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Prezidentas: Įstatymai turi 
tarnauti Konstitucijai

Lietuvos Seimas priiminėja 
antirusiškus sprendimus

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus teigiamai įvertino Seimo 
sprendimą priimti jo pateiktas 
įstatymų, ribojančių buvusių 
SSRS valstybės saugumo kad
rinių darbuotojų dabartinę 
veiklą, pataisas, atidedančias 
šių įstatymų įsigaliojimą iki 
sausio 1-osios.

Seimo dauguma, vengdama 
konfrontacijos su prezidentu, 
neatmetė jo veto dėl šio įsta
tymo ir priėmė prezidento pa
teiktą įstatymo pataisą.

Tačiau prezidentas apgai
lestavo, kad Seimo narių dau
guma ignoravo jo siūlymą pa
čiam Seimui kreiptis į Konsti
tucinį teismą, kad vienintelė 
tokią galią turinti institucija 
išnagrinėtų, ar šie įstatymai 
atitinka Konstituciją.

„Prezidentas ir toliau laiko

Konservatoriai siekia 
kompromiso su prezidentu

Vilnius, liepos 17 d. (BNS) 
— Konservatoriai įsitikinę, 
kad buvusių KGB bendradar
bių veiklą ribojantis įstatymas 
galėtų veikti jau dabar, tačiau 
yra pasirengę ieškoti tokių 
įstatymo nuostatų formuluo
čių, kurios įtikintų ir prezi
dentą, kad jis neprieštarauja 
Konstitucijai.

Spaudos konferencijoje Sei
mo vicepirmininkas Andrius 
Kubilius kategoriškai pareiš
kė, kad valdančioji koalicija 
nesikreips į Konstitucinį teis
mą dėl šio įsatymo konstitu
cingumo ir neparems tokio' 
kreipimosi svarstymo Seime.

Siūlymą išsiaiškinti kai ku
rių šio įstatymo nuostatų kon- 
stitucingumą Konstituciniame 
teisme yra pateikęs preziden-

Centro sąjunga rengs naują 
diskutuotino įstatymo projektą

Vilnius, liepos 17 d. (BNS) 
— Centro sąjunga atsisako 
minties kreiptis į Konstitucinį 
teismą dėl buvusių KGB ben
dradarbių dabartinę veiklą ri
bojančio įstatymo konstitucin
gumo ir žada iki rudens 
prezidentūrai pateikti daug 
išsamesnį šio įstatymo va
riantą.

Spaudos konferencijoje 
penktadienį Centro sąjungos 
pirmininkas Romualdas Ozo
las džiaugėsi, kad valdančioji 
Seimo dauguma nors ir pasku
tinę akimirką pasirinko kelią 
nekonfliktuoti su prezidentu, 
priimdama jo siūlymą atidėti 
šio įstatymo įsigaliojimą iki 
kitų metų.

R. Ozolas „politiniu žaidi
mu” ir „labai rimto dalyko pa
vertimu cirku” pavadino ke
tvirtadienį vykusį balsavimą 
už šį įstatymą Seime, kai ab
soliuti dauguma parlamenta
rų pasisakė už įstatymo pri
ėmimą.

„Balsavimo procedūra buvo 
paversta politinio žaidimo 
įrankiu, ir nė viena pusė ne
traktavo šito kaip1 tragedijos”, 
kalbėjo jis. Parlamentarą ypač 
papiktino Seimo vicepirminin
kas Andriaus Kubiliaus tei
ginys, neva ir opozicija bal
suodama pritarė įstatymo tu
riniui, o ne vien prezidento pa
taisai.

Tačiau R. Ozolas nemano, 
kad verta atsižvelgti į prezi
dento Valdo Adamkaus siū
lymą kreiptis į Konstitucinį 
teismą dėl kai kurių šio 
įstatymo nuostatų atitikimo

si nuomonės, jog Konstituci
niam teismui neišsprendus tų 
įstatymų konstitucingumo 
klausimo, juos taisyti nebūtų 
teisiškai nuoseklu”, pažymima 
ketvirtadienį išplatintame 
prezidento atstovės spaudai 
pranešime.

Valstybės vadovas pabrėžia, 
jog yra nusistatęs prieš Kons
titucijos ir tarptautinės teisės 
požiūriu abejotinų įstatymų 
įsigaliojimą ir neatsisako tei
sės siekti, kad šiuos įstatymus 
įvertintų Konstitucinis teis
mas.

Prezidentas kartu atkreipė 
dėmesį, kad Seimo posėdžio 
metu išsakyti kai kurių parla
mentarų prasimanymai prezi
dentūros atžvilgiu neatitinka 
jo, kaip valstybės vadovo, poli
tinės kultūros sampratos.

tas Valdas Adamkus, tuo 
tikslu jis buvo teikęs įstatymo 
pataisą atidėti jo įsigaliojimą 
iki Naujųjų metų.

„Mano asmeniniu įsitikini
mu, įstatymas gali veikti toks, 
koks dabar yra. Tačiau mes 
norime platesnio valstybės in
stitucijų sutarimo”, pažymėjo 
A. Kubilius.

Valdančioji koalicija pasi
ryžusi per tą laiką, kol įstaty
mas įsigalios, kartu su prezi
dentūra ieškoti patikslinimų 
įstatymo formuluotėse, kad 
įstatymas nekeltų abejonių 
dėl atitikimo Konstitucijai.

A. Kubilius įsitikinęs, kad 
šis kelias yra racionalesnis ir 
konstruktyvesnis, nei laukti 
Konstitucinio teismo išvadų.

Konstitucijai.
„Opozicija neturi kreiptis į 

Konstitucinį teismą, ir Centro 
sąjunga tikrai nedalyvaus 
šiame kreipimesi, nes vaka
rykštis balsavimas suteikė 
prezidentui galimybę veikti to
liau”, teigė jis.

Centristo manymu, kol įsta
tymas neveiks, būtina pareng
ti problemą iš esmės spren
džiantį teisės aktą.

R. Ozolas įsitikinęs, kad bu
vusių KGB kadrinių darbuo
tojų likimo klausimas turi 
būti sprendžiamas nustatant 
valstybės santykį su prieš ją 
veikusiomis specialiosiomis 
stuktūromis būdu.

Kam tarnauja 
Generalinė prokuratūra?

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) 
— Centro sąjungos vadovas 
Romualdas Ozolas priekaiš
tauja generaliniam prokurorui 
Kaziui Pėdnyčiai sėkmingai 
„išplovus” VRM Vadovybės ap
saugos trečiojo skyriaus įstei
gimo teisėtumo ir sekimo 
skandalo problemą ir nepa
teikus ataskaitos prezidentui.

Generalinė prokuratūra šią 
savaitę paskelbė nenustačiusi, 
jog VRM Vadovybės apsaugos 
departamento 3-iojo skyriaus 
darbuotojai neteisėtai rinko 
operatyvinę informaciją apie 
kandidatus į prezidentus ar 
kitus valstybės pareigūnus. 
Buvo pažymėta, kad 3-iasis 
skyrius, kurio nuostatus pa
tvirtino tuometinis vidaus 
reikalų ministras Vidmantas

Klaipėdos apskrityje tęsiasi liepos 16 d. prasidėję taikos palaikymo bei humanitarinės pagalbos pratybos „Baltic 
Challenge-98”. Iki liepos 19 d. vyks pratybos sausumoje. Jų metu kariai bus mokomi taikos palaikymo situaci
jose reikalingų įgūdžių: minų vietų nustatymo, ginkluotos palydos, medicininės pagalbos, kontrolės, punktų pa
tikrinimo veiksmų. Liepos 21-24 d. vyks lauko pratybos, kurių metu ginkluotosios pajėgos pagal humanitarinės 
pagalbos scenarijų pritaikys individualaus mokymo etape įgytą taikos palaikymo patirtį.

Nuotr.: „Baltic Challenge-98” atidaryme liepos 16 dieną tarp pratybų vadovų (pradedant antruoju iš kairės) 
JAV ambasadorius Lietuvoje Keith Smith, Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius, krašto apsau
gos ministras Česlovas Stankevičius ir Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Andriškevičius. (Elta)

Valdančioji Seimo koalicija 
pasirengusi deryboms

Vilnius, liepos 17 d. (BNS) 
— Lietuvos krikščionių’ de
mokratų partijos (LKDP) val
dyba ketvirtadienį patvirtino 
savo naująjį atnaujintos koali
cijos sutarties variantą ir 
įteiks jį konservatoriams.

LKDP valdybos vicepirmi
ninkas Vytautas Bogušis sa
kė, jog kitą savaitę greičiau
siai bus „sėdama kartu su 
konservatoriais ir kalbama”.

Birželį krikščionys demok
ratai įteikė pirmąjį kolici- 
jos sutarties variantą, o pra
ėjusį penktadienį konservato
riai krikščionims demokra
tams pateikė savo pasiūly
mus.

V. Bogušio tvirtinimu, prin
cipinių skirtumų tarp koalici
jos bendrininkų pasiūlytų su
tarties variantų nėra, daugiau 
skiriasi tik techninės formu
luotės. Tačiau, teigė jis, valdy
ba atmetė konservatorių pa
siūlymą, jog LKDP atstovų vy
riausybėje pareikšta nuostata 
galiotų ir Seimo nariams.

Anot jo, krikščionys demo
kratai pakeitė ir savo nuo
statą, jog jų pasiūlyti kandida
tai patvirtinami besąlygiškai. 
Kaip sakė V. Bogušis, siūloma 
visus kandidatus tvirtinti tik 
bendru susitarimu.

Žiemelis, viršijo Vadovybės 
apsaugos departamento kom
petenciją.

Spaudos konferencijoje 
penktadienį Centro sąjungos 
vadovas R. Ozolas išreiškė 
didelė nusistebėjimą tuo, „ką 
ir kaip” daro Generalinė pro
kuratūra. „Ji kalba tik apie 
tai, ar skyrius viršijo savo 
įstatus, ar ne, o nekalba apie 
tai, kad pačių įstatų sukū
rimas yra nelegalus veiks
mas”, pažymėjo jis.

Pasak Ozolo, Generalinei 
prokuratūrai tai matyt yra 
„patogus spekuliacijoms bei 
demagogijai” būdas.

Parlamentaras apgailestavo, 
kad iki šiol Lietuvoje nėra pro
kuroro, galinčio atstovąuti 
Lietuvai ir stebėjosi, kad

Koalicijos sutarties atnau
jinimas pradėtas svarstyti 
krikščionių demokratų siūly
mu, kai po prezidento rinkimų 
formuojant atnaujintą vyriau
sybę, švietimo ministru buvo 
paskirtas be LKDP, o konser
vatorių atstovas.

Pagal koalicijos sutarties 
protokolą, krikščionys demo

Lietuvoje per sunku streikuoti ir 
kalėti

Vilnius, liepos 17 d. (Elta) 
— Tarptautinė Helsinkio žmo
gaus teisių federacija atkreipė 
pasaulio bendrijos žvilgsnį į 
Lietuvos įstatymus, ypač su
varžančius laisvų profsąjungų 
veiklą ir konstitucinę teisę 
streikuoti.

Apžvalginiame pareiškime 
apie žmogaus teisių raidą per 
1997 metus, kuriame Lietuvai 
skirti penki puslapiai, taip pat 
rašomą apie ilgai trunkantį 
priešteisminį kalinimą bei iš 
esmės prastas kalėjimų są
lygas.

Kaip nurodoma pareiškime, 
profsąjungų laisvės pažeidi
mus Lietuvoje lemia pasenę 
darbo įstatymai, kurie buvo 
priimti gerokai anksčiau, 
negu Seimas patvirtino Tarp
tautinės darbo organizacijos 
(ILO) konvenciją. Anot leidi
nio autorių, ypač daug pro
blemų Lietuvoje kelia prof
sąjungų registracija, darbda
vių atisakymas eiti į kolekty
vines derybas ir pripažinti 
streikus. Todėl pareiškime tei
giama, kad „susidariusiomis 
sąlygomis daugelį pagrįstų 
bandymų streikuoti teismai 
gali pripažinti neteisėtais”.

Komentuodamas tokį tarp
tautinio leidinio teiginį, Lietu
vos darbininkų sąjungos kon
sultantas Tomas Davulis Eltai 
patvirtino nesusidūręs nė su 
vienu teisėtu streiku. Anot jo, 
pagal 1992 metais priimtą Ko
lektyvinių ginčų įstatymą,,

„generaliniu prokuroru laiko
mas ponas Pėdnyčia neatsi
skaito prezidentui, o ‘plauna 
smegenis’ visuomenei, tikėda
masis, kad galbūt ir preziden
tas nebepareikalaus trumpos 
ir aiškios ataskaitos”.

kratai vadovavo trims — 
Krašto apsaugos, Užsienio bei 
Švietimo ir mokslo reikalų — 
ministerijoms.

Anot krikščionių demokratų, 
paskirdami konservatorių 
švietimo ministru, koalicijos 
bendrininkai pažeidė koalici
jos sutartį. Tačiau konservato
riai tvirtino, kad sumažėjus 
ministrų skaičiui, pasikeitė ir 
koalicijos bendrų atstovavimo 
vyriausybėje proporcijos.

streikų įforminimo procedūros 
yra ilgos ir sudėtingos, labai 
suvaržančios profsąjungas ir 
beveik neįpareigojančios darb
davių. Be to, formaliai Lietu
voje yra .uždrausti respubliki
niai streikai, nes streiką bū
tinai turi organizuoti vietos 
profsąjunga. A. Davulio žinio
mis, tokia . „drakoniška” 
streikų politika dabar galioja 
tik Rusijoje ir Baltarusijoje, 
kurios sėkmingai išsaugojo so
vietinių įstatymų dvasią.

Su panašia kritikos „doze” 
pareiškime vertinama Lietu
vos bausmių bei baudžiamojo 
persekiojimo politika, nors 
šiame skirsnyje užsimenama 
ir apie tokias valdžios iniciaty
vas, kurios „teikia vilčių”. 
1997-ieji vadinami radikalių 
permainų metais visose patai
sos reikalų įstaigose: kaliniai 
pagaliau turi teisę dėvėti sa
vus drabužius ir už savo pini
gus laisvai skambinti į namus 
telefonu. O svarbiausia, kad 
naujosios įkalinimo įstaigų 
taisyklės nebenumato vienos 
iš pačių baisiausių bausmių — 
t.y., kaliniams nebegali būti 
atimta teisė pasimatyti su gi
minaičiais ir draugais.

Tačiau Tarptautinė Helsin
kio žmogaus teisių federacija 
apgailestauja, kad dauguma 
kalinių tebebuvo laikomi di
delėse, 1,000-1,500 vietų pa
taisos įstaigose. 90 proc. įka
lintųjų neturėjo galimybės nei 
dirbti, nei mokytis. Maždaug 
penktadalis kalinių prieš savo 
valią tapo homoseksualais.

Be to, leidinyje atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad tik nuteis
tieji turi teisę susirašinėti: 
tiems, kurie dar nesulaukė 
nuosprendžio, neleidžiama 
siųsti arba gauti laiškų.

Maskva, liepos 17 d. (Inter- 
fax-BNS) — Rusijos Valstybės 
Dūmos vicepirmininkas, gru
pės „Liaudies valdžia” narys 
Sergej Baburin nusiuntė pa
klausimą užsienio reikalų 
ministrui Jevgenij Pirmakov 
ir paprašė paaiškinti Rusijos 
URM nuostatą dėl Lietuvos 
Seimo sprendimų.

Penktadienį išplatintame 
paklausime sakoma, kad Lie
tuvos Seimas priėmė kelis 
dokumentus, „kurie stiprina’ 
Lietuvos visuomenės prie
šiškumą Rusijai”.

S. Baburin pareiškime kal
bama apie Seimo įstatymą dėl 
buvusių KGB darbuotojų veik
los apribojimų, įstatymą dėl 
deportacijos iš Lietuvos į 
SSRS paskelbimo kariniu nu
sikaltimu bei Baudžiamojo ko
dekso papildymų straipsniais 
apie genocidą ir kolaboravimą.

Vicepirmininkas mano, kad 
šie nutarimai „gali sukelti 
naują politinių represijų ban
gą prieš tūkstančius žmonių, 
dirbusių Lietuvos Respublikos 
valdžios institucijose”.

„Didelį nerimą”, pasak S. 
Barburin, kelia ir Lietuvos

„Mažeikių nafta” taps viena 
moderniausių Europoje

Vilnius, liepos 17 d. (Elta)
— Tęsianti derybas su Lietu
vos vyriausybe dėl 33 nyoc: 
trijų Lietuvos naftos įmonių 
akcijų pirkimo JAV firma' 
„Williams International” dar 
kartą patvirtino savo ketini
mus modernizuoti Lietuvos 
naftos pramonę.

Taip pat planuojama šių 
metų pabaigoje pradėti dalinį 
naftos eksportą per Būtingės 
terminalą, penktadienį išpla
tintame bendrovės „Williams 
Lietuva” pareiškime spaudai 
žada generalinis direktorius 
Randy Majors.

„Mes rimtai ketiname pa
versti Mažeikių įmonę stip-

Policijos 
automobiliu 

švyturėliai be 
reikalo nemirgės
Vilnius, liepos 15 d. (Elta)

— Vidaus reikalų ministras 
Stasys Šedbaras nori sudraus
minti įžūliai važinėjančius vi
daus reikalų sistemos parei
gūnus, taip pat pratinti prie 
pavyzdingo eismo taisyklių 
laikymosi Teisės akademijos 
bei Klaipėdos aukštesniosios 
policijos mokyklos studentus 
ir klausytojus.

Kaip pranešė Vidaus rei
kalų ministerijos spaudos tar
nyba, autotransporto naudoji
mo reikalavimų griežtinimu 
siekiama sumažinti dėl parei
gūnų kaltės įvykstančių auto
avarijų skaičių.

Pagal statistiką, vien per 
keturis šių metų mėnesius dėl 
vidaus reikalų sistemos parei
gūnų kaltės įvyko 43 įskaiti
nės avarijos, kurių metu žuvo 
9 ir buvo sužaloti 63 žmonės. 
Tarp žuvusiųjų yra 5, tarp 
sužeistųjų — 27 pareigūnai.

Pastebėta, kad pareigūnai 
ir busimieji vidaus reikalų sis
temos darbuotojai, vairuojan
tys tarnybinius ar asmeninius 
automobilius, dažnai nesilaiko 
nustatyto greičio apribojimo, 
nusižengia kelio ženklų ir len
kimo taisyklių reikalavimams. 
Be to, ne visada teisėtai ir pa
grįstai naudojami specialūs 
garso ir šviesos signalai.

teritorijoje liepos 10-24 dieno
mis vykstantys NATO kari
niai mokymai „Baltic Chal- 
lenge-98”. Paklausimo auto
rius įsitikinęs, kad „nepaisant 
šių mokymo taikos palaikymo 
legendos”, jų metu „tobulina
ma galimybė smogti smūgį 
Rusijos kariuomenės grupuo
tės Karaliaučiaus srityje už
nugariui ir komunikacijoms, 
jungiančioms šią grupuotę su 
Rusija”.

Vicepirmininkas atkreipė 
dėmesį, kad dabar karinis 
tranzitas į Karaliaučiaus sritį 
reguliuojamas laikinuoju su
sitarimu. Todėl, mano jis, di
delė tikimybė, jei „Lietuva 
įstos į NATO, respublikos 
valdžia nutrauks leidimą ga
benti karinius krovinius į kali- 
ningrado (Karaliaučiaus — 
red.) sritį”.

S. Baburin paprašė, kad 
URM vadovas paaiškintų situ
aciją dėl šių problemų ir atsa
kytų, ar tikslingas yra Lietu
vos ministro pirmininko vi
zitas į Rusiją ir dvišalių pre
kybos bei ekonominių sutarčių 
pasirašymas.

riausia eksportuotoja šiame 
regione. Kai bus aišku, kada 
Mažeikiai bus pasiruošę ga
minti produktus didesnėmis 
apimtimis ir jie atitiks naujus 
Europos Sąjungos reikalavi
mus, tada bus galima numaty
ti geriausią laiką naujų pro- 
duktotiekių iš įmonės staty
bai. Tai turi būti daroma labai 
apdairiai, siekiant užtikrinti 
efektyviausią naftos įmonių 
akcininkų investicijų naudoji
mą”, sakė R. Mąjors.

Šiaurės Amerikoje „Wil- 
liams” valdo daugiau kaip 
58,000 kilometrų dujų ir naf
tos vamzdynų. R. Majors tei
gia, kad firma turi technines 
galimybes transportuoti ir 
naftą, ir jos produktus tuo pa
čiu vamzdynu vienu metu. Da
bar svarstomos galimybės, 
kaip geriausiai pritaikyti šią 
technologiją Lietuvoje.

„Williams International” 
siūlo 150 milijonų JAV dolerių 
tiesioginių investicijų į Biržų 
„Naftotiekio”, „Mažeikių naf
tos” bendroves bei Būtingės 
naftos terminalą už jų akcijas 
ir antrątiek reinvesticijų iš sa
vo pelno ir dividendų, bet Lie
tuvos vyriausybės įgalioti de
rybininkai tuo kol kas nėra 
patenkinti.

„Williams International” 
siūlomu investicijų dydis pa
grįstas jų specialistų pateiktu 
trijų minėtų įmonių vertini
mu, kuris sudaro 300 mln. do
lerių. Lietuvos vyriausybę 
konsultuojantys Užsienio spe
cialistai šias tris įmones verti
na 390 mln. dolerių.

Per artimiausias 2 savaites 
bus mėginama susitarti dėl 

abienis pusėms priimtino verti
nimo. Jeigu tai pavyks, per 4 
savaites po to gali būti pasira
šytas galutinis susitarimas.

KALENDORIUS
Liepos 18 d.: Arnoldas, 

Fridrikas, Gaudenis, Milius.
Liepos 19 d.: Aurėja, Vin

centas, Aura, Sakalas. 1867 
m. gimė kompozitorius Česlo
vas Sasnauskas.

Liepos 20 d.: Aurelijus, 
Elijas, Česlovas, Jeronimas, 
Alvydas.
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LAIKAS •
Nelaukiu vakaro — ateis, 
nešaukiu ryto — išbus;

jei laukčiau, šaukčiau, 
diena ar būtų kitokia?

Mirties nelaukiu — ateis;
—jau laukčiau, kviesčiau,

ar būtų kita viltis?

Skubu įminti grūdą dirvon 
ir delsiu ligi aušros;

skubu ar delsiu 
laikas neklausia kodėl.

(Kun. Stasys Yla)

Pietų pertraukos metu mėgs
tu nuvažiuoti prie mūsų Erie 
ežero, stebėti bangas, klausyti 
žuvėdrų klyksmo ir džiaugtis 
gražiuoju Dievo pasauliu. Tą 
trumpą valandėlę užmirštu 
darbo įtampą, kasdieninius 
rūpesčius, ne visada malonias 
tos dienos pareigas, ar liūdną 
žinią apie sunkiai sergantį 
kaimyną... Koks geras' Tvė
rėjas, davęs mums tą nuosta
bią gamtą ir dar nuostabesnį 
savo kūrinį — žmogų, tos 
gamtos valdytoją!

Prieš keletą dienų mano 
ramybę paežerėje sudrumstė 
du jauni vyrai, kurie di
delėmis strėlėmis taikė į ežero 
gelmes ir gaudė žuvis. Pagavę 
išmesdavo ant ežero kranto ir, 
žinoma, kas nors jas greit pa
siimdavo: bus skani vaka
rienė! Bet tie vyrukai, jų pačių 
teigimu man jų paklausus, tai 
darė dėl sporto... Mat tai buvo 
ir jų pietų pertrauka, nuo dar
bo atitrūkimas.

O aš sėdėjau pakrantėje ap
sikrovusi knygomis, popieriais 
ir skaičiau apie kunigą Stasį 
Ylą, besiruošdama šiam pokal
biui. Ir pagalvojau: juk ir jis 
buvo žvejys ir medžiotojas, tik 
ne žuvis ir žvėrelius jis gaudė, 
o su meile savo tinklą mesda
vo ant jaunimo — studentų ir 
moksleivių ateitininkų, ku
pinos „medžiodavo” Dainavos 
kursams. Tą jo nemeluotą 
meilę ir rūpestį pajutę, vaikai 
mielai krisdavo į tą jo tinklą...

Vartydama senus, dabar jau 
istorinius .Ateities” žurnalo 
puslapius, užkliuvau už 1968- 
tųjų (taigi prieš 30 metų!) nu
merio, kuriame kun. Yla svei
kinamas jo 60-ties metų am
žiaus sukakties proga. Tuo 
metu jis buvo Ateitininkų fe
deracijos Dvasios vadas. Tame 
.Ateities” sveikinime rašoma, 
kad kun. Yla buvo ypač susi
domėjęs moksleiviais. „Jis net 
turi teoriją apie juos, ‘Jeigu 
jaunuolis tarp 14-18 metų 
neužsikabina už ateitininkiš- 
ko galvojimo, sekantis šansas 
jam pasirodys tik po 40-ties 
metų amžiaus. Todėl, jeigu 
norima turėti studentų, reikia 
juos gaminti moksleiviuose”.

Šįmet, minint 90 m. nuo 
kun. Ylos gimimo ir 15 m. nuo 
jo mirties sukaktį, tuos jo 
žodžius derėtų paimti į širdį ir 
tėvams, ir globėjams, ir mums 
visiems, kuriems rūpi, kad 
augtų dori, susipratę, tikintys 
lietuviški jauni žmonės, geri 
mūsų organizacijos nariai.

Kun. Ylos įsteigti, pravesti 
ir puoselėti ateitininkiškos 
mokyklos kursai Dainavoje 
tebevyksta. Juos perėjo mūsų 
vaikai, o kai kurių ir vai
kaičiai, jų įtakoje tapę veiklūs 
ir sąmoningi mūsų organizaci
jos nariai. Ir jūs, mielas jau
nime, iškilmingai pasižadėję 
sekti Kristų, į tuos kursus

važiuosite, tos ateitininkiškos 
dvasios semsitės, o vėliau per- 
duosit ją kitiems, jaunesniems 
už jus. Tai, 'ką prisiekėte 
bučiuodami vėliavą, yra tik 
kelio pradžia. Tas kelias — 
tolimas ir vingiuotas, ir juo 
keliaujam mes visi ištisą savo 
gyvenimą. Lengva iš jo iš
klysti, nes tiek šunkelių, tiek 
vilionių pašalėse, kviečiančių 
sustoti, nebeiti toliau, nes ir 
čia smagu — tik džiaukimės ir 
linksminkimės, arba išvis pa
keisti kryptį ir eiti kur leng
viau, mažiau uolų ir kliūčių, 
mažiau progos užsigauti, su
sižeisti... Gi skausmo, sun
kumų mes visi taip bijom ir 
vengiame, lyg be jų gyvenimas 
žemėje išvis būtų įmanomas...

Man rodos, kad tie kel
rodžiai, kurie visiems mums 
šviečia, kurie padeda savo pa
vyzdžiui kovoti su gyvenimo 
kely sutinkamais smakais ir 
patraukliu apdaru apsidengu
siais viliotojais, ir yra kun. 
Yla ir daug kitų, buvusių ir 
esamų, ateitininkų vadų ir 
nuoširdžių narių, kurie tą ke
lionę vienas kitam palengvina, 
padeda pagundas nugalėti ir 
pasitaikiusias uolas perkopti. 
Ir jų nuostabi šviesa šildo ir 
apšviečia audroms užėjus; ir 
jų pavyzdys padeda tas au
dras nugalėti.

Neseniai skaičiau tokią isto
riją: nuskendo laivas ir ilgoje 
gelbėjimosi valtyje būrys žmo
nių laukė pagalbos. Staiga vie
nam valties gale atsirado 
skylė ir pradėjo sunktis van
duo. Žmogus, sėdintis kitam 
valties gale ir sako: ačiū Die
vui, kad anam, o ne mūsų gale 
prakiuro valtis, o tai ir mes 
nuskęstume!

Kaip dažnai mes užmirštam 
kad visi esame tam pačiam 
laive, kad esam broliai — 
sesės, kad turim viens kitam 
padėti siekiant idealų, kad ne
same kiekvienas atskira sa
la...

Dr. Jonas Grinius vienoje 
savo paskaitoje kalbėjo: „Gy
venti prasmingai reiškia atlik
ti sąmoningai tam tikrus už
davinius bei pareigas sau, 
savo tautai, savo visuomenei 
ir Dievui”. Tas prasmingas gy
venimas dr. Griniui, kun. Ylai 
ir kitiems mūsų ateitininkijos 
vadams nebuvo nei prabanga, 
nei materialinės gėrybės, o 
visų pirma dvasinės vertybės. 
Dr. Griniui tai buvo tiesa, 
grožis, gėris, kurių jis visada 
ieškojo. Jis skatino jaunimą 
neužkasti savo talentų, Dievo 
duotų dovanų. Jo kelrodis iki 
pat gyvenimo pabaigos buvo 
Kristaus žodžiai: .„Tebūna ne 
maną, o Tavo valia...” (Lk. 
22,42) Ir jis, ir kun. Yla paliko 
mums ypatingo pareigingumo, 
principingumo ir meilės dar
bui pavyzdį. O to viso šiandien 
mums dažnai trūksta. Rūpi
namės tik savo valtelės galu, 
kai kitame gale gal jau sun
kiasi vanduo... Reikia meilės, 
broliškume ir vienybės dva
sios, kuri mus jungs bendram 
tikslui, nes, anot kito vado, 
Juozo Girniaus, „Meilė nieko 
neišskiria, išskyrus neapy
kantą...”

Ateitininkiškų idealų siekti, 
tai viso gyvenimo pareiga visų 
— nuo jaunučių iki vyriausių 
sendraugių. Nė vienas netu
rim teisės sakyti: aš jau savo 
atlikau, man gana, dabar kitų 
eilė, aš jau tiek daug pada-

Sendraugių vėliavos šventinimas Dievo Motinos .šventovėje, Clevelande. Iš k.: vėliavos kūma Dalia Staniškienė, 
Liutauras Milevičius ir klebonas kun. Gediminas Kijauskas, S.J. Nuotr. Vytauto Pliodžįnsko

riau... Savu būdu, kiek jėgos 
leidžia privalome padėti, pa
tarti, vesti jaunimą — darbu 
ir pavyzdžiu, kovoti su blogiu 
savo aplinkoje ir įtaigoti kitus 
tai daryti, nors, anot to paties 
kun. Ylos žodžių 1981 metų 
.Ateityje” „stebuklingos laz
delės viską išspręsti niekas 
neturi...’! Jis nuolat skatino 
kitus „tas problemas bent pa
judinti, realybę pajusti ir atsa
komybę pažadinti...”

Savo straipsnyje „Kas yra 
ateitininkas?” Antanas Macei
na taip rašė: „Savo kilme ir 
savo esme ateitininkai yra 
kovotojai už Dievą... Tai žmo
nės, kurie aiškiai ir ryžtingai 
stovi Kristaus pusėje ir eina į 
visas gyvenimo sritis, josna 
nešdami Jo dvasią...” Toliau 
jis rašo: „Savo mokslu ir 
menu, savo darbu ir gyveni
mu, savo žodžiu ir raštu jis 
skelbia bei rodo Dievą visiems 
ir visur. Tai yra pirmoji afeiti- 
ninkiškoji žymė, kurią nešioja 
visi ateitininkai: ir mokslei
viai, ir studentai, ir sendrau
giai”. Toliau Maceina skatina 
visus ateitininkus kovoti su 
šių laikų didele blogybe — 
visišku Dievu nesidomėjimu: 
„Nesidomėjimas Dievu ir Baž
nyčia yra dvasinė tamsa, 
kurią praplėšti gali ne stiprus 
žodžio garsas, bet tiktai galin
ga pavyzdžio , šviesa”. Pa
vyzdžio šviesa... Ir vėl grįžtam 
prie tų galingų pavyzdžių, as
menybių, tų ateitininkų vadų, 
kurie švietė, šviečia ir švies.

1958 metais Studentų ateiti
ninkų sąjungos išleistame lei
dinėlyje „Krikščioniškoji mei
lė” yra šie žodžiai:

„Jei ateitininkas yra tuo, ką 
sako jo šūkis, jis yra apaš
talas.

Kokia prasme pasaulietis 
yra apaštalas?

Pasauliečio apaštalavimas 
tai meilės apaštalavimas.

Apaštalauja rodydamas pa; 
šauliui Kristų — ‘kitą Kristų’.

O tas 'kitas Kristus’ esame 
tu ir aš.

Mes nesam pamokslininkai.
Mes neteikiam sakramentų.
Kitiems Kristų apreiškiam 

tuo, kuo esame patys,
savo darbais įrodydami, kad 

Jis mumyse tikrai gyvena
savo meile kiekvienam žmo

gui.
Mūsų gyvenimas — sakra

mentinis gyvenimas.
Negalim nuodėmių išrišti, 

bet galim jas atleisti.
Negalim savo rankoęnis Os

tijos iškelt,
bet galim kelt ją savo šir

dimis —
galim būti gyvomis mon

strancijomis......
Mes turim iškelt Kristų savo 

gyvenimu,
parodyt Jo meile, gailestin

gumą,
parodyt Jo grožį ir žavumą, 
parodyt Jo paties duota

mums priemone — patys savi
mi. Tai yra pasauliečio, ateiti

ninko apaštalavimas.”
Panašias mintis randame 

prof. Stasio Šalkauskio .Atei
tininkų idealogijoj”. Jos ypač 
įsidėmėtinos jaunimui:

„Taigi, tegul mūsų jaunieji 
interesai padeda mums pažin
ti aukštuosius gyveninio idea
lus ir palaiko mumyse pa
siryžimą jiems realiai tarnau
ti. To mes ir galime pasiekti 
pastoviai domėdamiesi dva
sinėmis vertybėmis ir dėdami 
tuos interesus į savo pa
siryžimų pagrindą. Žinomas 
juk yra dalykas, kad prisi
rišimas prie dvasinės vertybės 
yra stipriausias svarstis mūsų 
valiai. Tad rūpinkimės, kad 
šis prisirišimas būtų pastovus 
ir tvirtas. Tegul žydi kilnūs 
jaunatvės interesai ir iš jų 
išauga tvirti mūsų sielos nusi
teikimai!” (psl. 291)

Prisimenu vieną plakatą, 
kalbėjusį jauniausios dukros 
kambaryje: spalvingas aguonų 
laukas, o virš jo žodžiai: 
„ŽYDĖK, KUR ESI PASĖ
TAS”. Visi mes esame kvie
čiami žydėti savo aplinkoje: ir 
tie jaunieji — dar tik gležni 
pumpurėliai, ir jau prasisklei
dęs spindintis žiedas — jauni
mas, ir vyresnieji, kurių žiedai 
jau artinasi į vakarą... Linkiu 
kad tie ateitininkiški žiedai 
šviestų ir čia, kur esame Ap
vaizdos „pasodinti”, ir bro- 
liams-sesėms atgimusioje Tė- 

'vynėje.
Šiandien — nuostabi Sekmi

nių šventė. Pradėjau kun. 
Ylos eilėraščiu, kuriame jis 
sako: „Skubu įminti grūdą dir
von...” Užbaigti noriu Po
piežiaus Jono Pauliaus II mal
da ŠVENTOSIOS DVASIOS 
METAMS:

„Dvasia Kūrėja, slaptingai 
statanti Karalystę,

savo šventųjų galybe vesk — 
Bažnyčią

PATIKSLINIMAS

„Iš Ateitininkų gyvenimo” 
š,m, liepos 4 d. laidoj išspaus
dintame Romualdo Kriau
čiūno straipsnyje „Nepa
varkime vieni kitus tvirtinda
mi” pasitaikė kelios klaidos, 
kurias čia patiksliname.

Išspausdinto rašinio pirmo
sios skilties paskutiniame pa
ragrafe išspausdinta: „Gal 
vertėtų pasauliečių organiza
cijai išsirinkti ne pasaulietį...” 
Turėjo būti: „Gal ir ne
vertėtų pasauliečių organi
zacijai išsirinkti ne pasau
lietį...”

Antrosios skilties pradžioje 
(tekstą laužant iškritus dviem 
eilutėms) gavosi neaiškumas. 
Antroji skiltis turėjo prasidėti 
taip: „AF įstatų AF valdy
bos skyriuje randame, kad 
AF' valdyba tvirtina sąjun
gų bei vietovių valdybas 
(3.1.6)".

Autorių nuoširdžiai atsipra
šome.

JAV............................
Metams

................................. $95.00
1/2 metų 

$55.00
3 mėn. 
$35.00

Kanadoje ir kitur... .................. (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Kanadoje................. ... (Kanados dol.) $160.00 $86.00 $58.00
Tik šeštadienio laida:
JAV............................. ............................$55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur........ ............... (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Kanadoje....................... (Kanados dol.) $86.00 $65.00 $50.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)..................... ......................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida .. ............................$55.00
Užsakant į užsienį oro paštu.......$500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida .. ......................... $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracįja dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30; šeštadieniais nedirba.
* Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti.
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

drąsiai peržengti naujo
tūkstantmečio slenkstį

ir nunešti ateities kartoms
Išgelbėjančio žodžio šviesą.

Paguodos Dvasia, patikimas 
džiaugsmo ir ramybės šaltini, 

įkvėpk solidarumo su vargs
tančiaisiais, 

suteik ligoniams reikalingų 
Jėgų,

išliek pasitikėjimo ir vilties 
patinantiems išbandymus,

pažadink visose širdyse •
ryžtą kurti geresnę

ateitį”. 
Garbė Kristui!

Dalia Staniškienė

(Mintys, skaitytos 1998 m. 
gegužės 31 d. Clevelando atei
tininkų šeimos šventėje).

DAINAVOS STOVYKLOS 
METINĖ ŠVENTĖ

Dainavos jaunimo stovyklos 
metinė šventė vyks sekmadie
nį, rugpjūčio 2 d. Šv. Mišios 
bus aukojamos 11:30 vai. r. Po 
Mišių bus pietūs, laimėjimai 
ir žaidimai. Metinis Dainavos 
narių susirinkimas vyks 2 vai. 
p.p. Kviečiame visus dalyvauti 
— pasidžiaugti žavia Daina
vos gamta ir paremti jaunimo 
stovyklą.

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė.. Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 

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

DR. RAMUNĖMACUAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS ŽLIČBA ''
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų te*. 847-381-3772 
6745 West 63rd Street

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
KitomisdĮenomis-susitanjs

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KISIEUUS
‘INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos

• 15300 VVestAve.
Ortand Park 

708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKŠA

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807
Kab. 773-582-0221
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlem, Bridgevtew, IL 60455

Tel. 708-594-0400
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie Avė.

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Seštd. pagal susitarimą

Kabineto tel. 773-776-2880
Namų tel. 708-448-5545

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

7915 W. 171 St.
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871
Valandos pągal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida

4007 W. 59 St., Chicago, IL
Tel. 773-735-5556

4707 S. Gllbert, La Grange, IL
Tel. 708-352-4487

DR. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Highland Avė., Ste. 201 
(skersai gatvės nuo Good Samaritan ligoninės) 

Dovvners Grove, IL 60515
Tel. 630-960-3113

Valandos susitarus

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas 

FAMILY MEDICAL CLINIC
15505-127 St., Lemont, IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital

Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel- 708-257-2^65..... . ...

DR.'ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
Tel. 815-723-1854

7600 W College Dr.
Palos Heights, IL 60453

Tel. 708-361-0010

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

7722£. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300 .

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-735-4477

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 773-436-7700

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
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PASIRINKTI „GERESNĘ DALĮ”
Šio sekmadienio skaiti

niuose yra pratęsiamas Jė
zaus mokymas, einantis su 
juo į Jeruzalę: ką daryti, jei 
norime laimėti amžinąjį gyve
nimą. Girdėjome, kaip Jėzus 
įspėjo tuos, kurie lengva
būdiškai pamanė, kad sekti 
Jėzų nebus sunku, nes, taip 
įdomu jo klausyti. Jėzus pri
minė, kad reikia priimti ir su 
krikščionio pašaukimu mylėti 
artimą bei ateinantį kryžių. 
Praėjusį sekmadienį girdė
jome, kad artimas yra kiek
vienas žmogus, kuriam ga
lime padėti — ne tik giminės, 
kaimynai, tautiečiai ar ben
dradarbiai. Artimą reikia my
lėti kaip save patį.

Šį sekmadienį pasakojime 
apie Mariją ir Mortą (Luko 
10:38-42) gauname pamoky
mą, kaip mylėti Dievą. Neuž
tenka tik dirbti kitų labui. 
Būtina ir sėdėti prie Jėzaus 
kojų, klausytis jo vedimo bei 
mokymo, kad nenuklystume 
nuo jo mokymo esmės — mei
lės. Norint teisingai šio skaiti
nio pamokymą suprasti, rei
kia prisiminti, kad praėju
sius kelis sekmadienius gir
dime tęsinį Luko evangelijos 
skaitymo, prasidėjusį su Jė
zaus ryžtingu pasukimu į Je
ruzalę. Nors šį sekmadienį 
girdime, kaip Jėzus pagyrė 
Mortos seserį Mariją, kad, 
sėdėdama prie Jėzaus kojų, ji 
„išsirinko geriausiąją dalį”, 
kitų Jėzaus mokymų pakeliui 
į Jeruzalę kontekste negalime 
sakyti, kad, anot Jėzaus, mąs
tymas maldoje visuomet yra 
geriausias pasirinkimas.

Juk ką tik prieš šį palygi
nimą girdėjome pamokymą 
apie Gerąjį Samarietį, ku
riame esamę įpareigojami 
konkrečiai rūpintis artimu. 
Senajame Testamente Išmin
ties mokytojas Koheletas, ar
ba Eklesiastas, geriausiai su
sumuoja tarp visų šių pamo
kymų: „Viskam kam yra savo 
metas ir valanda kiekvienam 
reikalui po dangumi” (Koh 
3:1). Klysime, jei, sutikę pa
galbos reikalingą žmogų, jam 
nepadėsime, nes buvome nu
matę maldos laiką. Bet, anot 
Jėzaus sekmadienio skaiti
nyje, taip pat klysime, jei 
neskirsime laiko ramiam pa
sisėdėjimui prie Jėzaus kojų, 
klausantis, ką jis mums pa
sakys Šv. Rašte, leidžiantis 
savo širdžiai į jį prabilti.

Pirmame skaitinyje (Pr 
18:1-10) girdime, kaip Vieš; 
pats atėjo pas Abraomą kaip 
tik tokio ramaus „sėdėjimo 
prie Viešpaties” metu. Abrao
mas vidudienio kaitroje ra
miai , sėdėjo savo palapinės 
angoje, kurią buvo pasistatęs 
prie Mamrės „giraitės”. Ar

timųjų Rytų dykumos kli
mate „giraitė”, kaip šiame 
vertime pavadintas Mamrės 
oazės ąžuolynėlis, reiškia vie
nintelį vandens šaltinį vienos 
ar kelių dienų kelionėje ir 
todėl šio krašto vaišingumo 
pakeleiviui tradicijos ne
leidžia nepavaišinti pakelei
vio; reikalauja, kad jam būtų 
leidžiama ir pailsėti. Ir štai 
pakėlęs akis Abraomas pa
mato čia pat stovinčius tris 
vyrus.

Su šiais pakeleiviais Abrao
mas pasielgė net geriau, negu 
reikalavo dykumos vaišingu
mo tradicijos. Maldos žmogus 
Abraomas juose atpažino pas jį 
atėjusį Dievą ir todėl Juos 
išvydęs, išbėgo jiems priešais 
iš palapinės angos, parpuolė 
ant žemės” ir maldavo, kad 
priimtų jo vaišingumą: „Vieš
patie, jei esu radęs tavo malo
nę, neaplenk savo tarno! Pa
duos jums vandens. Nusi
plaukite kojas ir po medžiu 
patogiai įsitaisykite. O aš at
nešiu užkąsti ir, kiek pasis
tiprinę, galėsite keliauti to
liau”.

Jie priėmė jo kvietimą. Tad 
Abraomas, nubėgęs į palapi
nę, sukėlė visus namiškius iš
kepti svečiams duonos, papjo
vus veršiuką iškepti ir pas
kui „pats patarnavo jiems po 
medžiu, kai jie valgė”. Nors 
Abraomas jų atėjimo metu sė
dėjo prie palapinės ir ilsėjosi 
— vidudienis juk yra pats 
poilsio metas karštame kli
mate — pamatęs pas jį atė
jusius per dykumą keliaujan
čius žmones, nors ir nepažįs
tamus, priėmė kaip savo ar
timą, negailėdamas nei darbo, 
nei turto, nei vaišingumo dė
lei paaukotos ramybės.

Abraomas suprato, kad kar
tais Viešpats apsireiškia ty
loje, ramiame vėjelyje, kaip ir 
Elijas Viešpatį patyrė, bet vi
suomet Viešpats apsireiškia 
atėjusiame žmoguje. Nors vi
dudienio kaitroje priimti sve
čius ir dar jiems kepti maistą 
buvo didelis vargas, bet sve
čiams pavaišinti Abraomas 
nebijojo vargo, nes matė juose 
Dievą, ir Dievas jo neapvylė. 
Kalbėdamas per atsisveiki
nančius svečius, Dievas Ab
raomui pažadėjo, kad už me
tų jau turės sūnelį, nors ir jis 
ir jo žmona Sara jau buvo la
bai seni. Kadangi Abraomas 
tikrai Dievą mylėjo ir juo ti
kėjo, Dievas pateisino jo viltį.

Tarnaudamas Dievui jam 
pavestoje misijoje, jokio vargo 
nepagaili ir šv. Paulius, kaip 
girdime jo laiške tikintie
siems (kol 1:24-28). Su džiaugs
mu jis priima vargus ir 
kentėjimus, kurie jam ateina, 
skelbiant išganymą per nuk-

Alkos direktoriato posėdžio, š.m. birželio 28 d. vykusio Putname, dalyviai. Iš k.: Antanas Girnius, dr. Vytautas 
Vygantas, dr. Jurgis Gimbutas, Juzas Rygelis, Aldona Rygelienė, dr. Alfonsas Stankaitis, Regina Taunienė, 
kun. Rapolas Krasauskas, dr. Stasė Škėrienė, Stasys Rudys, Beatričė Vasaris, sės. Margarita Bareikaitė, dr. 
Juozas Kriaučiūnas ir Olga Stankaitienė.

JAV LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Katalikų mokslo 

akademijos narių, gyvenančių 
Amerikoje, suvažiavimas š. m. 
birželio 28 d. vyko Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselių 
vienuolyno Raudondvario sa
lėje, Putname. Iš sąrašuose 
esančių arti 120 narių, suva
žiavime dalyvavo tik Putna
me ir apylinkėse gyvenantieji 
bei vienas-kitas atvykusių iš 
Dalias /Texas/, Bostono, Hart
fordo, Worcesterio, Norwoodo 
— viso 13 narių (kiti 10 narių 
atsiuntė įgaliojimus) ir 4 sve
čiai.

Akademijos vyriausioji val
dyba jau Vilniuje nuo 1990 m. 
/anksčiau buvo Romoje/. JAV 
gyvenantieji nariai anksčiau 
buvo sukūrę židinius. Putna- 
mo-Bostono ir New Yorko 
židiniams priklausą nariai, 
per išrinktus asmenis, akade
miją inkorporavo Connecticutt 
valstijoje. Inkorporacija JAV 
gyvenantiems akademios au
kotojams ir akademijai su
teikė teisę iš bet kur gautas 
aukas ir finansines sumas 
būti atleistiems nuo federali- 
nių mokesčių. Ta mokesčių at-
ryžiuotąjį Kristų: „tą paslap
tį, kuri buvo paslėpta am
žiams ir kartoms, o dabar ap
reikšta Dievo šventiesiems”, 
t.y. tiems, kurie Krikštu yra 
Dievui pašvęsti, būtent 
mums. Išganymo paslaptis: 
kad su Kristumi keliaujant į 
Jeruzalę nereikia baidytis 
savo kryžiaus, kuris ateis, 
rodant vaišingumą, jei neuž
miršime dažnai prie Kristaus 
kojų pasėdėti ir pasiilsėti — 
pasirinkti tą „geresnę dalį”, 
kad ištesėtume gyvenimo ke
lionėje.

Aldona Zailskaitė

leidimo teise naudojasi ir 
akademijos autonominiai pa
daliniai: Alka — Amerikos 
Lietuvių kultūros archyvas ir 
„Krikščionis gyvenime” pada
linys, abu Putname. Atsiskai
tymams ir apyskaitoms tvar
kyti, tiek su asmenimis, tiek 
su akademijos valdyba ir val
džios institucijomis buvo iš
rinkta Finansų valdyba, kuri 
laikas nuo laiko akademijos 
narių perrenkama. Suvažiavi
mas ir vyko: išklausyti valdy
bos /finansinę/ veiklą, išrinkti 
naują valdybą ir aptarti atei
ties planus.

Suvažiavimo darbotvarkę 
pradėjo valdybos pirmininkas 
dr. Vytautas Vygantas. Pra
džios maldą sukalbėjo kun. Ra
polas Krasauskas. Susikaupi
mu prisimintini mirę akademi
jos /Amerikoje/ nariai, ypač 
kun. Valdemaras Cukuras, bu
vęs akademijos dvasios vadas. 
Praėjusio suvažiavimo proto
kolą perskaitė sekr. Juozas 
Rygelis; protokolas priimtas. .

Valdybos veiklos pranešimą 
atliko pirm. V. Vygantas. Jis 
teigė, kad valdybos veikla buvo 
pakahkama, bet su vyriausia 
akademijos valdyba ryšiai tu
rėtų būti daug gyvesni. Daug 
JAV gyvenančių nesumoka 
metinio nario mokesčio. Narių 
skaičius mažėja, daugiausia 
dėl iškeliavimo amžinybėn ir 
senatvinio nepajėgumo, tačiau 
dar yra narių ir akademijos 
rėmėjų aukomis akademijos 
darbus remiančių, taip pat ir 
akademijos padalinių, ypač Al
kos išlaikymą, remiančių. Dr. 
Almino akademijai padovano
tas ūkis Minnesotos valstijoje 
vis dar teikia arti 10,000 dol. 
įplaukų kasmet. Visos paja

mos, išskyrus akademijos pa
dalinių pajamas, persiunčia
mos vyriausiai valdybai į Vil
nių. Ūkio administravimas ke
lia keblumų, tai ūkį gal vertėtų 
parduoti, bet tai palikta spręsti 
vyriausiai valdybai.

Akademijos padalinių veik
los pranešimai atlikti jų vado
vybių. Alkos — Amerikos Lie
tuvių kultūros archyvo direk
toriato pirm. dr. Juozas Kriau
čiūnas pateikė pranešimą apie 
Alką. Jo čia nekartosiu — jis 
pateiktas alkos direktoriato 
posėdžio aprašyme. „Krikščio
nis gyvenime” padalinio prane
šimą atliko kun. Ropolas Kra
sauskas. Padalinio veikla sus
tojusi — nėra kas rūpinasi re
liginių knygų leidimu, nėra 
paruoštų leidimui knygų, nėra 
ir kapitalo išleidimui, taip pat 
sumažėjo ir reikalas jas JAV 
leisti, nes jau daug religinės 
literatūros išleidžiama Lietu
voje.

Valdybos iždininkas kun. R. 
Krasauskas pranešė, kad ižde 
gautos pajamos persiunčiamos 
vyriausiai valdybai Vilniuje, o 
akademijos padalinių pajamas 
tvarko padalinių iždininkai, 
pateikdami akademijos finan
sinės valdybos iždininkui 
apyskaitas. Kontrolės komisi
jos pranešime pirm. Regina 
Taunienė teigė, kad iždas 
tvarkomas pakankamai gerai, 
atskaitomybė paremta doku
mentais.

Į naujai išrinktą finansinę 
valdybą /JAV/ įeina 5 asmenys 
/anksčiau buvo 7/, jie yra: dr. 
Vytautas Vygantas — pirm., 
Juozas Rygelis — sekr., kun. 
Rapolas Krasauskas — ižd., 
ir Antanas Girnius bei dr. 
Juozas Kriaučiūnas — nariai. 

‘Kontrolės komisiją sudaro: 
sės. Margarita Bareikaitė, dr. 
Česlovas Masaitis įr Regina 
Taunienė.

Juozas Kriaučiūnas

Danutė Bindokienė

Mokslas ir religija 
jau nebesikerta...

Mokslas ir religija ne visuo
met labai taikiai sugyveno, o 
neretai įsižiebdavo net labai 
ryškios priešiškumo žiežirbos. 
Skeptiškai Dievo, ir apskritai 
religijos, klausimu nusiteikę 
mokslininkai tvirtina, kad 
mokslui Religija nereikalinga, 
bet įžvalgesnį teologai mano, 
kad religijai būtinas mokslas.

Tarp mokslo ir religijos pa
grindinis skirtumas yra tai, 
kad religija remiasi tikėjimu, 
o mokslas — nuolatiniu abejo
jimu. Tačiau ir mokslininkai, 
ir teologai ieško pažinimo: 
kaip suprasti visatos ir gy
vybės pagrindus, pačią giliau
sią visko, kas yra, egzisenciją.

Š.m. liepos 20 d. „News- 
week” žurnale yra išsamus 
straipsnis, pavadintas „Scien
ce finds God” (Mokslas atran
da Dievą), kuriame ryškėja 
nauja mokslininkų pažiūra: 
moksliniai tyrinėjimai kaip 
tik padeda suvokti, kad virš 
gamtos ir fizikos dėsnių turi 
būti dar kažkas... Atrodo lo
giška, ir daug, ypač ateisti
nių pažiūrų,' mokslininkų 
mėgsta tvirtinti, kad, juo dau
giau mokslas atveria giliau
sias visatos paslaptis, tuo sti
priau pabrėžiamas Dievo ne
buvimas. Vis tik vyksta at
virkščiai: pastaruoju metu 
daugiau ir daugiau žymių 
mokslininkų pradeda kalbėti, 
kad visata neatsirado ir neeg
zistuoja „iš nieko” — turi būti 
Išmintis, kuri buvo ir yra įsi
jungusi į kūrimo procesą. 
Kosmosas yra taip sukurtas, 
kad jame išsivystytų gyvybė ir 
sąmoningumas. Viskas, kas 
yra, veikia pagal tam tikrus 
dėsnius, kurie negali būti pa
keičiami. Jeigu jie bent dalele 
pakistų, atomai nesilaikytų 
vienas prie kito, žvaigždės 
nešviestų ir gyvybė niekuo
met nebūtų gavusi pradžios. 
Taip teigia Cambridge univer
siteto fizikas John Polkin- 
ghorne: „Tai leidžia suprasti, 
kad visata tik šiaip sau neat
sirado, kad jos atsiradimo 
reikšmė yra kur kas gilesnė”.

Ne visi mokslininkai yra 
linkę su tuo sutikti. Kaip pa
sakęs astronomas (ateistiškų 
pažiūrų) Carl Sagan: kadangi 
visatos atsiradimą jau galima 
tiksliai išaiškinti fizikos dės
niais, Jokio Kūrėjo nereikia 
ieškoti”, vadinasi žmogus yra 
priverstas tikėti, kad Dievo 
nėra. Čia ir prisimena pir
mųjų sovietų skrydžių į erd
ves kosmonautų postringavi
mai, kad jie pakilo labai 
aukštai, bet nerado jokio dan
gaus ir jokio Dievo...

Didžioji mokslininkų dalis

vis dar vengia viešai pasakyti, 
kad religija ir mokslas tarpu
savyje nesikerta, o kaip tik 
vienas kitą papildo. Istorijos 
būvyje šios dvi aukščiausios 
pažinimo sritys įvairiai santy
kiavo: kartais egzistuodamos 
be konfliktų, kartais paneig- 
damos viena kitą. Prieš krikš
čionybės pradžią antikiniai 
graikų, romėnų, kinų ir kitų 
senųjų civilizacijų mokslinin
kai su religija ginčų nevedė, 
nors daugeliu atvejų aukš
tesniąja galia rėmė ir aiškino 
mokslo atradimus. Pirmai
siais amžiais po Kristaus eg
zistavo tam tikra mokslo ir re
ligijos sintezė, tik viduram
žiais prasidėjo konfliktai, gal
būt su Koperniku, kuris 1543 
m. išleido savo „De Revolutio- 
nibus” ir sugriovė žmonijos 
įsitikinimą, kad Žemė, o tuo 
pačiu ir žmogus, yra visatos 
centras. Besisukdama aplink 
Saulę, tampa tik vienu mažu 
sraigteliu visatos mašinoje. 
Šią Koperniko teoriją dar
išplėtęs ir papildęs, astrono
mas Galileo 1633 m. buvo pa
trauktas į Inkvizicijos teismą 
ir pasmerktas kaip eretikas. 
Tik 1992 m. popiežius Jonas 
Paulius II Katalikų Bažnyčios 
vardu atsiprašė už Galileo 
pasmerkimą, o 1996 m. jis 
taip pat pripažino evoliucijos 
eigą, kaip Dievo planų dalį.

Tai buvo labai reikšmingas 
žingsnis, nes kiek daugiau 
kaip šimtmečiu anksčiau Dar- 
wino teorijos evoliucijos klau
simais, tvirtinančios, kad 
žmogus nėra sukurtas die
viškąja valia, o natūraliai 
išsivystęs iš beždžionių, 
iššaukė daug kontroversijų ir 
pasmerkimo ne vien iš kata
likų, bet ir kitų bažnytinių 
bendruomenių. Įdomu, kad ir 
garsusis mokslininkas Albert 
Einstein sakęs: „Mokslas be 
religijos yra luošas. Religija 
be mokslo yra akla”. Tik nai
vuolis gali norėti, kad mok
slas be jokių abejonių įrodytų 
Dievo buvimą. Tikintiesiems 
mokslas tik suteikia įžvalgu
mo, koks Dievas yra. Kaip yra 
pasakęs Georgetown universi
teto Study of Science and Re- 
ligion centro įkūrėjas teologas 
John Haught: „Dievas yra 
kaip mylintis tėvas, kuris 
leidžia savo vaikams laisvai 
vystytis be nuolatinio įsiki
šimo”, tad ir Darvvino evoliu
cijos teorijos, iš to taško 
žiūrint, nėra nutolusios nuo 
tiesos. Per pažinimą, per 
mokslą protingas žmogus gali 
pažinti ir visatos Kūrėją — 
Dievą.

MEILUTA
Romano ištrauka

VYTAUTAS VOLERTAS
Nr.12 ‘ Tęsinys

Tačiau muzika nutilo be gražios pabaigos. Kai jie 
pasiekė upelį, kurio antrame krante raizguliais pynėsi 
jau Baltarusijos krūmai, sunkvežimis beveik piestu 
šoko ir sustojo. Net pliaukštelėjo, kai trūko vyrų sva
jonės apie bakterijas.

- Čia koks perkūnas!? — vairuotojas kumščiais 
baudėjau stovinčios mašinos vairą. — Ir sugalvok taip 
visą reikalą apteršti!

Supo tyli naktis, švietė mėnulio pilnatis, perkūnas 
nesitrankė, o tasai apterštas reikalas buvo ne kas 
kita, kaip nugriautas tiltas per upelį. Išlipo visi trys 
apžiūrinėjo — taip, nedidelis tiltelis nuimtas, mė
nesienoje iš vandens juoduoja poliai, kitoje pusėje sty
ro sukrautos medinės ir geležinės liekanos. Upelyje 
vandens mažai, vyrui kulnelius vos pasiektų, bet kaip 
pervažiuosi? Upelis klonyje, o prie jo veda tikra ašarų 
pakrantė. Statu kaip nuo stogo.

— Tai bent sugalvojo žalčiai! — dejavo vairuotojas. 
— Smirdžių pasieniečių darbas. Matai, kontrabandą 
užkirs... Neužkirs! Kaip ėjo, taip ir eis. Žmonės turi 
gyventi, o be sukčiavimo šiais laikais niekas neišsi
verčia. Maišalynės metas.

— Sakai, neužkirs? — abejojo Meiluta. — Mums

jau užkirto. Stovime ir atsiprašant...
— Pasius, bet neužkirs! — vairuotojas trypčiojo 

ant upelio kranto. — Tokia šuns čiurkšlė nesulaikys. 
Pasitraukite šonan! Toliau, toliau, kad kampu neuž- 
kliudyčiau. — Jis vėl atsisėdo prie vairo, pasistūmė 
keliu kiek atgalios ir įsmeigė sunkvežimį pašalio 
krūmuose. — Aš liksiu saugoti, kad prekių neiš
nešiotų. O jūs eikite ir ieškokite pravažiavimui vietos. 
Su nuolaidžiais krantais ir nepelkėtosd-Turi būti kur 
nors. Juk čia ne Nemunas, o tik griovelis. Eikite, eiki
te! Negalime žioplinėti, kol rytas išauš. Jau ir mė
nesiena mums nepadeda.

Abu draugužiai išėjo. Vairuotojas neturėjo jiems 
įsakinėti, bet kai prispaudžia uodegas, viršininkystė 
išverčia kailį. Nulindę krūmais, rankas prie kaktos 
prispaudę, kad apsaugotų akis. Bet kaip jas galėjo 
naktį apsaugoti? Kai jau tiek nusibrovė, kad vairuoto
jas negalėjo jų girdėti, Tutkus sušnibždėjo:

— Čia mes gausime galą. Kaip svetimoje vietoje ir 
patamsy gali surasti brastą?

— Atrodo, kad ateina galas, — pritarė Meiluta. — 
Man iš veido jau sunkiasi kraujas. Šaka perrėžė.

— Turime ką nors sugalvoti, gudriau elgtis.
— Bet ką? Pervažiuoti reikia. Rytoj mus pasie

niečiai užklups, prikrės nemalonumų.
— Nebijau tų piemengalių. Tik uždarbis baisiai 

rūpi. Nenuvešime krovinio, negausime kas priklauso.
— Bus daug blogiau! Žinai Kibirkštį...
— Žinau tą velnią. Gyviems odą nulups.
— Dabar supranti, kas pasidarė. Įkliuvome.

— Palauk. Dar palauk.
— Nieko kito neliko. Lauk ir leisk į kelnes.
— Dar neleisk. Žmonės, kurie netoliese gyvena, ge

rai pažįsta savo apylinkę. Lendam iš krūmų! Lendame 
ir pasižvalgykime sodybų.

Abu išsikapstė į atvirą lauką. Iš tikrųjų gal už pus
kilometrio mėnesiena rodė tamsių šešėlių kupstą. Jie 
ir nuklampojo šešėlių pusėn. Kartais arimu, kartais 
pieva, kartais dirvonu. Juk pasimetėliai kelio nesiren
ka. Ne sodybą rado. Tik trobeliūkštę, atsirėmusią į di
delį medį. Meiluta net suklupo, kažką grubaus užmy
nęs. Tai buvo žemėn nukritę kaštonai, to kerėplos me
džio vaisiai.

Kurį laiką abu palūkuriavo, pasiklausė. Tada Tut
kus priėjo prie durų ir pabeldė. Niekas neatsakė. Tut
kus nepabūgo, beldė kiečiau ir aršiau. Pagaliau išgir
do silpną moters balsą. Ji lietuviškai sušvebeldžiavo 
šiai padėčiai įprastą klausimą, kas ten.

— Pakeleiviai, ieškome pagalbos, — prisipažino 
Tutkus.

— Jei banditai, tai žinokite, kad aš nieko neturiu.
— Ne banditai. Atidaryk, boba, duris, paaiškinsiu.
— Bijau.
— Nebijok. Atidaryk ir viskas bus gerai.
— Dabar visokių pakeleivių naktimis beldžiasi. Aš 

nieko neturiu, jau iš lauko galite matyti. Bergždžia 
karvė, tai kaip turėsiu?

— Atidaryk! Nes kai pastumsiu.visa siena išvirs!
— Šneki kaip Galijotas. Matyt, būsi koks didelis 

mandruolis. Atidarysiu, bet ne iš baimės, tik iš gai

lesčio, — ir ji pravėrė duris. Abu didžiai nustebo! Iš 
balso jie tikėjosi menkutės senės, o štai išvydo jauną ir 
stambią moterį su kirviu rankoje. Už jos patamsysto- 
vėjo milžiniškas vyras ir laikė ilgavamzdį šautuvą.

— Kokios pagalbos prireikė? — prabilo tasai nakti
nio aprėdo gražuolis su paruoštu šautuvu. — Nak
vynės ir valgio neturime.

— Tokių dalykų mums nereikia, — Tutkus atsi
liepė mandagiai ir nedelsęs papasakojo, kad jiedu ieš
ką brastos per upelį.

— Pasiraitokite kelnes ir briskite.
— Mat... — ir jis prisipažino, jog reikia brastos ne 

žmogui, bet sunkvežimiui.
— Ginklus vežate čečėnams?
— Iš kur ginklus... Vežame lentas.,Ir ne čečėnams, 

bet fabrikui.
— Šventi berneliai kaip visada... Tai lentos, tai 

žvyras, tai šiaudai... Nieko kito, vieni niekai. Tik, ma
tai, reikia brastos naktį. Palaukite rytdienos ir galė
site su savo lentomis belstis keliu. Kam ta brasta...

— Labai skubame.
— Skubate! Jei nuklimpsite, bus po skubėjimo. Ką 

tada su lentomis darysite?
— Todėl ir ieškome vietos, kur nenuklimptume.
— Šimtas dolerių.
— Kas, kas?
— Už brastą šimtas dolerių. Amerikoniškų, tikrų.
— Kur jau šitiek...
— Šitiek. Už lentas ar už šiaudus. Jei būtų kas ge

resnio, reikėtų tūkstančio. Bus daugiau)
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A. MICKEVIČIAUS 
„KONRADAS VALENRODAS” 

KAUNO PILYJE
Mindaugo karūnavimo — 

Valstybės diena, atkeliavusi į 
nūdieną klaidžiais Lietuvos is
torijos vieškeliais, kas metai 
liepos 6 dieną minima Lietu
voje ir visame pasaulyje, kur 
dar tik plaka lietuvio širdis, 
suvienydama išsisklaidžiusius 
po svečias šalis mūsų tau
tiečius ir tarsi bylodama poeto 
Justino Marcinkevičiaus poe
tinėje dramoje „Mindaugas” 
išsakytus pagrindinio veikėjo 
žodžius: „O gal Tėvynę reikia 
visą laiką / Lipdyt ir kurti, 
kurti ir lipdyti?/ Nes jei sustoji 
tik — jinai ir miršta./ Taip, 
kurti visą laiką, Visą laiką!/ 
Lipdyt ir kurti...”

Mindaugo karūnavimo — 
Valstybės dienos išvakarėse 
liepos 5-osios vakarą, Nemuno 
ir Neries Santakoje, prie Kau
no pilies, gausiai susirinku
siems kauniečiams ir sve
čiams vilnietė režisierė Irena 
Bučienė padovanojo šiai pro
gai skirtą spektaklį — Adomo 
Mickevičiaus poemą, lietuvių 
ir prūsų žygių istorinę sakmę 
„Konradas Valenrodas”. Min
tis Pažaislio muzikos festiva
lių metu prie Kauno pilies ro
dyti spektaklius gimė prieš 
porą mėtų. 1996-aisiais paro
dytas režisierės I. Bučienės 
pastatytas spektaklis Justino 
Marcinkevičiaus poetinė dra
ma „Mindaugas”, 1997-aisiais 
— J. Grušo drama „Barbora 
Radvilaitė”. Šiemet A: Micke
vičiaus istorinė poema „Kon
radas Valenrodas” pasirinkta 
neatsitiktinai. Mat gruodžio 
24 dieną sukanka 200 metų, 
kai .gimė šis įžymus lenkų ro
mantikas, savo kūriniais, ypač 
Lietuvos, istorijos temomis, 
stimuliavęs nacionalinį judė
jimą ir daręs didelę įtaką lie
tuvių literatūrai. Būtent Vil
niuje 1822-1823 metais buvo 
išleista jo kūrybos rinktinė 
„Poezija”, davusi pradžią len
kų romantizmui. A. Mickevi
čius savo kilme, gyvenimu ir 
kūryba labai susijęs su Lietu

Jūratė Plavičienė 
Kaunas

Adomo Mickevičiaus lietuvių ir prūsų istorinės sakmės „Konradas Valenrodas” premjera, skirta Mindaugo 
karūnavimo (Valstybės dienai, liepos 6) paminėjimui, įvyko Kauno pilyje liepos 5 d. Nuotr. Eltos

Nuotr. EltosScena iš A. Mickevičiaus „Konrado Valenrodo" premjeros liepos 5 d. Kauno pilyje

oi
t ęį ; ' 'k

va: 1815-1819 metais studijavo 
Vilniaus universitete, 1817 
metais su kitais suorganizavo 
nelegalią anticarinę Filomatų 
draugiją, 1812-1823 metais 
mokytojavo Kauno apskrities 
mokykloje, o 1823-1824 metais 
buvo Vilniuje įkalintas, vėliau 
ištremtas iš Lietuvos.
. Pasak režisierės I. Bučienės, 
istorinė poema „Konradas Va
lenrodas”, sunkiai pasiduodan
ti inscenizacijai, pirmą kartą 
bandyta perkelti į sceną. Faus
tas Latėnas pasirūpino muzi
ka spektakliui apipavidalinti, 
scenografiją kūrė Algis Arba- 
čiauskas ir Birutė Ukrinaitė. 
Renkant aktorius, stengtasi 
rasti bendraminčių, turinčių 
savyje romantinės, A. Micke
vičiaus kūrybai artimos dva
sios. Pagrindiniam kryžiuočių 
ordino Didžiojo magistro vaid
meniui* buvo pakviestas, anks
čiau ne kartą istorinėse dra
mose vaidinęs, Šiaulių dramos 
teatro aktorius Pranas Piaulo- 
kas. Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto vaidmuo pa
tikėtas aktoriui iš Vilniaus 
Vytautui Rumšui, Vaidilos (Al
bano) — vilniškiui aktoriui ir 
skaitovui Laimonui Noreikai. 
Vakaro sutemų tyloje iš Kauno 
pilies bokšto jaudinančiai nu
skambėjo kaunietės aktorės 
Rūtos Staliliūnaitės žodžiai 
apie nuostabų Kauno slėnį. 
Aktorė įtaigiai suvaidino gyvą 
pasilaidojusią Marienburgo 
bokšte Konrado Valendoro my
limąją Aldoną, kuri žadino jo 
širdyje patriotinius jausmus 
tėvynei Lietuvai. Arkikomtūrą 
vaidipo kaunietis aktorius Pet
ras Venslovas, komtūrą — vil
nietis Audrius Chadaravičius. 
Spektaklyje dalyvavo aktoriai: 
R. Rimeikis, K. Povilaitis, J. 
Damaševičius, A. Gradauskas, 
N. Gadliauskas, A. Pulelytė, 
E. Zizaitė, A. Bendoriūtė, 
Kauno muzikinio teatro baleto 
artistai, Kauno valstybinis 
choras (meno vadovas ir vy
riausias diregentas P. Binge

Jau netoli Šv. Ona — brandžios rugių varpos svyra žemėn , laukdamos pjūties. Nuotr. Viktoro Kučo

DUONA SU DUONA SUSITINKA
DR. LIBERTAS KLIMKA

lis, dirigentas A. Mišeikis), 1- 
ojo vidaus pulko kariai, sporto 
mokyklos „Marva” sportinin
kai su žirgais. Spektaklį nuos
tabiai pagyvino kadras iš kino 
filmo „Herkus Mantas”, o jo 
pabaigą vainikavo UAB „Bli- 
kas” surengtos ugnies salvės, 
nušvietusios gan darganotą 
Lietuvos padangę šviesos ir 
vilties ženklais, kad, kaip tei
gia poemos žodžiai, „širdys, 
kur mylis, Vaidilos dainoj su
sivienys iš naujo...” Pasak 
režisierės I. Bučienės, aktorių 
kolektyvas iš įvairių Lietuvos 
teatrų buvo suburtas tik prieš 
tris mėnesius ir daugiausia re
petuota telefonu. Bendros re
peticijos vyko tik tris dienas 
prieš spektaklio premjerą, vis 
žvalgantis į apniukusį dangų 
ir laukiant giedros. Visi akto
riai pateisino ir net pralenkė 
režisierės lūkesčius, puikiai 
išlaikė šį gan sudėtingą egza
miną: Aktorius L. Nofeika pri
sipažino sielojęsis, ar jo išsa
kyti poemos žodžiai bus iš
girsti, ar palies žiūrovų širdis.

Spektaklis bus rodomas ir 
kitose Lietuvos pilyse, kuriose 
dar gyva protėvių dvasia.

Liepos mėnuo Lietuvoje 
kvepia medumi, bet tai ir tik
roji darbymete. Kaime prasi
deda rugiapjūtė — žemdirbio 
triūso apvainikavimas. Seno
viška patarlė sako: „Dalgė pie
von — lašiniai verkia”, — pjo
vėjus reikia stipriau ir sočiau 
pavalgydinti. Bendras visų 
rūpestis — kad pabiurę orai 
darbams nesutrukdytų. Štai 
gandrai ant šieno kupetų 
sutūpė — prieš lietų; seno dal
gio geležtė pasidengė rūdžių 
plėmais, pienas melžiant puto
ja — prieš lietų. Ką gi, antroji 
vasaros pusė, prasidedanti 
nuo Petrinių, kai gegutė „už* 
springsta miežio akuotu” 
(miežiai tuo metu išplaukėja), 
beveik visada lietingesnė:

„Aisma, sese, rugių pjauti, 
Ulioja, lelija.
Ir ataine debesėlis,
Ulioja, lelija.
Debesėlyj skaudus lietus, 
Ulioja, lelija...”
O stojus ilgai sausrai, akyse

žūstant nesubrendusiam ja
vui, žmonės imdavosi maginių 
veiksmų. Vienas „tikras” bū
das lietui prisišaukti, dar ir 
šiandien praktikuojamas nuo
šalesniuose dzūkų kaimuose, 
yra toks: trys našlės turi 
traukti plūgą upeliu, ardamos 
vandenį.

Orų spėjimui svarbi Septy
nių brolių miegančiųjų diena
— liepos 10-ji. Jeigu tada lyja,
— lietus nesiliaus septynias 
dienas, o gal ir septynias sa
vaitės. Jeigu visai tą dieną ne
lyja, irgi blogai — derlius bus 
menkas. Įdomu pažymėti, kad 
Brolių dienos ryto žaroje gali
ma įžiūrėti patekant Sietyną. 
Šio žvaigždžių spiečiaus dan
gaus skliaute nebuvo nuo 
sėjos pradžios, kai jis ištirpo 
vakaro žaroje. Žmonės sako, 
kad Sietyną sudaro septynios 
žvaigždės. Kas turi aštresnę 
regą, gali ten įžiūrėti žvaigž
džių ir daugiau, o per tele
skopą — net keletą šimtų. 
Tačiau svarbu, koks nusis
tovėjo stereotipas. Gal iš čia ir 
Septynių brolių pavadinimas? 
Kol nebuvo astronomijos ir jos 
žiniomis paremto tikslaus ka
lendoriaus, žvaigždynų tekė
jimo ir laidos stebėjimai buvo 
vienintelė galimybė kasmet 
pasirinkti teisingus žemės 
ūkio darbų terminus. Tautos 
atmintis šiuos prosenoviškus 
metodus papročių forma iš
saugojo iki šiol.

Įprastinis rugiapjūtės lai- 
’kas, pagal senąjį kalendorių, 
būdavo nuo Škaplierinės iki 
Jokūbo ar Oninių (VII. 16-25, 
26). Tuo laiku miške pri
sirpsta avietės, o sode vyšnios. 
Švč. Mergelės Marijos Škap
lierinės dieną jokių darbų ne
dirbdavo. Tikėta, kas to nepai
sys, tam vėtra nuplėšys sto
gus. Senolių išmintis java

pjūtę pradėti patardavo esant 
Mėnulio pilnačiai. Tada bus 
pilni kluonai ir aruodai. Pir
moji rugiapjūtės diena nuo 
seno vadinta Prapjovomis. Į 
lauką rišėjos būtinai atsineš
davo duonos: „Tegu duona su 
duona susitinka”. Pirmąjį pė
dą iškilmingai kaip „svetį” — 
javo grūde įsikūnijusią pro- 
tėvų dvasią — parnešdavo 
namo. Gubas (rikes, mende- 
lius) laukuose suremdavo iš 
devynių pėdų. Ar tik nebus šis 
paprotys vėlgi susijęs su Mė
nulio magija? Mėnulio mėnesį 
sudarydavo trys devynių dienų 
savaitės; devynias dibnas 
trukdavo rugiapjūtė.

Nupjauti rugelius stengda
vosi iki šv. Jokūbo, Oninių. 
„Kas prieš Jokūbą rugius nu
kirto — duonos turės, kas po 
Jokūbo — terbon žiūrės”. Šv. 
Oną taip pat vadindavo Pjo
vėja arba Duonos Ponia. Su
valkijoje šį metą tokia dai
nuška apibūdindavo: „Ona, 
•Ona, gera žmona, raugė sūrį 
su Smetona, su duona, su 
uoga, su užpakaliu nuogu”. 
Mat per Onines karvė, atole 
sočiai priganyta, daug duoda 
riebaus pieno, jau yra duonos 
iš šių metų derliaus, ir uogos 
miške prisirpusios, tik linai 
dar auga, o audeklas išvis 
negreit bus išaustas.

Rugiapjūtę senovėje būtinai 
baigdavo su apeigomis. Iš pa
skutiniosios nenupjautos ru
gių saujos pindavo .jievarą” — 
kaip kokią kasą, kurios vir
šūnę prilenkdavo prie žemės 
ir prislėgdavo akmenioku. Lyg 
sakydami: „Kas iš žemės, 
tegrįžta žemei”. Iš dirvos išau
gęs javas tuo vėl grąžinamas 
žemei:, tegu kasmet pasikarto
ja gyvybės ratas. O išaugintas 
grūdas tejungia žemdirbių 
kartas. Dainos apie jievarą 
rodo, kad tai mitinio Pasaulio 
Medžio įvaizdis — Visatos ašis. 
Jis apdainuojamas labai poe
tiškai:

„Iš pašaknų skambantys 
kankleliai...

An viršūnės sakalo vaike
liai...Per vidurį dūzgiančios bi
telės,

Slaunasai žolyne, rugeli.”
Vėlesniais laikais jievaro 

nebepindavo, — samdant šei
myną, kviečiant talkininkus, 
įsigalėjo paprotys parnešti na
mo pabaigtuvių vainiką:

„Parein šeimyna iš lygių 
laukų,

Parneš vainiką ant vargingų 
rankų...”

Rytų Aukštaitijoje pabaig
tuves vadindavo nuobaigomis, 
Dzūkijoje — pagynomis. Po jų 
„dienelės trumpyn — darbeliai 
mažyn”. Dar sakydavo, kad 
troboje po rugiapjūtės paka
bintas pjautuvas „užžibina 
žiburį” — šviesus paros laikas 
jau gerokai patrumpėjęs.

DIDŽIAUSIA TELEFONŲ 
KNYGA

' „Telemedia” Kaune atidarė 
savo biurą, o Lietuvos rekordų 
agentūros „Factum” korespon
dentas Polis Malinauskas 
įteikė diplomą, pažymintį, kad 
katalogas „Visa Lietuva, 
1998” yra didžiausia telefonų 
knyga mūsų šalyje. Pernai 
taip pat buvo įteiktas analo
giškas diplomas, bet šiemet 
telefonų knyga pasunkėjo 200 
gramų, nes prisidėjo bene 100 
puslapių.

„Tikiu, jog kitais metais bus 
naujas rekordas. Belieka pri
minti, kad mes labai preci
ziškai vertiname rekordus, 
tad sertifikatą gauti nėra taip 
jau lengva”, — sakė agentūros 
„Factum” atstovas. „Visa Lie
tuva, 1998” yra 4.5 cm storio, 
21.1/28.2 cm dydžio, 1262 pus- 

oių bei 1.67 kg svorio. Kata
me sukaupti duomenys apie 

28034 Lietuvos įmones, įstai
gas ir organizacijas. Šią Kny
gą sudarė bendrovė* „Tele
media”, o 50 tūkstančių eg
zempliorių tiražu išleido 
leidykla „Einsa” (Madridas). 
„Mes nesivaikome rekordų, 
bet toks įvertinimas, aišku, 
yra malonus. Per penkerius 
metus mūsų išleistų katalogų 
tiražas jau labai arti 1 milijo
no”, — sakė „Telemedia” mar
ketingo direktorius Algirdas 
Kuliešius. Tokio katalogo pa
ruošimas trunka apie pusę 
metų, o darbuojasi 80-ies
žmonių kolektyvas.

Iki šiol bendrovė „Tele
media” turėjo biurus Vilniuje 
ir Klaipėdoje. Tad naujasis 
biuras Kaune yra trečiasis,. 
bet tai dar ne visos naujienos. 
Marketingo direktorius pri
statė naują leidinį „Lietuvos

Malūnų restauravimo meistras Julius Vainorius, vadovavęs šimtamečio 
Žaliūkų malūno restauravimo darbams. Malūne įkurtas Šiaulių 
„Aušros” muziejaus padalinys. Nuotr. Eltos

Birželio viduryje po restauravimo lankytojams duris atvėrė Šiaulių 
„Aušros" muziejaus padalinys — šimtametis Žaliūkų malūnas.

Nuotr. Eltos

eksporto ir importo katalo
gas”. Jis buvo rengiamas kar
tu su Pramonės ir prekybos 
rūmų bei Pramonininkų kon
federacijos atstovais. Didesnė 
dalis šio katalogo tiražo bus 
platinama užsienyje, nes taip 
siekiama užpildyti informaci
jos spragą apie Lietuvos verslo 
žmones.

Visi „Telemedia ” katalogai, 
išskyrus „Lietuvos Respu
blikos administracija”, yra 
spausdinami užsienyje. Pasak 
bendrovės vadovybės, kol kas 
Lietuvoje jie nerado tinkamos 
spaustuvės, netenkina jų ir 
darbų kokybė bei operatyvu
mas. („Kauno diena”)

• Kultūra yra tautos siela. 
Gimsta žmogus tėvų tautoje, 
bet į kurią tautą jis įsijungs 
priklauso nuo to, kurios tau
tos kultūrą jis įsisavina.

Dr. Juozas Girnius
• Jei gali adata pradurti, 

nekapok kirviu.
Burmos žmonių patarlė
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GARBINGO GIMTADIENIO ŠVENTĖ

Šv. Petro lietuvių parapijai 
ruošiantis minėti parapijos 
klebono 50-ties metų kuni
gystės sukaktį, iš Bostono ar
kivyskupijos buvo gautas pra
nešimas, kad kun. Albert J. 
Contons (Kontantas) pakeltas į 
prelatus. Taigi, kunigystės su
kaktis tapo dviguba švente, 
kuri buvo švenčiama šių metų 
gegužės 3-čią dieną gražiai at
naujintoje parapijos bažnyčio
je, South Bostone. Sukaktuvi
nes padėkos šv. Mišias atna
šavo pats sukaktuvininkas 
prel. Albert Contons, o Mišių 
eigai vadovavo lietuvių reika
lams vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, dalyvaujant prel. 
Vytautui Balčiūnui ir 20-čiai 
kunigų, suvažiavusių iš aplin
kinių ir tolimų vietovių. Mišių 
metu giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas Romo Gasparo- 
nio, ir mokyklos vaikų choras, 
vadovaujamas Alice Ruseckas. 
Solo giesmes atliko Benedik
tas Povilavičius ir Romas Gas- 
paronis. Aukojimo dovanas 
nešė parapijos ir bendruo
menės organizacijų atstovai ir 
sukaktuvininko šeimos nariai. 
Tai iškilmei tinkamą pamoks
lą pasakė vysk. P. Baltakis; 
sveikino sukaktuvininką su 
pakėlimu į prelatus ir apibū
dino kunigystės reikšmę, kaip 
dovaną Dievui, Bažnyčiai ir 
visuomenei. Baigiant Mišias, 
suteikdamas palaiminimą, 
prel. A. Contons padėkojo 
vysk. P. Baltakiui, kunigams, 
seselėms, choristams, solis
tams, organizacijoms, savo 
šeimos nariams, liturgijos ko
mitetui ir visiems dalyviams 
šv.'Mišiose už'!gausų atsilan
kymą, išreikštą pagarbą ir lin
kėjimus. -Mišios buvo už
baigtos giesme „O, Kristau, 
pasaulio valdove”.

Po pamaldų visi skubėjo į 
Lantana svetainę,, Randolph, 
Mass., tęsti sukaktuvių-pa- 
gerbtuvių iškilmes. Arti 500 
asmenų pripildė salę ir laukė 
atvykstančio sukaktuvininko 
ir garbingų svečių. Stalai pa
puošti gėlėtais tautinių spalvų 
dirbiniais kvietė į iškilmių 
puotą. Atvykus sukaktuvinin
kui ir svečiams, renginio ko
miteto pirmininkė. Gloria 
Adomkaitienė, pakvietė prel. 
A. Contons ir svečius užimti 
vietas prie garbės stalo, o susi
rinkusieji palydėjo stipriais 
plojimais. Trumpai paminė
jusi šio renginio ypatingumą, 
kuriame dalyvauja tiek daug 
prelato gerbėjų, pakvietė 
vysk. Paulių Baltakį sukalbėti 
įžanginę maldą ir po maldos 
pradėti vaišes. Vaišių metu 
nubtaiką gaivino Joe Pasieka 
orkestras.

Baigiant vaišes, G. Adom
kaitienė pakvietė kun. Albertą 
Abračinską sukalbėti padėkos 
maldą, o prelatą Contons sėsti 
į papuoštą iškilmių kėdę, kur 
jis buvo apjuostas tautinę 
juosta, gauta iš Lietuvos, o or
ganizacijų atstovai ir renginio

Bostono Šv. Petro lietuvių parapijos klebono prel. Albertoj. Contons/Kontauto 50 metų kunigystės minėjime. Iš 
k.-— kun. Stanley Zarauskas, O.P., Bostono vyskupas John P. Boles, lietuvių vysk. Paulius Baltakis, O.F.M., su
kaktuvininkas prel. Albert J. Contons/Kontautas, Massachusetts valstijos senatorius Steve Lynch ir sės. David 
Romanauskas, C.J.C.

komitetas įteikė gautus svei
kinimus ir dovanas. Paskui 
buvo kvietimas visiems pa
žvelgti į sukaktuvininko gyve
nimą ir nuveiktus darbus. Toji 
apžvalga buvo pavaizduota di
deliame ekrane iš Gintaro Če
po paruoštos skaidrių pynės ir 
pavadintos „Šis yra jūsų gy
venimas”. Kiekvieną skaidrės 
paveikslą G. Adomkaitienė 
įdomiai apibūdino. Kai kas 
galėjo paveiksluose atpažinti 
ir save, kur nors dalyvaujantį 
su sukaktuvininku. Iš tų 
skaidrių ryškėjo prel. Con
tons (Kontauto) lietuviška kil
mė ir biografiniai bruožai nuo 
vaikystės dienų iki dabarties. 
Čia jis vaikas su šeima, čia 
jaunuolis mokinys, seminaris
tas ir jau šventinamas į kuni
gus. Kunigo pareigose: parapi
jos vikaras, mokytojas, kape
lionas, ypatingų pavedimų 
darbštus vykdytojas. Visuo
meniniuose darbuose: pasi
šventęs jaunimo auklėtojas, 
katalikiškų organizacijų glo
bėjas, Lietuvos Vyčių dvasinis 
vadovas, lietuvių kunigų vie
nybės pirmininkas, gabus or
ganizatorius, net tris kartus 
suruošęs maldininkų keliones 
į Lietuvą ir ten pasimatęs su 
Šv. Tėvu Jonu Paulium II. 
Klebono pareigose: patyręs ad
ministratorius, ryžtingas pa
rapijos reikalų gynėjas ir su
manus lietuvybės ir visuome
ninių santykių derintojas. Visi 
labai gėrėjosi gražiai paruošta 
prel. Contons gyvenimo ap
žvalga ir Glorios Adomkaitie- 
nės sumaniais skaidrių paaiš
kinimais. Po apžvalgos pa
grindinę sveikinimo kalbą pa
sakė lietuvių vysk. Paulius 
Baltakis. Labai vertino sukak
tuvininko gilius religinius ir 
tautinius įsipareigojimus, iš
tvermingai puoselėtus 50 me
tų, ir sveikino su užpelnytu 
Bažnyčios pagerbimu, sutei
kiant prelato laipsnį. Linkėjo, 
kad Dievo malonė ir toliau lai
mintų jo kilnius darbus.

Bostono arkivyskupijos at
stovas vysk. John P. Boleš 
perskaitė ir įteikė sukaktuvi
ninkui popiežiaus Jono Pau
liaus II pasirašytą prelato pa
žymą ir džiaugėsi galėdamas 
šioje šventėje dalyvauti, nes 
pažįsta prėlatą iš jaunų dienų. 
Gėrėjosi jd dvasingumu, jaus
mingumu ir sumanumu, nes 
jo patarimai^ esąs ir pats pasi
naudojęs.

Po šių kalbų buvo meninė 
programa, atlikta Bostono 
seksteto, vadovaujamo Daivos 
Navickienės. Čia skambėjo ir 
pynėsi lietuvių ir kitų muzikų 
sukurtos dainos, įdomiai ir 
nuotaikingai atliekamos. 
Kiekviena daina buvo paly
dėta stipriais plojimais, ypač 
daug plota pabaigus progra
mą.

Dabar atėjo eilė ir pačiam 
sukaktuvininkui tarti žodį. 
Prel. Contons jautriais žo
džiais dėkojo Dievui už pašau

Mariui Markevičiui suteiktas bakalauro diplomas (Bachelor of Science) Berkeley universitete, CA, Hass School 
of Business. Nuotraukoje — Mariaus artimieji džiaugiasi sūnaus ir brolio laimėjimu. Iš kairės: Vita Milaknytė 
Markevičienė, Marius Markevičius, Albinas Markevičius ir Zina Markevičiūtė, taip pat baigusi Berkeley uni
versitetą.

kimą į kungystę ir kad tas 
pasirinkimas jo neapvylė, tik 
dar labiau sustiprino pasiry
žimą tarnauti Bažnyčiai ir 
žmonių dvasinei gerovei. Pa
dėkojo vyskupams ir kuni
gams už dalyvavimą šv. Mišių 
aukoje ir šiame pagerbime; 
mirusiems ir gyviems šeimos 
nariams už valios stiprinimą 
ir nuolatinę paramą; šio rengi
nio komitetui už didelį darbą 
ir planingą vadovavimą, ypač 
komiteto pirmininkei Glorijai 
Adomkaitienei; Bostono Seks
tetui už gražią meninę pro
gramą; chorams, jų vadovams 
ir solistams už giesmes baž
nyčioje; visoms organizacijoms 
ir asmenims už sveikinimus ir 
dovanas; o parapijiečiams, 
svečiams ir visiems dalyviams 
už gausų dalyvavimą bažny
čioje ir šiame susivienijime. 
Prelato kalbą palydėjo visų 
giedamas „Ilgiausių metų” lin
kėjimas.

Baigiant minėjimą, ponia 
Adomkaitienė sakė „labai 
ačiū” visiems talkininkams ir 
dalyviams už šios šventės pa
sisekimą. Pakvietė buvusį Šv. 
Petro parapijos kleboną kun. 
Antaną Baltrushuną sukalbėti 
baigiamąją padėkos maldą, o 
visus dalyvius prašė nesku
bėti apleisti salę, o pabendrau
ti ir įsijungti į prasidedantį 
šokių sūkurį.

• Antanas Januška

GABI MOKINĖ BAIGĖ 
GIMNAZIJĄ

Besimokydama Benet aka
demijoje, Downers Grove, Illi
nois, Daina Paulikaitė, kai 
būdavo įvairūs pranešimai, 
per garsiakalbį vis girdėdavo 
neteisingai ištariamą savo 

'vardą. Reikalai pagaliau su
sitvarkė praėjusį pavasarį, 
kai Benet akademijos vicedi
rektoriui paaiškėjo, kad rei
kės Dainą pristatyti mokslo 
metų užbaigimo iškilmėse. Ji 
iš 300 moksleivių mokyklą 
baigė pirmąja mokine (vele- 
dictorian) su 97.58 vidurkiu iš
galimo 100 taškų.

Daina pirmoje geriausių mo
kinių vietoje ne tik išsilaikė 

‘ visus ketverius mokslo metus, 
bet pasižymėjo kitais būdais: 
priklausė ,,National Honor” 
draugijai, Ispanų kalbos

garbės draugijai (Spanish Ho
nor Society), ,,Who’s Who in 
High School Students”; yra 
gavusi visą eilę stipendijų: Il
linois valstijos, Prezidento, 
Tandy Technology (ta proga 
jos nuotrauka išspausdinta 
„Time” žurnale); buvo „Na-' 
tional Merit Finalist”, kur 
gavo tobulą pažymį iš mate
matikos (800). Daina taip pat 
laimėjo pirmą vietą Benedic- 
tine universiteto metiniame 
matematikos konkurse, buvo 
gavusi specialų pažymėjimą ir 
vėliau ketvirtą vietą ispanų 
kalbos valstybiniuose egza
minuose; antrą vietą ir vėliau 
pirmą vietą apylinkės Mokslo 
olimpiadoje — tilto statymo 
konkurse bei fizikos kon
kurse. Trejus metus iš eilės 
gavo pirmą vietą savo mokyk
loje „American High Schools 
Mathematics” egzaminuose. Ir 
tai ne visi Dainos pasižymė
jimai.

Daina Paulikaitė

Daina taip pat gabi muzikė 
— skambina pianinu,, groja 
trimitu ir dainuoja. Buvo 
išrinkta 199# IMEA (Illinois 
Music Educators’ Association) 
į distrikto orkestrą ir chorą, 
dalyvavo Benet akademijos or
kestre, džiazo ir kituose or
kestruose, įdainavo ir akompa
navo pianinu mokyklos cho
rui, buvo muzikos direkto
riaus asistentė ir akompanistė 
mokyklos pastatyme „Bye, 
Bye, Birdie”, priklausė ma
tematikos klubui, „Science” 
sąjungai, „Outreach”, kėglių 
komandai, maldos grupei ir 
metraščio redakcijai. Be visų 
šių užsiėmimų Daina dar ras
davo laiko dalyvauti bei 
akompanuoti parapijos cho
rui, padėti jaunimo grupėm ir 
klasės draugams su matemati
kos bei fizikos pamokom. 
Praėjusiais metais savaitę 
praleido su jaunimo grupe, 
taisydama vargingų „Appala- 
chia” kalniečių namus.

Laisyalaikiu Daina skambi
na pianinu, skaito, mėgsta 
keliauti ir slidinėti. Lankė 
Maironio lit. mokyklą Le
monte, priklausė jaunučiams 
ateitininkams, vasarą stovyk
laudavo Dainavoje. O šįmet 
mokslo metų užbaigimo proga 
su jaunimo grupe „Illinois 
Ambassadors of Music”, kaip

choristė, gastroliuoja Euro
poje.

Nuspręsti, kur rudenį pra
dėti studijas, Dainai nebuvo 
lengva, nes kiekvienas uni
versitetas, į kurį ji padavė 
prašymą, siūlė stambią sti
pendiją (Andrevv Carnegie 
Scholarship iš Carnegie Mel
lon universiteto, Argonne sti
pendiją iš Čikagos universite
to, Fizikos stipendiją iš Illi
nois universiteto Urbanoje ir 
Caltech Merit stipendiją). Cal- 
tech apmokėjo jai kelionę, kad 
galėtų apžiūrėti universitetą.

Po ilgų svarstymų Daina 
nusprendė studijuoti fiziką 
Kalifornijos Technologiniame 
institute (Caltech). Ji jau rado 
sau vietą instituto a capella 
chore...

Plati Paulikų ir Pauliuko- 
nių giminė džiaugiasi Dainos 
pasisekimais ir linki jai toli
mesnės sėkmės.

E A.

GRAŽIOS KRIKŠTYNOS

Š.m. birželio 6 d. Los An
geles lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje prel. Jonas Ku
čingis pakrikštijo jaunų mūsų 
lietuviškos viensėdijos veikėjų 
Dainos (Petronytės) ir Virgili
jaus Kaspučių pirmgimę duk
relę Ninos Gabrielos vardais. 
Krikšto tėvai buvo: Dainos ar
tima draugė Dana Dabšienė ir 
Virbio pusbrolis iš Čikagos 
Gintas Zaranka.

Šį kartą prel. Kučingis 
krikštijo jau trečią Petronių 
giminės kartą: Juliją Petro
nienę, Dainą Petronytę ir da
bar Niną Gabrielą Kasputytę.

Naujagimės seneliai: šiai 
šventei iš Detroito atskridusi 
Elena Kasputienė (Alfonsas 
Kasputis mirė prieš dvejus 
metus) bei plačiai žinomi lo- 
sangeliečiai Julija ir Jonas 
Petroniai. Krikštynų apeigose 
ir vaišėse dalyvavo per 100 
draugų, artimųjų ir tuzinas 
giminaičių, atvykusių iš to-
limų vietovių.

Rūta Šakienė

Po Ninos Gabrielos krikštynų Šv. Kazimiero bažnyčioje Ix>s Angeles. Iš kairės: naujagimės mama Daina Kaspu
tienė, krikšto mama Dana Dabšienė, krikšto tėvas Gintas Zaranka ir tėvelis Virgis Kasputis.

Š.m. liepos 11 dienos 
saulėtą popietę į Clevelando 
Lietuvių Namų „Gintaro” sve
tainę susirinko būrys svečių 
pasveikinti Igną Stankų jo de
vyniasdešimtojo gimtadienio 
proga. Susėdę už papuoštų 
stalų, klubo personalo vai
šinami gaivinančiais gėrimais, 
susirinkusieji laukė solenizan- 
to, kuris į „Gintarą” buvo 
„apgaulingu būdu” atgabentas 

.savo sūnaus dr. Viktoro Stan
kaus. Ignui pasirodžius tarp
dury, visi sustojome ir 
sušukome tris kartus „Valio”. 
Buvo aišku, kad' tai jam ne
tikėta staigmena. Visiems 
susėdus, konsulė Ingrida Bu
blienė pasveikinusi soleni- 
zantą, ceremonijų vadovo pa
reigas perdavė Viktorui Stan
kui. Jis pakvietė lietuvių 
karių veteranų „Ramovės” 
pirmininką Vytautą Januškį 
tarti žodį kolegų vardu. Pirmi-' 
ninkas, pagerbdamas „Rainp-
vės” garbės narį ir buvusį il
gametį sekretorių, trumpai, 
bet nuosekliai nupasakojo 
Igno Stankaus biografiją, jo 
meilę Pasvaliui, kuriame jią 
gimė, augo, mokėsi pažino ne
mažai Pasvalio garsių lietu
vių, jų tarpe ir rašytoją Marių 
Katiliškį. Ignas augo gausioje 
septynių brėlių ir keturių se
serų šeimoje. Jų daliai taip 
pat pavyko įsikurti laisvame 
pasaulyje. Baigęs Pasvalio 
gimnaziją, Ignas išvyko į Ita
liją, iš kurios grįžo 1933 me
tais, įstojo į Lietuvos kariuome
nę ir joje tarnavo iki pus
karininkio laipsnio. Po to jis 
ėjo valsčiaus sekretoriaus pa
reigas. Laimingai nuo bol
ševikų pasitraukęs į Vokietiją, 
jis Hanau pabėgėlių stovykloje 
aktyviai dalyvavo visuome
ninėje veikloje. Jis užaugino 
sūnus — Viktorą ir Julių- 
Ramūpą, kuris, pakirstas ne
pagydomos ligos, iškeliavo į 
amžinybės aruodus. Atvykęs į 
Clevelandą, Ignas Stankus 
įsitraukė į visuomeninę veiklą 
tautininkuose, BALFe, ALTe, 
LB ir kitur.

Po V. Januškio kalbos ra-

Igno Stankaus gimimo dienosi šventėje Cleveland, OH. Stovi iš kairės: so- 
lenizantas I. Stankus ir Aleksas Petraška; sėdi: Kęstutis Šukys ir 
„Ramovėsr pirm. Vytautas Januškis.

inovėnų iždininkas Jonas Ras
tenis, pasveikindamas soleni- 
zantą, jam įteikė voką su 
čekiu. „Dirvos” redaktorius dr. 
Jonas Jasaitis labai jautriai 
pasveikino Igną Stankų. Vik
toras Stankus pranešė, kad 
paštu gautas Ohio gubernato
riaus George Vainovich svei
kinimas ir buvo asmeniškai 
pristatytas Clevelando miesto 
tarybos nario Michael Polen- 
sek ir jo kolegų sveikinimas, o 
„Dainavoje” stovyklaujantis 
vaikaitis , a.a. Juliaus sūnus 
Andrius, savo senelį gimtadie
nio proga pasveikino telefonu.

Po sveikinimų kun. Leonas 
Zaremba SJ , palaiminęs susi
rinkusius ir stalą, paskatino 
visus sukalbėti „Tėve mūsų”. 
Po maldos Aurelija Balašai- 
tienė perskaitė eiliuotą ir vi
sų dalyvių pasirašytą sveiki
nimą. Nuotaikingai pagiedo
jus „Ilgiausių metų”, Kristina 
Stankutė savo senelį pasveiki
no jaunų šeimos narių vardu, 
paskaitydama originaliai su
kurtą tekstą, kurio kiekvienas 
sakinys prasidėjo su IGNO 
vardo raidėmis, ir jam įteikė 
įrėmintą vaikaičių nuotraukų 
rinkinį. Po jos trumpą sveiki
nimo žodį tarė solenizanto 
giminditis ir bičiulis inž. Bro
nius Maželis. Pagaliau pats 
šventės kaltininkas kukliai 
prabilo, dėkodamas už dova
nas ir dėmesį, bet pasijausda- 
mas nesąs viso to užsitar
navęs. Teko patirti, kad sole- 
nizanto žentas Jerry Abriani, 
sūnaus Juliaus našlės vyras, 
uošviui padovanojo 1908 mėtų 
laidos retos vertės sidabrihį 
dolerį, pagerbdamas jo gimi
mo metus.

Toliau vaišinomės skaniais 
pietumis, tačiau, stebint nepa- 
linkusį, guvų, judrų soleni- 
zantą, sunku patikėti* jįs 
jau gyveno devynis dešimt
mečius. Taip pat svarbu pa
stebėti, kad Ignas Stankus yra 
linkęs į poeziją, yra sukūręs 
daug eilėraščių, dedikuotų 
tėvynei, jo sūnums, jo šeimos 
nariams. Ilgiausių metų Ignui 
Stankui!

Aurelija M. Balašaitienė
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• DIDELIS PASIRINKIMAS
• ŽEMlAUfMTKAlNOS 
•REMONTUOJAME &

^autotrade
aytotradg@arnėritech.net 

Į2J01 S.New Avė,, Suite D

linuomojamas apšildoma* i 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $356 į mėn. + „securlty", 
Tel. 773-778-1481.

sekmadienj, liepos 26 d.

Nek.Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas: svečias iš Lietuvos - 
Kun. Aušvydas Belickas MIC, Šaltinio redaktorius

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA

Vėliavų nuleidimas

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą

UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus!

alls to LITHUANIA 
$0.46 per/mln

no monthly charget, no nood to swftch your currant phone company, any day, 
any Urna; graat rataa to tha rast of tha wortd 

For Information callAOF International:
1-800-449-0445

DĖMESIO 
WEST 
MICHIGAN!
Dabar galite pristatyti 
siuntinius į Lietuvą 
nebe vieną kartą 
į mėnesį, bet 
6 dienas į savaitę!

Vytautas Baltru^tis
Kompanijos savininkas 

Nebereikės laukti sunkvežimio kartą i mėnesį 
atvažiuojant, nebereikės laukt kelias valandas eilėje.

Mūsų įstaiga atidaryta 6 dienas savaitėje!,.
Pirm. - penktd. 9 v.r. - 6 v.v. Šeštd. 9 v.r. - 1 v.i

* f p J * 
V 2L. 1JF

Turime jums reikalingas užpildyti formas
Už ====ss^Lietuviška ir Latviška

. kiekvieną
Vi siuntinį 

gintarinis __ 
apuošalas veltui

DUONA ^veltui 
iš Čikagos naudoti drahMžžai 
kiekvieną l (siuntimui tik į “ 

penktadienį

BALTIC STATES
COiUFOftATTOJV

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

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

SIUNTINIŲ FERSIUNTIMAS 
IR PRISTATYMAS Į NAMUS

ŠVUNČIAME 

K\R CARGO 
\R LAIVU

Pinigų
persiuntimas, 
amerikietiški maisto 
komplektai per 2 sav.
Visa informacija suteikiama telefonais:
800-775-7363 • 773-434-7919 
888-615-2148 • 216-481-0011 
914-258-5133 • 813-367-5663 
412-381-6281 • 716-223-2617

Lietuvių šeima Š. Kalifornijoje 
ieško atsakingos, vaikus mylin
čios moters prižiūrėti du berniu
kus 3 m. ir 1-1/2 m. Butas, maistas 
ir alga. Kreiptis: 650-917-8701.

Ieškome sąžiningos auklės 
prižiūrėti mažą vaiką penkias 
dienas savaitėje mūsų namuose, 
Dovvners Grove, IL. Turi turėti 
mašiną. Skambinti: 630-515-9803.

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogauti palys, arba pirkti jau 

pririnktų. Važiuoti: 1-94 iki Mlchigan Exlt 
1 j New Buffolo. Toliau sekite ženklus | 
Mike's Bluberries. Atsivežkite uogoms 
krepšelius. Čia graži vieta visai šeimai 
pasidžiaugti gamtoje. Tel. 616-469-2509.

Loving, experienced baby sitter 
needed for two young children. Mušt 
drive, non-smoker. Mon. thru Fri. 4:15 
p.m. - 7:15 p.m. Leave message for 
Susanat 773-779-8217.

Čikagos priemiestyje išnuomo

jamas nedidelis, 2 mieg. butas.
Užpildome oro vėsintuvus auto

mobiliuose (recharge air condition- 
ers). Tel. 708-839-8447.

OPEN HOUSE,
6048 S. Kenneth, Chicago. 

Sunday, July 19, 1-4 p.m. For sale 
by owner. Large 7 rm. 4 bedrm, 1 bath, 
alum sided frame hse.; enclsd. Porch, 
large attic; fenced yard, large lot; 2 car 
garage; also 4 rm. 2 bedrm., 1 bath 
basment apt. needs rehab. $99,500.

Brighton Parke išnuomojamas 
4 didelių kamb. butas,

3 kamb. su kilimais. 
Karštas vanduo ir šiluma. $475 į mėn. 

Tel. 773-523-6316.

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs. Illinois Tel 708.839.1000

Šešiąs pokylių salės - tinka įvairioms progoms
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI— PATAISYMAI
Turtu Chlcagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

35 iki 40 svečių

MemocRoom

40 iki 60 svečių

AM»O K K0 0M
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

JL
125 iki 175 svečių

TKaittltlUM
225 Iki 550 svečių

B&D
STATYBOS BENDROVĖ
Statome namus, atliekame įvairius 

remontus, įrengtame rūsius, statome 
balkonus, priestatus, patio, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Reikalingi vyrai 
statybos darbams. Skambinti Kazi
mierui, tel. 706-453-1250.

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus

• Pensininkams nuolaida

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

Kompanija nemokamai
informuoja, kaip turint 

nedideles pajamas, pasistatyti 
savo namą Amerikoje. 

Tel. 718-521-0846.

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

REIKIA SALES POKYLIUI! 
KAMBARIO POSĖDŽIUI! 
AIKŠTĖS GEGUŽINEI!

VISA TAI RASITE PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE
Su maistą bau ūftestru ai bą pagal Jūsų pageidavę 

h Sė tinsite 20 i 350-centre rate jadoą r svetingą apfoką.
Palamavimg kanos pneinamos visiems, 

teudoifa I1C patalpas Jūs oe tik
paremsite Mąrilą 

M tikslesnės iiformacijos toįkfejMfašty

Pasaulio Lietuvių Centras
14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 

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

AMERICAyy n®ROADi ,nc-
MAIN OFFICE

(CLOSED ON SUNDAYS)

4801 W. PETERSON AVĖ.. SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500.

VASAROS KAUTOS
ten ir atgal i vieną puse

Rysa $703 $480
Kijevas $665 $468
Lvovas $723 $485
Minskas $666 $468
Vilnius $666 $470
Maskva $620 $461
St. Peterburgas $650 $490

5316 N. MILV/AUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700.

3000 N.MILV/AUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999.

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVĖ., 

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

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVĖ., 

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

OUTOF STATE 
TEL. I-800-342-5315

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

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

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

AVĖ., NILES.IL 60714. 
TEL. 847-581-9800.

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co.

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS*

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

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

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. R.Jankauskas,

tel. 708-728-0208
STASYS' CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės, “sidings“,

“soffits", “decks“, "gutters“, plokšti 
ir “shingle” stogai; cementas,

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
^S.Benetis, tel. 630-241-1912^

AMBER CONSTRUCTION CO.
Dengiami stogai, kalamas „siding“, 
atliekami cemento, „plumbing" bei

kiti namų remonto darbai.
,,Llcensed, Ineured, bonded” 

Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929

"VIDAŠ POŠKUS"
“YOUR REALTOR FOR LIFE* 

HOME CENTER
Tel. 773-297-2013 mobile 

735-1540 home Office
□■rantuojamai prolaalonalut ir greitas 

patarnavimas. Speciali nuolaida naujai 
atvykualems. Kreiptis: (24"“/ ,

Naujai atvykusių dantistų dėmesiui! 
Darbui reikalingas dantų gydytojas. 

Pageidautina turintis ne mažesnę kaip 
S metų darbo patirtį ir susipažinęs su 
amerikietiškomis medžiagomis ir 
aparatūra. Teirautis tel. 708-458-6097.

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklų ar komercinę siuntą 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

M O VIN G
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS 
773- 925-4331

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

SIŪLOME DARBUS!

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-738-7900

JĮB
TĘST

- KMIECIK REALTORS 
\kJZTnuĮ)ę~| 7922 S.Pulaskl Rd.

4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

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

įsi
Kealty Group Tnc. 

Realmart
6602 S. Pulaald Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assuciate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307
Fax 773-585-3997

O?ntu%21. Accent
Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Bualrteaa (708) 423-9111 
Votce Malt (706) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Rea. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai phtamauja 

įvaiftų nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd.
Tel. (773) 581-4111

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VV. 63 St.

Tel. 773-776-8998

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., 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

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

arn%25c4%2597ritech.net
CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
NILES.IL
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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

PASISAUGOKIME NEPAŽĮSTAMŲ
Šypsantis, paslaugus as

muo, atėjęs prie jūsų namų 
durų, siūlo visokius patarna
vimus — pagalbą. Ir mes juo 
pasitikime, nes jis toks malo
nus.

Apgavystės gali prasidėti vi
sai nekaltai. Pvz., statybinės 
bendrovės „atstovas” pabel
džia į vyresnio amžiaus gy
ventojų duris ir pasiūlo jiems 
įdėti naujus langus, nes se
nieji jau apipuvę, blogame 
stovyje, praleidžia šiluipą bei 
šaltį. Savininkas atsako, kad 
tokiam reikalui neturi pinigų. 
Tada „atstovas” pradede aiš
kinti, kad tai menkniekis, kad 
jie gali mokėti po 43 dolerius 
į mėnesį ir visa bus išmokėta 
per 15 metų. Vyresnių pora 
pagalvojo, kad tai visai neblo
gas pasiūlymas, nes namo 
paskolos yra likę tik 10,800 
dolerių ir kas mėnesį mokėti 
tik 235 dolerius. Jie turi pa
kankamai pinigų iš „Soc. 
Sec.” pensijos čekių tą pas
kolą užmokėti. Po kelių dienų 
tas pats „statybinės bendro
vės atstovas” pasiūlo, pridėjus 
tik porą dolerių daugiau, re
montuoti jų virtuvę ir vonios 
kambarį. Tas visas projektas 
atrodė taip pigiai ir patrauk
liai, kad vyras ir žmona pasi
rašė atneštą sutartį. Tas bu
vo padaryta labai greitai, kad 
jie neturėjo laiko perskaityti 
kokią sutartį pasirašo.

Ir štai ką jie pasirašė: naują 
paskolos sutartį ir dar kokią! 
Jie užsitraukė naują paskolą 
75,039 dol. sumą iš 17 proc. ir 
kas mėnesį. Pagal tą sutąrtį. 
jiems dabar reikėjo mokėti 
1,156 dolerius. Šitos naujos 
paskolos sudarymo išlaidos, 
įskaitant visas plonybes, su
darė dar 6,500 dolerių. Ir dar 
priedo pridėjo 3,538 dolerius, 
kad gautų kredito iš savo gy
vybės apdraudos.

Ir, kai į neviltį kritusi, pora 
pasakė skolintojui, kad tokios 
didelės mėnesinės sumos jie 
neįstengs mokėti, kad jiems 
gėda pasisakyti, jog buvo ap
gauti namų remonto preteksto 
apgavyste. Tada, skolintojai 
pasakė, kad jis gali perfinan- 
suoti naują paskolą ir tokiu 
būdu parūpinti jiems daugiau 
pinigų. Pora sutiko. Ir dabar 
naujoji paskola buvo 87,972 
doleriai su mėnesiniu 1,237 do
lerių mokėjimu — 81 doleriu 
daugiau, negu pirmoji „nauja” 
paskola, „points” sudarė 7,500 
dolerių ir gyvybės apdraudos 
kreditas pakilo iki 5,472 dole

„Lietuvos Vaikų vilties” atvežta Shriner’s ligoninėje Čikagoje gydytis 
Augė Niedveraitė po sėkmingų operacijų netrukus grįžta į Lietuvą.

rių. 5 metus, labai susispaudę, 
dirbdami įvairius darbus, ta 
vyresniųjų pora sumokėjo 
68,000 dolerių, bet po 5 mė
nesių jiems buvo atsiųsti 
„foreclosure” dokumentai, kas 
reiškia, kad jų namas bus iš jų 
atimtas. Jie taip išsigando, kad 

visai nebeatidarinėjo gaunamo 
pašto. Tik kai dukra suvokė, 
kas čia dedasi ir parūpino tė
vams advokatą — namas buvo 
išgelbėtas.

Specialistai sako, kad dau
gumas „subprime” skolintojų 
savo darbą atlieka teisingai, 
bet yra ir blogų skolintojų, ku
rie neša negarbę visiems, nau
dodamiesi vyresniųjų nepaty
rimu ir juos išnaudodami. 
„Subprime” žodis reiškia, kad. 
skolintojai gali prašyti iš 
klientų didesnių, negu viduti
niai.. procentų, nes kai kurie 
vyresnieji yra rizikingi skoli
ninkai. O dar kita blogybė yra, 
kada vyresnieji neperskaito ar 
nesupranta sutarties, ir ją pa
sirašo. Šiuos vyresniuosius iš
naudojančius ,skolintojus ban
doma sutvarkyti, pasikviečiant 
į talką net FBI (Federal Bu- 
reau of Investigation) ir FTC 
(Federal Trade Commission). 
„Home eųuity” paskolos pas
kutiniu laiku yra labai popu
liarios, daugelis žmonių, no
rėdami konsoliduoti įvairias 
kredito kortelių ir kitas skolas 
į vieną, užtraukia paskolą ant 
namo. Dėl to, imdami „home 
eųuity” paskolą, atkreipkite 
dėmesį į šiuos galinčius pasi
taikyti sunkumus:

1. „Eųuity Stripping”
Jeigu jūs nepajėgiate pada

ryti sutartų mėnesinių mokė
jimų, skolintojas nusavina 
jūsų namą ir atima (strips) 
„eųuity”, kurią sau sudarėte 
per eilę metų.

2. „Hidden Balloon Pay- 
ments”.

Jūs mokate kas mėnesį tik 
procentus. O, suėjus terminui, 
jums reikia sumokėti visą 
sumą.

3. „Loan Flipping”.
Jūs keičiate vieną paskolą 

kita ir, kiekvieną kartą perfi- 
nansuodami, užmokate už 
„points” ir kitus, su tuo su
rištus, mokesčius, galbūt 
daug aukštesniu procentu.

4. „Home Improvement" 
paskola.

Statybinės firmos atstovas 
siūlosi jums remontuoti na
mą ir pažada pats sutvarkyti 
finansavimą už tą remontą. 
Jums gali būti paduoti pasi
rašyti dar neužpildyti doku-

Čia tikras „gulbių ežeras”, bet ne baletas, o saugus Lietuvos vandenų kampelis. Nuotr. V. Kapočiaus

mentai ir jūs būnate ragina
mas tuojau tą dokumentą 
pasirašyti, nes kitaip remonto 
darbai susitrukdys. Tik vėliau 
sužinote, kad pasirašėte „ho
me eųuity” paskolą. Specialis
tai siūlo jums atkreipti dėme
sį į šiuos dalykus, kad nebū
tumėte apgauti:

a. patikrinkite skolintoją 
Better Business Bureau įstai
goje;

b. nedarykite sutarties su 
niekuo, kuris nepranešęs apie 
savo atvykimą, ateina prie jū
sų namų durų;

c. niekada nepasirašykite 
dokumento, jo neperskaitęs, 
ar jei jo nesuprantate;

d. niekada nepasirašykite 
dokumento, kuris turi tuščių, 
neužpildytų vietų, neįrašytų 
dolerių sumos ir 1.1.;

e. supraskite tarpininko rolę. 
Jie paprastai gauna sumą pi
nigų už suradimą skolintojų;

f. nepasiduokite spaudimui. 
Jei skolintojas neduoda jums 
paskolos sutarties kopijos, kad 
galėtumėte ją gerai peržiūrėti, 
prieš pasirašant, ieškokite kito 
skolintojo, kuris tai mielai pa
darys;

g. būkite pasiryžęs nutraukti 
paskolos gavimo procesą, neat
sižvelgiant į nieką;

h. žinokite, kad teisiškai tu
rite tris dienas, per kurias ga
lite nutraukti sutartį, nesvar
bu, dėl kokios priežasties;

i. įstatymai reikalauja, kad 
skolintojas turi pranešti jums 
paskolos dydį ir kainą.

Nesijauskite blogai, jei esate 
tapę apgavystės auka. Pasi
kalbėkite su advokatu, teisinių 
patarimų įstaiga, vyriausio 
prokuroro įstaiga ar vietine 
policija.

Vienas labai svarbus pata
rimas: niekada neišmeskite 
kredito kortelės pasiūlos pra
šymų, kur yra įrašytas jūsų 
adresas, telefono numeris, 
„Soc. Sec.” numeris ir kita pri
vati jūsų informacija. Prieš iš
metant, tą jūsų privačią infor
maciją sunaikinkite, kad kiti 
negalėtų piktnaudžiauti.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998.06.03.

TELEFONAS TARNAUJA 
VISIEMS

Šiandieną gyvenimas be te
lefono būtų neįsivaizduoja
mas. Retas žmogus Amerikoje 
neturi telefono. Jis gyvenimo 
būtinybė. Telefonų kaina, taip 
pat nėra per didelė, o tiems, 
kurie to neišgali, telefono ben
drovė bando surasti aukotojų. 
Labai malonu, sėdint namuo
se, kalbėti telefonu, pa
sidalinti įspūdžiais, žiniomis 
su draugais, patikrinti tėvų ar 
vaikų gerovę, ar sveikatą ir 
panašiai. Telefonas tarnauja 
ne tik malonumui, bet ir 
įvairius reikalus šiais laikais 
galima atlikti telefonu: tvar
kyti finansus, išsiaiškinti įvai
rius netikslumus, apsipirkti ir 
t.t. Tuo pačiu yra žmonių, ku
rie naudoja telefonus ir blo

giems tikslams, tokių dalykų 
reikia apsisaugoti. Pvz., atė
jo į Socialinių reikalų raštinę 
žmogus, labai susijaudinęs at
sinešė telefono sąskaitą, kuri 
buvo per 400 dol., ir aiškina: 
„Gavau šią sąskaitą, pažiū
rėkite, tiek pinigų! Aš niekada 
neskambinau į Caranbarą ar 
pan. (kažkoks miestelis Mek
sikoje), aš nemoku meksikie- 
tiškai, aš tik kai kada pa
skambinu savo vaikams, pa
klausti jų ar jie sveiki, ar gyvi. 

‘O čia dabar tokia sąskaita, 
reikės daugiau nei pusės 
mano pensijos ją užmokėti!”

Žmogus tikrai neskambino, 
jis nemoka ispaniškai, vos 
graibosi angliškai. Reikėjo 
skambinti į telefono bendrovę, 
aiškintis. Truko nemažai laiko 
ir pastangų, kol buvo išaiš
kinta, kad kažkas „pasisko
lino” to žmogaus numerį ir jį 
naudojo savo reikalams. Pasi
saugokite žmonių, kurie kar
tais paskambina ir sakosi esą 
AT&T telefono patarnavimų 
'technikiniai darbuotojai ir 
nori pravesti kažkokį ban
dymą jūsų telefono linijoje. Jie 
prašo jūsų išspausti numerį 9, 
tada 0, ir tada „pound sign” 
(#). Tuomet prašo pakabinti 
ragelį, ir tai viskas. O pasiro
do, kad, išspaudus 90#, jūs su
teikėte tam „technikui” lei
dimą naudoti jūsų telefono 
liniją — numerį ir jis gali da
ryti jūsų telefono numeriu to
limų distancijų skambinimus, 
o užmokėti už tuos skambini
mus turėsite jūs. AT&T 
„public relations” sako, kad tai 
yra seniai praktikuojama tele
fono apgavystė, kuri ypač su
klestėjo, kada informacija 
buvo paskelbta Internete. Su 
šia apgavyste dažnai susidu
ria verslo ir valdžios įstaigos.

Tikri AT&T tarnautojai — 
technikai niekada neskambi-* 
na klientams ir neprašo, kad 
jie prisidėtų prie telefono li
nijų tikrinimo. Niekada jie ne
prašo iš jūsų telefono kortelių 
numerių patvirtinimo. Jei kas 
nors jums paskambina ir sa
kosi esąs AT&T telefono ben
drovės atstovas, paklauskite 
jo pavardės, telefono numerio, 
jo viršininko pavardės ir paka
binkite ragelį. Tada paskam
binkite telefono įstaigai ir 
išsiaiškinkite reikalą: ar yra 
toks technikas ir ar jis turėjo 
jums skambinti. Įvairūs vers
lininkai dažnai pardavinėja 
savo patarnavimus telefonais. 
Jų-tarpe yra sąžiningų žmo
nių, kurie tai daro, bet tarp jų 
yra ir tokių, kurie nori įvai
riais būdais jus išnaudoti. Yra 
stebėtina, kaip jie žinę, kada 
jūs esate namie. Jie skambina 
dieną ir vakare, parduoda — 
siūlo viską: nuo įvairiausio 
namų remonto iki labai bran
gių automobilių, kelionių ir 
t.t. Šių telefono pardavėjų 
tarpe yra įvairių žmonių, vieni 
moka labai gražiai ir įtaigiai 
kalbėti, kiti vos kalba ang
liškai su „baisiu” akcentu. Šie 
žmonės naudoja įvairius meto
dus, jie yra paruošti kaip

prieiti prie būsimųjų aukų.
Yra žmonių, ypač vyresniųjų 
tarpe, kurie visą dieną pra
leidžia vieni namuose. Jiems 
bet koks paskambinimas yra 
malonus, nes prasklaido vie
natvės monotoniją. Šie žmo
nės mielai kalba su bet kuo ir 
yra geriausi nesąžiningų par
davėjų klientai. Kiti telefono 
pardavėjai yra tokie įkyrūs, 
kad žmogus, norėdamas jais 
atsikratyti, dažnai prižada 
viską, o paskui gailisi. Yra 
tokių gabių pardavėjų, kurie 
moka taip įtikinančiai kalbėti, 
kad ir surūdijusią vinį gali 
parduoti už šimtą dolerių. 
Pvz., viena moteriškė, grįž
dama iš darbo, sustojo parduo
tuvėje apsipirkti. Grįžusi na
mo, rakina duris ir girdi — 
skamba telefonas. Pametė 
maišus lauke prie durų, nu
bėgo atsakyti telefoną, o čia 
jai kažkas kažką aiškina, nori 
parduoti, nori jai padėti. Ji 
nori atsikratyti tuo įkyriu par
davėju, bet jis jos nepaleidžia. 
Lauke per 90 laipsnių šilu
mos, jos maišai su maistu guli 
prie durų, tirpsta ledai, o jai 
kažką siūlo. Ji sutiko su 
pasiūla vien dėl to, kad 
greičiau atsikratytų. Dėl to ji 
vėliau sumokėjo keletą de
šimčių dolerių už menkavertį 
dalyką, kurio jai visai ne
reikėjo.

Kitas atvejis: paskambina ir 
sako, aš nieko neparduodu, 
bet noriu jums pasakyti, kad 
laimėjote dovaną. Laimėta ko
kia brangi mankštos mašina, 
bet tik vienas mažas dalykas: 
kad galėtų gauti tą dovaną, 
reikia nupirkti kilimų valymo 
mašiną už 500 dol. Sakau, 
man kilimų valymo mašinos 
nereikia. Ir taip kurį laiką 
kalbėjome: jis siūlė, o aš pra
šiau atsiųsti dovaną, nes pirk
ti tai nieko nepirksiu. Galų 
gale piktai pasakė, kad jis 
nėra „Kalėdų senelis” ir paka
bino telefoną. Atminkite, nie
kas nieko neduoda' ir ypač 
nesiūlo veltui, viskas kainuo
ja, o, perkant telefonu, tai yra 
maždaug kaip lietuviška pa
tarlė sako „perki katę maiše”. 
Pasisaugokite.

Kiti sako, kad. nepatogu ir 
nemandagu, atsakius tele
foną, su žmogum nekalbėti. 
Bet, ar jūs prašėte, kad jis 
skambintų? Kai ateina prie 
durų nepažįstamas žmogus, 
jūs jo neleidžiate'eiti į vidų ir 
nepriimate kaip svečią. Tas 
pats ir su telefono skam
bintoju. Jis veržiasi į jūsų na
mus neprašytas. Telefono par
davėjai yra labai gudrūs, jei 
jūs su jais nekalbėsite, jie jus 
paliks ramybėje, bet jei 
kalbėsite —jie jums skambins 
tol, kol pasieks savo tikslą.

Pasisaugokite!

• Tikras kūrėjas savo jėgų 
svorį jaučia savyje ir dėl to 
yra kūrybingas ir toli nuo 
savųjų. Jam Lietuva yra ten, 
kur jis pats yra.

J.Eretas

• Mūsų bejėgiškumo jaus
mas neteisybės ar agresijos 
akivaizdoje kyla iš mūsų są
moningo pašalinimo Dievo iš 
savo kasdieninių rūpesčių.

Gandhi

AJA.
KAZIMIERUI PABEDINSKUI

»
Vilniuje mirus, jo sūnums JONUI ir LEONUI bei jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Praurimė ir Leonidas Ragai

Mylimam Vyrui, Tėveliui, Uošviui ir Seneliui

AJA.
Inž. Dr.

KAZIUI SEKMAKUI
į Amžinuosius Viešpaties namus išėjus, giliame liūdesyje 
likusiems - žmonai, mūsų brangiai draugei BIRUTEI, dukrai 
RITAI, žentui MYRON, sūnui VIKTORUI, marčiai PHAEDRAI, 
jų ąūneliui, anūkėliui Aleksiukui, svainėms EUGENIJAI 
BLINSTRUBIENEI ir ANTANINAI REJERIENEI bei jų 
šeimoms, kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir dalinamės šios didžios netekties 
skausmu.

»
Jonas ir Vanda Stankai, Saulius ir Valytė Stankai,

Rimas ir Kristina Stankai su šeimomis, Ramono Stankutė- 
Craig ir vyras Gary

‘ LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID

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

’ ALL PHONES
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HIČKORY H1LLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S KEDZIE AVĖ.

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 AVĖ. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.

ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 

WESTCHESTERi 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT

ALL PHONES

1-708-652-5245

Specializuojasi palaikų perkėlimu perlaiduojant Lietuvoje.
Tel. 630-243-00O3 (palikite žinutę), P.O. Box 27, Lemont, IL 60439

• Prieš vedybas vyras kal
ba, moteris klausosi. Po ve
dybų mpteris kalba, vyras 
klausosi. Vėliau abu kalba, o 
kaimynai klausosi.

Anonimas
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& Čikagoje ir apylinkėseb

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje”, liepos 22 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
rodoma vaizdajuostė „Pažin
kime tolimąją Australiją”. Bus 
ir laimės šulinys, bendri 
pietūs. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. Visi laukia
mi. Atvykite maloniai praleis
ti popietę.

Trečiadienį, liepos 22 d., 
7 vai. vak., šaukiamas Mar- 
ųuette Park Neighbors orga
nizacijos susirinkimas, Monu- 
ment of Faith patalpose, 2750 
West Columbus. Bus pristaty
tos dvi naujos lietuvių šeimos, 
pirkusios namus ir atsikraus- 
čiusios į Marųuette Parką, 
Dariaus ir Girėno paminklo 
atnaujinimo reikalai, apylin
kės saugumas ir kiti svarbūs 
klausimai. Visi kviečiami.

Po įtemptų derybų „Li- 
thuanian News Radio/Žemė L 
Productions” vadovybė pasi
rašė sutartį su WNWI 1080 
radijo stotimi. „Studija R” vėl 
bus girdima nuo rugpjūčio 3 
d., darbo dienomis nuo pirma
dienio iki penktadienio, 4-6 
vai. popiet. WNWI 1080 AM 
yra beveik tokio pat stiprumo, 
kaip buvusi 780 AM stotis. 
„Studijos R” adresas yra: PO 
Box 1161, Oak Park, IL 
60304, tel. 708-386-0556.

Dar „laimės šulinėlis” 
apytuštis... Ar galėtumėte į jį 
įlieti ir savo „laimės lašelį”, 
paaukodami gražių laimikių, 
kuriais tikrai apsidžiaugs lai
mingieji „Draugo” šventės 
gamtoje dalyviai? Šventė bus 
rugpjūčio 2 d., sekmadienį, t. 
marijonų sode, prie dienraščio 
patalpų, Čikagoje. Planuokite 
dalyvauti!

Pažaislio Muzikos festi
valio vaizdąjuostėje šį sek
madienį, liepos 19 d., 12:15 
vai. p.p., matysime ir gir
dėsime Lietuvos Nacionalinį 
simfoninį orkestrą, Kauno val
stybinį chorą, Estijos berniu
kų chorą, berniukų chorą 

„Varpelį”, chorą „Jauna muzi
ka” ir žymiuosius Europos so
listus. Koncerto dirigentas 
Richard Hickox (Didžioji Bri
tanija). Jeigu negalėjote šią 
vasarą lankytis Lietuvoje ir 
dalyvauti Pažaislio Muzikos 
festivalio žiūrovų tarpe, at
vykite į Jaunimo centro kavi
nę ir pasigėrėkite aukščiausio
lygio koncertais.

ALMOS FONDAS

A.a. Jadvygos Mockūnie-
nės atminimą pagerbdami, 
Almos fondui aukojo: Fran- 
coise ir Liūtas Mockūnai — 
100 dol., Zenonas Rekašius — 
50 dol., Laima ir Ev Vander- 
stoop — 30 dol., po 25 dol. — 
Eleonora ir Mečys Valiukėnai, 
Birutė Bulotaitė, Lilija Jasas, 
Santara-Šviesa; 20 dol. aukojo 
Lakštuonė ir Gintautas 
Vėžiai, 10 dol. — Sofija Pie
menė. Iš viso paaukota 295 
dol.

Po 100 dol. aukojo RA. Gi
neitis, MD, Dayton, OH; Vik
toras Lesniauskas, Hoffman 
Ėst., IL.

Po 50 dol. — A.a. Raimun
do Ošlapo atminimui — dr. 
Jonas Brunskis, Barrington 
Hills, IL ir Eugenija Liaugau
das, Parsippany, NJ.

20 dol. aukojo Elena Rad
zevičiūtė, Chicago, IL.

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų-našlaičių vardu 
dėkojame!

Aukos nurašomos nuo 
mokesčių Tax I.D. 36- 
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos našlaičių globa”, pažy
mint, kad skirta Almos fondui, 
siųsti 2711 West 71st Str., 
Chicago, IL 60629.

Birutė Jasaitienė

Sol. Juditos Leitaitės ir 
pianistų Roko bei Sonatos 
Lubovų koncertas ruošiamas 
liepos 30 d. Jaunimo centre, 
bet, užmiesčio lietuviams pa
geidaujant, šis koncertas nu
matytas pakartoti ir Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Ruo
šia Amerikos lietuvių radijas.

Lithuanian Heritage sto
vykla š.m. rugpjūčio 2-9 d. 
ruošiama Dainavoje. Stovyk
lauti kviečiamas visas lietuvių 
kilmės jaunimas nuo 7-16 m. 
amžiaus. Informacijai skam
binkite vakarais tel. (630) 
257-2022.

Dr. Vita Aukštuolienė iš
Cleveland, OH, Mokytojų stu
dijų dienose skaitys paskaitą 
apie dvikalbiškumą ir lingvis
tiką. Jos paskaita bus liepos 
24 d., penktadienio vakare, 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte Bočių menėje.

„DRAUGO”
ADMINITRATORIUS

KVIEČIA

Dienraščio „Draugo” vardu 
norėčiau visiems profesiona
lams ir verslininkams padė
koti už skelbimus „Drauge” 
bei „Draugo” ruošto choro 
„Aras” koncerto programoje. 
Šį kartą programoje buvo bent 
keturis kartus daugiau skel
bimų kaip kitais metais.

Mūsų pasisekimas remiasi 
Jūsų geraširdiškumu ir prita
rimu dienraščio veiklai. Dė
kodamas skelbėjams, taip pat 
noriu priminti visiems „Drau
go” skaitytojams, kad be rė
mėjų ir skelbėjų dienraščio 
leidimas būtų neįmanomas. 
Taigi, brangieji skaitytojai, 
bandykime, kiek galime, pa
dėti savo profesionalams ir 
verslininkams. Išmokime iŠ 
kitų tautų, kur vieni kitus 
stumia į viršų. Padėkime savo 
žmonėm. Pavyzdžiui, kai kas 
ruošiasi į kelionę lėktuvu, 
skriskime per savo kelionių 
agentūras; jei kas ieško gydy
tojo, pasiūlykime savo žmo
nes. Namus pirkime ir par- 
duokime per savo žmones. Jei 
žinote, kad kaimynas dės 
naują stogą, rekomenduokite 
savo žmones. Kiekvienas tu
rime galimybių padėti savie
siems, kurie skelbiasi „Drau
ge”.

Kai turite reikalų su versli
ninkais, nueinate pas gydy
toją ar advokatą, pasakykite, 
kad matėte jų skelbimą ir 
esate patenkinti, nes skelbi
mai palaiko mūsų lietuvišką 
spaudą ir veiklą.

Neduokime savo pinigų 
tiems, kurie net nežino, kas 
yra lietuviška veikla!

Rugpjūčio 2 d., sekmadienį, 
t. marijonų sode, prie „Drau
go” patalpų ruošiamas malo
nus vasariškas pobūvis. Noriu 
pakviesti visus, kurie skelbia
si, kad atsiųstų savo vizitines 
korteles, lankstinukus bei ki
tą informaciją apie savo vers
lą ar paslaugas. Turėsime 
„susipažinimo stalą”, kur 
šventės svečiai galės pasižiū
rėti ir pasiinformuoti.

Visus nuoširdžiai kviečiu 
dalyvauti mūsų dienraščio 
šventėje. Susipažinkime, pa
dėkime vieni kitiems!

Valentinas Krumplis 
„Draugo” administratorius

PRISIMENANT JONINES 
JAUNIMO CENTRE

Nežinomybė visad sunkiau
sia. Iš reklaminių pranešimų 
sunku buvo suprasti, ar pa
tenkins žiūrovo lūkesčius to
kios sudėties komanda : Artū
ras Blažukas, „Delčia”, R & R 
žmonės. Programos „pop” ir 
„rock” muzika nesikirto su 
folklorinio ansamblio koncer
tėliu: jiedu atsiskleidė visu

Chicago Cultural Center rūmai vidurmiestyje (78 East Waahington Str.), kuriuose rugsėjo 12 d. Lithuanian 
Mercy Lift ruošia metinį lėšų telkimo pokylį, pavadintą „Kryžkelės”.

grožiu. Turėjome ir pora Jonų: 
„krikštijome” Joną Dautarą iš 
Lietuvos ir vietinį Joną Tamu- 
laitį. Laimėjimai, sudaryti iš 
Ryčio ir Roberto (R & R) mu- 
zikiriių dovanų, Algimanto Ke- 
zio bei Lituanistikos studijų 
ir tyrimo centro, vadovaujamo 
Joho Račkausko, skirtų kny
gų, pagaliau „paparčio žiedo” 
ieškojimo cirkas — kiekvienas 
renginio momentas turėjo sa
vo svarbą ir žavesį.

Svarbiausia, be abejo, nuo
taika, kurios netrūko susirin
kusiųjų dėka. Didžiausio po
puliarumo susilaukė laužas, 
sulaikęs žmones iki pirmos 
valandos nakties, rj,ors tai bu
vo ypač karštos dienos, įskai
tant trečiadienio vakaro ne
patogumą. Galima įvertinti 
Joninių sėkmę ir tuo, kad 
įtikome visų kartų atstovams.

Organizatoriams kiekvienas 
įvykis yra pamoka, todėl kitą 
kartą būsime tobulesni. O 
ateinantis susibūrimas numa
tomas rugpjūčio 21 dieną, 
penktadienį, 7 v.v., Čiurlionio 
galerijoje. Jis pavadintas „At
sisveikinimas su vasara”, skir
tas fortepijono suderinimui ir 
atnaujinimui. Iki pasimatymo!

Ūla Juškytė

IŠ ARTI IR TOLI
LIETUVIU NAMŲ IR 

LIETUVIŲ KLUBO ŽINIOS

„Old World” festivalis
Š.m. E 185 gatvės metinis 

„Old World” festivalis vyks 
nuo liepos 30 d. iki rugpjūčio 2 
d. Festivalio metu Lietuvių 
namų viršutinėje salėje veiks 
„Casino” žaidimai, kur visi 
galės, išmėginti savo laimę. 
„Casino” veiks ketvirtadienį, 
liepos 30 ir penktadienį, liepos 
31 d., nuo 6 iki 12:30 vai. vak.j 
šeštadienį, rugpjūčio 1 d., nuo 
2:30 vai. p.p. iki 12 vai., o sek
madienį, rugpj. 2 d., nuo 2 vai. 
p.p. iki 10 vai. vak. Festivalio

Pedagoginio lit. instituto diplomų įteikimo vakare birželio 13 d. iškilmių 
rengimo komitetas su PLI dir. Stase Petersonienė Iš kairės: direktorė S. 
Petersonienė, Violeta Paulienė, Virginija Paulienė ir Milda Šatienė.

Nuotr. Zigmo Degučio

metu bus atidarytas „Ginta
ro” restoranas, kur lankytojai 
galės pasivaišinti lietuviškais 
patiekalais. Lietuvių namų di
rektoriai kviečia visus apsi
lankyti Lietuvių namuose 
„Old World” festivalio ir kitu 
metu. Informacijos teikiamos, 
paskambinus 216-531-2131.

Lietuvių klubo „piknikas”
Vėl ruošiama mėgstamiau

sia ir populiariausia Cleve
land lietuvių gegužinė. Lietu
vių klubas visus kviečia į tra
dicinį „pikniką” sekmadienį, 
rugpjūčio 23 d., 12 vai., Ame
rikos Italų išvykų vietoje, 
29717 Euclid Avė, Wickliffe, 
OH. Bus daug skanaus maisto 
ir daug visokių linksmybių. 
Įėjimas nemokamas visiems 
klubo nariams, turintiems 
1998 Lietuvių klubo kortelę ir 
visiems buvusiems nariams, 
kurie turėjo 1995, 1996, 1997 
LK kortelę. Smulkesnės infor
macijos teikiamos tel. 216- 
531-2131.

Linas Johansonas
LIETUVOS PREZIDENTUI

DAR VIENAS GARBĖS 
DOKTORATAS

Amerikos katalikiškas uni
versitetas Lietuvos preziden
tui Valdui Adamkui suteikė 
garbės daktaro vardą.

Kaip pranešė prezidento 
spaudos tarnyba, garbės dak
taro vardai V. Adamkui su
teiktas už reikšmingus nuo
pelnus savo tėvynei Lietuvai 
ir nuveiktus darbus saugant 
gamtą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Tai — jau penktas garbės 
daktaro vardas, kurį V. Adam
kui suteikė mokslo įstaigos.

1989 m. garbės daktaro var
dą suteikė Vilniaus universi
tetas, 1991 m. — Indianos val
stijos Šv. Juozapo kolegija, 
1994 m. — Northwestern uni
versitetas, 1998 m. — Kauno 
technologijos universitetas.

Lietuvos Vyčių veikla
„PAGALBAI LIETUVAI” 

DARBAI IR ŠALPA
Lietuvos Vyčių organizacijos 

padalinys „Pagalba Lietuvai” 
susilaukė padėkos laiškų iš 
Lietuvos.

Seselė Dolorita Butkutė 
iš Šv. Klaros Palaikomojo gy
dymo ir slaugos ligoninės, 
rašo: „Siunčiame nuoširdžiau
sius linkėjimus, dėkojame už 
viską ir prisimename maldoje. 
Prašome gerąjį Dievą palai
mos, sveikatos ir džiaugsmo, 
ramybės ir ypatingų šven
tosios dvasios malonių vi
siems, kurie dirbate ir auko
jate mūsų brangiai suvargu
siai Lietuvai. Ypač dėkojame 
jums už jūsų gerumą ir dos
numą Šv. Klaros slaugos ligo
ninei Utenoje.

Jūsų parama pagelbsti mū

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

(sk.)
• Automobilio, namų ir 

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

(sk.)
• Prieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
233-6335.

(sk.)
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į ENTER-VIDEO 3533 
SArcher Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

(sk.)
• BALTI C MONUMENTS, 

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

(sk.)
• Tik 46 centai už minu

tę, skambinant i Lietuvą; 9,9

sų tarnavimui labai sunkiai 
sergantiems ligoniams, kurių 
daugumos gyvenimo kelionė 
jau baigiasi. Mes jau patarna
vome 177 ligoniams, 52 iške
liavo į Dangiškojo Tėvo na
mus.

Turime gerą naujieną — 
mūsų Šv. Klaros palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninė 
pažymėta aukšto lygio akre
ditacija.

Dievo palaima telydi Jus ir 
Jūsų mylimus žmones!”

Danguolė Kryžienė, Ute
nos mokyklos darželio „Gan
drelis” direktorė pareiškė: 
„Mes, mažos mokyklėlės „Gan
drelis” 244 vaikučiai, tame 
tarpe 38 turintys fizinę ar psi
chinę negalę, nuoširdžiai dė
kojame jums už saldainius, 
kuriais mus apdovanojo geroji 
seselė Dolorita Butkutė. Mes 
buvome labai sujaudinti tokiu 
dideliu dėmesiu, kurį sulau
kėme iš užsieniečių pirmą 
kartą. Dėkojame Dievui, kad 
galėjome patirti, kaip ste
buklą Doloritos meilę, švel
numą, pagarbą mums, o ypač 
vaikams, turintiems negalią. 
Telaimina Dievas jus ir jūsų 
gerus darbus”.

Auksė Strolienė, Šv. Kla
ros palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninės naujoji ad
ministratorė, rašo: „Noriu 
jums nuoširdžiai padėkoti už 
jūsų dosnumą ir gerumą. Di
džioji dalis ligoninės įrangos, 
vaistų, lovų, baldų, higienos 
priemonių yra gauta jūsų 
dėka. Tą mes nuolat prisime
name ir vertiname. Dėkingi ir 
Lietuvos vyčiams, jų parama 
padėjo mūsų ligoninei akredi- 
tuotis, t.y., tapti pripažinta 
tinkamai vykdyti sveikatos 
priežiūrą”.

Kun. Jonas Babonas, Kau
no Caritas Direktorius ir Elva 
Marčiulionienė, Caritas Dia
gnostikos centro vyr. gydytoja, 
atsiuntė oficialią padėką iš 
Caritas Diagnostikos centro: 
„1990 m. įkurta Kauno Cari

cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSIVCYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556.

(sk.)
• Siuntinių į Lietuvą 

kompanija Baltia Express 
praneša gerą naujieną - nuo 
birželio 30 d. Baltia Express 
priiminės siuntinius naujose 
patalpose, 7269 S. Harlem 
Avė., Bridgeview, IL 60455 
(Amber Health Center). Atvy
kite arba skambinkite tel. 708- 
458-3810 arba nemokamu tel. 
1-800-SPARNAI.

(sk.)
• H-oji Pasaulio lietuvių 

dainų šventė - 1998. Trys 
vaizdajuostės (aukšta kokybė 
garantuota): 1. Ansamblių 
vakaras Kalnų parke, liepos 4 
d. (2 vai.); 2. Šokių diena 
„Žalgirio” stadione, liepos 5 d. (2 
vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke, liepos 6 d. (4 vai.). Jau 
dabar galite užsisakyti pas 
International Historic Films, 
Ine., skambinant tel. 773-927- 
2900, raštu arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų raštinę 3533
S. Archer Avė., Chicago, IL 
60609. Vienos vaizdajuostės 
kaina tik $20, arba visų trįjų $50 
ir $5 už persiuntimą. Mes pri
imame čekius ir Visa/Mastercard 
kredito korteles. Sav. Petras 
Bernotas.

(sk.)
• Vaizdajuostės iš Lie

tuvos perrašome į amerikie
tišką sistemą ir atvirkščiai. 
Puiki kokybė, kaina tik $20. 
Amerikos Lietuvių televi- 
zija, tel. 708-839-8922.

(sk.)
• Lietuvių Prekybos Rū

mai išrūpina stipendijas lietu
vių kilmės studentams. Prašy
mus (applications) galima gauti

tas per savo 7 gyvavimo metus 
aprūpino vaistais ir slaugos 

•priemonėmis. 60,822 pacien
tus, kuriems ši pagalba buvo 
labai reikalinga. 1991 m. 
įkurtas Caritas Diagnostikos 
centras, kurio pagrindinis 
tikslas buvo suteikti pacien
tams kvalifikuotą medicininę 
diagnostinę pagalbą, kartu 
formuojant sąžiningą medikų 
požiūrį į ligonį. Per šį laiko
tarpį kreipėsi 73. 748 pacien
tai, kuriems dirbantys šiame 
centre noriai dalijo savo ži
nias, laiką, dėmesį ir meilę. Be 
jūsų nuolatinės paramos, ne
būtume galėję padėti labiau
siai gyvenimo nuskriaustiems 
ir kenčiantiems. Nuoširdžiai 
jums dėkojame už jūsų gera- 
širdumą, suteiktą paramą ir 
meldžiame Dievo palaimos 
jūsų gyvenimui ir darbams”.

Balys Stankus, Vilniaus 
arkivyskupuos Caritas direk
torius, rašo, „Prie Caritas bu
vo įkurta Motinos ir vaiko glo
bos namai, Caritas valgykla, 
socialinis skyrius bei Caritas 
vaistinė. Dabar vaiko ir moti
nos globos namuose gyvena 17 
vienišų motinų, ir 14 nepil
namečių vaikų. Į šiuos namus 
priimamos moterys po kon
fliktų šeimoje, nėščios nepil
nametės, vienišos mamos. 
Vaikų valgykloje kiekvieną 
darbo dieną valgo 120 vaikų iš 
daugiavaikių, asocialių Vil
niaus šeimų. Jie čia ne tik val
go, bet ir mokosi piešti, žai
džia, vaidina, žiūri filmus ir 
mokosi pažinti Dievą ir tikė
jimą. socialinis skyrius ap
rūpina drabužiais bei maistu 
benamius, taip pat koordinuo
ja parapijų Caritas veiklą. Ca
ritas vaistinė aprūpina vais
tais socialiai remtinus žmo
nes — pensininkus, žmones su 
negalia, bedarbius. Esu begalo 
dėkingas Vyčiams ir „Pagalba 
Lietuvai”, kurie rūpinasi ir re
mia Lietuvos žmones”.

Paruošė Regina

rašant: Stan Balzekas, 4013
S. Archer, Chicago IL 60632.

(sk.)
• Lietuvių kelionių agen

tūrai reikalinga lietuviškai ir 
angliškai kalbanti tarnautoja, 
turinti praktikos bilietų ra
šymui kompiuterine sistema. 
Rekomendacijos pageidautinos. 
Kreiptis: tel. 708-422-3000.

(sk.)
• Visos „Sietuvos” sesės 

ir jų šeimos kviečiamos daly
vauti iškyloje, kuri įvyks liepos 
25 d., šeštadienį. Ateitininkų 
namuose. Pradžia 12 vai. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti 
sesei Kirkuvienei, iki liepos 18 
d. tel. 708-598-0683.

(sk.)
• „Saulutė”, Lietuvos naš

laičiams, seneliams bei inva
lidams remti, Daytona Bch., 
skyrius, FL, dėkoja Mykolui 
Jagučiui už $100 auką. Ačiū!

(sk.)

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S-Pulasld Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bL Į Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 706-301-4866 

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

šeitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą




