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Rusijos visaliaudinei sąjungai 
„užkliuvo" Lietuvos Seimo 

sprendimai 
Maskva, liepos 10 d. i Inter-

fax-BNS) — Rusijos visaliau
dinės sąjungos (RVS) pirmi
ninkas, Valstybės Dūmos vice
pirmininkas Sergej Baburin 
pareiškė, kad pastarieji Lietu
vos Seimo sprendimai yra aki
vaizdžiai antirusiško pobū
džio. 

Išplatintame dokumente at
kreipiamas dėmesys i tai, kad 
neseniai Lietuvos Seimas pri
ėmė įstatymą „Dėl SSSR Val
stybės saugumo komiteto 
įvertinimo ir šios organizacijos 
kadrinių darbuotojų dabarti
nės veiklos". Šiame įstatyme, 
pabrėžiama RVS pareiškime, 
SSRS KGB pripažįstama nusi
kalstama organizacija, o jos 
buvusiems darbuotojams 10 
metų draudžiama dirbti vals
tybinėse įstaigose, teisėsaugos 
institucijose, švietimo siste
mos bei kai kuriose kitose sri
tyse. 

RVS nuomone, šis įstaty
mas prieštarauja tarptautinei 
juridinei praktikai ir valdžios 
atskyrimo principui, „kuriais 
remiantis, pripažinti vieną ar 
kitą organizaciją nusikalsta
ma yra teismo, bet ne parla
mento pirminė teisė". 

RVS vadas atkreipia dėme
sį, kad šis įstatymas šiurkš
čiai pažeidžia žmogaus teises 
ir yra „pavojingas žingsnis" 
keliu, vedančiu į tūkstančių 
žmonių, dirbusių Lietuvos 
SSR valdžios institucijose, 
represijas, f* 

Toks pat Rusijai priešiškas 
aktas, RVS teigimu, yra Lietu
vos Seimo nutarimas „Dėl ma
sinių tremčių iš Lietuvos į Ru-
siją paskelbimo kariniu nusi
kaltimu". „Šis dokumentas 
stiprina Lietuvos visuomenėje 
priešiškumą Rusijai ir sudaro 
dar daugiau prielaidų parei
kalauti, kad Rusija kompen
suotų „sovietų okupacijos" pa
darytą žalą, kurią Lietuvos 
oficialūs asmenys įvertino 265 
mln. dolerių", sakoma RVS pa

reiškime. 
Be to, pabrėžiama doku

mente, Lietuvos Seimas Re
spublikos Baudžiamąjį kodek
są papildė straipsniais, nusta
tančiais baudžiamąją atsako
mybę už genocidą ir kolabora
vimą. 

Lietuvos valdžios vertini
mu, pažymi RVS, genocidu ir 
kolaboravimu pirmiausia lai
komi veiksmai, kuriais buvo 
siekiama įveikti vokiečių fa
šistų pagalbininkų pasiprieši
nimą. Drauge Lietuvos parla
mento aktas suteikia teisę tai
kyti įstatymą atgaline tvarka, 
o tai yra šiurkštus tarptauti
nės teisės normų pažeidimas. 

Nurodytieji Lietuvos Seimo 
sprendimai „be abejo, yra da
lis komplekso priemonių (taip 
pat numatančių apriboti rusų 
kalbos vartojimą ir uždaryti 
rusiškas mokyklas), kuriomis 
siekiama sustiprinti Lietuvos 
užsienio ir vidaus politikos an
tirusišką kryptį, rengiantis įs
toti į Rusijai priešišką NATO 
karinį bloką", teigiama pareiš
kime. 

Jo autoriai daro išvadą, 
kad „demonstratyvus draugiš
kumas, kurį periodiškai rodo 
Lietuvos oficiali valdžia, tik 
pridengia rusofobišką jos poli
tiką, juo pirmiausia siekiama 
užsitikrinti lengvatines sąly
gas prekyboje su Rusija". 

RVS mano, kad šiomis 
aplinkybėmis „neprodukty
vūs" Rusijos oficialių asmenų 
mėginimai palaikyti geros kai
mynystės iliuziją ir vertinti, 
kad Lietuvos valdžios politika 
Rusijai draugiškesnė negu 
Latvijos ir Estijo3. 

RVS pasmerkė Lietuvos 
Seimo sprendimą ir paragino 
Rusijos prezidentą ir parla
mentą įvertinti šiuos „nedrau
giškus Lietuvos valdžios veik
smus". RVS mano, kad tokio
mis sąlygos vargu ar tikslin
gas Lietuvos ministro pirmi
ninko vizitas į Maskvą. 

Nuotr.: Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro atidaryme dalyvavę užsienio lietuviai — (iš kairės) Ari
mantas Račkauskas, Edmundas Kulikauskas, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Regina Narušienė ir Kana
dos LB pirmininkas Algirdas Vaičiūnas. 'Elta-

Lietuvių grįžimo \ Tėvynę 
centras atvėrė duris 

Vilnius , liepos 10 d. (Elta) nistras Vytautas Pakalniškis 

Prezidentas nepasirašė įstatymo 
ir pasiūlė kreiptis į teismą 

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus nepasirašė pra
ėjusią savaitę Seimo priimto 
buvusių KGB darbuotojų dar
binės veiklos apribojimo įsta
tymo ir grąžino Seimui jį pa
kartotinai svarstyti, siūlyda
mas atidėti jo įsigaliojimą iki 
1999 metų sausio 1 dienos ir 
kreiptis į Konstitucinį teismą 
dėl abejotinų normų atitikimo 
pagrindiniam valstybės įstaty
mui. 

Tai jau ketvirtasis preziden
to Valdo Adamkaus sustabdy
tas Seimo įstatymas. Septynis 
kartus parlamento priimtus 
įstatymus jis paliko pasirašyti 
Seimo pirmininkui. 

Pareiškime spaudai V. 
Adamkus pažymėjo neturįs 
„moralinės teisės pasirašyti 
įstatymų, abejotinų Konstitu
cijos ir tarptautinės teisės 
požiūriu". 

V. Adamkus pažymėjo, kad 
įstatymų nuostatų atitikimu 
Konstitucijai abejoja ne tik jis 
pats, bet ir kai kurių parla
mentinių partijų bei Aukš
čiausiojo teismo atstovai. 

[statymo sumanytojas, Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis jau yra užsiti
krinęs daugiau nei trečdalio 
Seimo narių paramą surengti 
neilinę sesiją liepos 15-16 die

nomis, jeigu prezidentas grą
žintų parlamentui šį įstatymą 
pakartotinai svarstyti. 

Prieštaringai vertinamas 
įstatymas numato, kad buvę 
sovietų KGB darbuotojai 10 
metų negalės dirbti parei
gūnais arba tarnautojais val
stybės valdžios ir valdymo, 
savivaldos institucijose, kraš
to apsaugoje, valstybės sau
gume, policijoje, diplomatinėje 
ir kitose tarnybos, o preziden
tas turės sudaryti specialią 
komisiją, kuri spręs, kaip tai
kyti įstatymo apribojimus 
konkretiems asmenims. 

Prezidentas įsitikinęs, kad 
šis įstatymas nesudaro gali
mybių išspręsti problemą iš 
esmės, nes nenumato politinių 
represijų užsakovų i r organi
zatorių teisinės atsakomybės. 

V. Adamkus teigė esąs įsi
tikinęs, kad sovietų represinių 
struktūrų, vykdžiusių terorą 
okupuotoje Lietuvoje, nusi
kalstama veikla turi būti visa
pusiškai įvertinta. „Tačiau 
Lietuvos valstybė gali ir turi 
tai padaryti civilizuotai, at
mesdama tik totalitarinėse 
valstybėse įsigalėjusį kolekty
vinės atsakomybės principą", 
sakė jis ir pakartojo savo 
nuostatą, kad teisingumą vyk
dyti gali teismai ir tik jie gali 
nustatyti kiekvieno asmens 

— „Lietuvai labai reikalingi 
žmonės, išsaugoję meilę Tė
vynei ir įgiję kitokios patir
ties", sakė Lietuvos Seimo pir
mininko pavaduotojas An
drius Kubilius, penktadienį 
Vilniuje at idarant Lietuvių 
grįžimo į Tėvynę informacijos 
centrą. 

Šio centro įkūrimas, pasak 
A. Kubiliaus, labai reikš
mingas žingsnis, ir dabar rei
kia siekti, kad jo adresas būtų 
gerai žinomas visose užsienio 
valstybėse, kur i.ik yra lietu
vių. 

JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkės Reginos Narušie-
nės giliu įsitikinimu, infor
macijos centras žymiai padidi
na galimybes visame pasau
lyje gyvenantiems lietuviams 
įsijungti į Lietuvos gyvenimą. 
Integracija, kaip pabrėžė ji 
centro atidarymo iškilmėse, be 
informacijos neįmanoma. 

Sumanymas įkurti šią įstai
gą kilo JAV LB ir Lietuvos 
Respublikos Seimo bendros 
komisijos posėdžiuose. Jgyven-
dinti jį padėjo vyriausybės su
daryta Išeivijos integravimosi 
į Lietuvos gyvenimą koordina
cinė komisija. 

Šiemet vasario 2 dieną, pa
sak šios komisijos sekretores 
Ramunės Trakymienės, vy
riausybė patvirtino biudžeti
nės įstaigos — Lietuvių grį
žimo į Tėvynę informacijos 
centro'nuostatus. Vilniaus sa
vivaldybei miesto centre, Ge
dimino pr. 24, paskyrus patal
pas, buvo atliktas remontas, 
įsigyta kompiuterių, įrengti 
kabinetai. 

Centro atidaryme vyriausy
bei atstovavęs teisingumo mi

šią įstaigą palygino su švy
turiu, padedančiu laivams ras
ti teisingą kelią. „Kaip švy
turio esmė yra ne jo paties 
ištaigingumas, o skleidžiami 
signalai, taip ir naujojo centro 
veiklos sėkmė priklausys nuo 
skleidžiamo signalo stiprumo. 
Jis turi būti toks, kad išgirstų 
pasaulio lietuviai ir Vaka
ruose, ir Rytuose, kad žinotų, 
jog turi namus — Lietuvą, į 
kuriuos visada gali sugrįžti", 
sakė jis. 

Visokeriopą paramą Lietu

vių grįžimo į Tėvynę informa
cijos centrui pažadėjo jo atida
ryme dalyvavę įvairių mi
nisterijų atstovai. 

Centro direktorius Žilvinas 
Beliauskas pabrėžė, kad čia 
laukiami visi — ir tie, kurie 
ketina visam laikui persikelti, 
ir tie, kurie sugįžti į Tėvynę 
nori tik mintimis, tik savo 
darbais. 

Pasaulio Lietuvių bendruo
menės vicepirmininkas Algis 
Rugienius padėkojo Lietuvos 
vyriausybei, įkūrusiai šį 
centrą, kurio atidaryme taip 
pat dalyvavo JAV, Kanados ir 
Australijos, kt. valstybių lietu-
vijos atstovai. 

V. Adamkus susitiko su 
JAV Valstybės sekretorės 

pavaduotoju 
Vilnius, liepos 10 d. (Elta) 

— Lietuvos ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų ekonominis ben
dradarbiavimas, žydų bend
ruomenes turto grąžinimo 
klausimai ir' Lietuvos santy
kiai su kaimyninėmis valsty
bėmis buvo aptarti penkta
dienį prezidento Valdo Adam
kaus susitikime su Vilniuje 
viešinčiu JAV Valstybės sek
retorės pavaduotoju Stuart Ei-
zenstat. 

Svečias teigiamai įvertino 
Lietuvos pastangas spartinti 
ekonomikos reformą ir priva
tizavimą bei skatinti užsienio 
investicijas. Jis pabrėžė, kad 
JAV sudominta didinti inves
ticijas į Lietuvos ekonomiką. 

V. Adamkus padėkojo Va-
šingtonui už paramą ir pareiš
kė, kad JAV investicijos, be 
kita ko. padeda užtikrinti pas
tovumą Lietuvoje ir už jos ri-
bų. 

Svečias pritarė Lietuvos 

Baltijos jūros valstybės griauna 
„prekybos sienas'9 

Švedijos prekybos ministras 
Leif Pagrotsky teigė, kad da-

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) 
— Baltijos regiono prekybos ir 
ekonomikos ministrai, Vil
niuje susitikę liepos 9-10 die
nomis, paskelbė rekomendaci
jas, jog iki 2000 metų val
stybės imsis konkrečių veiks
mų, kad sienos kirtimo bei 
muitinės procedūros užtruktų 
trumpiau. 

Lietuvos ūkio ministras Vin
cas Babilius sakė, kad Lietuva 
daug dirba, liberalizuodama 
prekybą, todėl Lietuvos versli
ninkams reikia sudaryti gali
mybių išeiti į konkurentų rin
kas — siekti mažesnių muitų 
bei palankesnio važiavimo per 
sienas. 

kaltę ir 
bausmę. 

skirti atitinkamą 

bar regiono sienų kirtimas yra 
per lėtas, per sudėtingas ir 
per brangus 

Visi ministrai taip pat 
pabrėžė, kad dabar ypač svar
bu suvienodinti prekybos tei
sinį reguliavimą, remti smul
kaus ir vidutinio verslo vys
tymo agentūras. 

Vilniaus susitikime, be Bal
tijos regiorx prekybos mi
nistrų, dalyvavo Karaliau
čiaus srities ir Sankt Peter
burgo vicegubematoriai, sve
čio teisėmis — JAV Valstybės 
sekretorės pavaduotojas ekon
omikos kalusimais Stuar t Ei-
zenstat, kuri? pasidalijo patir
timi apie smulkaus ir vidu
tinio verslo vystymą JAV. 

prezidento siūlomos tarptau
tinės komisijos nacių ir sovie
tų okupacijų periodui nagri
nėti kūrimui. V. Adamkus ak
centavo, kad komisijos tikslas 
— nešališkai išnagrinėti skau
dų laikotarpį, kad būtų už
kirstas kelias manipuliavimu 
skaudžiais istorinės praeities 
faktais. 

Kalbėdamas apie žydų ben
druomenės problemas, S. Ei-
zenstat išskyrė turto grąžini
mo klausimą ir norėtų spar
tesnio tur to grąžinimo žydų 
religinėms organizacijoms. 

V. Adamkus pabrėžė, kad 
jis rems visas vyriausybės 
pastangas spręsti šį klausimą. 

Baigdamas viešnagę Lie
tuvoje, S. Eizenstat ketina ap
lankyti Ukmergę, iš kur kilusi 
jo giminė. 

* P r e z i d e n t o v a d o v a u j a 
m a Va l s tybės g y n i m o tary
ba pasisakė už nuoseklų gyny
bos išlaidų didinimą ir naujos 
ginkluotes pirkimą. Taryba 
nusprendė Seimui ir vyriausy
bei siūlyti kitais metais krašto 
gynybai skirti ne mažiau kaip 
1.6 proc. Bendro vidaus pro
dukto, o iki 2001 m. šias išlai
das padidinti iki 2 proc. BVP. 
Dabar krašto apsaugos biu
džetui skiriama 1.45 proc. 
BVP. Posėdyje nuspręsta įsi
gyti naujos ginkluotės bei ko
vinės technikos, o krašto ap
saugos ministras įgaliotas de
rėtis šiais klausimais su už
sienio valstybėmis. <Eitai 

* L i e t u v o s s k o l a u ž s i e n i o 
va ls tybių ir vietiniams ban
kams,-oficialioms finansinėms 
organizacijoms ir firmoms su
darė 1 milijardą 477.34 milijo
no JAV dolerių. Statistikos de
partamentas apskaičiavo, jog 
balandžio pradžioje vu>nam 
gyventojui teko 399 JAV dole
riai valstybės skolos. Užsienio 

Užsienio ambasados Minske 
neįsi leis Baltarusijos pareigūnų 

Vi ln ius -Minskas . liepos 10 
d. ( Interfax-B\Si — Lietuva 
nusprendė neprisijungti prie 
Europos Sąjungos valstybių 
sankcijos Baltarusijai. 

„Būdama kaimynine valsty
be, Lietuva yra susirūpinusi 
dėl procesų, vedančių į didė
jant į Baltarusijos izoliavimąsi. 
Mes siekiame sušvelninti šio 
proceso poveikį dvišaliams 
santykiams, todėl esame suin
teresuoti tęsti politinį dia
logą*5, BNS sakė aukštas Lie
tuvos URM pareigūnas. 

Lietuvai rūpi kuo greičiau 
išspręsti kai kurias itin ak
tual ias santykių su Baltarusi
j a problemas, tarp jų — val
stybių sienos žymėjimo, nele
galių emigrantų grąžinimo, 
sienos perėjimo punktų įran
gos gerinimo ir kitas. 

Tuo tarpu ES valstybės, pro
testuodamos prieš Baltarusi
jos administracijos savivalę 
ambasadorių rezidencijų kom
plekse ,,Drozdy", ketvirtadieni 
nusprendė neįsileisti Baltaru
sijos aukštų pareigūnų į savo 
teritorijas. 

Neįleidžiamomis paskelbtos 
131 pareigos nuo prezidento 
iki kai kurių departamentu 
vadovų. 

Vilniaus diplomatai ir anks
čiau nuosaikiau nei ES val
stybės protestavo prieš ne
te isėtus Minsko veiksmus. 
Juos už tai Vilniuje pagyrė 
JAV Valstybes sekretorės pa
vaduotojas Strobe Talbott, 
nors pačios Lietuvos radika
lesnės jėgos tai kritikavo. 

Lietuvos URM Politikos de
par tamento direktorius Vy-
gaudas Ušackas penktadienį 
susitiko su Baltarusijos amba
sadoriumi Jevgenij Voitovič, 
kur is informavo, kad prezi
dento Aleksandr Lukašenko 

nurodymu, užsienio reikalu 
viceministras Vladimir Gera-
simovič įgaliotas oficialiai pra
dėti derybas del ambasadorių 
rezidencijų Minske. Buvo su
tarta, jog Lietuvos laikinasis 
reikalų patikėtinis Minske 
Dainius Trinkūnas artimiau
siu metu susitiks su Baltaru
sijos valdžios atstovais ap
svarstyti Lietuvos ambasado
riaus rezidencijos problemos. 

Amerika ir Vokieti ja 
laikosi g r i ež t e snės 

n u o s t a t o s 
JAV ambasados Minske dar

buotojai penktadienį pranešė, 
kad Baltarusijos vyriausybė 
„turi atstatyti nugriautą JAV 
ambasadoriaus rezidencijos 
tvorą, pašalinti savo atstovus 
iš Amerikos nuosavybės, leisti 
įvesti ten amerikietišką ap
saugą ir netrukdyti ameri
kiečiams atvvkti į rezidenci-
ją"-

Amerikos diplomatų nuo
mone, ši teritorija „tebėra 
JAV ambasadoriaus Minske 
rezidencija, tai patvirtina ir 
su Baltarusijos vyriausybe su
daryta nuomos sutartis". Ame
rikos atstovai nesutinka su 
„Baltarusijos valdžios teigimu, 
kad dėl komunikacijų remonto 
būtina išsikelti iš rezidenci-
jos". 

Ambasados darbuotojas 
pabrėžė, jog Baltarusijos UR 
ministro pavaduotojas Vladi
mir Gerasimovič, ketvirta
dienį pareikšdamas, kad 
Prancūzijos. Vokietijos ir JAV 
ambasadų atstovai sutinka iš
sikelti iš „Drozdy", „šiurkščiai 
iškreipė JAV nuostatą". 

Vokietijos ambasados Mins
ke darbuotojai pranešė, kad 
tokį pareiškimą dėl VFR di
plomatines atstovybės padarė 
ir Vokietijos URM. 

Lietuvoje vykstantys kariniai 
mokymai gąsdina rusus 

M a s k v a , liepos 10 d. Tnter-
fax-BNS) — Rusijos Valstybės 
Dūmos vicepirmininko Sergej 
Baburin vadovaujama komisi
ja „AntiNATO" mano. kad lie-
tuvoje prasidėję kariniai mo
kymai „Baltic Challenge-98" 
tur i „Rusijai priešišką po
tekstę". 

Penktadienį išplatintame 
specialiajame komisijos pa
reiškime pažymima, kad šie 
mokymai rengiami Lietuvoje 
pagal NATO Bendradarbiavi
mas vardan taikos programą, 
juose dalyvauja keli tūks
tančiai Lietuvos ir užsienio 
kareivių bei karininkų. 

Deputatų nuomone, „taikos 
palaikymo veiksmų" tobulini
mo dingstimi „iš tikrųjų ren
giamasi NATO kovinėms puo
limo operacijoms gyvybiškai 
svarbių Rusijos valstybinių in
teresų zonoje". 

„AntiNATO" nariai atkrei
pia dėmesį į mokymų ..Baltic 
Challenge" augimą: 1996 m. 
juose dalyvavo apie 700 karei
vių iš Baltijos valstybių ir 
JAV, 1997 m. — apie 3,000 
kareivių ir karininkų iš 8 
valstybių o dabar — jau apie 
5,000 kareivių iš 11 valstybių. 

Dokumente ypač pabrėžia
ma tai. kad Lietuvos valdžia 
a ts isakė leisti Rusijai „nors 

paskolos apskaičiuotos naudo
j a n t Finansų ministerijos ir 
Lietuvos banko duomenis. Va
liutų santykis su JAV doleriu 
apskaičiuotas pagal balandžio 
pirmosios oficialų lito .r 
užsienio valiutu santykį. >BNSI 

simboliškai dalyvauti moky
muose". Valstybės Dūmos ko
misijos nuomone, visa tai „dar 
kartą rodo Lietuvos dabar
tinės vadovybės priešiškumą 
Rusijai". 

Rusijos Valstybės Dūma, pa
brėžiama dokumente, bus pri
versta atsižvelgti į šią aplin
kybę, svarstydama santykių 
su Lietuva klausimus, taip 
pat ir prekybinius bei ekono
minius reikalus. 

Pareiškime reiškiama nuo
monė, kad šiomis sąlygomis 
raginimai demilitarizuoti Ka
raliaučiaus sritį „turi būti ver
tinami kaip neleistini". 

KALENDORIUS 
Liepos 11 d.: Šv. Bene

diktas, abatas 1480-543 m.), 
Europos globėjas; Kipras. 01-
ga. Rimtenis. Skaidre. 

Liepos 12 d.: Palaimin
tasis Jurgis Matulaitis, vysku
pas i 1871-1927'; Bonifacas 
'Brunonas;, Jūra , Vita. 1882 
m. gimė visuomenininkas, lie
tuvių literatūros istorikas My
kolas Biržiška. 1909 m. įkur
tas „Draugas". 1920 m. Mas
kvoje pasirašyta Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos taikos sutar
tis, pagal kurią Vilnius pripa
žintas Lietuvai. 

Liepos 13 d.; Šv Henri
kas, išpažinėjas (972-1024). 
Eugenijus. Austina, Gimus. 
1377 m. mirė Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Algirdas. 1922 
m. Ambasadorių konferencija 
Paryžiuje pripažino Lietuvą 
de jure. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights. IL 60004 

CLEVELANDO ATEITININKŲ 
ŠVENTĖ, 

Atei t i s turi būti visa su ta
vimi, nes be tavęs nėra atei
ties, mūsų Kristau, mūsų Bro
li, mūsų Valdove". — iškilmin
gai ir prasmingai skamba 
ateitininkų Credo. Šio ryžtin
go žvilgsnio į ateities dienas ir 
šiemet gegužes 30-31 d. Cleve-
lando ateitininkija švente jau 
tradicija tapusias Ateitininkų 
šeimos dienas. 

Per beveik 90 metų ateiti
ninkija neužmiršo savo ideolo
go prof. Stasio Šalkauskio ra
ginimo: ..mokėti pajust gyve
namojo momento reikalavi
mus ir pasielgti kaip principai 
reikalauja. Ir Krašto okupaci
jos metais ir išvaryti iš gim
tųjų namų ateitininkai jungė
si į Lietuvos laisvės akciją, lie
tuvybės išlikimo ir stiprinimo 
pastangas. Clevelando ateiti
ninkai ateinančiais metais 
švęs 50 metų sukaktį, kai su 
kitomis organizacijomis įsijun
gė į lietuviškosios veiklos są
jūdį. 1950 metais suorganizuo
ta pirmoji moksleivių ateiti
ninkų stovykla, kurioje daly
vavo 98 ateitininkai. 1949 
metais prie Šv. Jurgio parapi
jos mokyklos pradėjo veikti li
tuanistinė mokykla, kurios 
steigėjas ir laikytojas buvo 
.Ateities" klubas. Tiek politi
nėje, tiek kultūrinėje bei reli
ginėje Clevelando lietuvių 
veikloje ateitininkai neliko tik 
stebėtojais iki pat mūsų die
nų. 

Šių metų savo šventei šešta
dienį pasikvietė Bostono Sek
stetą koncertui. Sekmadienį 
dalyvavo šv. Mišiose, pašven
tinta vėliava, moksleivių ir 
jaunių įžodžiai, akademija. 
• 

P i r m ą k a r t ą 

Per du šimtu klausytojų erd
vioje Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje su dėmesiu ir pa
sigėrėjimu išklausė koncertą 
penkių vyrų. galinčių savo sul
tingus balsus pademonstruoti 
ir kaip solistai. Jų dainų akor
dus lydėjo klausytojų stiprūs 
aplodismentai. Ilgų metų kon
certai įvairiose salėse, miš
rioms auditorijoms daininin
kuose išugdė sceninę laikyse
ną ir gyvą ryšį su publika. Tai 
trisdešimties metų talento ir 
darbo rezultatas. Clevelando 
jie koncertavo pirmą kartą. 
Tikėkimės, kad tai ne paskuti
nis kartas. 

Nors vieneto vadovė-akom-
paniatore Daiva Navickiene, 
galima sakyti, yra naujoke 
šiame ansamblyje, bet pasi
rodė, kaip talentinga šių vyrų 
dainininkų Maestro. Ir šiame 
koncerte skambėjo net septy
nios jos aranžuotos dainos. 
. Dainininkai; broliai Norber
tas ir Helmutas Lingertaičiai 
— tenorai, Ričardas Lizdenis 
ir Bronius Banaitis — barito
nai ir bosas Gintas Simonai
tis. Repertuare: A. Bražinsko. 
B. Budrumo. V. Blušiaus, A. 
Mikulskio. J. Gaidelio, V. Juo
zapavičiaus. V. Juozapaičio. 
A. Raudonikio. M. Vaitkevi
čiaus kompozicijos ir vadoves 
aranžamentai. Dviejuose išėji
muose skambėjo dvidešimt 
dainų, patriotines, meiles, val
sų, tango ir humoro nuotaikos. 
Dainų pakartojimui vyrai bu
vo gan sunkiai „išprašomi", tik 
konu-rto pabaigoje atliko ..Me
džiotoju dainą" ir Vasiliausko 
„Žemėj Lietuvos ąžuolai ža

liuos", į kurią įsijungė ir visa 
auditorija. Čia Sekstetas virto 
dideliu choru. Bostoniečiai ga
lėjo įsitikinti, kad ir klevelan-
diečiai turi gerų balsų ir ne
blogą klausą!? 

Svečiai buvo apdovanoti gė
lėmis. Dėkojo .Ateities" klubo 
pirm. dr. Birutė Kasperavi
čiene. Svečiai dainininkai ir 
visa publika buvo pakviesta 
vaišėms į parapijos svetainę. ' 

Šventės-koncerto proga buvo 
išspausdintas 12 psl. leidinys 
su keturiomis mecenatų (po 
100 dol. ir 13 rėmėjų po 50 
dol.) pavardėmis, Seksteto 
nuotrauka, su įstaigų ir įmo
nių skelbimais. 

Su viltimi \ ateit į 

„Ateities" klubo valdyba: 
dvasios vadas kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ, pirm. dr. Bi
rutė Kasperavičienė, Birutė 
Čyvienė, Jadvyga Kliorienė, 
Marija Mikonienė, dr. Rai
mundas Šilkaitis ir Irena Su-
šinskienė planingai ir uoliai 
ruošėsi šiai šventei. Valdybai 
talkino „Giedros" korp! valdy
ba: Violeta Žilionytė-Leger, 
Rita Matienė. Aldona Zorskie-
nė; moksleivių ateitininkų glo
bėjai — dr. Marius Laniaus-
kas ir dr. Vida Čyvaitė-Švar-
cienė ir jaunių ateitininkų glo
bėjai: Teresė Beržinkienė, Re
gina Idzelienė ir Ramunė To-
toraitienė. 

Visi ateitininkai į pamaldas 
Dievo Motinos — Lietuvos 
Madonų šventovę atėjo orga
nizuotai su vėliavomis. Prieš 
Mišias pašventinta naujoji 
ateitininkų sendraugių vėlia
va. Jos krikštatėviai — Dalia 
Staniškiene ir Romas Bri-
džius. Abu aktyvūs Clevelan
do ateitininkijoje. Dalia — 
poetė, spaudos bendradarbė, 
laikas nuo laiko pavaduojanti 
„Teynės garsų" — lietuviš
kųjų radijo transliacijų vadovę 
Aldoną Stempužienę, parapi
jos talkininkė. Su vyru Džiugu 
užaugino du sūnus ir dvi duk
ras. Romas — ilgametis dar-

Moksleivių a t e i t i n inkų įžodis Clevelando a te i t in inku .^eimos šventėje. 

buotojas ateitininkų eilėse, 
pastarais ia is metais pirminin
kavęs „Ateities" klubui, para
pijos uolus talkininkas. 

Įspūdingai atrodančią nau
jąją vėliavą, kurios vienoje 
pusėje rūtų šakelė ir stilingas 
įrašas „Dirbkim, kovokime dėl 
Lietuvos", antroje pusėje — 
„Omnia Restaurare in Chris-
to" suprojektavo dr. Živilė 
Kliorytė-Vaitkienė su dail. Ri
mu Laniausku. Techniškąjį 
darbą atliko pati dr. Živilė. 
Vėliavos išlaidų dalį padengė 
nenorinti skelbti savo pavar
dės „Ateities" klubo narė, šio 
klubo mirusiai narei a.a. dr. 
Danguolei Tamulionytei prisi
minti. 

Po šv. Mišių ir pamokslo, 
kurį šiai dienai pasakė kun. 
G. Kijauskas, SJ , ir užkandžių 
parapijos svetainėje, visi atei
t ininkai ir svečiai susirinko 
parapijos auditorijon akade-
mijon, kur moksleiviai ir jau
nučiai davė įžodį. Moksleivių 
ateitininkų Maironio kuopa 
pasipildė naujais nariais: Si
mona Augyte, Sauliumi Klio-
riu, Kęstučiu Kalvaičiu ir Si
mu Laniausku. Kęstutis 
Aukštuolis, kuris buvo pasi
ruošęs duoti įžodį, bet ne
galėjęs dalyvauti, jį duos Dai
navos stovykloje. 

Trys jauniai Alvydas Civins-
kas, Adrijana Sušinskaitė ir 
Linas Vaitkus davė įžodį. Lina 
Aukštuolytė ir Kristina Paš -
konytė. negalėjusios šventėje 
dalyvauti, įžodį duos stovyk
loje. Naujieji ateitininkijos na
riai audringais sveikinimais ir 
plojimais palydėti į viltingus 
ateities metus, dirbant lietu
viškosios - krikščioniškosios 

Olpvebindo atei t ininkų Šeimos šventps Mišiose pašventinta Sendraugių 
vėliava nešama priekyje eisenos iš Dievo Motinos šventoves. Vė l iavą 
neša dr Raimundas Šilkaitis Palydoje — dr Živi le Kl iorytė-Vai tk ienė ir 
dr Birute Kasperavičiene Nuot r R i m o L a n i a u s k o 

išeivijos gretose. Be šaunaus 
lietuviško prieauglio lietuviš
kieji telkiniai išeivijos platy
bėse lengvai pasimes tautų su
virinimo katile — Amerikoje. 

Po visų sveikinimų ir linkė
jimų naujiesiems įžodį davu
siems nariams, žodį tarė vė
liavos kūma Dalia Staniškie
ne, primindama didžiuosius 
ateitininkijos ideologus Šal
kauskį, Girnių, Grinių, Macei
ną, kun. Ylą ir kitus, kurie 
kūrė, formavo, tvirtino pagrin
dus šiai, jau ilgą ir gražią isto
riją turinčiai organizacijai. 
„Ateities" klubo pirm. dr. Kas
peravičienė padėkojo visiems 
— ir talkininkams ir 
sveCiams. 

„Kas gi ten aukso spindulius 
beria, ko taip nušvito rytai at
eities? ... Stokime drąsiai į ko
vą garbingą, Dirbkim, kovo
kime dėl Lietuvos". 

Himno garsais užbaigta 
šventė. 

Vacys Rociūnas 

STUDIJŲ DIENOS 
KENNENBUNKPORTE 

Ateitininkų studijų dienos 
Pranciškonų vasarvietėje vyks 
š.m. rugpjūčio 15-22 d. Prašo
ma nedelsiant registruotis: 
Franciscan Guest House, tel. 
207-9667-2011. 

MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLA 

Prisimindami skambias sto
vyklų dainas, laužus ir drau
gus (Užmiršę uodus ir bemie
ges naktis), Vytas Žemaitaitis, 
Elenutė TijOnėlytė, Marius 
Polikaitis ir Julija Krumplyte, 
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.m. lie
pos 19-26 d Pernai stovykla
vusiems pasiuntėm 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. 
VVestgate 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 

Nuotr. Rimo I.anianako 

KAD ATEITININKŲ 
RŪMAI KAUNE NAUJU 

STOGU APSIDENGTU 

Atsiliepdamos į Ateitininkų 
šalpos fondo valdybos kvie
timą, š.m. birželio 24 d. į Atei
tininkų namus Lemonte ats
kubėjo būrelis darbščių talki
ninkių: Vanda Gvildienė, Re
gina Kreivėnienė, Janina Lie-
poniene, Diana Mincyte, Ra
munė Račkauskienė ir valdy
bos narės — dr. Aldona Juoze-
vičienė.Vida Maleiškienė, Lai
ma Šalčiuvienė ir Valerija Ža-
deikienė. Jų talkos dėka pa
siuntimui buvo paruošta dau
gybė laiškų, prašančių skubiai 
reikalingų lėšų Ateitininkų 
rūmų Kaune nauju stogu už
dengimui ir kitiems pataisy
mams atlikti. O kad karštą 
vasaros dieną darbas sklan
džiau vyktų, AŠFondo pirm. 
dr. Petras Kisielius talki
ninkes gaivino šaltais vais
vandeniais. 

ASFondas dėkingas visoms 
talkininkėms ir tiems, kurie 
aukomis atsilieps į jiems pa
siųstus laiškus, kad Ateiti
ninkų rūmai Kaune būtų 
greičiau atstatyti. Visi būkim 
to darbo talkininkais. 

• Rūpinimasis pagarsina 
šnabždesį iki šauksmo. 

William Arthur Ward 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

NapervSe. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 
3825 Highjand Ava.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Dovvners Grove. IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberto Road 
HfckoryHla 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

M.^ĖTRAŠŽLIOBA 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-586-3166 
Namų M . 847-381 -3772 
6745 Weat 63rd Street 

Vai. pirmd ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MeJn S t 
Matteeaon, IL 60443 
Tel . 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą, 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchiHer S t , Elmhurst, IL 6 0 1 2 6 

630-941-2609 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773^34-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave 
OrtsndPark 

708-349-8100 
Valandos kasolen. išskyrų* savartgaaua 
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DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-022t 

Valandos susitarus 

ČR. LEdNAŠ ŠĖIŠUTIŠ 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132S.KadzlaAv«. 

Vai.: antfd 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Settd. pagal susitarimą 

Kabineto tai. 773-776-2880 
Namu tol. 706 448 6648 

D R KENNETH J. YERKES 
DR.BOBDOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007W.59St.Cr*sano,IL 
TaL 773-736-5666 

4707 S. GJbert. U Grange, IL 
Te l 706-362-4487 

DR. VIUUS MIKAJT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMR.Y MEDtCAL C U « C 
15S05-1Z7 8 t , Uamont, IL 80436 
Priklauso Palo* Communtty Hospital 

Sitver Croes Hojprtal 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 706-257-2265 

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

7722 S. Kedzte Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

CmnMac Dmgnoata, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 

773-7784969 arba 773-489-4441 

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tai. 773-585-7755 
.Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 706-422-8260 

ŪDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilloughby rtilte, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

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

3900 W. 96 St Tat 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

PSrmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr. 12:30-3v.p.p. 
trec. uždaryta, ketvtrt i-3v p p 
penktad ir iestad. 9v.r.-12v.p.p. 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartem, Bridgevtev*. IL 60455 

Tai. 706-584-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A CEPELĖ, D.D.S. 
D A N T Ų GYDYTOJA 

7915 W . 171 S t 
Tiniey Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

D R DALIA JODVVALIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

3800 HkjNand Ave., Ste. 201 
(skersai gatves nuo Good Samantan ligoninės) 

Dovvners Grove, IL 60515 
TaL 630-980-3113 

Valandos susitarus 

DR. ELIGUUS LEUS 
AKIU L IGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Wa«er S t , Lemont, IL 60439 
Tel . 815-723-1854 

7 6 0 0 W . C o t a g e D r . 
PaJoa Hekjhte. IL 60453 

Tel . 70#-361-O010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez 708-246-0067 arba 708-2464581 
6449 S. PutoakJ Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weetcheeter, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

D R PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel 708862-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 508i Ave., Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trečd Seštad. 11-4 v.p.p. 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D 
Board Certified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Croaa Profeaaional Pavilton 

3 n. South 
Uthuanton Plaza Ct at Catfomia Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tel . 773-471-7879 

D R L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Htckory HHte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeirJrnų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

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

ir UbertyvMs 



ij£ Rimties valandėlė 

KAIP LAIMĖTI AMŽINYBĘ 
Šiais laikais vis daugiau 

žmonių vienaip ar kitaip klau
sia: „Mokytojau, ką turiu da
ryti, kad laimėčiau amžinąjį 
gyvenimą?" Žinoma, daugelis 
ne Jėzaus klausia šį klausimą, 
o įvairių naujų savęs lavinimo 
sistemų propaguotojams, sek
tantų milžiniškoms, teatrinio 
pobūdžio „bažnyčioms". Kiti gi 
net nežino, kad jų dvasios al
kis yra amžinojo gyvenimo il
gesys ir todėl savo energiją 
skiria malonumų ieškojimui 
arba užsidirbti pinigų, kuriais 
galėtų įsigyti tą, ko, atrodo, 
širdis trokšta. 

Bet, kaip girdime šio sekma-
. dienio Evangelijoje (Luko 
10:25-37), pas Jėzų atėjęs 
Įstatymo mokytojas žinojo ir 
ko klausti, ir pas ką. Jis jautė, 
kad jo širdis nurims tik tuo
met, kai pagaliau per gyveni
mo kelionę bus priartėjusi 
prie Dievo — anot porą šimtų 
metų vėliau rašiusio šv. Au
gustino, pagaliau jame ilsėsis. 
Išgirdęs ir pamatęs Jėzų, šis 
Įstatymo mokytojas teisingai 
nujautė, kad štai Jėzus iš 
tikrųjų galės jam į šį klausimą 
atsakyti. Jis buvo ne tik mo
kytas — buvo teisininkas — 
bet ir išmintingas žmogus. Bet 
tai per daug ir nestebina. 
Žydų Įstatymas — teisė plau
kė iš Šventojo Rašto; Įstatymo 
žinovas, juo labiau jo mokyto
jas, pirmiausia giliai pažino 
Šv. Raštą ir šiuo atveju matyt, 
jo vertybėmis, kiek galėda
mas, gyveno. 

Todėl Jėzus, užuot jam 
aiškinęs, paprašė, kad jis pats 
pasakytų, kaip įstatymas, t.y., 
Šv. Raštas, nurodo, ką daryti, 
kad laimėtume amžinąjį gyve
nimą. Šv. Rašto žinovas teisin
gai atsakė: „Mylėk Viešpatį, 
savo Dievą, visa širdimi, visa 
siela, visomkšfįjėgomis ir visu 
protu, o savo artimą kaip save 
patį". Nieko sudėtingo čia 
nėra, bet vykdyti ne visada 
lengva. 

Tad šis Šv. Rašto žinovas, 
nors doras ir geras žmogus, 
pamatęs, kad atsidūrė prieš 
labai sunkų uždavinį, instink
tyviai, kaip ir mes darytume, 
ieškojo lengvesnės išeities. 
Būdamas ir geras advokatas, 
jis rado tame įstatyme vienin
telę galimą „skylę", pralįsti 
Įstatymo nepaliestas. Bandy
damas ją, jis paklausė Jėzaus: 
„O kas gi mano artimas?" Jei 
artimo sąvoka apribojame šei
mos nariais, kaimynais, pa
žįstamais, tai meilės įsta
tymas gana natūralus, nors ir 
čia ne visuomet lengvas, bet 
jau labai apibrėžtas. 

Tačiau Jėzus palyginimu 
apie gerąjį samarietį tą klau
simą apsuka iš visai kitos per

spektyvos: advokatas atstova
vo iš darbo ir rūpesčio iš
sisukti norinčiam žmogui, J ė 
zus kviečia į tą klausimą 
pažvelgti iš visus žmones my
linčio Dievo perspektyvos. 
„Artimas" yra ne mūsų nusta
tyta kategorija žmonėms rū
šiuoti, o žmogiško solidarumo, 
atjautimo ryšys, kai savo ke
lyje sutinkam pagalbos reika
lingą žmogų. Parodęs trijų 
žmonių skirtingas reakcijas į 
nelaimės ištiktą žmogų, Jėzus 
paklausė, kuris iš jų pasielgė, 
kaip to žmogaus art imas. Tad * 
ne mes nustatome, kas m u m s 
artimas, o vargo ištiktas žmo
gus, per mus pajutęs Dievo 
meilę, mumyse atpažins ar
timą. Čia kalbama ne apie 
naštą, o apie meilę. 

Kad taip yra, užtikrina pats 
Dievas pirmame šio sekmadie
nio skaitinyje iš Senojo Testa
mento Pakartoto Įstatymo 
knygos (Įst. 30:10-14). Norint 
pagal Jėzaus įstatymą gyven
ti, nereikia advokato, kur is 
padėtų mums rasti lengvesnę 
išeitį. Reikia tik mylėti Dievą 
visa širdimi, o artimą kaip 
save patį. Šį įsakymą Įsta
tymo Žinovas kaip tik pacitavo 
iš Pakartoto Įstatymo knygos, 
iš kurios paimtas ir šios die
nos pirmasis skaitinys. Čia 
Dievas užtikrina: „Įsakymas, 
kurį tau šiandien duodu, ne
viršija tavo jėgų ir nėra t au 
tolimas. ...Ne, tas žodis visai 
tau arti: jisai tavo lūpose, tavo 
širdyje, kad galėtumei jo lai
kytis". Vadinasi, jis mums 
natūralus, tik reikia j am pa
siduoti. Vis tik dažnai mes to 
išsigąstame, nes tai kainuos ir 
laiko, ir darbo, ir net pinigų. 

Bet, kai pradedame gyventi 
tuo meilės įstatymu, padeda
me Dievui kurti „naują dangų 
ir naują žemę", kurioje iš tiesų 
viešpataus meilės įs tatymas. 
Rašydamas apie tai Kolosų ti
kintiesiems, šv. Paulius pri
mena, kad Jėzus, savo gimimu 
žmogumi, gyvenimu žemėje 
tarp žmonių ir mirtimi bei pri
sikėlimu užmezgė šią Dievo 
karalystę žemėje, ir kad j is 
kaip žmogus pats ja gyveno i r 
yra jos pirmgimis ir jos kū
rėjas: „Kristus Jėzus yra ne
regimojo Dievo atvaizdas, vi
sos tvarinijos pirmgimis, nes 
jame sutverta visa, kas yra 
danguje ir žemėje". 

Bet nors Dievo meilės įsta
tymas yra taip arti mūsų, kad 
glūdi pačiuose mumyse, mes 
jaučiamės nuo jo toli, nes 
brangiai kainuoja juo gyventi 
ir todėl neretai jo atsisakome. 
Pačiam Jėzui meilė žmonėms 
kainavo jo gyvybę: Dievas per 
Jėzų panorėjo „visa sutaikinti 
su savimi, darant jo kryžiaus 

Danutė Bindokienė 

Kodėl išlaikė 
paslaptį 

Lietuvos Respublikos Kultūros reikalu ministras Saulius Šaltenis (viduryje) Washington, DC, pasirašo dvišalio 
bendradarbiavimo sutartį. Nuotr. Ramūno Astrausko 

Vašingtone ministras Sau
lius Šaltenis taip pat susitiko 
su JAV Kongreso Bibliotekos 
vyriausiuoju bibliotekininku 
James Billington, JAV fede
ralinės agentūros „National 
Endovvment of the Arts" pir
mininku William Ivy ir Pasau
lio Banko pirmininko padėjėja 
Kultūros paveldo iniciatyvos 
klausimais Christina Duer. 
Lietuvos ambasadoje JAV žy
dų organizacijos B'NAI 
B'RITH atstovai ministrui 
Sauliui Šalteniui perdavė sim
bolinę „Anne Frank dieno
raščio", žydų mergaitės, geno
cido aukos, užrašų, antros lie
tuviškos laidos knygą. 1,500 
šio leidimo egzempliorių bus 
padovanoti Lietuvos bibliote
koms. 

Lie tuvos a m b a s a d a 
Vašingtone 

MOKSLEIVIAI — Į 
TARPTAUTINES 

OLIMPIADAS 

Beveik dvidešimt Lietuvos 
moksleivių savo žinias šiemet 
patikrins tarptautinėse gam-

LIETUVOS KULTŪROS 
MINISTRAS 

VAŠINGTONE 

Atvertas naujas puslapis 
Lietuvos-JAV dvišalių santy
kių istorijoje. Birželio 26 d. 
Lietuvos Kultūros ministras 
Saulius Šaltenis Lietuvos Vy
riausybės vardu pasirašė dvi
šalę deklaraciją dėl bendra-
darbiavimimo kultūros pavel
do apsaugos srityje. Deklaraci
joje skelbiamas Lietuvos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ketinimas kar tu siekti išsau
goti Lietuvos ir JAV žmonių 
kultūrinio palikimo objektus: 
paminklus, istorines vietas, 
kapines, archyvus, kolekcijas. 
Dokumentas sukuria pagrin
dą sutelkti abiejų valstybių 
pastangas Lietuvai svarbių 
kultūrinių objektų išsaugoji
mui ir atgavimui. Tai pirma
sis kultūrinio bendradarbiavi
mo susitarimas Lietuvos-JAV 
santykių istorijoje. 

Lietuvos Kultūros ministras 
Saulius Šaltenis atvyko į JAV 
dalyvauti didžiausio metinio 
Vašingtono kultūrinio rengi
nio, Smithsonian Institucijos 
organizuojamo kasmetinio 
folkloro fetivalio, atidaryme. 
Šių metų festivalyje JAV sos
tinėje, kurį kasmet aplanko 
keletas milijonų turistų, pasi
rodė ir 50-ties Lietuvos meno 
ir amatų meistrų, folkloro at
likėjų grupė. 

krauju taiką", rašo šv. Pau
lius. Iš mūsų nebus reikalau
jama kryžiaus kančios: tą atli
ko naujosios tvarinijos Pirmgi
mis — Kristus. Bet jei nesi-
baidysime tų sunkumų, kurie* 
mums ateina, mylint žmones 
ir bendraujant su jais, jun
giantis su Kristumi, turėsime 
tikrą giminystę — kraujo ryšį 
su „naujosios žemės" Sutvė
rėju, kuris nepagailėjo net L i e l a v o s a m D a i a a o n u s JAV Stasys Sakalauskas (iš kaires), B'HAI 
savo kraujo aukos, kad tai BRITH atstovas Daniel Mariaschin ir Kultūros ministras Saulius 
įvyktų. Šaltenis po „Ar.ae Frank dienoraščio perdavimo ceremonijos Lietuvos 

Aldona Zailskaitė ambasadoje Vašingtone. Nuotr Ramūno Astrausko 

tos ir tiksliųjų mokslų olim
piadose. Jų išleistuvės antra
dienį surengtos Švietimo ir 
mokslo ministerijoje. 

Liepos mėnesį keturi vyres
niųjų klasių moksleiviai iš 
Lietuvos dalyvaus chemijos 
olimpiadoje Australijoje, 5 jau
nieji fizikai — olimpiadoje Is
landijoje, o 6 moksleiviai vyks
ta į matematikos olimpiadą 
Taivane. Dar keturi naciona
linės olimpiados prizininkai 
su informatikos žinovais iš 
kitų šalių rugsėjo mėnesį var
žysis Portugalijoje. 

Kaip pažymi Švietimo ir 
mokslo ministerijos pareigū
nai, Lietuvos moksleiviai bene 
kiekvienais metais iš tarptau
tinių olimpiadų grįžta laimėję 
aukso ar kitokius medalius, 
jie dažnai susilaukia itin pa
lankių vertinimų.^fElta) 

• Didžiausias charakterio 
išbandymas tai ne tiek paslap
ties išlaikymas, kiek, pas
lapčiai pagaliau išėjus viešu
mon, neprisipažinti, kad ją jau 
seniai žinojai. 

Sydney J. Harrls 

Ne vienam turbūt retkar
čiais mintyse šmėkšteli min
tis: kaip būtų puiku atrasti 
paslėptus lobius... Daugeliui 
tai taip ir lieka neįgyven
dinama svajonė, bet visuomet 
atsiranda drąsuolių, kurie 
ieško (ir kar ta i s randa) seniai 
paskendusių laivų, riausiasi 
senkapiuose, patiki saldžiais 
sukčių pažadais ir moka 
nemažus pinigus už žemė
lapių skiauteles, kur X žymi 
tą masinančią paslėptų tur tų 
vietą. 

Apie paslėptus lobius kiek
viena tauta sukūrus i daug pa
sakų, legendų. Neasilieka ir 
lietuvių tautosaka , stebuklin
gu žiedu apdovanojusi net 
bežiedį papart į . Bet ir tas 
žiedas, jį radus iam, visų pir
ma žada parodyti , kur po 
žeme slypi užkas tas auksas. 

Visa tai pasakose, bet kar
tais tikrovė būna panaši, ar 
dar keistesnė, už pasaką. Taip 
šiomis dienomis pagalvojome, 
kai išgirdome apie Vilniaus 
katedros lobyną ir paslaptį, 
kurią žmonės mokėjo išlai
kyti. Galbūt da r svarbiau 
priežastys, dėl kur ių ryžtasi 
tos paslapties neatskleisti . 

Pasakose į a t ras tus lobynus 
paprastai godžius nagus tiesia 
raganos, laumės, nelabieji ar 
kitos piktos dvasios. Vilniaus 
lobyno atveju, be abejo, ra
dinį būtų pasisavinęs okupan
tas ir išvežęs į savo tėvynę, 
kaip grobė ir vežė ne vieno 
okupuoto kraš to vertybes. Visi 
gi esame girdėję posakį pirmo
sios sovietų okupacijos metu, 
kad: „Kas tavo, tai ir mano, o 
kas mano, ta i ne tavo..." 

Kaip rašė „Lietuvos rytas", 
o taip pat mūsų dienraštis, 
vertingiausios visų laikų Lie
tuvos meno kolekcijos paslap
tis pagaliau buvo atskleista 
liepos 4 d. Vilniuje. Tai lobis, 
susidedantis iš 270 aukso ir 
sidabro, brangakmeniais pa
puoštų, dirbinių: bažnyčios 
apeigose vartojamų indų, tau
rių, relikvijorių, monstrancijų 
ir kitų panašių brangenybių. 
Apie šio rinkinio piniginę ver
tę kol kas tegalima spėlioti, 
bet manoma, kad ji siekia 
šimtus milijonų dolerių. O ką 
jau bekalbėti apie meninę ir 
istorinę vertę! 

Norime tikėti, kad dėl tų 
brangenybių neprasidės „ko
va" tarp Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios hierarchijos ir mu
ziejų, kur iš tikrųjų toks ra
dinys priklauso. Apie tai užuo
minos jau buvo mestos 
„Lietuvos ryte" — esą Vil
niaus arkivyskupas metropoli

tas Audrys J. Bačkis negai
lėjęs priekaištų Lietuvos Dai
lės muziejaus direktoriui R. 
Budriui, kad del „šios auk
sakalystės kūrinių tolesnio li
kimo nebuvo tartasi su Baž
nyčia". 

Lobis katedroje netikėtai 
atrastas prieš 13 metų. Jį 
atrado tyrinėtojai: archeolo
gas Napalys Kitkauskas, pa
minklosaugininkas Juozas 
Stasiulaitis, muziejininkai 
Stasys Čipkus ir Romualdas 
Budrys. Tai žmones, kurie iš 
karto suprato radinio vertę ir 
numatė , kas atsitiktų, jeigu 
sužinotų komunistine vyriau
sybė. Todėl jie tuo metu priei
namais būdais stengėsi lobį 
apsaugoti, kruopščiai suregis
truodami ir Taikomosios dai
lės muziejaus numeriais ant
spauduodami kiekvieną daik
tą. Tas sudarė mažiau galimy
bių brangenybes iš Lietuvos 
išvežti. 

Kartais mėgstama Lietuvos 
žmones, pusšimtį metų gyve
nusius komunistinio režimo 
valdžioje (kai kuriuos jau ten 
gimusius bei augusius) auto
matiškai „nudažyti rausva 
spalva", ypač jeigu jie buvo 
pasiekę laimėjimų mokslo ar 
kitose gyvenimo srityse. Vy
rauja įsitikinimas, kad tik 
komunistų partijos nariams ir 
apskritai jos simpatikams to
kios galimybės buvo atviros. 
Kažkaip nenorima tikėti, kad 
žmonės galėjo priklausyti par
tijai, bet savo aukštesnę pozi
ciją panaudoti tėvynės Lietu
vos gerovei. Suprantama, bu
vo komunistų, kurie iš įsi
tikinimo pataikavo Maskvai, 
kenkė savo tautai bei savo 
tautiečiams, bet buvo pakan
kamai ir kitokių. Jeigu ir 
reikėjo giliai nusilenkti į Ry
tus, kad galėtų iškovoti Lietu
vai tam tikrų privilegijų: 
išleisti vertingą mokslinę 
knygą, pirmuosius puslapius 
paaukojant partijos liaupsini
mui ir „buržuazinės Lietuvos" 
iškoneveikimui, bet protingos 
galvos suprato, kad visuose 
kituose puslapiuose buvo tik
roji knygos vertė. Panašiai 
galima kalbėti ir apie daug 
kitų kultūrinio gyvenimo as
pektų. 

Tų keturių kompetentingų 
asmenų pasielgimas, atradus 
tokį nuostabu radinį pa
veikslų galerija anuomet pa
verstoje Vilniaus katedroje, 
dar kartą pavaizduoja, kaip 
lietuviai saugojo savo tautos 
tu r tus , kaip stengėsi „apgauti 
raudonąjį velnią", kuris tai
kėsi juos pagrobti. 

Nr.7 

MEILUTA 
R o m a n o i š t r a u k a 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Tęsinys 

Tiesa? Nusipenėdavo bekonus ir žiaumodavo mėsytę. 
— Ir dar kokia tiesa! — Meiluta net pašoko, pri

siminęs kumpius, dešras, paršiukus ir galybę, kuria 
anksčiau naudojosi. — Mūsų Baubonis yra grynas 
minkštablauzdis. 

— Baubonis ne mūsų. Ir ne minkštablauzdis, bet 
minkštaklynis! Jis visada buvo ir šen, ir ten. Dabar tik 
ten! Baubonis save laikė inteligentu, o buvo šun-
gaudis! Visiems pataikavo, gal net ir prakeikto senti
mentalizmo kiek prilaikė. Tokį seniai reikėjo iš parti
jos išdrėbti. Rūpėjo teisybė, graužė gailestis, galvoje 
prisilaikė užuojauta kvailesniam... Jei kvailas, tai 
kvailas. Baubonis ne komunistas, bet boba! Tegul 
brenda per bala, tegul priburbuliuoja. Kai man pas
kambinai, galvojau ir sugalvojau. Būsi reikalingas, 
padarysiu taip. kad turėtum naudos. Šiais laikais, 
Meiluta, tik savęs reikia žiūrėti. Apie tai plačiau 
kalbėsime, dabar turime pasivaišinti. 

Kibirkštis pakilo ir išėjo į kitą kambarį- Grįžo už 
ilgėlesnio laiko, atsektas moters. Kas ji tokia. Meiluta 
nežinojo. Juk tikri komunistai savo žmonų nerodė. Jos 
buvo privačios, slaptosios ideologijos dalis. Ši moteris, 
žmona ar tarnaite, nei prakalbėjusi, nei susipažinusi, 

a tnešė lėkštę, prikrautą dešros riekelių, ir dingo. Ki
birkštis atidarė spintą ir išėmė butelį konjako. Tai dar 
viena privačios ideologijos dalis. 

— Iš anų laikų užsilikęs, — Lyg pasiteisino. — 
Šiandien arba skiedalą gerk, arba tūkstančiais mokėk. 
jei nori ko geresnjo. Į sveikatą, pensininke! — įpylė 
st ikliukus ir nedelsęs paragino. 

Žiūrint teisybės, reikia pasakyti, kad tasai butelis 
jų konferencijos daug nesugaišino. Tuštėjo sistemin
gai, be trūkčiojimų ir lūkuriavimų. Kibirkštis buvo 
kaip Kibirkštis. J is pajėgdavo didžiulius kiekius susi
pilti ir tiesiai vaikščioti, neužsikirsdamas kalbėti, nei 
supykti , nei suminkštėti. Todėl jo niekas nepapirko. 
nieko iš jo neišprašė. O Meiluta jau sėdėjo raustelėjęs 
ir žymiai drąsesnis už tą kuklų ir vargdienį pensi
ninką, kuris čia įžengė prieš vieną valandą. Tačiau 
antro butelio Kibirkštis neparodė. Juk reikėjo ap
kalbėti planą, kurį šeimininkas užsiminė prieš vaišes. 

Tas planas Meilutai dabar atrodė visai paprastas. 
nors Kibirkštis beveik prisaikdino, kad niekam ne
prasi tar tų. Jei Meiluta sutiks, turės į Baltgudiją slap
ta lydėti prikrautus sunkvežimius ir žiūrėti, kad kro
viniai būtų atiduoti tam, kam jie bus skirti. Važiuoti 
reikės naktimis ir nepastebėtiems prasmukti sieną 
Baltgudijos sargybinių bijoti neteks, nes jie yra pa
pirkti iš ano spusės. Jei netyčia pasipainiotų lietuvis. 
j a m tuojau siūlyti kyšį. Jei šitai negelbėtų, gal net... 
per galvą tokiam neišmanėliui ir pakrūmėn, kol atsi-
kvaiŠės. Meilutai reikės susirasti dar vieną patikimą 
bendradarbį, kad nesėkmės atveju būtų lengviau veik
ti. Kibirkštis dorai atlygins, o kai gerai išpildys šį 

planą, Meilutai ras tinkamą nuolatinę tarnybą. 
— Važiuosiu! Ir visi planai net skambės! — Meilu

ta neabejojo. 
— Žinok, kad čia ir pavojų gali pasitaikyti, — 

plačiau aiškino Kibirkštis. — Ne siena pavojinga, 
spjaut ant jos! Yra plėšikų. Gali sunkvežimius užpulti 
ir krovinius kitur nusivaryti. Gali atimti pinigus, su 
kuriais atgal grįši. 

— Drauge Kibirkštį, ar manės nepažįsti? 
— Ir. kaip anksčiau sakiau, niekam mažiausio 

žodelio! Jei sužinos tie. kuriems nereikia žinoti, visais 
vargonais uždūduos. Anksčiau, matai, laikraščiai buvo 
laikraščiai, o dabar tik nusišluostyti t inka. 

— Tylėsiu, drauge Kibirkštį! Pasakei, tai užsikišu 
gerklę ir ne kukšt' Žinai, kad partija turėjo daug 
slaptų planų, o aš apie juos niekam neprasitariau. 

— Turėjo, kaip neturės. Kai eini kontrų medžioti, 
triūbų ir skalikų neimi. Vediesi slaptų organų žmones. 
Ir vis tiek koks nors išgama pasprukdavo. Anksčiau, 
drauge Meiluta. laikraščiai rase tai, ką reikėjo ir ką 
liepė rašyti. Komunizmas, matai, išaugino profesiona
lius žurnalistus. Dabar kiekvienas piemuo rėkia, ką 
nori. Per jų skatinimą mūsų žmones nukenčia. Netvar
ka, mielas drauge. 

— Žinom, žinom. Bet taip ilgai nebus. Maskvoje ne 
vienas surėkia, kad tris Baltijos kekšes reikia tiesti 
ant nugarų. Dešimtys taip viešai šneka Dūmoje, o 
tūkstančiai panašiai galvoja Rusijoje. 

— Ir Maskvoje dabar tikras burdakas. Paleido va
deles, vežimas apvirto, tvarka pairo. Be botago jokia 
valdžia nesusitvarko Sudarytų stribų būrius, kaip 

Lietuvoje mūsų paauglystės metu buvo. duotų jiems 
valią, iš karto rėksniai urvuose susislėptų. 

— Vienas tų stribų su manim tame pačiame name 
gyvena. Žmonės kuždasi, kad jis ne vieną kuloką pa
tiesęs. Gauna didelę pensiją, turi medalį, bet nukei-
pęs, vos pajuda. Sunku tikėti, kad toks buvo kažkada 
partijai naudingas. 

— Paliegėliams, nors ir partiečiams, netinka 
žmonėms po kojomis maišytis. Savo atliko ir tegul į 
grabą! O mes žiūrėkime patys savęs, kol dar galime. 
Taigi tau reikės dar vieną patikimą vyrą susirasti. 
Apsižiūrėk, kad būtų kietas ir tvirtas. Tada kalbėsime 
visi trys. Ilgai nelauk, Meiluta, ir nestenek, lyg reng-
tumeisi gimdyti. Čia vyriškas reikalas. 

J a u pas Kibirkštį pokalbio metu Meiluta susigrie
bė, kas bus tasai bendradarbis kelionėse. Tai neseniai 
iš darbo atleistas sūnus. Jaunas , tvirtas ir. aišku, pa
tikimas. Jei negalėtų juo pasikliauti, koks būtų tėvas, 
koks iš jaunuolio sūnus... Su dukra Meiluta nesusikal
ba. Nuo mažų dienų buvo atbula, o kai ištekėjo, 
pašiauše visas plunksnas. Prie savo vyro giminės prili
po, jo politikoje nuklimpo ir prigėrė. Tėvai jai paerzin
ti, tik savo nesėkmes ant jų galvų sukrauti, {bėgs, 
įstums mergaitę pro duris, išsirėks, išsišukaus ir ke
lioms valandoms pradings. 

Sūnus yra kitoks. Ramai įslenka, ramiai išsi
miega, ryte vėl ramiai eina į darbą. Dabar, kai susi
maišė reikalai, taip pat anksti išeina, taip pat vėlai 
grįžta. Kur eina, ką daro. niekam nesako ir niekas ne
klausia. 

(Bus daugiau) 

•' Į . V 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
KARTU ŽENGIA I GYVENIMĄ 

Vaikystes draugės Vilija 
Gražulytė, Venta Norvilaitė ir 
Vilija Bogutaitė pirmus mok
slo žingsnius pradėjo Kriau-
čeliūno vardo Montessori Vai
kų nameliuose Marąuette 
Parke, Čikagoje. 

Taip pat jos kartu ir baigė 
K. Donelaičio aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą, priklausė 
„Grandies" tautinių šokių an
sambliui, dalyvavo ateitinin-
kiškoje veikloje — buvo uolios 
jaunutės, moksleivės ir stu
dentės ateitininkes, stovykla
vo ir vadovavo Dainavoje vy
kusiose ateitininkų stovyk
lose. 

Šių metų pavasarį visos 
trys bakalauro laipsniais bai

gė universitetus. 
Vilija Gražulyte baigė pre

kybos mokslus University of 
Illinois ir dabar ruošiasi vykti 
Paryžiun tolimesnėms studi
joms. 

Venta Norvilaitė. Notre Da-
me universitete įsigijusi pre
kybos mokslų bakalaurą, pra
dėjo dirbti Čikagoje, Arthur 
Anderson Co. sąskaityboje. 

Vilija Bogutaitė. University 
of Chicago įsigijusi kompiute
rių mokslo bakalaurą, žada 
dirbti Čikagoje, įsigyto mok
slo srityje. 

Sveikiname šias tris drau
ges ir linkime joms sėkmės 
tolimesniame gyvenime. 

J . N . 

• lade ir Gediminas Lapenai. 

GEDIMINO IR VLADĖS 
LAPENŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ 

1998 na. birželio 21 d., sek
madienį, į Indigo Lakęs Re-
sort gražų Major Moultries re
storaną suvažiavo gausus bū
rys Gedimino ir Vladės La
penų bičiulių švęsti jų dvigubą 
šventę. Šią gražią šeimos 
šventę ruošė Mades sūnus dr. 
Edvardas Kaminskas ir dukra 
Evelina Mickevičienė. Šios 
šventės paslaptis paaiškėjo 
vaišėms prasidėjus. 

Pasisvečiavimo metu svečiai 
turėjo malonią progą arčiau 
susipažinti su Vladės Lapė-
nienes šeima: dukra Evelina 
ir Adomu Mickevičiais, atvy
kusiais iš St. Francisco, Cali-

Dr. Edvardas pakvietė žodį 
tart i Gediminą Lapeną, kuris 
suglaustai prisiminė jų vedy
binio gyvenimo kelią, sužymė
damas buvusius džiaugsmus, 
laimingas dienas, o ta ip pat 
išgyventus šeimos rūpesčius, 
kuriant vaikų ir savo gražesnę 
ateitį. Padėkojo mylimai žmo
nai Vladei už dalinimąsi vi
sais gyvenimo džiaugsmais ir 
rūpesčiais, vaikams už paro
dytą dėkingumą, padėkojo šios 
šventės dalyviams už tokį gra
žų pagerbimą. 

Vaišių metu jautrų žodį tarė 
dukraitė Vilija, išreikšdama 
savo gerajai močiutei (ji sakė 

fcrnijos: sūnumi dr. Edvardu bobutei) dėkingumą, prisimin-
ir Aušra Kaminskais, jų duk- dama, kaip močiutė jas glaudė 
rele Marija iš Bostono, duk- prie širdies, kaip pasakas sekė 
raitė Vilija ir Jonu Žmuidzi- ir kiek daug jos pajutusios 
nais ir jų dukrele Regina iš močiutės meilės, ko niekada 

Vaikystės, mokslo ir idėjos drauges Vilija Gražulytė, Venta Norvilaitė ir 
Vilija Bogutaitė džiaugiasi šį pavasari bakalauro laipsniai* baigusios uni
versitetus. 

nepamiršiančios. Linkėjo gra 
žiausių gyvenimo metų 

NAUJA LIETUVE 
TEISININKĖ 

Eugenijos Genių, gyvenančių 
Washingtono Metropolijoje, 
baigė Pittsburgo universiteto 

Viktorija M. Genytė-Moir, Teisių mokslų studijas Cum 
Visus pradžiugino Aniceta duktė prof. emeritus Jono ir laude pažymiais ir įgijo Jur is 

Mažeikienė paskaitydama sa- ~~ Doctor laipsnį. Studijuodama 
vo kūrybos labai įdomų eilė- mytei ir Gediminui Lapėnams ji buvo Jungtinė Redaktorė 
raštį, kuriame atspindėjo mie- palinkėjo laimės ir sveikatos, žurnalo „Journal of Law and 
los Vladės gyvenimas nuo lop- besidžiaugiant gražiu gyveni- Commerce'' ir dirbo „The 
šio iki šių dienų. Paskui Ani- mu. Southvvest Legal Aid" įstai-
ceta Mažeikienė perskaitė Gediminas ir Vladė Lapenai goję. 
visų šventėje dalyvaujančių ilgokai gyveno Čikagoje. Prieš Naujoji lietuvė teisininkė 
pasirašytą sveikinimo ir lin- daugelį metų juos aplankė yra koautorė sraipsnio „Char-
kėjimų kortelę, linkint gimta- skaudi netektis — Gediminas ter Schools: Legal implications 
dienius švenčiantiems šviesių neteko žmonos, o Vladė — vy- Under the Idea"\ Jos straips-
dienų ir visų vardu Vladei ro. Laikui slenkant, jie nutarė nis „Blazing a Trial in the 
įteikė piniginę dovaną. savo gyvenimus sujungti ben- New Frontier of the Conven-

Trumpus, gražių prisimi- dram likimui, sukūrė šeimą ir tion for the International 
nimų sveikinimus išreiškė Va- jau 35 metai džiaugiasi gyve- Sales of Goods"7 yra priimtas 

• lyte Skridulienė. Lietuvių klu- nimu. spausdinimui. Viktorija nu-
bo pirmininkas Jonas Dau- Gediminas veiklos žmogus, mato pasirinkti mokslinės 

Los Angeles, dukraite Ingrida 
ir Thilo Dreuth iš San Fran
cisco. CA. Tai malonūs Vladės 
Lapenienės šeimos nariai, su
skridę pagerbti mylimą ma
myte, močiutę, promočiutę. 

Svečiai gerą valandą vaiši
nosi kokteliais ir skaniais už
kandžiais, gerai patarnaujant 
restorano personalui. 

Pradedant vaišes sūnus dr. 
Edvardas Kaminskas pasvei
kino dalyvius, padėkojo už at
silankymą į šį šeimos ruoštą 
pagerbimą, pažymėjo, kad 
šiandien švenčiame jo motinos 
Vladės Lapenienės brandaus 
amžiaus gimtadienį ir Gedimi
no ir Vladės gražaus, laimingo 
vedybinio gyvenimo trisdešimt gėla, Kostas Žolynas, Ona La- vadovavo Daytona Beach klu- teisės karjerą. 
penkerių metų sukaktį. Pas
veikino jubiliatus, mylimai 
mamytei šeimos vardu išreiš
kė gražiausius linkėjimus, 
padėkojo jai už meilę, rūpestį 
auginant ir į gyvenimą išlei
džiant šeima. Pakeltas šam
pano tostas ir linkėjimai pa
lydėti sudainavus ..Ilgiausių 
metų". 

nienė. Sveikinusieji prisiminė bo valdybai, nuo pat choro 
jaunystes dienas, draugystes, 
visuomeninę veiklą ir gražų 
Gedimino ir Vladės Lapenų 
įnašą į Daytona Beach telki
nio gyvenimą. 

„Sietyno" įsisteigimo jame dai
nuoja, yra choro kontrolės 
komisijos pirmininkas. Visuo
met ir visur aktyviai dalyvau
ja, negaili aukų lietuviškiems 

Sveikinimams pasibaigus ir reikalams. Malonūs draugiški, 
baigiant vaišes dr. Edvardas su daugeliu gražiai bendrauja. 
Kaminskas visiems nuošir- Tad ilgiausių metų Jums! 
džiai padėkojo, o mylimai ma- Jurgis Janušait is 

TAIP IŠSIVYSTĖ VERTINGAS 
BENDRADARBIAVIMAS 

Bendromis Jėzuitų universi
teto ir veiklios Amerikos lietu
vių bendruomenes pastango
mis (pasitaikius ir maloniam 
netikėtumui) buto ""išvystyta 
įdomi abipusė pasikeitimų 
programa. Nuo 1994 metų 
pradžios Creighton universi
teto apsikeitimo programa su-

, teikė galimybę ne tik Lietu
vos, bet ir JAV studentams ir 
profesūrai tarpusavyje pra
plėsti veiklą ir pasidalinti ži
niomis. Tai paskatino veik
lumą ir praturt ino Omahos 
Lietuvių Bendruomenę ir pa
čią Omaha. 

Programa prasidėjo 1993 m. 
pavasarį, kai Omahos Lietu
vių Bendruomenė kreipėsi į 
Creighton universitetą, kvies
dama pradėti pasikeitimo pro
gramą su kuria aukštojo 
mokslo institucija Lietuvoje. 
Nežinia, ar tai buvo laimė, ar 
lemtis, kad Creighton univer
sitetas neseniai buvo pasam
dęs politikos mokslų profeso
rių besispecializuojantį Lietu
vos politikoje. Nors jam iki 
1993 m. rugpjūčio men. ne
reikėjo atvykti į Creightoną, 
profesorius Terry Clark suti
ko dar tą pačią vasarą aplan
kyti Vilniaus universitetą. Vi
sa kita jau galima įrašyti į is
torijos puslapius. 1994 m. ru
denį penki studentai iš abiejų 
universitetų po semestrą stu
dijavo Creighton ir Vilniaus 
universitetuose. Nuo to laiko 
daugiau negu 30 Creighton 
studentų studijavo Lietuvoje 
ir 20 studentų iš Lietuvos 
mokslinosi Creightone. 

Šios programos pagrindas 
yra pasikeitimas profesoriais. 
Iki šiol devyni Creighton uni
versiteto profesoriai dėstė Lie
tuvos universitetuose ir penki 
Lietuvos profesoriai mokė 
Creightone. Kun. Michael J. 
Proterra, SJ, filologijos fakul
teto dekanas, nuo pat pra-

Terry Clark, Creighton universiteto 
Omahoje profesorius. 

džios rūpinosi Creighton fa
kulteto vystymusi. Dekanas 
norėjo, kad fakultetas turėtų 

.galimybę dalyvauti turtingoje 
kultūroje, kurioje vyksta dina
miškas pasikeitimas. Dar 
svarbiau, tai, kad Jėzuitų tra
dicija reikalauja, kad Creigh-
tonas duotų ką nors vertingo 
savo lietuviams bendradar
biams. Iš to išsivystė iniciaty
vos ir tikslai. Creighton fakul
tetas Vilniaus universitete pa
deda steigti religinių ir socia
linių mokslų fakultetus. Abe
jos mokslo sritys buvo drau
džiamos Lietuvoje Sovietų Są
jungos okupacijos metais. 
Creighton įsijungimas reiškia, 
kad universitetas savo ant
spaudą šiose srityse paliks at
eities mokslininkų kartoms. 

Dar įdomiau, kad į šią pasi
keitimų programą Creighton 
turi progą įjungti naujausius 
bendradarbius. 1997 m. vasa
rą, pasirašius pasikeitimų su
tartį su Šiaulių universitetu 
(Šiauliai — Omaha yra sese
riški miestai), Creighton uni
versitetas pradėjo Amerikos 
Studijų įkūrimo projektą su 
naujaisiais bendradarbiais. 
Šiaulių miesto pirmaeilė misi
ja yra paruošti pradžios ir 

vidurines mokyklos mokyto
jus . Creighton u-tas padės lie
tuviams a te inant iems šimtme
čiams susidaryt i Amerikos 
įvaizdį. 

Daug energijos ir pastangų 
šiai programai teikia dr. Ter
ry Clark. J i s puikiai skaito 
lietuviškai (.lietuvių kalbą stu
dijavo Illinois universitete, 
lietuvių kalbos katedroje, jai 
vadovavus dr. Broniui Vaške
liui, vėliau t apus iam Vytauto 
Didžiojo universi teto rekto
rium Kaune). Dr. T. Clark 
nuo 1990 m. kasmet mėnesį ar 
aaugiau praleidžia Lietuvoje 
1996 m. j is , jo žmona Marnie 
ir dukra Jessica šešis mėne
sius gyveno Šiauliuose, nau
dodamiesi IREX tyrinėjimų fi
nansine pa rama . 

Yra daug svarbių asmenų be 
kurių ši programa nebūtų 
įgyvendinta, a r j i nebūtų to
kia plati ir tu r t inga . Jų tarpe 
yra: dr. David Higginson — 
Tarptaut inių programų vedė
jas , dr. Kathryn Thomas — 
Tarptaut inių pas tangų kated
ros direktore, dr. Mike Lavvler 
ir dr. Rūsty Reno iš teologijos 
skyriaus, dr. Roger Aikin — 
meno skyr iaus direktorius ir 
dr. Bryan LeBeau iš istorijos 
skyriaus. Tačiau svarbiausias 
veiksnys šioje programoje yra 
Omahos Lietuvių bendruo
menė. Creighton u-to pastan
gos nebūtų įvykdytos be sti
prios Omahos lietuvių visuo
menės paramos. 

Bendruomenės nariai tą pa
sikeitimų programą rėmė 
įvairiais būdais , kurių visų 
neįmanoma išvardinti . J ie 
šios programos dalyviams ati
darė savo n a m u s , parūpino 
transportaciją, ruošė priėmi
mus ir pasi l inksminimus. Tai 
t ik keli j ų pagalbos pavyz
džiai. Kar tu su Omahos lietu
viais Creighton u-tas tikisi 
turėt i ilgametį malonų ben
dradarbiavimą. 

C la inp Sychowski 
vertė A u š r e l ė Sakalai tė 

Violeta Mar.ja TAIlat-Kelpsait* po krikšto S m birželio 2? d. Palaimintojo -Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Iš kaires knk.-to tėvas Andriu* Kontrimas, tėvelis Danus Tallat-Kelpša. kun Algirdas Paliokas.mamyte Audra 
Kontrimaite-Tallat-Kelpšien*, krikšto mama Tamara Kontrimiene Mažąja Violeta Marija džiaugiasi 2 metų se
sute Darija Marija, seneliai Dana ir Joną.- Kaimai. Raimonda ir Ričardas Kontrimai. Milda ir Algis Tallat 
Kelpšos 1H-I promočiutę* — Anastazija Binkiene. Elena Jucevičiene.-Jadvyga Kontrimienė. 

PRASIDEDA APPPLE 
SEZONAS 

Naują sezoną pradeda tra
diciniai APPLE kursai Lietu
vos pedagogams. Šia proga lie
pos 10 d. Švietimo ir mokslo 
ministerijoje vyko iškilmes, 
kuriose dalyvavo Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus, 
taip pat apie 70 Jungtinių 
Valstijų švietimo specialistų, 
kurie atvyko į Lietuvą skaityti 
paskaitų ir vadovauti semi
narams. 

Sumanymas įsteigti APPLE 
bendriją, kurios tikslus pava
dinimas — „Amerikos moky
tojų talka Lietuvos švietimui", 
dar 1990 metais kilo tuome
tiniam kultūros ir švietimo 
ministrui Dariui Kuoliui bei 
Amerikos lietuvei, dabartinei 
švietimo ir mokslo viceminist
re!. Vaivai Vėbraitei. Ši bend
rija suvienijo Jungtinių Vals-
t'jų lietuvius ir amerikiečius 
pedagogus. 

Per septynerius metus, nuo 
1991-ųjų APP1.E kursuos* to
bulinosi apie 8,000 dalyvių. 
Šiemet aštunt.uą APPLE va
sarą, dviejų -avaičių kursai 
mokytojams \yks Mažeikiuo
se. Panevėžyje ir Utenoje. Juo
se tobulinsis apie 1.000 peda
gogų. Be to, (h .hkoįe Lietuvos 
vietovių vyks seminanū pe
dagogikos klausimais. (Elta) 

Dr Irenai Lange balandžio 29 d. Kauno Technologijos universitete iškilmingai .teiktas Garbes daktaro laip
snis. Prof. Irena Lange yra California State University Marketing skyriaus vedėja ir pasižymėjusi savo moks
liniais darbais. Spausdinant šią pačią nuotrauka. „Drauge" birželio 6 d., sumaišyti parašai. Teisingus parašas 
yra šis: (iš kaires) prof. Ramutis Bansevieiu- K aino Technologijos universiteto Senato pirmininkas; prof. Ire
na Lange — Garbės daktarė; prof. K. Krikščiūnas. Kauno TechnologĮjOS universiteto rektorius. Už klaidą 
nuoširdžiai a^ 

I'rof Irena Lange, gavusi Garbės daktaro laipsni Kauno Technologijos universitete, buvo pagerbta ir Kaliforni
joje Iš kaires Kphiaitn Smith. School of Business Admmistration and Economics dekanas, dr I. I^nge. Preky

bos katedros vedėja California State universitete, dr Milton Gordon. California State University. Ktillerton. pre
zidentas 'Spausdinant nuotrauka kaip tik ir buvo sumaišyti šie du parašai I 



IŠ ČIA JIE PAKiLO SKRYDŽIUI 
Į LIETUVĄ 

SALOMĖJA NARKEUŪNAITĖ 

Toje pačioje Brooklyno Floyd 
Beanet uro uosto vietoje, iš 
kurius prieš G5-erius metus 
Stepas Darius ir Stasys Girė
nas pakilo savo didvyriškam 
skrydžiui j Lietuva, birželio 27 
d. juos prisiminė Ne\v Yorko 
lietuviai. Minėjimai įvyko po
rą savaičių anksčiau, nes visos 
liepos savaitgaliu dienos buvo 
jau kitų užimtos. Tasai šešta
dienio vidudienis buvo saulė
tas ir gražus, tai iškilmės 
vyko aikštelėje priešais pas
tatą, kuriame tuo metu. kai 

. 1933 m. liepos 15 d., 6:24 vai. 
ryte, lakūnai išvedė savo „Li-
tuanicą" iš šalimais esančio 
angaro buvo, šio orouosto cen
tras. Dabar jame organizuoja
mas istorinis aviacijos muzie
jus, tenai bus ir Dariaus ir 
Girėno dalis. 

Minėjimą rengė Lietuvos 
Vyčių 110-oji Maspetho kuopa 
ir JAV* LB New Yorko apygar
da. Atidure kuopos pirminin
kas Bruno Rutkūnas. Išeivijos 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, savo invokacijoje pri
mine Dariaus ir Girėno skry
džio tragiškumą, kartu pa
brėždamas ir jo didingumą: 
tragiška mirtis išgarsino la
kūnų ir Lietuvos vardą pasau
lyje, o lietuvių širdyse pelnė 
jiems amžiną atminimą. La
kūnų pasiryžimas nuskristi be 
sustojimo iš New Yorko tiesiai 
į Kauną ir jų auka Soldino 
miške stiprino Lietuvos jauni
mo dvasią ir auklėjo jo atkak
lumą bei ryžtingumą per ke-. 
lias kartas. 

Teisėjas Frederick Smidt, iš 
Queens apylinkės, sveikinda
mas ypač pastebėjo jaunimo 
dalyvavimą šiose iškilmėse. 
Laiškais minėjimo dalyvius 
sveikino JAV armijos gen. Ed-
vvard D. Baca ir New York 
senatorius Alfonsas D'Amato. 

JAV Tautines gvardijos biu
ro viršininkas gen. Baca iškėlė 
Dariaus ir Girėno, kaip aviaci
jos pionierių, nuopelnus savo 
pasirinktaja; šaliai Amerikai 

ir savo motinai tėvynei Lietu
vai. Jis dar priminė, kad Da
nus 1917 m. įstojo į National 
Guard Illinois valstijoje ir jos 
149 artilerijos dalinyje dalyva
vo I pas. kare. Generolas pa
brėžė, kad ir dabar JAV Tau
tinė gvardija palaiko tiesioginį 
ryšį ir bendradarbiauja su lie-
tuvos kariuomene Vilniuje. 

Senatorius D'Amato paryš
kino Amerikos lietuvių įnašą į 
JAV istoriją ir pasidžiaugė 
proga nors laišku dalyvauti su 
niujorkiečiais pagerbiant Da
rių ir Girėną. Tai tas pats se
natorius, kuris 1990 m. kovo 9 
d. iš Lenkijos norėjo nuvykti į 
Lietuvą ir perduoti jai padrą
sinimo žodžius laisvėjimo lai
kotarpiu, bet sovietų pasienio 
sargybinių buvo sulaikytas. 
Kai netrukus Lietuva atstatė 
savo nepriklausomybė, šisai 
senatorius buvo vienas pir
mųjų JAV Senate reikalavęs, 
kad Amerika Lietuvai suteik
tų diplomatinį pripažinimą. 

Buvo ir meninė dalis. Solistė 
Angelė Kiaušaitė padainavo 
operos arijų ir lietuvių kom
pozitorių kūrinių, Romui Tel-
šinskui pateikus muzikos 
akompanimentą. Po to kartu 
su publika ji dainavo įvairias 
lietuviškas dainas. Jaunuolių 
grupė, atvykusi iš Amsterda
mo, NY, pašoko tautinių šokių. 

Minėjimo komitetui vadova
vo Konstancija Nechvadovich, 
o jai talkino Elena Matulio-
nytė, Ann Morrisey ir Bruno 
Rutkūnas. Publikoje vyravo 
vyresniosios kartos Amerikos 
lietuviai ir jų vaikai bei anū
kai. 

Tarp jų buvo ir lietuviškos 
veiklos veteranų. Maspetietė 
visuomenininke, 90-metė He-
len Venis, žiūrėdama į Da
riaus ir Girėno atvaizdus spal
votame 1933 metų plakate, 
prisiminė anuos laikus, kai 
lakūnai, patys telkdami lėšas 
savo kelionei, lėktuvu (tada 
dar nekrikštyta Lituanika- ve
žiodavo žmones už 3 dol. Pasa-

Viešpaties malonės Lietuvai ženklas? Po lietingos dienos Pasaulio lietu
vių dainų šventes metu liepos 6 d. per dangų nusidriekė skaistus vaivo
rykštes lankas. Antroji pasaulio lietuvių dainų švente buvo skirta Lietu
vos valstybes atkūrimo 80 m. sukakčiai paminėti. Nuotr. Eito* 

kojo, kaip ir jai pačiai teko 15 
min. paskraidyti viršum New 
Yorko dangoraižių. Jautriai 
prisiminė, kaip lietuviai rinko 
aukas skrydžiui remti, bet jų 
per mažai surinko. Sunkiai at
sidusdama, lyg ir skundėsi: 
„Gaila, kad neįstengėme jiems 
net radijo nupirkti". — „Vokie
čiai vis tiek būtų nušovę", — 
lyg priekaištaudama likimui, 
pridūrė „Vyties" žurnalo ben
dradarbė Dalia Bulvičiūtė. 

Pasibaigus minėjimui, jo da
lyviai dar ilgokai pasiliko par

ke, kur prie stalų pasistiprino 
atsivežtu maistu ir atgaiva. Ir 
dalijosi įspūdžiais. O buvo tik
rai dar apie ką kalbėti. Ir apie 
tai, kad Darius ir Girėnas iš 
šio aerouosto išskrido vos tik 
valandai praslinkus po Wiley 
Post pakilimo skrydžiui ap
link pasaulį. Jo lėktuvas ilgo
kai angare buvo JLituanicos" 
kaimynas. Bet Postui likimas 
lėmė savo tikslą pasiekti. Ir jo 
garsas pasaulyje nustelbė Da
riaus ir Girėno žygį... 

UŽ LIETUVYBĘ RYTŲ 
LIETUVOJE 
ANTANAS SABALIS 

Rytų Lietuvos problema jau Vilniuje šia problema nesido-
visur gerai žinoma: ypač ją mėjo. Ir dabartinis Seimas 
išryškino buvęs Švietimo mi- mažai kreipia dėmesio. Vis tik 
nistras Z. Zinkevičius. Su
sirūpino ir Vilniaus apskrities 
pareigūnai bei „Vilnijos" drau
gija. Prieš paskutiniuosius 
Seimo rinkimus LDDP valdžia 

Dariaus ir Girėno skrydžio 65 m. minėjimo komitetas su soliste A. Kiaušaitė (antroji iš dešinės) vadovauja. 
publikai dainuojant lietuviškas dainas. Nuotr. S. Narkeliūnaites 

Amsteidam. NY. jaunuolių grupe šoka Bennet oro uoste Kairėje — angaras, kuriame Darius ir Girėnas laikė 
savo ..Lituanicą". prieš pakylant skrydžiui į Lietuva. Nuotr. S. Narkellūnaltė* 

problema yra skaudi ir didelė: 
sunkiai atstatomas švietimas 
Vilniaus apylinkėse, Šalčinin
kų ir kituose rajonuose. 

Suvažiavimuose, konferenci
jose yra aiškiai konstatuota, 
jog kitataučiai kovoja labai 
nuožmiai, kad lietuviškų mo
kyklų šioje Lietuvos dalyje ne
būtų. Jie neleidžia išnuomoti 
lietuviams mokytojams butų, 
prisiekdinėja tėvus, kad ne
leistų savo vaikų į naujai ku
riamas lietuviškas mokyklas, 
atėjusius vaikus į naują lietu
višką mokyklą — išsiveda 
lauk, žodžiu, daro viską, kad 
Rytų Lietuvoje lietuviško švie
timo iš vis nebotų. Lietuviš
kos mokyklos mokytojai ir 
mokiniai yra šmeižiami ir nie
kinami. „Šios šmeižto kampa
nijos tikslas — sustabdyti lie
tuviškų mokyklų steigimą" 
(„XXI Amžius", nr. 28). 

Ministro Z. Zinkevičiaus ir 
Vilniaus apskrities viršininko 
A. Vidūno pastangomis, per 
pastaruosius porą metų tapo 
įsteigta 20 naujų lietuviškų 
mokyklų. Dauguma yra išnuo-
muotose patalpose, kitos — 
naujai pastatytos. Šias naujas 
mokyklas pastačius, pradeda 
aiškėti ir teigiamoji medalio 
pusė: į šias mokyklas ateina 
mokiniai, net ir tie, kurių tė
vai yra nutautę ir nelaiko 
save lietuviais. Atrodo, kad jų 
tarpe esama ir tokių, kurie 
nori, kad jų vaikai galėtų Lie
tuvoje toliau mokytis, lankyti 
universitetus, būti Lietuvos 
piliečiais. 

„Vilnijos" draugijos konfe
rencijoje, kuri įvyko š.m. kovo 
28 d. Kaune, visi šie klausi
mai buvo svarstomi ir pasisa
kyta už vienos jurisdikcijos 
planą, naujas mokyklas stei
giant: būtent, kad jos būtų ne 
rajono, savivaldybės (kai ku
rios savivaldybės yra svetim
taučių rankose!) ar ministeri
jų objektas, bet kad šį planą 
vykdytų Vilniaus apskrities 

vadovybė. Ten pat skaitęs pa
skaitą prof. Z. Zinkevičius 
paskelbė šūkį: „Kokia bus Lie
tuvos mokykla, tokia ir Lietu
va". 

Nagrinėjant naujų mokyklų 
steigimą, iškyla mokytojų ir 
mokinių klausimas. Kaip mi
nėta, naujas mokyklas pasta
čius, atsiranda ir mokinių. Ta
čiau mokyklos širdis yra mo
kytojas. Kad šį klausimą tei
giamai išspręsti, Tautos fon
das New Yorke jau prieš ke
letą metų pradėjo skirti Rytų 
Lietuvos mokytojams stipendi
jas. Neatsiliko nei Lietuvių 
fondas Čikagoje — skiria pa
ramą mokytojams, kurie dirba 
šiose apylinkėse. Visos šios 
programos grožis yra tai, kad 
abudu fondai stipendijas tarp 
savęs koordinuoja. Lietuviš
koji visuomenė tai turi žinoti 
ir džiaugtis, nes abi instituci
jos šiame reikale ne tik šneka
si, bet ir bendradarbiauja. 
Ačiū Dievui, idealistų, patrio
tų mokytojų čia nestinga; jie 
važiuoja dirbti į Rytų Lietuvą 
iš visų Lietuvos vietų. Sąly
gos, kaip žinome, čia sunkios, 
bet ir mokytojų entuziazmas 
nemažesnis. Abu fondai yra 
gavę daug padėkos laiškų, ku
riuose matosi moralinė tokios 
paramos vertė; šie (daugiausia 
jauni) idealistai sakosi labai 
sujaudinti, nes nesijaučia vie
ni ir, pajutę išeivijos užnugarį, 
ryžtasi savo darbą tęsti. 

Tokiu būdu, lietuvių strate
gija darosi labai aiški: turime 
remti ir padėti atkurti gerą 
lietuvišką mokyklinę sistemą 
Rytų Lietuvoje. Turėsime at
kovoti kiekvieną kaimą ir 
miestelį, statydami lietuvybės 
tvirtoves — mokyklas kur tik 
reikia ir kur lik įmanoma. 
Pasirinkimo čia daug netu
rime; arba atsikovosime savo 
protėvių žemę, arba — nu
tautėjimo banga pradės riedė
ti į vakarus. 

Visa tai matydami, Tautos 
fondo žmonės pasiryžo susi-
koncentroo^ .*oi į vieną konk
retų projektą: padėti pastatyti 
lietuvišką mokyklą Lavoriškių 
miestelyje. Šiame projekte 
Tautos fondas ir Vilniaus ap
skritis yra partneriai. Tautos 
fondas turi tam reikalui suor
ganizuoti 75,000 dolerių, kitus 
— Vilniaus apskrities virši
ninko įstaiga. Nėra tai fantas
tiška suma, bet ir nemaža, vis 
tik išeivijos istorijoje gali būti 
labai reikšminga. 

Šiemet įvykęs Tautos fondo 
metinis suvažiavimas šį pro
jektą užgyrė ir dabar pradeda
mas vajus. Savaime kyla klau
simas: kodėl Tautos fondas 
paprasčiausiai nepaskyrė šios 
sumos iš savo metinio pro
graminio biudžeto, ir dalykas 
būtų sutvarkytas? 

Atsakymas čia yra gana pa
prastas: kokią dabartinę pa
galbą Lietuvai Tautos fondas 
turi nutraukti, kad prisidėtų 
prie šios mokyklos pastatymo? 
Panaikinti studentams stipen
dijas? Nebeteikti paramos mo
kytojams? Neberemti genocido 
centro įkūrimo? Šie visi prog
ramos punktai negali sustoti: 
jie turi būti tęsiami ištikimai 
ir pastoviai. Todėl buvo nutar
ta, padaryti atskirą vajų ir 
pažiūrėti, kiek išeivijos lietu
viams rūpi Rytų Lietuvos tra-
gedija. Nenutraukiant esamų 
pažadų ir užsiangažavimų 
Lietuvos švietimui bei jauni
mui, šis konkretus projektas 
labai akivaizdžiai parodys, 
kiek mums rūpi mūsų protė
vių žemės likimas. Čia tinka 
amerikiečių posakis: „Jeigu ne 
mes, tai kas kitas; jei ne da
bar, tai kada?" Aukas siųsti 
prašoma Tautos fondo adresu: 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207-1910. Aukas gali
ma nurašyti, naudojant nume
rį 51-0172223. 

• Nėra gyvenime tokio daly
ko, kaip nesvarbi diena. 

Aletander Wolcott 
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MĮSLINGASIS SIETYNAS 
DR. LI BERTAS KLIMKA 

Iš visų žvaigždynų vardų 
lietuvių folklore dažniausiai 
minimas Sietynas arba Sietas 
(astronomai patikslintų, kad 
tai yra Plejades, padrikasis 
žvaigždžių spiečius Tauro 
žvaigždyne). ..Žvaigždes se
selės vainiką pins. Sietynas 
brolelis lauku lydės", — skam
ba liaudies dainoje. Kodėl taip 
sureikšmintas šis žvaigždy
nas, iš kur kilęs jo vardas? 

Tamsiomis rudens naktimis 
Sietynas tarsi laikrodis. Kai
mo senoliai taip sakydavo: ..Iš 
vakaro Sietynas kyla į viršų 
dangaus, o rytmetį leidžiasi 
žemyn". „Jei Sietynas yra 
aukščiau, tai toli aušra , jei 
žemiau — tai netoli'*. Bet dar 
svarbesnė Sietyno stebėjimo 
priežastis yra ši: pagal jo 
padeų kitados būdavo prade
damas pavasarinis a r imas bei 
žiemkenčių sėja. Kuo žemiau 
saulei nusileidus jis matyt i va
karuose, tuo arčiau pasiilgta
sis pavasaris . Sakydavo: „Jei 
žvaigždžių Sietas leidžiasi su 
vakarų žaromis, greit bus ši
luma". Kai Sietynas įeina į 
vakaro žarą. laikas pradėti pa
vasario sėją. Žemdirbiui tai 
visų svarbiausias darbas , ku
rio negalima nei paskubinti 
nei pavėlinti. Todėl Sietyno 
nusileidimas kar tu su saule 
būdavo kuo atidžiausiai stebi
mas. Tą momentą apibūdina 
toks priežodis: „Sietynėlis pa
žare — jautel is vagoje". Vėl 
dangaus skliaute Sietynas 
trumpam pasirodo apie liepos 
10-ąją, tačiau rytmetį. Tai. pa
sak astronomų, yra jo heliaki-
nis patekėjimas. Daugelio Eu
ropos tautų papročiai šį reiš
kinį sieja su lietingojo periodo 
pradžia. Ne kitaip ir mūsų 
kraš te . Įdomus toks sutapi
mas: liepos 10-ji vadinama 
Septynių brolių miegančiųjų 
diena, nes po jos turėtų lyti 
nepertraukiamai 7 dienas ar 
net 7 savaites. O kaimo 
žmonės mano, kad Sietyną su
daro būtent septynios žvaigž
dės. (Teleskopu ten įžiūrima 
pora šimtų karštų jaunų 
žvaigždžių). Sietyną būtina 
stebėti ir rudenį, parenkant 
laiką žiemkenčių sėjai. Apie 
rugsėjo vidurį šios žvaigždės 
pakyla aukščiausiai — kul
minuoja prieš saulei tekant . 
Sakoma: JKad Sietynas atein 
lig auš tan t į pietus — laiks ru
gius sėti". Prūsams Sietyno 
„stovėjimas'" tam tikroje dan
gaus skliauto vietoj buvo ge
ras ženklas pradėti rudens 
sėją, — rašė XVII a. M. Pre
torijus, Nibudžių kunigas ir 
etnografas. 

Sietyno ryšį su sėjos pradžia 
pabrėžia etiologinės sakmės. 

Libertas Klimka. 
Pavyzdžiui, tokia: „Kartą švč. 
Panelei Marijai prapuolė sie
tas, kuriuo miltus sijodavo. 
Sužinojo, kad velniai pavogė, 
nusiuntė šv. Morkų at imti . 
Velniai nenorėjo gražumu 
atiduoti sietą ir šv. Morkui 
teko su jais apsipešti < užtat ir 
sakoma, kai griaudžia: "Dau
žosi, kaip Morkus po peklą';. 
Besimušdami sietą sulankstė , 
ir Marija juo naudotis ne
galėjo. Pakabino tada ant dan
gaus, ir dabar mes jį matom, 
tik vadinam Sietynu". Sietyno 
sakmių kilmė yra aiškiai-
prieškrikšėioniška; tai archa
jiško mito atšvaitai. Veikėjus 
kitados čia turėjo atitikti 
baltų mitines būtybės; Mariją 
— Laima ar Žemyna, šv. 
Morkų — Perkūnas, velnius 
— požemio valdovas Vėlinąs 
su savo parankiniais. Pasako
j ime išreikštas priešiškumas 
t a rp žemdirbių ir gyvulių au
gintojų globėjų — Perkūno ir 
Velnio. Iš esmės tai yra Nau
jųjų Metų, pagal žemdirbių 
tradicinį kalendorių praside
dančių pavasarį, indoeuropie
tiškasis mitas. Perkūnas atko-
voja iš Vėlino žemę naujam 
augmenijos tarpsniui. Pirma
sis griaust inis „atrakina žemę 
ir išleidžia žolę". 

Taigi mįslingasis Sietynas 
kitados būdavo tarsi žem
dirbio patarėjas, ar t imas jo 
rūpesčiams, todėl atidžiai ste
bimas, net sužmogintas, va
dintas broleliu. 

* N i d o s oro uostą per 
porą metų numatoma rekon
struoti , tam panaudojant apie 
12-13 milijonų litų. Kurortinio 
sezono metu oro uostas per 
savaitę galėtų priimti apie 10 
nedidelių lėktuvų. Tai būtų ne 
komercinis, o daugiau repre
zentacinis oro uostas, galintis 
priimti oficialių delegacijų, 
greitosios pagalbos ar sportin
ius lėktuvus, kurių keliamoji 
galia — ne daugiau kaip 17 
tonų. 

Kent valstybiniame universitete lituanistikos studentai egzaminu metu 
(stovi iš kaires): Kristupas Matas. Heather Mikešaite. I.ia Krivinskaite; 
sėdi Kritinių kalbų departamento direktorė dr C'arol FetU>rman ir eg-
zaminatorė dr Jolita Kavaliūnaite Dėstytoja buvo Aldona Krivinskienė 
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REIKIA SALES POKYLIUI! 
• v 

v • 

AIKŠTES G E G U Ž I N E I ? 
TAI RASITE RVSAUUO LETlfVIŲ CENTRE 
^ * toto J'K $ toj pagėm 

iii M 20 s^ i M nsife j ^ i i t y i(tt} 

Dėl tkdesncs nfonnad)os loeiploles į PL£ rasine 

Pasaulio Lietuvių Centras 
14911 127 TH Street 
Lemont, IL 60439 

Telefonas: (630) 257-8787 
Faksas: (630) 257-6887 

ATTENTION 
WEST 
MICHIGM 

Now you can 
drop off parcels 
6-DAYSAWEE 
to be shipped 
to LITHUANIA 
and not once 
a month! 
No more vvaiting for a truck to 
come once a month, and then 
stand and wait in a line from 
2 to 4 hours. 

PASIRINKIMAS 
TKAINOS 

12301 S .NWAve. , Suite D 

630-257-7277 
1 mieg. butas 67 & Kedzie 

apyl. $355 į men. + „security" 
į į 778-778.1481. 
SIUNTIMŲ PERSIUNTIMAS 
IR PRISTATYMAS \ NAUMUS 

SVVMČIAME 
K\R C A R G O 

VR L A I V U 

Pinigų 
persiuntimas, 
amerikietiški maisto 
komplektai per 2 sav. 

wHvmt)o£ 
Vešuanuo 

1921 m. 
8900 SOUTH AKCHEK ROAD, WILLCW SPRJNGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

Šešias pokylių «fea - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

8 0 0 - 7 7 5 - 7 3 6 3 • 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 
8 8 8 6 1 5 2 1 4 8 • 2 1 6 4 8 1 0 0 1 1 
9 1 4 - 2 5 8 - 5 1 3 3 • 8 1 3 - 3 6 7 - 5 6 6 3 
4 1 2 3 8 1 6 2 8 1 - 7 1 6 2 2 3 2 6 1 7 

35 iki 40 svečių 

BordaauRovm 

40 iki 60 svečių 

100 iki 135 svečių 

A l l O k 1 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

Can funa-luiv 
125 iki 175 svečių 

TIEMttlM 
225 iki 550 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 

no 

to LITHUANIA 
$0.46 r»rfmln 

•nytfem; greet rasas to thara*orO»#orW 

. 

For information call AOF International: 
1-800-449-0445 

MACHINIST 
Multiple opening in NW burbs. CNC 

programmers, CNC set-up, graders 
& raachine builders Temp-Perm po-
sitions avail. Mušt be L'S citizen or 
have work perroit. Call: Jane (708) 
562-4400 xt 44 or fax (708) 562-5321. 

Kompanija nemokamai 
informuoja, kaip turint 

nedideles pajamas, pasistatyti 
savo namą Amerikoje. 

Tel. 718-521-0846. 

Statybos kompanijai reikalingi 
darbininkai. Reikia turėti 
transportą. Darbas Čikagos 

vakarų priemiesčiuose. 
TeL 630-435-1967. 

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

55 m. moteris ieško bet 
kokio darbo. Turi žalią 
kortelę. Angliškai nekalba. 
Skambinti po 8 v.v., teL 773-
767-9629. 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogauti patys, arba piltai jau 

pririnktu. Važiuoti: 1-94 iki Midnigan Ezit 
1 i Ncw Buflaao. Toliau atkilę imkim i 
Mike's Bluberrics. Atsiverkite uogoms 
krepšelius. Čia graži vieta visai seimai 
pasidtiaugt) gamtoje. Tel. .l*-44*~Z5ff» 

NERINGOS RESTORANE. Idttdie 
niais nuo 9 v.v. groja AJarntRuo kapela 
Galite linksmai praleisti laiką, patekti. 
susipažinti, susitikti su draugais ir pa-
žistamais. pasivaidinti lietuvifkau valgiais ir 
gėrimais. Kviečiame apsilankyti Mirlaga, 
2«2W.71SL,Chtato,leLTT3-«7»-«t2*. 

HELPWANTED 
FulI time vvaitress & full time 

kitchen help needed. European 
Restaurant, Lemont, IL. 

Tel. 630-257-7570. 
Home Health Care IntL Agency 

ieško asmenų prižiūrėti vyr. am
žiaus žmones. Anglu k. reikalinga. 
Vairuotojo leidimas ir rekomen
dacijos pageidaujamos. $80 iki 
$120 {dieną. Skambinti Phil arba 
Janusz, tel. 414-763-2615. 

A M T A 

AMERICAiv r ^ ^ v NBROAl> INC. 
M A I N OFFICE 

(CLOSED 0N SUNTMYS) 

4801 W. PETERSON A V E , SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

Vytautas Baltrušaitis — 
Kompanijos savininkas 

OPEN C - DAYS A WEEK! 
Mon. thru Fri. 9 am to 6 pm • Sat. 9 am to 1 pm 

We have the forms at the office for you to fili out 

FREE 
į AMBER 

PEMDABTT 

Lithuanian & Latvian 
n n v i n .r FREE 
D I t f j / l l f iieenrjnTM from Chicago 
every Friday 

USEDaOTHMG 
For sh»pping to 

Lithuania 
onty 

4*" 

* * 
tcrr "-• ^ 

<*/'A' 

% 
•v ^Ė 

^W 

^ASa^EOS KA3MC© 

Ryga 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St. Peterburgas 

t e n u «g<u 
$703 

$723 
$066 
$666 
$620 
$650 

l v r a i Ą p u ^ ; 
$480 
tAAA 
$485 
$468 
$470 
$461 
$490 

OUT OF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

TEL. 773-467-0700. 

3000N.M1LWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W BELMONT AVE., 

CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

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

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

NILES 
9509NJvIILWAUKEE 

AVE, NTLES.IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

BALTIC STATES 
E\PRESS COHPORATIOH 

An Agent of Atlantic Express Corp. - Chicago 
666 Leonard NW 
Grand Rapids, Ml 49504 

PHONE 616-458-1044 
FAX 616-458-2850 

ATPIGO SKRYDŽIAI 
I 

VILNIŲ 
Iš 

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

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

ir daugelio kitų miestų 

V Y T I S T R A V E L 
4 0 - 2 4 - 2 3 5 SL 

Douglastoii NY 11363 
T a 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS 

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

jVAIRDS NEKILNOJAMO TURTO 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI— PATAISYMAI 
Turiu Chtcagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

B & D 
I A I V I H ) ' 

Statome namus, atliekame įvairius 
remontus, (rengiame rūsius, statome 
balkonus, priestatus, pabo, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Reikalingi vyrai 
statybos darbams. Skambinti Kaa-
rraaruį M 70*453-1280. 

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUD8M& 

Agentas FrankZapote ir OH.Mgr. Aukse 
S. Kana kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Wett96th Street 

Tat (708) 424-8664 
(773)581-8664 

DAŽYMAS / DEKORAVIMA8 Co. 

DA2YMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAV1MAS • PLYTEUU 
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 

REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 
KAIP 15 METU PATIRTIS* 

T e l . 7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 3 3 
arba 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5 

JKS CCJNSTRUCTrON 
"Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. RJankauskas, 

tai. 708-728-0208 
MASYb CONSIRUC UON 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; •skfngs'. 

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

dažymas. Turiu darbo draudkną. 
į-S.SarTtia, M 630441-1912^ 

AM8ttCO*STOJCTK»CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
attekami cemento, „plumbmg" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Ucen—d, rneured, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
TaL: 773-7S7-1929 

PEPB P6SKU5 
"rou» Į M M «o* i«"_ 

R^flCHOMECENTER 
Tel. 773-297-2013 mobfta 

735-1540 homaoMce 
Garantuotame* prolaakmelua k greita* 

patarnavimas. Speciali nuolaida naujai 
m^ĮĮJmm Kielpa*: ( M - / ^ , 7 * ™ r « ^ 

NaoJaJ 
Darbui reikalingas dantų gydytojas. 

Pageidautina turintis ne mažesne kaip 
S metų darbo patirti ir susipažinęs su 
amerikietiikomis medžiagomis ir 
aparatūra. Teirautis teL 7 1 *St(097. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
r i l ial i i i i panamtl nu i innnUiiitl artia 

p*ftaimiplrktlaolom<*Utmu»ų»ikitrlex 
arba auto-vartytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercine siunta, 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

TeL 7 t« -m- tS l * . 

MOVI NO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kartomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

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

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

ALLCAAE 
Emptoyfttdtt Afsncy 

Tai. 778-786-7800 

GREIT PARDUODA 

Rt7MAX 
REMIOIIS 

(773)586-5959 
(708) 425-7190 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas voltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

OMfc KMIEC1K REALTORS 

3 7922 S.PUaaM M 
. 4366 S Archer Ava. 

DANUTĖ hAAYER 
773-284-1900 

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

•tafta! 
Realty Group Inc. 

Realmart 
6*02 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-S»5-*ia» rager312-30S-4l3O7 
F«jtT73-5»5-3»r7 

Accent 
Homefinders 

9201 S Cicero 
Oe* Lawn. Hanou 60453 
ButfnMfTOf) 423*111 
Votoe MM (708) 2333374 
Fax (706) 423-9235 

(312) 707-6120 
708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Proiaitonaia Ir aąflningai patamauįa 

tvaMu. nuosavybių pirkime ir pardavime 
nieete k iiilatrteai*k>ias 

• apajpea^aa* • • | # r V*aw • a*^^aaą^iem^a*^v 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • CX)PIERS 

FAX • CALCULATORS 
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.; 
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314W.63St. 
Tėl. 773-776-8998 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAWP«M^J 

KAVINĖ 
380 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTTOURS.COM


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

SENATVĖ, SLAUGOS NAMAI, PINIGAI IR 
„MEDICAIir 

Lietuviška, patarlė sako, li
gos ir ubago lazdos neat
sižadėk niekados. Gyvename 
moderniais laikais. Moderni 
medicina, stebuklus daranti 
technologija, vaistai, vitami
nai ir įvairių žinių prieinamu
mas prailgino žmonių gyve
nimą bent dvidešimčia metų. 
Gyvenant ilgiau, atsiranda ir 
kitokios problemos: būtent, ne 
visi gali vieni gyventi — po 
įvairių ligų nugalėjimo, jie rei
kalingi tam tikros modernios 
pagalbos, kuri gali būti gauna
ma tik slaugos namuose, tei
kiama tik profesionalių as
menų. Ir ta pagalba būna la
bai brangi! Žmonės, užauginę 
ir išmokslinę vaikus, susitau
pė patogiai senatvei, užuot 
galėję džiaugtis užsitarnautu 
poilsiu, staiga suserga. Moder
nios medicinos pagalba iš
saugo gyvybe, bet gyvenimui 
palaikyti reikia įvairios tech
nologijos ar sudėtingos pagal
bos. Kai kuri pagalba gali būti 
suteikiama namuose, bet bū
na atvejų, kad žmogus turi 
persikelti į slaugos namus. 

Visi žinome slaugos namų 
aukštas kainas, žinome, kad, 
patekę į juos, galime prarasti 
visą, ką per gyvenimą už
dirbome, sutaupėme. Ypač 
sunku, kai vienas iš sutuokti
nių turi eiti į slaugos namus, o 
kitas pasilieka gyventi savo 
namuose. Tačiau nėra taip 
blogai! Žmonės dažnai nėra 
gerai susipažinę su įvairiom 
gallmybėmfs, ir bijo to ko ge
rai nežino. Nė vienas negalvo
jame, kad galime susirgti, kad 
mums reikės "atsigulti į slau
gos namus, kad gal mirsime. 
Tai atsitinka kitiems, bet, 
gink Dieve, ne mums! 

Tačiau realybė yra visai ki
tokia: visi, kurie gimė, turės 
mirti; visi, šiandien sveiki, ry
toj galime susirgti ir iš lovos 
nekelti ir t.t. Todėl, planuoda
mi ateičiai, planuokime pa
čiam blogiausiam atvejui, su
žinokime viską, ką galime da
ryti ir kur kokią pagalbą gau
ti. Nelaukime, o darykime tai 
šiandieną. Jei to nedarysime, 
rytojus gali būti mums liūd
nas. 

Kada žmogus patenka į 
slaugos namus, kad jis ar jo 
sutuoktinis neprarastų visko, 
yra „Medicaid" draudimas. 
„Medicaid" yra valstijos ir fe
deralinės valdžios sveikatos 
apsaugos programa, teikiama 
vargšams ir žmonėms su ne
galia. Tai nėra programa lais
vai taikoma visiems. Norint 

gauti „Medicaid", kuris mo
kėtų už viską, patekus jums į 
slaugos — senelių namus, rei
kia, kad kvalifikuotumetes 
tam finansiniai. 

Apie tas kvalifikacijas girdi
ma daug klaidingų aiškinimų, « 
kurie sukelia žmonėms berei
kalingo rūpesčio, pvz., kad 
gautum „Medicaid" senelių 
namuose, reikia prarasti visą 
turtą. Šių reikalų žinovai 
sako, kad „Medicaid'' gavimas 
priklauso nuo žmogaus turto 
ir pajamų. „Medicaid" ateina 
žmogui į pagalbą, kad jis ne
prarastų visko. Dažnai žmo
nės varžosi prašyti valdžios 
pagalbos, bet „Medicaid" yra 
lyg gelbėjimo ratas 67.6 pro
centams tų pusantro milijono 
amerikiečių, kurie šiandiena 
yra slaugos — senelių na
muose. 1996 metais „Medi
caid" išleido 29,6 milijono do
lerių žmonėms, esantiems se
nelių namuose. „Medicaid" 
įstatymas yra taip sutvarky
tas, kad galėtų teikti pagalbą 
tiems, kuriems jos reikia. Tuo 
pačiu šio įstatymo pradininkai 
nenorėjo finansiniai visai su
naikinti tą vedusiųjų pusę, 
kuri pasilieka namuose. Tiki
masi, kad vyras/žmona dalin
sis išlaidomis už savo sutuok
tinio gydymą — buvimą se
nelių — slaugos namuose, bet 
ne iki tokios ribos, kad ta ve
dusiųjų pusė, kuri lieka na
muose, taptų visiškai beturtė. 
Namuose likęs vyras/žmona 
gali pasilaikyti gyvenamąjį 
namą ir vieną automobilį. As
meniškas turtas: baldai, bran
genybės ir rūbai, yra taip pat 
apsaugoti. Taip pat neliečiama 
yra gyvybės apdrauda, jei ji 
nėra didesnė kaip $1,500, o 
taip pat iš anksto sutarta ir 
apmokėtos laidojimo išlaidos. 
Valdžia rūpestingai peržiūri 
visas šias išimtis. 

Bet yra jums priklausančio 
turto, kurio reikia atsisakyti, 
ar jį likviduoti, kad galė
tumėte gauti „Medicaid". Tas 
turtas yra: papildomai turimi 
namai, automobiliai, kurie ne
įeina į jau minėtas išimtis. Į 
turtą, kurio reikia atsisakyti, 
įeina taupymo ir pensijos 
sąskaitos banke, 401 (K) pla
nai, o taip pat „stocks, bonds, 
mutual funds, checking ac-
counts". 

Mintis viso to atsisakyti yra 
gal būti labai nemaloni, bet 
valdžios yra nustatyta j e i turi 
pinigų, reikia juos išleisti 
vyro/žmonos slaugai. Jei pi
nigų pritrūksta, „Medicaid" 

ateina į pagalbą". Taip pat 
reikia paminėti, kad prie turto 
išimčių, kurios taikomos na
muose likusiam vyrui/žmonai, 
yra ir tai, kad jis/ji gali pasi
laikyti pusę to turto vertės, 
kuris nepriklauso prie 
išimčių, iki 80,760 dolerių 
vertės. Pvz., likęs namuose, 
vyras/žmona gali pasilaikyti 
vasarnamį, iki 60,000 dolerių 
vertės, plius 20,760 dolerių 
kito turto, kuris neįeina į 
išimčių skaičių. Vyras/žmona, 
kuris apsigyvena senelių na
muose, gali turėti tik mažą 
dalelę turto, kuris nepriklauso 
prie išimčių. Kada jūs nuta
riate likviduoti turtą, kuris 
neįeina į išimtis, kad galė
tumėte gauti „Medicaid", ga
lite išleisti gautus pinigus 
kam norite. Normaliai tie pi
nigai turėtų būti išleisti" tiems 
dalykams, kurie gali žmogui 
padėti, pvz., suremontuoti na
mą, pakeisti seną automobilį 
nauju, ar naujesniu, užsi
mokėti už palaidojimą. 

Bet visai kitos taisyklės yra 
taikomos gaunamoms paja
moms. Pajamos, kurios pri
klauso tik į senelių-slaugos 
namus atsigulusiam vyrui/ 
žmonai, pvz., JSoc. Sec." pensi
jos čekis, paprastai yra panau
dojamas padengti priežiūros 
išlaidoms, asmeniui esant 
senelių slaugos namuose. Bet 
vyras/žmona, kuri yra likusi 
namuose, gali gauti mažiau
siai 1,327 dolerius per mėnesį. 
Jei jo/jos pajamos yra žemes
nės, negu 1,327 doleriai, tai 
dalis pajamų senelių-slaugos 
namuose esančios vyro/žmo
nos, gali būti pervesta na
muose likusiam. Minimumas 
namuose pasilikusiam gali 
būti pakeltas iki 2,019 dolerių 
mėnesiui, esant specialiom 
aplinkybėm. 

Namuose likęs vyras/žmona 
gali pasilaikyti 100% pajamų, 
jam/jai skirtų, - pvz., algos 
čekiai, JSoc. Sec." pensijos 
čekiai. Bet jei vyro/žmonos pa
jamos pasidaro didesnės nei 
1,327 doleriai per mėnesį, 
tada jis/ji negali gauti iš sene
lių-slaugos namuose esančio 
vyro/žmonos pajamų. Žmonės, 
kurie turi dideles pajamas, 
neieško, „Medicaid" pagalbos, 
nes jiems neapsimoka likvi
duoti reikalaujamą turtą. 
Ekonomiškai jiems yra geriau 
patiems rūpintis ir apmokėti 
globos reikalingo vyro/žmonos 
priežiūrą. 

Valdžia atkalba žmones, kad 
jie viso turto nelikviduotų, 
norėdami gauti „Medicaid" pa
galbą. „Medicaid" tarnautojai 
peržiūrės viską, ką jūs ati
davėte kitiems ir jūsų „Medi
caid" gavimas gali užsitęsti, 
jei kam nors davėte didelių do
vanų per paskutinius trejus 
metus. Yra patariama, jog 
žmonės tikrai žinotų, kad 
jiems reikia „Medicaid" pagal
bos, kuri mokėtų už priežiū
rą senelių-slaugos namuose, 
prieš prašant „Medicaid". 

Reikia gerai peržiūrėti visus 

investavimus ir turtą. Galbūt 
yra galimybė pinigus taip in
vestuoti, kad jų užtektų 
užmokėti už viską. Yra patar
tina pasitarti su profesiona
liais finansiniais patarėjais, 
kas jūsų atveju būtų geriausia 
daryti. Kai abu, vyras ir 
žmona, numiršta valdžia reiš
kia pretenzijų į tos poros 
turtą, kad galėtų atgauti 
išlaidas už priežiūrą senelių-
slaugos namuose. Pvz., jei vy
ras numirė, išbuvęs gana ilgai 
slaugos namuose, į namą, ku
riame gyvena jo žmona, 
valdžia nereikš jokių preten
zijų, kol ji bus gyva, bet kai ji 
mirs, valdžia bandys atsiimti 
savo išlaidų sumą. 

Yra įvairių būdų sutvarkyti 
savo turtą, kad jis neatitektų, 
kam jūs nenorite. Tačiau tai 
daryti reikia iš anksto ir gerai 
apgalvojus. Pasiklauskite, pa
sikalbėkite su geru finansiniu 
patarėju arba advokatu. Šios 
rūšies gerų profesionalų mes 
turime lietuvių tarpe, pasi
naudokite jų patarnavimais. 
Šito svarbaus reikalo ne
atidėkite rytojui, kuris niekada 

neateina, bet darykite tai 
šiandien, dabar! 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998/6/19. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. liepos 11 d. 

Senutėlė, gyvenanti Antavilių 
senelių globos namuose (netoli Vil
niaus). Nuotr. Eltos 

• Charakteris suteikia kil
numą jaunystėje ir pagarbą 
suvytusiai odai ir baltiems 
plaukams. R. W. Emerson 

A.tA. 
Dr. RAIMUNDUI OŠLAPUI 

minis, jo žmonai, mano vaikystės draugei, REGINAI 
LEGECKAITEI OŠLAPIENEI su šeima reiškiame gilią 
užuojautą ir jungiamės kartu jūsų liūdesyje. 

Ramutė Trumpauskaitė ir Robertas Stverakai 

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) 
GERALD F. DAIMID 

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

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLEAT 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 

Alma Adamkiene Šoka ratelį su jauna viešnia i* globos namų. Švent* vaikams buvo suruošta prezidentūroje per 
Atvi-lyki Dalyvavo netoli 300 vaikų 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708 6 5 2 5245 

MARIAUS B U I V Y D O LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
Sptdmšnioįmi M Į Į J Į U pstfcMmuMrtrtduojsnl Ltotuvofr. 

T*. WO-24*oo6ai{p**rt«hnuti), P.O. Box27. Lemont. IL60439 

PADĖKA 
A.tA. 

Architektas 
VYTAUTAS E.GIRDVAINIS 

Išėjo Amžinybėn 1998 m. birželio 8 d. ir buvo palaidotas 
birželio 13 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kunigui Vito Mikolaičiui už maldas 
laidotuvių namuose, už šv. Mišias, atnašautas Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje ir maldas kapinėse. 

Širdingai dėkojame solistei Audronei Gaižiūnienei už 
jautrias giesmes mišių metu ir Ričardui Šokui už puikų 
vargonavimą. 

Ypatinga padėka dr. Vidui Nemickui, Taurų ir Lukų 
šeimoms bei J. ir T.Šadauskams už greitą ir širdingą pagalbą 
a.a. Vytautui jo trumpos ligos metu. 

Gili padėka atsilankiusiems koplyčoje ir palydėjusiems a.a. 
Vytautą į Amžino Poilsio vietą, už gėles, įtektas aukas ir 
pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje. Ačiū tiems, 
kurie aukojo šv. Mišioms. 

Padėka ir pagarba karsto nešėjams, kurie suteikė 
patarnavimą a.a. Vytauto paskutinėje kelionėje: B. Jasinskiu, 
H.Lauciui, T.Šadauskui, E.Šimoniui, RSkiriui, R.Smalenskui, 
J .Taurui ir D.Vasiliauskui. 

Dėkojame ir Marąuette Funeral Home direktoriui D.Petkui 
už sąžiningą ir malonų patarnavimą mūsų skausmo 
valandoje. 

Liūdesyje likę: žmona Vita ir brolis Kęstutis. 

PADĖKA 
A.tA. 

ALEKSANDRA ŠLENIENĖ 
Mylima Motina, Uošvė ir Senelė, gimusi 1900 m. mirė 1998 

m. gegužes 30 d., palaidota birželio 4 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie velionės 
palydėjimo į Amžinojo Poilsio vietą. Dėkingi kun. Algridui 
Paliokui, solistei Onai Jameikienei, muzikui Faustui Stroliai, 
visiems draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą šermenyse, 
laidotuvėse ir atsisveikinimo pietuose. 

Dėkui už aukas šv. Mišioms ir tremtinių grįžimo fondui, 
už gėles ir užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje. Dėkojame 
laidotuvių direktoriui Donald M.Petkui už laidotuvių 
tvarkymą. Aldonai Šoliunienei už atsisveikinimo pietų 
paruošimą. 

Jūsų visų parodyto nuoširdumo niekada nepamiršime. 

Liūdintys: sūnus su žmona Dalia, m a r t i Danutė , 
anūkės Audrė ir Lina, giminės Lietuvoje -
Vytautas, Valė ir Arvydas. 

Tauriam Tautiečiui 

A t A 
JUOZUI GAILEVIČIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo gyvenimo tikrą partne
rę — žmoną ELENĄ, sūnų JUOZĄ GAILĄ bei 
dukterį VIRGINIJĄ, jų šeimas ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučia ir kar tu giliai liūdi 

Vytautas Vygantas su šeima 
ir 

Mindaugas Vygantas su šeima 

Mūsų mielam idėjos kolegai ir sporto partneriui 

AJA. 
KAZIMIERUI PABEDINSKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo sūnums JONUI ir 
LEONUI bei jų šeimoms 

Petras ir Petrutė Jokubkos 

1 

Mylimai dukrelei 

A.tA. 
JANINAI TERESEI BRAUNE 

tragiškai mirus, mūsų bendradarbei LAIMAI KUŠLIKYTEI-
BRAUNE, tėveliui DAVID bei sesutei ERIKAI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir meldžiame, kad Kristaus prisikėlimu 
pagrįsta viltis švelnintų netekimo skausmą. 

Ateitininkų Sendraugių sąjungos centro valdyba: 
Nijolė Balčiūnienė Laima Šalčiuvienė 
Raimundas Lapšys Kun. Kęstutis Trimakas 
Algis Norvilas 

• 



8 DRAUGAS, šeš 

ČIKAGOJE IR 

„Draugo" met inė Šventė 
gamtoje ruošiama rugpjūčio 2 
d., sekmadienį, t. marijonų 
vienuolyno sode, prie dien
raščio patalpų. Kaip papras
tai, bus šv. Mišios vienuolyno 
koplyčioje, skanių valgių, gai
vių atsigėrimų, na, ir lai
mėjimai. Vėl kreipiamės į 
skaitytojus, ieškodami laimi
kių „laimės šuliniui". Jeigu 
kas galėtų paaukoti gražių 
daiktelių (ir daiktų), būtume 
labai dėkingi — atneškite į ad
ministraciją darbo dienomis. 

Nepamiršk i te klausyt i 
„Margučio H" pailgintą radi
jo laidą, girdimą iš stoties AM 
1450 bangomis, penkis kartus 
savaitėje, nuo 8 vai. iki 8:45 
vai. vak. „Margutis II" yra 
kultūrinė, visuomeninė, infor
macinė Čikagos ir plačios apy
linkės radijo programa, ku
rioje bendradarbiauja įvairių 
kartų lietuviai. 

P a g a l i a u kažkas atpa
žino! Dažnai gauname nuo
traukas be parašų arba tik su 
kai kurių asmenų pavardėmis. 
Ne visos pavardės redakcijai 
žinomos, tad pasitaiko pralei
dimų. Pvz. 07.09 laidoje (5 psl. 
prie J. Kadžionio straipsnio) 
kariška uniforma asmuo yra 
partizanas Leonas Laurins-
kas-Liūtas iš Tauragės, LLK 
Vakarų srities vadas. 

JAV LB Krašto valdybos pirm. Regir. 
Valstybes dienos proga liepos 6 d. 
gaik.ičio Gedimino 2-ojo laipsnio ordi 

J u r u šaul iu kuopa „Klai
pėda'' rengia J ū r o s dieną 
l i epos 19 dieną, sekmadienį, 
Union Pier, MI. „Gintaro" va
sarvietėje bus dienos atidary
mas ir vėliavų pakėlimas. 
12:30 vai. p.p.. 1 vai. p.p. pa
maldos, 3 vai. popiet dalyvau
jama Čikagos ramovėnų ren
giamose nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos prezi
dentų pagerbimo apeigose In
ternational Friendship Gar-
dens, Michigan City, IN. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. Dienos programa vyk
doma Michigan valstijos laiku 
viena valanda vėliau, kaip 

Čikagoje). 

Naš l iu , našl iuku ir pavie
n iu klubo smagi gegužinė 
įvyks liepo3 19 d. Vytauto 
Didžiojo Šiaulių salėje, 2417 
W. 43rd. Str., Chicago. Bus 
gardaus maisto, gėrimo ir 
gera muzika. Pradžia 12 vai. 
Valdyba kviečia dalyvauti ir 
^magiai laiką praleisti. 

Dv ika lb iu vaiku lituanis
t inėse mokyklose lietuvių 
kalbos lygio bei sugebėjimo 
ugdymas — tai viena iš dau
gelio temų, kurios bus disku
tuojamos Mokytojų studijų 
dienose Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte liepos 24, 25 ir 
26 d Registruotis jau galima 
pas Ireną Senkevičiene 630-
983-7751 arba Audrone Elvi-
kienė 630-435-6349. 

adienis, 1998 m. liepos 11 d. ĮI1111 

APYLINKĖSE 

ALMOS FONDAS 

Bronė Čižikaitė, Chicago, 
L., padovanojo 200 dol.; Jad-
yga Povilaitienė, Omaha, 
iE, pagerbdama neseniai Lie-
ivoje mirusią savo seserį, at-
iuntė Almos fondui — naš-
įičių reikalams — 30 dol. 
Almos Adamkienės ir Lietu

os vaikų-naslaičių vardu 
ėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mo-

esčių: TAX.I.D. 36-4124191. 
tekius rašyti „Lietuvos Naš-
aičių globa", pažymint, kad 
kirta Alfmos fondui; siųsti: 
;711 West 71st Str., Chicago, 
L, 60629. B, Jasai t ienė 

Pakeičiama pobūvio su 
.jetuvos Respublikos prezi-
lentu Valdu Adamkumi data 
š spalio 25 į spalio 18, sek-
nadienį Pobūvis ruošiamas 
Villowbrook pokylių salėje. 
Daugiau informacijų bus pa-
eikta vėliau. 

Vyresniųjų l ie tuvių cen-
r e , „Seklyčioje'', liepos 15 
L, trečiadienį, 2 vai. popiet, 
JUS paminėtas Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno transat-
antinis skrydis. Apie jų did-
Orrišką žygį kalbės visuomeni-
linkas Algis Regis. Bus ir me-
įinė programa, ir bendri pie-
;ūs. Visi maloniai kviečiami ir 
aukiami. Atvykite! 

i Narušienė prez. Valdo Adamkaus 
buvo apdovanota Lietuvos Kuni-
,u. Nuotr. Eltos 

„Dėkojame 'Draugui' už 
labai gerą ir gražų Ateiti
ninkų namų gegužinės ir Šei
mos šventės garsinimą. Abu 
renginiai buvo labai sėk
mingi. Siunčiame jums 100 
dol. čekį dienraščio leidybai 
paremti. Linkime 'Draugui' ir 
jo redakcijai ištvermės bei 
sėkmės", taip mums rašo Al
dona Kamantienė Ateitininkų 
namų valdybos vardu. Esame 
dėkingi už paramą ir džiau
giamės, galėję prisidėti prie 
svarbių renginių pasisekimo. 
Verta pažymėti, kad daugelis 
organizacijų, kurių renginius 
„Draugas" be užmokesčio gar
sina, sukviesdamas gausius 
svečius, renginiui praėjus, at
siunčia bent kuklią auką. Tai 
mums suteikia ir reikiamą 
paramą, ir pasitenkinimą, 
kad esame įvertinami. 

Švabaite-Gylienė ir šiemet 
organizauoja literatūros bei 
muzikos vakarą, kuriuo bus 
užbaigiama 42-oji Lietuviškų 
9tudijų ir poilsio savaite Dai
navoje. Vakaras koncertas 
vyks rugpjūčio 22 d., šešta
dienį. Lietuviškų studijų sa
vaitę ruošia Lietuvių fronto 
bičiuliai 

Alg. Daugirdas. Willowick. 
OH, prie prenumeratos pratę
simo mokesčio pridėjo 105 dol. 
auką. Su didele padėka pri 
imame dosnią dovaną ir 
siunčiame nuoširrią sveiki
nimą savo skaitytojui Ohio 
valstijoje. 

Al 

ALR 

Mieli t 

Birutė 
Našlaičiu 
mininkė, 
per jos i 
spontanii 
vo suauk 
parama, 
laičiams, 
tiems šal 

Įvertin 
tautiečių 
kas, dėk 
numą ir 
pratimą, 
mi Almc 
padėsite 
vos jauni 

Vilnius 
1998.0 

SOC1 
VAI 

Prezid 
Adamkit 
socialiai 
sis pajū 
ryte iš j 
į Palang 
su kelk 
laičių, c 
klubo „ 
busą k< 
savivald 
ne susij 
gia A. A 

„Dauį 
da nem 
bus sud; 
ti. Be te 
organizi 
kams", -
nė. šve 
žurnalą; 

Marij 
Lawn. ] 
atos 
„Draug 
Širding 

•Jon.is ir 
niai ;ilvi 
pasiz-, iii 

ma Adamkienė 

DĖKOJA 
1A ADAMKIENĖ 

autiečiai, 

Jasaitienė, „Lietuvos 
i globos" komiteto pir-

man pranešė, kad 
/adovaujamą įstaigą, 
>kai Almos fondui bu-
ota nemaža finansinė 
skirta Lietuvos naš-

mokykloms bei ki-
pos reikalams. 
dama mielų užjūrio 

nuoširdumą ir au-
oju visiems už dos-
Lietuvos reikalų su-
Tikiu, kad, aukoda-

>s fondui ir ateityje, 
vargstančiam Lietu-

mui. 
Nuoširdžiai Jūsų, 

Alma Adamkienė 

7.08 

[ALIAI REMTINI 
KAI LANKYSIS 
PAJŪRYJE 

ento žmonos Almos 
mes iniciatyva grupė 
remtinų vaikų lanky-

ryje. Šio sekmadienio 
>rezidentūros kiemelio 
r,ą išvažiuos autobusas 
»mis dešimtimis naš-
laugiavaikių šeimų ir 
Ateitis" vaikų. Auto-
jlionei skyrė kurorto 
ybė, o visas, su kelio-
usias, išlaidas paden-
damkienė. 
ruma šių vaikų nieka-
atė jūros. Tad jiems 
aryta proga tą padary-
>, jie dalyvaus kurorte 
įojamoje šventėje vai-
— pasakė A. Adamkie-
ntę Palangoje rengia 
s „Pipiras". (Elta) 

ja Sugintienė. Oak 
X,, kartu su prenumer-
pratęsimu, atsiuntė 
ui" 105 dol. auką. 
as ačiū! 

PUTNAMO RE 
SUSIRENKU 

Šiuometinis Nekali 
tosios Marijos (Putne 
lių rėmėjų susirinku 
birželio pirmąjį sekn 
birželio 7 d. su pai 
Šv. Mišias Švč. Mer 
rijos Gimimo bažnyč 
jo kun. V. Mikolaitis. 

Po šv. Mišių visos 
rėmėjai susirinko į 
salę. Pirmininkė Ju 
gienė pasveikino visi 
kusius su gražiąja 
gamta, kurioje tiek 
monijos. Ji priminė, 
dien yra Švč. Trejyb 
ir kad mes turime gj 
mylėti kaip Ji mus 
prisiminti maldoje, 
Jurgis Matulaitis 1 
kelbtas šventuoju. 

Pirmininkė pran 
planuotas pal. J. I 
mirties metinių min» 
įvyko, nes susirgo r. 
kalbėtoja seselė Oni 
laite. 

Toliau išvardinta 
1998 metais mirusi 
Balčytis Antanas, 
Marija, Jautokaitė 
Sembrotaitė Mykali 
liauskienė Valerija, 
vičius Juozas, 
Amelija, Brinienė 
Kybartienė Liudvik 
kienė Amelija. 

Julija Smilgie 

Pusryčių maldą 
kun. V. Mikolaitis, 
mirusias nares ir r 
rių gerus darbus 
džiaugsmu Amžinyl 

Seselė Palmira SŽ 
paminėjo, kad sesei 
mai draugauti su re 
rėmėjais, nes joms 
kos. Seselė sakė, ka 
vusi kaip reikia si 
žemėje. Kai pirmie. 
klausė Dievo, jie bu 
iš rojaus, bet rojus 
naikintas. Kad bū 
įleisti į tą rojų, reil 
tiktai dešimts Diev 
Tada nereikėtų kal< 
cininkų, teismų. Re 
lystės durys mums 

Ona Gradinskai su Vytaute Zubavičiūte. k ,ri su V 
,'ko iš Lietuvos Sfima laikinai globoja J ir(). Grai 
i gerais darbais artimui 
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Sk*vs»>: 

limas ne 
įgrindinė 
;ė Mikai-

1997 ir 
ji nariai: 
talukienė 
Antanina, 
įa, Toče-
Vasiuke-
•aloišienė 
/eronika, 
, Lavins-

sukalbėjo 
prisiminė 
irius, ku-

laimina 
;je. 
/o kalboje 
: turi arti-
nėjomis ir 
reikia tal-
1 ji sapna-
kurti rojų 

tėvai ne-
ro išvaryti 
iebuvo pa-
amėm vėl 
ia laikytis 
' įsakymų, 
imų, poli
aus kara-
yra atida-

Čikagos ir apylinkių Nekaltai Pi 
sirinkime š.m. birželio 7 d. I i kai 
Aldona Ankienė, Valerija Čej 
Stončienė. 

rytos, tiktai mes paleidžiai 
Kristaus ranką ir stveriam 
už smilgos. Reikia pradėti n 
savęs, lopyti, kas yra sužalo 
Tiktai reikia atgailos ir m 
dos, tada sukursime rojų : 
mėje. Pradėkime šiandien, r 
Kristus yra su mumis. Nč 
jokio kito kelio, nes į ro, 
kaip filosofas Antanas Mac 
na sakė, kad nuodėmės me 
pasibaigė, o kadangi Krist 
yra su mumis, todėl ir roj 
niekada nesibaigs. 

Seselė Daiva (iš Lietuve 
kuri čia eina į mokslus, p 

m 

fi-hais nese-
nskai. kurie 

• Namams pirkti paal 
los duodamos mažais mene 
niais įmokėjimais ir prieii 
mais nuošimčiais. Kreipkite 
M u t u a l P e d e r a l Savin) 
2212 W e s t C e r m a k Roi 
TeL (773) 847-7747. 

(8 
• Automobi l io , n a m u 

ligos draudimas atvykusie 
iš Lietuvos ir kitų kraš 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A 
L. Insurance Agency, 9439 
Kedzie Ave., Evergreen F 
TL 60805-2325. Tel. 708-4 
3455. 

(J 
• P r i e i u ž s i s a k y d a 

p a m i n k l ą aplankykite i 
Casimir Memorialą, 3914 
l l l t h St. Turime didelį pi 
rinkimą: matysite granito s\ 
vą, dydį ir t.t. Gaminame 
minkius mūsų dirbtuvėje pa 
jūsų pageidavimą, brėžini 
Prieš pastatant paminklą, gi 
site apžiūrėti ir įsitikinti, 1 
jis padarytas, kaip jau bi 
jūsų pageidauta. Sav. Liliji 
Vilimas Nelsonai . TeL 7 
233-6335. 

(( 
• DĖMESIO! VIDEO Al 

RATŲ SAVTNINKAI1 Nore 
mi tikrai kokybiškai išvei 
video įrašus iš Lietuvoje n 
dojamos PAL sistemos į am 
kietiškąją NTSC ir atvirki 
kreipkitės į INTER-VTDEO 3 
S A r c h e r Ave., Chicago, 
60609. TeL 773-927-9091. S 
Petras Bernotas. 

( 
• BALTTC MONUMEN 

1108 Amber Drive, Lemont, 
60439. Prie pat PL Centro.' 
630-243-8446. Leonidą ir G 
minas Kazėnai. Visų rO 
paminklai, žemiausios kaii 
geriausiomis sąlygomis, 
geidaujant atvykstame į nan 

( 
• n-oji Pasaulio lietu 

d a i n ų š v e n t ė - 1998. T 
vaizdajuostės (aukšta kok 
garantuota): 1. Anaamb 
vakaras Kalnų parke, liepi 
d (2 vai.); 2 . Š o k i ų di< 
„Žalgirio" stadione, liepos 5 < 
vai); 3. Dainų d iena Vii 
parke, liepos 6 d. (4 vai.), 
dabar galite užsisakyti 
International Historic PU 

• 

>v 'J 

• •' t • » 

..V.ViĄ! 

įdėtosios M. Marijos seselių rėmėjų valdyba ir di 
es; Sofija Piemene, Saulė Jautokaitė, pirm. Julija 
utiene, Emilija Kantienė, Juzė Ivašauskienė, 

e veikino mus visus, pasidžiau- lausl 
>s gė gausiai susirinkusiais ir Mari 
10 linkėjo stiprybės ir ištvermės lekie 
a. remiant seselių darbus. Ji pa- ja, !: 
1- stebėjo, kad vaikystėje juos duik 
g- mokė apie kitokio rojaus kū- Jųoz 
JS rimą — komunistinį rojų... Kit 
•a Trumpus daiktinius laimėji- meti 
H, mus pravedė Sofija Plenienė, spali 
i- Adelė Lietuvninkienė ir Juzė džioj 
ai Ivašauskienė. Pirmininkė pa-
įs dėkojo visiems prisidėjusiems 
iš prie šių laimėjimų ir vaišių M* 

paruošimo. cago 
i), Naujais nariais įstojo: Lau- pren 
s- cius Kazimieras, Regina Pau- auk? 

B I M 
> Ino , skambinant tel. 773927- $15C 
ii- 2900, raštu arba asmeniškai liai, 
a- atvykdami į mūsų raštinę 3533 Lieti 
i f. S. Archer Ave., Chicago, DL dam 
s, 60609. Vienos vaizdajuostės atsii 
d. kaina tik $20, arba visų trijų $50 riesi 

ir $5 už persiuntimą. Mes pri- N a i 
L) imame čekius ir Visa/Mastercard tas , 
ir kredito korteles. Sav. Petras DL 6 
as Bernotas. 
ą. (8k.) 
& • Tik 46 centai u i minu- Spri 
S. te, skambinant i Lietuvą; 9,9 Žem 
t., cento - JAV! Negi atsispirsite sunl 
2- tokiam RSL/C YBERLINK pa- N a š 

siūlymui? Lietuvius aptarnauja $254 
t.) nuo 1986 m. Nemokėsite nei ton, 
ai mėnesinių, nei registracijos naši 
t . mokesčių. Jokio papildomo atsi 
W. kodo. Teiraukitės lietuviškai l i e s 
ii- 708-386-0556. varg 
ii- • (sk.) Gec 
a- • S i u n t i n i u į L i e t u v ą hun 
;al kompanija Baltia E z p r e s s naši 
is. praneša gerą naujieną - nuo dien 
lė- birželio 30 d. Baltia Ezpress Jud 
ad priiminės siuntinius naujose Law 
vo patalpose, 7269 S. H a r l e m P a s 
ir Ave., Bridgeview, IL 60455 Liet 
3- (Amber Health Center). Atvy- maž 

kitę arba skambinkite tel. 708- Liet 
t.) 458-3810 arba nemokamu tel. jam 
A- 1-800-SPARNAI. glol 
Ia- (sk.) 71 £ 
iti • „PENSININKO" žurna-
iu- lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
ri- Reikalų Taryba, red. Karolis 
ai, Milkovaitis, galima užsipre-
33 numeruoti adresu: 2711 W. 71 
IL 8U Chicago, DL 60629, tel . 
iv. 773-476-2655. Prenumerata 

metams: JAV-bėse, $16, kitur 
k.) $25. Išeina 8 kartus per metus. 
!8, Tai vertinga dovana įvairiomis 
[L, progomis. 
eL (sk.) 
di- • „Sietuvos" draugovės 
iių i šky la įvyks l i e p o s 25 d., 
os, šeštadienį. Ateitininkų na-
'a- muose. Pradžia 12 vai. Apie 
us. dalyvavimą prašome pranešti 
k.) sesei Kirkuvienei, tel. 708-598-
du 0683 iki l i e p o s 18 d. Visų 
78 laukiame. 
bė (sk.) 
i u * A n t a n a s D u n d s i l a , 
s 4 McLean, VA, Kathy Dalias, 
na Millington, MI, Lietuvos Vy-
. (2 čiu #90 kuopa, per John D.Nak-
gio rošių, Kearny, NJ, jie visi globoja 
au po vieną našlaitį Lietuvoje, 
tas Pratęsdami globą kitiems me
ną tams, kiekvienas atsiuntė po 
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dis talkininkių, metiniame su-
Smilgiene, Regina Jautokaitė 

Zofija Jurkunienė, Izabelė 

tienė, Mackonienė Stasė, 
cvaldienė Stefanija, Pa-
nė Stasė, Ripskienė Sofi-
ierkšnienė Veronika, Še-
ienė Marija, Vaineikis 
as. 
a s rėmėjų rūpestis yra 
nė vakarienė, kurį įvyks 
o 4 d. Jaunimo centro di-
oje salėje. 

S a u l ė Jautokai tė 

irija Ročkuv ienė , Chi-
, IL, prie atnaujinamos 
umeratos pridėjo 105 dol. 
\. Nuoširdus ačiū! 

K Adol fas i r Genė Arma-
St. Pete Beach, FL, globoja 
jvoje du našlaičius. Pratęs-
i paramą kitiems metams, 
antė $300 . Dėkojame ge-
ems gdobejam8! „Lietuvos 
l a i č i ų g l o b o s " komite -
2711 W. 71 St., Chicago 
0629. 

(sk.) 
A d e l ė E.Rimkus, Palm 

ngs, CA, rašo, kad ji augusi 
aičių Kalvarijoje ir pažįsta 
kų n a š l a i č i ų gyvenimą, 
laičiams padėti atsiuntė 
). Wil l iam Unakis , Mor-
IL, yra didelis Lietuvos 

laičių geradarys , ir vėl 
untė $ 1 0 0 . R i t a JJPug-
e, Medford, NJ, našlaičių 
;ą sumažinti atsiuntė $100. 
•rge P . D e r e s k a , Lynd-
st, OH, kas mėnesį savo 
laičiui siunčia $10. Tėvo 
os proga, duktė ir žentas 
l ith i r J o s e p h D r e h e r , 
renceville, GA, tėvo Tony 
tore vardu, atsiuntė $20 
uvos našlaičių vargą su-
inti. Visiems geradariams, 
uvos našlaičių vardu dėko-
e ! n L i e t u v o s N a š l a i č i u 
MM" k o m i t e t a s , 2711 W. 
lt., C h i c a g o IL 60629. 

(sk.) 

ADVOKATAS 
NTARAS P . ČEPĖNAS 
6SJ,ulMkiRd.,a«taco,a.60S29 
!W.|«w»waoUlMki SSSĮpi j 

TeL 773-582-4500 
125 & M RA, Lockport, 0.60441 

T«L70S-3Ol-4Stt 
Valandos pagal aiattarimą 

Nrokatss J o n a s Gibaitls 
iUnės ir kriminalinės byka 
B 4 7 U s M l Avenue 

Chicago, IL 60629 
TeL 778-776-6700 

Dft«e24hr.88S.77«Vt742 
aite vai. nuo 9 v J. iki 7 v.v. 
9a*Ud.9Tj- . iki lT.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninką* 

46S6W.cata8teMt 
Cbloasjo, IL 60829 

[kanai gstvsa ano J>m«D-) 
TaL 7TS-1S4-0100 


