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Sovietmečio stabų „išsigando" ir 
Seimo nariai 

Vilnius, gegužės 28 d. 
IBNS) — Seimo nariai nu
sprendė prisiimti atsakomybę 

_>ž sovietmečio skulptūrų gre
tinimą iš „partizanų krauju 
gausiai aplietos Dzūkijos že-
•nelės" į sandėlių užkaborius, 
a Konservatoriaus Juozo Gal
diko sumanymu Seime įregi
struotas nutarimo projektas, 
kuriuo vyriausybė įpareigo
jama atšaukti visus savo ir jai 
pavaldžių struktūrų sprendi
mus dėl buvusių komunistinių 
vadų ir revoliucijos veikėjų 
skulptūrų parko kūrimo Va
rėnos rajono Grūto miške. 

š į parką norėjo įkurti priva-' 
tus „Hesonos" klubas, kuris 
tikėjosi pritraukti į Lietu
vos pietinį regioną daugiau 
turistų. 

Seimo nutarimo projektą, 
kaip reikalauja Statutas, pa
rėmė 27 parlamentarai iš kon
servatorių, krikščionių demo
kratų bei kai kurių kitų frak
cijų. Anot projekto, vyriausybė 

įpareigojama sovietinio laiko
tarpio skulptūrų įskaitos, 
sandėliavimo ir eksponavimo 
klausimus ir darbus" pavesti 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrui. 

Be to, projekte vyriausybė 
įpareigojama organizuoti jau 
išgabentų į Grūto miško parką 
sovietinio laikotarpio pamin
klinių skulptūrų grąžinimą 
minėtajam Genocido tyrimo 
centrui. 

Visuomenės susidomėjimą ir 
karštas diskusijas spaudoje 
dėl sovietmečio stabų parko 
kūrimo kovą sukėlė Vilniaus 
miesto Sąjūdžio grupių t a 
borą" susivienijimas. Dzūki
joje išrinkti parlamentarai 
ėmė gauti rinkėjų laiškų, ku
riuose prašoma iš naujo iš
nagrinėti sprendimą dėl tokio 
parko kūrimo šiame Lietuvos 
regione, kur pokario metais 
ypač aktyviai veikė Lietuvos 
laisvės kovotojai. 

Lietuva per savaite 

Rusija „atsuko" naftos čiaupą. 
Ar ilgam? 

V y r i a u s y b ė s l ikimas — 
tr i ša l ė s tarybos rankose 

Vilnius, gegužės 28 d. 
(BNS-Elta) — Ketvirtadienio 
vakarą į Mažeikių naftos per
dirbimo įmonę pradėta tiekti 
nafta, pranešama penktadienį 
išplatintame „Mažeikių naf
tos" pranešime spaudai. 

Dar ketvirtadienį pa
aiškėjo, kad Jungtinių Val
stijų administracija pareiškė 
susirūpinimą dėl Rusijos nu
traukto naftos tiekimo Lietu
vai. BNS žiniomis, Lietuvos 
prezidentūra ir vyriausybė 
ketvirtadienį diplomatiniais 
kanalais gavo informacijos, 
jog „aukšti JAV pareigūnai" 
Rusijos vyriausybės ir naftos 
tfikio atstovų teiravosi dėl pa
starojo naftos tiekimo nutrau
kimo bendrovei „Mažeikių naf
ta". 

JAV požiūriu, tokie veiks
mai pakenks pastangoms vys

tyti tvirtus Rusijos, Baltijos 
valstybių ir JAV energijos 
bendrovių ryšius. 

„Mažeikių nafta" žaliavos iš 
Rusijos negavo nuo gegužės 16 
d., praėjusį pirmadienį ga
mykla, baigusi naftos atsar
gas, sustabdyta. Viena nedar
bo para „Mažeikių naftai" at
neša maždaug 300,000 tūkst. 
litų nuostolių. 

Lietuvos ambasadorius Ru
sijoje Romualdas Kozyrovičius 
penktadienį kalbėjosi su Rusi
jos kuro ir energetikos mi
nistro pavaduotoju Jevgenij 
Morozov, kuris informavo, jog 
ketvirtadienį naftos tiekimas 
buvo atnaujintas, tačiau atsi
sakė paaiškinti, dėl kokių 
priežasčių jis netikėtai buvo 
nutrauktas, po to — vėl staiga 
atnaujintas. 

Lietuva naftos gali atsivežti 
ne tik iš Rusijos 

Nuotr.: Prezidentas Valdas Adamkus, naujasis ministras pirmininkas Rolandas Paksas ir Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis gegužes 28 dieną, po beveik dvi valandas trukusio pokalbio, nutarė jog birželio 1-ąją bu
vęs Vilniaus meras, konservatorius bei naujasis ministru kabineto vadovas pateiks prezidentui savo kandi
datūras į naująją Lietuvos vyriausybe. (Elta) 

i • i • 
rašyti skandalo turi atsakyti 
aukščiausi „Lietuvos energi
jos" vadovai. 

„Prezidentas mano, kad at
sakomybė turi tekti tiems, ku
rie rengė šią sutartį, o ne an
traeiliams veikėjams", sakė 
prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė, nepa
neigusi, kad turimas galvoje 
„Lietuvos energijos" genera
linis direktorius Virmantas 
Jurgaitis. 

Trečiadienį vyriausybė už
draudė „Lietuvos energijai" 
pasirašyti elektros energeti
kos integracijos sutartį su Lat
vijos, Estijos, Baltarusijos ir 
Rusijos atstovais. Vyriausybė 
teigia, kad šios sutarties pro
jektas nebuvo suderintas su 
atitinkamomis žinybomis, pir
miausia — Užsienio reikalų 
ministerija, nors ji gali turėti 
strateginės reikšmės valsty
bės gyvenime. 

Po skandalo buvo atleistas 
tik „Lietuvos energijos" gene
ralinio direktoriaus pavaduo
tojas Anzelmas Bačiauskas. 

Vilnius, gegužės 26 d. 
(BNS) — Seimo laikinosios 
darbo grupės investicijų į 
,.Mažeikių naftą" problemoms 
spręsti pirmininkas konserva
torius Sigitas Kaktys teigia, 
kad Lietuva naftos gali atsi
vežti nebūtinai iš Rusijos. 

„Naftos galime atsivežti ir 
uV kitur. Kuo daugiau atsive-
lime, tuo pigiau kainuos pro
dukcija. Kuo gamykla bus mo
dernesnė, tuo produktai bus 
pigesni", trečiadienį spaudos 
konferencijoje teigė S. Kaktys. 

* Bendrovės „Williams In-
•ernationaT atstovai kitą sa
vaitę tikisi sulaukti „geros 
fcnios" iš Seimo, kur bus 
sprendžiama dėl galimybės 
privatizuoti dar trečdalį „Ma-
seikių naftos" susivienijimo 
akcįjų, ketvirtadienio vakarą 
sakė „William International" 
atstovas Randy Mąjors, kal
bėdamas po susitikimo su 
Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu. „Labai tikiuosi, 
kad kitą ketvirtadienį sulauk
sime gerų naujienų", sakė R. 
Mąjors. Premjeras R. Paksas 
saka, kad ,Wlilliams" reikalai 
jam „tampa aiškesni". „Mes 
turėjome nemažai medžiagos, 
pasitikslinome su „Williams" 
atstovais, ar teisingai ją su
pratome, ir, pasirodo, teisin-

Anot jo, Lietuvai dabar ne
gresia tokia kuro blokada, 
kokią 1990-1991 m. buvo įve
dusi Sovietų sąjunga. 

„Ši situacija garantuoja 
Lietuvos ekonominę neprik
lausomybę, ir jei naftos pro
duktų kaina bus šiek tiek di
desnė, Lietuvos žmonės tai su
pras kaip galimybę savaran
kiškai tvarkytis savo reika
lus", sakė konservatorius. 

Jis teigė, kad „būsimo in
vestuotojo atėjimas yra prie
laida, kad šią problemą spręsi
me teisingai". 

Apie Rusijos naftos bendro
vės „LUKoil" ketinimus daly
vauti naftos susivienijimo pri
vatizavime S. Kaktys sakė, 
kad „norima neskaidraus val
dymo, nenorima modernizuoti 
naftos komplekso, išlieka ne
aiški įmonės ateitis". 

Vilnius, gegužės 28 d. 
(Elta) — Dekretus dėl naujos 
vyriausybės sudarymo prezi
dentas Valdas Adamkus tu
rėtų pasirašyti ateinantį an
tradienį po susitikimo su mi
nistru pirmininku Rolandu 
Paksu, kuris turėtų pateikti 
valstybės vadovui savo pasi
rinktus kandidatus į mi
nistrus. Tai paaiškėjo po 
penktadienį beveik dvi valan
das trukusio V. Adamkaus, R. 
Pakso ir Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio susitiki
mo. 

„Esu tvirtai apsisprendęs vi
sas kandidatūras pateikti an
tradienį", — po susitikimo 
žurnalistams sakė premjeras. 

Prezidento patvirtintą vy
riausybę R. Paksas turės pri
statyti Seimui kartu su nauja 
kabineto programa, kuriai pri
tarus, vyriausybė gaus visus 
įgaliojimus dirbti. 

Pasak R. Pakso, susitikimo 
metu buvo sutarta, kad devin
tajame ministrų kabinete liks 
septyni dabartinės laikinosios 
vyriausybės nariai. Tai — ap
linkos ministras Danius Ly
gis, krašto apsaugos — Čes
lovas Stankevičius, socialinių 
reikalų ir darbo — Irena De
gutienė, susisiekimo — Ri
mantas Didžiokas, švietimo ir 
mokslo — Kornelijus Platelis, 
užsienio reikalų — Algirdas 
Saudargas ir žemės ūkio — 
Edvardas Makelis. 

R. Paksas neatmetė gali
mybės, kad kitame kabinete 
liks ir daugiau dabartinių 
ministrų. 

simais. Tikiuosi, taip bus ir 
ateityje". „Formuodamas vy
riausybę, įdėmiai išstudijavau 
ir Seimo frakcijų, ir visuome
ninių organizacijų, net spau
dos pasiūlymus", pridūrė jis. 

„Iš to, ką ministras pirmi
ninkas yra pasirinkęs, ką mes 
žinome, manau, yra priimti
nos kandidatūros", sakė V. 
Landsbergis žurnalistams. 

Susitikime ta r̂ pat buvo 
kalbėta apie rengiamą naujos 
vyriausybės programą, birže
lio pabaigoje numatomą prem
jero vizitą į Maskvą, skanda
lingą elektros energetikos in
tegravimo sutartį su keturio
mis posovietinėmis valstybė
mis, kurią ketino pasirašyti 
„Lietuvos energija", sėkmingą 
Lietuvos ir Latvijos jūros sie
nos sutarties parengimą. 

Prezidentas Valdas Adam
kus mano, kad dėl šią savaitę 
kilusio energetinės sutarties 
parengimo ir ketinimo pasi-

Švedų laivai Baltijos jūroje rado 
gausų sovietinį „palikimą" 

Klaipėda, gegužės 28 d. 
(BNS) — Švedijos karo laivai 
Lietuvos teritoriniuose vande
nyse baigė nesprogusių minų 
paieškos ir nukenksminimo 
pratybas. 

Nuo praėjusio antradienio 
trukusiose pratybose 250 kv. 
km plote jūroje ties Juod
krante, kur anksčiau veikė so
vietų laivyno poligonas, pati
krinta 15 rajonų. 

Šiame rajone buvo surasti 
62 objektai, įskaitant du pavo-

Naujų kandidatų į ministrus jingus sprogmenis — reaktyvi-
vyriausybės vadovas neko- nę giluminę bombą povande-

* Šių metų pirmajame 
ketvirtyje, palyginti su pra
ėjusių metų tuo pačiu laiko
tarpiu, Lietuvos eksportas į 
Nepriklausomų valstybių san
draugos šalis sumažėjo dviem 
trečdaliais, tuo tarpu prekių 
išvežimas į Europos Sąjungos 
valstybes išaugo beveik de
šimtadaliu. Rusija iki šių me
tų buvo svarbiausia Lietuvos 

____ prekybos bendrininkė, tačiau 
gai supratome" Žiūrėsime, kas eksportui į šią valstybę smar-
toliau", sakė R. Paksas. kiai sumažėjus, pagrindine 

mentavo, tačiau pripažino, 
kad Lietuvos centro sąjunga 
turi „realias galimybes" turėti 
savo ministrą kabinete. Pasak 
R. Pakso, centristų dalyvavi
mas vyriausybėje priklausys 
nuo šeštadienį įvyksiančio jų 
tarybos posėdžio, kuriame bus 
svarstoma, ar deleguoti savo 
narį Gintarą Balčiūną į teisin
gumo ministro postą. 

Paklaustas, ar dėl kokių 
nors ministrų kandidatūrų su 
prezidentu ir Seimo pirminin
ku buvo išsiskyrusios nuo
monės, R. Paksas atsakė: „Iki 
šiol sutarėme su prezidentu ir 
Seimo pirmininku visais klau-
bendrininke tapo Vokietija. 
Tuo tarpu Rusija utima pirmą 
vietą importuotojų į Lietuvą 
sąraše. (ctu> 

niniams laivams bei torpedą 
paprastiems laivams sprog
dinti. Jos buvo rastos kelių 
dešimčių metrų gylyje ir su
naikintos vietoje. Sprogmenis 
prie šių pavojingų radinių pa
dėjo specialiai paruošti narai. 

Jūros dugne buvo aptikta 
daug šiukšlių, laivų burių, 
medžių, butelių ir akmenų. 
Dugną žvalgė švedų karo lai
vuose "įrengtas specialus prie
taisas, o aptiktą objektą ap
žiūrėdavo į vandenį nuleistas 
robotas. Minų paieškos ir nu
kenksminimo pratybose daly
vavo 4 švedų laivai ir apie 130 
žmonių, kurie dirbo pamaino
mis ištisą parą. 

Tame pačiame rajone vyko 
ir minininkų eskadros BAL-
TRON mokymai. Estijos, Lat

vijos ir Lietuvos laivai ir jų 
įgulos lavino įgūdžius ruo
šiant išminavimo taktiką, mi
nų paiešką ir naikinimą, ryšių 
palaikymą, mokėsi lydėti lai
vus per minų lauką. 

Lietuvos ir Švedijos karinin
kai BALTRON eskadros mo
kymus įvertino labai gerai. 

Minų paieškos pratybas Lie
tuvoje Švedijos karinės pajė
gos pradėjo prieš trejis metus. 

Išvalius Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teritorinius vandenis 
nuo minų, bus užtikrintas 
saugus laivų plaukiojimas ir 
žūklė Baltijos jūroje. 

* Humanitarinę pagalbos 
užduoti Albanijoje atliekan
tys Lietuvos karo medikai pa
keitė dislokacijos vietą. Gegu
žės pradžioje darbą pradėję 
medikai dirbo čekų karo ligo
ninėje Kavąje mieste, esančia
me į pietvakarius nuo Tira
nos. Praėjusį šeštadienį medi
kai išvyko į Albanijos šiaurę 
dalyvauti pabėgėlių perkėlimo 
į pietus operacijoje, kuri truks 
apie 3 savaites. Lietuvos me
dikai prižiūri ir gydo pabėgė
lius iš Jugoslavijos Kosovo 
provincijos. Humanitarinės 
pagalbos misijoje iš Lietuvos 
dalyvauja keturi gydytojai, 
trys felčeriai, du vairuotojai 
paramedikai ir vertėjas. BNS> 

* „Respublikai" pavyko 
gauti susitarimo tarp Lietu
vos vyriausybės ir „VVilliams" 
kopiją, kurioje rašoma, jog 
„Lietuvos Respublikos vyriau
sybė ir 'V/illiams Internatio
nal' susitaria, kad jų abipusis 
bendras interesas yra perduo
ti įmonės 'Klaipėdos nafta' 
valdymo kontrolę reorganizuo
tam 'Mažeikių naftos' koncer
nui", o „galutinis tikslas būtų 
integruoti AB 'Klaipėdos naf
ta' nuosavybę į 'Mažeikių naf
tos' koncerną". Jeigu išsipildy
tų šios nuostatos, „Klaipėdos 
nafta" patektų į „Mažeikių 
naftos" priklausomybę be pir
kimo sandorio. Seimo nario 
Aloyzo Sakalo nuomone, „pro
tokolo padariniai bus tokie, 
kad 'Klaipėdos nafta' bus ati
duota už dyką, nors į ją sudė
ta nemažai milijonų". Parla
mentaras tvirtina, kad už to
kių projektų visuomet slypi di
deli interesai. <EIM 

* Lietuvos taupomajame 
banke gyventojo prašymu bus 
leidžiama papildyti savo iki 
1998 m. kovo 31 d. pateiktą 
prašymą atidaryti atkuria
mąją sąskaitą- Kai kurie, ypač 
senyvo amžiaus žmonės, į pra
šymą įrašė ne visas atkuria
mąsias sąskaitas. Tokiu atve
ju, jiems yra apskaičiuota ma
žesnė atkurtų santaupų suma 
nei galėjo būti apskaičiuota. 
Jeigu anksčiau pateiktoje in
formacijoje buvo netikslumų 
— nenurodyta indėlio sąskai
ta, kurioje yra atkuriamų san
taupų, ar buvo pamiršta nuro
dyti draudimo įmokas, atkur
tų santaupų ar draudimo su
mos bus perskaičiuotos. <BNS> 

* Buvęs Lietuvos komu
nistų partgos sekretorius 
ir nuo teismo pasislėpęs 1991 
m. sausio 13-sios bylos kalti
namasis Vladislavas Švedas 
Rusijoje sėkmingai kyla karje
ros laiptais. Dienraštis „Res
publika" ketvirtadieni rašo, 
kad V. Švedas yra Rusijos li
beralų demokratų partijos va
do Vladimir Žirinovskij „deši
nioji ranka" ir žada kandida
tuoti į Valstybės Dūmą pagal 
partijos sąrašą. Pasak Lietu
vos Generalinės prokuratūros 
prokuroro Gintauto Paškevi
čiaus, V. Švedas yra vienas 
pagrindinių kaltinamųjų Sau
sio 13-sios byloje. Jis buvo su
mokėjęs piniginį užstatą, ta
čiau vėliau nuo tardymo pasi
slėpė. Rusija atsisako jį išduo
ti, motyvuodama, kad jis yra 
jos pilietis, ir siūlo Lietuvos 
pareigūnams perduoti bylos 
medžiagą, kad bylą galėtų na
grinėti Rusijos teismas. 

* Vokietijoje, Munster 
mieste, prasidėjo sąvadautojo 
iš Lietuvos teismas. 22 metų 
Dainius B. yra kaltinamas ap
gaule ii Lietuvos viliojęs jau
nas merginas ir vertęs jas 
dirbti prostitutėmis Vokietijos 
baruose. Kartu su juo teisia
mųjų suole sėdi ir du Jugosla
vijos piliečiai. Teismui pateik
tame kaltinime teigiama, kad 
lietuviai apgaule parūpindavo 
merginoms Vokietijos vizas 
arba pervesdavo jas nelegaliai 
per sieną. Už kelionę vyriškiai 
reikalaudavo nuo 1,500 iki 
2,500 markių. Vokietijoje są
vadautojai iš karto atimdavo 
iš merginų pasus ir priversda
vo dirbti naktiniuose baruose. 
Dirbančios merginos būdavo 
saugomos, kad nesikreiptų į 
poliriją, būdavo bauginamos, 
jas grasinta nužudyti. >EIU> 

* Popiežius Jonas Paulius 
II Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui atsiuntė šių 
metų oficialų Popiežiaus žiny
ną „Annuario Pontificio", ku
riame yra ir Šventojo Tėvo as
meninis parašas, skirtas Lie
tuvos vadovui. Jonas Paulius 
II Vatikano valstybės sekre
toriato paprašė įteikiant žiny
ną Lietuvos ambasadoriui prie 
Šventojo Sosto Kaziui Lozorai
čiui perduoti „gražiausius lin
kėjimus" V. Adamkui. Dau
giau kaip 1,000 puslapių po
piežiaus žinynas kasmet iš
leidžiamas ribotu tiražu. Tai 
— oficialus Vatikano leidinys, 
kuriame pateikiami visų Vati
kano įstaigų, žinybų, instituci
jų naujausi duomenys, kardi
nolų, vyskupų, Vatikano pa
reigūnų, vyrų ir moterų vieno-
lijų Romoje bei visame pasau
lyje sąrašai, skelbiama kita 
įvairi informacinė medžiaga 
apie Vatikaną ir Katalikų 
Bažnyčią. (Eita) 

* Pernai tik 2 procen
tams šeimų, įrašytų į savi
valdybių sąrašus, buvo suteik
ta valstybės parama, apsirū
pinant gyvenamosiomis patal
pomis. Statistikos departa
mento duomenimis, praėju
siais metais savivaldybių są
rašuose valstybės paramai 
gauti, apsirūpinant būstu, bu
vo įrašyta 104,300 šeimų ir 
vienišų asmenų. Valstybės pa
ramą gavo 2,200 šeimų ir as
menų. Lengvatinius kreditus 
gavo 1,249 šeimos. Vidutinis 
lengvatinio kredito dydis — 
32,600 litų. 

* Skulptūrai „Šv. Pran
ciškus", kurią buvo ketina
ma išvežti iš Lietuvos, keliau
ti užjūrin neteks. JAV pilietis 
Richard Rojas, Vilniaus antik
varinėje parduotuvėje „Sena
sis kuparas" įsigijęs skulptū
rą, kreipėsi į Kultūros minis
terijos Kultūros vertybių ap
saugos departamentą, prašy
damas leidimo ją išvežti iš 
Lietuvos. Atliekant tyrimą, 
buvo nustatyta, kad ši skulp
tūra 1974 m. buvo pavogta iš 
Akmenės rajono Kruopių baž
nyčios šventoriaus koplytstul
pio. Kultūros vertybių apsau
gos departamentas kreipėsi į 
Vidaus reikalų ministeriją, 
prašydamas išaiškinti asme
nis, įvykdžiusius vagystę ir at
lyginti nuostolius JAV pilie
čiui. lBNS) 

* Lietuvos gyventojai spar
čiai sensta. Per metus pagy
venusių žmonių skaičius iš
augo 0.3 procentinio punkto. 
Metų pradžioje 60 metų ir vy
resnių gyventojų buvo 673,300 
arba 18.2 proc. visų gyventojų. 
Lietuvoje veikia 90 senelių 
globos namų, kuriuose gyvena 
4,200 pagyvenusių ir senų 
žmonių. Du trečdaliai senelių 
globos namų gyventojų — mo
terys. Beveik 5.000 žmonių gy
vena globos įstaigose suaugu
siems neįgaliesiems. Namuose 
globojama ir slaugoma per 
7,000 pagyvenusių ir senų 
žmonių. EIUI 

KALENDORIUS " 
Gegules 29 d.: Algedas, Erd

vile. Magdalena (Magde). Teodozi-
ja. 

Gegužes 30 d.; Švč. Trejybe 
Jazminą, Joana, Jomilė, Ferdinan
das, Vyliaudas. 

Gegules 31 d.: Angelė (Anelė), 
Agilė, Gintautas. Marija, Petronėlė. 
Rimvile Atminimo diena (JAV). 
Birželio 1 d.: Fortūnatas, Ga

linde. Jogaila. Justinas. Juvencijus, 
Konradas. Tarptautinė vaikų gyni
mo diena. 

i • 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Hcights, IL 60004 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
TARYBA 

Nepaprastoje Palangos Kon
ferencijoje (1997 metais) Atei
tininkų federacijos vadovybė 
po penkiasdešimt metų buvo 
sugrąžinta į Lietuvą. Konfe
rencijos metu buvo priimti 
nauji Ateitininkų federacijos 
įstatai, išrinktas Ateitininkų 
federacijos pirmininkas iš Lie
tuvoje gyvenančių ateitininkų, 
išrinkta Ateitininkų federaci
jos Kontrolės komisija ir dalis 
Ateitininkų federacijos tary
bos narių. 

Ne visi Ateit ininkų federaci
jos tarybos nar ia i buvo išrink
ti Palangos Konferencijos me
tu, nes Konferencija nubalsa
vo, kad iš penkiolikos rinktų 
Ateitininkų federacijos tary
bos narių penki tur i būti iš 
pastoviai užsienyje gyvenan
čių ateitininkų. 

Naujieji Ateitininkų federa
cijos įstatai nenus ta to užsie
nyje gyvenančių ateitininkų 
organizacinės s t ruktūros ar 
veiklos apimties. Tai yra pa
likta to krašto atei t ininkams 
tvarkytis pagal savo porei
kius. Jungt inėse Amerikos 
Valstijose šis procesas yra ga
vęs eigą ir šiuo metu yra vyk
domas. 

Naujoji Ateitininkų federaci
jos valdyba kreipėsi ir prašė 
pristatyti penkis atstovus iš 
užsienyje gyvenančių ateiti
ninkų į Ateitininkų federacijos 
tarybą. Pasi tarus su Ateiti
ninkų federacijos garbės pir
mininku dr. Vytautu Vygantu 

(kuris mirė 1998 m. spalio 13 
dieną), buvo nutarta šį procesą 
įgyvendinti kreipiantis į už
sienyje gyvenančius ateitinin
kus siūlyti kandidatus į Atei
tininkų federacijos tarybą. 
Australijos ir Vokietijos ateiti
ninkai a tsakė, kad jie neturės 
kandidatų. Iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų ir Kanados buvo 
pasiūlytas t iktai penkių asme
nų sąrašas. 

Pasi tarus su Ateitininkų fe
deracijos tarybos prezidiumu, 
Ateitininkų federacijos valdy
ba bei užsienio ateitininkų va
dovybėmis, buvo padarytas 
sprendimas tvirtinti turimus 
kandidatus į Ateitininkų fe
deracijos tarybą. Tad šie už
sienyje gyvenantys ateitinin
kai yra Ateitininkų federacijos 
tarybos nariai: 

dr. Ona Daugirdienė — 
Hinsdale, IL, JAV 

Vincas Kolyčius — Toronto, 
Ont., Kanada 

dr. Vėjas Liūlevičius — 
Knoxville, TN, JAV 

dr. Audrius Polikaitis — Le-
mont, IL, JAV 

Laima Šalčiuvienė — Ar
lington Heights, IL, JAV. 

Šiuo metu dr. Saulius Gir
nius eina Ateitininkų federaci
jos tarybos pirmininko parei
gas, o Pe t ras Kimbrys — sek
retoriaus. Saulius gyvena Vil
niuje, o Pet ras — Kaune. * 

J u o z a s Polikait is 
Buvęs Ateitininkų 

federacijos vadas 

ATGIMĖ „ATEITIES" ŽURNALAS 
Pranešame džiugią naujie

ną. Pagaliau vėl tu r ime „Atei
ties" žurnalą, kur is nuo šiol 
išeis kas du mėnesiai. 

Gal pavarčius naująją „Atei
tį", apims a r j au apėmė nusi
vylimas. Iš tiesų, ir ko tik pir
majame žurnalo numeryje nė
ra! Nėra spalvotų iliustracijų 
ir kūrybinių bandymų, kuriais 
džiaugiamės skai tydami „Jau
nystės viziją". (Red . p a s t a b a : 
tai moksleiviams leidžiamas 
Moksleivių sąjungos laikraš
tėlis). J ame nerasite intriguo
jančių straipsnių ir naujienų, 
guodžiančių ir jaudinančių pa
tarimų. Nerasi te nei anekdotų 
iš ateitininkų gyvenimo. Taigi 
pirmajam naujai pradėtos leis
ti „Ateities" numeriui atrodo 
neteks konkuruoti su „Panele" 
arjVusimi". 

Vis dėlto žurnalą verta pa
vartyti ir net paskai tyt i . Ypač, 
jei norite sužinoti kas ir kodėl 
vyksta Ateitininkų federaci
joje, su kokiomis problemomis 
susiduria ateitininkija šian
dien, kokia Lietuvos katalikų 
padėtis ant XXI amžiaus 
slenksčio. Taip pat perskaitę 
„Ateitį", sužinosite, kas per pa
starąjį pusmetį įvyko Lietuvos 

REDAKTORĖS 
KERTELĖ 

Šiandien spausdiname Fe
deracijos pirm. Vyganto Mali
nausko laišką. Skai tant gal 
reikšmes neturės kvietimas 
dalyvauti gegužės 9 d. pasita
rime dėl .Ateities" žurnalo. 
Tas pasi tar imas jau praeityje. 
•J.ime buvo iškelti įvairūs 
kl.HiMmai. pasiūlymai, kurie 
ateityje Kali būti įvesti. Apie 
laiške minimą A t e i t j " bus 
d a u p a u ateinančio šeštadie-

Cikagos ir apylinkių Daumanto-Dielininkaicio jaunučių ir jaunių ateitininkų kuopos Atvelykio susirinkime sma
gu buvo ritinėti margučius. Čia matome 5-jo berniuko barelio narius šiame žaidime mėginančius savo laimę. Iš 
k.: Gediminas Bielskus, Julius Kasmūnas, Ner ius Aleksa, Tomas Mačiulis,Manus Paskomimas, Vincas Sidrys 
ir Adomas Daugirdas. 

nio laidoje. 
L A 

ir išeivijos ateitininkų gyve
nime, apie ką buvo diskutuo
jama AF valdybos ir Tarybos 
posėdžiuose, kokie priimti nu
tarimai. 

Kai kuriems skaitytojams 
patiko straipsnis apie sužadė
tuves (p. 9), rimti žmonės rim
tai įvertino dr. Tomo Sodeikos 
straipsnį (p. 6), o dar kitiems 
įspūdį padarė MAS CV pirmi
ninko Kęstučio Bagdžiaus 
nuotrauka. Vienu žodžiu, kaip 
senolių išmintis byloja, geriau 
kartą pačiam pamatyti nei 
dešimt kar tų išgirsti. 

Kokia „Ateities" ateitis? 
Taip jau susiklostė mūsų sąjū
džio istorija, kad 10-aisiais 
ateitininkijos atsikūrimo Lie
tuvoje metais buvo nutarta 
pradėti leisti „Ateitininkų ži
nias", kurių tikslas nuolat in
formuoti ateitininkus (ypač 
geografiškai nutolusius nuo 
Kauno, Vilniaus ir Čikagos) 
apie tai, kas mūsų organizaci
joje vyksta bei suteikti galimy
bę pasidalinti nuomonėmis vi
siems mums svarbiais klausi
mais. Tačiau pokalbiuose su 
Ateitininkų Šalpos fondo at
stovais buvo iškelta mintis, 
užuot leidus „Ateitininkų ži
nias", pradėti leisti „Ateitį". 
Susipažinusi su parengta 
spaudai medžiaga (vėlavusia 
dėl finansinių organizacinių 
problemų) AF valdyba ir tary
ba pritarė pasiūlymui pakeisti 
„Ateitininkų žinių" pavadini
mą į „Ateitį". Štai kodėl pir
masis numeris toks santūrus. 
Ar toks sprendimas buvo pras
mingas, parodys „Ateitis". 

Kitas numeris, kuris pasiro
dys birželio mėnesį, turėtų bū
ti spalvingesnis (tekstų turi
niu), šviežesnis (naujesne in
formacija) ir gal net su humo
ro skyreliu. O galiausiai „Atei-

ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ LEMONTE 

Birželio 6 d., sekmadienį, 
bus Čikagos ir apylinkių atei
tininkų Šeimos šventė. Šventė 
prasidės 9 vai. ryto vaikams 
skirtomis šv. Mišiomis Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje, Le-
monte. 

Po Mišių, 10:30 vai. ryto 
PLC didžiojoje salėje per iš
kilmingą posėdį sveikinimo 
žodį tars inž. Pilypas Narutis. 
Daumanto-Dielininkaičio jau
nųjų ateitininkų kuopos 18 
jaunučių/jaunių, kartu su 
moksleiviais, studentais ir 
sendraugiais, duos įžodį. Pre
latas Urbonas praves įžodį. 
Turėsime progą atsisveikinti 
su jauniais ir moksleiviais 
abiturientais. Po posėdžio vyk
sime į Ateitininkų namus, kur 
vyks smagi gegužinė. 

„ A T E i n E S " SAVAITGALIS 

.Ateities" savaitgalis vyks 
spalio 22, 23 ir 24 d. Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Šešta
dienio vakare ruošiama Ateiti
ninkų šalpos fondo vakarienė. 

tis" bus tokia, kokios mes no
rėsime (žodis n o r ė s i m e šiame 
tekste pavartotas turint ome
nyje skirtumą tarp sąvokų no
r iu ir norėč iau) . Viskas prik
lauso nuo mūsų pačių drąsos 
kurti ir ta kūryba dalintis su 
kitais. 

Ką galime padaryti, kad 
„Ateitis" taptų įdomesnė ir pa
trauklesnė? Ateikite sekma
dienį (05.09) į „Ateities" žur
nalo sutiktuves ir susitikimą 
su redakcija Ateitininkų rū
muose (Laisvės ai. 13, Kau
nas). Pradžia 15 vai. Bus pro
ga pasikalbėti ir padiskutuoti 
apie „Ateities" dabartį ir atei
tį. 

Visos idėjos, mintys, pasiū
lymai ir kritika redakcijai 
svarbūs! Jei negalite atvykti, 
parašykite redakcijai („Atei
ties" redakcijai, Laisvės ai. 13, 
3000 Kaunas, Lietuva). Žino
ma, labiausiai galite prisidėti 
prie žurnalo tobulinimo patys, 
atsiųsdami (nebūtinai tobu
lus) savo kūrinius ir straips
nius. 

Kaip įsigyti „Ateitį"? Užeiki
te arba paskambinkite „Ateiti
ninkų federacijos būstinei 
(Laisvės ai. 13, 3000 Kaunas). 
Jei neturite galimybės užeiti, 
bet galit apmokėti (nebūtinai 
iš anksto) pašto' išlaidas, pa
skambinkite telefonu (27) 32 
40 25. Pats žurnalas, kol kas, 
nieko nekainuoja. Tačiau bū
sime dėkingi, jei paliksite, kad 
ir simboline auką, kuri bus 
panaudota kitų numerių leidi
mo išlaidoms padengti. 

Garbė Krist .! 
Ateitininkų federacijos var

du, 
Vygan tas Mal inauskas 

pirmininkas 

SMAGUS JAUNUČIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Daumanto - Dielininkaičio 
jaunučių kuopos balandžio 
mėnesio susirinkimas buvo la
bai smagus. Susirinkimą pra
dėjome apie Atvelykį ir Katali
kiškumo principą. Mes suži
nojome, kad ateitininkas turi 
būti geras katalikas, kad tu
rime mylėti Dievą ir vieni ki
tus. Paskui visi būreliai riti
nėjo margučius. Ateitininkų 
namuose visur buvo išdėti ra
teliai. Buvo smagu ridenti 
margučius. Aš išmokau, kad 
kiaušinis riedės į tą pusę, į 
kurią bus nukreiptas jo smai-
galis. Man buvo liūdna, kad 
nelaimėjau. Man liko tik 3 
margučiai, bet vis tiek buvo 
labai labai smagu. 

Algis K a s n i ū n a s 

ATSIKURIA KORP. 
GRANDIS 

Šeštadienį, gegužės 22 die
ną, Ateitininkų rūmuose, 
Kaune, įvyko atkuriamoji atei
tininkų technikų korporacijos 
GRANDIS „GrandKava". Da
lyvavo 16 asmenų, kurių maž
daug pusė — senosios, prieškarinės 
Grandies nariai. Atkuriamo
sios „GrandKavos" metu buvo 
atkurtas skydas su narių vi
nutėmis, priimti trys nauji na
riai, išrinkta valdyba. 

Norėčiau pasveikinti visus 
grandiečius, išsibarsčiusius po 
pasaulį, su korporacijos atkū
rimu. 

A r n a s K u p i y s 

GERASIS DARBELIS 
DAINAVAI 

Š.m. birželio 12 ir 13 d. Dai
navoje ruošiamas talkos sa
vaitgalis perdažyti kai kuriuos 
stovyklavietės pastatus, atgai
vinti gamtos takelį, sutvarkyti 
pušyną ir paruošti stovykla
vietę vasaros stovyklavimų se
zonui. Kviečiame visus pasi
džiaugti žaliuojančia pavasa
rio gamta ir prisidėti prie 
talkos. Apie jūsų prisidėjimą 
prie talkos prašoma pranešti 
Mariui Laniauskui, tel. 216-
731-7464, Audriui Polikaičiui 
— 630-257-2022, arba Vitui 
Underiui — 734-261-4069. 

MOKSLEIVIAI! 

Ar girdėjote? Dainavoje bus 
stovykla!' Bus dainų, šokių, 
diskusijų, žaidimų ir maldų. 
Kraukitės daiktus į lagaminus 
(nepamirškit įsidėti „OFF") ir 
planuokite kelionę į Dainavą. 
Vadovai išskėstomis rankomis 
ir plačiomis šypsenomis jūsų 
lauks. 

Turite klausimų? Skambin
kit Vytui Žemaitaičiui tel. 
773-927-6877 arba Julijai 
Krumplytei — 312-670-8845. 
Kreipkitės į Juliją ar Vytą, jei 
jums trūksta registracijos la
pų ar norėtumėte prisidėti 
prie darbų stovykloje. 

J A S STOVYKLAI 
R E G I S T R A C I J A BAIGĖSI 

Jaunučių ateitininkų sto
vyklai Dainavoje registracija 
j au pasibaigė. Visos vietos sto
vykloje j au užimtos. Bei pasi
matymo stovykloje! 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, 0-60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, P0SL£S IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medical Center 

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

Valandos pagal susitarimą 

ROMAN KOZYCKYJ, MD 
AUNA VOLODKA, PA-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

6222 S.PuJaekJ Rd, Chicago, 
IL 60629 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTIJ GYDYTOJAS 

21470 S. MOT St 
Mattaaeon, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPELĖ, DD.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tsiley Perk, IL 60477 

706414-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 706-246-0067 arba 706-2464581 
6449 S. PuteeM Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

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

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 Highland Ave., St*. 201 
(Skara* gatvei nuo Good Samntan Igonines) 

Downer» Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kadzte Ave., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlem, OrMoanlsi, IL 60466 

Tai. 706-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel 706652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50ti Ave., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p - 7 v v 

išskyrus fračd Ssstau 11-4 v.p.p. 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OrlandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113, 

Joliet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDiCAL CUNIC 
15505-127 St. Lemont, IL 60439 
Priklauso Palos Commiinity Hcsptai 

Sflver Cross Hosprtal 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 630-257-2265 

CanMac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO. IL 60652 
Tel. 773-735-1540 arba 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, M D 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
stižekfmų darbovietėje ir sporte be' 

kt vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0600 

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

ir Libertyville 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Cox rapor tas iškelia 
įdomius sutapimus, prieš
taravimus. Cox komisiją su
darę 4 demokratai ir 5 res
publikonai, pateikė visuome
nei 700 puslapių raportą apie 
JAV ginklų technologijos per
davimą Kinijai. Raportas bu
vo baigtas 1999 m. sausio 3 d. 
ir pateiktas Baltiesiems rū
mams. Kongresas norėjo visą 
raportą išspausdinti; Baltieji 
rūmai nesutiko ir 30% raporto 
sulaikė. Komisijos uždavinys 
buvo ištirti, ar 1996 metų Lo
raI įstaigos finansinė parama 
Clinton perinkimo kampanijai 
darė įtakos Baltųjų rūmų 
sprendimams apie technologi
jos eksportavimą Kinijai. 

(Aplinkybės: LoraI įstaiga 
naudoja Kinijos raketas iš
šauti LoraI susisiekimo sateli
tus į erdves, ir 1996 metais, 
LoraI pirm. Bernard Schwartz 
buvo demokratų partijos di
džiausias finansinis rėmėjas. 
Vienu laiku LoraI neteisėtai 
perleido technologinę infor
maciją Kinijai be reikalingų 
Valstybės departamento lei
dimų. Reikalui iškilus, prez. 
Clinton įsiterpė, pavėluotai 
duodamas asmenišką leidimą 
(waiver) ir kaltinimai prieš 
LoraI buvo atmesti. Clinton 
toliau davė tokius leidimus 
LoraI ir Hughes įstaigoms, 
nors buvo perspėtas, kad tokie 
sprendimai gali pažeisti 
krašto apsaugą. Netrukus po 
to prez. Clinton pervedė tech
nologijos perleidimo į užsienį 
reguliavimą Prekybos depar
tamentui; lig šiol tokius rei
kalus tvarkė Valstybės depar
tamentas. Prekybos departa
mentas" neturi jokių priemo
nių spręsti, ar specifinės 
technologijos perleidimas, ar 
pardavimas pažeistų JAV ap
saugą. Tai viskas vyko, kada 
pinigai nelegaliai plaukė į 
Clinton perrinkimo kampani
jos iždą iš Kinijos ir Azijos. 
Vyr. prokurorė Janet Reno 
buvo prašyta FBI direktoriaus 
Louis Freeh paskirti nepri
klausomą prokurorą šį reikalą 
ištirti. Ji nesutiko ir paskyrė 
savo tyrinėtoją Charles La 
Bella sužinoti aplinkybes. 
Tačiau ištyręs reikalą, La Bel
la rekomendavo paskirti ne
priklausomą prokurorą. Reno 
vėl nesutiko, o netrukus La 
Bella sužinojo, kad neteko 
anksčiau žadėtos pozicijos. 
Reno taip pat nesutiko apk
lausinėti įtariamuosius asme-

dabar nis. Dauguma jų 
pabėgę į užsienį. 

Komisijos raporto ištraukos: 
Per daugiau kaip 20 metų Ki
nija stengėsi įsigyti JAV 
ginklų technologiją. Tačiau 
didžiausia ir reikšmingiausia 
technologija buvo Kinijai per
leista Clinton vadovybės metu 
ir tai vyksta dar šiandieną. 
LoraI ir Hughes įstaigos, 
sąmoningai ir nelegaliai per
leido Kinijai svarbią techno
loginę informaciją. Kinijos ka
riuomenės vadovai mėgino 
daryti įtakos rinkimams, 
300,000 dol. remdami demok
ratus per J . Chung. Tačiau 
neaišku, kiek pinigų perduo
ta, ar koks ryšys yra tarp pi
nigų ir vadovybės sprendimų 
ir pan., nes daug galimų liu
dininkų pabėgo į užsienį arba 
atsisako liudyti, cituodami 
teisę savęs neinkriminuoti. 
Cox komisija vienbalsiai ragi
na greičiausiu būdu sustabdy
ti technologijos perleidimą Ki
nijai. Tačiau k-to pirm. 
Cox sako, kad iš tikrųjų jau 
per vėlu. Nebeliko ko vogti. 
Įtariama, kad Kinija dabar 
turi visus JAV ginklų gamy
bos ir susekimo technologijos 
duomenis. 

Energijos dept. (DOE) virši
ninkas Bill Richardson, kurio 
priežiūroje yra JAV tyrimų ir 
ginklų laboratorijos teigia, 
kad reikalai ne tokie prasti. 
Dar neaišku kas pavogta, kad 
jau suvaržytas technologijos 
perleidimas. Tačiau DOE 
žvalgybos viršininkas Notra 
Trulock, (kurio pareigas per
nai sumažino) taip aiškino 
pasikalbėjimo metu: 

1995 m. rugsėjo mėn. 
paaiškėjo, kad Kinija turėjo 
JAV naujausią technologiją. 
1996 metais „aiškiai" ir „į 
temą kalbėjau" tuo reikalu su 
krašto apsaugos patarėju 
Sandy Berger. 1997 m. vidury 
susirūpinau, pamatęs, kad 
nieko apie tai nėra daroma. 
Šiuo metu FBI ragino vado
vybę vėl pradėti tikrinti 
užsienio mokslininkus, kurie 
lankosi JAV laboratorijose. 
Tačiau tai buvo įvesta tik 14 
mėnesių vėliau. Man atrodė, 
kad buvo nusiteikimas ne
priimti mano atradimų ir rei
kalą nutylėti. Richardson, 
atėjęs į DOE, reikalą sutvarkė 
ir pagaliau 1997 m. vasarą, 
dėmesys buvo atkreiptas-
Įstatymai reikalauja, kad 
Kongresui būtų pranešti ap-

Danutė Bindokienė 

Kai tėvynė šaukia... 

Keturių JAV prezidentų skulptūros, iškaltos iš akmens kaino viršūnėje, 
niame parke. 

saugos pažeidimai, tačiau, kai 
1998 m., liepos mėn. norėjau 
Kongresui pranešti apie Ki
niją, man buvo uždrausta. 
Vadovybės pareigūnai sakė, 
kad aš tik norėjau prez. Clin
ton sudaryti nemalonumų. 
Mano perspėjimai apie Kiniją 
buvo ignoruojami; iš manęs 
šaipėsi. Aš nenusileidau, ir 
gegužės mėn. man sumažino 
pareigas. Pasikalbėjimo metu 
iškilo faktas, kad FBI prašė 
leidimo klausytis įtariamo 
ginklų laboratorijos kiniečio 
mokslininko pasikalbėjimų. 
Reno leidimo nedavė. 

Sandy Berger kai ką neigia. 
Sako, kad vyko tik bendri pa
sikalbėjimai su Trulock, nebu
vo jokių perspėjimų ir prezi
dentui viskas buvo pranešta 
laiku. (Berger yra senas Clin
ton draugas, kuris buvo Kini
jos pagrindinis ryšininkas 
„Iobbyist" JAV-ose prieš jį 
pakvietė į vadovybę.) 

Cox aiškina, kad nesąmonė 
kas atsitiko, nes iki šio pava
sario niekas apie tai nieko 
nežinojo — nei Kongresas, nei 
Valstybės dept., nei Prekybos 
dept., kuris duoda leidimus 
technologijos pervedimui į 
užsienį. (Fox news, Wash. 
Times, WSJ, AP) 

•Jungtinės Tautos apkal
tino Miloševič karo nusi
kaltimais. Tai reiškia, kad jis 
gali būti sulaikytas, iškeliavęs 
į užsienį. Tuo tarpu NATO 
vadovas aiškina, kad NATO 
oro puolimai bus smarkesni, 
JAV oro pajėgų personalui 
šiuomet uždrausta išeiti į 
pensiją arba pasitraukti iš pa
reigų. (WSJ) 

•Indijos ir Pakistano ne
sutarimai sukelia tarptau
tinį rūpestį. Indijos oro jėgos 

puolė Pakistano remiamus su
kilėlius Kashmir rajone, prie 
Himalajų kalnų. Tuomet Pa
kistanas nušovė du indų ka
rinius lėtuvus. Praeityje abu 
kraštai yra dukart kariavę dėl 
šito žemės ploto, bet dabar ka
ras gali būti daug pavojinges
nis, nes jie turi branduolinius 
ginklus. (WSJ) 

•Rudenį Meksikos prezi
dento rinkimų eigai bus 
įvesta nauja tvarka. Per pas
kutinius 70 m. krašto prezi
dentas, baigdamas kadenciją, 
paskirdavo savo įpėdinį, kuris 
kandidatuodavo į preziden
tūrą ir visuomet būdavo 
išrinktas. Pagal naują tvarką, 
per visą kraštą vyks „pir
mieji" rinkimai surasti prezi
dentūrai kandidatus ir tik po 
to vyks prezidento rinkimai. 
(WSJ) 

• Kolumbijos apsaugos 
ministras išėjo iš pareigų, 
protestuodamas prieš val
džios sprendimą atiduoti pie
tinę krašto dalį kairiesiems 
sukilėliams. Penki generolai, 
ministrui pritardami, taip pat 
atsistatydino. (WSJ) 

•JAV Švietimo departa
mentas rado būdą panai
kinti skirtumą kolegijų 
stojamųjų egzaminų (SAT) 
rezultatuose tarp baltųjų ir 
mažumų studentų. Užuot 
pakėlęs mažumų moksleivių 
mokslo lygį, departamentas 
rado lengvesnę išeitį — 
drausti universitetų priėmimo 
komisijoms kreipti dėmesį į 
SAT rezultatus. Švietimo 
dept. naujai projektuojamos 
gairės neleis universitetams 
naudoti bet kokių nustatytųjų 
egzaminų rezultatus, jeigu eg
zaminus nevienodai išlaiko 
asmenys, sugrupuoti pagal 
rasę, lytį, ir pan. Teigiama, 

Black Hills, South Dakota, valstybi-

kad tokie egzaminai diskri
minuoja. U-tai, kurie nesilai
kys gairių, sulauks teismo 
arba federalinių lėšų nutrau
kimo. SAT skirtumas tarp 
baltųjų ir mažumų studentų 
vis mažėjo iki 1991 m., bet da
bar vėl didėja. JAV geriausieji 
u-tai dažnai reikalauja SAT 
1,300 pažymio, o jį kasmet at
siekia tik mažas procentas 
(apie 2,000) Afrikos ameri
kiečių. Kritikai rūpinasi, kad 
jeigu n įujos gairės bus įves
tos, neaišku, kuo baigsis. 
Pvz., 1994 metais 84% baltų
jų Medicinos mokyklų stu
dentų išlaikė pirmuosius de-
partamentinius egzaminus. 
bet tik 49% juodųjų studentų 
tai pasiekė; teisės mokyklose 
matyti panašūs skirtumai. 
(WSJ) 

•Prez. Jelcin paskyrė re
formatorių Mikhail Zador-
nov į ekonomikos reikalų va
dovo vietą. Tarptautinis Va
liutos fondas džiaugiasi. Tuo 
tarpu ryšiai tarp JAV ir Rusi
jos ne tokie sklandus, kaip 
atrodo. Baltieji rūmai tyliai 
leido rusų šnipui, pagautam 
NATO būstinėje, grįžti į Ru
siją; tai antras pagautas rusų 
šnipas per 6 mėnesius. JAV 
spauda praneša ir kitą nema
lonų įvykį. JAV specialistams, 
neseniai fotografuojant iš 
lėktuvo įtartą rusų šnipi
nėjimo laivą netoli Amerikos 
kranto, laivas paleido pulsuo
jantį lazerį į lėtuvą. Dviems 
kareiviams sužalojo akis. Bal
tieji rūmai teigia, kad tik lai
kina žala buvo padaryta ir 
nėra jokio įrodymo, kad rusų 
laivas buvo ginkluotas laze
riu. Spauda rašo priešingai ir 
teigia, kad Baltieji rūmai to
kius reikalus užtušuoja. 
(WSJ, Wash. Times) 

,,Kiekvieno vyro gyvenimas 
priklauso jo tėvynei ir nei vie
nas neturi teisės atsisakyti, 
kai tėvynė šaukia..." Taip 
kalbėjo Amerikos pilietinio 
karo didvyris generolas John 
A. Logan 1868 metų gegužės 
30 d. — švenčiant pirmąją 
Memorial Day šventę, kurią 
jis, o ne kas kitas, įkūrė, kad 
būtų deramai pagerbti tame 
kare kritę kariai. Tuo metu 
pilietinis karas tarp pietinių 
valstijų, kurios atsisakė pa
klusti prezidento Abraham 
Lincoln pasirašytam įsakymui 
paleisti juoduosius vergus, ir 
šiaurinių, pasiryžusių prezi
dento nuosprendį įgyvendinti 
ginklu, jau buvo pasibaigęs. 

John A. Logan pilietinio 
karo pradžioje buvo Kongreso 
narys, atstovavęs jame pieti
nei Illinois valstijos daliai. Jo 
žodžiai, pasakyti tos pirmo
sios Memorial Day proga, ne
buvo tik tuščia retorika — At
stovų rūmų narys Logan 
pasitraukė iš savo pareigų 
1862 m. ir įsijungė į kariuo
menę kovoti už žmogaus tei
ses. Pasak vieno žymiausių 
pilietinio karo vadų, gen. Wil-
liam T. Sherman, John Logan 
kovos lauke buvo kone idealus 
karys, nors šiaip — nelabai 
sušnekamas. 

Pasibaigus karui, John A. 
Logan, jau su generolo laips
niu, buvo pagrindinis vadina
mosios „Grand Army of the 
Republic" organizatorius. Ka
riuomenės gretos susidėjo iš 
buvusių šiaurinių valstijų 
karių veteranų. Vadovauda
mas šiai kariuomenei, gen. 
Logan ieškojo būdų, kad pilie
tinio karo metu ypatinga 
drąsa pasižymėję kariai ir jų 
auka tėvynei nebūtų užmirš
ta. Iš to ir kilo Memorial Day 
sumanymas. Gen. Logan įsa
kymas gegužės 30 d. paskirti 
pilietinio karo kovotojų atmi
nimui visiems „Grand Army" 
daliniams išsiųstas 1868 m. 
gegužės 5 d., o jau gegužės 30 
buvo švenčiama ši prasminga 
šventė. 

Ilgainiui ji tapo skirta ne 
tik pilietinio karo, bet visų 
karų, kuriuose kovojo ir žuvo 
Amerikos kariai, pagerbimui. 
Gen. John A. Logan po karo 
vėl įsijungė į politiką, buvo 
išrinktas į JAV Senatą (R-Ill), 
o 1884 m. Respublikonų parti
ja jį nominavo viceprezidento 
vietai. Logan mirė 1886 m., 
sulaukęs 60 metų amžiaus. 
Čikagos ir apylinkių gyvento
jai jo bronzinį paminklą gali 
matyti Michigan paežerėje 
esančiame Grant Parke: gene

rolas išdidžiai sėdi ant gra
žaus žirgo ir rankoje iškėlęs 
laiko Amerikos vėliavą. Be 
abejo, jam paminklų yra ir ki
tose vietovėse. Tačiau pats 
veiksmingiausias paminklas 
yra jo meilė savo tėvynei ir jos 
idealus gynusiems ginklo 
draugams, kurių atminimui 
paliko prasmingą šventę. 

Kartais į Amerikos istoriją 
— nors ji iš tikrųjų gan trum
pa, palyginti su Europos vals
tybių — žiūrime pernelyg pa
viršutiniškai, įsitikinę, kad 
valstybė, susidedanti iš tokio 
tautų margumyno, negali ti
kėtis ypatingo lojalumo ar 
meilės. Nemaža dalis emi
grantų pirminį lojalumą vis 
dėlto skiria savo kilmės kraš
tui. Tiesa, jie laikosi Ameri
kos įstatymų, moka mokes
čius, balsuoja rinkimuose, rei
kalui esant, ima į rankas 
ginklą ir kovoja JAV karių 
gretose. Vis tik giliai širdyje, 
kaip brangų talismaną, nešio
jasi ir savo tautinės kilmės 
tapatybę. 

Amerika tai supranta. J i at
laidi. Ji tiki, kad kiekvienas 
žmogus yra gimęs laisvas (dėl 
to ir kilo pilietinis karas, kad 
tam tikra valstybės dalis ne
norėjo šios tiesos suprasti, 
pripažinti) ir turi teisę rink
tis, gyventi pagal savo įsiti
kinimus. Ji nevaržo savo gy
ventojų, norinčių kalbėti gim
tąja kalba, nors tai ir nebūtų 
anglų, laikytis savų papročių, 
melstis savuose maldos na
muose savitu būdu. Jeigu at
siranda suvaržymai ar diskri
minacija, tai dažniausiai ji 
kyla iš pačių gyventojų neapy
kantos (ar baimės) kuriai ra
sei, religijai, tautinei grupei. 

Pirminis gilus Memorial 
Day patriotizmas, paskatines 
gen. Logan šią šventę įsteigti, 
dabar dažnai pamirštamas ir 
didvyrių Atminimo diena tam
pa vien pirmuoju ilgu pavasa
rio savaitgaliu, kurį žmonės 
panaudoja savo malonumui ar 
darbams. Tik visų karų vete
ranai bei jų šeimos būtinai su
ruošia iškilmes kapinėse, prie 
paminklų, miestų aikštėse, 
primindami kiekvienam, bent 
valandėlę sustojusiam pasi
klausyti muzikos bei patrioti
nių kalbų, kad laisvės kaina 
visuomet perkama krauju, 
kad kiekvienas valstybės gy
ventojas turi pareigą savo gy
venamajam kraštui — savo 
tėvynei. Kurie nuo tos parei
gos nusigręžia, neturėtų tu
rėti teisės naudotis laisvo gy
venimo gėrybėmis, nupirkto
mis didvyrių auka. 

SENO KARIO GYVENIMO 
IR KOVŲ ATSIMINIMŲ 

NUOTRUPOS 

Nr.10 
Pik. PETRAS GENYS 

Tęsinys 

Atsakiau, kad esu 
visų pulko karininkų vadas ir, jeigu tapčiau tik atski
ros grupės vadu. tai kitiems būčiau neteisingas. 

Klaipėdoje turėjau atskirą uždavinį: saugoti Klai
pėdos kraštą nuo vokiečių. Operatyviniai (pavaldumu) 
man priklausė pasienio policija ir šauliai. Vidaus tvar
kai palaikyti, gubernatoriui prašant, turėjau duoti pa
galbą. Kariuomenes panaudoti beveik niekad ir ne
reikėjo, tik buvo suimta tam tikra grupė, kuri norėjo 
ruošti perversmą ir, gubernatoriui Merkiui prašant, 
areštuotas direktorijos pirmininkas Betcheris. Per 
mano tarnybos Klaipėdoje laikotarpį pasikeitė penki 
gubernatoriai ir su kiekvienu keitėsi politika: tai nuo
laidi vietos vokiečiams, tai griežta, tai tarpinė. 

Su vietos gyventojais daugiau reikalų turėjo karo ko
mendantas. Įgula laikėsi nuošaliai ir, reikia pripa
žinti, jokių nesusipratimų neturėjau. Vokiečiai yra ka
riškai išauklėta tauta ir jie kariškių neužkabinėja. Vo
kiečių civilinė visuomenė mėgdavo pasiklausyti kariš
ko dūdų orkestro koncertų ir pasižiūrėti į kariškos 
muzikos maršu žengiančias drausmingų karių gretas. 
Naujuosius metus sutinkant, orkestras išeidavo prie 
kareivinių pagriežti. Susirinkdavo pilna gatvė klausy-
ojų. Laike lauko pratimų su kita įgula vietiniai gy

ventojai (vokiečiai) jau palaikydavo mūsų pusę ir dėl 
jokių padarytų nuostolių niekad nesiskundė. 

Porą prisiminimų iš tarnybos Klaipėdoje. 

1. Tauragės sukilimo malšinimas 

Vieną dieną 8 vai. ryto man telefonu paskambino 
Kariuomenės štabo viršininkas gen. štabo majoras 
Plechavičius ir sako: „Tauragėje sukilimas. Kas sukilo 
ir kiek tų sukilėlių yra nežinau". Įsakė išsiųsti karei
vius ir atstatyti padėtį. 

Nusprendžiau, kad tų sukilėlių ten negali daug būti, 
tad pakaks vienos kuopos. Kareiviai jau buvo išėję į 
aikštę užsiėmimų. Tuojau buvo paskelbtas pavojus 
Mokomajai kuopai. Tuo tarpu paskambinau geležin
kelio stoties viršininkui ir pareikalavau tuojau atsiųs
ti traukinį. Stoties viršininkas iš karto pasipriešino, 
bet. atitinkamai pagrasinus, per 20 minučių traukinys 
buvo pristatytas. Dar paskambinau Šilutės bataliono 
vadui ir įsakiau, kad ant vagono platformos pastatytų 
vieną šarvuotį, ir taip traukinys be sustojimo pasileido 
iš Klaipėdos Tauragės link. Iš tos pusės sukilėliai ka
riuomenės nelaukė, o daugiau tikėjosi iš Šiaulių pu
sės, ir be jokio pasipriešinimo išsilakstė. Vadai spėjo 
pagrobti iš Lietuvos banko pinigus ir vieni lengvomis 
mašinomis bėgo Gargždų link, kiti — į mišką sienos 
link. Vienas mūsų karininkas, nusavinęs autobusą, su 
būriu kareivių mėgino vytis Skaudvilės link. Skaud
vilės šaulių būrio vadas užėmė poziciją ir laukė suki
lėlių nuo Tauragės. Bet sukilėliai išsislapstė miškuo
se. Šaulių būrio vadas, pamatęs atvažiuojantį auto
busą, manė, kad atvažiuoja sukilėliai ir pradėjo šaudy
ti. Kareiviai atsakė ugnimi ir nukovė tą šaulių būrio 

vadą. Klaipėdoje gavau pranešimą, kad pro Gargždus 
Kretingos link pravažiavo purvinas Fordas. įspėjau 
Kretingos policiją, kad sulaikytų ir patikrintų važiuo
jančiųjų tapatybę. 

Už miesto ribų išėjęs, vienos nuovados viršininkas 
sutiko du nepažįstamus asmenis ir pareikalavo paro
dyti dokumentus. Vienas jų išsitraukė pistoletą ir nuo
vados viršininką nušovė. Nepatyrimo ir neatsargumo 
auka. 

Skubėdami sukilėliai pametė dalį iš Lietuvos banko 
pagrobtų pinigų — apie 15,000 litų. Rytą tuos pinigus 
radęs, vienas žmogelis pradėjo jais naudotis ir viską 
supirkinėti. Sužinojusi policija pinigus atėmė. 

2. Perversmas Kaune 

Kaip ir kitų pulkų vadai, 1926 m. gruodžio 17 dieną 
buvau iškviestas atvykti Kaunan, į prezidento Kazio 
Griniaus 60 metų amžiaus sukaktuvių iškilmes. Ap
sistojau Karininkų ramovės bendrabutyje. Gruodžio 
16-osios vakare ramovės valgykloje pik. Rusteika atvi
rai kalbėjo, kad „šią naktį kas tai svarbaus" įvyks. Vi
durnaktį buvau prižadintas dviejų Kariuomenės štabo 
adjutantų, kurie pranešė, kad nauja valdžia mane 
kviečia atvykti į štabą. Prie Įgulos bažnyčios mane 
pasitiko vienas antrojo pėst. pulko kapitonas ir paly
dėjo į Kariuomenes štabą. Gatvėje prie štabo pareng
tyje stovėjo kareivių kuopa. Štabe buvo daug žemes
niųjų laipsnių karininkų. Iš aukštesnio laipsnio kari
ninkų sutikau'pik. Skorupskį, kuris man ir suteikė 
smulkesnių žinių apie perversmą. Tuojau apie įvykį 
telefonu pranešiau savo padėjėjui Vidugiriui Klai
pėdoje. 

Visi buvę ministrai jau buvo suimti ir uždaryti ki
tame štabo patalpų gale esančioje patalpoje. Ten ne
trukus buvo patalpintas ir Klaipėdos krašto guberna
torius Zaikauskas bei Direktorijos pirmininkas. 

Aš buvau susirūpinęs padėtimi Klaipėdoje. 
Gen. štabo majoras Plechavičius pareiškė, jog jam, 

nepolitikui, atrodo, kad dėl naujos valdžios sudarymo 
reikia kreiptis į Smetoną. Atvykus į štabą Antanui 
Smetonai ir Augustinui Voldemarui, prasidėjo pasita
rimai, bet jokių nurodymų ,ką man daryti, iš niekur 
negavau. Tada kreipiausi į gen. št. majorą Plechavi
čių, teiraudamasis, kaip man greičiau pasiekti Klai
pėdą, nes traukinys išeis tik vakare. Mjr. Plechavičius 
atsakė: „Aš tau duosiu specialų traukinį su Kariuo
menės vado saloniniu vagonu". Į Klaipėdą vykome be 
sustojimų. Prez. Griniaus jubiliejaus proga, visos sto
tys buvo pasipuošusios tautinėmis vėliavomis. Smal
sūs stočių viršininkai išeidavo į peroną pasižiūrėti, 
koks čia kariškas traukinys pravažiuoja. Kareivis, va
gono palydovas, iš pravažiuojančio traukinio stotyse 
išmesdavo po pluoštą Laikinosios vyriausybės atsi
šaukimų. Pasiekus Kėdainius, traukinys sustojo dėl 
man nežinomos priežasties. Prišokęs stoties budėtojas 
pranešė, kad iš esančių keleivių vyriausias kviečiamas 
prie telefono. Per telefoną balsas manęs paklausė: 
„Kas čia kalba?" O aš atsakiau: „Kas klausia?" Ir taip 
kelis kartus. Galiausiai atsakiau: „Čia kalba septinto
jo pėstininkų pulko vadas pulkininkas Genys". Tada ir 
anas atsakė, kad esąs divizijos vadas pik. Jakaitis ir 
sako: „Ilgaskverniai padarė perversmą (manau, kad 
turėjo minty kunigus). Parvykęs tuoj pat išsiųsk vieną 
batalioną padėties atstatymui..." 

(Bus daugiau) 

M ^ 
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JAUNIMO ANSAMBLIUI 
GRANDIS" — 40 METŲ 

Iš senolių pasakojimų ir pri
siminimų, iš mažų žingsnelių 
ir dideles meiles Lietuvai su
verta. „Grandis" gegužes 15 d. 
paminėjo 40-ties metų jubi
liejų. Tai tiek jau metų jauni
mo taut in is ansamblis žavi ne 
tik lietuvio, bet ir kitataučio 
akį. 

Jubiliejinio koncerto vakarą 
\VUlobrook pokylio salėje susi
rinkę svečiai stebėjo „Gran
dies" šokius, prisiminė ansam
blio istoriją, dar kartą pagerbė 
jo jkurėjus. rėmėjus, vadovus 
ir visus, kas savo laiką aukoja 
„Grandžiai". 

„Grandį" galima vadinti lai
mingu ansambliu. 1953 m. su
burti skautininkės Irenos Si-
lingienės, šokėjai, sėkmingai 
koncertavę penkerius metus, 
buvo priversti nutraukti savo 
veiklą ne dėl sėkmės stygiaus, 
o kitų aplinkybių. Tačiau po 
ketverių metų šokių mokytoja 
Irena Smieliauskienė atgaivi
no „Grandį". Po metų ansamb
lyje j a u šoko 25 šokėjai. 
„Grandis" dalyvavo lietuvių, 
latvių, švedų, čekų ir ukrai
niečių festivaliuose. 

Šoko Amerikos kultūrinėse 
programose, meno parodose. 
Daug koncertavo JAV lietuvių 
telkiniuose, aplankė daug 
kraštų ir valstijų. 1992 metais 
jaunimo ansamblis kultūrine 
programa peržengė Lietuvos 
sieną ir sėkmingai koncertavo 
tėvų žemėje. Grandiečiai taip 
pat dalyvavo abiejose Pasaulio 
lietuvių dainų šventėse. Per 
40 metų „Grandžiai" plojo 
įvairių tautybių žmonės, per 
šokių ansamblį turėję progos 
išgirsti Lietuvos vardą ir pa
matyti mažos šalies papročius 
bei tradicijas. 

Irena Smieliauskienė. 

Nuo 1964 iki 1994 metų an
sambliui vadovavo Irena 
Smieliauskienė. Po to vyriau
siąja vadove tapo jos duktė Vi
oleta Smieliauskaitė-Fabiano-
vich, 1993 m. po „Grandies" 

sparnu įkūrusi vaikų ratelį. 
Per keletą metų „Grandis" 

išaugo į beveik šimtą šokėjų 
jungiantį ansamblį. J a m tal
kina daug mokytojų, kurių 
kiekvienas įmina savo pėdą. 
Jų entuziazmas ir kantrybė 
įkvepia- išeivijos lietuvių jau
nimui meilę tautiniam šokiui. 
„Grandis" galbūt ne tiek sie
kia profesionalumo, kiek ku
ria išeivijos kultūros istoriją, ir 
jei po daugelio metų tolimame 
Lietuvos kampelyje kas nors 
dar prisimins lietuvišką šokį 
— tai bus didelis grandiečių 
nuopelnas. Turbūt tiksliausiai 
ansamblio veiklą apibūdina jo 
įkūrėja Irena Smieliauskienė: 
„Lietuvių kalbą, dainas, pap
ročius ir šokius sukūrė ir iš
laikė ne miestas, o paprastas 
kaimietis lietuvis. J is net 
sunkų darbą dirbdamas, kūrė 
dainą ir šokį. Jais vaizdavo 
natūralią gyvenimo eigą, gam
tos reiškinius, džiaugsmą ir 
skausmą. Taip ir „Grandis" 
turi skatinti užsienio lietuvių 
visuomenę, ypač jaunimą, 
branginti tautinius papročius 
bei tradicijas". 

Iš mamos pažinusi lietu
viško šokio pasaulį, ta pa
čia dvasia ansamblį veda Vio
leta Smieliauskaitė-Fabiano-
vich. Vyriausios „Grandies" 
vadovės nuomone, Amerikoje 
užaugęs jaunimas kitoks nei 
Lietuvoje. J is laisva valia ren
kasi veiklos kryptį ir, jei ne
pažinęs Lietuvos, ateina į an
samblį, tai yra nuostabus reiš
kinys. „Todėl 'Grandis' durų 
neužtrenkia nei vienam jau
nuoliui. Ir tik tarpusavio su
siklausymu, didele kantrybe ir 
sunkiu darbu pasiekiami re
zultatai", — sako V. Fabiano-
vich. 

„Grandies" profesionalumas 
slypi kitur — šokėjų veiduose, 
kupinuose meilės ir susiža
vėjimo. Taip Lietuvoje šoka 
tik profesionalai. Kad „Gran
dis" mylima Čikagos lietuvių, 
įrodė į šventinį koncertą susi
rinkusi pilna salė. Šokėjus, 
vadovus, mokytojas ir an
samblio globėjus sveikino lie
tuviškos organizacijos, buvę 
grandiečiai, draugai iš kitų 
vienetų. Gražiausi padėkos 
žodžiai buvo skirti ansamblio 
įkūrėjai L . Smieliauskienei. 
„Nors ji j au penkerius metus 
nebevadovauja 'Grandžiai', tačiau 
jos indėlis tebėra jaučiamas,ir 
šis vardas niekada neišnyks iš 
išeivijos lietuviško šokio istori
jos", — kalbėjo vakaro svečiai. 

Per dvi koncerto valandas 
„Grandis" tarsi išgyveno savo 
40-metį. Sušokti gražiausi an
samblio šokiai, atspindintys 
žmogaus gyvenimą ir ansamb
lio istoriją. Mažųjų „Kalvelis", 
„Katins juods", jaunimo „Juod
bėrėlis", „Žolynėlis". Darbo ir 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
SU AUKŠČIAUSIU PAGYRIMU 

„Grandies* ansamblio praeitį prisimenant... Iš kairės: dr Leonas KriauCeliūnas, Irena Smieliauskienė ir Irena 
Knaučeliūnienė. Nuotr. V. Jasinevičiaus 

PETRO PILKOS KNYGOS 
REMIGIJUS MISIŪNAS 

išleistas j a u išei Sako, viską lemia ne kie
kybė, o kokybė. Knygų leidy
boje svarbu ir viena, ir kita. 
Knygos kiekybė, šiuo atveju 
tiražas, priklauso nuo dau
gybės aplinkybių, kurias, pra
ėjus daug laiko nuo išleidimo, 
būna nelengva išsiaiškinti. 

Reta išimtis — poeto Petro 
Pilkos knygų tiražai. Visos jos 
pasirodė vienu — 100 egzem
pliorių — tiražu. Tas pasaky
tina ir apie keturias nepri
klausomoje Lietuvoje iki 1940 
m. išleistas poeto knygas, tiek 

pagyvenusių žmonių šokiai. 
Nepamirštas ir vienas svar
biausių gyvenimo įvykių — 
vestuvės. 1974 m. „Grandies" 
pastatyti „Lietuviškų vestu
vių prisiminimai" atgijo jau
nųjų, svočios ir piršlio šokiais. 

Koncerto metu šokėjams tal
kino lietuvių meno ansamblis 
„Dainava" (vadovas Darius 
Polikaitis) ir Strolios kvarte
tas (vadovas Faustas Strolia). 
Įspūdingai nuskambėjo „Dai
navos" atlikta „Lietuva, bran
gi šalelė" ir paskutinis gran
diečių akordas — šventinė pol
ka. 

Belieka pasveikinti „Grandį" 
ir palinkėti kūrybingų metų 
Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus žo
džiais: „Dar ilgus metus atli-
kit tą milžinišką darbą, dar il
gus metus burkite jaunimą ir 
džiaugsminga išraiška sutei
kit mums progą semtis gyvas
ties. Jus žino Lietuva, apie 
Jus kalba tėvų žemė. Tikiu 
Jūsų galimybe ir valia tęsti 
savąsias veiklos tradicijas. Te
lydi Jūsų ansamblio koncertus 
žiūrovų dėkingumas. Dar il
gus metus 'Grandis' telieka 
tvirta grandimi, siejančia ir 
vienijančia įvairiausių kartų, 
kraštų ir patirčių lietuvius. 
Linkiu Jums pačios geriausios 
kloties ir tikiu, kad po dauge
lio metų galėsim Jus pasvei
kinti su nauju jubiliejumi". 

Vaidutė Vaič iu ly tė 

ir apie dvi. 
vijoje. 

Su pastarosiomis rašytojas 
turėjo nemažai rūpesčių. Mat 
pirmąją, pavadintą „Žvaigž
džių jieškojimas". P. PilKa su
manė išleisti 1950 m., j a u gy
vendamas JAV. o spausdint i 
— Vokietijoje. Ko gero, tokį 
sprendimą lėrr.e pinigai — 
naujieji ateiviai dar tik kūrėsi 
JAV ir taupė kiekvieną dolerį, 
o Vokietijoje spaudos darbai 
buvo pigesni. Tik viena bėda 
— autorius turėjo ypatingų 
pageidavimų, kuriuos ne kiek
vienas leidėjas galėjo paten
kinti. Pavyzdžiui, „Ventos" lei
dyklos savininkui J . Re-
meikiui jie buvo per sunkūs . 
Nežinia, į ką dar kreipėsi poe
tas, kol j am pasisekė rasti 
leidėją savo knygai. Juo tapo 
Memmingene gyvenęs ir 1950 
m. „Tremties" laikraštį pra
dėjęs leisti Simas Miglinas. 

1950 m. vasaros pabaigoje 
P. Pilka išsiuntė leidėjui kny
gos rankraštį su daugybe rei
kalavimų. Juose buvo smul
kiai paaiškinta, kaip ir kokiu 
šriftu turi būti renkami eilė
raščių tekstai, jų an t raš tės . 
puslapių skaičiai ir nuorodos. 
kada ir kur pa rašy tas eile-
rastis. Atskiras dėmesys buvo 
skirtas viršelio ir ant raš t in io 
puslapio elementų išdėstymui, 
knygos metrikai ir tur iniui . 
Leidėjas taip pat gavo auto
riaus nurodymus, kokį parink
ti popierių bei viršelį, ir dar 
daug daug kitų smulkmenų, 
kurios kitam rašytojui nei į 
galvą nešautų. 

Leidėjas, kad ir buvo tuo 
metu apkrautas įvairiais rū
pesčiais, stengėsi patenkint i 
P. Pilkos norus, nors ir ne vis
kas jo jėgom.- buvo. Ypač j am 
nesisekė rasti popieriaus, ko
kio norėjo poetas. Pavyzdžiai, 
kuriuos S. Miglinas nusiuntė 
P. Pilkai į Bostoną, netenkino 
poeto ir jam teko sumažint i 
savo reikalavimus. Užta t P. 
Pilka atsigriebė, pageidauda
mas kokio nors ypatingesnio 
viršelio. Mat kišenė neleido 

poetui papuošti knygą dviem 
spalvom bei iliustracijom, ir jis 
norėjo bent popieriumi ją iš 
kitų išskirti. Be to, P. Pilka 
pats piešė viršelį, nors kaip 
prisipažino, tas j am nelabai 
išėjo, nes po darbo fabrike 
drebėjo ranka , bet vis vien 
turėjo būti gražesnis nei 
spaustuvinis . 

Po visų vargų knyga buvo 
išspausdinta 1951 m. pra
džioje ir iškeliavo į Ameriką. 
J i , kaip ir visos P. Pilkos kny
gos, nebuvo pardavinėjama. 
Poetas savo knygas paprastai 
išdalindavo artimiesiems, 
draugams bei poezijos mėgė
jams, kurie patyrę apie jo 
naują knygą, neretai patys 
skubėdavo ją užsisakyti. 

{domu, jog 100 egzempliorių 
tiražu išleista knyga taip pat 
turėjo 100 puslapių. Pagal į 
knygą sudėtus eilėraščius, 
tiksliau, vietoves, kur jie buvo 
parašyti , buvo galima atsekti 
poeto klajonių kelius, j am pa
likus Lietuvą. Pirmieji eilė
raščiai buvo rašyti Eitkūnuo
se, kiti — įvairiuose Čekijos, 
Austrijos ir Vokietijos mies
tuose. 

Ko gero. rūpesčiai su P. Pil
kos knygos spausdinimo dar
bais irgi prisidėjo prie to, kad 
S. Miglinas r imtai ėmėsi kny
gų leidybos. Mat dėl lietuvių 
emigracijos iš Vokietijos pras
tėjo laikraščio reikalai ir S. 
Miglinas nu ta rė šalia jo atida
ryti knygų leidyklą bei padėti 
JAV gyvenusiems rašytojams 
išspausdinti jų knygas Vokie
tijoje. Tokiu būdu S. Miglinas 
tikėjosi ilgiau išlaikyti laik
raštį, nes. jei kuri išleista kny
ga butų turėjusi pasisekimą, 
iš jos gau tas pelnas būtų 
galėjęs padengti laikraščio at
neštus nuostolius. 

Praėjus porai metų, P. Pilka 
vėl pasinaudojo S. Miglino 
paslaugomis, leisdamas dar 
vieną knygą. Šiuokart tai 
buvo eilėraščių rinkinys vai
kams „Žvirbliai inkilėliuos". 
Kaip teigia P. Pilkos kaimy
nystėje gyvenęs Antanas Gus
taitis, knyga atsirado ne
tikėtai. Tuo metu augo P. 
Pilkos dukra Ilona, tai poetas 
rašė ir skaitė jai eilėraščius 

Rūta Nakaitė-Plemmons 
gegužės 2 d. baigė Florida 
State University, Panama 
City, gaudama B. A. in Educa-
tion s u m m a c u m l a u d e — 
vienintelė su aukščiausiu pa
gyrimu šįmet baigusi pedago
gikos fakultetą. 

Julijos ir Algirdo Nakų duk
tė Rūta gimė 1965 m. spalio 
28 d. Tucson, Arizonoj. Kurį 
laiką gyvendama Detroite, 
lankė lietuvišką šeštadieninę 
mokyklą. Vidurinę mokyklą 
baigė Lake Havasu City, Ari
zonoj. 

Būtent kariškio žmonai ir 
trijų vaikų motinai teko stu
dijuoti įvairiuose universite

tuose tiek Amerikoje, tiek 
užjūriuose: Northwestern Sta
te University of Louisiana, 
University of Maryland — Eu-
ropean Division (Vokietijoj), 
todėl studijos užsitęsė truputį 
ilgiau negu įprastus ketvertą 
metų. Šiuo metu su šeima ap
sigyveno netoli tėvų Lynn 
Haven ir žada dirbti mokyto
ja Bay County. 

Jos teta Bronė ir dėdė Alfon
sas Nakai gegužės 8 d. su
kvietė gausų būrį Sunny Hills 
lietuvių į universiteto baigimo 
vaišes — „diplomo apaisty-
mą". Kartu su Rūta jos pasie
kimais džiaugėsi net 45 
svečiai. J J S 

Rota Nakaitė 

apie žvirblius. A. Gustaičio 
spėjimu, gal čia buvo kalta 
dar vieno jų kaimyno — Ber
nardo Brazdžionio — įtaka. 
Juoba, P. Pilka kurį laiką gy
veno B. Brazdžionio name. 

„Žvirbliai inkilėliuos", kaip 
nebūtų gaila, paskutinė knyga 
P. Pilkos kūrybinėje biografi
joje. Visos poeto knygos dėl 
savo tiražo ir autoriaus rūpes
čio jų išvaizda virto bibliogra
finėmis retenybėmis. Literatū
ros žinovų nuomone, šiuokart 
kokybė nustelbė kiekybę. P. 
Pilkos eilėraščiuose jaučiamas 
poeto talentas. Kalbant apie jo 
paskutines išeivijoje išleistas 
knygas, tai „Žvirbliai inkilė
liuos" neišsiskyrė, bet ir ne
atsiliko nuo kitų to meto šio 
žanro autorių knygų. 

Užtat „Žvaigždžių ieškoji
mas" laikoma geriausia P. Pil

kos knyga, kur sudėti eilė
raščiai atskleidžia poeto neo
romantinę nuotaiką. Nors 
kūriniuose nesiekiama egzis
tencinių gelmių, bet ir neslys-
tama vien paviršiumi. Juose 
buvo ir išeiviškos patirties, 
kuri buvo ne .kraštutiniškai 
tragiška, o labiau elegiška. 

Žvelgiant į P. Pilkos knygas, 
galima pasakyti dar vieną da
lyką — jų poetas buvo iš tų 
retų autorių, kurie ypatingai 
rūpinasi savo knygų išvaizda 
ir ne tik į savo kūrybą, bet ir į 
pačios knygos apipavidali
nimą žiūri kaip į meno kūrinį. 
P. Pilkos knygos tapo ne vien 
literatūros, bet ir knygos me
no palikimo dalimi. Iš jų ne 
vienas gali pasimokyti, kaip 
reikia rūpintis savo knygų 
išvaizda. 
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ARKIVYSKUPAS 
MEČISLOVAS REINYS 

„Nukankintieji kovoja drauge su mumis" 

EDMUNDAS ARBAS-ARBAČIAUSKAS 
Prie „Draugo" dienraščio 

redaktorės D. Bindokienės 
straipsnio apie arkivyskupą 
Mečislovą Reinį (1999 m. vas
ario 6 d. Nr. 26) norėčiau ir aš 
kai ką pridėti. 

Šią kilnią asmenybe turėjau 
laimės asmeniškai pažinti Vil
niuje. Lenkijos nacionalistui, 
Vilniaus arkivyskupui R. Jal-
bžykovskiui 1940 m. išvykus į 
Lenkiją, jo vieton, Vilniaus ar-
kivyskupijon, kaip Apaštalinis 
administratorius buvo pa
skirtas arkivyskupas Mečislo
vas Reinys. Arkivyskupas M. 
Reinys, turėdamas didelės po
litinės patirties ir būdamas 
nuoširdus visų tautybių žmo
nėms, tapo visų mylimas ir 
didžiai gerbiamas. Jis su
gebėjo su visais sugyventi. Jį 
gerbė net ir šovinistiškai nusi
teikę lenkiškosios visuome
nės žmonės. 

Arkivyskupui M. Reiniui 
taip pat priklauso didelis nuo
pelnas ir už lietuvybės puo
selėjimą Vilniaus krašte. 
Komplikuotos jo pareigos rei
kalavo didelio sumanumo ir 
pasišventimo. 

Vokiečių Lietuvos okupaci
jos laiku man teko dirbti 
„Pramonės statybos treste" 
(vėliau ši įmonė pakeitė pa
vadinimą ir tapo „Statybos" 
bendrove) vyr. inžinieriumi, 
vadovavau statybų paran-
goms. Vilniaus „Gebietsko-
misaro" potvarkiu buvo griež
tai-uždrausta statybines me
džiagas panaudoti komuna
linėms bei privačių pastatų 
statyboms. Tuo pavojingu ka
ro laikotarpiu savo asmenine 
rizika pastatėme trijų aukštų 
Ravdono Kryžiaus ligoninę 
Vilniuje, taip pat dekoravome 
Lentvario bažnyčios vidų gra
fito technika. Reikalingomis 
medžiagomis rėmėme karai
mų bažnyčios remontą Tra
kuose. Mano asmeniniu po
tvarkiu Šv. Jonų bažnyčioje 
Vilniuje buvo įrengti chorui ir 
žmonėms reikalingi suolai 
(tuo laiku chorui vadovavo 
muz. Bronius Budriūnas). 

Lentvario bažnyčios vidaus 
dekoras 1943 m. buvo baigtas. 
Į bažnyčios neoficialų paš
ventinimą turėjau laimę vežti 
arkivyskupą Mečislovą Reinį į 
Lentvarį. Pakelyje važiuodami 
kalbėjomės apie tuometinę 
Lietuvos, o ypač jaunimo, 

padėtį. Tuo metu buvau vie
nas iš Kęstutėnų karinio 
sąjūdžio pogrindžio veikėjų, 
tačiau tą padėtį privalėjau lai
kyti didelėje paslaptyje. Mums 
važiuojant, arkivyskupą supa
žindinau su mūsų „Statybos" 
bendrovės paslaugomis, pa
pasakojau apie fiktyviai įdar
bintą Vilniaus sporto ko
mandą karūnas". Kad iš
vengtų karinės prievolės ar 
wermachto priverstinio įdar
binimo, nemažai jaunimo nau
dojosi mūsų firmos įdarbinimo 
fiktyviais pažymėjimais. Vil
niaus „Kailio* įmonėje dirban
tiems žydams iš vokiečių va
dovybės išrūpinome maisto 
davinius. Tie mano pasakoji
mai apie esamą padėtį Vil
niuje labai domino arkivys
kupą M. Reinį. 

Mano su Ale (Nakaite) jung
tuvių apeigoms 1943 m. lap
kričio 20 d. Šv. Jonų baž
nyčioje buvau užprašęs gero 
draugo dėdę kun. Žemaitį. 
Mūsų dideliam nustebimui, 
jungtuvių apeigose dalyvavo ir 
mus palaimino Jo Ekscelenci
ja arkivyskupas Mečislovas 
Reinys, jis dalyvavo ir mūsų 
vestuviniame pokylyje. 

Vilniečiai 1944 m. vasario 5 
d. suruošė iškilmingą meninę 
programą, kad Jo Ekscelenciją 
pagerbtų 60 metų jubiliejaus 
proga. Tarp daugelio įvairių 
organizacijų dovanų, išreiš
kiančių pagarbą ir meilę arki
vyskupui, buvo įteikta ir Ed
mundo bei Alės Arbačiauskų 
dovana — J. Daugėlos simbo
liška medžio skulptūrėlė. Toji 
dovanėlė karo metu nedingo, 
išliko Vilniaus vienuolyne; 
apie tai mums pasakojo ir 
nuotraukėlę parūpino Sibiro 
kalėjimų kankinys kun. Kas
tytis Matulionis. Vilniaus vi
suomenė, o ypač studentija, 
jautė didelę meilę ir pagarbą 
Jo Ekscelencijai arkivyskupui 
Mečislovui Reiniui už jo 
aukštą išsilavinimą, pastoraci
nę ir tautinę veiklą, jo kuklų 
charakterį, labdarą vargšams 
ir už dar daugelį kitų jo cha
rakterio dvasinių bruožų. 

1947 m. sovietmečiu rusų 
saugumas arkivyskupą M. 
Reinį įkalino Vladimiro ka
lėjime už atsisakymą pasi
rašyti raštą — kreipimąsi į 
tautą dėl bendradarbiavimo 
su okupantais. Būdamas ka-

Atviro lauko koplytėlės maketas. Arkivysk. Mečislovo Reinio paminklas Daugailiuose, Utenos rajone Architek
to Edmundo Arbo projektas. 

Įėjime tarp kitų kalinių buvo 
kaip šviesi palaimos žvaigždė 
— guodė neviltyje įkalin
tuosius. Savo išmintimi ir pa
siaukojimu jis palaikė viltį 
tarp visų. Taip kalbėjo ir rašė 
savo atsiminimuose išlikę gyvi 
apie šį nuostabų meilės ir pa
siaukojimo kalinį. 

1944 m. į Lietuvą riedant 
raudonai komunistinei laivai 
ir ką tik grįžus iš Austrijos — 
Vienos, saugumo sumetimais 
nusprendžiau laikinai pasi
traukti iš Lietuvos. Kaune pri
puolamai susitikau Vilniaus 
Šv. Jonų bažnyčios pamoksli
ninką, kunigą Ladą Tulabą, 
AP. Išsikalbėjome su juo apie 
Lietuvai gresiantį didelį pa
vojų nuo beriedančios rusų ar
mijos. Nutarėme, kad iš Vil
niaus reikia skubiai išvežti 

arkivyskupą Mečislovą Reinį 
ir Kęstutėnų militarinės po
grindines veiklos vadą pulki
ninką Juozą Vitkų, partiza
ninėj veikloj pasivadinusi 
„Kazimieraičiu". Su kun. pre
latu L. Tulaba susitarėme, 
kad jis per Ukmergę važiuos 
samdytu sunkvežimiu ir mu
du susitiksime Vilniuje. J Vil
nių aš buvau nutaręs važiuoti 
traukiniu, pakely nors ke
lioms valandoms sustoti 
Žaslių geležinkelio stotelėje, 
kad galėčiau aplankyti Kar-
sokų kaime gyvenančius savo 
tėvus, juos paguosti, kad gal 
už poros mėnesių ir vėl juos 
aplankysiu, kai Lietuva jau 
bus laisva. 

Iš Kauno bevažiuojant trau
kiniu į Vilnių, iš traukinio 
konduktoriaus patyriau, kad 
tas traukinys eina tik iki Vie
vio. Taip, Vilniaus pasiekti 
jau neįmanoma — rusų ka
riuomenė priartėjo prie Vil
niaus, miestą smarkiai bom
bardavo. Iš tėviškės pats 
mačiau bombų sproginėjimo 
šviesas ir girdėjau garsus. 
Naktį praleidęs su tėvais, 
ankstų rytą paskutiniu trau
kiniu iš Vievio grįžau į Kauną, 
kuriame irgi buvo didelis suju
dimas ir panika. Mieste nei 
kun. prelato L. Tulabos, nei 
mano pažįstamų draugų nebe
radau. Taigi nutariau pirmuo
ju, nors ir labai bėgliais per
krautu traukiniu grįžti į 
Vieną pas žmoną, kuriai vo
kiečių vadovybė nedavė leidi
mo kartu su manimi vykti į 
Lietuvą. Atrodo, ji buvo palik
ta kaip užstatas, kad aš su
grįšiu. Sovietų armijai okupa
vus Lietuvą antrąkart, ge
ležinė uždanga užsklendė ryšį 
su Lietuva. 

Apie arkivyskupo Mečislovo 
Reinio įkalinimą Vladimiro 
kalėjime ir jo kaip kankinio 
mirtį sužinojau tik 1990 m. 
spalio 20 d. Vilniaus Katedros 
vikaras kun. Kastytis Matu
lionis (Gulago kalėjimų kan
kinys) ir Vilniaus Katedros 
požemių ir pilies restaurato-

požemių restauravimą, kur 
vienoje iš požemių patalpoje 
stovėjo ir arkivyskupo Mečis
lovo Reinio sarkofagas. Pri
siminęs savo pažintį, priklau
pęs prie sarkofago, pasimel
džiau už a.a. kankinio arki
vyskupo sielą. Kun. Kastytis 
Matulionis pastebėjo, kad sar
kofage užbalzamuoto kūno 
nėra, nes dar nenustatyta, kur 
arkivyskupo kūnas palaidotas. 
Jau tada nutariau: kankinio 
arkivyskupo garbei sukurti 
memorialinį paminklą. Pri
siminiau mūsų bendrą kelionę 
į Lentvarį, bažnyčios pašven
tinimą, prisiminiau mūsų ve
dybų palaiminimą. 

Grįžęs į Ameriką, ėmiausi 
memorialo kūrybos darbo. Ku
nigas Kastytis Matulionis me
morialą pastatyti patarė arki
vyskupo Mečislovo Reinio 
gimtinėje Utenos rajone, Dau
gailiuose. 1995 m. kovo 20 d. 
paruoštus arkivyskupo Me
čislovo Reinio projekto planus 
nusiunčiau Daugailių parapi
jos klebonui kun. P. Bakle-
tuškai, o memorialo maketą 
įteikiau 1996 m, rugsėjo 4 d. 
Prieš įteikdamas arkivyskupo 
memorialo maketą, tą maketą 
buvau nunešęs parodyti Vil
niaus arkivyskupui A. Bač-
kiui, kuris palankiai jį įver
tino ir taip pat užsiminė ir 
apie memorialinės lentos įren
gimą Vilniuje — prie Vyskupų 
rūmų. Deja, nėra, kas šiuo 
metu tuo klausimu rūpintųsi. 

Nors apie tai esu minėjęs 
Daugailių parapijos klebonui. 
Tos pačios dienos popietę Dau
gailiuose drauge su kun. P. 
Baltuška aplankėme ir arki
vyskupo Mečislovo Reinio gim
tinę, neįprasto pavadinimo 
Madagaskaro vienkiemį. Ma
tėme dar išlikusį namą, kur 
Mečislovas Reinys gimė ir 
augo. Taip pat užlipome į gim
tinės namo palėpę, į Mečislovo 
Reinio kambarį, kur jis moky
davosi. Kas be ko, ir Mečislovo 
Reinio gimtinė bolševikmečio 
laikotarpiu smarkiai nuken
tėjo, labai sumenko. 

Su kun. P. Baltuška už
kopėme ant iškilusios kalvos, 
Daugailių bažnyčios kaimy
nystėje, ten, kur kun. P. Bal
tuška buvo numatęs pastatyti 
memorialą arkivyskupui. Ant 
tos kalvos, deja, yra palaidoti 
bolševikmečiu nusipelnę stri
bai, persekioję ir žudę vieti
nius gyventojus. Lietuvos pa
minklosaugos vadovybė ne
leidžia tų kapų perkelti į kitą 
vietą neva dėl geologinių kal
vos tyrinėjimo priežasčių. 

Šiuo metu arkivyskupo Me
čislovo Reinio memorialo klau
simas neaiškus. Lietuvai di
džiai nusipelniusių asmenų 
atminimui įgyvendinti nėra 
vietos. Kartais atrodo, kad 
tautos duobkasių ir engėjų at
minimas yra brangesnis už 
tautos kankinių ir savo kil
niais darbais nusipelniusių as
menų atminimą. 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 29 d., šeštadienis 

MEFISTOFELI DAINAVO 
V. KUPRYS 

Operos solistas Vincentas 
Kuprys pažymi kūrybos 40-
metį. Šiai progai skirta Char
les Gounod opera „Faustas" 
gegužės 13 d. buvo atliekama 
Lietuvos nacionaliniame ope
ros ir baleto teatre. V. Kuprys 
dainavo Mefistofelio partiją. 

V. Kuprys gimė 1937 m. 
Kėdainių rajone. Prieš karą 
buvo ištremtas j Altajaus 
kraštą, antrą kartą — į Ir
kutsko sritį. 1961 m. baigė 
Sverdlovsko Uralo konservato
riją. 1959 m. pradėjo dainuoti 
Sverdlovsko operoje. Nuo 
1968-ųjų — Lietuvos operos ir 
baleto teatro solistas. 

Per operos solisto darbo de
šimtmečius bosas V. Kuprys 
sukūrė apie 90 pasaulio kla
sikų, lietuvių kompozitorių 
operų vaidmenų: Ulrichas 
Vytauto Klovos Pilėnuose, 
Skrodskis Juliaus Juzeliūno 
Sukilėliuose, Kristijonas Algi
manto Bražinsko operoje Kris
tijonas, Greminas Piotro Čai
kovskio operoje Eugenijus 
Oneginas, Borisas ir Ivanas 
Chovanskis Modesto Musorgs-
kio operose Borisas Goduno-
vas ir Chovanščina, Ruslanas 
Glinkos Ruslanas ir Liudmila, 
Mefistofelis Gounod Faustas, 
Dalandas ir Karalius Richard 
Vagnerio operose Skrajojantis 
olandas ir Lohengrinas, Bazi
lijus Rosini Sevilijos kirpėjas, 
Pilypas Verdi Don Carlo ir 
kiti. 

V. Kuprys surengė per 250 
solinių koncertų Lietuvoje, 
Europoje, Amerikoje, Azijoje. 
Nuo 1986 m. dainininkas 

Vincentas Kuprys, 
dėsto Lietuvos muzikos aka
demijoje. V. Kuprys yra akty
vus visuomenininkas — Kė
dainiečių klubo pirmininkas, 
Lietuvos ir Graikijos draugijos 
steigėjas, vienas iš Czeslavv 
Milosz gimtinės fondo stei
gėjų. (Elta) 

AT8IŲ8TA PAMINĖTI 

Ar kada nors girdėjote 
apie senovės lietuvių dievybę 
Chaurirari? Baltų kalbų tyri
nėtojas Vladimiras Toporovas 
narplioja šios dievybės mįslę 
„Naujajame Židinyje-Aiduose" 
- religijos, kultūros ir visuo
menės gyvenimo mėnraštyje. 
Trečiasis šių metų žurnalo nu
meris taip pat supažindina su 
lenkų poetu Z. Herbert, pa
saulinio garso mokslininko 
Pauliaus Rabikausko, SJ, gy
venimu ir darbais, rašo apie 
Rusijos katalikybę vakar ir 
šiandien ir kt. Užsisakykite šį 
žurnalą! Jo adresas: Universi
teto g. 4, 2001 Vilnius, 

NATŲ ATGARSIAI IŠ TĖVYNĖS 
P. PALYS 

Choru i „Sakalas" — 30 

Edmundo ir Alės Arbačiauskų dovana — J Daugėlos medžio skulptūrėlė 
— arkivyskupo Mečislovo Reinio 60 m. jubiliejaus proga Vilniuje 1944 m. 
vasario 5 d. 

Lietuvoje chorų yra gan 
daug, o jų meninis lygis dau
giausia aukštas. Bet ten iš
girsti vyrų chorą — retenybė. 
Vis dėlto jų yra. Bene vienas 
žymesnių — vyrų choras „Sa
kalas". Praėjusiais metais „Sa
kalas" šventė savo kūrybinio 
kelio 30-ties metų sukaktį. 
1968 m. choras buvo sudary
tas iš įvairių laipsnių ir rango 
Vidaus reikalų ministerijoje 
tarnavusių milicininkų. Vyr. 
choro dirigentas buvo Zigmas 
Gaidamavičius (miręs). Inten
syviai dirbant, pasiekus gerų 
rezultatų, choras pradėjęs 
koncertuoti didžiuosiuose Lie
tuvos miestuose, aplankydavo 
ir mažesnius miestelius. 

1971 m. jam buvo suteiktas 
pavyzdinio choro vardas „Sa
kalas". Choro repertuaras pla
tus. Be savųjų kompozitorių 
(Algimanto Bražinsko, Vitalio 
Baumilo, Leono Povilaičio, 
Jurgio Juozapaičio), specialiai 
„Sakalui" kūrusių, bei liaudies 
dainų, repertuare yra ir sve
timų kompozitorių kūriniai. 
Chorui nesvetima ir religine 
muzika. Šalia kitų choras yra 
paruošęs Juozo Naujalio Mi
šias šv. Kazimiero garbei. Pra-

rius architektas Napaleonas ėjusiais metais Tėvo dienos 
Kitkauskas teikėsi man apro- proga jos skambėjo Anykščių 
dyti dar nebaigtą Katedros bažnyčioje. 

„Sakalas" daug kartų daly
vavo chorų varžybose, o ir ap
dovanojimų gavęs nemažai. 
Dalyvavo visose Lietuvoje 
ruoštose Dainų šventėse. Su 
koncertais buvo išvykęs į Vo
kietiją, Bulgariją, Korėją, To

limuosius Rytus ir kitur. Yra 
padaręs nemažai įrašų Lietu
vos radijui ir TV. 

Šiuo metu „Sakalui" diri
guoja tvirtos choro vyr. Li-
rigento Romo Makarevičiaus 
rankos. 

Simfoninis orkestras 
naujose patalpose 

Gretimai prie buvusios Lie
tuvos komunistų centro komi
teto būstinės Vilniaus centre, 
yra didžiulis, dar ne visai už
baigtas pastatas, dabar vadi
namas Kongreso rūmais. Tas 
pastatas pradėtas statyti 1984 
m. ir būtų tapęs kompartijos 
politinio švietimo namais. 
Pastatą galutinai užbaigus, 
vienoje jo dalyje, 3,5 tūks
tančių kvadratinių metrų plo
te, įsikurs Gintaro Rinkevi
čiaus vadovaujamas Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkest
ras. Kitame 4,000 kvadrati
nių metrų plote prisiglaus du 
institutai: Viešojo administra
vimo ir Tarptautinių santy
kių. 

Opera vaikams 

Muzikinius įgūdžius skiepi
jant, Lietuvoje daug dėmesio 
skiriama jaunimui ir vaikams. 
Kad supažindintų, koks bai
sus „vilkas" yra opera, Lietu
vos vaikų ir jaunimo centre 
Vilniuje prieš Kalėdas buvo 
parodyta, specialiai Genovai
tės Vanagaitės vaikams para
šyta opera „Ožka Cignė". 
Operos turinys lengvas. Re
miasi liaudies pasakų moty
vais: mėgstančia meluoti ožka 
patikėjęs tėvas, iš namų išva
ro savo žmoną ir dukrą. Vė
liau patyręs, kad ožka me
luodama jį apgavo, rengiasi jai 
nulupti kailį. Ožką pagauna 
vilkas. Operos pabaiga laimin
ga. Visa šeima ir kaimynai 
ožką iš vilko nasrų išgelbsti. 

Operos trukmė — apie 40 
minučių. Joje ne tik pagrindi
niai atlikėjai, bet „medžiais" ir 
„kelmais" buvo pavirtę mažieji 
vaidintojai, o iš viso jų ten per 
50! Net ir patys jauniausieji 
žiūrovai atsirado dainų ir šo
kių sūkuryje. 

Paskutinis Sių metų „Tnjų Tigrų" koncertas buvo Vilniaus Vingio parke gegužės 17 d. Atrodo, kad sol. Virgili
jus Noreika, dėl balso stygų sutrikimo negalėjęs dalyvauti Čikagos Lietuvių operos statomoje „Carmen", dar 
ne visai pasveikęs, nes savo partiją atliko .trikampiuku" (pirmasis iš kairės), o Eduardas Kaniava ir Vladimiras 
Prudnikovas — dainavo... Nuotr. Eltos 
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773-585-9500 

MEMOR1AL DAY GREETINGS 
TO ALL OUR CUSTOMERS FROM 
CRAWFORD SAUSAGE CO., INC 
2310 S Pulaski, Chicago. IL 60623 

773-277-3095 
"Everything Fresh As A Daisy " 

HELP VVANTED 

AMERICAN TRAVEL ABROAD 
a leading tour operator to Europe, 
is looking for a reservation agent 
with travel bacKground Experience 
in SABBE, APOLLO a plūs. Mušt 
betluent in Lithuanian and Englisn 
and conversant in Polish. Good 
working conditions and excellent 
pay. Please fax resumes to 
7 7 3 - * 6 7 - 0 7 0 1 . 

MEMORIAL DAY GREETINGS 
TO ALL 
FROM 

LAWNLANES 
7650 S Pulaski, Chicago. IL 60629 

773-582-2525 

Reikalingi sunkvežimio 
vairuotojai, turintys A-CDL-H 

vairuotojo teises. 
Skambinti telefonu d. 708-220-

4797 , v. 708-857-8394. 

Brighton Parke 
išnuomojamas nebrangiai 

6 kamb. butas. 
TeL 773-254-64)27. 

N a m ų valymo darbams 
reikalingos moterys, 

turinčios transporto priemonę. 
T e L 815-464-7146 arba 

815-464-0261. 

ARTINASI ANTROSIOS LITO 
JUNGTUVĖS 

— Lietuvos b a n k a s ketina 
toliau laikytis gr iežtos pinigų 
politikos ir n e s v a r s t o galimy
bės Lietuvoje įvest i e u r ą , — 
rašo „Lietuvos rytas". 

Nuspręsta , kad, k i t ą m e t litą 
susiejus su euro ir J A V dolerio 
krepšeliu, L i e t u v o s valstybi
nės val iutos k u r s a s liks griež
tai į tvirt intas. 

Anksčiau buvo k a l b a m a , jog, 
susiejant l i tą su va l iu tų krep
šeliu, gali būt i k e i č i a m a s lito 
kurso rež imas — valstybinės 
valiutos kursui b u s le ista kisti 
nustatytose k u r s o svyravimo 
ribose tam t i k r a m e „korido
riuje". Toks scenari jus sulau
kė special istų krit ikos . J ų ma
nymu, Lietuvos bankui nepa
vyktų iš laikyti pastovios va
liutos, kam nors pradėjus spe
kuliacinę a t a k ą prieš litą. 

Lietuvos banko va ldybos pir
mininkas Reinoldijus Šarki
nas teigia, kad j o g apie „kori
doriaus" į v e d i m ą nėra k o ir 
kalbėti — lito kursas liks 
griežtai į tv ir t intas ir l i to ver
tė, palyginti s u euru ar dole
riu, kis t ik t iek, kiek keisis 
euro ir dolerio santyk i s . 

Finansų a n a l i t i k e Margarita 
Starkevičiūtė t e ig iamai įverti
no Lietuvos b a n k o ketinimus 
išlaikyti gr iež ta i įtvirtinto 
kurso režimą, tač iau pažymė
jo, kad iki šiol teko girdėti 
įvairių lito sus i e j imo variacijų, 
todėl rinkos dalyviai nežino, 
kuria versija t ikėt i . Ekspertes 
manymu, g a n d a i apie l i to de
valvavimą paskl inda todėl, 
kad šalis ne tur i i l ga la ikės pi
nigų politikos strategijos . 

R. Šarkinas tvirt ina, kad 
„oficialiosios a t sargos sudaro 
150 proc. apyvartoje esančių 
litų vertės. Ar t imiaus iu metu 

n e m a t a u priežasčių, dėl kurių 
t u r ė t u blogėti Rusijos krizės 
p a v e i k t o s rinkos padėtis . At
v irkšč ia i , maty t i ženklų, kad 
p a d ė t i s stabil izavosi . Įmonių 
s ą s k a i t ų l ikučiai bankuose nu
stojo mažėt i , padidėjo pra
m o n ė s darbuotojų vidutinis 
a t l y g i n i m a s . Nedrąsu tai va
dint i p a k i l i m u , tačiau padėtis 
b e n t j a u neblogėja". 

P a s a k R. Šarkino, įvesti eu
r ą anksč iau yra nerealu . Lie
tuva i reikėtų grynųjų eurų, 
k u r i u o s tektų pirkti už oficia
l i ą s i a s atsargas . Vėl iau niekas 
n e g a l ė t ų garantuot i finansų 
r inkos stabilumo, juolab su
s t a b d y t i ga l imo eurų išvežimo 
į užsienį . 

Centrinio banko specialistai 
nagr inėja įvairius lito ir euro 
sus i e j imo var iantus , tačiau ar
t i m i a u s i a strategija aiški — 
k i t ų m e t ų pirmojoje pusėje 
pradė t i lito ir val iutų krepše
l io , k u r i a m e euras ir JAV do
leris būtų paskirstytas lygio
m i s d a l i m i s , susiejimo proce
s ą . 

R . J a k u t y t ė 

* L i e t u v o j e b a i g t i p a v a 
s a r i n i a i m i š k o s o d i n i m o 
darbai . Vals tybinėse ir priva
čiose v a l d o s e įveista per 8,000 
h a naujų miško želdinių. Dau
g i a u s i a i naujų miškų pasodino 
U k m e r g ė s rajono miškininkai 
— 3 7 0 ha, Kaišiadorių — 357 
ha , J o n a v o s — 278 ha, Kėdai
nių — 270 h a . Apie 405 hekta
rai apsod in ta ąžuolais. Priva
čių m i š k ų savininkai savo že
mėje pasod ino apie 50 h a miš
ko. M a ž i a u s i a i šį sezoną sodi
no Kurš ių nerijos ir Aukštai
tijos nacional in ia i parkai. (Eitai 
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alls to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Great rates to the ręst of Ine woito - any day, any time. 
We also offer prepaid Calling Cards: calls to Litfiuania 37 c/min. 

For information call AOF International 

<S»n 1-8O0-449-0445 

A M E R I C A T V j h ^ ^ . ^ R O A I X INC. 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

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

3000NADLWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-4894999 

5150 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773485-2020. 

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

5058 S. ARCHER A V E , 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

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

NULES OFFICE 
9509NAflLWAUKEE 

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

^mv&vo^ 
VMctonuo 

1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAO, Wmow SPRINGS, ILUNOIS T a 708.839.1000 

Šešios pvkvliųaaleM-tinka įvairioms praforns 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

40 iki 60 svečių 

A t l O i . lOOfct 
60 ad 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

J, IU 

125 id 175 svečių 

22SMSS0 svečių 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314W.63S t 
TeL 773-776-8998 

Išvežame šiukšles, statybiniu • 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 

Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus. 

TeL 708-749-1922 

P a r d u o d a m a sofa 
ir du staliukai. Skambinkite 

po 4 vai. vakaro 
teL 773-471-0"20. 

For uniąue Lithuanian 
Arts and c r a f t s , 

please v i s i t 
r i d a n t . 

Home Heatth Care fatLAgency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 Od $120 j desam. Skambinti 

Phil arta Janus*, teL 414-763-2615. 
Interior & exterior. 

• dry walf 
• painting 
• kitchen, bathroom, basement 
•carpentry 
• siding & decks 

General construction 
TeL 815-464-0261 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote aatomobmo? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis 

Kreipus: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

ATTENTION IMMMRANTS! 
Canada is acoapOng appScants for 
PBrnuHMnt R#*ld#nc8l 

Afiyone C M appty. 
For free information call: 

1-773-282-9500 
mfm oonovaMIng in ofiMtignaton to CAntdt 

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

Skambinti: 
Vladai, teL 630-243-9385 

Lemont, IL 
Only 8 condos left vvithm 

walking distance of 
Lith. World Center, Jewel, 

Walgreėn, etc. 
Starta at $125,900. 

Open Snndays 12-4p.m. 
OT by appointment. One blk. 
East of State St. on 127 St. 

TeL 630-257-3305 

RIVI RDAIF. A U I O \ 

Perkate aatomobOi? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvyta* į JAV? 

NeproMeaaa! 
Žemos automobiliii kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst id vairo šiandien! 

(430)2672748 

TlMĮI I I I I I I I l jMMtr 
naadntą aets. PIJUI parduodame Utuno-
kėjimiti: remontoojame po avarijų; atstt-
tone »mo geometrija, vbakomc dalis fe-
naatu kana. knftame agiegsua. 

M.7SS-2S1-SSS6. 

S K E L B I M A I 
Įvairūs 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DtVJJDs\*A& 
Agentes FrankZaposs Ir Off.Mgr. Aukse 

S. Karte kak* fetuvtskai. 
FRANK2AFOU8 

32081/2 W«et 961h Street 
T«i. (706) 424-8664 

(773)561-8664 
STASYS' CONSTRUCTION 

a B f i t Ž darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; 'skarigs', 

"aomts*, 'decks*, "guttars", plokšti 
ir "shingte" stogai; cementas, 

dažymas. Turki darbo draudimą. 

Į SLflenetfs, M 630-241-1912.t 

H n o o m o j a m a s 
apst f ldomas 4 k a m b . 

1 mieg. butas 67 &. Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security" 

TeL 773-778-1451 

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

ALL CARE 
Ein ploy nicn t Agtocy 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGUNASTV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69ttt Street 
TeL: 773-776-1486 

MOVING 
Ilgamete profesionalus kaustymas 

prieinamomis kainornis. 
Draurjmas garantuotas. 

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

AtmtM COMSTRUCTiON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Sbop 
Automobiliai 

Ieikotc - nupirksime 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto. - mremontuosune. 
Norite išsiųsti i Lietuvą 

-UsMine 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

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

VVESTERN UNION - pinigai pasieks adresatą, 
lyg jūs pats juos įteiktumėte! 

Siunčiant per VVESTERN UNION, pinigai pasieks Lietuvą 
saugiai, per kelias minutes. 

Informacijai teL: 8 0 0 - 3 2 5 - 6 0 0 0 
VVebsite - http://www.westernunion.com 

V V E S T E R N M O N E V 
U N I O N T R A N S F E R 

e YVesternUnionO The WttjĮ *© ••OsJ mOO0f 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BUCE 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bedu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausiu, paragaukite: šoriai be priedų, be druskos, šoriai su 
kmynais, su „chives*, Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta surisi, šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, .dėti* skyriuj*. Galite ^ * T j j 0 RII t j ^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 "" 
arba per worid tride web: 
www.andiuliscbeese.com 

4295 MBfrton. Fountstn. Ml 49410 

Nekilnojamo turto 
GREIT PARDUODA 

?-Rs7MAX 
REALTORS 

(773)5904215 
(700)425-7100 

RIMAS LSTANKUS 
•Gretas ir sątraoaapatamavvnas 
• Nuosavybių įkaJrujvimas veltui 
• Perkam* ir parduodam* namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmartgr 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Aasodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
•at. 773-SS541SS Pagar 312-3SS43S7 
r««773-5S5-3W7 

Aocent 

9201S.Oc*ro 
OakUwn.«misa04S3 
Bustllll (706) 4666111 
vatos Msl (708)2333374 
Fax (708) 423-9236 
Psosr (312) 707-6120 
Rs* 706-4234443 

ASTA T.MIKUNAS 
p^olMontM Ir 9tįbtšncM palMisButoa 

ĮVIMŲ nuooMvybiŲ plrtdmo) k povdstvorTM 

VIDAS POŠKUS 
REJMPT HOME CENTER 

Markeflng Consurtant 
Tei. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• .•fbrcclosure" ir Jtandyman-spe-
cial" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

čibfMl 

COLDLUCLt. 
OANUOH .• 

SksJsią 
profanonalua 
ir f^finmfmi 
patarnavimas akab0Mi#solxom 

AUDRA 
KUBILIUS 

lSOSShermaAve. 
Evanmn. IL 60201 
B«tiacH(t47)l64.2600 
F u (847) 475-5 J67 
Vciccaal 
(847)465-4397 
E-a«U 

| L - J U | aNFOJINIACUA) 

ssvsA JOt mžMraen daug namų. Tod« 
i wttbu IftnaS. košto namo jos norite ir 
Jumi 

ir padas Jums, M _. _ 
Išnokdamas namus, kuris aSSnka Josų 
fsfcalsvvmja OfOkj. vista ir t.L 
Pssklrdamaa susitiiOmus. kad J0» 
gaMtumets apUOrSti namus, nat įsi 
savininkų nsbOlu namuose. 

I paneštų perduodamų namų 

. mokyMaa ir vtetovss, kurijus 
uuiiHia. ^raą. 

! su pardsvSSS* dsl kainos ir 

Paateraamaa namo paskrtnlmą, kuria yra 

Daugelis nekilnojamo turto agentų 
tarpininkauja ir paoada gaunant 
snenssvtmą. 
Daugiau ritormadjos 
jums suteiks ir padės nusipirkti 
arba parduoti 
n*Wlnojamą turtą 
FIRST RATE 
REAL ESTATE 
AUSRAPADAUNO 
4645W.67ttSt*St 
CNcsgo.IL 60826 
Tel. 773-767-2400 

Kokybiikal atkekami visi namų 
išore* darbai* sioasi. "ektnii* 
•^F^S'V ^ F ^ vs^BH uew*>* ^pess'fSBBBPf *Bv«sasi vesi p 

ir <MQMr» iTlUsVssnMs*, 
\xk poining', mm* W govifų 
I I INHHii . oKsVTlDOTsi P ĴuolMoAl, 
M 708468-1280. 

http://www.westernunion.com
http://www.andiuliscbeese.com
http://CNcsgo.IL


¥ JAV LB Krašto Valdybos 
Socialiniu Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė jMaftfcnė ir Aldona ŠmulkMenė 
2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

LRS IR MŪSŲ METINE FINANSINE 
„IŠPAŽINTIS" 

Visi Amerikos gyventojai, 
nori ar nenori, moka federa-
linius mokesCius. Iš visų Ame
rikos įstaigų turbūt IRS — 
Jnternal Revenue Service" 
įstaiga visų gyventojų yra la
biausiai respektuojama, jos 
reikalavimų klausoma ir prisi-
bijoma. Yra net posakis: 
„Amerikoje yra tik trys tikri 
dalykai tai: žmogaus gimimas, 
mirtis ir IRS mokesčiai*. Kiek
vienas asmuo vieną kartą 
metuose skaičiuoja savo paja
mas, išlaidas, kiek jam reikia 
mokėti mokesčių, ir stengiasi, 
kaip įmanoma tuos mokesčius 
sumažinti. O jei padarai klai
dą sudėdamas, atimdamas ar 
„užmiršdamas" dalį pajamų, 
gausi, geriausiu atveju, laišką, 
kuris pataisys ir paprašys pri
mokėti, ar permokėtus tavo 
pinigus grąžins. „Užmirštos" 
pajamos ar „įvairios" nepa
tvirtintos išlaidos gali jums 
sudaryti progą būti pakvies
tam (į pasimatymą su visais 
dokumentais ir sąskaitomis 
IRS įstaigoje. O šito „pasi
matymo" niekas nelaukia, jo 
pribijo ir dėl to bando visą 
savo metinę finansinę „išpa
žintį* atlikti teisingai ir tiks
liai. Yra kalbama, kad IRS 
įstaiga tikrina mokesčių mo
kėtojus atsitiktinai — ištrauk
dami kaip loterijoje jų pa
vardes. Bet IRS sako, kad jie 
netikrina atsitiktinai. Niekas 
nenori būti IRS įstaigos tik
rinamas ir visi norėtų iŠ anks
to žinoti, ar jie bus tikrinami. 
Bet galimybė iš anksto žinoti, 
ar būsi tikrinamas, yra lygi 
nuliui. IRS įstaiga aiškina, 
kad mokesčių mokėtojai gali 
būti tikrinami dėl jų profesi
jos, arba kas jiems mokesčių 
formas užpildė. Pvz., 1994-
1996 metų bėgyje Georgia val
stijoje buvo tikrinami „dry-
wall" kontraktoriai, kitur bu
vo tikrinami automobilių par
davėjai, namų statybininkai, 
„gambleriai" ir t.t. Jus gali tik
rinti dėl kokios nors vienos 
charakteristikos jūsų mokes
čių formoje, pvz., alimentų 
mokėjimų, į kuriuos IRS pe
riodiškai atkreipia dėmesį. 
IRS įstaiga sako, .kad jie ne
tikrina, jei nemato reikalo, 
nes kitaip būtų jiems tik laiko 
gaišinimas. Kai kurie mokes
čių formų pildymo žinovai 
sako, kad 1997 metais žmo
nės, kurie turėjo savo nuosa
vus verslus — prekybas ir 
užpildė „schedule C", turėjo 
keturis kartus didesnę galimy
bę būti IRS patikrinti, nes 
šioje srityje dažnai nepra
nešama viso uždarbio ir padi
dinamos galimų nusirašymų 
sumos. Šioje srityje buvo 
žmonių, kurie yra buvę IRS 
tikrinti net po kelis kartus. 
IRS taip pat gali atkreipti 
dėmesį į akivaizdžius pasikei
timus jūsų mokesčių formoje. 
Bet daugumą IRS patikrinimų 
— „audits" — negalima iš 

anksto atspėti. 
Patikrinimai skirstomi į dvi 

rūšis: a. korespondencinį — 
tai netikslumai dėl paprastos 
problemos, ir b. asmeninį, 
kada mokesčių mokėtojas turi 
atsilankyti IRS įstaigoje, ar 
IRS tarnautojas atsilanko pas 
jį. Šiai kategorijai priklauso 
visų dokumentų, susijusių su 
mokesčių pildymu, kruopštus 
patikrinimas. Tai paprastai 
daroma, kai iškyla, IRS nuo
mone, komplikuotos proble
mos. 1997 metais iš 1 1/2 mili
jono IRS patikrintų mokesčių 
mokėtojų 48% buvo akivaiz
džiai iš naujo patikrinami — mo
kesčių mokėtojas su visais 
dokumentais turėjo atvykti į 
IRS įstaigą. IRS turi savo sis
temą, pagal kurią parenka, ką 
tikrinti. Ši sistema buvo 
įvesta 1960 metais. Paskutinį 
kartą šis būdas, ką parinkti 
patikrinti, buvo pataisytas 
1992 metais, remiantis 1988 
metų mokesčių moKėjimo 
duomenimis. Galima būtų 
pasakyti, kad atrinkimo būdas 
blogėja, kas galėtų reikšti, jog 
žmogus gali būti parinktas 
tikrinimui be jokios ypatingos 
priežasties, o antra vertus, ki
tas gali „prasmukti" nepatik
rintas, nors jį gal ir reikėtų 
patikrinti. IRS naudoja dar ir 
kitokius metodus patikrinti 
mokesčių mokėtojus, pvz., pa
sirenkant mokesčių mokėtojus 
tikrinimui pagal žmonių pro
fesiją ir pan. IRS įstaiga at
kreipia ir tikrina, jei tai yra 
kieno nors rekomenduojama, 
pvz., jei Justice and Federal; 
Bureau of Investigation prašo 
žmogų patikrinti. Arba galite 
būti tikrinamas, jei jūsų mo
kesčių formų pildytojas yra 
padaręs klaidų praeityje. 

Patyrę IRS tikrintojai per
žiūri mokesčių mokėjimo for
mas ir pamato, kurios jiems 
atrodo įtartinos. Pvz., mokes
čių mokėtojas sako, kad jis 
turi teisę į mokesčių kreditą 
— „tax credit", nors jis už
dirba 50,000 dolerių ir neturi 
teisės to daryti. 

Visų, užpildžiusių mokesčių 
formas, dėmesiui yra žinotina, 
kad tikrinimai mažėja: 1995-
1996 buvo patikrinti tik 1.7 
proc. mokesčių mokėtojai, o 
1997 — 1.3 proc. 1998 — 0.99 
proc. IRS įstaiga sako, kad tai 
yra todėl, kad žmonės geriau 
informuoti apie mokesčių mo
kėjimą ir atsakingiau pildo 
formas. O dėl praeityje už
pildytų mokesčių formų, IRS 
sako, jei galvojate padarę 
klaidą, bet nėra jokių sukty
bių („fraud") nebijokite, pa
prastai yra trejų metų 
„statute of limitation". Tai 
reiškia, jei nepatikrino laike 
trejų metų, tai jūsų netikrins. 
Bet jei esate padarę suktybių, 
IRS įstaiga gali jus patikrinti 
bet kada ir bet kuriuos metus 
atgal. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 99/4/19. 

SOCIAL SECURITY INFORMACIJA 
Pensija ir darbas 

Amerikoje žmogaus pensijos 
amžius yra 65 metai, nors ga
lima išeiti į pensiją, sulaukus 
62 metų, bet tada jūsų pensija 
bus sumažinta. Yra daug žmo
nių, kurie, sulaukę pensijos 
amžiaus, dar dirba. Žmonės, 
kurių uždarbiai yra dideli, 
dirbdami negali tikėtis gauti 
jokios pensijos. Kiti, kurių už
darbiai yra maži, gali gauti 
visą pensiją arba jos dalį. Yra 

nustatyta suma, kokią galima 
uždirbti ir gauti visą ar dalinę 
pensiją. Vieni žmonės, sulau
kę pensijos amžiaus, dirba dar 
ilgus metus, nes juos galbūt 
verčia sąlygos ar noras dirbti. 
Kiti, išėję į pensiją, susiranda 
dalinį darbą, kad galėtų pri
sidėti prie pensijos'ar galbūt 
ir laiką praleisti. Kiekvieno 
individo yra kitoks galvojimas 
ir kitokios sąlygos, ir kiekvie
nas daro taip, kaip jam yra ge
riau. 

Čia nekalbėsime apie „Sočiai 
Security" invalidumo pensijas 
ar „Supplementary Security 
Income" mokėjimus gaunan
čius asmenis. Jiems galioja ki
tokios taisyklės, jie turi pra
nešti visas pajamas „Soc. Sec." 
įstaigai, ten yra kitaip skai
čiuojami išskaičiavimai ir t.t. 
Taip pat kitos taisyklės galio
ja tiems asmenims, kurie dir
ba išsiųsti už Amerikos ribų 
kitame krašte. 

Kiek galima uždirbti 1999 
metais ir gauti visą pensiją? 

Jeigu esate tarp 62 ir 65 
metų, galite per metus uždirb
ti iki 9,600 dol. ir neprarasti 
gaunamos pensijos. Jeigu už
dirbate daugiau negu 9,600 
dol., tai nuo kiekvienų 2 dol. 
uždirbtų virš nustatytos su
mos bus atimtas 1 dol. iš jūsų 
pensijos. 

Jeigu jūsų amžius yra tarp 
65 ir 69 metų, jūs galite 
uždirbti per metus 15,500 dol. 
ir gauti visą „Soc. Sec." pen
siją. Jei uždirbate daugiau, tai 
nuo kiekvienų 3 dol. uždirbtų 
virš nustatytos sumos bus 
atimta 1 dol. iš jūsų pensijos. 

Jeigu esate 70 metų ar vy
resnis, galite uždirbti, kiek 
norite ir gauti visą pensiją. 

Ar apsimoka uždirbti tik 
tiek, kiek leidžiama, ir nepra
rasti dalies pensijos mokėji
mų? 

Čia priklauso nuo kiekvieno 
žmogaus apsisprendimo ir ap
skaičiavimo, kaip jam geriau. 

Duosime kelis pavyzdžius, 
kaip didesnis uždarbis gali 
jums apsimokėti. 

1. Petras J. yra 66 metų ir 
gauna „Soc. Sec." pensijos 900 
dol. per mėnesį, arba 10,800 
dol. per metus. 1999 metais jis 
sugalvojo paimti dalinį darbą 
ir dirbti tol, kol užsidirbs 
13,000 dol., kad nesugadintų 
savo pensijos mokėjimų (jis 
gali uždirbti per metus 15,500 
dol. ir gauti visą pensiją, bet 
jis to nenori daryti). Jo me
tinės pajamos, sudėjus „Soc. 
Sec." pensiją ir uždarbį, bus 
23,800 dol. 

2. Petro kaimynė, 68 metų 
Barbora, taip pat gauna 900 
dol. pensijos per mėnesį, arba 
10,800 dol. metuose. Bet Bar
bora gavo darbą ir uždirba 
24,500 dol. per metus. Tai yra 
9,000 dol. virš nustatytos su
mos, leidžiamos „Soc. Sec." Jai 
„Soc. Sec." įstaiga nuskai-
čiuos po 1 dol. nuo kiekvienų 3 
dol. uždirbtų virš nustatytos 
sumos — jai atskaitys 3,000 
dol. Tuo būdu ji gaus pensijos 
tik 7,500 dol. per metus. Su
dėjus uždarbį ir pensiją, jos 
pajamos 1999 metais bus 
32,300 dol. 

Kaip matote, nors Petras ir 
gaus visą pensiją, Barboros 
bus sumažinta 3,000 dol., bet 
vis tiek, Barboros metinės pa
jamos bus daug didesnės negu 
Petro. 

Taip pat Barbora dirbdama 
moka „Soc. Sec." mokėjimus, 
ir tuo būdu jai pensija bus 
perskaičiuojama — pakeliama 
pagal uždarbį ateinančiais 
metais. Be to, Barbora dirbda
ma už kiekvienus išdirbtus 
metus virš 65 metų gauna 4.5 
proc. pensijos pakėlimą iki ji 
sulauks 70 metų. 

Nuo ko yra atskaičiuojami 
„Soc. Sec." mokėjimai? 

„Soc. Sec." mokėjimai yra 
atskaičiuojami tik nuo uždirb
to užmokesčio. „Soc. Sec." mo
kėjimai negali būti atskai
čiuojami nuo investavimo pa
jamų, procentų, įvairių pen
sijų ar kitų ne darbu gautų 
pajamų. Kuomet dirbate, paja
mos skaičiuojamos tiems me
tams, kada jas uždirbote, bet 
ne tada, kada už darbą gavote 
atlyginimą. Jeigu turite savo 
verslą, pajamos skaitomos 
tiems metams, kada jums už 
darbą buvo sumokėta, bet ne 
tiems metams, kada jūs dir
bote. 

Speciali taisyklė pirmų me
tų pensijai. 

Smagu vėjuotą pavasario dieną ant Tauro kalno Vilniuje. Mažieji „ M -
lūniukai" nors ir nedidučiai, bet sukasi taip greitai, kaip ir dideli. 

Nuotr. Elton 
Jeigu žmogus išeina į pen

siją viduryje metų ir yra jau 
dėl per didelio uždarbio, auto
matiškai ir jūsų šeimos na-

uždirbęs daugiau, negu pensi- riams mokėjimai bus suma-
ninkui leista, kas tada? žinti. Bet, jei šeimos narys už-

Čia galioja speciali pirmų dirbs daugiau nei leidžiama, 
metų pensijos taisyklė; jūs tai tik jam bus sumažintas 
gausite visą pensiją nuo to 
mėnesio, kada išėjote į pen
siją, nesvarbu, kiek uždirbote 
prieš tai. Jeigu jūsų šeimos 
nariai gauna mokėjimus pagal 
jūsų „Soc. Sec." rekordus, tai 
jūsų uždarbis turės įtakos į 
tuos mokėjimus. Būtent, jei 
jūsų pensija bus sumažinta 

„Soc. Sec." mokėjimas. 
Norint plačiau išsiaiškinti, 

patariame kreiptis darbo die
nomis nuo 7 vai. ryto iki 7 
vai. vakaro į „Soc. Sec." įstai
gą tel. 1-800-772-1213. 

Naudotasi „Sočiai Security" 
įstaigos informacija. 

A.tA. 
DR. DOMUI KRIVICKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą IRENAI 
RAULINArnENEI ir šeimai. 

Juozas ir Teklė Šontai ir šeima 

A.tA . 
VALENTINAI MAŽEIKIENEI 

mirus, vyrą dr. PRANĄ, dukterį IRENĄ, sūnų 
ANDRIŲ ir visus artimuosius liūdesyje užjaučiame. 

Aldona ir Pranas Mažeikai 
Augusta ir Vacys Šauliai 

A . t A . 
MARYTEI LAUČIENEI, 

mylimai žmonai mirus, jos vyrui dr. AUGUSTINUI 
LAUCIUI, Lietuvių Gydytojų sąjungos nariui ir jo 
seimai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjunga 

PADĖKA 
A. t A. 

EMILIJA GUČIŪTĖ 
KOLBIENĖ 

Mūsų miela Mamytė ir Teta mirė 1999 m. gegutės 
mėn. 7 d. ir buvo palaidota gegužės mėn. 11 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

NuoSirdi mūsų padėka kun. Vito Mykolaičiui už 
maldas koplyčioje, pamaldas bažnyčioje bei Velionės 
palydėjimą \ Šv. Kazimiero kapines. Esame taip pat 
dėkingi muzikui R. Šokui už vargonų muziką ir giedojimą 
bažnyčioje. Nuoširdus ačio visiems karsto nešėjams, 
Marijos Taikos Karalienės sambūrio narėms už koplyčioje 
kalbėtą rožančių, p. Domui Adomaičiui ir p. V. Mikūnui 
už nuoširdžius atsisveikinimo žodžius. Dėkojame visiems 
Velionės bei Jos šeimos draugams už dalyvavimą 
koplyčioje, laidotuvių apeigose ir aukas iv. Mišioms už 
Velionės sielą, Partizanų globos fondui, Našlaičių globos 
komitetui ir Vaikų vilčiai. Ačiū visiems, kurie negalėdami 
dalyvauti pareiškė mums užuojautą ir maldas už Velionės 
sielą. Esame taip pat dėkingi p. Birutei Žemaitienei ir 
vėliau p. Steponavičiams už rūpestingą velionės priežiūrą 
paskutiniais Jos gyvenimo metais. 

Ačiū laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už 
rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Ilsėkis ramybėje, miela Mamyte ir Teta! 
Duktė Dalia - Italijoje, Užupių, MaskaliOnų ir 
Vėgėlių ieimos - Čikagoje ir A. Kiliuvienė bei 
V. Guzikauakienė - Lietuvoje. 
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A . t A . 
VALENTINAI MAŽEIKIENEI, 

mylimai žmonai mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos 
vyrą dr. PRANĄ MAŽEIKĄ, Lietuvių Gydytojų 
sąjungos narį, dukrą IRENĄ ir sūnų ANDRIŲ su 
šeimomis ir kartu liūdime. 

Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjunga 

> 

Su gilia pagarba ir padėka palydime amžinybėn 

A . t A . 
BRONĘ PETERS 
PETRAVIČIENĘ, 

buvusią pirmąją Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkę 
ir vieną iš draugijos steigėjų. 
Reiškiame gilią užuojautą veliones sūnui EDMUNDUI 
ir kitiems artimiesiems. 

Lietuvos Dukterų draugija 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE 
ALLPHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (Bemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

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

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s H i l l s , I L 
708-974-4410 

• 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Memorial diena 
pirmadienį, gegužės 31 d. bus 
švenčiama 10:30 vai. ryto 
lauke aukojamomis iškilmin
gomis šv. Mišiomis, jose daly
vaujant Vyčių chorui ir orga
nizacijoms. Tuoj po Mišių prie 
Steigėjų paminklo vyksiančia
me visuomeniškame mirusių
jų pagerbime religinę dalį at
liks šių kapinių direktorius 
kun. Jonas Kuzinskas ir žodį 
tars visuomenininkas Algis 
Regis. Mirusius pagerbiant 
bus padėtas puošnus vaini
kas. Vainiką padės šįmet 80 
metų sukaktį švenčiančios 
Šaulių organizacijos atstovai. 
Iškilmes praves Kapų sklypų 
savininkų draugija, garbės 
sargyboje prie paminklo budint 
šauliams ir ramovėnams. 

Kanados lietuvaitės dai
lininkės Rimos Mačikūnai-
tės kūrinių parodos atidary
mas bus Balzeko Lietuvių 
kultūros "muziejuje birželio 5 
d., šeštadienį, tarp 4 ir 7 vai. 
p.p. Paroda veiks iki liepos 26 
d. Visi maloniai kviečiami ją 
pamatyti. 

Irenos Raulinaitienės ir 
Odetos Tumėnaitės-Bražė-
nienės kūrinių paroda tesis 
iki š.m. rugsėjo 12 d. Visi 
kviečiami apsilankyti ir pama
tyti. 

Pirmadieni, gegužės 31 
d., yra JAV valstybinė 
šventė Memorial Day — At
minimo diena, kuomet prisi
menami ir pagerbiami įvai
riuose karuose žuvę Amerikos 
kariai. „Draugo" redakcija, 
administracija ir spaustuvė 
pirmadienį nedirbs, tad antra
dienio, birželio 1 d., dienraštis 
neišeis. Linkime visiems sau
gaus ir poilsingo savaitgalio. 

„Židinio" pamaldos bus 
šeštadienį, birželio 5 d., 4 vai. 
popiet jėzuitų koplyčioje, Či
kagoje. Birželis — Lietuvos 
tragiškųjų įvykių ir vilties 
mėnuo. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti birželio pa
maldose. 

Nuo birželio 10 d. (ketvir
tadienio) pras ideda Meno 
mokyklėlės vasaros sesija. 
Veiks baleto, kanklių ir pramo
ginių šokių skyriai. Kiekvieną 
ketvirtadienį, jei susidarys 
grupė (ne mažiau kaip 4-5 
moksleiviai), kanklių pamokos 
prasidės 6 vai., pramoginių 
šokių — 6:30 vai., baleto — 
7:30 vai. vak. Priimami norin
tys individualiai mokytis 
skambinti kanklėmis — dėl 
laiko galima susitarti. Regis
truokitės tel. 630-690-4051 
arba birželio 10 d., atvedus 
vaiką mokyklėlėn. Kviečiame 
ir laukiame. 

Nelengvas darbas — atrinkti gautus daiktus ir supakuoti į „Saulutes", 
Lietuvos vaikų globos būrelio, siuntinius. Poilsio užsitarnavę: Algis Pu-
trius ir Zita Dapkienė. Nuotr. Baniutes Kronienės 

Vyresniųjų lietuviu cen
t re , „Seklyčioje", birželio 2 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. bus 
informacinė paskaita, kalbės 
advokatė Maureen O'Bryan, 
bus rodomas video filmas 
„Saugumas gatvėje". Vertė
jaus Aldona Smulkštienė, LB 
Socialinių reikalų tarybos na
rė. Labai svarbu, kad vyres
nieji kuo daugiau atkreiptų 
dėmesį į jiems skiriamas pas
kaitas bei patarimus, kaip ap
sisaugoti nuo įvairių apgau
dinėjimų ir smurto. Nepra
leiskite progos — atvykite ir 
pasiklausykite. Po paskaitos 
bus bendri pietūs. 

Žibutės Vaičiūnienės 
(Paulinaitės) tėvo, a x J u 
l iaus Paulino, buvusio il
gamečio „Draugo" skaitytojo, 
atminimui Aldona ir Algirdas 
Vaičiūnai, Toronto, Canada, 
atsiuntė „Draugui" 100 dol. 
auką. Labai dėkui! 

Pirmadieni , gegužės 31 d., 
Atminimo dieną (Memorial 
Day) Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Mišių už mirusius 
giedojimas prasidės jau 10 
vai. r. Giedos Lietuvos Vyčių 
choras, vadovaujamas muz. 
Fausto Strolios, o giedos Algir
das Brazis. Vargonais pritars 
Robertas Mockus. Mišių metu 
susirinkusiems bus išdalintos 
kortelės su giesmių žodžiais, 
kad visi galėtų įsijungti. 

Kviečiama talka: šešta
dienį, birželio 5 d., vėl bus 
kraunami „Saulutės", Lietu
vos vaikų globos būrelio, siun
tiniai. Galintys padėti, pra
šomi rinktis PLC apatinėje 
mašinų pastatymo aikštelėje 
9:45 vai. r. Bus apie 300 dėžių. 
„Saulutė" dėkoja anksčiau pa
dėjusiems ir tikisi, kad šį 
kartą vėl atsiras galinčių atei
ti į talką. 

Čikagos ir apylinkių Ne
kal to Prasidėjimo M. Mari
jos seserų rėmėjų narių meti
nis susirinkimas šaukiamas 
birželio 6 d., sekmadienį. 
Prasidės 8 vai. r. Mišiomis už 
gyvus ir mirusius rėmėjus 
Svc. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, Marąuette 
Parke, o susirinkimas bus tuo
jau po Mišių parapijos salėje. 
Kalbės ses. Margarita tema 
„Pasiruošimas 2000 m. jubi
liejui", taip pat dalyvaus se
selė Daiva. Bus valdybos pra
nešimai, pusryčiai, laimėji
mai, renkamas nario mokes
tis. Visi nariai ir svečiai kvie
čiami dalyvauti. 

MINIATŪROS 
Gandas apie „miniatūras" 

jau sklinda mažiausiai pus
metį, o mano galvoje — dar il
giau. Pati miniatiūra yra re
liatyvi sąvoka, bet vis tiek 
kažkas maža. Čiurlionio gale
rijoje matysime sąlyginai ma
žų išmatavimų kūrinius: nuo 
dailininkų miniatiūristų išieš
kotos grafikos arba, pavyz
džiui, juvelyrikos, tapybos, iki 
avangardinių instaliacijų, ku
rios gal tik pačiam dailininkui 
yra miniatiūra. Kažkuria 
prasme ši paroda bus lyg 
bendra dabar kuriančių žmo
nių maža darbų apžvalga. O 
turistams, svečiams — tikras 
lobis, nes paroda vyks visą va
sarą. 

Per atidarymą skambės Ro
ko ir Sonatos Zubovų atlieka-
mos muzikinės miniatiūros. 
Klausymasis ir regėjimas šio 
dueto yra pakylėjantis nuo 
kasdienybės malonumas, tai 
liudija buvęs sekmadienio po
piečių ciklas, ypač žaismingas 
grojimas keturiomis ranko
mis. 

Paskutiniosios š.m. pavasa
rio sezono parodos atidarymas 
— birželio 18 d. 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, 5600 S. Claremont 
Ave., Chicago, tel. (773) 778-
7500. Kviečiame į vasarišką 
vakarą. 

Ula Juikytė 

Kas naujo 
Draugo knygynėlyje 

Į „Draugo" knygynėli iš 
Lietuvos atplūdo įvairių įvai
riausių knygelių - mažų ir di
delių, rimtų ir vaikiškų, bliz
gančiais viršeliais ir matiniu 
popieriumi aplenktų, knyge
lių, mokančių spalvoti, piešti 
ir net gražiai lietuviškai rašy
ti... Jūsų draugas, mama ar 
tėtis apsidžiaugs, rankosna 
paėmę kun. R. Mikutavičiaus 
kolekcijos knygą, „Lietuvos 
bažnyčių meną", „Lietuvių 
liaudies meną" ir net meilės 
lyrikos knygelę „Kam pakėlei 
manė lig žvaigždžių...". O ma
žieji skaitytojai sukrykš, išgir
dę Prano Mašioto „Vaikučių 
pasakėles", pavartę knygeles 
„Augalų pasaulyje" ir „Pasa
kų abėcėlę". „Draugo" knygy
nėlyje atrasite ir garso juos
telėse įrašytų vaikiškų pasa
kėlių - juk smagu būtų kur 
nors prie ežero traukiant ma
šinoje jų klausytis? Nesusiim-
kite už galvos net ir tada, kai 
nežinote, ką vestuvėms ar ko
kioms kitoms šventėms pado
vanoti - „Draugo" knygynė
lyje lyg močiutės skrynioje 
„surikiuotos" jūsų laukia įvai
rių dydžių lininės staltiesės, 
rankšluosčiai ir net megztos 
lininės palaidinukės. Užsukite 
ir nenusivilsite! 

DipL inž. Pilypas Naru t i s 
tars sveikininimo žodį sekma
dienį, birželio 6 d., 10:30 vai. 
rytą PLC, Lemonte, vyksian
čiame Ateitininkų šeimos 
šventės iškilmingame posėdy
je. Bus neilga akademinė pro
grama, jaunučių ir jaunių, 
moksleivių ir studentų ateiti
ninkų įžodžiai, nuotaikingas 
jaunimo vaidinimas. Po to vi
si vyksime į Ateitininkų namų 
gegužinę. 

MOTINOS DIENOS 
„TĘSINYS" 

„SEKLYČIOJE" 

Gegužės 12 d. vyresniųjų 
lietuvių popietę seklyčioje" 
pradėdama renginių vadovė 
E. Sirutienė pranešė, kad Mo
tinos dienos nuotaikomis tebe
gyvendami paminėsime ir 
prisiminsime motinėles, mo
čiutes ir promočiutes. Paskai
tą „Lietuvos jaunimo nuo
monės apie mamas ir močiu
tes" skaitys kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. Po paskaitos susi
pažinsime su seselėmis kazi-
mierietėmis iš Pažaislio: Re-
migija Sereikaite Lietuvos Šv. 
Kazimiero kongregacijos ge-
nerale vyresniąja, ir ses. Si
mona Žiūraite, generalės vy
resniosios patarėja. Jos Čika
gos Šv. Kazimiero seselių 
kvietimu atvyko dalyvauti 
Motinos Marijos Kaupaitės 
Jtelionėje į šventąsias" iškil
mėse. Sužinojome, jog išvysi
me ir vaizdajuostę apie Pa
žaislį, kurią mums parūpino 
Algis Liepinaitis. 

Prelegentas kun. K. Trima
kas turi psichologijos daktaro 
laipsnį, profesoriauja Loyolos 
u-te. Kasmet vyksta į Lietuvą, 
skaito paskaitas Vilniaus uni
versitete. Taip pat yra para
šęs knygų religinėmis ir psi
chologinėmis temomis. Tai: 
„Ieškančiųjų pėdsakais", „Jė
zaus gyvenimo iliustracija", 
„Žmogaus aukščiausias skry
dis", „Jėzus Kristus: Dievas, 
žmogus, žmonijos išgelbėto
jas", „Tikint bręsti" ir „Esame 
seserys ir broliai" (bendravi
mo psichologija). Kaip gerai, 
kad studentai Lietuvoje, jo 
knygas skaitydami, gali pasi
naudoti kun. K Trimako gi
liai išmąstytomis mintimis ir 
idėjomis. 

Prelegentas savo paskaitą 
pradėjo, pasakodamas, jog jo 
močiutė apie savo anūkėlį sa
kydavo, kad: „Tas bus klebo
nėlis". O „klebonėlis" savo Ma
mytei, dar plonu balseliu aiš
kindavęs, kad „Aš būsiu ku
nigėlis". Paskaitoje kun. K. 
Trimakas sakė, kad Lietuvos 
jaunimo nuomone, mamos ir 
močiutės (kai vaikai netekda
vo motinų) buvo tikėjimo, gė
rio mokytojos ir puoselėtojos. 
Kunigas pateikė pavyzdžius. 
Studentė Neda aiškina, kaip 
mamai mirus, jos vaikystė 
prabėgo močiutės globoje, kuri 
anūkėlei, aiškindavo, kad no
rinti pamatyti, kaip šioji kops 
į mokslus, kaip sieks aukštu
mų. Močiutei mirus, Neda nu
sprendė ir įrodė, kad močiutės 
pastangos nebuvo bergždžios. 
Albinas, kurio tėtė žuvo dar 
Albinui negimus, prisimena, 
kaip močiutė jį išmokė „meist
rauti", nes pati mokėjo „vyriš
kus" darbus dirbti. 

Gintė aiškinusi močiutei, 
kad ji esanti „Lenino anūkė", 
nes taip jai mokykloje įrodine-
jusi auklėtoja. 

Ji tiesiog persekiojusi mer-

Dalis „Pipirų ratelio' pavasarinės iškylos dalyvių Brookfield zoologuos sode. Giliukas ir Robertas Blinstrubai, 
mok. Egidija Nefiodovienė su savo anūku Andriumi Paltanavičiumi, Elyte, Rata McCarty, Viliu* bei Povilą* ir 
jų mamyte Elytė Sieczkowski, Linas Palubinskas su savo vaikučiais Lokiu ir Alina. Nuotr. L TŲuneliants 

gaitę, nes norėjusi „apginti" 
nuo močiutės įtakos. Ačiū Die
vui ir močiutei, kad mergaitė 
nepalūžo. Viena studentė va
žiavo kartu su šeima par
sivežti Sibire mirusios močiu
tės palaikų. Jai nepaprastą 
įspūdį padarė tai, kad mo
čiutės kaulai tokie juodi... Ir 
staiga pajuto, kad susitiko 
močiutę — mamos mamą. Su
sitikimas su močiutes palai
kais pasidarė savotiška gimi
mo diena. 

Prelegentas pasakojo ir dau
giau bendravimo pavyzdžių, 
ir teigė, jog močiutės, palaiky
damos ryšius su anūkais, juos 
auklėja, duoda tikėjimo pa
vyzdį ir pačios pasijunta ver
tos dėmesio: naudingos ir įta
kingos. Jos atlieka daug ge
resnį darbą už aukles, nes 
močiutės savo anūkėlius myli, 
nors kun. K. Trimakas papa
sakojo ir kitokių atvejų. Dėko
dama kun. K. Trimakui už 
įdomią paskaitą, E. Sirutienė 

pasakė, kad ir Amerikos pre
zidentas A. Lincoln yra pa
reiškęs, jog „Kuo norėjau būti 
ir kuo esu, išsipildė iš Dievo 
valios ir mano motinos pasi
šventimo". 

Onutė Lukienė įspūdingai 
perskaitė du motinoms skir
tus eilėraščius: Anelės Pečkai-
tienės „Tavo vardas Motina" 
ir mūsų .nuosavos" talentin
gosios Elenutės Sirutienės 
„Laikrodžiams sustojus", ku
ris visus sugraudino. 

Ištikimas „Seklyčios" bičiu
lis, muzikalios „dūšios" ir 
miklių pirštų Boleslovas Rasi
mas mums paskambino im
provizacijas (ir tikrai roman
tiškas), pavadinęs jas „Fanta
zija". Savo pasirodymą užbai
gė linksma „Močiutės polka". 
Per pertrauką vaišinomės Ma
rijos Stungienės padovanotu 
vynu. 

Po pertraukos ses. Remigya 
Sereikaitė, Lietuvos Šv. Kazi
miero generalė vyresnioji, pa

pasakojo, kaip seselės kazi-
mierietės stengiasi Pažaislyje 
atgaivinti dvasingumą. Ren
gia lietuvių kilmės vaikams 
10 dienų stovyklas. Prie vie
nuolyno yra svečių namai, tik, 
deja, žiemą mažai šildomi. 
Planuoja ir tikisi parsivežti ii 
Kauno katedros Pažaislio Die
vo Motinos stebuklingąjį pa
veikslą. (Tas paveikslas, nors 
ne kartą iš Pažaislio per ka
rus ir kitokias nelaimes din
gęs, vis „grįžta namo"). Seselė 
Remigya ir seselė Simona 
džiaugėsi, kad galėjo atvykti į 
Čikagą, dalyvauti Motinos 
Marįjos Kaupaitės, „kelionėje 
į šventąsias" iškilmėse ir susi
tikti su Amerikos lietuviais. 

Po to žiūrėjome vaizdajuostę 
ir galėjome pamatyti, koks 
Pažaislis gražus, ir kiek rei
kia pasišventimo, pasiaukoji
mo ir pinigėlio, kad būtų at
statytas. Ta intencija mes ir 
surengėme rinkliavą. 

Emilija J . Valantinienė 
Y/yyyyy yyyyyW' yWyyy"yy' ' "Z/"-'• •''/'////y///''///y/'////'"W////'/yy//////y//yy/y''yy/yyyyyy/yy//, 
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• Narnama pirkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 Weat Cennak Road. 
TeL (778) 847-7747. tok.) 

• DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Driver's Iic.), Illinois I.D., vizų 
pratesimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Šumanas 
1-708-720-2851 tok.) 

Marąuette parko Dariaus ir Girėno paminklas bus liepos mėnesi ii naujo 
dedikuota* Marąuette Park Neighbors pirm. Joe Kulys raginimu, buvo 
sudaryta paminklo atnaujinimo komisija, kuriai priklauso Bruce Nabrei-
za (Dariaus ir Girėno „American Lejrin" skyrius), Vitas Paskauskaa (Don 
Varnas „American Lepon* skyrius), Joe Kulys („Marąuette Park Neigh
bors"), Linas Skkrys (Lietuvių religine paialpa), Rob Martin (Lietuvos 
Vyčiai). Prie paminklo stovi ii kairės: Joe Kulys, 15-to ..Ward* atstovas 
Ted Thomas ir Čikagos Deputy City Clerk Dan Burke 

• Padedame išsilaikyti 
sunkvežimių vairuotojo teises 
ir susirasti darbą. Skambinti: 
847-887-0584 arba 630-258-
4269. tok.) 

• Legaliai dar ga l ima 
i š rūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, t e l . 1-708-720-
2851. tok.) 

• 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 INTER-VIDEO 
3533 S Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. TeL 773-927-9091. 
Sav. Pe t ras Bernotas. tok 

• A.a. Henriko Varanec-
ko, Chicago, DL, mirusio 1999 
m. balandžio 7 d., atminimą pa
gerbdami, giminės, draugai ir 
pažįstami suaukojo $600, ku
riuos persiuntė žmona Danutė 
Varaneckienė. Kn ight s of 
Columbua, Sunny Hills, FL, 
per kun. Leonardą Musteikį 
atsiuntė $150. A* . Benedicto 
Povilavičiaus atminimą pa
gerbdama, Irena Ulpa, South 
Boston, MA, aukoja $25. Dėko
jame! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax I.D. 364124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičiu globa" pažymint, kad 
skirta Almos fondui ir siusti 
2711 West 71 St. Chicago IL 
60629. MI 

• I e i k o m a s S t a n l e y 
Veshys, arba žinomas kaip 
Stanley Dubrinka, anksčiau 
gyvenęs Čikagoje. Prašome 
atsiliepti, rašyti arba skambinti 
Steven D. Rakich, 8501 W. 
191 St. Unit 29, Mokena, IL 
80448, teL 815-464-1600. M M 

• Parduodama k n y g a 
„Sparnuoti Lietuviai Darius ir 
Girėnas", autorius Petras Jur-
gsla, knyga išleista Čikagoje 
1935 metais. Skambinti 708-
424-8036, kviesti Sigitą. M* 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108AmberDrive,Lemont,IL, 
60439. Prie pat FL Centro. TeL 
630-243-8448. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, tok) 

• Automobilio,,namu ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas ALau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedz ie Are. , 
Evergreen P l c , IL 60805-
2325. TeL 708-422-3455 tok.) 

• P r i e ! užsisakydami 
paminklą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 8914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysi te granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
TeL 773-233-8335. tok) 

• A.a. atmest inos Gra
f i e n ė s a tminimą pager
biant, $400 buvo suaukota 
„Saulutei", Lietuvos Vaikų 
globos bareliui. Padėti varga
niems vaikams aukojo: K. B. 
Markus, R. R. Stropus, R. V. 
Norkus, dr. A. I. Draugelis, Z. 
K. Cicėnas, V. K. Stankus, 0 . 
Pautienė, dr. L. A. Simonaitis, 
dr. D. I Tijūnėlis. .Saulute" dė
koja už aukas ir reiškia nuošir
džią užuojautą s.a. Ernestinos 
Gražienės srtimieaiems. Aciu, 
„Saulute", 419 WaĮdnsr Rd, 
ButfsJo Grove, IL 80089. MM 

• Siuntiniai \ Lietuvą pri
imami Baltis Ezpress įstaigo
je tel. 800.77S.7tS4, Siaurės 
Čikagoje tel. 8O0-S8S-8797, 
Jaunimo centre 778-778-7501 
(teirautis pas J. Sadauską). «*• 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 8. Troy S t , 
Chicago, IL 60629 

jofcmailianiaii 10:30 vai. ryto 
UatimikM pamaldos 

ir sakmadisniaa mokykla 
Vyskupas Hansas Dųmpys 

TeL' 
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TeL 773-582-4500 
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