada nebuvo nutilusi. 
Ji tapo kasdieninio gyvenimo 
dalimi ir padėjo lietuviams 
išlikti nenutautėjusiems. Kai
mo žmonės visą laiką daug 
dainavo: ir namuose įvairių 
švenčių progomis, ir miškuose 
bei raistuose uogaudami ir 
grybaudami. Ir kaip negry
baus, ir neuogaus, kai Dzūkija 
apskritai labai neturtinga — 
aplink daugiausia smėlynai ir 
miškai, tad daug gyvena iš 
miško. Ne veltui sakoma: jei 
ne grybai ir ne uogos, dzūkų 
mergos būtų nuogos! Bet gal ir 
ne — visos ansamblio moterys 
moka austi ir namie turi pn-
siaudusios audinių pilnas 
spintas. Dzūkai yra labai poe
tiški, nuoširdūs žmonės, kaip 
sakoma, tikri gamtos vaikai. 
Dzūkė kaimo moteris vienu 
prisėdimu ne tik gali. bet ir 
padainuoja 100 dainų. 

Š imtas d a i n ų 
p r adž i a ! 

t ik 

Veronikai Povilionienei iš 
Kareivonių kaimo, 100 dainų 
tai tik pradžia. Jos nuostabus, 
žemas balsas, labai tinka 
dzūkų dainų melizmatikai, a 
aksominis tembras dar labiau 
išryškina šios tradicijos mono-
dijos žavesį. Veronikos reper
tuare archaiškiausios kalen
dorinės, apeigų, darbo, ves
tuvių dainos, bet ji nevengia 
nė miesto romanso. Pastaruo
ju metu Veronika daug dirba 
su džiazo saksofonistu Petru 
Vyšniausku ir kitais „pop" ar 
„rock" atlikėjais. Vieni dėl to 
stebisi, kiti piktinasi, o treti 
sveikina kūrybinę folkloro ir 
kitu stilių sinteze. Nesvarbu 

Teisių folkloro ansamblio ..Insula" nariai, Užgavėnių persirengėliai S'uoti H. Sakalausko 

ką ji bedainuotų. Veronika 
vistiek pirmiausiai išlieka la
bai nuoširdi, paprasta, emo
cinga tikra kaimo moteris, 
nors ir laikoma Lietuvos dai
nų karalienės simboliu. Liau
dies dainininkė Veronika Po
vilionienė vienintele iš lietu
vių festivalyje dalyvauja ne 
pirmą kartą. 

Nepamirštamos kaimo 
muzikantų tradicijos 

Tautiška kapelija „Sutaras" 
ypatinga, nes sakoma, kad 
niekas iki šiol neįstengė atsis
pirti pagundai įsijungti į kape-
lijos dainuojamos dainos ir 
grojamos muzikos sukūrį. Re
pertuare yra visa lietuvių 
liaudies instrumentinės muzi
kos panorama: nuo senųjų, au
tentiškų piemenų ragelių, iki 
šių laikų instrumentų. J5u-
taro" koncertuose unikalios 
daugiabalsės sutartinės, atlie
kamos daudytėmis, ragais ir 
skudučiais, piemenų raliavi
mai lamzdeliais ir rageliais, 
instrumentinės dainų versijos, 
lietuvių liaudies šokiai, grie
žiami smuikais, grojami armo
nikomis, klarnetais, cimbolais 
ir kitais instrumentais. Artis
tai ne tik groja, dainuoja, 
šoka, bet dar visi gerai valdo 
po kelis instrumentus, todėl 
įvairių Lietuvos vietovių mu
zika aidi joms būdingu instru
mentų sąskambiu. Kartais 
prie kapelijos prisideda ir 
merginos, o tada tai tikrai 
abejingų nebūna, sako kapeli
jos muzikantai. Merginos „Su-
taro" programą praturtina ra
teliais, lietuviškų šokių pie
šiniais, o šokama ir salėje ir 
scenoje. Lietuviški šokiai ne
sudėtingi, smagūs, juos gali 
šokti net amerikiečiai. 

Kapelija „Sutaras" per 8 
veiklos metus pasirodė dau
giau negu 1,000 kartų. Kapeli
jos muzika girdėta ne tik Lie
tuvoje, bet ir Indijoje, Au
stralijoje, Naujojoje Zelandi
joje, daug kur Europoje. Jos 
muzikos klausėsi Malaizijos 
bei Ispanijos karaliai... 

Nea ts i l i eka Bos tonas ir 
apy l inkės 

Folkloro festivalis neapimtų 
visos lietuvių liaudies kul
tūros, jei nedalyvautų ir Ame
rikos lietuviai — jiems atsto
vauja „Sodauto" tautinis an
samblis iš Bostono. 

..Sodauto" - vo veikla pra
dėjo prieš daugiau negu 20 
metų. Dabartinė vadovė Gi
tą Merkevičiutė-Kupčinskie-
ne. tuomet Į-įleidusi metus 
Vilniuje, kur studijavo ir daly
vavo Vilniau- universiteto li
audies ansamblyje, sugrįžusi 
ir apsigyvenusi Bostone su
būrė virto- jaunimą. Iš 
pradžių, rinkos kas dvi sa
vaites gryrii savo malonu
mui, bet po metų kitų pradėjo 
pasirodyti ir visuomenei tarp 
tautiniuose festivaliuose, lie
tuviškuose renginiuose. Ap
lankė daug Amerikos ir Euro
pos miestu, neaplenkė Vil
niaus. „Sodauto" ansamblį nū-

Nuotr. H. Sakalausko 

dien sudaro lietuvių kilmes 
dainininkai ir muzikai mė
gėjai. Tai įvairaus amžiaus 
žmonės, daugiausia iš Ver-
mont, New Hempshire ir Mas-
sachusetts valstijų. Ansam
blis, tai draugų ratelis, puo
selėjantis lietuviškąjį paveldą. 
Kiekvienais metais švenčia 
Jonines. 

Festivalyje Vašingtone daly
vaus apie 20 žmonių. Gaila, 
bet juos girdėsime tik pirmąjį 
savaitgalį (iš viso 2 dienas). 
bet už tai jie dalyvaus su-
batvakaryje, kuris, nepriklau
somai nuo Folkloro festiva
lio, įvyks birželio 27 d. lat
vių namuose, Rockville, MD. 
„Sodauto" ansamblio dalyva
vimą lėšomis remia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Festivalis oficialiai vadinasi 
„Smithsonian Folklife Festi-
val". Jį organizuoja Smithson 
institucija, bet nemažai pa
stangų įdeda ir specialus, JAV 
LB Kultūros tarybos iniciaty
va sudarytas, vietinių lietuvių 
komitetas, padedantis tvarky
ti tautinio maisto gaminimo, 
vertėjų, globos, informacijos ir 
kitus su Folkloro festivaliu su
sijusius reikalus. Komitetas, 
nepriklausomai nuo festivalio, 
rengia subatvakarį. Komiteto 
pirmininkė Dalė Lukienė. Kiti 
nariai: Algis Lukas, Aušra ir 
Darius Semaškos, Emilija 
Sakadolskienė, Arvydas ir 
Daiva Barzdukai, Ramunė ir 
Algis Rimai, Nerija ir Romas 
Kasparai, Giedrė McCland-
less, Rita Bureikaitė, Jolanta 
Žalienė, Genė Vasaitienė ir 
Julytė Minkūnaitė. Lietuvos 
ambasadai komitete atstovau
ja Rita Kazragienė, palaikanti 
ryšius tarp Folkloro festivalio 
rengėjų ir Lietuvos Kultūros 
ministerijos. 

L i e t u v i ų org. komi t e t a s . 

Vasaros pradžia, kaip 
žmogaus jaunystė, visados 
graži. Pats gamtos šėlsmas — 
tai laikotarpis tarp Sekminių 
ir Devintinių. Abi bažnytinės 
katalikų šventės (Šv. Dvasios 
Atsiuntimas ir Švč. Kristaus 
Kraujas ir Kūnas). Lietuvoje 
jos nuo seno turi daugybę 
tradicinių papročių, kuriuose 
etnologai įžvelgia net labai se
noviškos pasaulėžiūros relik
tų. 

Kokiomis šventėmis vasarą 
pasitikdavo mūsų senoliai? 
Per Sekmines, kitados vadin
tas Augumo švente, berželiais 
būdavo puošiami kiemo var
tai, namo durys, trobos vidus 
— krikštasuolė ir net šei
mininkų gultas. Kuo anks
čiausiai stengdavosi tą rytą 
atsikelti piemenėliai. Kuris 
paskutinysis kaime, išgin
damas gyvulius, užgros Sek
minių rageliu, tas visus metus 
bus vadinamas spirgučiu. Par
gindami tądien karves, pa
puošdavo jas gėlių vainikais. 
Paskui su kraitele apeidavo 
visas kaimo šeimininkes, gra
žiai jas pasveikindavo, gauda
mi „melstuvių" — kiaušinių, 
sūrių, dešros ringelę. Tada 
pamiškėje surengdavo bendrą 
puotą — „Piemenų pautienę". 
Vyresnysis piemenukas pasi
lypėdavo į medį ir šaukdavo 
vilkus, meškas ir lūšis kartu 
pasivaišinti. Šiems neatsilie
pus į kvietimą, tarsi labai su
pykęs tardavo: „Tai ir nesi-
rodvkit prie bandos visus me
tus!" 

Ūkininko šeima per Sek
mines lankydavo rugių lauką. 
Apeidami j j aplinkui, dainuo
davo gražiąsias parugių sutar
tines. Ir dar smagu, kad nuo 
Sekminių jau galima pradėti 
maudytis ežere ir upėje. 

Rytojaus dieną piemenukai 
gauna ilgėliau pamiegoti, o gy
vulius išgena merginos. Bedai
nuojant ir vaikinai su muzi
kantu netrunka pribūti. Kle
gesys, juokas, išdykavimai... 
Tai Rytelis — gražus jaunimo 
pabendravimo paprotys. Ryta
gonių dainos pačios lyriš
kiausios, atliepiančios gamtos 
su vešėjimą, pievų gražumą. 
Neatsitiktinai ir jaunimas 
žaisdavo vestuves. Kas ten per 
tokias linksmybes sužiūrės gy
vulius... Tačiau niekas perne
lyg nepykdavo ir atlygio nerei-

Kalvis Vytautas Jarutis yra ypatingo talento meistras kala kryžius, sau
lutes, dekoratyvines kompozicijas, antkapinius paminklus, žibintus, sie
tynus Jis yra paskelbtas .kalvių kalviu" ir apdovanotas ąžuolo vainiku 
bei geriausio kalvio karūna Jis dalyvaus Smithsonian Institute Folklife 
festivalyje birželio 24-28 d ir liepos 1-5 d W ishington. fX' 

kalaudavo už tos dienos va
sarojaus nuganymą. 

Devintąją dieną po Sekmi
nių j au žemaičiai savo kiemą 
ir t robas puošdavo berželių 
šakomis. Piemenėliai vaini
kuodavo karves, už tai iš 
šeimininkių gaudami po devy
nis varškinius pyragiukus. 
Šventę vadindavo Vainikais: 
jos „vėlavimas", einant į va
karus , sutampa su jūros įtaka 
gamtos fenologiniams reiš
kiniams. Tai labai akivaiz
džiai parodo, kaip tampriai 
lietuvių etninė kultūra susiju
si su tėviškės gamta. 

Devintinės — riba, po kurios 
nebesėjama, nebesodinama. 
Moterys per Devintines į 
Bažnyčią nešdavo šventinti 
gėlių puokštę. Būtinai tarp jų 
įdėdavo ir piktdagį. Sakydavo, 
kad primintų Kristaus kančią. 
Paskui tomis žolėmis smilky
davo „piktos" akies pakenktus 
gyvulius ar trobos vidų, užėjus 
perkūnijai. Galima smilkymu 
išgydyti ir nuo išgąsčio susir
gusius vaikus. Štai kaip ta ta i 
darydavo Kupiškio apylinkėse 
— senoviškas žinias užraše 
garsi liaudiškų papročių rin
kėja E. Glemžaitė-Dulaitienė. 
Moterys iš gydomųjų žolelių 
nupindavo devynis vainikė
lius. Sudėdavo juos bažnyčioje 
ir parsinešdavo tik po devynių 
mišparų. Prireikus gydyti, 
žolės iš vainikėlių būdavo 
imamos po vieną, skaičiuojant 
„atžagariai", ir vis pridedant 
žodelytį „nei": nei devynios, 
nei aštuonios, nei septynios... 
Pr ie išrinktų žolelių dar 
pridėdavo samanų, kurias iš-
pešdavo iš visų keturių trobos 
kerčių bei nukrapštydavo nuo 
seno pakelės kryžiaus. Svarbu 
jas surinkt i kryžmiškai, kaip 
žegnojantis. Tada dar pri
dėdavo kerpių nuo medžio: jei 
gydo berniuką — nuo ąžuolo, 
beržo; jei mergaitę — liepos, 
pušies. Žolės ir kerpės ypatin
gu būdu skirstomos į krūveles 
— vėlgi skaičiuojant atža
gariai . P i rma — į devynias, 
paskui — į tris, po to — į du
kar t po tr is . Jos jau surišamos 
į mazgelius ir vartojamos ar
batai a r smilkymui. Smilkyti 
reikia t r i s dienas po du kar
tus: iš ryto ir vakare, saulei 
dar nepatekėjus ir jai besi
leidžiant. Taigi gydymui pasi
telkiamos visos gamtos jėgos. 
Ypatingą gydymo galią turė
davusi moteris, kuri buvo pir
moji gimusi Šeimoje, arba ta, 
kuri gimė paskutinė. Žoleles 
smilkydavo iš senos vyžos, 
įdėjus jon šukę su žarijomis. 

Sudėt inga gydymo magija 
paremta pasikartojančiais 
skaičiais trys, šeši, devyni. Jie 
sudaro paties archaiškiausio, 
siekiančio net akmens amžių, 
Mėnulio kalendoriaus pa
grindą. Tai nėra atsitiktinis 
sutapimas. Abiejų Švenčių, 
Sekminių ir Devintinių, datos 
nustatomos pagal Mėnulį, 
skaičiuojant nuo Velykų. Pa
pročių esmės nagrinėjimas 
rodo j a s esant skirtas augme
nijos suvešėjimui paskatinti ir 
gyvulių globai. Mėnulis turi 
išties didžiulę įtaką augalų ve
getacijai, apskritai visiems gy
vybiniams procesams gamtoje. 
Nuo jo fazės priklauso žemes 
syvų tekėjimas augalo skaidu
lomis, taigi ir pumpurų, žiedų, 
lapų sklaida. Kaimo pa
pročiuose kone visi darbai de
rinami su atit inkama Mėnulio 
faze — juose slypi šimtmečiais 
kaupta žemdirbiškoji patirtis 
Tad galima manyti, kad ir 
prosenoviškosios vasaros su
tiktuvių šventės data taip pat 
buvo nustatoma pagal Mėnulį. 
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AMERICAAT T # ? ^ V N B R O A I * I N C 

MAIN OFFICE 
(CLOSED ON SUNDAYS) 

4801 W. PETERSON AVE., SUTTE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

ten ir atgal į vieną puse 
$695 $415 
$750 $485 
$750 $485 
$745 $480 
$715 $425 
$620 $395 

Ryga 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St. Peterburgas $675 $405 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5316N.MLLWAUKEE 
AVE., CHICAGO, LL 60630. 

TEL. 773-467-0700. 

3000NADLWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237.4747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL .773-838-8888. 

5657S.HARLEMAVE., 
CHICAGO, IL 60714. 
TEL. 773-788-1000. 

NILES 
9509 N.MILWAUKEE 

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

ATPIGO SKRYDŽIAI 
I 

VILNIŲ 
Iš New York 

Nevuark 
Chicago 
Los Angeles 
San Francisco 

Detroit 
Orlando 
Boston 
Baltimore 
Philadelphia 

ir daugelio kitų miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 SL 

Douglaston N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS 

E-MAIL VYTTOURS@EARTHLINKNET 
WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

Netoli Kauno parduodamas 2 
ankštų medinis namas su 63 arų 
sodu-parku. Inf. skambinti: tcL 011-
370-7-790994 arba rašyti: Jūratei 
Kasperavičienei, V .Krėvės pr. 10-
21,3036 Kaunas, Lietuva 

European restaurant in 
Lemont, IL, needs a waiter/ 

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

COMMUNTTY SUPPORT SERVICES, INC. 
INDEPENDENT CONTRACTORS WANTED 

Receive up to $45,000 per year 
aa • Supported Living Companion 

Community Support Services, serving individuals with 
developmental disabilities, is seeking independent contractors 
to art as Supported Living Companions to live in a CSS owned 
home with 3 adults with disabilities. Responsibilities include: 
providing participants with a healthy and safe place to live; 
transporting them to work or training; providing recreatdonal 
outinga in the community; helping them manage their money 
and assisting them in meeting their individualized goals. 
Supported Living Companions are provided with a stipend 
($15,000 per year per participant for up to 3 participants), respite 
support and help with coordinating services for participants. 
Mušt be at least 21 years old to apply. Singlea, couples, and 
families are eligible to apply. Mandatory paid training provided. 
Background cheeks and drug screen reąuired. Some experience 
with individuals with developmental disabilities reąuired. Send 
letter of interest outlining ezperience and background or resume 
with cover letter to: Depi. SP, Community 8upport Services, 
Inc., 9021 Ogden Avenue, Brookfield, IL 60513. 

Old To wn Restaurant 
needs kitehen help 

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

Statybos, remonto 
darbams reikalingas 

pagalbinis darbininkas. 
Tel. 708-802-9197 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 V.T., 
tel. 708452-2110. 

CONDO FOR SALE 
Park Shire Estete 

2 bedrm., 2 baths, living rm. dining 
area; kitehen, basementwith a garage. 
$109,000. Call: 1-847-244-4833. 

Needed a companion for 
elderiy lady 2 or 3 days a 
week CaD 630495-4006 

after 6 pjn. Speak English. 

,,'mimimm r^sir' ss Veikia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 
pokylių salės - tinka įvairiorns progoms 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

Bortiaaecffam 
m^jw snntManan • w v T * » 

40 iki 60 svečių 

XA 

100 iki 135 svečių 

x t i o t ioo i t 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

«1 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

PERSIUNČIAME IR PRISTATOME 
SIUNTINIUS BEI 

KOMERCINIUS KROVINIUS 
{UETUVĄ, IATVMĄ, ESTUĄ, LfiNKJJĄ, RUSU*\ 
UKRAINĄ, GUDUĄ IR KARALIAUČIAUS SRITĮ 

AIR CARGO 

PERSIUNTIMAS LAIVU 

AMERIKIETIŠKO 
MAISTO KOMPLEKTAI 
P I O U S S K A M B U Č I A I | 
U E T U V Ą IR KITAS Š A U S 

45 centai už minutę skambinti { Lietuvą 
• P K U n 
B K***01* KSS— (GAUOTASTCLiOROUP/ITSTW*8 

630-2S7-6822 
2719 st 71 Street, Chicago, IL 60629 

PARDUODAMI NAUJI BUTAI IR NAMAI VILNIUJE 
1. Blokuoti namai (townhouses) 

• 1,800 kv. pėdų per du aukštus su pilnu rosiu 
• trys miegamieji, atskiras garažas (name), pirtis, aptvertas kiemelis 
• Žvėryne, netoli Vingio parko 
• $250,000 (visi jau išparduoti) 

2. Dvylikabučiai namai (hurary condos in ezclusive 12 - onit 
buildinga) 
• 3, 4 ir 5 kambarių butai nuo 900 iki 1,320 kv. pėdų ploto 
• pilnai įrengti. Visi butai su garažu, sandėliuku, „security alarm", 

,fire* ir „smoke deteetion systems", „cable TV 
• didžiausi butai per du aukštus su terasa ir sauna 
• Žvėryne, 10 minučių iki miesto centro 
• Phase I: pilnai užbaigtas; liko tik du butai 
• Phase II: dabar statomas; pabaiga 1998 metų gruodžio mėnesį 
• kaina nuo $95,000 

3. Kiti projektai: atskiri namai, blokuoti namai ir LL 
• visi projektuojami namai arti miesto centro 
• galime paaiškinti ir apie sekantiems metams projektuojamus 

namus 
• statome „custom homes" ir pastatus pagal užsakymus. 

Skambinkite: 
Š.Amerikoje - Audrius K.Vaidila, P.Eng., 

tel. (416) 762-1539 (Torontas) 
Vilniuje - Eika statybos bendrovė, Algirdo g. 8, Vilnius, Lietuva, 

teL (370 2) 652740. 

STONEHENGE OF LEMONT 
LUXURY CONDOM1NIUMS 

Within walking distance of the 
Lithuanian Centre. Walgreen. 

Jewell and shoping. 

BEAT THE PRICE 
INCREASE!!! 

2 bedroom 2 bath units starting from $122,900 
Model hrs. - Sun. 12-5 p.m. or weekdays call for appt. 

Directions: 1 block East of State Street on 127 St. 
E.T. MANSELL-CONSTRUCTION CO., INC. Tel. 630-257-3305. 

Jei norite siųsti pinigus, atsiminkite, kad 
Western Union persiųs jūsų dolerius 

iš JAV į Lietuvą saugiai ir greitai -
per kelias minutes! 

Palanga 
Panevėžys 
Pasvalys 
Plungė 
Prienai 
Radviliškis 
Raseiniai 
Rokiškis 
Šakiai 

Šalčininkai 
Šiauliai 
Šilalė 
Šilutė 
Širvintos 
Skuodas 
Švenčionėliai 
Švenčionys 
Tauragė 

Telšiai 
Trakai 
Ukmergė 
Utena 
Varėna 
Vilkaviškis 
Vilnius 
Zarasai 

Skambinti: 1-800-325-6000 

VVESTERIM M O N E Y 
U N I O N T R A N S F E R 

Thm fsstsst way to amu* money worldwld» •» 

MIKTOUUONM. 
Siunčiame automobilius ir komerci

nes siuntas į Lietuvą. Automobilių per
siuntimas nuo $1.350 priklausomai nuo 
automobilio. 
Kreiptis. 312-953-9516 arba 312-913-

06*4, fax 312-9134(71. 

G.L.Q>ality 
Parduodame automobilius, tvar

kome kėbulo ir mechaninius 
gedimus. Padedame įsigyti auto
mobili autovaržytinėse 
Reikalingi Žmonės kėbulo 

darbams. 
Kreiptis: 312-953-9516 

B S. D 
A I v I i < ) . I l I f J I 

Statome namua. atliekame įvairius 
remontus, įrengiame rūsius, statome 
bekonus, priestatus, patio. garažus, 
tvoras. Tašome ir dengame stogus. 
Turime draudimą. Reikalingi vyrai 
statybos darbams Skambinti Kazt-
miarul. tel. 708-463-12S0 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
E L E K T R O S 

[VEDIMAI—PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

AUTOMOBMJO, NAMU, SVEIKATOS. 
IR GYVYBČS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapoUs ir Orf. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)561-8664 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 

REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 
KAIP 15 METU PATIRTIS* 

Tel . 708-458-6033 
arba 847-361-3015 

JKS CONSTBUCTrON 
"Shingte" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. R Jankauskas, 

tel. 708-728-0208 
STASYS CONSIRUCriON 

Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sksngs', 

"somts", 'decks*. "gutters', plokšti 
ir "shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudmų. 
, SBenetb, teL 830-241-191Z, 

JUSTICE,IL 
6FLATFORSALE 

Maintenance free. Updated, clcan, 
original owners. Sehous Buyers only. 

TeL 708-857-7598. 

AMBCR CONSTOUCOON CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

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

Stambinti Sigitui:' 
TeL: 773-767-1629 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 
Pradžiai $7 į vai. 

Pageidautina turėti savo 
transportą. 

TeL 708-423-9162. 

RTVERD ALE AUTOMOTTVE 
tUatsk p—Taea\ «ui«H»tuot) arba 

pigiai nupirkti automobilį mūsų aiUteleje 
arba amo-varžytinėse Padėsime persiusti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas 

T^-ĮMjOliSM-Ji---— 
MOVIMO 

Ilgametis profesionalus kraustymas 
prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 925-4331 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A ATSTOVYBĖ 

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

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tai. 773-738-7900 

CREIT PARDUODA 

ŠsrS 
J ^ REALT0RS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7160 

RIMAS LSTANKDS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

GnMK KMIECIK REALTORS 

3 7922 S.PutasU Rd 
, 4365 S.Archw Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

9538®; 
REALMART U, Ine 
6602 S. PuUski Rd. 
dikago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Bu*-773-58M100 
F*x. 773-5SS-399? 

312-306-0307 

Qr*JuQ$_ Accent 
—sr~r»cl. Homefinders 
9201 S. Cicero 
O * Lawn. Ilknots 60453 
Bushara (708) 423-9111 
V d n M r i (706) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Ptgu (312) 707-6120 
R M . 708-423-0443 • Amiš% 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
miasta ir pnemte*6uosa 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 S. Pulaski Rd. 
Tel. (773) 581-4111 

_ 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314W.63St. 

Tėl. 773-776-8998 

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

Tel. 773-581-8S00 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Veshiviruai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BUCE 

KAVINĖ 
350 N . Clark, Chicago, II60610 

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Saviitgjli uždaryta 

http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://dikago.IL


VAIKO SKAUSMAS, AŠAROS IR 
DOLERIS 

Jonukas žiūri pro langą. 
Kieme žaidžia vaikai. Jie 
krykštauja, laksto, mėto svie
dinį. O kaip jis norėtų kartu 
su jais bėgti, šūkauti, 
džiaugtis vaikyste! Bet... Jo
nukas nepaeina, jis, nors jau 
penkerių metukų, tik rėplioja. 
Ir jis niekada negalė vaikš
čioti, negalės žaisti su savo 
amžiaus draugais. Kiemo vai
kai, kai pamato, juokiasi iš jo 
— jis kitoks nei kiti. Jonukas 
gamtos nuskriaustas, negali 
atsistoti, jo kojos susuktos, o 
maža širdelė nesupranta, 
kodėl jis kitoks. Bet tai prieš 
penkerius metus. Jis atsime
na, kai mama nuvežė į Vilnių, 
daktarai žiūrėjo, tarėsi, pas
kui jis su mama važiavo į 
Ameriką. Amerikoje jį tempė, 
pjaustė, gipsavo. Po septynių 
mėnesių gydymo Jonukas grį
žo Lietuvon. Ir koks džiaugs
mas, kai Jonukas, išlipęs iš 
lėktuvo, į belaukiančio tėvo 
glėbį nubėgo pats. O jei 
nuvažiuotumėte ir aplanky
tumėte šiandien Jonuką Lie
tuvoje, jis yra savo kiemo 
vaikų būrio vadas, jis žaidžia 
taip, kaip ir kiti, o praeities 
skausmo ir negalios turbūt 
net ir neatsimena. 

Janina, 14 metų mergaitė, 
graži, gudri, bet gamtos nusk
riausta: stuburas sulinkęs, su
sisukęs, kaip riestainis, jau 
spaudžia plaučius, o ir vienos 
rankos pirštai ne visada jos 
klauso. Lietuvoje Janina gyve
na pas močiutę kaime. Mama 
su broliu gyvena didmiestyje. 
Mieste iš Janinos visi vaikai 
juokėsi, o kaime priprato prie 
jos ir kaimo mokykloje niekas 
iš jos nesityčioja. Mokytoja at
sitiktinai sužinojo apie „Lie
tuvos Vaikų vilties" komiteto 
darbus. Pasitarusi su apylin
kės gydytoja, nuvežė Janiną į 
Vilnių. Po to vyko kelionė 
Amerikon. Ilgas gydymas 
Shriner's ligoninėje. Po pusės 
metų grįžo Janina Lietuvon. 
Grįžo aukšta, tiesi kaip styga, 
o rankų pirštai, kaip pia
nistės. Kaimo ir apylinkės 
žmonės ėjo žiūrėti iš Ameri
kos grįžusio stebuklo. 

Tai du pavyzdžiai, kuriems 
padėjo sietuvos Vaikų vil
ties" komitetas. Tokių vaikų, 
tokių pavyzdžių jau yra dau
giau kaip šimtas. 

„Lietuvos Vaikų vilties" ko
mitetas, įsteigtas 1991 m. sau
sio mėn. Čikagoje, turi sky
rius Los Angeles ir St. Peters-
burge (anksčiau, iki užsi
darant ligoninei — San Fra-
cisco) šiandien turi du tiks
lus: vienas, kaip ir pradžioje, 
atvežti Amerikon vaikus gy
dymui, kurį galima gauti 
nemokamai ir kurio dar nėra 
Lietuvoje; antra — padėti Lie
tuvos daktarams ir instituci
joms pasiekti tokio pat aukšto 
medicininio standarto gydy
mui, kuris yra galimas Va
karų pasaulyje. Siekiant pir
mo tikslo, atvežami vaikai į 
Ameriką su ortopedinėmis, 
stuburo ir nudegimo proble
momis, kai ligos stovis yra la
bai sudėtingas ir kuriems 
padėti dar yra mažai vilties 
Lietuvoje. Siekiant antro tiks
lo, padėta įrengti dvi moder
nios operacinės Vilniaus uni
versitetinėje ligoninėje, suor
ganizuotos ir apmokėtos aš
tuonios medicininio personalo 
mokomosios daktarų ir medi
cinos seselių kelionės Lietu
von, atvežti į Ameriką prakti
kai jau keturi daktarai, o 
penktas atvyksta rugsėjo mė
nesį. Kitą savaitę atvažiuoja 
trys gailestingosios seserys, 
kurios atliks praktiką Shri
ner's ligoninėje. 

Nors atvežtų vaikų gydymas 
Amerikoje nieko nekainuoja, 
tačiau išlaidų yra nemažai. 
Reikia apmokėti kelionės iš
laidas ir pragyenimą tarp li

goninės ir atvažiavimo — iš
važiavo vaikams bei juos at
lydėjusiam vienam iš tėvų. 
Reikia surasti lėšas užmokėti 
už daktarų keliones Lietu
von. Daktarai ir kitas medi
cininis personalas, kuris va
žiuoja į Lietuvą, aukoja savo 
laiką — tai jų atostogos, dau
gumas jų nelietuviai. Tik pora 
lietuvių daktarų per tas ke
liones važiavo, išskyrus dr. A. 
Čepulį, kuris, kaip ir kiti 
amerikiečiai daktarai, keli 
metai iš eilės važiuoja ir au
koja savo laiką bei suge
bėjimus Lietuvos vaikų gero
vei. 

Operacinių įrengimai, kurie 
nusiųsti Lietuvon, gauti iš 
įvairių dirbtuvių ir daugumas 
jų nieko nekainavo. Tam daug 
pasidarbavo komiteto narė 
Dana Kaunienė. Lietuvos 
daktarų keliones Amerikon 
paprastai apmoka Soros fon
das, o kitas jų išlaidas paden
gia Lietuvių fondas. 

L W komitetas nuolatiniai 
gauna aukų iš gerų Amerikos 
lietuvių. Metų bėgyje komite
tas rengia tris vajus lėšom su
telkti, tai kalėdinis vajus, 
šampano vakaras pradžioje 
gruodžio mėn., kurį rengia 
komiteto pirmininkė Gražina 
Liautaud, ir dabar vykstantis 
Motinos dienos vajus. Vyks
tant vajams, kiekvieną dieną 
laiškų krūvelė ateina su auko
mis. Vokus reikia atidaryti, 
surašyti, suskaičiuoti, padė
kas ir pakvitavimus parašyti, 
pinigus į banką nunešti ir t.t. 
Visus tuos darbus labai 
kruopščiai atlieka komiteto 
kasininkas Antanas Vala
vičius. Aukos įvairios, didelės 
ir mažos, bet visos labai reika
lingos. Vieną dieną, atida-
rinėjant vokelius, Antanas 
Valavičius rodo čekį ir sako, 
žiūrėk! Žiūriu, skaičiuoju nu
lius ir netikiu — nulių lyg ir 
per daug — tai penki 
tūkstančiai! Tą didelę auką 
atsiuntė Danielius ir Vidą 
Marks. Malonu matyti, kad ir 
jaunoji karta jungiasi į auko
tojų eiles, jungiasi su didele, 
nekasdienine auka. Komitetas 
planuoja tą auką panaudoti 
nupirkti Vilniaus operacinei 
gipsui pjauti peilį. Dr. A. 

. Čepulis nuvežė praeitais me
tais jiems tokį peilį, bet tik 
vieną, o reikia dar antro. Da
bar, nuimant gipsą, dažnai 
reikia naudoti kūjį. 

Šiuo metu Čikagoje gydomi 
penki vaikai. Vienas, Darius, 
kuris greitai išvažiuos. Jam 
sutvarkyta labai sunkiai su
linkusi nugara. Antra, Judita 
— „seniausia" Vaikų vilties 
gyventoja Čikagoje. Jai tik 
septyneri metai — padarytos 
5 operacijos — kojų, klubo ir 
abiejų rankų. Trečioji Agnė — 
devynerių metų mergaitė, 
kuri atvažiavo, vaikščiodama 
atsitūpusi — negalėjo ištiesti 
kojų. Jai padaryta pirmoji 
sudėtinga operacija — ištie
sintos kojos. J i dabar šešias 
savaites guli nuo pusiaujo iki 
pirštų galų sugipsuota. Jos 
dar laukia daugiau operacijų 
— burnos ir gomurio, kurio ji 
neturi. Agnė dabar jau antra 
savaitė guli ligoninėje po tem
pimo ir labai sudėtingos nuga
ros operacijos, ir atrodo, kad 
netrukus grįš „Seklyčion" to
limesniam gijimui. Eglė, iš
buvusi ligoninėje kelias die
nas — jai buvo uždėtas spe
cialus kaulo tempimo apara
tas, jos vienas šlaunikaulis 6 
cm. trumpesnis, kiekvieną 
dieną keturis kartus suka spe
cialius sraigtus — tempia 
kaulą. 

Iki š.m. lapkričio galo turi 
atvažiuoti dar aštuoni vaikai 
— jie jau yra priimti, jiems 
paskirtos operacijos datos, o 
dar penkių vaikų prašymai ir 
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„Lietuvos Našlaičių globos" komiteto narių būrelis su Lietuvos prezidento žmona Alma Adamkiene. Sėdi (iš 
kaires): Birutė Jasaitienė, A. Adamkienė, Aldona Šmulkštienė; stovi: Regina Smolinskienė, Irena Kairytė, Regi
na Jautokaitė, Dana Bazienė, Albinas Smolinskas, Nijolė Maskaliūniene. 

anketos yra paduotos ligo
ninėje ir laukia priėmimo ei
gos. 

Vaikai, atvažiavę gydytis, 
išbūna nuo trijų mėnesių iki 
pusantrų metų, žiūrint, kas 
jiems yra daroma. Visam šiam 
projektui įvykdyti reikia ne 
tik pinigų, bet ir žmonių. L W 
komitetas turi nemažai sava
norių, kurie vežioja vaikus ir 
kitaip, reikalui esant, padeda. 
Be tų pasišventusių žmonių 
šis darbas nebūtų įmanomas. 
Pradėkime nuo pradžių: kiek
vieną atvažiuojantį pasitinka 
ir grįžtantį į oro uostą nuveža 
Antanas Jarūnas, tai yra jo 
„darbas", jo „pareiga", ir jis tai 
nepaprastai su dideliu at
sidėjimu ir su turimu patyri
mu atlieka. Beveik kiekvienos 
operacijos metu Marija Kriau
čiūnienė būna ligoninėje nuo 
ankstaus ryto iki vėlaus vaka
ro, ir vakare, prieš operaciją, 
ir kitą dieną, po operacijos. J i 
su dideliu pasišventimu būna 
su mama ar tėvu operacijos 
metu, o tai užtrunka daž
niausiai visą dieną, ji būna 
prieš operaciją, paruošiant pa
cientą ir po operacijos ver
tėjauja, ramina. Jei nebūtų 
Marijos Kriaučiūnienės, neži
nau, kaip reiktų išsiversti op
eracijų metu. O operacijų pa
sitaiko kartais net dvi per sa
vaitę. Toliau yra dar visa eilė 
pasišventusių, nepavargstan
čių savanorių, kurie vežioja 
vaikus į ligonines tyrimams ir 
visur padeda, kur reikia. Tie 
nepamainomi žmonės yra: 

Marija Brusokienė, Romas 
Burneikis, Vytautas Dijokas, 
Irena Garunkštienė, Dana 
Gierštikienė, Janina Jara-
šienė, Antanas Jarūnas, dr. 
Aldona Juozevičienė, Irena 
Kairytė, Genovaitė Kiudulie-
nė, Marija Kriaučiūnienė, 
Elena ir Kazys Majauskai, 
Genovaitė Maldėnienė, Judita 
Mauersberger, Ona ir Kęstu
tis Paulikai, Raimundas Rim
kus, Regina Smolinskienė, 
Vytas Stanevičius, Antanas 

ir Viktorija Valavičiai, Kazimie
ras Kuniutis. 

Tai yra žmonės, kurie auko
ja savo laiką, savo suge
bėjimus, pinigus ir viską, kad 
tik galėtų mažiems ligoniu-
kams padėti. Jie „Lietuvos 
Vaikų vilties" komiteto at
vežtus vaikus vežioja į įvai
rias ligonines tyrimams, gydy
mui. Jie tuos vaikus lanko per 
operacijas, po operacijų. Jie 
guodžia mamas, tėvus, glo
bėjus sunkiomis gydymo va
landomis. Jie atvažiuoja į 
„Seklyčią", kur vaikai gyvena, 
juos aplanko, apdovanoja, ap-
rodo Čikagą ir jos apylinkes. 
Tai žmonės, kurie yra pa
sišventę, kurie supranta li
gonį, nuskriaustą vaiką ir jam 
visokiais būdais padeda. Be 
šių žmonių „Lietuvos Vaikų 
vilties" komiteto darbas ir pa
galba Lietuvos invalidui, ser
gančiam vaikui, būtų nega
limi. 

Amerikos lietuviai yra labai 
dosnūs, aukoja, duoda ir pa
deda, ypač ten, kur eina kalba 
apie pagalbą Lietuvai ir jos 
žmogui. Amerikos lietuviai 
davė Lietuvai prezidentą, 
Amerikos lietuviai profesio
nalai važiuoja Lietuvon trum
pesniam, ilgesniam ar visam 
laikui ten dirbti — padėti. Re
tai rasime šeimą Amerikoje, 
kuri neturėtų Lietuvoje gimi
nių ir nesiųstų jiems nesu-

. skaičiuojamus siuntinius ir 
kitokią paramą. Būtų įdomu 
suskaičiuoti, bet tai yra 
neįmanoma, kiek, matuojant 
doleriais, nuplaukė pagalbos 
iš Amerikos lietuvių į Lie
tuvą. 

„Lietuvos Vaikų vilties" 
atvežtas gydytis kiekvienas 
vaikas, nors gydymas gauna
mas veltui, bet jei reikėtų už 
jį mokėti, kainuotų nuo pusės 
iki daugiau kaip milijono do
lerių — priklausomai, koks 
sudėtingas gydymas ir kiek 
daroma operacijų. O juk jau 
buvo atvežta per 100 vaikų! 
Kaip galima įvertinti mokslą 

ir suteiktas žinias Lietuvos 
daktarams, nuvažiavusių jau 
aštuonis kartus Lietuvon pa
saulio garso specialistų? 
Atvežti keturi daktarai, o 
penktas ir trys gailestingosios 
seserys pakeliui specializavi-
muisi Shriner's ir kitose mo
komose Čikagos ligoninėse. 
Kaip įvertinti gautus įvairius 
reikmenis ir instrumentus 
dviejų ortopedinių operacinių 
įrengimui Vilniaus universi
tetinėje ligoninėje? Tai tik 
vieno komiteto — „Lietuvos 
Vaikų vilties" — pagalba, dar
bai ir aukos. O kiek dirba ir 
aukoja kiti komitetai ir 
grupės? Sunku suskaičiuoti ir 
net įsivaizduoti. „Lietuvos 
Vaikų vilties" komitetas ir jo 
pirmininkė Gražina Liautaud 
dėkoja visiems, kurie aukoja 
ir padeda padėti Lietuvos in
validui vaikui. Tikėkimės, 
kad ir Lietuvos lietuviai įver
tins Amerikos lietuvių pastan
gas jiems padėti. Aišku, tik 
tiek, kad tie žmonės, tie vai
kai, kurių gyvenimą paliečia 
ir pagerina „Lietuvos Vaikų 
vilties" komiteto pagalba, tik
rai bus dėkingi mums — Ame
rikos lietuviams! 

Birutė Jasaitienė 

• Nemunaitis. Balandžio 
13 d. po sumos Nemunaičio 
klebonijoje įvyko parapijos 
Pastoracinės tarybos šeimos 
sekcijos steigiamasis susirin
kimas. Šeimos sekcijos vadove 
išrinkta Antanina Naudžiū
nienė. Parapijos klebonas V. 
Rudzinskas supažindino su 
sekcijos veiklos programa. Na
riai įsipareigojo globoti aso
cialias parapijos šeimas, rū
pintis, kad kuo daugiau šeimų 
įsitrauktų į bažnytinį gyve
nimą ir priimtų reikalingus 
sakramentus. Nemunaičio 
pastoracinėje taryboje jau vei
kia šeimos, jaunimo giedojimo, 
Caritas, ekonominių reikalų, 
liturgijos, evangelizacijos, 
spaudos ir kultūrinių renginių 
sekcijos. 

KUN. ANTANO SAULAIČIO, S J. PAGERBIMAS - IŠLEISTUVĖS 
įvyks 1998 m. birželio 21 d., sekmadienį Jaunimo centre. 

11:30 v.r. Mišios (Jaunimo centro sodelyje; lyjant koplyčioje) 
1:00 v.p.p. programa - pietūs (Jaunimo centro didž. salėje) 

Bilietų kaina: $20 suaugusiems, $10 studentams ir vaikams nuo 8 m. 
Dėl rezervacijų skambinti Grasildai Reinytei, teL 708-352-3405 (10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro). 
Čekius rašyti J e su i t F a t h e r s ir siųsti nurodytu adresu. Kad bilietus gautume iš anksto, 

prašome pridėti sau adresuotą voką su ženklu (self-addressed stamped envelope). Vietos bus 
rezervuojamos užsimokėjus. 

Prašome grąžinti šią atkarpą su mokesčiu iki birželio 12 d. šiuo adresu: 
J e su i t F a t h e r s • Kun. Antano Saulaičio, S.J. pagerbimas 

2345 W. 56th 8t reet 
Chicago, IL Q0636 

Vardas 
Adresas 

tel 
Dalyvausime 

suaugusieji ($20); vaikai/studentai ($10); vaikai mažiau kaip 8 m. (veltui) 
Siunčiu už bilietus gumą: $ 

A.tA. 
ALFONSAS BACEVIČIUS, 

ilgametis mūsų klubo valdybos narys, mirė 1998 
m. gegužės mėn. 28 d. 

Visiems giminaičiams ir artimiesiems reiškia
m e Širdingiausią užuojautą ir drauge liūdime. 

Daytona Beach Lietuvių klubas 

A-tA. 
JUOZUI GAILEVIČIUI 

mirus , giliai užjaučiame žmoną ELENĄ, dukrą 
VIRGINIJĄ, sūnų JUOZĄ GAILĄ ir jų šeimas. 

Krikšto duktė Danutė Šilbajorienė 
su šeima 

A.tA. 
DALYTEI MAURUKBENEI 

iškeliavus į Amžinybę, jos vyrą JONĄ, vaikus 
DAINĄ, RIMĄ ir AIDĄ ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Algis ir Roma Čepuliai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tūri laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

4330 So. California 4605 So. Hermitage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGOAND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CMCACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
WESTCHESTER, 10501 VV. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652 5245 

M A R I A U S B U I V Y D O L A I D O T U V I Ų PASLAUGOS 

OjUCtltluOlMl M W l pefteėHfTHJ oertaiduojant Lietuvoje. 
Tai. 630-243-0003 (palikite žinutę), P.6. Box 27. Lemont. IL 60439 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

S m u i k i n i n k a s P r a n a s 
Mat iukas mirė š.m. birželio 3 
d., Adelaide, Australijoje. 

Dr. Kastyt i s J u č a s , lietu
vis odos ligų specialistas, Ev-
ergreen Park priemiesčio me
ro Waco pastangomis, pa
kviestas dalyvauti televizijos 
laidose šeštadienį, birželio 6, 
ir sekmadienį, birželio 7 d., 5 
vai. popiet, 43 TV kanalas 
(Cable). Jis kalbės apie 
plaukų įsodinimą, odos vėžį ir 
kitas panašias, šiais laikais 
žmones varginančias, proble
mas, pailiustruodama savo 
paskaitą skaidrėmis. Turintie
ji Cable TV, kviečiami pasik
lausyti ir pasižiūrėti. Dr. Ju
čas televizijoje pasirodęs jau 
šešis kartus. 

V y r e s n i ų j ų l i e tuv ių c e n 
tre, „Seklyčioje", birželio 10 
d., trečiadienį, 2 vai. popiet, 
bus paminėtas Tragiškasis 
birželis — trėmimai į Sibirą. 
Vaizdajuostėje, kurią parūpi
no Algirdas Čepėnas maty
sime, kaip Lietuvoje Tautinio 
atgimimo dvasia sukėlė meilės 
ir ilgesio bei rūpesčio mintį 
vykti į Sibirą, surasti tėvų ir 
giminių kapus, juos sutvarky
ti. Atskiri miestai, vadovau
jant Artūrui Sadeckui, sudarė 
63 moksleivių grupę, kuri šį 
sumanymą puikiai įvykdė ir 
padarė šį filmą, pasilikdami 
gyvi liudininkai istorijos pus
lapiuose. Bus ir bendri pietūs. 
Atvykite! 

BALFo nar ių susirinki* 
m a s š a u k i a m a s birželio 28 
d., sekmadienį, 11:30 vai. r., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. Washte-
naw Ave, Chicago, IL. Daly
vaus Centro valdybos pirmi
ninkė Maria Rudienė. Visi 
laukiami ir kviečiami dalyvau
ti, nes daug dar šelptinų 
žmonių yra, daug dar vargo 
neišvaryta iš mūsų tautiečių 
namų. 

J e i g u nori te t ė te i sute ik
ti m a l o n u m ą Tėvo dienos 
proga, nusiveskite į Pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
teto ruošiamus pietus birželio 
21 d., 12 vai. Yra tik vienas 
perspėjimas: nesiveskite tėtės, 
jeigu neužsisakysite iš anksto 
vietos, skambinkite: 708-448-
7436 arba 630-985-7216. 

Kun. Antanas Saula i t i s , 
SJ, plačią veiklos vagą varęs 
mūsų tarpe, išvyksta gyventi 
Lietuvon. Jam išleistuvės 
ruošiamos birželio 21 d. jauni
mo centre. Dalyvaukime! 

A m e r i k o s Lietuvių pens i 
n i n k ų sąjunga Čikagoje ruo
šia 25 metų veiklai paminėti 
gegužinę rugpjūčio 16 d. Vy
tauto Didžiojo šaulių namuo
se, Čikagoje. 

LIETUVIAI 
EVANGELIKAI 

PRSIMINĖ 
MIRUSIUOSIUS 

Čikagos ir jos apylinkių lie
tuviai, su visais kitais šalies 
gyventojais, prisimindami 
įvairiuose karuose žuvusius 
karius, o taip pat ir mirusius 
savo artimuosius, suvažiavo ir 
šių metų taip vadinamą Kapų 
puošimo dieną į kapines, ne 
tik papuošti saviškių kapus, 
bet ir religiniam susikaupi
mui. 

Čikagos evangelikų tikybos 
lietuviai, evangelikų-liuteronų 
lietuviškos Ziono parapijos na
riai, laidodavo šio šimtmečio 
pradžioje, o gal jau ir anks
čiau, savo artimuosius dau
giausia šiaurinėje miesto da
lyje esančiose Concordia ka
pinėse, o kiek vėliau jau ir 
pietinėje miesto dalyje esan
čiose lietuvių Tautinėse ka
pinėse. Po Antrojo pasaulinio 
karo atvykusieji pradėjo laido
ti saviškius ne tik lietuvių 
Tautinėse, bet ir netoliese 
esančios Betanijos, o kai kurie 
ir katalikiškose Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, kadangi lie
tuvių dauguma šiandien gyve
na pietinėse miesto apy
linkėse. Kapų puošimo dieną 
evangelikų tikybos lietuviai 
pasirinko religiniam susikau
pimui lietuvių Tautines ir Be
tanijos kapines. Čia jie ir šiais 
metais, lankydami saviškių 
kapus, turėjo progos susikaup
ti ir apmąstyti likusias į am
žinybę slenkančias savo gyve
nimo dienas. 

Susikaupimo valandėlei lie
tuvių Tautinėse kapinėse bu
vo vėl pasirinkta graži po 
aukštais medžiais esanti vie
ta, kurioje jau ilsisi daugeliui 
čikagiečių žinomas vysk. An-
sas Trakis ir jo žmona dr. 
Adelė Trakienė, kur stovi gra
žūs paminklai žinomam lietu
vių kompozitoriui Vladui Ja-
kubėnui, Algimantui Kiemai
čiui, Kasiulių šeimai ir ki
tiems. Čia susirinkusieji bend
romis liaudies giesmėmis pri
siminė anuos pulkus, giedan
čius psalmes Atpirkėjo garbei 
ir aną amžinąją nakties neži
nančią šviesą, kurią anksčiau 
apgiedodavo ir jau mirusieji. 
Vysk. Hansas Dumpys, „Tė
viškės" parapijos klebonas, sa
vo prakalboje palygino mūsų 
žemiškąją tėviškę su amžinąja 
tėviške, kurios žmogus ilgisi 
per visą savo gyvenimą. 

Po šio susikaupimo aplan
kius pažįstamų kapus, dauge
lis vyko į netoliese esančias 
Betanijos kapines, kuriose 
amžiną poilsį rado daugeliui 
pažįstamas lic. kun. Pauperas, 
ilgametis Ziono ev. liut. para
pijos klebonas, ir daugelis jo 
parapijiečių. Diena buvo sau

lėta ir šilta, Betanijos kapinių 
koplyčia savo vėsumu teikė 
susirinkusiesiems tikrą atgai
vą. Ziono ev. liut. parapijos 
klebonas Jonas Juozupaitis 
pravedė religines apeigas net 
trimis kalbomis: anglų, lietu
vių ir vokiečių, nes dabartinė 
parapija yra trikalbė, kurioje 
kun. Jonas Juozupaitis kas 
sekmadienį laiko pamaldas 
kiekvienos tautybės nariams 
jų gimtąja kalba. Tad ir gies
mės buvo giedamos visomis 
trejomis kalbomis. 

Vysk. Hansas Dumpys, išei
vijos lietuvių evangelikų-liu
teronų bažnyčios vadovas, kal
bėdamas čia anglų ir lietuvių 
kalbomis, mūsų gyvenimą šio
je žemėje prilygino palapinei, 
kuri tik laikinai pastatoma, 
nes nepaisant koks sėkmingas 
šiame pasaulyje būtų žmogaus 
gyvenimas, jis esąs tik laiki
nas. 

Panašiai lietuvių kalba kal
bėjo ir kun. Jonas Juozupaitis. 
prisimindamas mirusiuosius, 
kurie po visų gyvenimo vargų 
dabar ilsisi kapuose. Tad ir 
mes turime būti pasiruošę iš
keliavimo valandai. 

Dar po keletos bendrai su
giedotų giesmių, dvasininkai 
perskaitė jų parapijų miru
siųjų pavardes. Iš šių praneši
mų pasirodė, kad praėjusiais 
metais iš „Tėviškės" parapijos 
buvo palaidoti 7 asmenys, o iš 
Ziono parapijos 11 asmenų. 

Po šio religinio pobūdžio su
sikaupimo koplyčioje, šie dva
sininkai buvo paskirai pak
viesti pašventinti kai kuriuos 
naujai pastatytus paminklus. 
Tuo pasibaigė šių metų ir 
evangelikų tikybos lietuvių 
bendras mirusiųjų prisimini
mas. 

Valteris Bendikas 

ALMOS FONDAS 

Šią savaitę savo aukomis 
Almos fondą padidino: 

Stasė ir Vytautas 
Mažeikai, Colbert, GA, paau
koję 400 dol, Česlovą 
Bačinskienė, Bur Ridge, IL, 
solistei Praurimei Ragienei 
atsisakius honoraro už giedo
jimą šv. Mišių metu, paaukojo 
100 dol.; taip pat 100 dol. au
kojo kun. Vytas Memenąs, 
Frankfort, IL, Šv. Antano pa
rapijos klebonas. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu aukotojams 
dėkojame. 

Aukos nurašomos nuo mo
kesčių, Tax.I.D. 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siųsti 
2711 West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

Birutė Jasa i t ienė 

Zenonas Petkus, Park 
Ridge. IL, atnaujindamas 
JDraugo" prenumeratą, at
siuntė 105 dol. auką. Esame 
dėkingi už lietuviškos spaudos 
įvertinimą ir paramą. 

DRAUGO FONDAS 
4845 W. 63rd Sfreof 
Chlcmgo, IL 508M8 
Tml. 773-585-9000 

Konstancija Gudaitienė. 

PIRMIEJI PALIKIMAI DRAUGO FONDUI 

Poezijos dienų" Čikagoje metu Am geguzfn 22 d Jaunimo centre U kaires RpĮjįn.i N>mi<ien(\ .JAV I.B Kramto 
vaMvho* pirm . poetą* Bernarda* Brazdžionis. Kultom* tarybos pirm Marija R*»n>.rn<- ..Dr-uigo* r>f!aktor<- l)n-
r.ute Bindokiene. Socialiniu reikalų tarybos pirm Birute Jasaitiene 

N-i-itr Zijrmo Deiručio 

Pomirtiniai testamentiniai 
palikimai yra labai svarbus 
šaltinis, auginant milijoninį 
Draugo fondą. Kiekvieno va
jaus laiškuose „Draugo" skai
tytojai prašomi skirti paliki
mų dalį Draugo fondui, suda
rant testamentus. Testamentų 
sudarymas JAV yra būtinybė, 
ypač vienišiems bei vyresnio 
amžiaus žmonėms. Kad iš
vengtų testamentų sudarymo 
išlaidų, Draugo fondas turi ad
vokato Vytenio Lietuvninko 
sutikimą nemokamai surašyti 
testamentą visiems, kurie tes
tamente skirs 1,000 dol., ar 
daugiau Draugo fondui. Jo 
adresas yra 4536 West 63rd 
St., Chicago. IL 60629. Tel. 
(773) 284-0100. 

Neseniai per adv. V. Lietuv
ninką buvo gautas a.a. Kons
tancijos Gudaitienės 11,000 
dolerių palikimas „Draugui" 
per Draugo fondą, velionę pa
darant Draugo fondo aukš
čiausio laipsnio garbės na
re. Ji neturėjo giminių ir jos 
palikimą tvarkė adv. V. Lie
tuvninkas. 

Šių metų gegužės 8 d. buvo 
gautas advokatų Farina ir Re-
damak pranešimas, kad a.a. 
Stella, Stasė Kasnickas, 
New Buffalo. MI, Draugo fon
dui paliko 7.083.50 dolerių, 
kurie bus išmokėti artimu me
tu, velionę padarant Draugo 
fondo pirmojo laipsnio gar
bės nare. 

Tai pirmosios pomirtinių tes
tamentinių palikimų .kregž
dės", kurių pagalba Draugo 
fondas pamažu artėja prie mi
lijoninio pagrindinio kapitalo. 

Paskutiniais metais Lietu
vių fondo milijonų augimas 
buvo daugiausia pasiektas pa
likimų lėšomis. Kaip būtų ge
ra, kad tuo pavyzdžiu pasektų 
ir Draugo fondo nariai, kad 
DF greičiau pasiektų mili
joninį kapitalą. 

PAVASARIO VAJAUS 
ĮNAŠAI 

Su 11,000 dolerių: 
A a Konstancija Gudaitienė, 

aukščiausiojo laipsnio gar
bės narė, per adv. Vytenį Lie
tuvninką, Chicago, IL. 

Su 7,000 dolerių: 
A.a. Stasė Kasnickas, iš viso 

7,200 dol.. pirmojo laipsnio 
garbės narė, per įgaliotinį 
Feliksą Daukų, Harbert. MI. 

Su 400 dolerių: 
Antanas ir Ona Juodvalkiai, 

garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Burbank, IL. 

Su 250 dolerių: 
Donatas Januta, iš viso 650 

dol., Oakland, CA. 
Su 100 dolerių: 
Dr. Petras Jokubka, garbes 

narys, iš viso 1,400 dol., Chi
cago, IL. 

Antanas Januškis, iš viso 
300 dol., Livonia, MI. 

Su 50 dolerių: 
Evelyn Oželis, Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždin inkas 

Ona Strimaitienė, Put-
nam, CT, su prenumeratos 
mokesčiu, JDraugo" dienraš
čiui atsiuntė 105 dol. auką, 
Esame nuoširdžiai dėkingi. 

SKELBIMAS 
• Gal iu padėt i l e g a l i a i 

gauti „SOC. S E C U R m r kor
telę, vairavimo leidimą (dri-
ver's l icense) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, tel . 1-708-
246-8241. 

(sk.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės b a l a n d ž i o 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės ii kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. E d . Š u m a n a s , S701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutua l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Automobilio, n a m u ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk„ 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

(sk.) 
• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 

p a m i n k l ą aplankykite S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
U l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 

jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Priei pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Litija ir 
Vilimas Nelsonai . TeL 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
S-Archer Ave., Chicago, TL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Vigų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
• Tik 46 centai už minu

tę, skambinant į Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556. 

(sk.) 
• Naudingi patarimai ir 

konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 
Zilevičienė, Klinikų g. 11-12, 
2055 Vilnius, Lietuva. T e l . 
370-2-748056 , f a x : 370-2-
261165. 

(sk.) 
• Per Baltia Ezpreas siun

tiniai į Lietuvą pasieks jūsų 
artimuosius greitai ir nebran
giai. Siuntiniai lėktuvu išsiun
čiami kiekvieną trečiadieni , 
laivo siuntos kas antrą savaite. 
Skambinkite nemokamai 1-
800-SPARNAI (1-800-772-
7624). Pristatykite siuntinius 
8327 S. Pu lask i Rd. , Chi
cago, TL 60652. 

(sk.) 
• Už a.a. Stefanąją Parei-

gienę Rimkutę, jos trejų metų 
mirties sukaktyje, šv. Mišios 
bus atnašaujamos Tėvų Mari
jonų koplyčioje biržel io 10 d. 
7 vai. ryto. Kviečiame gimines 
ir draugus dalyvauti mišiose ir 
pasimelsti už a.a. Stefaniją. 
Šeima. 

(sk.) 
• Veronika ir Paulionis, 

Sun City West, AZ, J o n a s ir 
Birutė Kasperavičiai, Seven 
Hills, OH, Gražina Kenter, 

Danburty, CT, A l d o a a Ka-
mantienė, Downers Grove, IL 
visi šie žmonės remia našlaičius 
Lietuvoje. Pratęsdami p***"^ 
kitiems metams kiekvienai 
atsiuntė po $150. Dėkojamai 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komite tas , 2711 W. 71 Sfc, 
Chicago JL 60829. 

(sk.) 
• A J L Kasio Linkaos svie-

sų atminimą pagerbdami, arti' 
mieji, draugai ir pažįstami 
aukojo Lietuvos vaikams -
našlaičiams. Aukotojai: d r . 
Just inas Dėdinas, Kasė Ku-
r a i t y t ė , B i r u t ė i r J u l i u s 
L i n t a k a i , O n a P a u t i e n ė , 
I r e n a ir V i n c a s T i k n i a i , 
J u z ė ir J o n a s Žebrauskai , 
M ė t a L i n k u v i e n ė . I i v iso 
Lietuvos vaikams suaukota 
$200. Lietuvos vaikų ir komite
to vardu reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! . L i e t u v o s 
N a i l a i č i ų g l o b o s " k o m i -

tetas, 2711W. 71SL, Chicago 
D,60629. 

( sk ) 

• Čikagos l i e t u v i ų kul
tūros k lubas „Baltija" ma
loniai kviečia į populiariausią 
vasaros švente - J o n i n e s . 
Birželio 21 d., nuo 12 iki ... 
Meninius kolektyvus ir pavie
nius menininkus kviečiame 
dalyvauti programoje ir mu
gėje. Informarija: tel. 847-342-
1512. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČMAS 
6ia6 SSMBĮI ML, Ofesją n. teta 

T - I T [Pi I I I i iriliilinaiiiils) I I ) 
TeL 773-562-4500 

143SS.BdlKd,Lod90(tlL60Ml 
TcL70S301-«S6t 

Valandos pagal susitarimą 

Civilinės ir kriminalinės bylos 
6M78JLedaieAi 

Chicago, DL. 
TeL 778-776-8700 

TollfreeSėhr. 
Daibo vai. nuo 9 T J . iki 7 Y.V. 

flatrari 9 TJ. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis] 

4686W.88tkl 
Chicago, IL 60839 

(Skaraai gatves nuo „Draugo j 
TaL 77S-9S4-0100 

ADVOKATAI 
LJIaneALF( 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 

TeL M7-3S1-7SM (kalbame lietu
viškai). Mes jo»q paslaugoms 24 vai. 
per para, 7 d. per suraitė. 

CLASSIFIED GUIDE 
imleg. butas 67 & Kedzie 

apyt $365 į mėn. -f „securlty". 
Tsl. 773-771-1481. 

Pintaoriaial 3 puikfls „coodo' 
Visi antrame aukite: 2 - OakLavm, 
IL; 1 - Chicago Ridge, IL. 
Skambinkite Astai į namus. kL 708-
423-0443 ir palikite savo pavarde 
bei telefono numeri. 

SHOVVTOYVNINC. 
Visus kviečia į ryškiausios Lietuvos pop-muzikos žvaigždės 

DŽORDANOS BUTKUTĖS 

koncertą-diskoteką, lm. birielio 20 d. 8 vai vakaro 
VVILLOVVBROOK GRAND BALLROOM 

8900 S.Archer Rd., VVUkm Springs, IL 
Tel. 708-839-1000 

Bilietus galima įsigyti: 
Atlantic Exp. Co. 

2719 W. 71 St 
TeL 773-434-9330 

WUIowbrook 
8900 S-Archer Rd. 
Wūlow Springs, IL 

Informacijai ir rezervacijoms skambinti: 630-632-4403 arba 706-713-8712 

alls to LITHUANIA 

sarta** tmSBEEESEmmSi 
Tat btformation call AOF lnternatiotmh 

1-800-449-0445 


