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Lietuva neuždarys Baltarusijos 
ambasados vartų 

Vilnius-Minskas , birželio 
12 d. (BNS) — Lietuva nutarė 
nesiimti griežtų atsakomųjų 
veiksmų į Minsko savivalę 
diplomatų rezidencijų kom
plekse, bet greičiausiai at
šauks savo ambasadorių kon
sultacijų į Vilnių. 

Prezidentas Valdas Adam
kus ketvirtadieni susikvietę į 
prezidentūrą pasitarti prem
jerą Gediminą Vagnorių, už
sienio reikalų ministrą Al
girdą Saudargą, Seimo pirmi
ninko pirmąjį pavaduotoją An
drių Kubilių, Baltarusijos 
ambasadorių Jevgenij Voitovič 
ir Rusijos ambasadorių Kon
stantiną Mozelį. 

Po pasitarimo prezidentūra 
pranešė, kad Lietuva nu
sprendė „atidžiai stebėti" pa
dėtį po neteisėto Baltarusijos 
reikalavimo iškeldinti amba
sadorių rezidencijas iš kom
plekso „Drozdy", bet nesiimti 
„atsakomųjų drastiškų žings
nių". 

Tačiau, kaip BNS sužinojo iš 
diplomatinių šaltinių, „dras
tišku žingsniu" nėra laikomas 
ambasadoriaus atšaukimas 
konsultacijų į Vilnių, ir tai 

greičiausiai bus padaryta, jei 
kitą antradienį baltarusiai, 
kaip grasina, išjungs elektrą, 
vandenį ir telefono ryšį rezi
dencijai. 

„Bet naes nenorime nusileis
ti iki baltarusių lygio ir jų am
basadoriui kelio neperkasime 
ir vartų neužvirinsime", BNS 
sakė diplomatas, nenorėjęs 
skelbti savo pavardės. 

Ketvirtadienio rytą Lietuvos 
ambasadorius Minske Vikto
ras Baublys dalyvavo Vakarų 
diplomatų pasitarime JAV 
ambasadoriaus rezidencijoje, o 
vėliau buvo pakviestas susi
tikti su Baltarusijos užsienio 
reikalų ministru Ivan Antono-
vič, kuris atsiprašė diplomatų 
už „nepatogumus", tačiau lei
do suprasti, kad išsikelti pri
valoma, ir reikalavimas nebus 
pakeistas. 

Susitikime pas ministrą da
lyvavo tik Vakarų valstybių ir 
Lietuvos ambasadoriai. 

„Lietuva, atvirai pareiškusi 
nepasitenkinimą Minsko savi
vale, drauge su Vakarų de
mokratijomis, pateko į gerą 
bendriją", pastebėjo Lietuvos 
diplomatas. 

Penktadieni Lietuvoje prasidėjo Didžiosios tremties 50-mK;ui bei Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai. Prieš 
57 metus birželio 14-ąją sovietai pradėjo masiškai tremti Lietuvos gyventojus. Atkūrus nepriklausomybe, birže
lio 14-ąją kasmet pagerbiami žuvusieji ar nukentėję šių masinių represijų metu. Šiemet ši data sutampa su 
prieš 50 metų prasidėjusia kita trėmimų banga. Sovietų okupacijos metais buvo įkalinta, ištremta ir nužudyta 
apie 350,000 žmonių, iš jų — 26,500 buvo nužudyti Lietuvoje. Likimo broliai, buvę Taišeto lagerių (Oziorlago, 
Angarlago, Taišetlago) politiniai kaliniai Seimo rūmuose penktadienį susirinko į suvažiavimą. 

Nuotr.: Malda į suvažiavimo dalyvius kreipėsi monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. (Elta) 

Estijoje ikurta Baltijos gynybos 
kolegija 

Pareigūnai bus baudžiami 
nepaisant partiškumo ar posto 
Vilnius , birželio 11 d. 

(Elta) — Ministras priminin-
kas Gediminas Vagnorius 
sako stiprinsiąs politinių pa
reigūnų atsakomybę, nepaisy
damas galimų opozicijos ir 
valdančiosios partijos priešta
ravimų. „Mes pasirengę pakel
ti 'atsakomybės kartelę' vi
siems politiniams pareigū
nams, dirbantiems centrinėje 
ir vietinėje valdžioje", sakė jis 
ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje. 

Pasak vyriausybės vadovo, 
iš kiekvieno pareigūno bus 
reikalaujama griežtai vykdyti 
visus darbus, kuriuos nurodo 
įstatymai, vyriausybės progra-

Prezidento 
„komandoje" — dar 

vienas JAV 
visuomenininkas 

Vilnius, birželio 12 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį prezi
dento Valdo Adamkaus pata
rėju socialiniais klausimais re
ferentu jaunimo ir sporto 
klausimais paskirtas Ameri
kos lietuvis Remigijus Gaška. 

Naujasis referentas dirbs 
visuomeniniais pagrindais, 
pranešė prezidento spaudos 
tarnyba. 

Gegužės mėnesį paskelbus, 
kad R. Gaška bus paskirtas 
prezidento patarėju ryšiams 
su sporto organizacijomis, kai 
kurie sporto visuomenės atsto
vai suabejojo šiuo prezidento 
sprendimu, nepalankiai prisi
mindami R. Gaškos veiklą, kai 
jis buvo Lietuvos olimpinio ko
miteto atašė Atlantos vasaros 
olimpiadoje. 

R. Gaška buvo prezidento 
V. Adamkaus rinkimų štabo 
narys ir kurį laiką koordinavo 
centrinio štabo ryšius su re
gioninėmis atstovybėmis. 

Neseniai visuomeniniais pa
grindais prezidentui pradėjo 
talkinti JAV lietuvis profeso
rius Julius Šmulkštys, kuris 
dabar pavaduoja gydytis į 
JAV išvykusį pagrindinį pre
zidento patarėją Raimundą 
Mieželį, beje, taip pat atsisa
kiusį atlyginimo. 

ma, aukštesnės instancijos. 
„Valdymo institucijų darbas 
turi virsti paslaugų tiekimu 
mokesčių mokėtojams", tvirti
no G. Vagnorius, pridūręs, 
kad tam vyriausybė šiemet 
skiria ypač didelį dėmesį. 

Ministras pirmininkas pažy
mėjo, kad jau yra parengti 
arba baigiami rengti įstatymų 
projektai, kuriais numatoma 
pertvarkyti valdymo institu
cijų darbą, griežčiau regla
mentuoti politinių pareigūnų 
darbą ir nustatyti didesnę jų 
atsakomybę. „Galbūt tai ne-
visuomet patiks net ir kai ku
riems konservatorių partijos 
kolegoms, bet mes turime sau 
kelti kur kas didesnius reika
lavimus nei savo oponen
tams", įsitikinęs G. Vagnorius. 

Briuselis , birželio 12 d. 
(Elta) — Penktadienį Briuse
lyje pasirašyta sutar t is , ku r i a 
Estijos Tartu mieste steigia
ma Baltijos gynybos kolegija, 
šį dokumentą drauge su ko
legomis iš Latvijos ir Estijos 
savo parašu patvirtino Lietu
vos krašto apsaugos minis t ras 
Česlovas Stankevičius. 

Tuo pačiu pasirašytas ir 
daugiašalis memorandumas , 
pagal kurį užsienio valstybės 
bendradarbiaus kurdamos ir 
finansuodamos kolegiją. 

Nors ši mokymo įstaiga 
turėtų pradėti veikti t ik kitų 
metų rugpjūtį, Lietuvoje j a u 
baigiami atr inkti būsimieji 
studentai, kurie iki kursų 
pradžios tobulins savo anglų 
kalbos žinias. 

Į trijų valstybių kolegiją nu
matyta siųsti aštuonis kar iū
nus iš Lietuvos. Studijos tęsis 
kiek daugiau nei 10 mėnesių. 

Baigę šią karinę mokyklą ir 

bei savo valstybėms atstovauti 
NATO vadavietėse. 

Penktadienį Briuselyje pasi
rašytas dar vienas daugiašalis 
dokumentas — memorandu
mas dėl užsienio valstybių 
paramos bendrai Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos jūrų eskad
rai BALTRON. 

grįžę į savo valstybes, ka
riškiai bus paskirti ta rnaut i 
Gynybos bataliono ir brigados 
štabuose. J i e taip pat galės 
užimti gynybos atašė postus 

Rudeni gali būti pakeistas 
Kariuomenės vadas 

Viln iusr^bi rže l io 12 d. 
(Elta) — Lietuvos kariuo
menės vadas generolas majo-

Jonas Andriškevičius 

Pasiūlytos priemonės kovai 
su nusikalstamumu 

Vilnius , birželio 10 d. 
(BNS) — Socialdemokratų 
partijos vadovai trečiadienį 
prezidentui Valdui Adamkui 
įteikė memorandumą dėl nusi
kaltimų sustabdymo ir nusi
kaltėlių baudžiamojo persekio
jimo, kuriuo siūloma iš esmės 
keisti vidaus reikalų sistemą. 

Socialdemokratų Vadas 
Aloyzas Sakalas trečiadienį 
spaudos konferencijoje sakė, 
kad dabartinė nusikaltimų 
sistema neatitinka šiandienos 
reikalavimų, todėl ją būtina 
pertvarkyti iš esmės, priimant 
specialų nusižengimų sustab
dymo įstatymą, numatantį 
žmogaus laisvių apribojimą 
sistemingai pažeidžiantiems 
įstatymus. Jų nuomone, bet 
koks įstatymų pažeidimas pri
valo būti įrašomas spėria-

* Teis ingumo ministerija 
įregistravo politinę organiza
ciją „Naujoji Sąjunga" (NS, So
cialliberalai), kuri įregis
truota, „išnaudojus visą įsta
tymo numatytą mėnesio truk
mės registracijos limitą ir po 
itin kruopštaus tikrinimo". 
NS, įsteigta balandžio 25 d., 
vienija apie 1,500 narių, jai 
vadovauja teisininkas Artūras 
Paulauskas. <BNSI 

liame Vidaus reikalų mi
nisterijos gyventojų nusižen
gimų sustabdymo registre. To
kio registro dabar nėra. 

Socialdemokratai ragina 
pertvarkyti VRM ir decentra
lizuoti policijos valdymą, įsteig
ti prie Valstybės saugumo de
partamento (VSD) imunitet i -
nę tarnybą, kuri t irtų VRM, 
prokuratūros, ministrų ir ki tų 
aukštų valstybės pareigūnų 
galimus ryšius su nusikal
stamomis bei korupcinėmis 
struktūromis. 

Taip pat siūloma įsteigti 
prie VSD padalinį specialioms 
operacijoms kovai su organi
zuotu nusikalstamumu. 

Memorandume numatomos 
priemonės tobulinti teisės ak
tus, reglamentuojančius kali
nimo bausmes, ir siūloma iš 
esmės keisti bausmių politiką 
už ekonominius ir smulkius 
nusikaltimus. Socialdemokra
tai ragina taikyti a l ternaty
vias bausmes — namų areštą, 
pasižadėjimą neišvykti ir kt . 

A. Sakalo nuomone, laisvės 
atėmimą nepilnamečiams rei
kėtų taikyti tik ypatingais at
vejais. Bausmės suaugusiems 
ir nepilnamečiams tur i iš 
esmės skirtis. 

ras 
nea tme ta galimybės, kad ru
denį į jo vietą bus paskirtas 
naujas žmogus. „Tai normali 
rotacija, nematau jokios trage
dijos, jeigu pakeisiu darbą, o į 
mano vietą ateis k i tas asmuo", 
sakė J . Andriškevičius žurna
l is tams ketvirtadienį po susiti
kimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi . 

„Pagal neseniai priimtą 
Kraš to apsaugos sistemos or
ganizavimo ir ka ro tarnybos 
įs ta tymą, Kariuomenės vado 
kadencija — penkeri metai. 
Rudenį ka ip tik sukaks penke
ri meta i , kai einu šias parei
gas, t ad tikriausiai teks galvo
ti apie pakeitimą", tvirtino jis. 

J . Andriškevičius atsisakė 
įvardyti galimus kandidatus į 
jo vietą. _Su prezidentu 
kalbėjomės ir apie tai , bet 

nebūtų etiška oficialiai minėti 
kokių nors pavardžių bent jau 
iki rudens", mano jis. 

J . Andriškevičius neatmetė 
galimybės, kad, atleidus iš Ka
riuomenės vado pareigų, jis 
gali būti paskirtas Lietuvos 
gynybos atašė kurioje nors 
Vakarų valstybėje arba NATO 
organizacijoje. „Bet kuriuo at
veju be darbo, manau, ne
tikčiau, nors baigus eiti Ka
riuomenės vado pareigas, 
neįmanoma, matyt, gauti ko
kias nors aukštesnes parei
gas", kalbėjo generolas majo
ras. 

J is apgailestavo, kad jo su
sitikimai su prezidentu vyksta 
retai. „Klausimų, kuriuos rei
kėtų aptarti, yra labai daug, 
todėl susitikimai su vyriau
siuoju ginkluotųjų pajėgų 
vadu turėtų vykti bent kartą 
per mėnesį", sakė J. An
driškevičius. 

Rusija atsisakė išduoti Lietuvai 
nusikaltėlį 

V i l n i u s , birželio 9 d. (BNS) 
— Rusija pareiškė neišduo
s iant i Lietuvoje už reketą nu
teisto Juri jaus Naboiščikovo, 
nes j is yra Rusijos pilietis. 

Tokį atsakymą į Lietuvos 
General inės prokuratūros pra
šymą atsiuntė Rusijos Gene
ral inė prokuratūra. 

Atsisakymas išduoti J. Na-
boiščikovą motyvuojamas tuo, 
jog pagal Lietuvos ir Rusijos 
teisinės pagalbos sutart į , ša
lys neišduoda savo piliečių. 

„Interpol or Lietuvos nacio
nal in iame biure, kur is pernai 
sausį paskelbė ta rp taut inę J. 
Naboiščikovo paiešką, sakė, 
jog j is paieškos paskelbimo 
metu buvo Lietuvos pilietis. J. 
Naboiščikovas slapstėsi nuo 
teismo paskirtos bausmės, ir 
Vilniaus vyriausiojo policijos 
komisariato prašymu jo ieš
kojo „Interpol'as". Vilniaus 
apygardos teismas 1996 m. 
gruodžio 18 d. jį pripažino kal
tu reketavus Vilniaus geležin-

Lietuva per savaitę 
(Trumpai iš visur apie viską) 

kelio stoties rajono taksistus 
bei organizavus nusikalstamą 
gaują ir nuteisė jį 5 metams 
laisvės atėmimo. 

J . Naboiščikovas nuospren
džio paskelbimo dieną į teis
mą neatvyko ir pasislėpė nuo 
teisėsaugos. Per specialią ope
raciją šiemet balandžio 14 d. jį 
sulaikė Maskvos milicija. 

* L ie tuvos p r e z i d e n t a s 
Valdas Adamkus penktadienį 
nusiuntė sveikinimo telegra
mą Rusijos prezidentui Boris 
Jelcin, sveikindamas su val
stybine švente — Nepriklauso
mybės diena. Telegramoje 
reiškiamas įsitikinimas, kad 
dvišaliai Lietuvos ir Rusijos 
santykiai bus ir ateityje akty
viai plėtojami. 1990 m. 
birželio 12 d. dar Sovietų 
Sąjungos sudėtyje buvusios 
Rusijos Aukščiausio^ "aryba 
— tuometinis parlamentas — 
paskelbė Suverenumo dekla
raciją. ,BNSi 

* Pol i t in ių ka l in ių i r 
t r emt in ių są jungos atstovai 
prezidento Valdo Adamkaus 
paprašė paramos pasiprieši
nimo kovų istorijos ir genocido 
aukų paminklui sukurti bei 
tarptautiniam komunizmo nu
sikaltimų kongresui surengti. 
Sąjungos pirmininkas Povilas 
Jakučionis trečiadienį po su
sitikimo su prezidentu žurna
listams sakė, kad paminklas 
turėtų būti įsteigtas buvusiuo
se KGB rūmuose Vilniuje Ge
dimino prospekte. Dabar mu
ziejaus kūrėjams yra perduota 
trečdalis didžiulio pastato, o 
likusioje jo dalyje dirba apy
gardos ir Apeliacinis teismai. 
Sąjungos atstovai taip pat 
prašė V. Adamkaus „materia
linės ir moralinės paramos" 
kitąmet įvyksiančiam tarptau
tiniam kongresui, kuriame 
bus įvertinti komunizmo nusi
kaltimai. 

* Lietuvoje v i e š in tys Lat
vijos Seimo konservatorių 
sąjungos „Tėvynei ir laisvei" 
atstovai pažymėjo, kad Balti
jos valstybėms siekiant na
rystės Europos Sąjungoje ir 
NATO, Rusija nuolat bandys 
įvairiomis priemonėmis blo
kuoti šį kelią. Latvijos parla
mentaras Robertas Jurdžas 
perspėjo Lietuvos politikus dėl 
galimų incidentų valstybėje ir 
atsakomųjų Rusijos veiksmų. 
Jis priminė, kad prieš kurį 
laiką prie Lietuvos ambasados 
Maskvoje buvo surengti pike
tai, kuriais reikalauta Vil
niaus rusų mokyklose dėstyti 
tik rusų kalba. „Mitingų sce
narijus labai panašus į vyku
sius Latvijoje", pastebėjo jis. 

* Lie tuvos v y r i a u s y b ė fi
nans i ška i p a r e m s buvusį so
vietų karininką, kuris neteko 
karinės pensijos ir laipsnio už 
dalyvavimą nepriklausomybės 
atkūrimo judėjime. Klaipėdoje 
gyvenantis buvęs SSRS gin
kluotųjų pajėgų atsargos ma
joras Leonidas Tregubas buvo 
Sąjūdžio Seimo narys, antimi-
litaristinių ir antiokupacinių 
akcijų organizatorius. Sovietų 
gynybos ministro įsakymu, 
jam už tai nuo 1991 m. buvo 
atimtas karinis laipsnis ir 
pensija. Lietuvos vyriausybė 
L. Tregubui skirs 30,000 litų 
vienkartinę išmoką kaip jo 
prarastos pensijos kompensa
ciją. Be to, jam bus mokama 
periodinė išmoka (414 Lt.) iki 
L. Tregubas įgis teisę gauti 
valstybinę socialinio draudimo 
pensiją. 

* Kla ipėdos m e r a s ir Lie
tuvos liberalų sąjungos pirmi
ninkas Eugenijus Gentvilas 
pats apsilankė nelegaliuose lo
šimo namuose ir pasiūlė šių 
įstaigų savininkams nutraukti 
neteisėtą veiklą, tačiau penk
tadienio spaudos konferenci
joje jis žurnalistams sakė iš 
principo palaikąs lošimo namų 
idėją, todėl prašė dabartinių 
savininkų prisidėti, rengiant 
šio verslo legalizavimo įstaty
mus. Anot „Bumso" radijo, E. 
Gentvilas po šio poelgio sake 
laukiąs visokių neigiamų atsi
liepimų, tačiau, jo nuomone. 
laikas pakeisti neigiamą po
žiūrį į šį reiškinį, ir joks mono
polis lošimo versle nereikalin
gas, tačiau reikia griežtos kon
troles. J is įsitikinęs, kad loši
mo namai turėtų priklausyti 
tiek savivaldybei, tiek priva
tiems asmenims. Elu> 

* Se imas p r i ė m ė n a u j ą 
Valstybinių pensijų įstatymą, 
pagal kurį. Kovo 11-osios Ne
priklausomybes akto signata
rai gaus I laipsnio valstybine 
pensiją. Socialines apsaugos ir 
darbo ministerijos duomeni
mis, šiemet dėl valstybines 
pensijos skyrimo galėtų kreip
tis 16 Nepriklausomybes akto 
signatarų. Nuo gegužės 1 d. 
valstybinė pirmo laipsnio pen
sija yra 552 litai. Pasak Lietu
vos pirmo ir antro laipsnio 
valstybinių pensijų sekretoria
to vadovės Alvydos Miški
nienės, dabar 23 signatarai 
yra pensininkai. 

* Vokieti jos ambasado je 
Vilniuje penki Lietuvos pilie
čiai bandė gauti vizas, pateikę 
padirbtus pasus, tačiau amba
sados darbuotojai pastebėjo, 
kad tų asmenų nuotraukos už
klijuotos ant kitų asmenų 
nuotraukų. Vilniaus II polici
jos komisariato kriminalinių 
nusikaltimų tyrimo skyriaus 
pareigūnai pas Šilutės, Pane
vėžio, Palangos bei Pasvalio 
gyventojus rado 13 suklastotų 
pasų. Pareigūnai sakė, jog 
„plika akimi matyti, kad pa
sai padirbti". Baudžiamosios 
bylos pareigūnai dar neiškėlė, 
nes laukia suklastotus doku
mentus tiriančių specialistų 
išvadų. 

* Vyr iausybė p r i t a r ė 
Kelių e ismo s a u g u m o komi
sijos siūlymui automagistra
lėse (greitkeliuose) padidinti 
leistiną didžiausią greitį. Nuo 
liepos 1 d., o kitais metais nuo 
balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. 
(ne gyvenvietėse) lengvaisiais 
automobiliais greitkeliais Vil
nius-Klaipėda ir Vilnius-Pane
vėžys leista važiuoti ne dides
niu kaip 130 kilometrų (80 
mylių) per valandą greičiu, o 
nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. 
— ne didesniu kaip 110 km 
(70 mylių) greičiu. Kelių poli
cijos pareigūnai prieštaravo 
greičio padidinimui, teigdami, 
kad Lietuvos greitkeliai neati
tinka tokiems greičiams kelia
mų reikalavimų, nėra atitvėri-
mų. Jų nuomone, nemažą įta
ką kelių saugumui turi auto
mobilių techninė būklė, kuri 
Lietuvoje nėra gera. Vienas iš 
kelių policijos vadovų sake. 
kad lietuviams svetimas 
drausmės jausmas. „Jei leido
me 130 kilometrų per valandą 
greitį, jie važinės 140-150-
ties", sakė jis. 

* Vyr iaus ias i s Lie tuvos 
gydyto jas h ig ien i s tas Simo
nas Stanevičius pareiškė, kad 
kas trečias žmogus Lietuvoje 
dėl blogos turgaviečių higie
nines būkles rizikuoja susirgti 
salmonelioze. Valstybines ve
terinarinės tarnybos duomeni
mis, apie 70 proc. mėsos nu
perkama 105-kiose turgavietė
se, iš kurių iki vasaros sezono 
pradžios šaldytuvus įsigijo 90 
prOC. BNSi 

KALENDORIUS 
Birželio 13 d.: Šv. .Anta

nas Paduvietis, kunigas. Baž
nyčios mokytojas (1195-1231); 
Akvilina. Kunotas. Skalve. 

Birželio 14 d Kristaus 
kūnas ir kraujas 'Devintinės). 
Rufinas. Valerijus. Bazilijus. 
Digna, AJka. Almina. Vėliavų 
diena (JAV). 

Birželio 15 d.. Vitas. Jo
lanta. Tanvilas. Bergailė. 
1940 m. Sovietų Sąjunga oku
pavo Lietuvą. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

AA. JONĄ ŽADEIKĮ 
PRISIMENANT 

gyvenimo kelią, kuriuo jis ėjo 
ištikimai ateitininkiškos ideo
logijos principais vadovauda
masis. Onos Norvilienės pui
kiai pagamintus valgius pa
tiekus, kun. Vytautas Bagda-
navičius, malda prisiminęs 
savo buvusį bičiulį a,a. Joną, 
prašė Aukščiausiąjį laiminti 
velionį prisiminti čia susirin-
kusius.o taip pat ir jiems pa
ruoštas vaišes. 

Poros valandų pabendra
vimą giesme „Marija, Marija" 
užbaigę, dalyviai skirstėsi, 
reikšdami dėkingumą Valeri
jai Žadeikienei už suteiktą 
progą kartu pasimelsti ir pri
siminti a.a. Joną Žadeikį. 

Šį trumpą prisiminimą bu
vusio šio skyriaus redakto
riaus norisi baigti jo bendra
darbiams paliktu testamenti
niu žodžiu, išspausdintu 1989 
metų rugsėjo — spalio mėn. 
„Ateities" žurnalo laidoje, pa
sikalbėjime su Rūta Sidryte: 

„Būtų tik vienas pageidavi
mas — rašykite. Ypatingai 
jaunesnieji. Rašykite, nebijo
kite klaidų. Berašydami iš
moksite. Būtų gerai, kad 
kuopų, draugovių ir skyrių 
valdybos pasirūpintų kores
pondentais, kurie aprašytų 
svarbesniuosius įvykius. Šia 
proga nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie rašėte, rasote ir 
rašysite. Paskutinę padėką 
savo mieliems bendradar
biams palieku, kai pasakysiu 
šiam skyriui sudiev". 

A.a. Jonas Žadeikis savo 
„sudiev" jau pasakė — teilsisi 

Viešpaties ramybėje. Jį prisi
mindami, jam padėką už 20 
metų pareigingo redagavimo 
reikšdami, vykdykime jo pra
šymą ir rašykime. 

IR 

MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLA 

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. 

Visi moksleiviai kviečiami 
šioje stovykloje dalyvauti. Sto
vykla vyks Dainavoje š.ra. 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 
dalyvauti. Laukiame visų. 

Stovyklos planavimo 
komitetas 

Jau penkeri metai, kai 
(1993 m. kovo 17 d.) Amžiny
bėn išėjo a.a. Jonas Žadeikis, 
20 metų su meile redagavęs 
šį savaitinį „Iš ateitininkų gy
venimo" puslapį. 

A. a. Jonas išėjo, bet jį 
pažinojusieji, su juo dirbusieji, 
prisimenam velionį kaip tvirtą 
žemaitį, besąligiškai mylėjusį 
savo tautą, tėvynę ir ateitinin-
kiją, skrupulingą įsipareigo
jimų vykdyme, savo kasdie
ninį gyvenimą grindusį krikš
čioniškais ir ateitininkiškais 
principais. Jo netektį giliai 
jaučia jo našlė Valerija, gi
minės, artimieji, bičiuliai ir 
ateitininkija. Labai pasigenda 
Jono ir „Draugo" redakcija, 
netekusi reto pareigingumo 
bendradarbio. Nepaisant svei
katos stovio, nepalankių oro 
sąlyga ar kitų priežasčių, a.a. 
Jonas per 20 metų kiekvieną 
trečiadinį asmeniškai apsilan
kydamas „Drauge" įteikdavo 
tvarkingai paruoštą medžiagą 
jo redaguojamam skyriui. 
Paskutinei jo suredaguotai „Iš 
ateitininkų gyvenimo" laidai 
paruoštą medžiagą, jau per 
žmoną Valeriją, „Draugo" re
dakcijai įteikė kelias valandas 
prieš atsisveikindamas su šiuo 
gyvenimu. Praslinko jau pen
keri metai, bet man, 14 metų 
redakciniame darbe artimai 
bendradarbiavusiai, kiekvie
nas trečiadienis primena Jono 
netektį — pasigendu jo gražia 
žemaitiška tarme „pasiroka-
vimo" ir optimistiško „tad iki 
kito kart būkem sveiki ir 
drūti!" atsisveikinimo 

A.a. Jonas Žadeikis, gimęs 
gegužio 24 d., gimtadienį šei
moje švęsdavo, todėl, mylimo 
vyro amžinybėn išėjimo penk
metį minėti, žmona Valerija 
draugus, artimuosius, visus jį 

pažinojusius ir gerbusius, su
kvietė jo gimimo dieną. 

Šeštadienį, gegužės 23 d. 10 
vai. r., erdvi Tėvų Marijonų 
vienuolyno koplyčia buvo sau
sakimšai pripildyta, a.a. Joną 
Žadeikį prisiminti, už jį kartu 
pasimelsti, susirinkusių. Šv. 
Mišias aukojo ir pamokslą 
sakė kun. Rimas Gudelis. 
Skaitinius skaitė velionio il
gametis bičiulis Juozas Bau
žys. Vargonavo A. Barniškis, 
giedojo jo pakviesta daini
ninke. 

Po Mišių, Valerijos Žadei-
kienės kviečiami, Marijonų 
vienuolyno svetainėje paben
drauti ir a.a. Joną prisiminti 
susirinko jo artimieji draugai 
ir gausus ateitininkų būrys. 
Susibūrimui vadovauti pa
kviestas buvęs Ateitininkų fe
deracijos vadas Juozas Poli
kaitis, prisimindamas a.a. 
Joną, apžvelgė jo prasmingo 

Viaos lėles pralinkamėjo, kai atvyko daktaras Aiskauda — vaizdelis i i jaunųjų ateitininku vaidinimo, 
suvaidinto Detroito ateitininkų šeimos šventėje, 8.m. gegutes 17 d. 

gražiai 

DETROITO ATEITININKŲ 
PAVASARINĖ ŠEIMOS ŠVENTĖ 

1998 m. gegužės 17 d. jau
nučiai, moksleiviai, studentai 
ir sendraugiai Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje dalyvauja šv. 
Mišiose, kurios aukojamos už 
gyvus ir mirusius ateitinin
kus. 

Kunigas Aloyzas Volskis Mi
šių pradžioje pasveikinęs Det
roito ateitininkija, susirinku
sią švęsti savąją tradicinę šei
mos šventę, pamoksle prime
na, kad negana turėti tik duo
nos pilnutiniam žmogaus gy
venimui. Tik per Jėzų mes 
įgyjame Jo pažadėtą dieviškąjį 
gyvenimą. 

Mišių skaitinius skaito 
moksleivės seserys Lapšytės ir 
Lina Sirgėdaitė. Po šv. Mišių 
šventes tolimesnė programa 
vyksta svetainėje. 

Įžanginį žodį taria sendrau
gių skyriaus pirmininkas Pra
nas Zaranka. Atsistojimu pa
gerbiami mirusieji ir negalių 
slegiami ateitininkai. Įnešama 
įžodžiui moksleivių vėliava. 
Įžodžiui pravesti kviečiami 
moksleivių dvasios vadas kun. 
Aloyzas Volskis, moksleivius 
įžodžiui paruošusi Nijolė Lap
šienė ir egzaminatorė Janina 
Ūdrienė, kurie skelbia, kad 
Mikas Juška, Audra Lapšytė, 
Nida Lapšytė, Diana Lepars-
kaitė, Paulius Mikaila, Larą 
Polteraitytė, Lina Sirgėdaitė, 
ir Tomas Sirgėdas yra įsisą
moninę ateitininkų organiza
cijos penkis principus, pasi
ruošę įžodžiui. 

Įžodį praveda kun. Aloyzas 
Volskis. Kandidatai kartoja 
įžodžio žodžius, bučiuoja vėlia
vą. Nijolė Lapšienė prisega 
ženklelį, Janina Ūdrienė už
deda juostelę. Visi skaitome 
„Credo", giedame Ateitininkų 
himną. Įžodį davusius sveiki
na juos egzaminavusi Janina 
Ūdrienė ir jų globėja Danutė 
Sirgėdienė, primindama, kad 
jie esą pavasario žiedai, įstoję 
į kilnią organizaciją. Išneša
mos vėliavos. Vyksta vienetų 
pranešimai. 

Iš jaunučių globėjų Ritos 
Giedraitienės ir Almos Jan-
kienės sužinome, kad jų veikla 
su jaunučiais buvo įvairi: žais
ti žaidimai, taikytasi prie me
tų laiko, pvz. kovo mėn. — 
pasiruošimas Velykoms, ba
landžio mėn. — ruošimasis 
šeimos šventei, Advente dary
ti geri darbeliai. Vyresnieji tu
rėdavo užsiėmimus su kom
piuteriu. Kūrybingoms jaunu
čių globėjoms Ritai ir Almai, 
Nijolė Lapšienė įteikia po do
vanėlę. 

Apie moksleivių veiklą pra
neša Nida Lapšytė. Mokslei
viai irgi veikią pagal metų lai
ko dvasią, išsiuntė Lietuvos 
vaikams dovanėlių, labai lau
kia vasaros stovyklos daina-
voje. Danutei Sirgėdienei įtei
kiama dovanėlė. 

Studentų veiklą apibudina 
Jonas Korsakas. Pagal jį, stu
dentai nubudę, bet ir vėl už
spaudė „budilniką". Studentai 

mielai dalyvauja studentų su
sibūrimuose Dainavoje. Kai 
ką padeda jaunučiams. Sveiki
na naujuosius moksleivius ir 
linki šiltos vasaros. 

Sendraugių skyriaus veiklą 
nušviečia pirmininkas Pranas 
Zaranka, savo tvarkingame 
(kaip jam būdinga) rašte, ra
šytame sendraugiams balan
džio mėnesį. Čia jis pasidžiau
gia laime, kad Danutė Sirgė
dienė pati pasisiūliusi globoti 
moksleivių kuopą, dargi suor
ganizavusi vienai šeimai Lie
tuvoje drabužių rinkliavą. 
Prie išsiuntimo išlaidų prisi
dėjęs ir mūsų skyriaus iždas. 
Kun. Aloyzas Volskis sutiko 
būti moksleivių Mindaugo 
kuopos dvasios vadu. Džiau
giamės nepailstančiomis jau
nučių globėjomis Alma Jan-
kiene ir Rita Giedraitiene, ku
ri atstovauja ateitininkams 
Dievo Apvaizdos parapijos ta
ryboje. Parapįjos komitetuose 
dirba nematą* būrys mūsų 
narių, nes dirbti Bažnyčiai 
mus įpareigoja ir katalikiš
kumo ir tautiškumo principai. 
Knyginėlius prie Šv. Antano 
bažnyčios veda Elena Čižaus-
kienė, o prie Dievo Apvaizdos 
— Vita Neverauskienė. Dalis 
narių dalyvauja Lietuvių Ben
druomenės, Lietuvių fondo, 
Dainavos stovyklos tarybose ir 
valdybose. Kelios narės moko 
„Žiburio" lituanistinėje mo
kykloje. Tai idealizmo ir pa
siaukojimo kilniems darbams 
pavyzdžiai. 

Rudenį bus treji metai, kai 
Detroito Ateitininkų sendrau
gių skyriaus valdybą sudaro 
Nijolė Lapšienė — iždininkė, 
Benediktas Neverauskas — 
narys, ir Pranas Zaranka — 
pirmininkas/sekretorius, kun. 
Alfonsas Babonas — dvasios 
vadas. Rėmėme jaunučių ir 
moksleivių kuopas, dalyvauta 
a.a. Genovaitės Viskantienės 
ir a.a. Reginos Petrauskienės 
laidotuvėse, ateitininkų vardu 
užprašytos už jas šv. Mišios. 
Sukaktuvinėmis progomis pa
sveikinti kunigai, Juozas 
Kluomus, Alfonsas Babonas, 
Viktoras Krišciūnevičius. Ve
dybų 60-čio proga sveikinome 
dr. Adolfą ir Jadvygą Damu-
šius. Siųsta žinutės „Draugo" 
ateitininkų skyriui „Iš Ateiti
ninkų gyvenimo". Mūsų para
pija švęs savo gyvavimo 90 
metų sukaktį. Reikėtų ir 
mums daugiau įsijungti į pa
rapijinį gyvenimą. „Baigda
mas dėkoju Nijolei ir Benedik
tui už nuoširdų bendradarbia
vimą, o visoms ir visiems, kuo 
nors padėjusiems, didelis 
Ačiū". Po savo pranešimo Pra
nas skelbia linksmą žinią jau
nučiams, kad jie atleidžiami 
nuo m asų kalbų klausymo. 

Kviečiama Janina Ūdrienė 
supažindinti mus su svečiu 
kalbėtoju dr. Romualdu 
Kriaučiūnu. Sužinome, kad 
prelegentas gimimu panevė
žietis, mokslininkas, psicholo
gas, visuomenininkas, daug 

rašąs įvairiuose leidiniuose, 
darbštus, pareigingas, prakti
kuojąs artimo meilę, su žmona 
Gražina turįs tris sūnus ir tris 
vaikaičius. 

Dr. Romualdas pradeda 
kalbą, pasveikindamas nau
juosius įžodininkus. Artėja 
ypatinga 2000 metų krikš
čionybės sukaktis, tai kvieti
mas atverti širdis Kristui, 
kurti geresnį gyvenimą, atsi
naujinti, mylėti artimą. Ne
įmanoma mylėti nieko neduo
dant. Davimas galimas darbu, 
ištekliais. Amerikos lietuvių 
tarpe garbingą vietą užima 
BALFas ir Lietuvos dukterys. 
Lietuvoje žinomi Caritas ir 
Vaikų fondas. 

Dr. Kriaučiūno kalba apie 
artimo meilę buvo įtaigi, nes 
pats kalbėtojas yra praktikuo
jantis artimo meilę. Paskaita 
baigta „Varpelio" chorui ka
setėje dainuojant Baranausko 
„Giedu giesmelę". 

Šventės vadovas, padėkojęs 
kalbėtojui, skelbia linksmąją 
dalį: jaunučiai, paruošti Ritos 
Giedraitienės ir Almos Jan-
kienės, vaidins Justino Mar
cinkevičiaus rimuotą pasaką 
„Greitoji pagalba". Atsisklei
dus svetainės užtvarai, ma
tome gražiai vaidinančius jau
nučius ir įtikėjom, kad suval
gius „mėlynus dažus" pienas 
yra geriausias vaistas. 

„Greitoji pagalba" visus link
smai nuteikė. Šventes popietė 
baigta vaišinantis sunešti
niais sumuštiniais ir kavute. 

Jonas Mikulionia, 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Pubuabed daily ezcept Sundays and Moodays, legal Holidays, tbe Tuesdajra. 
folWinf Mooday obeervance of legal Holidays as well w Dec 26th and Jan. 
2nd by the Lithuaoian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 606294589 
Periodical claaa postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subecriptioo Ratai: $95.00. Foreign countries $110. 
Poatmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589 
Malinant palto iilaidas, pakvitavimai u i gautas prenumeratas 
nesinnfiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii jo 
mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra i 
Metams 

JAV - $95.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Kanadoje (Kanados dol) $160.00 
Tik šeštadienio laida; 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $86.00 
Uiaakant į Lietuvą: 
(Air cargo) _ $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
UteeJkant i užsieni oro pastų $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakqja dirba kaHi«i nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcya už skelbimu turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
* Redakrįa straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

i i i 
1/2 metų 
$55.00 
$60.00 
$86.00 

$40.00 
$45.00 
$65.00 

$55.00 

$250.00 
$85.00 

3 mėn. 
$35.00 
$40.00 
$58.00 

$30.00 
$35.00 
$50.00 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
JOKŠA 
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Chicago, IL 60629 
TaL 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių. ligos 
Valandos pagal susitarimą. 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių Kgos / Chirurgija 

9830 S.Ridgetand Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-638-6622 
4149W.63rrJ.St 

Tel. 773-735-7709 
DR. K. JUČAS 

ODOS UGU SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGUA 

6132 8. Kedzie A m . Chisacp 
773-7788889 arba 773-489-4441 

EDMUNDAS V&NAS, MD, StC. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7756 
Valandos pagal susaanmą 

EUGENE C DECKER DOS, P.C. 
4A»7W.1MS.,OeJtLaTwn,IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
daptomu, estuviams sutvarkys dantie 

ui prieinama kainą. Pacientai 
priimami absotuciai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angiekai) 
Ttt 706-422-8260 

UDI j * BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVHkxjghby Hrlte. OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. AB. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 85 9L Tat 708422-0101 
Valandos pagal suettsrtrns, 

Pkmad. 3v.p p -7v v. antr. 12 30-3v p p 
tret uJdaiyta, ketvlrt 1-3v.p p 
penktad.irtettad »v.r.l2v.p.p 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Hartsrn. Brirjgevte*. IL 80466 

TaL 708 684 0400 
Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 St 
TWeyPark.IL 60477 

708814-8871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTU GYDYTOJA 

3800 HigNand Ava, Ste. 201 
(skersai gatvei nuo Good Sameraen igomnes) 

Downars Grove, IL 60515 
TaL 630-980-3113 

DR. EUGUUS LĖUS 
AKIU UGOS IR CHIRURGUA 

1192 vVaJtor St, Lernont B. 60439 
TeL 815-723-1864 

7600W.C©JegeDr. 
Palos HeigMe. IL 60453 

Tat 708-361-0018 

DR.EDECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINES UGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-2484861 
6448S.Pu)aeMRoad 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mafiiiheaii Rd. 
Waatcneeter.IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL 708-6624159 atsakomas 24 vai 
1443 S. 5 0 * A m , Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trecd. Sestad. n-4v.p.p. 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t , Burbant; IL 
Tel. 706423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

NIJOLĖ STANKEVlCiOTS. M.D. 
Board Certified, Intemal Medeine 

Valandos jOeų patogumui 
Hoty Croea ProĮaetonel PavUon 

3t1.Sou*» 
Lttuartan Pana Ct at CaMotre* Ava. 

Chicago, IL 80829 
Tai. 773-471-7879 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Nite, IL 
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (708) 5984065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hickory Ham, IL 
Tel. (706) 5984101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TEPJV DALIAS PRUNSKtS,MD 

OREOORY SUELZLE, MD 
IMnott Pain Traatment Intmut* 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėbo. 
aužeirJrnų darbovietėje ir sporte bei 

M. ^*tų skauamo gydymo speciatetai 
CNcago: 312-7264600 

East Dunda*: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9596 
E * Grove: 847-718-1212 

rTLfcertyvie 

i 
-

http://TWeyPark.IL
http://Waatcneeter.IL


RIMTIES VALANDĖLĖ 

TAUTĄ UGDANTI DUONA 
Švęsdama Dievo Kūno (De

vintinių) šventę (dabar vadi
namą Kristaus Kūno ir Kraujo 
švente), Bažnyčia mums pa
teikia Kristaus įvaizdį, kurio 
šaknys siekia giliausią prieš
istorę, kai Dievo išsirinktoji 
tauta dar neegzistavo — kai ji 
tebuvo, kaip sakoma, tik 
„blizgesys Dievo akyje". Pir
mame skaitiny girdime apie 
Melchizedeko padėkos auką: 
duoną ir vyną dar Abraomo 
laikais. Evangelijoje matome 
stebinančiai žmogišką ir pa
prastą Eucharistijos sakra
mento pirmtaką: kai Jėzus 
apaštalams paveda duoną 
padalinti ant pievos besiilsin
tiems iškylautojams, atėju
siems Jėzaus pasiklausyti. O 
šv. Pauliaus laiške matome 
Kristaus paskutinį testa
mentą prieš mirtį: jo Kūnu ir 
Krauju paverstą duoną ir 
vyną, kuris tūkstančius metų 
po jo gyvenančiai žmonijai 
tapo maistu amžinajam gyve
nimui. 

Skaitinyje iš Pradžios kny
gos (Pr 14:18-20) sutinkame 
Melchizedeką — karalių ir ku
nigą, pas kurį Abramas (tuo 
metu dar nesivadinęs Abrao
mu) atėjo išreikšti padėką 
Dievui už jam duotą pergalę, 
nugalėjus priešiškus kana-
niečių valdovus ir išvadavus iš 
nelaisvės savo brolio sūnų 
Lotą. Draugiškieji kananiečių 
valdovai atėjo jam padėkoti, 
su Melchizedeku priekyje, o 
pastarasis buvo ne tik Salemo 
(taip tuomet vadinosi dabar
tinė Jeruzalė) karalius, bet ir 
„Aukščiausiojo Dievo kuni
gas", kuris, atnešęs simbo
lišką duonos ir vyno auką, lai
mino Abramą. 

Senajame Testamente Mel-
chizedekas tėra minimas tik 
šioje trumpoje kelių eilučių 
ištraukoje ir 109 (110) 
psalmėje, kuri paskirta at-
kartotine skaitiniui Kristaus 
Kūno ir Kraujo šventėje. Šioje 
psalmėje kaip tik yra raktas, 
kuris padės suprasti Melchize
deko reikšmę, ir per tai duos 
gilesnį supratimą, kaip pir
mykštė Bažnyčia suprato 
Kristų. O Naujajame Testa
mente Melchizedekas yra mi
nimas net dešimt kartų — vi
sus kartus „Laiško žydams" 5 
ir 6 skyriuose. 

Atkartotinė psalmė yra 
giesmė paties Dievo statyti
niam karaliui. Kai ji panau
dojama kaip atkartotinė skai
tiniui, kuriame Kanaano kara
liai laimina Abraomą, iš
ryškėja Dievo vaidmuo tautos 
kūrimuisi. Tiek Abraomui, 
įkurdinant savo giminę Ka
naane, tiek ir Kristui, ku
riančiam naują Dievo tautą 
savo amžinąja auka, Dievas 
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Tėvas „patiesia priešus tarsi 
pakojį po tavo kojų". Tai 
įvaizdis, kilęs iš Artimųjų 
Rytų kultūrų antrame tūks
tantmetyje prieš Kristų, nusa
kantis karalius — o čia, Dievo 
tarnų — visišką pergalę prieš 
Dievo priešus. 

Kilusi iš karaliaus Dovydo 
rūmų Jeruzalėje, ši psalmė 
duoda mums ir kitų įvaizdžių, 
rišančių Kristų su Melchizeke-
ku. Kalbėdama apie Dievo 
šiam valdovui — karaliui-
kunigui — duodamą valdovo 
lazdą Siono kalne (kur buvo 
karaliaus rūmai Jeruzalėje), 
psalmė naudoja ir kitą rytie
tišką įvaizdį: karaliaus kilmė 
vaizduojama esanti ne iš 
žmogaus, bet iš Dievo: „Nuo 
gimimo Šventame kalne vieš
patausi" (Šventasis kalnas Šv. 
Rašte yra įvaizdis žmogaus 
susitikimo su Dievu vietai). 

Pritaikant šią psalmę Mel
chizedeko skaitiniui, ran
dame, kad ji iškelia ir „Laiške 
žydams" (krikščionimis tapu
siems žydams) linksniuojamą 
Jėzaus „kunigystės" bruožą. 
Kaip karalius-kunigas Mel
chizedekas nebuvo kilęs iš 
„kunigiškos giminės", nes 
Abraomo laikais iš viso dar 
nebuvo žydų tautos ar gimi
nių, taip ir Jėzus nebuvo iš jos 
kilęs; jis buvo kilęs iš kara
liškos Dovydo giminės, ne ku
nigiškos Levio — ir, anot 
„Laiško žydams", jis buvo pa
ties Dievo paskirtas visiems 
amžiams Aukščiausiuoju Ku
nigu. 

Per Melchizedeką palaimi
nęs Abramą, Dievas vėliau su 
Abramu sudarė Sandorą, ku
rioje pažadėjo iš jo išsiugdyti 
savo išsirinktąją tautą. Antra
jame skaitiny iš šv. Pauliaus 
pirmojo laiško Korinto tikin
tiesiems (1 Kor 11:23-26) Pau
lius cituoja Kristaus žodžius, 
kuriant naująją Sandorą su 
būsimąja naująja Dievo išsi
rinktąja tauta. Ją jungs jau ne 
žmogiško kraujo ryšys, o die
viško — Kristaus kraujo, ku
ris išvaduoja visus žmones 
nuo kitokių „svetimų val
dovų": nuodėmės, įvairios bai
mės, amžinos mirties, kurios 
dar sunkiau pavergia ir kanki
na negu žemiški valdovai. 

Ir, nors Kristus Eucharisti
jos apeigą padarė savo aukos 
sakramentu per Paskutinę 
vakarienę, tai nebuvo pirmas 
kartas, kai jis tą veiksmą atli
ko, kaip girdime šios šventės 
Evangelijoje (Luko 9:11-17). 
Evangelistas Lukas, sekda
mas Morkų, šį stebuklingą 
žmonių pamaitinimą kaip tik 
aprašo Eucharistijos veiksmų 
bei žodžių formomis, kuriomis 
Bažnyčia, kaip girdėjome šv. 
Pauliaus laiške, nuo pirmųjų 
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Vagonas, kuriuo buvo į Sibirą tremiami lietuviai. 

1941 M. BIRŽELIO TRĖMIMAI 
POVILAS VAIČEKAUSKAS 

Minint 1941 metų birželio 
15 d. sovietų vykdytus Lietu
vos gyventojų trėmimus, ta 
proga noriu parašyti keletą 
minčių. 

Sunku civilizuotam, kultū
ringam pasauliui suvokti, ko
kie tai buvo baisūs, barbariški 
veiksmai, ir ką jie reiškė tai
kiems, nekaltiems, ramiai gy
venantiems Lietuvos žmo
nėms, kai, ankstų rytą auš
tant, būriai ginkluotų bol
ševikų kareivių ir kitų komu
nistinių aktyvistų tyliai ap
supdavo nuošalias, vasaros 
žalumynuose paskendusias, 
kaimų sodybas ir, kaip vana
gai auką staiga puldavo. O 
miestuose tokie pat būriai 
lauždavo butų duris, prikelda
vo iš gilaus miego žmones, 
liepdavo per trumpą laiką su
siruošti kelionei ir užkaltuose 
gyvuliniuose vagonuose ga
bendavo už tūkstančių kilo
metrų į nežinią, į Sibiro be
veik negyvenamus rajonus, 
kur laukdavo šaltis, badas, be
galinis tėvynės ir artimųjų il
gesys, o pagaliau lėta mirtis. 
Šeimos būdavo išardomos, vy
rai atskiriami nuo žmonų, 
neatsižvelgiama nei į vaikus, 
nei į senelius, nei į ligonius, 
nei į kūdikius, nei į nėščias 
moteris. 

dienų vykdė Kristaus įsaky
mą. Prieš duodamas apaš
talams išdalinti duoną, Jėzus 
„palaimino... laužė ir davė mo
kiniams", kad išdalintų mi
niai. Ir visi pavalgė iki soties. 
Mes su jais ir šiandien stipri-
namės paties Kristaus mums, 
apaštalų įpėdinio — kunigo 
rankomis, duodama Amžinojo 
gyvenimo duona — Kristaus 
Kūnu ir Krauju. Kiekvieną 
kartą, kai susirinkę tikinčiųjų 
būryje švenčiame Eucharis
tiją, Kristaus Kraujo auka 
esame išvaduojami iš savo 
nuodėmių ir, dalindamiesi jo 
Kūno Duona, esame giliau 
įjungiami ir ugdomi kaip jo 
naujosios, atpirktosios tautos 
nariai. 

Aldona Zailskaitė 

Tai baisus genocido aktas, 
analogiškas galbūt tik nacių 
vykdytam žydų holokaustui. 
Ir tik truputį įsivaizduokime, 
kaip viskas atrodytų, jei esesi
ninkai, Hitlerio nacių partija, 
istorijoj būtų vadinama teisuo
lių partija, arba kažkokia de
mokratine partija. To neįvyko. 
Niurnbergo tarptautinis tribu
nolas viską įvertino, pasmerkė 
nacius ir padėjo galutinį taš
ką. 

Visai kitaip su komunizmu, 
jo nusikaltimais. Jie iki šiolei 
niekur neįvertinti. Todėl 
šiandieną iš tikrųjų reikia 
sveikinti Lietuvos Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungą, o 
kartu ir kitus Lietuvos politi
nius kalinius, tremtinius bei 
buvusius partizanus, išdrį
susius tarptautiniu atžvilgiu 
pirmuosius surengti Vilniuje, 
1999 metų pirmame pusme
tyje tarptautinį „Komunizmo 
nusikaltimų įyertinimo kon
gresą". 

Baisus buvo Lietuvos geno
cidas, vykdytas komunistų. 
Grubiai šnekant, beveik treč
dalis tautos buvo paliestas, 
nacių ir bolševikų, su aiškia 
pirmenybe pastariesiems. Lie
tuvos Komunistų partija su 
Sniečkum priešakyje, su Pa-
leckiu, Gedvilu, Šumausku, 
Preikšu, Bartašiūnu, Guze-
vičium, Martavičium ir rusais 
čekistais Tkačenka, Jefimovu, 
Kapralovu, Kondakovu, Pija-
ševu, Vetrovu, Raslanu ir dau
gybe kitų, vykdė, pagal nuro
dymus iš Maskvos, Lietuvos 
genocidą. 

Ne tai šiandieną mums, gy
viesiems tų tautos kančių liu
dininkams, yra baisu, kokias 
baisias kančias teko patirti 
.kalėjimuose, lageriuose ir 
tremtyje — baisiausia yra tas, 
kad šiandieną Lietuvoje, prisi
dengus santarvės vardu, viską 
bandoma iškreipti, visą kaltę 
suversti Lietuvos partiza
nams, o ne komunistams. Taip 
pavyzdžiui, „Lietuvos rytas", 
didžiausias Lietuvos dien
raštis, buvusi „Komjaunimo 

tiesa" savo puslapiuose spaus
dina Lietuvos istorikų, mokslo 
daktarų tokius straipsnius, 
pavyzdžiui Henriko Šadžiaus, 
— jo tvirtinimas, kad 1948 m. 
trėmimą „Vesna" — „Pava
saris" sukėlė Lietuvos partiza
nai. Kur logika? Kokie gi buvo 
partizanai 1941 metais? O 
žmones — tai trėmė. Kodėl gi 
sovietiniuose KGB dokumen
tuose tremiamieji buvo vadi
nami kriminalistais, bandi
tais, vagimis ir prostitutėmis, 
o jiems Sovietų Rusijos 
Baudžiamojo kodekso straip
sniai buvo taikomi ne krimi
naliniai, pavyzdžiui paragra
fas 59, o politinis paragrafas 
58. Kokia baisi nesąmonė! 

Tokie sovietinio mąstymo is
torikų tvirtinimai bei išvados 
susilaukia ir susilauks griežto 
mūsų gyvųjų liudininkų at
kirčio. Aš ir pats galiu paliu
dyti, kad dar 1944 metais spa
lio 30 dieną, kai dar nebuvo 
antrą kartą okupuota visa Lie
tuva ir nebuvo labai didelio 
partizaninio pasipriešinimo 
sovietų okupantui — jau tada 
Tarybinės valdžios atstovai 
Lietuvoje, atėjūnai iš Rytų 
aiškiai žinojo, koks likimas 
laukia Lietuvos žmonių. 

Štai mano paliudijimas. 
Tą dieną pirmąsyk buvau 

areštuotas bolševikinių oku
pantų. Štai amžinai įsimintini 
Skapiškio milicijos viršininko, 
to rajono Tarybų valdžios pas
kirto įgaliotinio, žodžiai, pasa
kyti darkyta atėjūno kalba: 
„Povilai, tu esi lietuviškas 
buržuazinis nacionalistas, tu 
greitai pamatysi, kad ant Ne
muno kranto po kiek laiko, 
stovės tik kryžius su prikaltu 
toblyčiu: čia gyveno lietuviai". 

Einant šiandieną aštuntie
siems Lietuvos nepriklauso
mybės metams, kai kuriems 
tariamiesiems Lietuvos istori
kams dar nėra aišku Stalino ir 
Hitlerio užmačios, jų slaptai 
sudarytas Molotovo-Ribben-
tropo paktas. Tiesiog sarmata. 

LPKTS, kartu su kitomis 
politinių kalinių ir tremtinių 
organizacijomis, 1999 m. pir
moje pusėje rengia tarptauti
nį „Komunizmo nusikaltimų 
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Danuti Bindokieni 

Kai jazminai juodai 
pražydo 

Lietuva šiai datai davė Ge
dulo ir vilties dienos vardą. 
Mes, užsienyje gyvenantys 
lietuviai, esame ją pripratę 
vadinti Tragiškojo birželio 
pavadinimu. Ir vienas, ir ki
tas vaizdžiai nusako birželio 
vidurio siaubą, užklupusį lie
tuvių tautą prieš daugiau 
kaip pusšimtį metų — tary
tum tais metais ir jazminai 
juodai pražydo... 

Tai buvo Lietuvos žmonių 
Golgotos kelio pradžia, bet 
toli gražu ne galas! Ką rau
donasis okupantas pradėjo 
anuomet, 1941 metų birželio 14-
15 d., tęsė kone penkis 
dešimtmečius, ir būtų, be abe
jo, dar ilgai tęsęs, jeigu Dievo 
pirštas nebūtų nustūmęs tą 
blogio imperiją į praeities be
dugnę. 

Daug tautiečių, gimusių ir 
augusių jau po skaudžiausių 
tautos naikinimo metų, neži
nojo, arba labai mažai žinojo, 
kas vyko Antrojo pasaulinio 
karo ir pokario metais, kai 
Lietuvos teritorija buvo mėto
ma — tarytum sviedinys mir
tinose rungtynėse — nuo vie
no okupanto kitam. Kiekvie
nas, pagriebęs į savo nagus tą 
svarbią strateginę sritį, sten
gėsi kaip galima greičiau joje 
įsitvirtinti, {vesti savo sant
varką, ideologiją. Nepaklus
niuosius, arba ir tuos, kurie 
ateityje galųo priešintis, buvo 
stengiamasi kaip galima grei
čiau sunaikinti. 

Ypač nuodugniai tą darbą 
atliko Maskvos tarnai — tiek 
atsiųstieji iš Rytų, tiek Lietu
vos žemėje užauginti, dėl 
„trupinio aukso, gardaus val
gio šaukšto", o galbūt oku
panto palankumo, tapę savo 
tautos išdavikais, savo kai
mynų budeliais. Žinoma, atė
jūnų iš Rytų okupacijai tęsėsi 
nepalyginamai ilgiau, negu 
Vokietijos nacių, dėl to ir lai
ko daugiau turėta vykdyti oku
puotuose kraštuose genocidą. 

Į birželio vidurį mūsų tauta 
supila visą skausmą, visas 
ašaras, sukauptą anomis trė
mimų pradžios dienomis ir 
daug vėliau. Mums kažkaip 
priimtinesnė Gedulo sąvoka, 
nes nedaug vilties pajuto tre
miamieji, areštuotieji, kanki
nami, kalinamieji. Galima tik 
spėlioti, kodėl Lietuvoje prie 
Gedulo vardo prijungta ir vil
tis. Galbūt kaip tik dėl to, kad 
dar daug šiandien tėvynėje 
tebegyvena tų, kurie okupaci
jos metais persekiojo savo tau
tiečius, tad jie puoselėja viltį, 
kad bus atleista, užmiršta. 
Juk buvę partizanai, tremti
niai, politiniai kaliniai jau 
slenka į savo gyvenimo sau

lėlydį — praeis dar dešimt
metis, nebeliks, kas išties kal
tinantį pirštą ir ištars: „Ir tu 
ten buvai!" 

Kilni tautos savybė — at
leisti skriaudas, bet ne visuo
met tai geriausia išeitis. Nie
kas nedrįstų siūlyti pasekti 
žydų pavyzdžiu „akis už akį, 
dantis už dantį", bet teisybės 
ieškojimą nereikia maišyti su 
keršto troškimu. Lietuvių tau
ta išgyveno žiaurų savo istori
jos laikotarpį, kurį galime va
dinti holokaustu, genocidu, ar 
kitu, šiurpą keliančiu vardu. 
Kodėl staiga vėl išlenda tas 
amžinas lietuvių menkaver
tiškumo jausmas — tarytum 
mes neturime teisės reikalau
ti teisybės, skriaudų atlygini
mo, gydančio tepalo tebek-
raujuojančioms tautos žaiz
doms. O kad jos dar kraujuo
ja, nėra abejonės. 

Viltį teikia pagaliau Š.m. 
gegužės pabaigoje Lietuvos 
Respublikos Seimo vienbalsiai 
priimtas nutarimas, kuris ma
sines represijas prieš lietuvių 
tautą, vykdytas Sovietų Są
jungos okupacijos dešimtme
čiais, drįsta pavadinti tikruo
ju vardu — sunkiu karo nusi
kaltimu su kryptingai užsi
brėžto ir vykdomo genocido 
požymiais. Negali Maskva šį 
kartą išsisukti ir „senaties" 
lengvata, nes, pagal Lietuvos 
baudžiamąjį kodeksą, genoci
dui senatis netaikoma. 

Vargiai Lietuvos vyriausy
bei pavyks suruošti sovietini
ams karo nusikaltėliams teis
mą, kaip buvo suruoštas vo
kiečių naciams, bet tokio nu
tarimo priėmimas yra jau 
žingsnis gera kryptimi. Krei
pimasis \ Lietuvos gyventojus, 
raginant, kad jie praneštų tu
rimus duomenis apie genocido 
faktus okupacijų metais, taip 
pat geras užmojis. Reikia 
tikėti, kad žmonės išdrįs pra
bilti — daugumas dar bijo ga
limų represijų, nes kai kurie 
buvę bolševikiniai pareigūnai, 
aktyviai dalyvavę savo tau
tiečių naikinimo procese, te
begyvena kaimynystėje, kar
tais užima net atsakingas pa
reigas. 

Daug kartų Tragiškųjų bir
želio įvykių paminėjimuose 
kartota šiurpioji tautos kan
čios statistika; po nepriklau
somybės atgavimo daug jos 
knygose bei spaudos straips
niuose anų dienų įvykių ap
rašyta. Bet reikia stengtis, 
kad kiekvienas vaikas, nuo 
mažiausio mokinuko iki vyri
ausio studento, būtų nuodug
niai su mūsų tautos kančia 
supažindinamas. 

TRAKAI 
PETRAS MATEKŪNAS 

Nr.4 Tęsinys 
Žygimantas Senasis įpareigojo 

pirklius, kurie vykdavo iš Vil
niaus į Kauną, sustoti Tra
kuose. Per muges tiek vieti
niai, tiek ir svetimšaliai pirk
liai galėjo prekiauti be muito. 

Mirus didžiajam Lietuvos 
kunigaikščiui Žygimantui Au
gustui, paskutiniajam gedimi-
naičiui. Trakai neteko visai 
tos reikšmės, kurią anksčiau 
turėjo prie Gedimino, Kęs
tučio, Vytauto ir kitų. Nuo to 
laiko pilys liko apleistos ir 
pradėjo griūti, o — miestelis 
skursti ir nykti. Labiausiai 
Naujieji Trakai nukentėjo per 
1655-1661 m. Maskvos inva
ziją. Jos kariuomenė, vado
vaujama caro Aleksiejaus, plė
šė ir degino ne tik miestelį, 
bet taip pat apnaikino pilis. 
Po tos rusų invazijos Trakai 
neatsigavo ir paliko nuskur
dusiu miesteliu. Nei rusams. 

nei lenkams okupacijos metais 
istorinių paminklų išsaugoji
mas ar miestelio gerovės pa
kėlimas visai nerūpėjo. Jų 
svarbiausias tikslas buvo kuo 
greičiau tas vietoves surusinti 
ar sulenkinti, kad lietuvių nei 
žymės neliktų. 

Pats miestelis yra įsikūręs 
ilgame, siaurame pusiasaly, 
esančiame tarp Luko (Bernar
dinų), Galvės ir Totoriškių 
ežerų. 1939 m., kai Sovietų 
Sąjunga Trakus su apylin
kėmis perleido Lietuvai, mies
telyje buvo 3,070 gyventojų, 
įvairių tautybių: lietuvių, len
kų, karaimų, žydų ir kitų. Per 
miestelį eina tik viena ilga pa
grindinė gatvė, pavadinta 
dviem vardais. Kai miestelis 
teko Lietuvai, viena dalis gat
vės pavadinta Vytauto, o kita 
— Kęstučio vardu. Per antrąją 
rusų bolševikų okupaciją šios 
gatvės pavadinimas buvo pa
keistas, būtent: viena dalis 
Vilniaus, o kita Marytės Mel-
nikaitės vardu, kuri nieko 
bendra neturėjo su Trakais. 

(M. Melnikaitė yra kilusi iš 
Zarasų miesto) Nuo šios pag
rindinės gatvės miesto centre, 
tiek į vieną, tiek į kitą pusę 
ežerų link eina trumpos gat
velės, pavadintos karaimų ir 
kitais vardais. 

Miestely vyrauja mediniai 
namai. Daug jų, kaip karaimų 
gatvėje, pastatyti, kaip būda
vo kaimuose, galu į gatvę. Mū
rinių namų yra centre, pvz., 
katalikų bažnyčia, viešbutis, 
ligoninė ir kiti pastatai. Už-
trakų dvaro rūmai, priklausė 
grafui Tiškevičiui. (Jie yra 
šiek tiek į šiaurę nuo centro). 
Sovietų okupacijos metu jie 
buvo valdžios nusavinti ir juo
se įrengta turistinė bazė. Tai 
nepaprastai gražūs rūmai, pa
statyti klasikiniu stiliumi, 
praeito šimtmečio vidury. Jų 
frontinį fasadą puošia dvi ko
lonos. 

Seniausias pastatas, išsky
rus tik pilis, yra bažnyčia. Tai 
istorinis architektūrinis pa
minklas, kuriame pasireiškia 
net trys stiliai — gotinis, ro

mantinis ir barokinis. 
Pirmą bažnyčią Trakuose 

pastate Vytautas. Istorikas dr. 
Rėklaitis mano, kad ji buvusi 
mūrinė, nes dabartinės bažny
čios presbiterijoje užsilikę go-
tinių žymių. Ji buvo paskirta 
Šv. Marijos Aplankymo gar
bei. 

Kaip atrodė pirmoji bažny
čia, sunku pasakyti. Tik tiek 
žinoma, kad ji buvo pastatyta 
gotiniu stiliumi. Per 1655-
1661 m. rusų invaziją, kaip 
Trakų miestelis, taip ir bažny
čia, buvo sudeginta. 

Bažnyčia buvo atstatyta 
1717 m. Vėliau ji pergyveno 
eilę gaisrų. Buvo atstatyta su 
pakeitimais. Joje dabar mato
mos net trijų stilių žymės. 
Gotiškų žymių yra presbiteri
joje, matyti ir romantiškojo 
stiliaus bruožų formų, 18 
šimtm. įvesta barokinio sti
liaus elementų. 

Bažnyčia turi tris navas. Vi
durinė plati, o šoninės siauros 
ir žemos. Frontiniame fasade 
bokštai trijų tarpsnių, kvad

ratinio plano, masyviniai ir 
beveik vienodo aukščio su sto
gu. Baigiasi piramidžių išvaiz
dos stogeliais su kryžiais. 
Frontinė siena yra tarp dviejų 
bokštų, žymiai aukštesnė už 
stogą ir bokštus. Ji baigiasi 
trikampio išvaizdos stogeliu 
su kryžiumi. Toje sienoje yra 
poriniai piliastrai ir didelė 
niša. Bokštų ir vidutinės na
vos langai su arkomis, o šoni
nių navų ir presbiterijos lan
gų, viršutinė dalis daugiau go-
tinio stiliaus. Absida yra tokio 
pat aukščio, kaip didžiosios 
navos stogas. Virš absidos yra 
trijų tarpsnių bokštelis su at
viromis angomis. Sienos tin
kuotos ir baltai nudažytos. 

Bažnyčios vidus erdvus. Di
dysis altorius trijų tarpsnių, 
papuoštas kolonomis, statulo
mis ir šventųjų paveikslais. 
Presbiterijos baliustrados, kur 
stovi didysis altorius, sienos 
papuoštos piliastrais ir laužy
tomis profilio architravomis. 

(Bus daugiau) Traku pihf-s det; 
Nuotr Alberto Kerelio 
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LAUKIA TARPTAUTINIS 
[R IDĖJŲ FESTIVALIS 

Fuošnios geltonai žydros 
reklamines vėliavėlės, iška
binėtos po visą New Haven, 
CT. skelbia ;og šių metų 
birželio 24-28 d. čia trečią 
kartą pamečiui menus ir 
idėjas iš viso pasaulio suburs 
Tarptautinis menų ir idėjų 
festivalis. 

Vienas festiva! o rengėjų 
Arūnas Čiuberk s, trečius me
tas dirbantis j a n e . teigia, kad 
per ši trumpą la k;> Tarptauti
nis menų ir idėja festivalis 
jau spėjo pagarsėti, kaip vie
nas žymiausių vasaros rengi
nių Šiaurės Rytų pakrantėje. 
„Nors dauguma lietuvių jau 
žino apie artėjant} Liaudies 
meno festivalį Smithsonian 
muziejuje Vašingtone, kviečiu 
{traukti į vasaros pianus dar 
vieną pramogą", sako Arūnas. 
Skubėkite pamatyti, išgirsti i r 
patirti puikių muzikos, teatrą 
ir kitokių renginių suaugu
siems ir vaikams, dalyvaujant, 
š imtams atlikėjų. Apsilan
kykite keliose dešimtyse ren
ginių, kurių dauguma vyks 
New Haven Žaliojoje vejoje 
(New Haven Green) ar neto
liese jos, o taip pat Yale uni
versiteto kiemeliuose, muzie
juose bei bibliotekose. Reikėtų 
pridurti , jog dauguma rengi
nių bus nemokami, o pasista
tyti mašiną neturėtų būti sun
ku. Festivalio šeimininkai 
(nuolatiniai darbuotojai, ku
rių yra per 30, bet šis skaičius 
dešimteriopai išauga „akty
viuoju" festivalio metu) bei sa-: 
vanoriai. kurių tikimasi 

su4 

(World Premieres) — „Užaugę 
po vijokliais") Grown Over 
Ivy). Poezijos mėgėjams ski
riami pasakojimai apie tuos, 
kurių gyvenimai Susiję su 
Yale universi tetu ir New 
Haven miestu. Šią poetinę ke
lionę paraše ir a t l iks poetė 
Trarie Morris, pri tariant džia
zo muzikantams. 

Elm City Ensemble, viaaas 
geriausių Amerikos jaunųjų 
kamerinės muzikos ansam
blių, pirmą kartą at l iks naują 
Ezra Laderman, ankstesniojo 
Yale Muzikos m o k i o s deka-

I no, kūrinį. $ 
Didžios ios p r a m o g o s di 

d ingose v i e t o s e (Great Eki-
tertainment in Grea t PiaaeA). 
Tiems, kas mėgst* įjvĄ'lįid-
zą ir klasikinę kamer ine ;ttu-
ziką, virš gluosniaįįapafcfr 
sių Yale univera: 
Yale universiteto^ 
mokyklos (Grad 
miestelyje gros Ui 
New Orleans džiaut 

. „Preservation H«4 
j Band", dalyvaujant 
£ tiškiems jo kanė, 
I menantis turė tų bi 
• žilų džiazo gitaristo 
zo ir kompozitoriaus 
Gismonti bei jo 
ras, vyksiantis Yale, 
teto Meno galerjj 
joje. Senosios muzf: 
jams turėtų patikti 

;jNations Ensemhlfe% 
'festivalio dalyvis; 
jpolistus ir muzika|rt»4, hurie 

ademonstruos įvairių-eaochų 
luzikos instrumfe»t|», fetfcik-
ami tris koncertus lYalf «mi-laukti netoli rūkstančio. 

K e l e t a s fak tų iš f e s t i v a l k i jvetsiteto prieigose 
i s tor i jos * 

Beveik 51,000 žiūrovų per* 
nai apsitankt N"ew Haven 
Žaliojoje vejojt ir kitose festi* 
valio aikštelėse. Pagany t | 
akių, pasiklausyti muzikos 
bei dalyvauti tikrai buvo kur . 
Per penkias dienas festivalis 
užplūdo miesto centrą, pasiū
lydamas lankytojams bene 85 
procentus nemokamų rengi
nių. Daugiau nei 500 meni
ninkų. atstovaujančią dvide
šimt kultūrų iš viso pasaulio, 
pasirofiė jame. _Šis pasaulinio; 
masto susibūrimas yra tikras! 
kultūros antplūdis pasaulio 
ekonomikoje. Ir visa ta i vyk
sta N e * Haven (mieste, kufio 
įvairialypiai žmonės, vietos 
bei įstaigos susibūrė šiai nu
ostabiai iniciatyvai." — teigė, 
dienraščio „New Haven Regis-
ter" vedamasis. Ir iš tiesų, 
vietos ekonomika festivalio 
dėka ūgtelėjo net 56 procen
tais, lyginant su 1996-aisiais. 
Festivalis atnešė miestui 2,9 
mln. pelno. 

Collection of Musical Instru
ments" dviejų ekspozicijų 
metu suteiks retą progą susi
pažinti su puikia senovinių 
muzikos instrumentų kolekci
ja. 

Štai keletas kitų numa
tomų festivalio projektų: 

D a l y k o e s m ė (.Heart of the-
Matter) — tai keturios entu
ziastingos dienos, kurios pra
turt ins tiek vaikus, tiek jų 
tėvelius. Daugiau nei 30 ben
dravimą bei pažinimą skati
nančiu meno, sporto bei 
mokslo projektų 5-12 metų 
vaikams ir jų šeimoms pa
rengė organizacijos iš viso 
Connecticut Mažojoje žaliojoje 

j scenoje (Small Green Stage). 
I s t o r i n ė lobių medž iok lė 
(Treasure Hunt). Festivalio 
lankytojai galės dalyvauti 
Lobių medžioklėje, iš lėto pa
sivaikščiodami New Haven 
Žaliosios vejos takeliais, lydi
mi valstijos senbuvės poetės 
Rose Styron pasakojimų. 

M i e s t o c e n t r a s (Dovvn-
town). Netoliese New Haven 
Žaliosios vejos (New Haven 
Green) savaitgalio gatvės 
šventė pažers ištisą daili
ninkų bei atlikėjų meno kalei
doskopą, atspindintį turtingą 
miesto bei valstijos įvairovę. 
Pasirodymai vyks trijose aikš
telėse — Pitkin Plaza, Fede-
ral Plaza bei šalia Hali of 
Records, drauge su vaizduo
jamojo meno projektais, vyk
siančiais uždarius transporto 
eismą Orange gatvėje. 

Didžios ios naujojo 
t ū k s t a n t m e č i o idėjos (Big 
Ideas for the New Millenium). 
Greta meno projektų festivalis 
organizuoja tradicinius lite
ratūros skaitymus, diskusijas 
bei pašnekesius su rašytojais, 

Dainininke Giedre Kaukaitė (kairėje, ir muzikologė Audrone Šilgalytė 
balandžio 29 d. Vilniau*.rotušėje rengtame vakare, skirtame solistės pe
dagoginio darbo dvidešimtmečiu!. Nuotr. Eltos 

P r o g r a m a 
Pasau l io scenos k o n c e r - ; 

t a i (Concerts on the WorĮdii 
Stage) turėtų sudominti popo- J 
liariosios muzikos mėgėjui, t 
Rokenrolo pradininko Lit t le 
Rkhard. kanadiečių a i r io 
grupės Leahy bei vieneto EI 
Gran Combo iš University (rf :. 
Salsa pasirodymai bus nemo
kami ir vyks New Havefc : 

Green. 1 
Amer ikos p r e m j e r o j 

'American Premieres). Garai 
pasaulyje teatro t rupė • 
Didžiosios Britanijos. Lond<|-
no Karališkasis valstybini* 
teatras (the Royal National 
Theatre of London) turėtų par
traukti teatralų dėmesį. Pa
sak festivalio direktoriau^ 
Paul Collard. puikių recen*S«! 
jų susilaukusi pjesė „Ko
penhaga" 'Copenhagėn), jaa , 
spėjusi tapti sezono puošmena j 
Londone, turėtu tapt i didshfi t 
įvykiu New Havene. Publikai * 
prašant , vėl pasirodys ir Cir-, 
cue Baroque. tarptaut inė taa- 4 
trališkojo cirko t rupė, kuri J 
parodys premjerą „NingerT, j f 

P a s a u l i o p r e m j e r o * f 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Kviečiame 1998 metais 

keliauti su mumis! 
Specialios bilietą karnas i sporto ir dainų šventes Lietuvoje 

i t * * * 
Siūlome pigiausias Itafnas, patogiausiais skrydžiais į 

Lietuvą iš įvairių JAV miestų. 
. j {t* 

Mūsų a ts tovai Katine i r Vilniuje parūpins pigiausius 
bilietus iš Lietuvos l Mar ios JAV miestus. 

TO ;*** 
Penkios gru] 

Costa CruL 
naktys Romoje 
I | 

Prie bilieto 
specialias ka ina i 

į 
Mūsų a t s tova i ! 
pigiausius bilįe 

Turime bilietus 

į Lietuvą ir kitas Pabaltijo šalis. 
• * * 

kelionė į Graikijos salas ir dvi 

pe l kainų ir snv 
rauso rašt inę. M 

r* * * 
pridėti mokesčius. Taip pat turime 

į Vilnių iš kitų JAV miestų. 
* * * 

\t Vilniuje parūpins 
Liatuvos į įvairius JAV miestus. 
[ f* * * 

T Šokių šventės renginius Vilniuje. 
1 * * * 

informacijos prašome kreiptis į 
Jljms patarnausime. 

, Travel Service 
9439 SKe4a$, Efrvgreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708»4»3000. Ph. 800-422-3190 
I 1*768-422-3163 P 

atlikėjais, dailininkais. Pokal
biuose dalyvaus David Ger-
gen, kurio tema bus „Žinia-
sklaidos ateitis ir Amerikos 
politika" (The Future of Me-
dia and American Politics) bei 
Calvin Trillin skaitymai iš jo 
naujos knygos „Family Man". 

Pa r ib io m e n a s (Art on the 
Edge). Šeštadienio vakare Au-
dubon gatvėje įsijunkite į 
galerijų atidarymus, parodas, 
šokius po žvaigždėmis Leeney 
Plaza bei filmo „Viskas apie 
Ievą" (Ali About Eve) demon
stravimu po atviru dangumi 
Menų parke (Park of the 
Arts). Visi Paribio menų ren
giniai nemokami. 

Norint papildomos informa
cijos ar festivalio lankstinuko 
prašome skambinti: 1-888-
ART-IDEA (1-888-278-4332) 
arba aplankykite Festivalio 
tinklapį: www.artidea.org 

I r e n a A lpe r ty t ė 

RINKO PINIGUS 
PRADŽIOS MOKYKLOMS 

RYTŲ LIETUVOJE 
Veiklių Vilniaus apskrities 

moterų k lubas „Zonta" bir
želio 4 d. Vilniaus galerijoje 
.Var ta i" surengė labdaros 
vakarą, ku r i ame rinko lėšas 
pradžios mokykloms Rytų 
Lietuvoje. 

Lietuvos dailininkų remia
mame vaka re koncertavo 
profesorius Raimondas Kati
lius, Raimonda Katiliūtė ir 
Dalia Balsytė. 

Per vakarą surinktos lėšos 
bus skirtos keturioms pra
džios mokykloms Vilniaus 
apskrityje — Kalveliuose, 
Mostiškėse, Pabarėje ir Tur
geliuose — remti . 

Per praėjusius dvejus me
tus klubas šio krašto mokyk
loms sur inko daugiau nei 
12,000 litų. 

Labdaros vakare ketvirta
dienį dalyvavę svečiai pirko 
kvietimus už penkiasdešimt 
litų. J vakarą atėjo klubo na
rės ir menininkai , savo dar
bais pa rėmę projektą, Seimo 
nariai , vyriausybės atstovai, 
Danijos ambasados Lietuvoje 
darbuotojai. 

Įsigiję loterijos bilietus po 

Ministro pirmininko žmona Nijole V 
mundas Katilius Vilniaus „Zonta" 
„Vartų" galerijoje birželio 4 d. 

10 litų, j ie galėjo laimėti pa
veikslų, skulptūrų, garso ka
sečių bei kompaktinių diskų. 

Klubo prezidentės kaden
ciją baigianti Regina Mikė-

nienė vakare pristatė naująją 
prezidentę — Nijolę Vagno-

agnorienė ir smuikininkas prof. Rai-
kiubo surengtame labdaros vakare 

Nuotr. Eltos 

rienę, Lietuvos ministro pir
mininko žmoną, kuri pen
kiems gabiausiems Čiurlionio 
meno mokyklos moksleiviams 
čia pat įteikė dovanotus ke
lialapius pažintinėn kelionėn 
į Prancūziją. 

AR PASIKEITĖ BANKAS PRIE KURIO 
PATARNAVIMU BUVOTE ĮPRATĘ? 

Ar jis susijungė su kitu, ar buvo parduotas? • Gal pabrango jo 
paslaugos ir n u mažėjo taupymo sąskaitos kursas? • Gal padidėjo 

pabaudos ir pasikeitė pamėgti tarnautojai? 

<Sė8&m lūšims M® $aaSBs®šfa$mi& mMįmtifafltih* t&^M&s 

Čia jus sutiks ir 
aptarnaus ilgamečiai ir 
paslaugūs tarnautojai. Jų 
aptarnavimas bus toks, 
kaip ir jūsų buvusio banko. 
Kviečiame atidaryti 

Steven F, Rosenboom, S p e c i a l ų 
President & CEO 
15 years of service 

Miroslav Ūkas Carf L Rosenbavm, 
Chairmon of the Board Vice Chairman 
49 years of service 45 yeors of service 
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Vfhen You Also Open A Componion Checking Or Passbook Savings Account With A Oualifymg Deposh. 

This Spedal Limited Tme Offer Is for New Deposits Onbf. 

• Great rate for a short term CD. 
• Minimam deposit $5,000, 
• Maximum deposit $75,000. 

0mO©[?©gO 
• First order of checks...free! 
• $5 Bonus when you bring in the 

unused checks from yoor old bonk. 
• Open checking with $ 5 0 0 or more 

and be eligible for the spedal 
"VYekome Neighbor" CD. 

• Automatic interest transfers to your 
Prospect Federol passbook or 
checking upon request. 

L ^ M b O © * S®DQ\!!7©OQ8©OQO 

• Attractive interest, compounded daily 
• Earnings paid day-in, day-out 
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MŪSŲ ŠEIMOSE POKALBIAI SU TAIS, KURIE UŽ 
VANDENYNO 

Lietuvai vyžnių žydėjimo festivalyje \Vashington, DC. atstovavusi Rima 
Žukauskaite su palydovu. 

1998 M. ŽYDINČIŲ VYŠNIŲ ŠVENTĖ JAV 
SOSTINĖJE 

dinė, draugiška, veikli ir myli 
senelių kraštą Lietuvą. J i 
vyksta į Lietuvą, į Dainų ir 
šokių šventę, pati užsidirb
dama kelionei pinigus. Rima 
Žukauskaitė studijuoja mu
ziką Illinois universitete Čika
goje, yra prezidentė „Music 
National Honor Society", akty
vi ir „Antro kaimo" teatro 
grupės narė. Skaučių organi
zacijoje ji buvo apdovanota net 
keliais medaliais bei žymeni
mis. Rima yra Broniaus ir Vir
ginijos Žukauskų duktė. Iš 
savo tėvų ji gavo meilę Lietu
vos kraštui . 

Žydinčių vyšnių festivalio 
metu kiekvieną dieną vyko 
skirtingos ceremonijos. Pirmą 
dieną Japonijos ambasadorius 
ir jų „karalaitė" uždegė spe
cialų, 300 metų senumo, ak
mens žibintą. Tenka pabrėžti, 
kad „karalaitės" yra tik dvi — 
Amerikos ir Japonijos repre
zentantas, o visos kitos — 
„princesės". 

Kiekvienai dienai buvo su
darytos specialios programos: 
vieną dieną jos buvo priimtos 
ir pagerbtos Vašingtono mies
to mero, kitą dieną sodino 
vyšnių medelius, buvo pak
viestos vaišėms į Japonijos 
ambasadą, į Vengrijos amba
sadą, aplankė Baltuosius rū
mus, susitiko su senatoriais ir 
Kongreso nariais, dalyvavo 

Nors ši tradicinė švente 
Vašingtone prasidėjo ba
landžio 5 d. ir tęsėsi iki ba
landžio 11 d., bet mūsų lietu
viškoje spaudoje ji praėjo 
nepastebėta. Vis tik verta į ją 
atkreipti dėmesį, nes jau antri 
metai, kai šioje šventėje daly
vauja lietuvaitė „princesė", 
reprezentuodama Lietuvą. 

Žydinčių vyšnių šventes 
tradicija prasidėjo 1912 m., 
kai japonai, kaip draugiškumo 
ženklą, Amerikai atsiuntu-
3.000 japoniškų vyšnių mede
lių, kad jie būtų pasodinti 
Vašingtone, Amerikos sosti
nėje. Kasmet jų žydėjimas 
pavasarį sutraukia tūkstan
čius lankytojų. 

Amerikiečiai mėgsta festi
valius, paradus. Jų metu 
dažnai išrenkamos karalienės 
ar princesės. Pradžia buvo 

.'kukli,.bet po Antrojo pasauli
nio karo žydinčių vyšnių 
šventė tiek padidėjo, kad net 
55 valstybės (kartu su JAV) 
išrenka ir atsiunčia savo 
„princeses" į Vašingtoną. 

Lietuvą š ūs metais repre-. 
zentavo Rn ia Žukauskaitė iš 
Čikagos priemiesčio. River-
side, IL. Buvo pageidauta, kad 
„princesė" būtų iš Lietuvos ar 
gimusi JAV, lietuvių tėvų ir 
mokėtų lietuvių kalbą. Rima 
— tipinga lietuvaitė. Puikiai 
kalba lietuviškai, aukšta, blon-

Pašnekesys su Vytautu 
Dubausku, Tėvynės sąjun
gos Floridos skyriaus pir
mininku ir jo žmona, Virgi
nija, Tėvynės sąjungos Flo
r idos skyriaus sekretore. 

— Kokie l ietuviškojo gy
ven imo pėdsakai išl ikę Jū
sų šeimoje? 

— Nors esame toli nuo Lie
tuvos, bet širdimi ir mintimis 
esame visiškai neati trūkę nuo 
gimtosios žemės. Tiesą sa
kant , kartais nėra lengva būti 
lietuviu ir kartu Amerikos gy
ventoju. Neretai pagalvoji, 
kad būtų gera turėti daugiau 
laiko, jog galėtum, palikęs 
įprastą gyvenimo ritmą, dau
giau jėgų ir laiko skirti Lietu
vai. Itin sunkoka visur suspėti 
jaunai šeimai, nes daug dė
mesio reikia skirti darbui, vai
kams. Juk savo atžalas no-

įvairiose vaišėse su garbingais 

Visos ' „princesės" dalinosi Juodoif ios sovietinės priespau 
dovanomis. Rima Žukauskaitė 

rime išauklėti taip pa t lietu
viška dvasia. Štai kodėl 
neretai Lietuvą savo kasdie
noje imi ir nuskriaudi, nors 
širdyje ir jauti , kad ir t ie dar
bo ar bet kokių tavo pas tangų 
trupinėliai palengvintų ta ip 
sužlugdytai gimtajai žemei 
bent šiek tiek pakilti ir mėgint 
susilyginti su kitomis šalimis. 

— Ką Jūs , Vytautai , ga
lite pasakyti ap ie savo tė 
vus. 

— Mano tėveliai yra kilę iš 
Žagarės. Nuo 1949 m. gyveno 
Bostone, visuomet dalyvauda
vo lietuviškoje veikloje. Alek
sandras Dubauskas, mano tė
velis, paskutiniuoju metu va
dovavo Bostono lietuvių šaulių 
kuopai. 

— Kur ir kada e s a t e gi
męs , Vytautai? Koks J ū s ų 
n u e i t a s i s kelias? 

— Esu karo metų pas i t rau
kusių nuo komunistinės grės
mės ir bėgančių į Vakarus nuo 

visas 55 „princeses" apdovano
jo gintariniais auskarais, pa
pasakojo apie gintarą ir Lietu
vos kraštą. Lietuvos ambasa
dos darbuotoja kultūros reika
lams Rita Kazragienė pra
nešė, kad Rima puikiai repre
zentavo Lietuvą ir visas parei
gas atliko pasigėrėtinai. 

Kulminacinė diena buvo 
paskutinė, kada „princesės" su
sitiko su savo palydovais ir 
dalyvavo parade Vašingtono 
Konstitucijos gatve. Parade vi
sos „princesės" žygiavo su 
savo palydovais. Tik Amerikos 
ir Japonijos „karalaitės" bei 
Japonijos „princesė" važiavo 
specialiame vežime (float), iš
puoštame vyšnių žiedais. Va
kare vyko pokylis. 

Nors šiuo šventės festivaliu 
turėjo rūpintis Lietuvos amba
sada, tačiau tokiai reprezenta
cijai nebuvo paskirta finansų 
ir visas išlaidas bei dovanėles 
turėjo apmokėti pati Rima, 
kuri taupė savo kelionei į Lie
tuvą. Ateityje mūsų fondai 
turėtų atkreipti dėmesį ir fi
nansuoti šį nepolitinį tautų 
draugystės bendravimą ir tuo 
pačiu suteikti galimybę skleis
ti Lietuvos vardą jaunų žmo
nių tarpe. 

Marija Rein ienė 

dos lietuvių vaikas, gimęs 
1949 m. Vokietijoje pabėgėlių 
stovyklojt. Mano tėvai, kaip i r 
didžiuma ano meto mūsų tau
tos šeimų, vaikų širdyse skie
pijo meilę ir patriotinę dvasią. 
Arizonos universitete studi
juodamas istoriją ir politinius 
mokslus, vis svajojau pamaty
ti laisvą Lietuvą. Jučiomis 
nejučiomis įsitraukėme į JAV 
lietuvių veiklą ir tuo pačiu 
stengėmės bendrauti su Ame
rikos kongreso, senato politi
kais, įvairių valstybių amba
sadoriais. Tuo metu domėjausi 
vietine ir užsienio spauda, 
pats rašiau straipsnius laik
raščiams ir žurnalams. Nors 
penkis dešimtmečius mūsų 
tėvynė išbuvo sovietinio pado 
prislėgta, terorizuota ir kan
kinta, mūsų tikėjimas neblėso, 
bet skatino Ttuo daugiau i r 
energingiau dirbti savosios 
šalies labui. 

— Ar buvote kada Lietu
voje? 

1989 m. pasitaikė pirmoji 
kelionė į Lietuvą, kai Baltijos 
kelias Lietuvą išgarsino vi
same pasaulyje. Tas rankų su
sikabinimas — neužmiršta
mas ne tik mano širdyje, bet ir 
visoje mūsų tautos istorijoje. 
Grįžtant į Ameriką, iš tos at
mintinos kelionės, esu važia
vęs per Maskvą, kur aplan
kiau JAV ambasadoje politi
kos atašė Parker. Mūsų pokal
bis gan ilgai užtruko. Šiam 
diplomatui tiesiai pasakiau, 
jog Lietuva trokšta nepriklau
somybės ir paklausiau, ar 
JAV padėtų ją atgauti . Di
plomatas sunerimęs atsakė, 
kad dabar visi nori laisvės, 
bet, deja, ne visiems Amerika 
galinti padėti. Būdamas Flori
doje, ne sykį susisiekiau su p. 
Parker. 

Floridoje suradome daugiau 
lietuvių, norinčių padėti savo 
kraštui. Tuo metu aš buvau 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Miami valstijoje pirmininkas 
ir Miami Lietuvių klubo direk

torių pirmininkas. Anuomet 
š iam klubui vadovavo energin
ga pirmininkė Elena Jonu
šienė. Mudu su šia moterimi 
Lietuvos ir ki tais klausimais 
buvome vienos minties, tad 
netrukus susibūrė stiprus vien
minčių būrelis, leidęs išjudinti 
mūsų aplinkos lietuvių visuo
meninę veiklą, į kurią įjun
gėme ne vien tik savųjų lietu
viškų jėgų, bet ir palankių 
mūsų kraštui JAV politikų. 

— Kaip b u v o mėg in ta 
J ū s ų apl inkoje kovot i dėl 
L i e t u v o s la isvės? 

— Mudu su Elena Jonušiene 
pradėjome organizuoti demon
stracijas, kuriomis labai susi
domėjo JAV televizija, radijas, 
spauda. Pasipylė TV žinios ir 
s t raipsniai apie pavergtą Lie
tuvą. Labai daug pokalbių 
buvo su žurnalistais. Net 
mūsų vienerių metų dukrelė 
Diana, tautiniais rūbeliais ap
rengta, buvo filmuojama ir fo
tografuojama. O jos pirmieji 
žodžiai, išmokti demonstraci
jose: „Net, net soviet!", daug 
ką anuomet sudomindavo. 

Miami gyvena nemaža tokių 
žmonių, kurie nuo raudonojo, 
režimo pasi traukė iš Kubos. 
Taigi su jų aktyvistais dir
bome išvien prieš TSRS, kad 
abi tautos a tgautų prarastąją 
laisvę. 

Mums nemaža pagelbėjo 
kongresmanas Dante Fassell 
— užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas, kubiečių kilmės 
užsienio reikalų komiteto narė 
I rena Ros-Lehtinen, lietuvių 
kilmės Miami savivaldybės 
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Virginija ir Vytautas Dubauskai. 

ginija, ats iradote Ameri
koje? 

— Į JAV atskridau gyventi 
1986 m., kai ištekėjau už Vy
tauto. Tačiau nei prieš dvylika 
metų, nei dabar mano ryšiai 
su Lietuva nenutrūko. Tiktai 
tais laikais, kai dar visur 
baimės ir persekiojimo siekda
ma įvaryti žmonėms buvo 
ištiesusi savo tinklus visagalė 
KGB, buvo nepaprastai sunku 
normaliai susisiekti su savai
siais ir giminėmis. Tiktai at
gavus, Nepriklausomybę ir 
vėliau mūsų bendravimas su 
Lietuva sustiprėjo ir pa
dažnėjo. J u o labiau ši bi
čiulystė stipresnė, nes mus 
sieja bendri reikalai su Lietu
vos konservatoriais, su kuriais 
dirbti gana įdomu ir esame 
patenkinti, kad su jais susi-

deputa tas Charles Dosseau if^pažinome. 
kit i . — Kokia J ū s ų n u o m o n ė 

Kaip džiaugėmės, kai per ap ie nūdienį Lietuvos gy-
Amerikos televiziją matėme ven imą? 
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos — Aplankius savuosius ar 
nepriklausomybės paskelbi
mą. Žiūrėjome, verkėme ir 
ner imaudami dūsavome. La
bai visus sujaudino matyti 
kadrai apie 1991 sausio 13 d. 
įvykius, Medininkų tragedija, 
1991 m. rugpjūčio pučas 
TSRS. 

— Kokie J ū s ų abiejų ry. 
š ia i s u konservatoria is? 

— 1993 m. vasarą įkūrėme 
Tėvynės Sąjungos (konserva
torių partijos) Floridos skyrių. 
Skyriaus tarybos pirmininku 
buvo paskirtas Vytautas Du
bauskas , jo pavaduotoja Elena 
Jonušienė, sekretorė — Virgi
nija Dubauskienė. Be to, dar 
valdybai priklauso Elzbieta 
Zigmantienė, dr. Sigita Rama
nauskienė. Grupių seniūnai — 
Jonas Paškus, Jonas Aušra, 
Kazys Barimas. St. Peters-
burge veiklesni konservatoriai 
— Jan ina Gedvilienė, Sunny 
Hills — Laima Savaitienė. 
Daug kur tur ime gerų rėmėjų. 

— Kaip sekės i kurt i kon
servator ių skyrius? 

— Iš pradžių šis darbas 
išties buvo nelengvas. Tačiau 
po kiek laiko, dažniau susiti
kus su žmonėmis, daugiau pa
bendravus, darbai pajudėjo, 
pagerėjo. Mūsų veiklą pagyvi
na artimas ryšys su Tėvynės 
sąjungos nariais Lietuvoje. 

— Kada ir ka ip J ū s , Vir-

Lietuvos ..princesė" Rima Žukauskaite sodina japoniška yyanaitĮ JAV sostinėje. VaSinutoi 

Įvairiu tautybių mcrnait'-s. if.ilvvavu.-ni: 
Žukauskaite — Šeštoji iš deširv s 

.-ysniu ?KKIU Šventėje, VVashlngton. DC Lietuvai atstovavusi K 
C.raikijos r.-t >vė ,r lietuvaite Rima Žukauskaite Baltųjų rūmų sode 

gimines, visados pastebime, 
kad per tokį trumpą laiką Lie
tuvos valstybė sugebėjo tiek 
pažengti priekin. Nuo pat Vil
niaus oro uosto jau pajunti, 
kad pakliuvai į tikrą Europos 
miestą. Nemaža lietuvių, vie
tinių gyventojų, tikriausiai 
pernelyg greitai pamiršo, ko
kiomis sąlygomis dirbo, gyve
no, kovojo ir kūrė, kaip jie 
buvo suvaržyti sovietmečiu. 
Gaila, kad atsiranda tokių 
tėvynainių, kurie, nenusitver
dami kūrybinio darbo, ne
įdedami jokių pastangų, tesu
geba vien kuo garsiau šaukti: 
„Duokite!" Jiems medžiaginės 
vertybės y ra kur kas svarbiau 
nei demokratija, laisvė ir ne
priklausomybė. Mūsų žmo
nėms reikėtų daugiau pagal
voti, ką j ie dabar turi, kokių 
dvasinių vertybių jie gali savo 
gyvenime semtis ne rieš
kučiomis, o be jokių ribų jomis 
naudotis. Kaip jie gali iš
naudoti savo iniciatyvą, su
manumus, gabumus, kurių jie 
negalėjo išlavinti, išpuoselėti 
sovietmečiu. Daugeliui sovie
tinės prievartos penkiasde
šimtmetis sužalojo mąstyseną, 
elgseną i r iškreipė gyvenimą 
iš normalių vėžių. Taigi tiek 
pasilikusiems Lietuvoje, tiek 
ir kai kam gyvenantiems Va
karuose reikia atsisakyti so
vietinio gyvenimo galvosenos, 
liautis propaguoti sovietinę ly
gybę, užkirsti kelius saugu-
mietiškiems proveržiams, ku
rių dar vis pasitaiko. Džiugu, 
kad Lietuvoje yra nuostabių 
žmonių, užmirštančių save, 
pasišventusių kitų labui, be
sirūpinančių kitų gerove, o už 
ta i tegauna tiktai grašius arba 
vien tik iš dešinės ir kairės 
yra negailestingai kritikuoja
mi. Nors tikrai sunkūs ir 
skausmingi yra besikeliančios 
naujam gyvenimui tautos 
žingsniai, bet pačius sąžinin
giausius ir didžiausius pa
siryžėlius teįvertins tiktai 
ateinančios kartos. 

— Kokiomis priemonėmis 
ir būdais Jūs , Jūsų arti
mieji, b ič iul ia i ir visi sve
tur gyvenantys lietuviai 
galėtų pr ie š io kilnaus dar-

Nuotr. K. Ambraso 

b o pr is idėt i? 
— Lietuvoje ir išeivijoje dar 

nepakankamai suvokiama, kaip 
svarbu kartu, išvien, petys į 
petį bendradarbiauti. Šio ben
dradarbiavimo sritys — nepa
prastai įvairios ir plačios. 
Švietimo, socialines rūpybos, 
jaunimo organizacijos, poli
tinės aktualijos, daugybė kul
tūrinių renginių ir susitikimų. 
Lietuvos kelias į NATO ir į 
Europos Sąjungą. Tokių vai
singos ir prasmingos pagalbos 
ranką Tėvynei tiesiančių gali
ma ne vieną paminėti. Du
dėnas yra Lietuvos Seimo na
rys, daug ir nuoširdžiai dirbąs 
Lietuvos labui žmogus. Dr. 
Albina Prunskienė atsidėjusi 
labdarai ir vis skatina kitus 
JAV lietuvius kuo daugiau ir 
dažniau prisidėti p n e tokios 
veiklos. Mūsų puiki ir veikli 
bičiulė Elena Jonušienė yra 
„Lietuvos vaikų našlaitynas" 
pirmininkė. Ji atsidėjusi ren
ka lėšas, kurias perduoda Lie
tuvos našlaičiams ir kaimuose 
gyvenančioms daugiavaikėms 

šeimoms. rr _ .. . 
Kalbėjosi 

kun. K. J. Ambrasas, SJ 

R A M U T E P L I O P L Y T E 
TALKINA 

K A L I F O R N I J O S 
U N I V E R S I T E T U I 

Kalifornijos universitetas Ir
vine pradėjo projektą surinkti 
į vieną vietą 1,310 žodžių ver
timus iš šimtų pasaulio kalbų. 
Kadangi indoeuropiečių kal
bos smulkiai nagrinėjamos jau 
200 metų, universiteto tikslas 
yra surinkti lingvistinius 
duomenis taip pat ir iš kitų, 
mažiau žinomų pasaulio 
kalbų, kurių daugelis yra ant 
išnykimo ribos. Šis projektas 
užtruks daugelį metų ir apims 
šimtus kalbininku visame pa
saulyje. Prof. Schmalstieg 
pasiūlyta. Ramute Plioplyte 
paruošė sukirčiuotą lietuvių 
kalbos žodžių sąrašą šitam 
žodynui. Kai šis projektas bus 
užbaigtas, viso pasaulio kalbi
ninkams bus prieinami leksi-
niai duomenys iš visų pasaulio 
žemynų. Tai suteiks jiems ga
limybę nagrinėti ir lyginti kal
bas. Šis žodynas bus šaltinis 
studijoms, kurios apims fono
loginę teoriją, žodžių darybą, 
kalbų pakitimą, žodžių išpli
timą, simboliką ir klasifika
vimą. 

Ramutė Plioplyte dėsto lie
tuvių kalbos kultūros kursą 
Pedagoginiame lituanistikos 
institute, Čikagoje. 

Ramutė Plioplyte 

file:///Vashington
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TRĖMIMAI 

(Atkelta iš 3 psl.) | 
įvertinimo kongresą" Vilniuje. 
Kongrese kviečiami dalyvauti 
nukentėjusiųjų nuo komu
nistų represijų organizacijų 
atstovai iŠ Europos ir kitų pa
saulio valstybių. Ypač pagei
dautini patyrę juristai ir ^di-
džiosios spaudos" žurnalistai, 
smerkiantys komunistus už jų 
nežmoniškai žiaurias represi
jas prieš civilius žmones, ir 
mokslininkai, tyrinėjantys ko
munistų nusikaltimus. 

Kodėl reikalingas tarptauti
nis kongresas? 

Komunistai nusikaltimus 
darė ir daro visame pasaulyje: 
Europoje, Azijoje, Afrikoje, 
Pietų Amerikoje. Ne karo 
metu XX amžiuje jie išžudė 
apie 110 mln. žmonių. Tai ke
lis kartus daugiau nei naciai. 
Nacizmas pasmerktas, nacis
tai nubausti. Komunistai ne. 
Kodėl? Ar tik dėl to, kad jie 

nepralaimėjo pasaulinio karo? 
Kad daugelyje šalių jie valdo 
(ir toliau žudo) arba turi dide
lę įtaką valdantiesiems? Jie 
pasaulyje valdo didelį kapi
talą. 

Tarptautinis (visuomeninis) 
komunizmo pasmerkimas reika
linga kaip įžanga į tarptautinį 
teismą „Niurnbergas - 2? kurį 
privalo surengti vyriausybės 
arba Jungtinė Tautų Organi
zacija. 

Niurnbergas—2 turi pa
skelbti komunizmą už įstaty
mo ribų. Su komunistiniais 
režimais turi būti elgiamasi, 
kaip su terorizmą skati
nančiomis valstybėmis (vy
riausybėmis). Jos izoliuojamos 
nuo tarptautinės bendrijos, 
joms taikomos sankcijos. As
menys, vykdę ar planavę te
rorą prieš civilius gyventojus, 
turi būti nubausti taip pat 
griežtai, kaip naciai. Komu
nistiniams nusikaltėliams ne
taikomas senaties terminas. 

Kongreso surengimas kai
nuos apie vieną milijoną litų. 

P. Jakučionis 
LPKTS pirmininkas 

* Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pirma
dienį Stokholme dalyvavo 
Tarptautinės atlikėjų menų 
asociacijos (ISPA) kongrese 
„Baltijos tiltai — iššūkis Eu
ropai". V. Landsbergis skaitė 
pranešimą tarptautinei meno 
bendruomenei, kuriai pirmą 
kartą oficialiai pristatytas Lie
tuvos koncertinis gyvenimas 
bei Nacionalinės filharmonijos 
veikla. Lietuvai kongrese ats
tovauja M. K. Čiurlionio stygi
nių kvartetas. ISPA kongresas 
yra pasaulinis įtakingiausių 
meno administratorių foru
mas. Kongresą Švedyoje, ku
riame dalyvauja menininkai iš 
Baltijos ir Skandinavijos, Di
džiosios Britanyos, JAV ir ki
tų valstybių, pirmadienį iškil
mingai atidarė Švedijos prin
cesė Kristina. 

MTA 
AMERIGAjy Tj^B?. ^ R O A I > INC 

MAIN OFFICE 
(CLOSEDOMSUNIMYS) 

4801W. PETERSON AVR, SUTTE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 
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OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5316N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773467-0700. 

3000N.MILWAUKEE 
AVE.. OflCAGO, 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. 773685-2020. 

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

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

NOLES 
9509NA!ILWAUKEE 

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

ATPIGO SKRYDŽIAI 

VILNIŲ 
Iš 

New York, NY 
Neivark, NJ 
Chicago, IL 
Los Angeles, CA 
San Francisco, CA 

Detroit, MI 
Orlando, FL 
Boston, MA 
Baltimore, MD 
Philadelphia, PA 

ir daugelio kitų miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 SL 

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

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

Msttunuo 
1921 m. 

8900 SOUTH AKCHEK ROAD, Wtuow SPRINGS, ILUNOIS T a 708.839.1000 

imkylUj tttktt - tinka įvairioms profoms 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
. aptarnavimas 35 iki 40 svečia 

.7tf* 

40 iki 60 svečių 

AltOft tOOH 

goiaiopjggau 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

1 M * . 1 miag. putn 67 & H M * 
apyl. 8366 į min. • »«acurity". 
TaL 77S-778-1481. 

Hariem ir Archer 
12 mieg. kamb. 

„gardcn apt" butas. 
Kilimai, virykla ir Šaldytuvu. 

Be gyvuliuku. 
TeL 708-594-7595. 

Parduodamas auto. 
gerame stovyje: 

'ttMooteCarloSS. 
Kaina $3,900. 

Kreiptis teL 708-301-3824. 

4 kamb. 2 mfcg. 
bota* Evergreen Parke, pirmame 
aukite. YratkatbyUa, vieta pastatyti 
automobiliui. $700 1 ročn. + „secu-
ritydepo»r.TeL70M24-a«7». 

*mm samsm n* ux* 
K M ? HOME CENTER 

Tat. 773-297-2013 motes 
736-1540 homeofles 

aaaaaaaaaaaa aaa*jąlaaa>ji ir gr«Ma* 
patarnavimu. SpacfaiM nuolaida naujai 

Kreipta (W*/m*T~mimm) 

FORSALE 
Burbank, IL 

A lovely brick 3 bedrm., 2 batfa 
bome with 2 car brick garage; new oak 
cabinets in kiteben, new roof, family 
room with fire-place; feaced yard; 
cjuiet tree-lined street $157,900. Call 
Pcggy, Realty Executires Amba-

•, teL 708-349.1111. 

Statybos, remonto 
darbams reikalingas 

pagalbinis darbininkas. 
TeL 708-802-9197 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambuti po 4 v.*., 
teL 708-452-2110. 

„NERINGOS" 
RESTORANUI 

reikalinga padavėja 
popietinėms valandoms. 

Kreiptis: 
2©32W.71St 

Chicago, 
teL 773-476-9026 

PARDUODAMI NAUJI BUTAI IK NAMAI VTLNTUJE 
1. Blokuoti namai (townhottee«) 

• 1,800 kv. padų per du aukštus au pilnu rosiu 
' 11 ja m mn nauji alaknaaĮaraTaafnnmr) Įiiitis npt 11 itnn Vinuirlin 
• Žvėryne, netoli Vingio parko 
• $250,000 (visi jau išparduoti) 

i. Dvylikabučiai namai Ouznry condoe in ezdoatve 12 - unit 
btdldinca) 
• 3,4 ir 5 kambarių butai nuo 900 iki 1,320 kv. padų ploto 
• pilnai įrengti. Visi butai su garažu, sandėliuku, jsecurity alarm", 

.fire* ir panoke 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 mėnesi 
• kaina nuo $98,000 

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

namus 
• statome .cuatom homes" ir pastatus pagal užsakymus. 

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

ari. (4W 7S21S39 (Torontas) 
Vilniuje - Eika statybos bendrovė, Algirdo g. 8, Vilnius, Lietuva, 

*L(370i)6B2740. 

STONEHENGE OF LEMONT 
LUXURY CONDOMTNIUMS 

Within walking distance of the 
Lithuanian Centre. Walgreen, 

Jewcll and shoping. 

BEAT THE PRICE 
INCREASE!!! 

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

Direcuons. 1 block East of State Street on 127 St. 
ET. MANSBXL-CONSTWJCTION Co_ INC. TeL 630-257-3305. 

Visame pasaulyje miVfonai ASMaiių pĮĮaMtTsri 
Western UBHRI ir siunčia »MfM per i i* 

įstaigą. Tik mes galime pervnįsMjmų MOTUS 
iš JAV į Lietuvą saugiai 

Akmenė 
Alytun 
Anykščiu 
Biriai 
Druskininkai 
Gargždai 
Ignalina 
Jonava 
Joniškis 

Jurbarkas 
Kaišiadorys 
Kalvarija 
Kaunas 
Kasių Rūda 
Kėdainiai 
Kelmė 
Klaipėda 
Krekenava 

Kretinga 
Kupiškis 
Lasdįjai 
Marijampolė 
Mažeikiai 
Molėtai 
Nida 
Pabradė 
Pakruojis 

Skambinti: 1-800-325-0000 
VVESTERN MONEY 

U N I O N TRANSFER 
Tėa faataat aray ta 

Siunčiame automobilius ir komerci
nes siuntas į Lietuva, Automobiliu per
siuntimas nuo $ 1350 priklausomai nuo 
automobilio. 
Kreipus: 312-9S3-9S16 arba 312-M3-

6*ea,fax 31*913-8671. 

C.L.Q«.lity 
Parduodame automobilius, tvar

kome kėbulo ir mechaninius' 
gedimus. Padedame įsigyti auto-
mobili autovartytinese. 
Reikalingi žmonės kėbulo 

darbams. 
Kreiptis: 312-9S3-9S1* 

R A f ) 

Statoma namus, atliekame įvaniua 
remontus, (rengiame rOajue, statomo 
bafconue, priestatus, pano. garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Reikalingi vyrai 
statybos darbams. Skambinti Katf-
nmrul,tri.708-*53-1280. 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI—PATAISYMAI 
Turiu Chtcagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty Dirtxj greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

'T73-77»-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTI8 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVeatfstigfcn, 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. 

AUTOMOBILIO. NAMŲ. SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas FrankZapoas ir Otf.Mgr. Auka* 
S. Kana kafce lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Wea*96tfi8tree4 

Tol. (708) 4244654 
(773)681-8664 

DAŽYMAS / DEKORAVIMA8 Co. 

DA2YMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

. KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS • 

Ta i . 708 -458 -6033 
arba 847-361-301S 

"^KTcONSTRUCTJoJi"™" 
"Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

ahuminiaus ir M. Turiu darbo 
apdraudą. ̂ Jankauskas, 

tat 706-728-0208 
S / / I S V S C O / V S / HUC IHilV 

Staliaus darbai, rusių, vonių i 
virtuvių įrengimas; pi kastetai, 
keramikos plytele*; 'skfngi', 

•soffits*, 'decks*, "gutters'. pteksti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudkną. 
. S Janam, tai 630-241-

Palango* centre 
didelės patalpos tinkamos perduotu-
vėms arba ištaigoms. Galima pirkti 
dalimis. Info. tel. 011-370-7-
798060. Skambinti Čikagos laiku 
nuo 9 v j . iki vidurdienio. 

AMBtR COH8TWlCTIpN 00. 
Dengiami stogai, kalamas „skSng", 
atfiekami cemento, „plumbing" bei 

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

Skambinti Skjltul:' 
Tat: 773-787-1829 

European restaorant in 
Lemont, IL, oeeds a waiter/ 

waitress foll or part time 
and kiteben help. 

Call 630-257-7570. 
RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aiktelėję 
arba auto-variytinėsc. Padėsime persiusti 
automobili, motociklą ar komercinę siunta 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

TeL 7S*-2Sl-SSat. . 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinarnomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

2346 W 69th Streat 
Tai.: 773-776-1486 

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tai. 773-736-7000 

GREIT PARDUODA 

W ttVUU 

(773J 
(706) 425-71*0 

MMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas valui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

a^u-ukua- M*EC*REAL70RS 
V J B t M K - n 7B228.PuMdnd a. 4aa58AfcharAva. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayar. J pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

M02 S. PuiasU Rd. 
CMotfoJL fMM 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
ptaMme be) pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
BUS.77MBVS100 
FSK.77MeVMe7 Pagar3l24»oao7 

Accont 

0201 S. Cicero 
Oak Latan. • a * 60463 
BuarnasfTOaT) 42X111 
Vatos 9MM (708) M M 
Fex (708) 423-0236 

(312)707-6120 

ASTA T.MIKUNAS 
Prommot)tmm toiĘįtotnc0pmk%Touįa\ 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULAT0RS 
5610 S. Pulaski Rd 
Tai. (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.-$ v.v.; 
itšti, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir IreM. su
sikalbėsite lietuvilkai. 

3314W.63St 
TėL 773-776-8998 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60(38 

TeL 773-581-6500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N Ė 
390 N. Clark, Chicago, D 60610 

TeL 312-644-77969 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uidaryU 

http://WWW.VYTTOURS.COM


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalu Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulktoenė 
2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

„SOCIAL SECURTnT MOKĖJIMAI 

yra įskaičiuojamas į JSOC. 
Sec." nustatytą uždarbio ribą. 
Pajamos, kurias gaunate ii 
santaupų, investavimų ap-
draudos, nedaro įtakos jūsų 
JSoc. Sec." mokėjimams. 

1. Jei dirbote už atlyginimą. 
Alga įskaičiuojama į uždarbio 
ribą tada, kada ji yra už-

I. Kokią įtaką turi dar
bas i Jūsų „Soc. Sec" pen
sijos mokėjimus? 

Jys galite dirbti ir tuo pačiu 
laiku gauti „Soc. Sec." pensijos 
mokėjimus tol, kol jūsų už
darbis neperžengia nustatytos 
ribos. Ta nustatyta uždarbio 
riba kyla kiekvienais metais, 
kylant JAV pragyvenimui. 
1998 metais leistino uždarbio 
riba yra 9,120 dol. asmenims, 
neturintiems 65 metų, 14,500 
dol. asmenims nuo 65 metų iki 
69 metų amžiaus. O kai sulau
kiate 70 metų, jūsų uždarbis 
nebedaro jokios įtakos į „Soc. 
Sec." pensijos mokėjimus. 

Kada gaunate pensiją, galite 
dirbti ir uždirbti iki nustatyto 
uždarbio ribos. Bet, jei jūsų 
uždarbis yra didesnis negu 
nustatyta riba (negu leista 
jums uždirbti), kai kurie ar 
visi jūsų „Soc. Sec." pensijos 
mokėjimai gali būti sulaikyti. 
Yra taip: 

1. jei dar neturite 65 metų 
amžiaus, „Soc. Sec." sulaikys 
jūsų pensijos — mokėjimo 1 
dol. už kiekvienus uždirbtus 2 
dol., jei uždirbsite per 9,120 
dol. 

2. Nuo 65 metų iki 69 metų 
asmenims „Soc. Sec." atims 1 
dol. nuo kiekvienų 3 dolerių 
uždirbtų per leistiną 14,500 
dol. sumą. 

Pvz. X yra 65 metų. Jis gau
na pensiją iš „Soc. Sec." 800 
dolerių kas mėnesį (9,600 dol. 
metuose). Jis uždirbo per me
tus 22,000 dol., bet jam leisti
na uždirbti tik 14,500 dol. Iš 
22,000-dolerių reikia atimti 
14,500 dolerių ir skirtumas 
yra 7,500 dol., kurį reikia pa
dalinti iš 3; taigi jam „soc. 
Sec." atskaitys iš jo gaunamos 
pensijos 2,500 dolerių. 

X „Soc. Sec." pensijos tais 
metais, užuot 9,600 dol., gaus 
tik 7,100 dol. Jo pajamas tais 
metais sudarys 29,100 dol. — 
tai 22,000 dol., kuriuos jis 
uždirbo, ir 7,100 dol., „Soc. 
Sec." pensija. 

Jei X uždirbtų tik leistinus 
14,500 dol., jis gautų visą savo 
„soc. Sec." pensiją 9,600 dol. ir 
jo pajamos tais metais būtų 
24,100 dol. 

Jei jūs dar neturite 65 metų 
ir jūsų pensijos mokėjimai 
buvo jums neišmokėti — su
laikyti, nes jūs uždirbote dau
giau negu 9,120 dol., tai išeis 
jums į naudą. Kai jums sueis 
65 metai, jūsų pensija — 
mokėjimai bus padidinti, tu
rint mintyje tuos mėnesius, 
kai visai negavote pensijos 
mokėjimų, arba gavote su
mažintą sumą. Ir štai kodėl: 
jūsų pensijos mokėjimai buvo 
sumažinti 5/9% kiekvieną 
mėnesį, kai dar jums nebuvo 
suėję 65 metai. Bet kai jums 
sueis 65 metai, JSoc. Sec." 
grąžins jums tą 579% už kiek
vieną mėnesį, kada negavote 
mokėjimų, kadangi jūsų už
darbis buvo per aukštas. Yra 
dar ir kitas būdas, kada dar-

kita svarbia informacija, kurią 
turi, kad reikalingi pakeitimai 
galėtų būti padaryti jūsų pen
suos mokėjimuose, (staiga 
praneš jums tą sumą, kurią jie 
naudojo jūsų mokėjimų pakei
timui. Už tai yra svarbu, kad 
patikrintumėte visus duome
nis, kuriuos „Soc. Sec." naudo-

bas gali padidinti „Soc. Sec." 
mokėjimus. Jūsų JSoc. Sec." 
mokėjimų — pensuos didumas' 
priklauso nuo vidurkio, kiek 
jūs per savo visą gyvenimą 
dirbote ir uždirbote. Jei jūs 
dar dirbate, kuomet jau gau
nate JSoc. Sec." mokėjimus, 
tai jūsų uždarbis ir įmo-
kėjimai į JSoc. Sec." pakyla, 
tuo pačiu kyla ir jūsų JSoc. 
Sec." mokėjimai — pensija. Jei 
jums reikia daugiau informa
cijos šiuo reikalu, paskam
binkite JSoc. Sec." įstaigai ir 
prašykite spaudinio JHow 
work Affects Your Benefits" 
(Publication No.05-10069). 

II. Speciali Mėnesinė Tai
syklė. 

Asmenys, išėję į pensiją me
tų viduryje, jau yra uždirbę 
daugiau, negu leistina. Už tai 
yra speciali taisyklė, kuri yra 
taikoma vienų metų uždar
biui, ir ta taisyklė galioja pir
miesiems pensijon išėjimo 
metams. Pagal tą taisyklę, jūs 
galite gauti visą JSoc. Sec." 
pensiją — mokėjimą bet ko
kiam visam mėnesiui, kada 
jūs išėjote į pensiją, neat
sižvelgiant į jūsų ankstyvesnį 
uždarbį. 

Jei išeisite į pensiją 1998 
metų vidury, jūs gausite mo
kėjimus net ir tuo atveju, jei 
uždirbote daugiau iki to laiko, 
negu nustatyta metinė riba 
tol, kol jūsų mėnesinis už
darbis nebus didesnis negu 
760 dol. — jei dar nesate su
laukęs 65 metų, ir 1,209 dol. 
— nuo 65 iki 69 metų am
žiaus. Tai reiškia, kad jūs ne
gausite pensijos mokėjimo už 
tą mėnesį, jei jūs uždirbote tą 
mėnesį nors vienu doleriu 
daugiau, negu leistinas mė
nesinis uždarbis. 

Jei jūs dirbate pats sau (self 
employed), tai mėnesinė tai
syklė yra taikoma, atsižvel
giant į tai, ar jūsų versle at
liekate svarbų vaidmenį. Vie
nas matas jūsų patarnavimus 
įvertinti yra laikas, kurį pra
leidžiate dirbant. Jei dirbate 
daugiau negu 45 valandas per 
mėnesį savo versle (self-
employment), jūs nesate laiko
mas pensininku; o jei dirbate 
15 vai. per mėnesį, tai jau 
esate laikomas išėjusiu į pen
siją. Darbas tarp 15 ir 45 va
landų per mėnesį gali būti lai
komas esminiu (substantial), 
jei dirbate profesijoje, kuri 
reikalauja didelės patirties, 
arba jei vadovaujate nemažam 
verslui. 

Jei norite gauti smulkią in
formaciją šiuo klausimu, 
skambinkite JSoc. Sec." įstai
gai ir prašykite „factsheet", 
kurio pavadinimas yra „When 
you Retire From Your own 
Business: What soc. security 
Needs to Know" — Publication 
No. 05-10038. 

III. Koks uždarbis yra 
skaičiuojamas? 

Tiktai alga, ir jei dirbate 
pats sau — tik grynas pelnas, 

dirbta, bet ne tada, kada ji yra ja, apskaičiuojant jūsų mokė-
išmokėta. Jei turite pajamų, jimus, o taip pat ir jūsų 
kurias uždirbote per vienus uždarbio informaciją. Praneš
inėtus, bet už tai užmokestį kitę JSoc. Sec." įstaigai, jei 
jūs gavote kitais metais, tai jūsų nuomone, jos panaudoti 
neturi būti įskaičiuota į tuos jūsų uždarbio duomenys yra 
metus, kada užmokėta, bet į netikslūs. Galimas dalykas, 
tuos metus kada uždirbta. 
Kaip pavyzdys yra surinktas 
atiyginimas už ligoms ar ato
stogoms skirtas dienas, gali
mybes įsigyti „stocks" ir kitos 
atidėtos kompensacijos, išmo
kėtos vėliau. 

JSoc. Sec." vadovybė yra su-

kad viduryje metų JSoc. Sec." 
atsiųs jums raštą, prašantį 
numatyti dabartinių ir būsi
mų metų uždarbį. Jūsų pra
nešimas padės išvengti per
mokėjimų ar neprimokėjimų 
jums. 

4. Pagal uždarbio apskai-

• 

Antavilių senelių globos namų gyventojos. Nuotr. Eito* 

sitarusi su Internal Revenue davimus ir mokėjimus (Your 
Service, kad darbdaviai earnings estimate and your 
praneša kai kurias, vėliau benefits) JSoc. Sec." apskai-
išmokėtas kompensacijas tie- čiuoja, kiek bus jums mokama 
siog W-2 formoje. Sumos yra iš JSoc. Sec." Šiais metais, re-
nurodytos „Nonąualified Plan" miantis jūsų apskaičiavimais, 
dalyje. JSoc. Sec." atims tą kuriuos davėte JSoc. Sec." 
sumą iŠ jūsų viso uždarbio, 
apskaičiuojant uždarbio ribą. 
Jei jums buvo užmokėtas atly
ginimas už vienus metus už 
darbą, kurį atlikote anksty
vesniais metais, apie tai turite 
pranešti JSoc. Sec." įstaigai. 

2. Jei dirbate sau — jei tu
rite savo verslą, pajamos skai
čiuojamos nuo tada, kada jas 
gaunate, bet ne nuo tada, 
kada jas uždirbote, išskyrus, 
jei tas pajamas gaunate tais 
metais, kada turite teisę gauti 
JSoc. Sec." mokėjimus, o tai 
buvo uždirbta prieš jums tam
pant pensininku. Pvz., jei 
pradėtumėte gauti JSoc. Sec." 
mokėjimus 1998 m. birželio 
mėn., bet kai kurias uždarbio 
sumas gautumėte tik 1999 
metų vasario mėn. už darbą, 
kurį atlikote prieš š.m. birželį, 
tai nebus įskaičiuota \ jūsų 
1999 metų nustatytą uždarbio 
ribą. Bet, jei tie pinigai, ku
riuos gavote 1999 m. vasario 
mėn., bus už darbą, kurį atli
kote po birželio mėn., tai bus 
įskaičiuota į jūsų 1999 m. gali
mo uždarbio ribą. 

3. Pranešant uždarbį. Ka
dangi jūsų uždarbis gali turėti 
įtakos į JSoc. Sec." mokėjimus 
įstaiga turi žinoti, kiek jūs per 
metus uždirbote. Paprastai tą 
informaciją gauna iš W-2 
formų (uždarbis praneštas 
darbdavių) ir jūsų „income 
tax" formos uždarbis, jei dir
bate sau, mokesčių pildymo 
formose. Bet jums pačiam 
reikia pranešti apie uždarbį ' 
per metus tik šiais atvejais: 

a. jei jums gali būti taikoma 
mėnesinio uždarbio taisyklė ir 
uždirbote mažiau, negu lei
džiama. Tuo atveju, turite 
pranešti JSoc. Sec.", kad jie 
galėtų jums už tą mėnesį 
mokėti mokėjimus — pensiją; 

b. jei dalis, ar visas 
uždarbis, parodytas W-2 for
moje, nebuvo uždirbtas nuro
dytais metais; 

c. uždirbote daugiau, negu 
leidžiama ir taip pat turėjote 
nuostolių savo versle; 

d. jūsų W-2 forma rodo atly
ginimą, kurį pats išrašote 
kaip „self-employment", mo
kesčių mokėjimo formoje, pvz., 
kaip kunigas, pastorius ir 
pan.; 

e. jos užpildote „self-em
ployment tax return", bet nie
ko neuždirbote savo versle, 
arba pildote „income tax" for
mas fiskaliniais metais; 

f. esate ūkininkas ir gaunate 
federalinės valdžios primo-
kėjimus (agnculturai program 
payments), arba jūs turite pa
jamų iš „carry-over crops"; 

g. JSoc. Sec." sulaikė kai ku
riuos jūsų mokėjimus, bet tais 
metais nieko neuždirbote — 
darbdavys nieko nepranešė 
apie jūsų algą, nieko neuž
dirbote savo versle. 

JSoc. Sec." įstaiga panaudos 
gautą informaciją, kartu su 

įstaigai, kai prašėte pensijos, 
arba kai davėte savo paskuti
niuosius uždarbio apskaičia
vimus. 

Jei kiti šeimos nariai gauna 
mokėjimus pagal jūsų už
darbį, tai visi šeimos narių 
mokėjimai gali būti pakeisti 
jūsų uždarbio. O tai reiškia, 
kad JSoc. Sec." įstaiga gali 
sumažinti ar padidinti mokė
jimus ne tik jums, bet ir jūsų 
šeimos narių. 

Bet jei jūs gaunate mokė
jimus kaip šeimos narys pagal 
savo tėvo ar kito šeimos nario 
uždarbį, tai jūsų uždarbis, jei 
toks bus, turės įtaką tik į jūsų 
mokėjimus. 

5. Pakeitimas numatyto 
uždarbio (Revising your esti
mate). Jei dirbate, saugokite 
visus savo uždarbio duome
nis, pvz., čekių atkarpas. Jei 
pastebite, kad gautas už
darbis skiriasi nuo jūsų numa
tyto uždarbio, turite apie tai 
pranešti JSoc. Sec." įstaigai. 
Tai padės apskaičiuoti tikslią 
jūsų mokėjimų — pensijos 
sumą. (B.d.) 
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Tauriam lietuviui 

A.tA. 
VYTAUTUI GIRDVAINIUI 

mirus, jo žmoną VITĄ, brolį KĘSTUTĮ, svainius GINTARĄ 
DARGI su šeima ir VYDĄ DARGI nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

L.S.T. Korp!NeoLithuania 
Čikagos skyrius 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

4330 So. Caltfornia 4605 So. Hermitage 
10727 S. Pulaakl Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

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 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AMD SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

MARIAUS B U I V Y D O L A I D O T U V I Ų P A S L A U G O S 

Qum»*ntnjmsi pataikų pefteAlimu pertaiduojant Lietuvoj*. 
T*. 6^43-0003 fpaMt/to žinutę). P O Box 27, Lemont. IL 60439 

A-tA. 
OLGA KLEMAITĖ 

AUDĖNIENĖ 
Pranedame, kad 1998 m. birželio 5 d. mirė Olga Klemaitė 

Audėnienė, sulaukusi 91 metų. Velionė yra buvusi Žemės 
Ūkio ministro Juozo Audėno našlė. 

Oregon'e gyveno su dukra Daiva Audėnaite Banaitiene ir 
žentu Sigitu Banaičiu 14 metų. Atvyko į Oregoną iš New 
York'o 1983 m. 

Gimė 1906 m. lapkričio 28 d., Lietuvoje, Avikilų kaime. 
Amerikoje išgyveno nepilnus 50 metų. 

Nuliūdime liko duktė Daiva, žentas Sigitas, Vytautas 
Klemas ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Atsisveikinimas su velione įvyko 1998 m. birželio 10 d., 
Oregon'e. Palaikai bus palaidoti Brooklyn'e, NY kartu su a.a. 
vyru Juozu ir a.a. dukrele Indre Judita. 

Apie laidotuves Brooklyn'e, NY, bus pranešta vėliau. 

Nuliūdę: duktė, žentas ir kiti giminės. 

PADĖKA 
A.tA. 

ENRIKAS VOLKOVICKIS 
mirė 1998 m. gegužės 28 d. 

Nuoširdžiai dėkoju kun. Algirdui Paliokui, S J. už maldas 
laidotuvių namų koplyčioje, už atnašautas šv. Mišias, 
pamokslą šventovėje ir palydėjimą velionio į lietuvių kapines. 

Dėkoju sol. Danutei Stankaitytei už gražias giesmes šv. 
Mišių metu bei muz. Faustui Stroliai. 

Ypatinga padėka Julijai ir Antanui Janoniams, Nyolei ir 
Leonui Maskaliūnams už visokeriopą pagalbą laidotuvių 
metu; Leonui už organizuotą ir pravestą atsisveikinimą. 
Dėkoju atsisveikinusiems: Pranui Jurkui, Vyteniui 
Kirvelaičiui ir skautams akademikams. 

Nuoširdus ačiū aukojusiems šv. Mišioms ir Cancer Re
search, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems užuojautą, 
dalyvavusiems šermenyse, pamaldose šventovėje ir 
palydėjusiems į Amžinojo Poilsio vietą. 

Esu labai dėkinga karsto nešėjams. 
Ačiū laidotuvių dir. Donald M.Petkui už rūpestingą, 

nuoširdų patarnavimą. 

Liūdinti žmona Lidija Tamara. 
TT 

J 
PADĖKA 

A.tA. 
JADVYGA DROMANTTENE 

STANKEVIČIŪTĖ 
Mano žmona mirė 1998 m. gegužės 28 d. ir buvo palaidota 

birželio 1 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutini 

patarnavimą ir palydėjo į Amžinojo Poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. V.Mikolaičiui, kuris atnašavo 

gedulingas šv. Mišias užjos sielą ir palydėjo į kapines. 
Nuoširdus dėkui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms užjos 

sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, 
pareiškė mums, toje liūdesio valandoje, užuojautą. 

Dėkojame sol. Danutei Stankaitytei už giesmes bažnyčioje, 
dėkojame vargonininkui R.Šokui. Taip pat dėkojame 
Tauragės ir Anglijos Lietuvių klubams už aukas ir velionės 
aplankymą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Donald 
M.Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdi padėka. 

Nuliūdę: vyras Petras ir visi giminės. 

Tauriam lietuviui 

A.tA. 
JUOZUI GAILEVIČIUI 

išėjus Amžinybėn, jo žmoną ELENĄ, sūnų JUOZĄ GAILĄ, 
dukrą VIRGINIJĄ, jų šeimas ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime. 

Stasė ir Cezaris Surdokai 

A.tA. 
DALIAI KUBERTAVIČIŪTEI 

MAURUKIENEI 
mirus, jos vyrą JONĄ, dukras ir sūnų su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

L.S.T. Korp! NeoLithuania 
Čikagos skyrius 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Šį šeštadieni , birželio 13 
d.. Lietuvių katalikų mokslo 
akademija rengia savo nario 
prof. Adolfo Damušio 90 
metų jubiliejaus minėjimą. Šv. 
Mišias Vilniaus arkikatedros 
Šv. Kazimiero koplyčioje au
kos ir iškilmingą susirinkimą 
Lietuvos Mokslų akademijos 
didžiojoje salėje pradės Lietu
vių katalikų mokslo akademi
jos prezidentas vyskupas Jo
nas Boruta. „Draugas" taip 
pat nuoširdžiai sveikina Ger
biamą sukaktuvininką, linkė
damas sveikatos ir dar daug 
daug jubiliejų sulaukti! 

Rytoj, biržel io 14 d., pra
sideda v isa i l ie tuvių tautai 
ypač skaudus laikotarpis 
— nes prieš daugiau kaip 50 
metų prasidėjo jos žmonių nai
kinimas: trėmimai, areštai, 
žudymai. Čikagos ALTo sky
riaus valdyba, vadovaujama 
Evelinos Oželienės, ruošia 
Tragiškųjų birželio įvykių pa
minėjimą, kuris prasidės vė
liavų pakėlimu Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos aikštėje 
10 vai. r., vėliau pamaldomis 
tos parapijos bažnyčioje — 
10:30 vai. r.; Lemonto LB apy
linkės valdyba ruošia pami
nėjimą, kuris taip pat pra
sidės pamaldomis Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
10:45 vai. r. Kiekvienas lie
tuvis turėtų jausti pareigą 
minėjime dalyvauti. 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", birželio 17 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
paminėta Tėvo diena, kalbės 
mokyt. Irena Serelienė, meni
nę programą atliks daininin
kas Artūras Blaužukas. Veiks 
laimės šulinys. Bus bendri 
pietūs. Visi maloniai kviečia
mi ir laukiami. Atvykite! 

Jon inės Jaunimo centro 
kavinėje bus švenčiamos šv. 
Jono dieną — trečiadienį, 
birželio 24 d. Pradžia 7 vai. 
vak. Bus įdomi programa, 
šokiai ir linksmas šventiškas 
pabendravimas. Įėjimas ne
mokamas. Visi kviečiami, o 
ypač Jonai ir Jonės — tai jų 
diena! Dalyvaukime visi. 

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

Čikagos Lietuvių kultū
ros klubas „Baltija" ruošia 
Jonines Ateitininkų namuo
se. Lemonte, birželio 21 d., 
nuo 12 vai. Bus įdomi progra
ma, staigmenos, laimėjimai, 
mugė. muzika ir dainos prie 
Joninių laužo. Visi kviečiami. 
Daugiau informacijų galima 
gauti, skambinant 847-342-
1512. 

Marąuette Parko Lietu
v ių namų savininkų orga
nizacijos narių susirinkimas 
šaukiamas birželio 19 d., 
penktadienį, 6:30 vai. vak.. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. VVashte-
naw. Susirinkime sutiko daly
vauti šių sričių pareigūnai: 
policijos viršininkas, apy
linkes apsaugos viršininkas, 
nuosavybių įkainavimo (Pro-
perty Tax; žinovas. Kas 
neužpildė reikalingų formų 
praėjusį kartą, galės tai pada
ryti, nes užpildymas pratęstas 
iki liepos 15 d. Taigi, visi pasi
ruoškite su skundais ir pagei
davimais. Nariai ir svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Tai bus paskutinis susirinki
mas prieš vasaros atostogas. 
Po susirinkimo — kuklios 
vaišes. 

Dr. Adolfas Darnusis 

Kiek daug d a i n ų l i e tuv ių 
tauta sukūrusi apie mo
tiną, motinėlę, mamytę (sako
ma, kad lietuviškai mamą ga
lima pašaukti 80 kartų, ne-
panaudojant to paties žodžio), 
o tėvas tarytum nuskriaustas, 
net, kai danuojame „tėvelis 
išėjo į mišką", būtinai kartu 
primename, kad išsiruošė ir 
motinėlė, ir visi vaikai... Spe
cialiai tėvui — Tėvo dienai — 
sukurtą dainą išgirsime sek
madienį, birželio 21d. , 12 vai., 
Pasaulio lietuvių centre, kur 
PLC renginių komitetas 
ruošia tai dienai pritaikytus 
pietus ir programą. Visi labai 
nuoširdžiai kviečiami, bet yra 
ir sąlyga: būtina užsisakyti 
vietą arba stalą, skambinant 
tel.630-985-7216 arba 708-
448-7436. 

Danutė ir Kazys Tallat-
Kelpšos, Lemont, IL, su nau
ja laikraščio prenumerata 
mus apdovanojo 105 dol. dova
na. Nuoširdus ačiū! 

Dal ia Sode ik ienė , Los An
geles L.K. Gražinos vyr. skau
čių būrelio vadovė, jos vado
vaujamo būrelio narių vardu 
reikšdama vertinimą „Drau
go" teikiamu dėmesiu vaikams 
ir jaunimui, su maloniu laiš
keliu atsiuntė ir 50 dol. auką. 
Dėkojame sesėms skautinin-
kėms. 

„Tėviškės" evan ge l ik ų 
l iuteronų parapijos vasa
ros pamaldų la ikas — pra
dedant sekmadieniu, birželio 
14 d., iki rugsėjo 6 d., yra 9:30 
vai. r. Visi parapijiečiai prašo
mi pamaldose dalyvauti. 

ALMOS FONDAS 

A.a. J u o z o Škėmos atmi
nimą jo draugai iš Cape Cod, 
MA, per A. Petrutį suaukojo 
ne 80 dol., kaip paskelbta, bet 
100 dol. B. Jasaitienė už 
klaidą atsiprašo. 

JAV L B Cape Cod apy
l i n k ė s v a l d y b o s nutar imu 
per metinį susirinkimą rink
tos aukos Almos fondui. Buvo 
surinkta 1,363 dol. Pinigus 
prisiuntė valdybos iždininkė 
Irena A. Jansonienė. Aukojo: 
Julius E. Baskys — 300 dol.; 
JAV LB Cape Cod apylinkė ir 
Aldona Adomonis po 100 dol.; 
John S. Kontautas — 80 dol.; 
po 50 dol. — Stasys Mineika, 
Vytautas ir Eugenie Rastu
mai, Česlovas ir Irena 
Mickūnai, Irena Jansonienė, 
Bronė ir Jonas Zdaniai, Jad
vyga Lendraitienė; Ed. Sko-
kalis — 40 dol.; po 30 dol. — dr. 
Bronius ir Genė Mickevičius-
Mikonis, A. ir J. 
Januškevičiai; po 25 dol. — 
Dalia Ivaška, Danutė Izbickis, 
Rima ir Jonas Bačanskai, Rita 
Kapočius, Janina Snieškienė, 
Veronika Rutkauskas, Č. ir T. 
Aleksoniai; po 20 dol. — J. ir 
G. Ambraziejai, J. ir K Jurke
vičiai, Jonas ir Bronė Vašiai, 
Alfonsas ir Regina Petručiai, 
L. ir V. Beržinskai, V. ir D. 
Jančauskai, Ona Adoma
vičienė, Nina Gailiūnas, Vla
das ir Marija Židžiūnai; po 10 
dol. — Juzė Matioškienė, Sta
sys ir Marija Baltauskai; po 
mažiau — Kazė Gudėnas, G. 
Laurinaitis. 

P e t e r Phi l l ip , Kenosha, 
WI, aukojo 75 dol.; 

A.a. dr . Aler Zotovą pa
gerbdami, Physical Medicine 
and Rehabilitation Depart
ment and Rehabilitation Unit 
at Ravensvvood Hospital auko
jo — 63 dol.; 

A.a. K a z i o Linkaus atmi
nimą pagerbdama, „Santaros'' 
prg. — 50 dol., taip pat 50 dol. 
aukojo Aleksandras Pe
trauskas , Rocky River, OH. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame vi
siems aukotojams. Aukos nu
rašomos nuo mokesčių: Tax, 
I.D. 36-41-24191. Čekius ra
šyti „Lietuvos Našlaičių glo
ba", pažymint, kad tai Almos 
fondui. Siusti 2711 West 71st 
Str., Chicago, IL 60629. 

B irutė Jasa i t i enė 

KELI ŽODŽIAI LR GERI NORAI — 
PASKUI DIDELI DARBAI 

Gintarė ir dr Jurgis Januškevičiai. uždeg? žvakes žuvusių partizanų pri
siminimui birželio 7 d. Šv. Antano parapijos salėje. Cicero. IL, vykusiame 
Tragiškųjų birželio dienų minėjime 

Viskam ir visada turi būti 
pradžia. Tačiau dažnai už
mirštami pradininkai, užmirš
tama pradžia. Daug kas pak
lausia, kas, kaip ir kokiu badu 
pradėjo Almos fondą? O buvo 
taip: Lietuvos prezidentinių 
rinkimų metu Alma Adam
kienė, padėdama vyrui, da
bartiniam Lietuvos preziden
tui, važinėjo po Lietuvos kai
mus. Ji matė Lietuvos 
neturtingų kaimų mokyklų ir 
jų mokinių varganą padėtį. 
Alma vieną mokyklą — Kur
šėnų — išgelbėjo, atpirko, kad 
ji nebotų uždaryta. Visi tada 
pamatė, kad Alma yra ne tik 
prezidento žmona, bet ir pati 
rūpinasi Lietuvos vaikų liki
mu. Valdui Adamkui laimėjus 
prezidentinius rinkimus, visa 
išeivija stengiasi jam bet ko
kiais badais padėti. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas, susirinkęs 1998 m. 
sausio 21 dieną, posėdžiavo. 
1998-ji — tai klubo 75 metų 
darbo sukaktuviniai metai. 
Prieš 75 metus, 1923 metais, 
jos savo veiklą pradėdamos, 
pirmą finansinę paramą 
369.45 dol. paskyrė trims naš
laičių prieglaudoms Lietuvoje. 
Birutei Zalatorienei ir Liucijai 
Dargienei pasiūlius ir visoms 
klubo narėms pritarus, tęsda
mos savo pirmtakių darbą, jos 
tą dieną paskyrė 500 dol. Al
mai Adamkienei — pasirink
tam labdaros/Švietimo srities 
fondui. Toliau diskutuojant, 
kur tas fondas ras vietą, Prau-
rimei Ragienei pasiūlius, Al
mos Adamkienės atsiklausus, 
tie pinigai buvo pervesti „Lie
tuvos Našlaičių globos" komi
teto žinion. 

Ir taip prasidėjo Almos fon
das. Pradžia tai buvo Čikagos 
Lietuvių moterų klubo įžiebta 
maža kibirkštėlė, kuri retkar
čiais pakurstoma „Draugo" re
daktorės Danutės Bindokie-
nės, šiandieną, praėjus tik ke
turiems mėnesiams, įsilieps
nojo į didžiulį „laužą". Šian
dieną Almos fonde jau yra 
daugiau kaip 30,000 dol. 

Almai Adamkienei atvažia
vus Amerikon, buvo diskutuo
jami jos darbai, pagalba Lietu
vos vaikui ir Almos fondo atei
tis. 

Ji pasidžiaugė pasisekusia 
Atvelykio švente š.m. balan
džio 19 d. prezidentūroje. 
Šventė buvo ruošiama vaikų 
globos namų auklėtiniams. Ta 
šventė kainavo 916 litų. Pini
gai buvo išleisti velykiniams 
atvirukams, pašto ženklams, 
sveikinimams, gėlėms mergai
čių prieglaudai, 350 maišelių 
dovanoms, 700 kiaušinių, ve
lykiniams taškučiams, saldai
niams, muzikinės aparatūros 
nuomai ir kitiems raštinės 
reikmenims. Tie pinigai buvo 
Almos draugų Amerikoje jai 
suaukoti, jie nebuvo paimti iš 
Almos fondo. Lietuvių įmonės 
suaukojo kitas gėrybes, kaip 
saldainius, gėrimus, mėsai-
nius, balionus. Tai: „Naujoji 
Rūta" Šiauliuose, A. Grince-
vičiaus saldainių fabrikas, 
UAB McDonalds, „Ida Basar" 
— vaisvandenių įmonė, UBA 

„Kela" — spalvoti pieštukai, 
knygelės, restoranas „Fres
kos" — sausainiai, „Lyderis" 
— balionai. 

Ši šventė, prezidentienės ir 
prezidento toks didelis dėme
sio atkreipimas nuskriaustam 
vaikui, turbūt pirma Lietuvos 
istorijoje. Bet ne paskutinė, 
nes Alma panašią šventę pla
nuoja vaikams ruošti prieš 
Kalėdas. 

Skulptoriaus Petro Rimšos 
sukurta Vargo mokyklos 
skulptūra simbolizuoja spau
dos draudimo 1864-1904 metų 
laikotarpį, kada motina prie 
ratelio slapta vaikus mokė 
skaityti. Tėvas, rizikuodamas 
laisve ir gyvybe, nešė knygas 
iš Prūsų, kad Lietuva nebūtų 
tamsi. Tais, ir vėlesniais, lai
kais tėvai stengėsi, kad jų vai
kai mokytųsi, ko nors geresnio 
ir šviesesnio siektų. O kaip 
dabar? Dabar yra laisvė, ne
reikia nieko bijoti, tik reikia 
turėti geros valios ir noro. Bet 
to nėra. Daugumas Lietuvos 
kaimo tėvų vaikus, jų ateitį ir 
jų mokslą išmainė į degtines 
butelį. Lietuvos grobikai gerai 
žinojo, kad atimtą turtą gali 
įgyti, bet sunaikinto žmogaus 
negali atstatyti, jį reikia užau
ginti! O tam reikia laiko ir di
delių pastangų. 

Pernai, viešint Lietuvoje, 
važiuojant kaimo keliu, prie
kyje matome — guli lyg sku
durų krūva. Sakau, kas ten? 
Mano globėjai sako: „Ką ten, 
ponia, tai girta boba guli!" Sa-

m 

Aldona Šmulkitienė (kairėje) su Lietuvos prezidento žmona Alma Adam
kiene Čikagoje. 

kau, sustokit, gal reikia pagal
bos, o jie man sako: „Nebijoki
te, nieks čia jos nesuvažinės, 
išsipagirios ir namo pareis!" 
Toliau matome vyrą su bute
liu rankoje. Jis linkčiojo, skėt-
rojosi į visas puses, aišku, gir
tas. Ir tai buvo vidury dienos! 
Ir kaip šitokie tėvai gali rū
pintis vaikais, juos auginti? 
Jeigu niekas nieko nedarys, 
tai ir toliau taip bus. Anais se
nais laikais kaimas buvo Lie
tuvos pagrindas, o šiandien jis 
yra sugriautas. Padėkime Al
mai Adamkienei, remkime Al
mos fondą, kad ji galėtų pa
dėti Lietuvos kaimo vaikams 
užaugti gerais, šviesiais žmo
nėmis. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių, čekius rašyti „Li-
thuanian Orphan Care", pažy

mint, kad tai skirta Almos 
fondui, siųskite 2711 West 
71st St., Chicago, IL 60629. 

B irutė Jasai t ienė 

Jaunimo centro Moterų 
klubas kvieč ia visus birželio 
14 d. į JC kavinę pasivaišinti 
skaniais mieliniais blynais, 
prie kurių žada ir obuolinės 
košės. Blynai bus kepami nuo 
9 vai. ryte, tai, jų užkandus, 
bus galima suspėti į visus, tą 
sekmadienį vykstančius minė
jimus. Savo atsilankymu pa-
remsite Jaunimo centrą! 

• U n i o n Pier, ML skersai 
kebo nuo ežero išnuomojama 
i vasarvietė. TeL 773-776-4756 
arba 616-469-4347. 

Dalyviai TniK.škojo birželio paminėjime birželio 7 d Cicero, 
P Kisielius. (', Januškevičiene. J -Januškevičius ir kiti 

IL I* dešines I eil M. Baukus. S Dubauskas, dr. 

• Ga l iu padėt i l ega l ia i 
gauti JSOC. S E C U R m r kor
tele, vairavimo leidimą (dri-
ver*s l icenae) ir vizų prate
simą. Ed. Šumanas, teL 1-708-
246-8341. 

(»k.) 
• Dėmes io lietuviail Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės ba landž io 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės ii kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
pa i tu . E d . Š u m a n a s , 6701 
Linden, La Grange.IL 60626, 
teL 1-706-2464341. 

(ik.) 
• N a m a m s pirkti pasko

los duodamos matais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road . 
TeL (773) 847-7747. 

(ik.) 
• Automobil io, n a m u ir 

l igos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų k r s i t ų . 
Kreipkitės pas A Laurai tį, A & 
L. Insurance Agency, 6439 8. 
Kedsie A v a , Evergreen P k , 
IL 60806-2328. TeL 708-422-
3466. 

(8k.) 
• 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 St . 
Casimir Memoriale, 3814 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip j su buvo 
jūsų pageidauta. 8sv . Lilija ir 
Vil imas Nelsonai . TeL 773-
233-6336. 

(•k.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus ii Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 3633 
S A r c h e r Ave^ Chicago, IL 
60609. TeL 773-027-0091.8av. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTO, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 

630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
• Tik 46 centai u i minu

te , skambinant i Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam B8L/CYBERL1NK pa-
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės l ietuviškai 
7084864)666. 

(sk.) 
• Naudingi patarimai ir 

konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 
Žilevičienė, Klinikų g. 11-12, 
2066 Vilnius, Lietuva. TeL 
370-2 -748066 , f a z : 3 7 0 - 2 -
261166. 

(sk.) 
• Per Baltia Ezpress 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. Pulaaki Rd . , Chi 
cago, IX 60662. 

(sk.) 
• „PENSDONKO" s u m a 

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St^ Chicago, EL 60629, teL 
773-476-2666. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $16, kitur 
$26. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 
• Dr. L e o n a s S e i b u t i s 

išvyksta i Lietuvą birželio 24 
d. Jo kabinetas bus uždarytas 
iki rugsėjo 16 d. 

(sk.) 
• N e r i n g o s r e s t o r a n e , 

2632 W,71 St„ šeštadieniais, 
nuo 9 vai. vakaro gros Al
g i m a n t o B a r n i i k i o grupė . 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pasivaišinti l ie tuviškais 

valgiais ir gėrimais. TeL 773-
476-9026. 

(sk.) 
• „Saulutė", Lietuvos vai

kų globos būrelis, dėkoja už 
paramą našlaičiams, invali
dams vaikams ir daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: The Women's Guild of the 
Balzekas Museum of Lithua-
nian Culture (Ruth Hoffman) 
$100; Prospect Federal Savings 
Bank $26; Bud ir Rita King$26 
s . s . Onytės Rapiienės atm.; 
Janet ir John Lapinski $60; 
Nijolė Kersnau8kaitė $20; ano
nimiškai $ 4 8 0 tęsia dviejų 
vaikų metinę paramą; Mark 
Golden $480 dviejų vaikų me
tinė parama; Frank Zapolis 
$480 remiamo vaiko parama už 
dvejus m e t u s . Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
B u f f a l o G r o v e , IL, 60089 . 
TeL (847) 637-7949, tel. arba 
faz (847) 541-3702. Taz D3 
#36-3003339. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPėMAS 
wm skutau *(L, Genąs* n. mm 

ĮįmmmmĘfmmaiĖkmmmm 
TeL 773-582-4500 

14325 & M Rd, lockpott VL <OMl 
TtL 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
CrrOinės ir kruninabnės bylos 

6347 SJtodsU Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-6700 

Toli free 24 hr. 989-7766742 
Darbo vai. noo9v.r. iki 7 T.T. 

9 T J . ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4636W.68thStnst 
Chfcaąp,ILe06St 

Okaiaai galvas nuo JDreugo") 
TaL 77S-S844100 

Valandos pasai susitarimą 

ADVOKATAI 
LJIane A LFeyman 

40 metu patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
tn$9Artkm ĄpsųCMBSSJB.lLSaSM. 
TeL S47-SS1.7SSS (kalbas** lietu
viškai) Mes josa paslaufons 24 TSI. 
per para. 7 d. per savaitę. 

http://Grange.IL

