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Ministras žada permainas ir 
advokatūroje, ir prokuratūroje
Vilnius, birželio 26 d. 

(BNS) — Teisingumo mi
nistras Vytautas Pakalniškis 
spaudos konferencijoje penk
tadienį sakė, kad teisinė re
forma jau įpusėjusi — pertvar
kyta teismų sistema, aiškiai 
apibrėžta Aukščiausiojo teis
mo funkcija, sutvarkytas te
ismų darbo valdymas.

Pasak V. Pakalniškio, iki 
šiol teismai buvo gana sava
rankiški ir tvarkėsi, kaip 
išmanė. Jis tikisi, kad dabar 
prie Teisingumo ministerijos 
steigiamas teismų departa
mentas bus savarankiška val
dymo institucįja, kuri page
rins teismų pirmininkų, raš
tinės, antstolių darbą.

„Dabar prokuratūra, mano 
nuomone, nepakankamai efek
tyviai dirba, vykdydama pa
grindines savo funkcijas — 
kaltinimo palaikymo baudžia
mosiose bylose”, teigė V. Pa
kalniškis.

Telekomą privatizuos 
„Amber Teleholdings”

. Vilnius, birželio 25 d. 
(BNS) — Pagrindiniai „Lie
tuvos telekomo” privatizavimo 
rengėjai, Seimo nariai Laima 
Andrikienė ir Rimantas Plei
kys palankiai vertina už šią 
įmonę pasiūlytą kainą.

„Lietuvos telekomo” priva
tizavimo konkursą laimėjo 
Švedijos „Telia” ir Suomijos 
„Sonera” įsteigtas susivieniji
mas , Amber Teleholdings”, 
kuris už 60 proc. „Lietuvos te
lekomo” akcijų sumokės 510 
min. JAV dolerių. Be to, 221 
min. JAV dolerių pirkėjas dar 
investuos į „Lietuvos tele
komą” per artimiausius 2 me
tus.

Tiems, kas tikėjosi didesnės 
kainos, L. Andrikienė siūlė 
„padėkoti” opozicinėms parti
joms už tai, kad dėl jų 
veiksmų prarasta ne tik dalis 
būsimų pirkėjų, bet, suma
žėjus konkurencijai, — ir dalis 
siūlomos kainos.

„Jų organizuojamos akcijos 
vyko lemiamu momentu, kai 
potencialūs pirkėjai vykdė de
talią įmonės apžiūrą, kai buvo 
įvedamas vietinių telefono po
kalbių apmokestinimas”, sakė 
ji-

R. Pleikys priminė, kad 
prieš metus ministerija pa
teikė „drąsią prognozę”, ver
tindama visos įmonės vertę 1 
milijardu JAV dolerių. „Man 
regis, kad mes su savo anks

Mokyklos praranda 
pasaulietiškumą

Vilnius, birželio 26 d. 
(BNS) — Seimo LDDP frakci
jos narys Justinas Karosas 
sako, kad siūlomos Švietimo 
įstatymo pataisos kelia grės
mę Lietuvos mokyklų pasau
lietiškumui. Įstatymas numa
to, kad valstybės pripažintos 
religinės bendrijos pasiūlymu, 
sutarties pagrindu gali būti 
steigiamos tradicinių religinių 
bendrijų švietimo įstaigos 
arba klasės.

Šias įstaigas tvirtintų reli
ginė bendrija kartu su atitin
kama valstybės ar savival
dybės institucija, o jos vado
vus, religinės bendrijos teiki
mu, skirtų ir atleistų atitinka
mos valstybės ar savivaldybės 
institucijos.

Įstatymo pataisos taip pat 
numato, kad reikalavimus pa-

Jis kaip vieną svarbiausių 
problemų įvardijo teisinių pas
laugų teikimą, nes jos, pasak 
V. Pakalniškio, yra brangios ir 
nevisada kokybiškos. Jis ap
gailestavo, kad dažnai žmonės 
dėl savo finansinės padėties 
negali pasisamdyti advokato 
ir turėti tinkamų konsultacijų.-

„Lietuvoje turbūt turime 
mažiausiai advokatų iš visų 
Europos valstybių, neskaitant 
Albanijos”, sakė ministras, 
teigdamas, jog advokatūros 
įstatymo pataisos panaikins 
visus trukdymus asmenims, 
pasiryžusiems dirbti advokato 
darbą.

Įstatymo pataisos numato, 
kad pati vyriausybė steigs ad
vokatų įstaigas ir didins lėšas 
nemokamoms advokatų pa
slaugoms teikti.

V. Pakalniškio nuomone, to
kiose advokatų kontorose 
dirbs žmonės, kol kas ne- 
lintys įsteigti savo įstaigų.

tesnėmis prognozėmis nelabai 
teapsirikome”, pastebėjo R. 
Pleikys. Jis pabrėžė, kad 60 
proc. telekomo akcijų bei pla
nuojamos investicijos techni
niam įmonės modernizavimui 
sudaro 730 min. dolerių.

R. Pleikys mano, kad 
„Amber Teleholdings” siūly
mas stiprus tuo, kad šiek tiek 
skirtingo techninio profilio 
komunikacijos yra tikrai 
pajėgios.

R. Pleikys įsitikinęs, kad jei 
nebūtų priimtos Telekomuni
kacijų įstatymo pataisos, „Lie
tuvos telekomui” įteisinančios 
fiksuoto laidinio tinklo mono
polio, įmonės vertė būtų smu
kusi apie porą šimtų milijonų 
dolerių.

Tačiau Seimo biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininko 
pavaduotojas K. Glaveckas 
įsitikinęs, kad pasiūlyta kaina 
už Lietuvos telekomą galėjo 
būti didesnė. Jis mano, kad 
„įdomiausi dalykai” prasidės 
po telekomo pardavimo, kai 
vyriausybė turės įvykdyti savo 
įsipareigojimus: trečdalį gau
tos sumos skirti prarastų pi
liečių indėliams kompensuoti 
(vyriausybė dar šiais metais 
įsipareigojo grąžinti 651 min. 
litų). Jo nuomone, šie pinigai 
galėjo būti skirti finansų siste
mos plėtimui, pensijų fondams 
bei naujoms darbo vietoms 
kurti.

saulėžiūriniam ugdymui ir su 
juo susijusiam švietimui nu
statytų religinė bendrija. 
„Šiuo atveju, valstybės institu
cija sujungiama su religine 
bendrija, tuo tarpu mūsų Kon
stitucijos 40 straipsnis sako, 
kad valstybinės bei savivaldy
bių mokymo ar auklėjimo 
įstaigos yra pasaulietinės, ir 
tik tėvų pageidavimu mokoma 
tikybos”, teigė J. Karosas.

Jis įsitikinęs, kad moky
klose mokymo turinys turi 
remtis mokslu, o ne tikėjimu.

Parlamentaras siūlo iš
braukti šias įstatymo pataisas 
ir palikti dabartinę tvarką, jog 
religinių bendruomenių mo
kyklos gali būti tik privačios, 
o ne išlaikomos už valstybės 
lėšas.

Birželio 26 dieną prezidentas Valdas Adamkus (I eil. viduryje) susitiko su Lietuvos miestų ir rajonų merais.
(Elta)

Savivaldybėms reikia laisvės ir 
paramos

Vilnius, birželio 26 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus, penktadienį susiti
kęs su Lietuvos 10 miestų ir 
44 rąjonų merais, paragino 
Seimą ir vyriausybę neprii
minėti teisės aktų, ribojančių 
savivaldybių teises, taip pat 
griežtai laikytis reikalavimo 
kompensuoti savivaldybėms 
padidėjusias išlaidas dėl val
stybės valdžios priimtų spren
dimų.

V. Adamkus mano, kad cen
trinės valdžios institucijos, 
priimdamos tiesiogiai su savi
valdybių gyvenimu susijusius 
sprendimus, turi tartis su Lie
tuvos savivaldybių asociacijos 
atstovais, kad būtų išvengtą 
galimų nesusipratimų ar pro
testų iš savivaldos institucijų.

Pasak prezidento, „valsty
binės valdžios decentralizavi
mas didinant bendruomenės 
savivaldą yra geriausias bū
das plėsti kiekvieno piliečio 
galias”.

Lietuvos vadovas pritarė tie
sioginiams merų rinkimams. 
Kaip žinoma, Valstiečių parti
jos iniciatyvinė grupė šiuo 
metu renka piliečių parašus, 
kad būtų surengtas referendu
mas dėl tiesioginių merų ir 
seniūnų rinkimų.

Reiškiamas nepasitikėjimas 
Kauno meisto meru

Kaunas, birželio '26 d.
(Elta) — Kauno miesto tary
bos Socialdemokratų frakcijos 
nariai nusprendė paremti Lie
tuvių nacionalinės partijos 
„Jaunoji Lietuva” siūlymą 
paskelbti nepasitikėjimą Kau
no meru Henriku Tamulių.

Jau anksčiau, birželio 18 
dieną, vykusiame miesto Ta
rybos posėdyje nors ir planuo
ta, nepasitikėjimas miesto va
dovu nebuvo pateiktas, nes jo 
skelbėjams nepavyko surinkti 
reikiamo skaičiaus miesto Ta
rybos narių parašų. Dabar, 
prisijungus socialdemokra
tams, trūksta tik vieno balso, 
tačiau tikimasi, kad šią inicia
tyvą parems LDDP frakcijos 
nariai.

Šiuo metu surinkta pakan
kamai faktų, įrodančių, jog 
miesto vadovas pažeidė įstaty
mus bei nesilaikė statuto. H. 
Tamulis, dar iki tapdamas 
meru, vadovavo uždarajai ak
cinei bendrovei „Santechnika”. 
Šiuo metu jis yra vienas 
didžiausių įmonės akcininkų 
— turi 28.05 proc. įmonės ak

Rengiantis merų susitikimui 
su V. Adamkumi, savival
dybėms buvo išsiuntinėta an
keta, kurioje paprašyta atsa
kyti, kokie valdžios spren
dimai trukdo savivaldai. Be
veik visuose atsakymuose 
buvo minima, kad mažinama 
savivaldybių kompetencija. 
Pasak merų, apskritys dažnai 
dvejiną savivaldybių funkci
jas, neatlieka savivaldybių 
koordinavimo darbo, trukdo 
savivaldos instuticijoms ben
drauti su centrine valdžia. 
Tvirtinama, kad „apskrities 
galios nuolat didėja, o savival
dybių mažėja”.

Hermis” įsijungė į tarptautinę 
mokėjimo korteliu sistemą

Vilnius, birželio 22 d. (El
ta) — Bankas „Hermis” tapo 
tarptautinės mokėjimo korte
lių sistemos „Europay Inter
national” nariu. Pasak banko 
Mokėjimo kortelių skyriaus 
viršininko Igorio Ryklio, „Her
mis” pradės platinti tokio tipo 
korteles šių metų pabaigoje.

Šiuo metu „Hermis" plati
na „American Express” bei 
visų keturių rūšių „Visa” kor
teles — „Classic”, „Gold”, 
„Business” ir „Electron”. Ypač

cijų.
Socialdemokratų atstovai 

pateikė sutarčių kopijas, įro
dančias, jog miesto savival
dybėje, neskelbiant konkurso 
užsakomiems darbams, ši fir
ma nuolat aprūpinama užsa
kymais. Jų turimomis žinio
mis, nuo 1997 m., kai H. Ta
mulis jau buvo meras, su 
minėta bendrove pasirašyta 
sutarčių maždaug už 600,000 
litų. „Bet kurioje demokra
tinėje valstybėje pakaktų vie
nos tokios sutarties ir tektų 
trauktis iš užimamų pa
reigų...”, teigė frakcijos at
stovė Birutė Vėsaitė.

Socialdemokratų atstovai 
taip pat išsakė pastabų dėl 
„buldozerinio” mero vadovavi
mo stiliaus, sakė, jog yra igno
ruojamos mažesnės opozicinės 
frakcijos bei jų darbas atski
ruose komitetuose. Nepasi
tikėjimo skelbėjų nuomone, 
mažai įtikėtina, jog miesto va
dovas atsistatydins, tačiau vi
liamasi „išgryninti pozicijas” 
tarp kitų miesto Tarybos frak
cijų.

Merai apgailestavo, kad iki 
šiol nepatvirtinta Europos sa
vivaldos chartija. Taip pat 
priekaištauta vyriausybei dėl 
savivaldybių finansavimo 
tvarkos. „Pusė savivaldybių 
šiemet gyvena blogiau nei per
nai. Tik 10-15 savivaldybių fi
nansuojamos šiek tiek geriau”, 
tvirtino Ignalinos rajono me
ras Bronius Ropė.

Dauguma kalbėjusių merų 
buvo už tai, kad miestų ir ra
jonų vadovus tiesiogiai rinktų 
gyventojai. Tačiau Klaipėdos 
meras Eugenijus Gentvilas ra
gino geriau diskutuoti ne apie 
merų rinkimo formą, o apie 
tai, kaip turi būti paskirstytos 
funkcijos tarp merų, savival
dybių tarybų, apskričių ir cen
trinės valdžios.

didelę paklausą turi „Visa 
Electron” kortelės, jas mokėti 
darbo užmokesčiui naudoja 
vis daugiau įmonių ir bendro
vių. Dėl to bankas yra pasira
šęs sutartis su „Klaipėdos naf
tos”, „Vakarų laivų remonto”, 
„Klaipėdos Smeltės”, „Lukoil 
Baltija Service”, „Dirbtinio 
pluošto” ir kitomis įmonėmis.

Tarptautinės mokėjimo 
kortelių sistemos „Europay 
International” ir „Visa” yra 
tarp populiariausių pasaulyje. 
„Hermio” banko duomenimis, 
praėjusių metų pabaigoje mo
kėjimo korteles su „Europay” 
simbolika pasaulyje turėjo be
veik 178 milijonai žmonių.

* Lietuvos banko valdy
ba nutarė nemokamai per
duoti valstybės muziejams di
delį kiekį buvusių laikinųjų 
pinigų — talonų — ir 
jų pavyzdžių. Paskelbus nepri
klausomybę, bendrieji talonai, 
iš pradžių naudoti kaip prie
das prie rublių, vėliau buvo iš
imti iš apyvartos. Nuo 1992 
m. spalio 1 d. laikinieji pinigai 
— talonai — grįžo į apyvartą 
ir visiškai pakeitė rublį. Jie 
cirkuliavo iki 1993 m. liepos 
20 d. Beveik mėnesiu anks
čiau, birželio 25 d., buvo įves
tas litas.

* Lietuvos žemės ūkio
bankas nemokamai išduoda 
„Eurocard/Mastercard” ir 
„Globus” mokėjimo korteles. 
Iš kortelių savininkų neberei- 
kalaujama jose laikyti anks
čiau nustatytų privalomų mi
nimalių pinigų sumų. Suma
žintas pradinio įnašo dydis įsi
gyjant „Eurocard/Mastercard” 
kortelę. <eiu>

Norintys grįžti ambasadoriai 
turės gauti Baltarusijos 

valdžios leidimą
Minskas, birželio 26 d. (In- 

terfax-BNS) — Europos Są
jungos valstybių ir JAV amba
sadoriai, atšaukti iš Baltarusi
jos konsultacijų, galės su
grįžti į Minską, „tik leidus 
Baltarusijos valdžiai”, penkta
dienį pareiškė Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Luka- 
šenko.

Jis pranešė „pasiūlęs amba
sadoriams susitikti ir apsvar
styti problemą, bet jie atsakė, 
kad jiems reikia pasikonsul
tuoti su savo valstybėmis”. 
„Tegu tariasi, bet tegu ir žino, 
kad vėl atvykti į mūsų valsty
bę galės tik gavę mūsų lei
dimą”, pabrėžė Baltarusijos 
vadovas.

Jis ketina išsiaiškinti, „kas 
leido tų valstybių, kurios laiko

Rusijos Dūma prašo amnestuoti 
Lietuvos „politinius kalinius”

Maskva, birželio 26 d. (In- 
terfax-BNS) — Rusijos Valsty
bės Dūma kreipėsi į Lietuvos 
prezidentą, Seimo pirmininką 
ir ministrą pirmininką, pra
šydama „būti humaniškiems 
ir gailestingiems”, buvusios 
Lietuvos komunistų partijos 
vadams Mykolui Burokevičiui 
ir Juozui Jermalavičiui, su
teikti jiems amnestiją arba pa
keisti kardomąją priemonę, 
nesusijusią su laisvės atėmi
mu.

Penktadienį Rusijos parla
mento žemieji rūmai vienbal
siai (257 balsais „už”) balsavo 
už tai, kad būtų priimtas krei
pimasis į aukščiausias Lietu
vos Respublikos pareigūnus. 
Dokumente pareikštas susirū
pinimas dėl vadinamųjų poli

Euroskeptikas kritikuoj a 
„europadlaižius”

Vilnius, birželio 25 d. 
(BNS) — Seimo narys Riman
tas Smetona teigia, kad, prii
mant nutarimus, neretai par
lamentarai nerodo savaran
kiškumo ir negina valstybės 
siekių.

Spaudos konferencijoje ke
tvirtadienį euroskeptikas R. 
Smetona kritikavo antradienį 
vykusį Seimo posėdį, kuriame 
skubos tvarka buvo patvirtin
tas Lietuvos ir Lenkijos laisvo
sios prekybos sutarties papil
domas protokolas.

„Tikriausiai tai naudingas 
dalykas, bet aš kalbu apie patį 
procesą”, sakė parlamentaras.

* Pas buvusį prezidentą 
Algirdą Brazauską Ekono
minių ir politinių, konsultacijų 
penktadienį atvyko JAV vers
lininkas ir visuomenės veikė
jas Rimas Česonis su sūnumi 
Arūnu. A. Brazauskas teigė 
palaikąs R. Česonio norus da
lyvauti politinėje ir ūkinėje 
Lietuvos veikloje bei pasiūlė 
konkrečius investicijų projek
tus, pažymėjęs dideles galimy-, 
bes Lietuvos elektrotechnikos 
pramonėje. R. Česonis dirbo 
Prancūzijos firmoje „Thomp
son”, kuri yra sudariusi sutar
tį su Lietuva dėl sienų elektro
ninės apsaugos sistemos diegi
mo. Jis taip pat buvo JAV ats
tovas Madrido žmogaus teisių 
delegacijoje, iki šiol palaiko 
glaudžius ryšius su Amerikos 
demokratų partija. R. Česonis 
aktyviai prisidėjo ir prie Lie
tuvos pilietybės įstatymo ren
gimo. (Elta)

save itin demokratiškomis, at
stovams imtis tokių demaršų”.

Birželio 22 d. Vokietijos, 
Prancūzijos, Didžiosios Brita
nijos, Italijos ir Graikijos bei 
JAV ambasadoriai išvyko pa
sikonsultuoti su savo užsienio 
reikalų ministerijomis dėl Bal
tarusijos valdžios siūlymo di
plomatams palikti užmiesčio 
rezidencijas „Drozdy” gyven
vietėje, nes ten būtinas kapi
talinis remontas. Ambasado
riai Minsko veiksmus įvertino 
kaip. Vienos diplomatinių san
tykių konvencijos pažeidimą.

A. Lukašenko nuomone, 
tokių demaršų „buvo ir bus, 
artėjant parlamento ir prezi
dento rinkimams, jų vis dau
gės”.

tinių kalinių, šeštus metus 
esančių Vilniaus Lukiškių ka
lėjime, likimo. -

„Nepagrįstu žiaurumu”, 
„visuotinai pripažįstamų tarp
tautinių principų ir normų 
žmogaus teisių srityje pažei
dimu” pavadino Rusijos parla
mentarai tai, kad „kalėjime 
už grotų ilgai laikomi žmonės, 
kurie asmeniškai nepadarė 
jiems taikomų veiksmų”.

Viskas, kas susiję su ka
riuomenės įvedimu ir išvedi
mu, televizijos šturmu Vilniu
je ir žmonių žūtimi, tenka da
bar sąmoningai vengiančių 
duoti parodymus buvusio So
vietų Sąjungos prezidento Mi
chail Gorbačiov ir jo ideologo 
Aleksandr Jakovlev sąžinei”, 
teigia deputatai.

Pasak jo, Seimo nariai ne
turėjo nei laiko, nei galimybių 
įsigilinti į dokumentą, bet vis 
tiek balsavo už jo patvirti
nimą.

R. Smetona mano, kad taip 
pat skubotai ir neapgalvotai 
buvo tvirtinama Lietuvos ir 
Europos investicijų banko su
tartis dėl banko veiklos Lietu
voje. Joje numatyta, kad, 
užtikrinant banko veiklos pa
stovumą, Lietuva įsipareigoja 
vykdyti Europos Sąjungos val
stybių teismų nutarimus.

Pasak R. Smetonos, Teisin
gumo ministerija siūlė atidėti 
sutarties pasirašymą, nes Lie
tuvai reikalingas pereinama
sis laikotarpis. Tačiau, Seimo 
nario nuomone, kai kurie Sei
mo nariai „nori įtikti ES ir 
skuba ratifikuoti dokumentą”.

„Tokius žmones aš vadinu 
europadlaižiais”, sakė R. Sme
tona.

KALENDORIUS
Birželio 27 d.: Šv. Kiri

las Aleksandrietis, vyskupas, 
Bažnyčios mokytojas (mirė 
444 m.); Vladislovas, Ema, 
Vladas, Samsonas, Gedimi
nas.

Birželio 28 d.: šv. Irenė- 
jas, vyskupas, kankinys (mirė 
202 m.); Gaudrė, Reda, Tulan- 
tas.

Birželio 29 d.: Šv. Pet
ras ir Paulius, apaštalai (mirė 
64 ir 67 metais Romoje); Beni
ta, Matigirdas, Gedrime. 
1932 m. mirė kunigas, poetas, 
lietuvių tautos dainius Jonas 
Mačiulis - Maironis.
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MINI — KURSAS 
MOKSLEIVIAMS

Šeštasis ateitininkų mini— 
kursas moksleiviams JAV -ry
tiniame pakraštyje š.m. gegu
žės 23-25 d. vyko Nekaltai 
Pradėtosios Mergelės Marijos 
vienuolyne, Putname. Vadova
vo Mirga Girniuvienė. Jai tal
kino Daiva Navickienė. Daly
vavo 10 jaunuolių iš Bostono 
apylinkių, Philadelphijos, Bal
timorės ir Nevv Jersey. Keturi 
dalyviai buvo neseniai atvykę 
iš Lietuvos. Jaunuoliai susi
draugavo ir kursas vyko šilta, 
lietuviška dvasia.

Buvo išklausytos penkįos 
paskaitos. Po kiekvienos pas
kaitos kursų dalyviai, pasis
kirstę į du būrelius, diskutavo 
paskaitininkų parengtus klau
simus. Diskusijoms vadovavo 
patys jaunuoliai. Po diskusijų 
jie paruošė diskusijų santrau
kų, kurių skaitė visiems.

Dr. Mirga Girniuvienė kal
bėjo apie Ateitininkų organiza
cijų, kaip idėjinę organizacijų 
ir apie jos pradžių, kaip reak
cijų prieš materializmų ir pozi
tyvizmų. Diskusijos lietė neto- 
lei ncijos ir idėjinio abejingu
mo temas.

Jonas Limantas, jūreivys
tės ekspertas iš Lietuvos, kal
bėjo apie savęs pažinimų ir 
iškėlė minti, jog save1 gėriau 
pūžinti įgalima tik tokiose 
aplinkybėse, kurios sukelia di
delę įtampų. Jis papasakojo 
savo pergyvenimus iš Klaipė
dos burlaiviu plaukiant į Hor- 
no Ragą Pietų Amerikoje. Sa
vo kalbą paįvairino rodydamas 
tos kelionęs dokumentinį fil
mą. Diskusijose kursantai 
svarstė kaip jie patys savo gy
venime gali siekti „naudingos 
įtampos”, per kurių jie gali ge
riau pažinti patys save.

Dr. Andrius Kazlauskas
kalbėjo apie Ateitininkų šūkį 
„Visa atnaujinti Kristuje”, 
kreipdamas dėmesį į konkre
čią visuomenę, kurioje Kris
tus gyveno ir kuri’Jį nužudė. 
Diskusijoj suteikė progą jau
nimui pam'ąstyti apie tai, ką 
Marija ir jos draugės jautė 
apie Jėzų ir apie tui, ką Jė
zus jautė apie savo užduotį.

Gintaras Čepas, ALTO 
pirmininkas Bostone, kalbėjo 
apie įvairias organizacijas, 
kurios veikia, ar yra veiku
sios Bostone. Tos pačios or
ganizacijos veikia ir kituose 
lietuvių telkiniuose. Jauni
mui teko susimąstyti apie 
tai, kokios organizacijos lai
ko slinktyje išliks, taip pat

Clevelando moksleivių ateitininkų Maironio kuopos rekolekcijų dalyviai — moksleiviai, kuopos dvasios vadas 
kun. Gediminas Kijauskas, S.J., rekolekcijų vadovė Dana Grąjauskaitė, kuopos globėjai — Vida Švarcienė ir 
Marius Laniauskas.

apie tai, kurios organizacijos 
jiems atrodo svarbiausios.

Rima Girniuvienė kalbė
jo tema „Ką reiškia turėti 
pasaulėžiūrą”?, išaiškindama 
skirtumą tarp pasaulėžiūros 
ir ideologijos. Diskusiniuose 
būreliuose kursantai turėjo 
progą pamąstyti apie smur
tą, kuris neseniai yra pasiro
dęs mokyklose, taip pat ir 
apie kenksmingas ideologi
jas, pvz. nacionalizmą ir ko
munizmą. *

Kurso dalyviai turėjo progą 
parašyti trumpas kalbas lais
va tema ir jas visiems pas
kaityti. Kalbos buvo įvairių 
temų — apie gamtosaugą, gi
mines ir šeimą, kelionę, myli
mas papūgėles ir kt.

Seselei Bernadetai vado
vaujant, kursantai aplankė 
Vyskupo Matulaičio vardo 
senelių namus, kur jaunuo
liai turėjo progą atskirai pa-

•sikalbėti su kiekvienam pas
kirtu seneliu ar senele. Po 
pašnekesių visi — jaunimas 
ir seneliai padainavo liaudies 
dainas.

Šalia paskaitų ir prakalbų 
kursantai matė filmą „Dead 
Poets* Society”, aplankė ka
pines ir dalyvavo vakari
niame susikaupime koplyčio
je. ,

Per linksmavakarį buvo 
žaidžiami įvairūs žaidimai. 
Laisvalaikiu nebuvo apsieita
be sporto. Atsisveikinant buvo atsiduoti ryžtingai veiklai (de- 
liūdna, bet visi kartojo, kadvisi

laūkti — kito Ateiti- 
— kurso mokslei-

turės ko 
ninku mini 
viams.

Mirga Girniuvienė

1998 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE

Birželio 21-liepos 5 d. —
Moksleivių ateitininkų stovyk
la.

Liepos 7-18 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla.

Liepos 26-rugpjūčio 2 d.
— Sendraugių ateitininkų 
stovykla.

Rugpjūčio 2 d. — Daina
vos metinė šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas.

Rugpjūčio 2-9 d. — „Heri- 
tage” angliškai kalbančio jau
nimo stovykla.

Rugpjūčio 16-23 d. —Lie
tuvių Frontp bičiulių stovykla.

JAV rytinio pakraščio moksleivių ateitininkų mini-kursuose, vykusiuose Putnam, CT, būrelis dalyvių ruošiasi 
pasirodymui linksmavakaryje. Iš k.: sėdi Daiva Navickienė ir Jonas Limantas. Stovi— Nomeda Girniūtė, Mar
tynas Limantas, Rita Bradūnaitė ir Lina Šeštokaitė.

MOKSLEIVIAI, SKUBĖKIT 
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Mieli Moksleiviai, Tėvai ir 
Bendraminčiai,

Ar moksleivių stovykla šiais 
metais įvyks? Atsakymas į šį 
svarbų klausimą dabar prik
lauso nuo pačių moksleivių ir 
jų apsisprendimo dalyvauti 
stovykloje. Stovyklos progra
ma jau paruošta ir organizaci
nis komitetas šiuo metu lau
kia gausaus būrio užsiregist
ruojančių moksleivių.

Kai šį pavasarį paaiškėjo, 
kad nesą naujos MAC CV, ku
ri ruoštų stovyklą, susirūpi
nusių studentų ateitininkų 
tarpe susidarė grupė, kuri pa
siryžo gelbėti padėtį. Šią gru
pę sudaro: Julija Krumplytė, 
Vytas Žemaitaitis, Marius Po
likaitis ir Elenutė Tijūnėlytė, 
talkinami dr. Audriaus Poli
kaičio ir dr. Vėjo Liulevičiaus. 
Skubėdama veikti, šita grupė 
tęsia ateitininkišką tradiciją

SEKMINIŲ LAUŽAS

Paskutinis šių metų Dau- 
manto-Dielininkaičio kuopos 
ateitininkų susirinkimas ge
gužės 17 dieną vyko Ateiti
ninkų namuose. Šį kartą susi
rinkimas buvo lauke! Mes 
šventėme Sekmines su Sekmi
nių laužu.

Mūsų globėjos Rasa Kas
niūnienė ir Dainė Quinn 
mums papasakojo kaip lietu
viai Lietuvoje švęsdavo Sek
mines. Senovės lietuviai tuo 
metu šventė pavasario ar 
žalumynų šventę. Sekminių 
augalas yra berželis, tai mes 
beržų vainiku papuošėme 
mūsų didelę popierinę karvę 
(padarytą Astos Razmienės). 
Karvė buvo apsupta gėly
tėmis, padarytomis Viktutės 
Siliūnienės.

Mes sėdėjome ant antklo-

Rugsėjo 4-7 d. — Ateiti
ninkų studijų savaitgalis.

ja, žymiai greičiau atsiranda 
tokių, kurie dosniai talkina 
vien kritika ir skundais, o ne 
konkrečia veikla).

Stovykla vyks liepos 19-26 
d. Stiprus štabas stovyklai jau 
sudarytas. Paulius Gražulis 
bus komendantu. Stovyklos 
slaugė — Aida Mikučiauskai- 
tė. Šeimininke sutiko būti 
Ona Norvilienė, tai gardus ir 
sveikas lietuviškas maistas 
užtikrintas. Programos turi
niu rūpinsis Julija Krumplytė.

Kai stovykla tampa tikrove 
planuose, tereikia dabar jūsų - 
moksleivių, gausaus dalyvavi
mo, ir jūsų, tėvelių raginimų 
bei paramos, kad ši ateitinin- 
kiška moksleivių stovyklos 
Dainavoj tradicija neišnyktų, 
bet ir šiais metais gyvuotų.

Tolimesnę Informaciją su
teiks Julija Krumplytė, tel. 
(708) 839-8144. Kviečiami ir 
laukiami visi!

Vėjas Liulevičius

džių lauke. Buvo graži, šilta 
diena. Kiekvienas būrelis bu
vo paruošęs po pasirodymą. 
Per Sekmines lietuviai gerb
davo gyvulius, tai daug pasiro
dymų buvo apie gyvulius.

Pirmas būrelis (darželis, 1 
sk.) dainavo dainą „Du gaide
liai”. Antro būrelio (2 skyrius) 
vaidinime „Turėjo bobutė žilą 
oželį” mergaitės buvo bobutės, 
o berniukai buvo ožkos. Ke
tvirtas būrelis (3,4,5 berniu
kai) vaidino „Krokodilo dan
tys”. Krokodilas turėjo dantį, 
kuris klibėjo. Krokodilas bėgo 
nuo dantisto, kad neištrauktų 
jo danties. Bet dantistas paga
liau sugavo krokodilą ir grąž
tu ištraukė jo dantį. Trečias 
būrelis (3,4, ir 5 sk. mergaitės) 
pasislėpė po purienų lapais ir 
gandras bėgiojo tarp jų.

Buvo ir Sekminių orkestras. 
Mus pamokė čiulbėti, kaip 
paukščiai — balandžiai, ge-. 
niai, vieversiai ir kregždės. Man 
geriausiai patiko geniai. Jie 
dainavo „tak, tak, tak, tuk 
tuk”. Tada vyresnieji berniu
kai (6, 7, 8 sk.) dainavo dainą 
„Ei, dra lio” mūsų karvei ir 
užkūrė laužą.

Baigiant, visi vadovai, jų 
padėjėjai ir globėjos vaidino 
labai juokingą vaidinimą apie 
ropę. P. Kuliavas grojo akor
deonu, o Dainė Quinn skaitė 
pasaką. Plaštakės buvo Petras 
Kuprys ir Loreta Guziec. Aras 
Jonikas buvo močiutė. Stefa 
Vaznelienė vaizdavo šuniuką, 
vaikai buvo Rasa Kasniū
nienė, Aušra Norušytė, pelė — 
Laima Aleksienė, katė — Vika 
Gylytė, o ropė — Silvija Rad
vilienė.

Po vaidinimo kepėme 
dešreles ant laužo ir lakstėme 
lauke. Buvo labai smagus su
sirinkimas.

Aras Narutis
4 būrelis

Antrasis ateitininkų 
susitikimas „Lituanikoje”
Š. m. balandžio 26 dieną 

ateitininkai rinkosi į savo ant
rąjį susitikimą. Dalyvavo 
maždaug tiek pat žmonių, 
kaip ir pirmajame susitikime. 
Gaila, kad trūko kelių pirma
jame susitikime dalyvavusių. 
Bet džiaugiamės, kad atvyko 
keli anksčiau nedalyvavę.

10 valandą koplyčioje buvo 
šv. Mišios. Mišių metu ateiti
ninkai giedojo jaunystėje iš
moktas lietuviškas giesmes. 
Kun. Dėdė Juozas priminė, 
kad turime būti Prisikėlusio 
Kristaus liudytojais.

Po pamaldų buvo pietūs sve
čių namų verandoje.

Popietyje vyko susirinkimas, 
kuriame buvo svarstoma, kaip 
galima garantuoti Katalikų 
bendruomenės ateitį. Kelioli
ka dalyvių užpildė įstojimo 
anketas. Buvo nutarta steng
tis atnaujinti lietuviškų vaidi
nimų pastatymus.

Po susirinkimo buvo išdai
nuota didelė dalis ateitininkų 
dainorėlyje išspausdintų dai
nų. Ilgai kalbėjosi seniai besu
sitikę draugai, kai kurie bend
ravo iki saulutei nusileidžiant.

Iš „Mūsų Lietuva”
1998.05.15

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

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

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

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

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kab. tel. 773-586-3166 

Namų tel. 847-381-3772 
6745 VVest 63rd Street

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

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ

DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Main St. 

Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS

Vidaus ir plaučių ligos
15300 VVest Avė.

Orland Park 
708-349-8100

Valandos kasdien, iSskyrus savaitgalius

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

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

Valandos susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Avė..

Vai: antrd. 2-4 v.p.p. Ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
šeštd. pagal susitarimą 

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

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCH1 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

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

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

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 708-257-2265

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

Cardiac Diagnosis, LTD.

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

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622
> 4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

DR. K. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
773-778-6969 arba 773-489-4441

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

LIDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D.
AKIŲ DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
Willoughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

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

Tel. 708-594-0400
Valandos pagal susitarimą

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

7915 W. 171 St.
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Valandos susitarus

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

7600 W. College Dr.
Palos Heights, IL 60453 

Tel. 708-361-0010

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477

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

Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. SOth Avė., Cicero 

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

DR. V.J. VASARIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
4817 W. 83 St.,Burbank, IL 

Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at California Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879

DR. L. PETREIKIS 
DANTlj GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

JONAS V. PRUNSKĮ S, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

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

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

kt. vietų skausmo gydymo specialistai
, Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville



RIMTIES VALANDĖLĖ

KAD KVIEČIAMI EITUME
Šio sekmadienio skaitiniai 

kviečia mus pamąstyti apie 
krikščionišką pašaukimą ir 
laisvę. Krikštu esame įvesdi
nami į Kristaus sekėjų bend
ruomenę. Tai pažymi mus, 
kaip Kristui priklausančius, 
suteikia mums teisę priimti 
sakramentus, duoda mums 
bendruomenę, kuriai priklau
some, kuri taip pat ir mums 
priklauso. Taigi duoda ne tik 
teises ir privilegijas, bet ir pa
reigas — meilės pareigas: pri
ėmus Kristaus meilės dova
nas, su juo bendrauti savo gy
venime, su juo kentėti, kai 
matome neteisingumą ir 
skriaudą, ir su jo pagalba ją 
lengvinti.

Skaitinys iš Pirmosios Kara
lių knygos (1 Kar 19:16, 19- 
21) pasakoja apie pranašo Eli
ziejaus pašaukimą. Dievas 
Elijui davė tris uždavinius: 
nurodė du asmenis patepti 
skirtingų vietovių karalius ir 
nurodė Eliziejų patepti savo 
įpėdiniu. Kaip Dievas nurodė, 
taip Elijas išėjo daryti.

Eliziejus, kaip girdime, pa
šaukimo metu jau buvo pasi
turintis žemdirbys: arė su dvy
lika jungų. Ir štai jam ariant, 
ateina pranašas Elijas ir už
meta ant jo savo skraistę (ap
siaustą). Gauti skraistę — tai 
perimti pašaukimo uždavinį iš 
ilgus metus tarnavusio pa
šauktojo. Užmesdamas ant 
Eliziejaus skraistę, Elijas jį 
paskyrė pranašiško pašauki
mo tęsėju, savo įpėdiniu. Eli
ziejus, tai supratęs, „tuojau 
paliko jaučius, ir nuskubėjo 
paskui Eliją”.

Kadangi Eliziejus buvo pa
siturintis, jis dar paprašė Elijo 
leisti jam atsisveikinti su tė
vais — ne laukti, kol pasens ir 
numirs, bet skubiai išskirstyti 
savo turtą ir deramai atsisvei
kinti. Elijas leido, tik priminė: 
„Eik, bet grįžk”. O Eliziejus, 
visu, kuo turi, atsiliepdamas į 
pašaukimą, atsisveikinimo po
kyliui papjovė savo jaučius 
(kad galėtų juos išdalinti) ir jų 
pakinktus pavertė malkomis 
jiems kepti, tuo parodydamas 
savo visišką pasišventimą Die
vo duotam naujam jo gyveni
mo keliui, nepasilikdamas jo
kio kito „užsitikrinimo” iš savo 
praeities. „Po to pakilęs nuėjo 
paskui Eliją ir stojo pas jį tar
nauti”, t.y. mokytis iš jo.

Evangelijoje (Luko 9:5-62) 
pašaukimas pristatomas kaip 
kelionė su Jėzumi į Jeruzalę. 
Nors Luko evangelijoje pasa
kojama geografinė Jėzaus ke
lionė iš Galilėjos per Samariją 
į Jeruzalę, jos reikšmė yra teo
loginė: tai Jėzaus kelionė at
gal pas Tėvą — per mirtį ir 
prisikėlimą. Jėzaus gyvenimo 
įvykiams atėjus iki to taško, 
jog jis žinojo, kad jo misija

TRAKAI
PETRAS MATEKŪNAS

Nr.14 Tęsinys.

Kęstutis Jo
gaila greitai nusivylė. Jogaila, 
būdamas motinos ir brolių įta
koje, stengėsi vienokiu ar kito
kiu būdu Kęstučio globos at
sikratyti ir likti visos Lietuvos 
valdovu. Jogaila tuojau suar
tėjo su kryžiuočiais, kurie bu
vo didžiausi Lietuvos priešai. 
Kryžiuočiai, pasinaudodami 
proga, kad tarp Lietuvos kuni
gaikščių vyksta nesantaika, 
žinodami Jogailos tikslus bei 
jo norą, sutiko jam padėti. 
Tarp Jogailos ir Kęstučio ne
sutarimai didėjo. Kai Kęstutis 
išžygiavo į Novgorodo-Sievars- 
ko žemes, Jogaila, susitaręs 
su kryžiuočiais, staiga užpuolė 
ir užėmė Vilnių bei Trakus. 
Sugrįžęs iš to žygio, Kęstutis 
su Vytautu apsupo Trakus ir 
ruošėsi pulti. Jogaila pasiūlė 
tartis. Kęstutis su Vytautu

žemėje baigsis Jeruzalėje, jis, 
visuomet priėmęs Tėvo kvieti
mus, ir dabar savo gyvenimą 
ta kryptim nedvejodamas pa
suko, nepaisant, kad tai nea
bejotinai jį veda į mirtį.

Sis pasakojimas rašomas 
tiems, kurie ir patys žada 
Kristumi sekti. Todėl jiems 
duodami pavyzdžiai, kaip 
žmonės bando tik iš dalies 
sekti. Jėzumi, kai jiems per 
daug radikaliai atrodo kvieti
mas su Jėzumi keliauti į Jeru
zalę.

Kai vienas Samarijos kai
mas atstūmė Jėzų, apaštalai 
norėjo jam šauktis dangaus 
bausmės. Bet Jėzus juos su
draudė ir, užuot baudęs, tik 
pasuko kitur. Ir Kristaus se
kėjai, skelbdami išganymą, 
gali tikėtis būti atstumti, bet 
jų atsiliepimas turi būti ne 
pyktis ar bausmė, o tik pasu
kimas ten, kur išganymo žinia 
laukiama. Kitas entuziazmo 
pagautas žmogus neapgalvo
tai žada visur Jėzų sekti. Jam 
Jėzus duoda realybės dozę: 
„Lapės turi urvus, paukščiai 
— lizdus, o Žmogaus Sūnus 
neturi kur galvos priglausti”. 
Taigi, Jėzaus sekėjams teks 
atsisakyti patogumų.

Kitas žmogus, pašauktas 
prašė, kad Jėzus palauktų, kol 
jo tėvas numirs (o prieš tai 
dar pasens; atseit, jo atsaky
mas Jėzui buvo: „Vėliau, ne 
dabar”). Todėl Jėzus jam at
sakė dramatišku posakiu: „Pa
lik mirusiems laidoti savo nu
mirėlius, o tu eik ir skelbk 
Dievo karalystę”.

Šv. Paulius laiške Galatams 
(Gal 5:13-18), rašydamas apie 
laisvę Kristuje, kaip tik kalba 
apie tą Šventosios Dvasios 
gyvenimą, kurio neturinčius 
Jėzus vadina „numirėliais”. 
Gavusiems Šv. Dvasią (kurią 
visi Krikštu gavome), jis sako: 
„Gyvenkite Dvasia, ir jūs ne- 
asiduosite kūno geismams”,
v. Paulius kūno geismais 

supranta įvairių patogumų 
siekimą. Jei siekiame jų, nebe
same laisvi sekti Kristumi. 
Bet, anot Pauliaus, „Kristus 
mus išvadavo, kad būtume 
laisvi”. O mūsų uždavinys — 
kasdien įvairiais smulkiais 
pasirinkimais rinktis gyventi 
pagal Šventąją Dvasią. Ji mus 
kviečia, skatina draugauti su 
Jėzumi, matyti žmones ir 
šiandieninio pasaulio vargus 
bei problemas Jėzaus akimis 
ir širdimi, kad su jo pagalba 
galėtume juos lengvinti, į pa
saulį nešti gerąją žinią, kad 
Jėzus nušluosto ašaras, gydo 
ligonius, bendrauja su visuo
menės atmestaisiais. Šventoji 
Dvasia mus ugdo, kad, priėję 
gyvenimo Kalvariją — Jeruza
lę — susitikimo su Dievu vie
tą, mokėtume Jėzui paduoti

nuvyko tartis. Abu buvo suim
ti. Kęstutis nužudytas, o Vy
tautui pavyko pabėgti pas 
kryžiuočius prašyti pagalbos. 
Tie jam pažadėjo atgauti tė
viškę.

1383 m. vokiečių ordino ma
gistras ’ Konradas Zoellneris 
von Rolhenssteinas su didele 
kariuomene kartu su Vytautu 
atvyko į Trakus, kuriuos tuo 
metu valdė Skirgaila, paves
tas Jogailos. Dar į talką Vy
tautui atėjo apie 3,000 karių 
iš Žemaitijos. Trakų pilis buvo 
paimta. Iš Trakų ordino ir Vy
tauto kariuomenės nužygiavo 
į Vilnių, bet ten puolimas ne
pavyko. Kai tik iš Lietuvos pa
sitraukė ordino ir Vytauto ka
riuomenė, Trakus apsupo Jo
gailos ir Švitrigailos kariuo
menė. Nors Trakų įgula 
narsiai gynėsi, bet, nesulau
kusi pagalbos, turėjo po šešių 
savaičių apsupimo pasitrauk
ti, palikdama pilį labai ap
griautą. (Pilyje buvo palikta 
kryžiuočių įgula).

BESIRENGIANT LIETUVOS
KARO LAIVO

Lietuvai vėl atgavus nepri
klausomybę, Jungtinės Ameri
kos Valstijos buvo vienos 
pirmųjų valstybių, padėjusių 
kurti ir stiprinti Lietuvos 
krašto apsaugos sistemą, jos 
kariuomenę. Drąsiai galime 
teigti, kad per šiuos aš
tuonerius metus dvišaliai Lie
tuvos ir JAV ryšiai karinėje 
srityje nuolat vystėsi ir 
tvirtėjo. Vien bendrų projektų 
bei programų pavadinimus 
šiandien vargu, ar pavyktų 
sutalpinti į vieną puslapį. Pa
minėsiu bent keletą iš jų.

Didžiulę svarbą stiprios ir 
intelektualios kariuomenės 
sukūrimui turi karių švie
timas bei mokymas. Šioje sri
tyje visą laiką jaučiame tvirtą 
JAV Vyriausybės paramą. Ke
turi JAV Vyriausybės išlai
komi Lietuvos kadetai sėk
mingai studijuoja JAV Kari
nių jūrų bei oro pajėgų aka
demijose, dar apie 30 Lietuvos 
karininkų pastoviai tobulinasi 
JAV anglų kalbos bei bazinio 
karinio parengimo kursuose.

Milžinišką reikšmę, artinant 
Lietuvos bei kitų Baltuos val
stybių karines pajėgas prie 
vakarietiškų standartų, turi 
aktyvus JAV dalyvavimas 
tokių mums svarbių projektų, 
kaip BALTBAT ir BALTRON 
kūrime bei įgyvendinime. 
Būtent JAV divizijos sudėtyje 
BALTBAT kariai šiuo metu 
sėkmingai dalyvauja SFOR 
misijoje Bosnijoje.

Sutiksite, kad kiekvienos 
valstybės garbės reikalas — 
pilnai kontroliuoti savo oro 
erdvę. Siekiant šio tikslo, šiuo 
metu sėkmingai realizuojama 
JAV Administracijos pasiūlyta 
Regioninės oro erdvės iniciaty
vos idėja. Ją įgyvendinant, 
bendru Baltijos valstybių su
sitarimu Lietuvoje steigiamas 
Regioninis oro erdvės ste
bėjimo koordinavimo centras.

Neįkainojamą vertę Lietu
vos karių įgūdžių ugdymo bei 
prisiderinimo prie vakarie
tiškų standartų prasmę turi 
dalyvavimas bendrose praty
bose Amerikos žemėje. Pa
vyzdžiui, birželio 19 d. Šiaurės 
Karolinoje baigėsi tris sa
vaites trukusios karinės pra
tybos „Cooperative Osprey 
‘98”, kuriose dalyvavo 3 NATO 
valstybių ir 13 „Partnerystės 
vardan taikos” programoje 
dalyvaujančių šalių atstovai, 
tarp jų — ir 40 Lietuvos karių 
būrys iš Klaipėdos 7-tojo 
dragūnų Pamario gynybos ba- 
taliono._______
ranką ir jis mus pasiimtų ten, 
kur ir jis su Tėvu garbėje vieš
patauja.

Aldona Zailskaitė

Vytautas, kryžiuočių ordinui 
padedant, kovas su Jogaila tę
sė toliau. 1391 m. vokiečių or
dinas, vadovaujant magistrui 

, Konradui Vallenrodui, vėl su 
didele kariuomene žygiavo už
imti Trakų. Skirgaila, kuris 
valdė Trakus, matydamas, 
kad negalės atsilaikyti, sude
gino Trakus ir iš jų pasi
traukė. Kai Konradas Vallen- 
rodas atvyko į Trakus, rado 
juos jau sudegintus.

Vytautas, atgavęs savo tė
viškę, greitai ją atstatė. Tra
kai atgijo, pagyvėjo. Trakų pi
ly buvo didelis judėjimas. Į 
Trakus,.kaip ir į Vilnių, atva
žiuodavo iš daugelio kraštų 
pasiuntiniai su įvairiais reika
lais. Vytautas juos priimdavo 
iškilmingai.

Mirus Vytautui, Lietuvai 
atėjo neramūs laikai. Trakai 
didelės reikšmės, valdant Jo
gailos broliui Švitrigailai, ne
teko, nes tarpusavio karai 
silpnino kraštą. Ne geriau bu
vo ir Žygimanto Kęstutaičio

VIZITUI Į JAV
Kartu džiaugiamės, kad jau 

tradicija tampa rengti bendras 
su JAV kariais pratybas Lie
tuvoje. Šiuo metu įtemptai 
rengiamasi liepos mėnesį Lie
tuvoje įvyksiančioms tarptau
tinėms pratyboms, į kurias at
vyks ir daugiau kaip du 
tūkstančiai JAV karių.

Lietuvos Vyriausybė visada 
skatina JAV karo laivų vizitus 
į Lietuvą. Šviežiausias pavyz
dys — ką tik pasibaigęs JAV 
karo laivyno fregatos „Haly- 
burton” vizitas Klaipėdoje. 
Tačiau ypač smagu tai, kad
1998-ieji įeis į mūsų istoriją ir 
kaip pirmojo Lietuvos karinių 
jūrų pąjėgų laivo vizito į JAV 
metai. Karinių jūrų pajėgų 
aprūpinimo laivas VĖTRA 
dalyvaus JAV Karo laivyno 
flagmano burlaivio „USS Con- 
stitution” 200 metų jubiliejaus 
iškilmėse, kurios vyks liepos 
23-26 dienomis Bostone. Iš
kilmių renginiuose kartu su 
Lietuvos laivu dalyvaus karo 
laivai iš JAV, Kanados, Di
džiosios Britanijos, Prancū
zijos, Graikijos, Japonijos, Ar
gentinos.

Laivo vado kapitono leite
nanto Vytauto Mogenio vado
vaujama įgula jau turi 
nemažą dalyvavimo įvairiose 
tarptautinėse jūrų pratybose 
patirtį. Neabejoju, kad per 
būsimą kelionę laivo įgula dar 
labiau ją pagilins, kartu įgy- 
dama reikiamą praktiką, bū
tiną dalyvaujant bendrame 
Baltijos valstybių karinės es
kadros (BALTRON) projekte. 
Kartu su laivo įgula atvyksta 
ir Klaipėdos Universiteto 
Jūreivystės fakulteto studen
tai, kuriems' šis vizitas, be 
abejonės, bus puiki praktinių 
įgūdžių ugdymo mokykla. Po 
vizito grįžtantis laivas ketina 
pargabenti iš JAV į Lietuvą 
mūsų kariuomenei dovanotą 
įrangą.

Tad visus, trokštančius 
išvysti į Amerikos žemę at
plaukusią VĖTRĄ bei ant jos 
stiebo plevėsuojančią lietu
višką Trispalvę, kviečiame į 
Bostoną. Neabejoju, šis ren
ginys dar labiau suvienys 
Amerikoje gyvenančius lietu
vius, suteiks mums visiems 
naujų jėgų, vedant Lietuvą į 
užsibrėžtą tikslą — narystę 
NATO.

Smulkesnę informaciją apie 
renginį galima gauti, krei
piantis į JAV LB Bostono apy
gardos pirmininką Gintarą 
Čepą (tel. 617-330-8104) ir 
Lietuvos gynybos atašė ma
jorą Valdemarą Sarapiną (tel. 
202-234-5860). •

Mjr. Valdemaras Sarapinas 
Gynybos atašė JAV ir

Kanadoje

valdymo metu. Tiek valdovas, 
tiek ir bajorai tesirūpino savi
mi, o ne kraštu. Jiems visai 
nerūpėjo nei ekonominiai, nei 
kultūriniai reikalai.

Ramesnis gyvenimas pasi
darė Trakuose ir visame kraš
te, kai Lietuvos sostą užėmė 
Kazimieras Kęstutaitis. Lietu
va prie jo sulaukė ir kūrybin
go gyvenimo. Trakai atkuto. 
Susilaukė tokios pat reikšmės, 
kaip ir Vytauto laikais. Kazi
mieras, kaip ir Vytautas, daž
nai atvykdavo į Trakus ir pri
imdavo pasiuntinius. 1477 m. 
jis priėmė Trakuose iš Veneci
jos A. Centarinį, kuris vėliau 
aprašė Trakus ir paminėjo, 
kad juose buvo didelė ir stipri 
pilis.

Po Kazimiero mirties Trakai 
vėl tos reikšmės neteko, nes 
didysis Lietuvos kunigaikštis, 
kuris daugiau gyveno Vilniuje, 
mažai tesirūpino Trakais.

Mirus Žygimantui Augustui, 
paskutiniajam Gedimino di
nastijos atstovui, Trakai visai

APIE JAV POLITIKĄ 
BALTUOS KRAŠTŲ

ATŽVILGIU

JAV Senato Užsienio santy
kių komitetas praves viešus 
apklausinėjimus apie Jungti
nių Amerikos Valstijų politiką 
Baltijos valstybių atžvilgiu.

Senatorius Gordon Smith 
(R-OR), Senato Užsienio san
tykių pakomitečio Europos 
reikalams pirmininkas, prane
ša, kad pakomitetis praves 
viešą apklausinėjimą liepos 15 
dieną apie Jungtinių Ameri
kos Valstijų santykius su Bal
tijos valstybėmis ir JAV Balti
jos politiką.

Apklausinėjimas pabrėš Bal
tijos regioną ir išryškins JAV 
abipusę pagalbą bei JAV - 
Baltijos chartiją, Baltijos vals
tybių narystę NATO ir Euro
pos Sąjungoje bei ekonominę 
ir karinę pagalbą.

Apklausinėjimui vadovaus 
senatorius Gordon Smith (R- 
OR) ir senatorius Joseph R. 
Biden (D-DE). Abu senatoriai 
yra geri Baltijos kraštų drau
gai ir praeityje stipriai rėmė 
Baltijos valstybių intėresus.

Liudytojų sąrašas dar ne
paskelbtas. Pagal komiteto 
bendrą tvarką, liudytojai bus 
kviečiami iš privataus sekto
riaus ir administracijos. Ame
rikos Baltų laisvės lyga 
(BAFL) ir Jungtinis baltų 
amerikiečių tautinis komite
tas (JBANC) yra paprašytas 
pristatyti komitetui galimų 
liudytojų sąrašus.

Amerikos Baltų laisvės lyga 
komitetui pristatys informaci
nę medžiagą ir savo politinio 
nusistatymo pareiškimą apie 
JAV politiką visoms Baltijos 
valstybėms.

Apklausinėjimas vyks, atsi
žvelgiant į nuo pernai metų 
besitęsiančius pageidavimus, 
kuriuos teikė Amerikos Baltų 
laisvės lyga. Išskyrus ambasa
dorių paskyrimo apklausinėji
mus ir trijų Baltijos preziden
tų apsilankymą, praėjusiais 
metais komitetas formaliai 
neskyrė dėmesio Baltijos kraš
tų reikalams, pvz. viešiems 
apklausinėjimams.

Panašūs apklausinėjimai 
buvo pravesti apie kitus re
gionus Rytinėje ir Vidurio Eu
ropoje.

P. Algis Raulinaitis
BAFL vicepirmininkas

* Europos teisės departa
mento prie vyriausybės ge
neraliniu direktoriumi Mi
nistro Pirmininko potvarkiu 
paskirtas Vilenas Vadapalas, 
jo pavaduotoja — Marija An- 
ciuvienė. Europos teisės de
partamentas įsteigtas per
tvarkius Teisės biurą prie Eu
ropos reikalų ministerijos.

• Gerbkime žodį — leis
kime jam pailsėti.

Anonimas

nustojo svarbos, kurią turėjo 
prie Vytauto ar Kazimiero. 
Trakų pilys buvo apleistos ir 
pradėjo griūti, o miestelis — 
nykti. Ypač daug nuostolių 
padarė 1655-1661 m. rusų in
vazija. Daug gyventojų tuo 
metu išbėgiojo, o Trakų mies
telį rusų kariuomenė, kuriai 
vadovavo pats caras Aleksie
jus, apiplėšė ir sudegino. Taip 
pat apnaikino ir pilis. Po tos 
invazijos Trakai daugiau neat
sigavo, palikdami mažu, skur- 
džiumiesteliu.

Trakų ežerai
Trakų miestelį iš visų pusių 

supa Luko (Bernardinų), Gal
vės, Totoriškių ir kiti ežerai. 
Iš jų didžiausias — Galvės 
ežeras. 'Tai vienas iš gražiau
sių šioje apylinkėje. Jis randa
si Trakų ežerų grupės centre. 
Jo paviršiaus plotas užima 
371,2 ha, o su visomis salomis, 
kurių yra per 20, 386,4 ha, 
turįs apie 6 km ilgio ir 2 km 
pločio. Priklausė lovinio tipo

Juk ne arbatos išgerti 
nuvyko

JAV prezidentas šios savai
tės ketvirtadienį pradėjo savo 
oficialų vizitą komunistinėje 
Kinijoje. Tai pirmasis Ameri
kos prezidento vizitas nuo 
1972 metų, kai prez. Richard 
Nixon išdrįso praverti vartus 
į iki tol labai nuo vakarie
tiškos įtakos saugotą, gau
siausią gyventojais mūsų pla
netos valstybę.

Nors ir anuomet Kinija 
buvo pavojingai raudona, o 
diktatorius Mao Zedong vykdė 
savo krašte vadinamąją „kul
tūrinę revoliuciją”, trukusią 
apie dešimtį metų, fanatiškai 
kovojusią su individualaus 
meno, mokslo bei iniciatyvos 
pasireiškimais, savo eigoje su
naikinusią daug vertybių ir 
galbūt milijonus kiniečių, ku
rie nenorėjo paklusti Mao 
„reformoms”, bet tokia didelė 
kritika dėl tos kelionės nepa
sireiškė. Iš tikrųjų į ją žiūrėta 
gan palankiai, nes tikėtasi, 
kad laisvo vakarietiško vėjo 
pūstelėjimas į komunizmo 
varžtuose dūstančią tautą gali 
turėti teigiamas pasekmes. Iš 
dalies tie spėliojimai pasitvir
tino.

Santykiai su užieniu, ypač 
JAV, nors tuomet ir nebuvo 
atvirai priešiški, bet jokių ofi
cialių bendradarbiavimo ap
raiškų neturėta. Kinijos sos
tinė buvo pilka, prislėgta ir 
suvaržyta, tad prez. Richard 
Nixon sutikimas toli gražu 
neprilygo tam, kurį jau ma
tėme, prez. Bill Clinton pa
dėjus koją Kinijos teritorijoje.

Prez. Clinton mėgsta keliau
ti, pasinaudodamas Amerikos 
prezidentui rodomu dėmesiu 
užsienio valstybėse, stengian
tis laimėti jo ir JAV prielan
kumą. Kelionė į tą ar kitą val
stybę taip pat suteikia progą 
bent laikinai atsikvėpti nuo 
nesibaigiančių kaltinimų, įta
rinėjimų ir priekaištų, sutin
kamų namie (o jie šį prezi
dentą kamuoja nuo pirmosios 
kadencijos pradžios). Vis tik 
nei viena kelionė nesusilaukė 
tiek diskusijų — už ir prieš — 
kiek ketinimas apsilankyti 
Kinijoje.

Ypač svarstytas klausimas: 
ko iš tikrųjų siekia komunis
tinė Kinija, įsileisdama ir taip 
iškilmingai priimdama JAV 
prezidentą; ko tikisi Amerika 
(ir prez. Clinton) pasiekti šiuo 
vizitu?

Prez. Clinton santykiai su 
Kinijos vyriausybe svyruoja 
nuo sankcijų taikymo arba jo
mis grasinimo iki atsitrauki
mo nuo užbrėžtos linijos, kai 
ateina laikas per ją žengti. 
Prezidentavimo kadencijos 
pradžioje Bill Clinton tvirtai

ežerų rūšiai. Giliausia vieta 
yra šiaurinėje ežero dalyje, 
kur gylis siekia apie 47 m, o 
vidutinis — apie 13 m. Nuo jū
ros lygio ežero paviršius paki
lęs apie 150 m. Prieš salos pi
lies pastatymą, Galvės pavir
šiaus lygmuo buvęs 1,8 m 
aukštesnis. Tuomet jis jungėsi 
su Akmens ežeru. Statant sa
los pilį, ties Lendvario dvaru, 
tarp Skaisčio ir Balčio ežerų, 
buvo nukasta kalvelė ir iškas
tas kanalas, kuriuo vanduo iš 
Galvės per Skaisčio ežerą nu
tekėjo į Balčio ežerą. Pasta
čius pilį, Galvės ežero vanduo 
vėl buvo pakeltas ligi to paties 
lygio prieš nuleidimą, bet 19 
šimtm. viduryje grafas Tiške
vičius kanalą pagilino ir iš 
Galvės ežero nuleido daug 
vandens, kuris varė Lendvario 
dvaro vandens malūno girnas.

Galvės ežeras yra vienintelis 
apylinkėje, kuris turi daug sa
lų ir salelių. Apie salų praeitį 
žinių beveik nėra. Išliko tik 
padavimai. Vardus esą gavę

Danutė Bindokienė

žadėjo sustabdyti bet kokius 
prekybos ryšius su Kinija, jei
gu Beidžingas nepakeis savo 
elgesio su disidentais, nesu
teiks savo piliečiams daugiau 
laisvių. Kai atėjo laikas 
įgyvendinti tuos pažadus, Bill 
Clinton susvyravo (o gal buvo 
aplinkybių priverstas savo 
ketinimų atsisakyti). Negana 
to, po sėkmingos 1996 m. rin
kiminės kampanijos — iki šių 
dienų — nuolat iškyla kaltini
mai, kad Bill Clinton pasinau
dojo dosnia finansine kiniečių 
parama, kuri padėjo laimėti 
rinkimus ir tęsti karjerą Bal
tuosiuose rūmuose. Tikima, 
kad dėl to Vašingtonas žiūrėjo 
pro pirštus, kai moderni JAV 
komunikacijos technika jauvo 
perleista Kinijai, tuo galbūt 
pakenkiant valstybiniam sau
gumui...

Nėra abejonės, kad prezi
dento Clinton elgesys, o ypač 
jo kalbos, Kinijoje bus atidžiai 
stebimos. Laukiama jo reakci
jos, kai pagaliau atsidurs Bei- 
džingo Tiananmen aikštėje, 
kuri 1989 metais, viso pasau
lio akivaizdoje, nusidažė rau
donai — tik ne komunizmo 
simboliais, o laisvės ir demo
kratijos siekiančių studentų 
krauju, kai tankais ir kitomis 
smurto priemonėmis stengta
si užgniaužti demonstracijas.. 
Iš tuomet areštuotų apie 700 
disidentų nemažai ir šiandien 
tebėra kalėjimuose. Ketvirta
dienį, pirmoje prezidento kal
boje Kinijos žemėje, buvo 
manoma, kad jis kažką pasa
kys apie žmogaus teisių var
žymą ar Tiananmen tragediją. 
Bet Bill Clinton gražiai iš
vengė konfrontacijos, o pri
mygtinų žurnalistų klausimų 
„negirdėjo”. Vargiai galima 
tikėtis kitokios padėties, kai 
šeštadienį jis atvyks į minėtą 
aikštę, kurioje vyks kruopš
čiai ruoštos sutiktuvių iš
kilmės.

Amerikos prezidentas, besi
lankydamas užsienyje, turi 
ypatingą progą — ir privile
giją — pasakyti tai, ką reikia, 
kas svarbu, nors to krašto vy
riausybei ir nepatiktų. Kai 
prez. Ronald Reagan 1988 m. 
lankėsi Sovietų Sąjungoje, pa
sistengė susitikti ir kalbėtis 
su rusų disidentais. Nors Gor
bačiovas ir Komunistų partija 
labai jaudinosi, bet nedaug te
galėjo padaryti. Jo dėmesys 
disidentams nuaidėjo per visą 
sovietų imperiją ir galbūt 
turėjo įtakos, kad jos pamatai 
pradėjo braškėti: žmonės pa
juto, kad Amerika jų siekiams 
pritaria. Ar prez. Clinton tu
rės drąsos tai padaryti?

tik 19 šimtm., o kitos salos 
vardų visai neturi. Kai ku
riuose salose buvo ganomos 
karvės ir kiti gyvuliai arba 
pakraščių gyventojai jose pasi
šienaudavo. Pavadintos įvai
riais vardais, pvz. Kryžiaus, 
Karaimų, Raudonės, Bažny
tėlės. Kryžiaus saloje, kaip pa
davime sakome, stovėjusi Šv. 
Jurgio koplyčia. Vėliau ji teko 
didikams Sapiegoms, kurie jo
je įrengė savo šeimos kapines. 
Karaimų saloje Vytauto lai
kais karaimai turėjo sargybos 
postą. Jie saugodavo Salos pilį 
nuo priešų užpuolimo. Raudo
nės saloje, kaip pasakojama, 
buvo laikomi pasmerktieji. 
Juos aplankydavo giminės. 
Kai juos pamatydavo, labai 
verkdavo, raudodavo. Nuo to 
sala, kaip manoma, yra gavusi 
Raudonės vardą.

Prie Raudonės salos yra Val
kos vardu sala. Toje saloje 
apylinkės gyventojai šienau
davo.

(Bus daugiau)
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TRUMPIAUSIĄJĄ VASAROS 
NAKTĮ

DR. LIBERTAS KLIMKA

Kupolės, Rasos šventė, Jo
ninės — šie vardai žymi svar
biausią lietuvių tradicinio ka
lendoriaus šventę, susijusią su 
vasaros saulėgrįža. Ilgiausia 
metų, diena ir trumpiausia 
naktis — pats, gamtos šėls
mas. Šventė žinoma visoms 
tautoms, nuo seno besiver
čiančioms žemdirbyste. Jo
nines tautine švente laiko Lie
tuvos kaimynai latviai, estai, 
suomiai, švedai. Tradiciškai 

.švenčiama praėjus porai dienų 
po astronominės saulėgrįžos. 
Matyt, senovėje naudotais pa- 
leoastronominiais kalendori
nių matavimų metodais tiks
lią datą būdavo sunku susek
ti. Saulė vasarvidyje tekė
dama tarsi stabteli šiaurės 
rytų., horizonte ir leidžia pa
sidžiaugti savimi ir vasaros 
gamtos grožiu. Sakydavo, 
Saulė Joninių rytą šoka, dabi
nasi įvairiaspalviais rūbais. 
Saulėgrįžos šventė iškilesnė 
už_-kitae,. linksma, net siautu
linga^ Praeityje turėjusi su
dėtingų apeigų, atliekamų su 
žolynais, vandeniu ir ugnimi. 
Šiandien bežinome tik jų nuo
trupas, tiktai tai, kas liko 
neišdilę iš tautos atmintięs 
arba galėjo būti priderinta 
prie krikščioniškojo kalendo
riaus.

XVI amžiaus rašytiniai 
šaltiniai mini, kad kitados va
sarvidžio apeigos trukdavu- 
sios net porą savaičių. Jų 
metu būdavo renkami vaistin
gieji augalai, gėlėmis iškaišo
mi šaltiniai ir deginami laužai 
ten, pro kur į ganyklas bus ge
nami galvįjai. Vėlesnieji laikai 
pateikia dar daugiau žinių 
apie saulėgrįžos apeigų vyks
mą, nors senieji papročiai ir 
nyko nuolat. Pavyzdžiui, 1737 
m. žemaičių vyskupas J. M. 
Karpis ganytojiškame laiške 
supeikė pagonybės liekanas: 
„Per švento Jono Krikštytojo 
šventę kaimuose ir miestuose 
kuriamos ugnys, ir prie jų su
sirinkę žmonės, ypač jaunieji, 
šokinėja per liepsnas ir žai
džia ratelius, visą naktį pra

Šv. Jono nakties laužai prie Neries Vilniuje. Nuotr. Eltos

leidžia linksmybėje, žinoma, 
turėdami progų įžeisti Dievą”. 
Beveik visi rašiusieji apie se
noviškąsias Jonines pažymi, 
kad iki saulėgrįžos renkamos 
žolės, tinkančios gydyti žmo
nes, net padėti gimdyvėms 
bei apsaugoti nuo pikto gyvu
lius. Šis rinkimas vadinamas 
kupoliavimu. Kupolėmis vadi
namos geltonai ir mėlynai 
žydinčios pamiškių gėlės, o 
Mažojoje Lietuvoje — ir jų 
puokštė, iškelta ant kaspinais 
papuoštos karties šalia rugių 
lauko. Iš trijuose laukuose su
rinktų žolynų pinami vainikai. 
Merginos burdamos ateitį juos 
meta ant rpedžio, plukdo van
deniu, pasideda po galva pra
našiškam sapnui. O vidur
naktį pražydęs papartis pra
skleidžia visas gyvenimo pa
slaptis.

Stebuklingos galios vasar
vidį turi rasa. Rytmetį kiek
viename pievos žolynų rasos 
lašelyje sužvilga po įvairia
spalvę saulutę, — argi gali ne
tikti šventei Rasos vardas? 
Kai kurie papročių tyrinėtojai 
teigia, kad tai romantiškos 
sielos istoriko T. Narbuto pra
manas. Bet štai — sostinė turi 
Rasų priemięstį, kuriame da
bar yra tautos panteonas. Kai 
1801 m. buvo skiriamas skly
pas kapams, magistrato doku
mentuose pažymėta, kad jo ri
bos vedamos nuo šv. Jono 
akmens. Galima manyti, kad 
šiems kalneliams rasų vardas 
išrinktas neatsitiktinai.

Tikėta, kad vasarvidžio ryt
mečio pievų rasa turi ne
paprastos gyvybinės galios. 
Pasinaudojančios tuo ir raga
nos, kėslaudamos į kaimynų 
turtą, darbų sėkmę. Ypač tai
kosi atimti karvių . pieną. 
Braukia per rasotus žolynus 
apynasrį, vadeles arba kokią 
maršką, parsinešusios namo 
pakabina — privarva kibirai 
pieno. Todėl išgenamoms 
karvėms duodavo šv. Agotos 
duonos, — kerai neveiks. Ra
mygalos apylinkėse sakoma, 
kad raganos naktimis gyvulių

nejodins, jeigu tvarte bus pa
kabinta nušauta šarka. Arba 
apie dvyliktą valandą reikia 
nueiti prie karvių, iš kiekvie
nos išmelžti po tris lašus pie
no. Tada paimti devyniario- 
pių, surinktų dieną ir vakare 
žolynų, išvirti juos, supilti į 
nuovirą tuos lašus pieno ir su
girdyti karvėms. Žinomas ir 
toks paprotys, kad pusę su
rinktų devyniariopių žolynų 
sudžiovindavo ir gyvuliams 
sušerdavo Kūčių naktį. Tris
kart po devynias paras — to
kios trukmės yra Mėnulio 
siderinis mėnuo. Taigi tradi
cijų istorinė atmintis siekia la
bai senus laikus, kada kalen
dorius buvo dar primityvus, 
paremtas tik Mėnulio judė
jimo algoritmu. Savaitės truk
mė tada buvo devynios dienos. 
Jeigu pavykdavo sužinoti, 
kuri iš kaimo moterų apraga
navo gyvulius, skubiai daryda
vo atkerėjimo burtus. Reikia 
iš savo karvės tarpuragio 
išrauti tris plaukus, niekam 
nematant nunešti į kerėtojos 
tvartą, paduoti kartu su šienu 
karvėms suėsti. Tada apke
rėtosios vėl taps pieningos. O 
žmogus raganos pikto žvilgs
nio gali atsiginti, jeigu apsi
velka išvirkščiais marškiniais. 
Įdomu, kad kai kuriose Lietu
vos vietovėse tokie Joninių 
burtai dar ir šiandien tebėra 
labai gyvi.

Žiloje senovėje indoeuropie
tiškos kilties tautos taip įsi
vaizduodavo vasarvidį: Saulė 
savo vežimu, pakinkytu dvy
niais žirgais vasaros taku pa
kyla į pačią dangaus kalno 
viršūnę. Mitiniais vaizdiniais 
mąstant, manyta, kad šven
tinės apeigos yra būtinos: jos 
padeda gamtai perkopti į kitą 
raidos pakopą. Tuo tarsi palai
koma tvarka dievų sukurtame 
kosmose. Šventiniuose Vedų 
himnuose yra aprašyti Indijos 
arijų saulėgrįžos ritualai, vykę 
I ir II tūkstantmečio prieš 
Kristų riboje. Karalius iš savo 
svarbiausios šalies šventovės 
paleisdavo baltą žirgą, vadi
namą Asvin. Paskui jį trauk
davo kariauna, pavergdama 
pakeliui sutiktas tautas. Po 
metus laiko trukusio žygio ant 
švento kalno statydavo ratą, 
sudarytą iš 21 stulpo. Viduj jo 
įrengdavo tris ugniakurus. 
Tiksliai saulėgrįžos dieną pa
aukodavo baltąjį žirgą, kapo
jamą kūną įvardydami kosmo
so dalimis: galva — dangus, 
kojos — pasaulio šalys. Šian
dieninėje lietuvių etninėje 
kultūroje rasime nuostabiai 
panašių dalykų, nepaisant 
didžiulio atstumo ir laiko skir
tumo. Pradedant nuo žirgo 
Ašvienio vardo. Beje, archeolo
gai tvirtina, kad baltų pavel
dui žirgo ir kario bendri kapai 
yra itin būdingi. Stulpų ratai 
kitados yra stovėję ant bal
tiškųjų piliakalnių ir alkakal
nių. Yra ir akmenų, išdėstytų 
taip, kad nurodytų vasaros 
saulėgrįžos kryptį. Archeolo
gai ištyrinėjo gana tobulą se-

Lietuvių liaudies meno parodoje Madison, Wisc.

IŠKILMINGOS LIETUVOS APAŠTALŲ 
SUTIKTUVĖS WISCONSINE

Šeštadienį, gegužės 30d., 
Madisone (Wisconsin) įvyko 
dr. Rūtos Saliklienės ketve
rtų metų „meilės darbo” ap
vainikavimas.

Tą vakarą gausiai susirin
kusi publika Wisconsino uni
versiteto Elvehjem muziejuje 
publika išklausė lietuvių 
liaudies meno medžio skulp
tūrų pristatymą, kurį pateikė 
dr. R. Saliklienė. Daugiau 
kaip 200 žmonių iš Madison 
ir toliau atvyko apžiūrėti ir 

susipažinti su šiais nuosta: 
biais meno kūriniais, atke
liavusiais į Madisoną iš Lie
tuvos dailės muziejaus Le
monte. Dalyvių tarpe buvo 
nemažai ir lietuvių. Iš kur su
sirinko tiek daug žmonių ir 
kas juos čia patraukė?

Paroda buvo profesionaliai 
suruošta ir plačiai reklamuo
jama. Šiai parodai buvo 
išleistas išsamus, gerai ilius
truotas skulptūrų nuotraukų 
katalogas; ' nuotraukas darė 
profesionalus amerikietis fo
tografas. Pats Elvehjem mu
ziejaus direktorius Russel 
Panczenko parašė vedamąjį 
straipsnį žurnale „Artscene” 
(Nr. 4, 1998), kuriame teigia, 
kad ..Sacred Wood” (toks pa
rodos pavadinimas) tobulai 
atlieka muziejaus paskirtį, 
būtent, eksponuoti meno dar
bus, kurie praturtintų žmo-

novės astronominę stebyklą, 
įrengtą XIV-XV a. pradžioje, 
kurią sudarė II stulpelių ra
tas. Jos vietą žino kiekvienas: 
tai Birutės alkas Palangoje.

1967 m. birželio 23 d. Ker
navėje susirinkęs būrelis jau
nimo pabandė atgaivinti pro- 
senovišką Kupolių šventę. 
Nuo tada vis užkopiama ant 
žilųjų piliakalnių išdainuoti 
saulėgrįžos giesmių. Taip gi
mė Ramuvos judėjimas, nu
kreiptas į tautos praeities ir 
senųsios kultūros pažinimą, 
tradicijų globą. Labai įspū
dinga buvo 1969 metų šven
tė; po jos represiniai sovietų 
organai ėmėsi drąudimų ir 
persekiojimų. Tačiau už
gniaužti šventės nepavyko, — 
iš Kernavės ji pasklido po ki
tus Lietuvos piliakalnius, or
ganizuojama žygeivių, ramu- 
viečių, folklorinių ansamblių. 
Tai tapo vis stiprėjančia ir 
platėjančia kultūrine rezisten
cija, parengusia dirvą tautinio 
atgimimo Sąjūdžiui.

Smagu trumpiausią metų 
naktį praleisti prie Joninių 
laužo. Palydėję akimis tirp
stančias žvaigždėtame dan
guje laužo žiežirbas, išbraidę 
rasotus žolynus piliakalnio 
šlaituose, pajuntame gamtos 
didybę ir darną:

„Ein saulelė aplinkui dangų,
Oi kupolą kupolėli,
Aplinkui dangų mėnulio

kelti,
Oi kupolą kupolėli...”

nių pasaulėjautą, supažin
dindami juos su įvariomis 
pasaulio kultūromis”. Tame 
leidinyje išspausdintos trys 
nuotraukos, kurios tikriau
siai ir priviliojo publiką, tai 
Ipolito Užkurnio „Žvejys”, 
Adolfo Viluckio „Lietuvos 
Laisvėn’ ir Gedimino Jurėno 
„Dvigalvis”. O iliustruotas 
parodos katalogas supažin
dina su naujaisiais liaudies 
skulptūrų tyrinėjimais. Dr. D. 
Saliklienės redaguotas katalo
gas yra pirmas darbas šia 
tema anglų kalboje per pasku
tinius dvidešimt penkerius me
tus.

Kataloge yra straipsniai, pa
rašyti keturių autorių iš Ame
rikos ir Lietuvos. Dr. R. Salik
lienė rašo apie liaudies meno 
rolę Lietuvos tautinio atgimi
mo metu. Milda Bakšytė — 
Richardson, meno istorijos 
doktorantė Bostono universi
tete, rašo apie pakelių bei 
laukų koplytstulpius ir jų

Liaudies meno medžio skulptūrų paroda Madison, Wisc., vykusi gegužės 30 d. Elvehjem meno muziejuje. Dr. 
Rūta Saliklienė (kairėje) gausiai susirinkusiems žiūrovams aiškina liaudies meno medžio skulptūrų tematiką.

Dvi lietuvių liaudies meno medžio skulptūrų parodos lankytojos Madison, Wisc., gegužės 30 d. domisi 
„Baltaragio malūno" skulptūros detalėmis.

įtaką šiose skulptūrose. Prof. 
Beverly Gordon savo straip
snyje parodo lietuvių liaudies 
meno tradicijas platesniame 
lietuvių liaudies meno kontek
ste. O dr. Alė Počiulpaitė, etno
grafė iš Lietuvių liaudies 
kultūros centro Vilniuje, pa
pildo daug detalių apie pačius 
įskulptorius ir jų kūrinius pa
godoje. Šį parodos katalogą, ku
ris yra iliustruotas 55 nespal
votom nuotraukom, galima 
įsigyti, skambinant muziejaus 
parduotuvėlei (608) 263-2246. 
Katalogo kaina 14.95 dol. El
vehjem muziejus pasirūpino, 
kad šis katalogas būtų išsiun
tinėtas į 400 universitetų bib
liotekas po visą Ameriką. 
Šitokia nuostabi reklama tei
giamai pristato lietuvių liau
dies meną bei kultūra Ameri
kos visuomenei.

Žmonės susirinko 5:30 v.v., 
gegužės 30 d., pamatyti skelb
tą parodą, išklausyti dr. R. 
Saliklienės pranešimą ir įsigy
ti katalogą. Pranešimo žmonės 
kladsėsi su įdomumu, kai pre
legentė, vaikščiodama nuo 
skulptūros prie skulptūros,

aiškino jų tematiką.
Parodos ruoša pareikalavo 

daug darbo, energijos ir lėšų. 
Parodą rengiant, Elvehjem 
muziejų stambesnėmis sumo
mis parėmė Erdman Founda
tion, Hilldale Trust Fund, Lie
tuvių fondas ir Wisconsin Arts 
• Board. Taip pat finansine ir 

moraline parama į talką 
atėjo Madisono miestų drau
gija (Madison—Vilnius Sister 
Cities Group), kuri. jau dau
gelį metų veikia Madisone. Ši 
organizacija suruošė šaunų 
po parodos priėmimą. Tą va
karą vyko ir iškilmingas 
MVSC metinis susirinkimas 
su iškilminga vakarienė, uni
versiteto Memorial Union 

patalpose. Programą vakarie
nės metu pravedė MVSC 
pirmininkė Daina Pen- 
kiūnaitė. Po vakarienės ji 
pakvietė dr. R. Saliklienę pa
sakyti pagrindinę to vakaro 
kalbą. Rūta susirinkusiems 
papasakojo apie parodos ren
gimo minties atsiradimą, 
apie savo įspūdžius, keliau
jant po Lietuvą,-kur jai teko 
susitikti ir susipažinti su 
pačiais skulptoriais, papasa
koti apie jų darbus ir jų 
darbų ajtlinką. Po įdomaus 
pranešimo susirinkusieji Rū
tai pateikė daug klausimų ir 
pokalbis dar ilgokai užsitęsė. 
Po ilgai, iki vėlumos užsitę
susio vakaro susirinkusieji 
patenkinti skirstėsi, prasmin
gai praleidę šeštadienio va
karą.

Paroda Elvehjem muziejuje 
tęsis iki liepos 12 dienos. 
Daugiau informacijos apie šią 
parodą galima gauti, skambi
nant (608) 263-2246.

Dr. Edmondas Saliklis

• Patį Dievą mistikai vadi
na amžinąja jaunyste. Jis yra 
nekintamas ir, būdamas abso
liučiai tobulas, yra nesenstąs. 
Todėl ir amžinatvė yra tik
riausia jaunystė. Ji yra nfpži- 
nas visų dvasios pajėgų žydė
jimas.

St. Šalkauskis

*

J t



%

SUSIPAŽINKIME

KŪRYBA, VEIKLA, 
ĮSIPAREIGOJIMAI...

DRAUGAS, Šeštadienis, 1998 m. birželio 27 d. 5

PRAŽYDO NAUJAS TALENTO ŽIEDAS

Algis Rukšėnas

1949 metais iš pabėgėlių sto
vyklos su tėveliais į Cleve
landą atvykęs aštuonerių me
tų Algis Rukšėnas turbūt ne
nujautė, kaip turiningai ir 
naudingai vystysis jo gyveni
mas. Baigęs Šv. Jurgio pra
džios mokyklą, lankęs Vysk. 
Valančiaus lituanistinę mo
kyklą, jis baigė Šv.' Juozapo 
gimnaziją ir pradėjo studijuo
ti Western Reserve universi
tete, jame įsigijęs politinių 
mokslų bakalaurą. Nepasiten
kinęs tuo, jis įstojo į Illinois 
valstybinį universitetą, ku
riame įsigijo politinių mokslų 
magistrą už tezę apie Lietuvos 
partizanus. Šalia intensyvaus 
mokslo, jis nuo ankstyviausių 
va’ikyštės dienų įsitraukė į lie
tuviškų organizacijų veiklą, 
buvo aktyvus skautas, akade
mikas ir filisteris, o 1970 me
tų laikotarpyje dvi kadencijas 
buvo LB apylinkės pirminin
ku^ taip pat LB tarybos nariu, 
ALTo’skyriaus pirmininku, o 
1966 metais vienas iš BATUN 
steigėjų.

Norėdamas įsitvirtinti pro
fesijoje, jis 1968-1971 metų 
laikotarpyje dirbo kaip kores
pondentas Jnited Press In
ternational žinių agentūroje. 
Kai 1971 metų rudenį visą pa
saulį sukrėtė Simo Kudirkos 
tragiško šuolio į laisvę trage
dija, kuri labai prisidėjo prie 
Lietuvos vardo ir vergijos gar
sinimo, Algis, būdamas labai 
jautrus lietuviškam reikalui, 
pasiryžo tą tragediją aprašyti. 
Bostone gyvenantys broliai 
Veitai jam sudarė sąlygas pas 
juos apsigyventi ir pasišvęsti 
Simo Kudirkos aprašymui. «

Iš pradžių buvę labai sunku 
rinkti medžiagą, nes ilgą laiką 
pakrantės sargybos karinin
kai atsisakinėjo duoti informa
ciją. Pagaliau, po pusantrų 
metų, 1973 metų gegužės 
mėnesį New Yorke išėjo jo 
knyga „Day of Shame”, tapusi 
viena to meto knygų, už 
kurią jį apdovanojo Ohio Bib
liotekų sąjunga. Labai svarbu- 
pabrėžti, kad toji knyga ir da
bar yra privaloma skaityti 
pakrančių sargybos kade

MUSŲ ŠEIMOSE
DVI GABIOS, DARBŠČIOS LIETUVAITĖS
Mount Assisi Academy Le

monte yra vienuolių seselių 
vadovaujama ir prižiūrima 
privati mergaičių katalikiška 
gimnazija. Šioje mokykloje be 
mokslo žinių, perduodamas ir 
katalikiškas auklėjimas. Toje 
akademijoje mokėsi ir ją ge
gužės mėnesį baigė dvi lietu
vaitės: Viktorija S.ušinskai- 
tė ir Austė Ringutė. Jos mo
kyklą baigė aukščiausiais, ga
limais pažymiais. Piriųoji bai
giančios klasės mokinė „Vale- 
dictorian” buvo Viktorija Su- 
šinskaitė, antroji „Salutato- 
rian”, labai mažai nuo jos at
silikusi, Austė Ringutė. Mo

tams, prieš jiems suteikiant 
tarnybinį laipsnį. Netrukus ir 
filmų gamintojai, pastebėję 
Rukšėno knygos sensacingą 
pasisekimą, susidomėjo Simo 
Kudirkos pabėgimu, tai tele
vizijoje stebėjome filmą „The 
Defection of Simas Kudirka”.

1986 metais antroji Algio 
Rukšėno knyga: „Is that you 
Laughing, Comrade?”. Tai so
vietinio pogrindžio politinių 
anekdotų rinkinys, kuriame 
atsispindi komunistinio gyve
nimo chaosas, o po vienerių 
metų Londone išėjo antras, 
sarkastiškų anekdotų rinki
nys: „The World’s Best Rus- 
sian Jokės”. Daug rašęs lietu
viškom temom anglų kalba, 
Algis Rukšėnas į anglų kal
bą išvertė du tomus Antano 
Rūko „ Kovos už Lietuvos ne
priklausomybę”. Šalia to, jis 
sukūrė sceninę satyrą „Posė
dis pragare”, už kurią 1983 
metais teatro festivalyje Čika
goje jam buvo paskirta pirmo
ji premija. Jau 1973 metais 
Vydūno fondas jį paskelbė 
žymiausiu metų asmeniu, o 
1974 m. Ohio Lietuvių gydy
tojų draugija jį apdovanojo tų 
metų kultūrine premija. Pe
reitų metų gruodžio mėnesį 
Amerikos Tautybių judėjimas 
jį apdovanojo garbės statulėle 
„Merit” („nuopelnas”). Jis 
taip pat labai aktyviai rėmė 
Valdo Adamkaus kandidatūrą 
į prezidentus ir lietuviškoje 
spaudoje įrodinėjo tinkamu
mą toms pareigoms.

Šalia žumalizmo ir kūry
binio rašymo, nuo 1979 metų 
jis dirbo kaip apskrities komi- 
sijonieriaus vykdomasis pa
reigūnas, O nuo 1988 metų jis 
yra Tarptautinių patarnavi
mų centro direktorius. Įvairios 
organizacijos, klubai, mokslo 
institucijos ir pakraščių sar
gybos akademija jį kviečia su 
paskaitomis. Jis šiuo metu 
ruošia istorinę — politinę ana
lizę. Šalia kūrybos, karjeros ir 
veiklos Algis su žmona Nįjolė, 
kuri turi pedagogikos mokslų 
magistrą, augina grynai lietu
višką šeimą. Paauglių am
žiaus sūnūs, Mikas ir Paulius, 
ir dukra Laura yra aktyvūs 
skautai ir ateitininkai, šiuo 
metu išvykę į Dainavoje vyks
tančią skautų stovyklą. Visi 
trys, baigę Šv. Kazimiero litu
anistinę mokyklą, lanko „Švy
turio” kursus, dalyvauja „Žai
bo” sporto klube, Dievo Moti
nos parapįjos šventovėje pa
tarnauja per Mišias.

Algis Rukšėnas yra vienas iš 
nedaugelio talentingų užsie
nio lietuvių, kurie, nepasime- 
tę „tirpdymo katile”, savo raš
to ir iškalbos gabumus bei 
anglų kalbos mokėjimą panau
doja Lietuvos labui, o pri
vačiame gyvenime yra lietu
viškos šeimos židinio ugnies 

* saugotojas.
Aurelija M. Balašaitienė

kyklą šiemet baigė 91 mer
gaitė. Abi lietuvaitės buvo pir
mosios mokinės per visus ket
verius metus. Be mokslo jos 
mėgo sportą: Viktorįja bėgo, 
žaidė krepšinį ir buvo krep
šinio komandos vadovė. Kas 
tikrai įdomu, jų bėgimo ko
manda ant savo marškinėlių 
turėjo užrašyta lietuviškai: 
„Bėk greičiau!” Viktorija labai 
mėgsta matematiką, ji prik
lausė matematikos būreliui, 
kuris atstovavo jų mokyklai, 
varžėsi su kitomis mokyklo
mis ir yra laimėjęs kelias pir
mas vietas. Viktorija Sušins- 
kaitė buvo moksleivių tarybos

Lietuvos Respublikos Kultūros ministras Saulius Šaltenis (pirmasis iš dešinės) pamėgina kalvio įrankius 
Smithsonian Institute ruoštame festivalyje Vašingtone. Jo pastangas stebi (iš kairės): Lietuvos ambasados pir
moji sekr. kultūros reikalams Rita Kazragienė, LB Kūltūros tarybos pirm. Marija Remienė, Jūratė Sakalauskie
nė, tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus Lietuvoje vadovė Vida Pabarškaitė ir Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys Sakalauskas. f

narė ir buvo išrinkta „Natio
nal Honor Society” prezidente.

Austė Ringutė žaidė tinklinį 
ir bėgo. Ji buvo komandos ka
pitonė. Austė taip pat prik
lausė matematikos būreliui ir 
laimėjo „National Honor So
ciety” žymenį. Ji mėgsta rašy
ti, redagavo mokyklos laik
raštėlį ir į jį rašė. Austė buvo 
moksleivių tarybos preziden
tė.

Viktutė Sušinskaitė.

Austė Ringutė.

Gabias, darbščias ir labai 
aktyvias mokines per mokyk
los baigimo iškilmes ypatingai 
pagerbė. Austė Ringutė buvo 
užbaigimo iškilmių komenta
torė, o Viktorija Sušinskaitė 
pasakė pagrindinę atsisveiki
nimo kalbą. Užbaigimo iškil
mėse, ir tik su pakvietimais, 
didžiulė sporto salė buvo pilna 
tėvelių, senelių, giminių ir 
svečių.

Austė ir Viktorija pasižymi 
ir lietuviškoje veikloje. Baigė 
Maironio aukštesniąją lietu
višką mokyklą Lemonte. Pri
klauso Moksleivių ateitininkų 
sąjungai, stovyklavo ir jau va
dovavo Dainavoje. Baigimo 
proga atostogaus Europoje. 
Tautinius šokius šoka Lietu
vos Vyčių tautinių šokių gru
pėje. Viktorija jau ketvirtą va
sarą po truputį dirba „Pasau
lio lietuvio” redakcijoje, o šį
met įsijungė ir Austė. Jas abi 
riša nuoširdi draugystė.

Viktorija nuo rudens ruo

šiasi studijuoti matematiką 
Marąuette universitete, Mil
vvaukee, Wisc., Austė studi
juos politinius mokslus Vassar 
College Poughkeepsie, Nevv 
York.

Džiaugiamės šių dviejų lie
tuvaičių laimėjimais ir lin
kime pasisekimo tolimesnėse 
studijose, bet norime, kad ne
pamirštų ir lietuviškos veik
los.

Bronė Nainienė

BAIGĖ GIMNAZIJĄ
Lietuvių evangelikų liutero

nų vyskupo Hanso ir Danos 
Dumpių sūnus, Jon Martin 
Dumpys, 17 metų amžiaus, 
baigė Oak Park River Forest 
High School birželio lld.; ket
verius metus „academic honor 
roll” narys; išrinktas į valsty
binę geriausių mokinių „Cum 
Laude” draugiją.

Ketverius metus gimnazijos 
simfoniniam orkestre grojo 
violančele; privačiai mokėsi 
violančelę su Judy Stone iš 
Lyric operos orkestro. Ketve
rius metus žaidė gimnazijos 
teniso rinktinėj, trenerių iš
rinktas „vertingiausiu” teniso 
rinktinės nariu 1998 sezonui, 
dalyvavo Illinois valstijos me
tiniame gimnazijų turnyre.

Yra vienas jaunimo grupės 
vadovų Grace Lutheran para
pijoje, River Forest, IL., akty
vus lektorius pamaldose.

Laisvalaikiu lanko tenisą, 
groja violančele, daug skaito, 
klausosi įvairios muzikos, va
sarą mėgsta keliauti — yra 
buvęs Lietuvoje su tėvais, 
prieš metus vienas lankė se
serį Christą, tarnavusią „pea
ce corps” Afrikoj, ir šią vasarą 
lankosi pas buvusį pasikeiti
mo programos moksleivį Vo
kietijoje.

Rudenį lankys privačią liu
teronų kolegiją, Gustavus 
Adolphus College, St. Peter, 
Minnesotoj, kur studijuos hu
manitarinius mokslus. Kolegi-

Austė Ringutė (kairėje) ir Viktorija Sušinskaitė.

Gilija Aukštikalnytė

• Jon Martin Dumpys

jos violančelės konkurse lai
mėjo Jussi Bjorling muzikos 
stipendiją. Šalia studijų žada 
groti kolegijos simfoniniame 
orkestre ir žaisti teniso rink
tinėj.

GAVO STIPENDIJĄ
Adelei Ročytei, kuri lanko 

Maria aukštesniąją mokyklą 
Čikagoje, šių mokslo metų pa
baigoje už pavyzdingą mo
kymąsi suteikta Sės. Beraa- 
dos muzikos stipendija 1998/ 
1999 m.m. Ji taip pat gavo sti
pendiją iš Šv. Kryžiaus ligo
ninės Savanorių talkininkų 
programos.

SUSILAUKĖ NAUJAGIMIO
Teresės ir Lino Meilų šei

moje gimė sūnus Mykolas Ka
zimieras. Naujagimiu džiau
giasi sesutė Lina, broliukas 
Aleksas, seneliai Ona ir Jonas 
Grigučiai, Vida ' ir Giedrius 
Meilai bei prosenelės — Van
da Vaitkevičienė ir Grasilda 
Meiluvienė.

• Jau iš prigimties mes ne
turime tokių ydų, kurių ne
būtų galima perdirbti į do
rybes, ir neturime tokių dory
bių, kurių negalėtume pavers
ti ydomis.

J. W. Goethe

Kelinti metai iš eilės Gilija 
Aukštikalnytė iš Bostono lai- 
ųii jodinėjimo čempionės kas
piną. Įvairių varžybų metu Gi
lija surinkdavo daugiausia 
taškų ir metų gale laimėjo pri
zines vietas. 1997 metų sezono 
pabaigoje trofėjų įteikimo po
kylyje Gilijai buvo įteiktas 
Čempionės trofėjas. Gilija bu
vo pripažinta geriausia savo 
amžiaus grupės jojike angliš
kos medžioklės jodinėjime su 
kliūtimis. Gilijos vyresnioji se
suo Dailė taip pat yra pasie
kusi gerų rezultatų jodinėr 
jime, 1997 m. ji laimėjo 
„Reserve Champion” antrą 
vietą angliškos medžioklės jo
dinėjime savo amžiaus gru-> 
pėje.

Gilija ir Dailė Aukštikalny
tės yra Jūratės bei Dangeručio 
Aukštikalnių dukros, ir gerai 
lietuvių bendruomenei žinomų 
a.a. Malvinos ir Stasio Nor
kūnų, Valerijos ir a.a. Kazi
miero Aukštikalnių dukraitės.

Sėkmingai prasidėjo ir šių 
metų sezonas. Nuo balandžio 
mėnesio beveik kiekvieną sek
madienį Gilija dalyvauja įvai
riausiose jodinėjimo varžybose 
ir pasiekia labai gerų rezul
tatų. Metų gale ji vėl tikisi 
gauti trofėjų. Angliškos me
džioklės jodinėjime Gilija turi 
300 kaspinų ir per 30 trofėjų. 
Lyg ir juokaudama, Gilija nu

Pedagoginis lit. institutas, birželio 13 d. švęsdamas 40 metų sukaktį, pa
gerbė savo buvusią žurnalistikos lektorę Ireną Regienę už jos darbą su 
lietuvių jaunimu ir lietuviškos spaudos puslapiuose. Irena Regienė yra il
gametė „Draugo” redakcijos narė. PLI rektorius dr. J. Račkauskas jai 
įteikė garbės diplomą. Nuotr. Zigmo Degučio

PAGERBTA 
MŪSŲ REDAKTORĖ

Irena Regienė, „Draugo” 
skyrių redaktorė, buv. Peda
goginio lituanistikos instituto 
lektorė, ilgametė Dariaus - 
Girėno lituanistinės mokyklos 
mokytoja, Lietuvių Skautų s- 
gos skautininke ir vadovė, už 
jos ilgametį darbą su lietu
višku jaunimu ir spaudos dar
bą lietuviškuose laikraščiuose, 
Pedagoginio Lituanistikos ins
tituto lektorių tarybos nutari
mu, buvo pagerbta Garbės di
plomu. Garbės raštą PL insti
tuto 40 metų sukaktuvinėje 
šventėje Jaunimo centre, š.m. 
birželio 13 d., jai įteikė PL in
stituto rektorius prof. dr. Jo
nas Račkauskas.

sprendė išbandyti jėgas va
karų kaubojiško jodinėjimo 
varžybose ir, dideliam savo 
nustebimui, laimėjo pirmą 
vietą! Laisvalaikiu ir vasaros 
atostogų metu Gilija dirba 
norvegų „fjord” arkliukų jo
dinėjimo instruktore. Ji moko 
jodinėti vaikus su įvairiom ne
galėm.

Šalia jodinėjimo talento 
sėkmingai skleidžiasi antras 
Gilijos talentas — dainavi
mas. Šiais metais Gilija, so
pranas, laimėjo pirmą vietą 
„Massachusetts All State” 
konkurse. Gilijai teko didelė 
garbė atstovauti Amerikai 
USA Youth Chorale” Euro
poje. Choralą sudaro patys 
geriausi gimnazijų daininin
kai iš visų JAV. Gilijai teks 
dainuoti solo Notre Dame 
katedroje Paryžiuje, žymiau
siuose miestuose Vokietijoje, 
Austrijoje, Šveicarijoje, Itali
joje ir Olandijoje. Į koncertinę 
kelionę Gilija išvyksta birželio 
27 d.

Mes didžiuojamės, kad Ame
rikos lietuvių bendruomenėje 
iškilo naujas talentas, kuris 
pasauliui dar kartą įrodys, 
kokia talentinga yra lietuvių 
tauta. Linkime Gilijai kuo ge
riausios kloties ne tik šioje ke
lionėje, bet ir visoje muzi
kinėje karjeroje.

Halina PachanaviČienė

VARDINĖMS — GARBĖS 
NARIO DIPLOMAS

Dr. Jonui Adomavičiui š.m. 
birželio 24 d., per Jonines, 
buvo suteiktas „Amžinojo lie
tuvių muziejaus garbės nario” 
diplomas, o Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje prie pa
grindinio įėjimo bug įtaisyta 
auksinę plokštelė su jo vardu, 
kad primintų visiems lankyto
jams apie kultūrinio darbo rei
kalingumą tėvynei. Garbės 
nario diplome rašoma, kad jis 
suteiktas dr. Adomavičiui už 
„ilgametę prasmingą labdarą 
Lietuvai, paramą lietuvių me
nui ir kultūrinę veiklą, dė
kojant už meno kūrinių pa
skolinimą muziejaus paro
doms bei padovanotą vertingą 
dailės kolekciją”. Sveikiname!



DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. birželio 27 d. Perkate automobilį? 
Turite Kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis?

Ne problema!
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galite sėst už vairo

šiandien!
(630) 579-1033 
Kviesti Ričardą

Veikia nuo
________________ ~ 1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000
Šešips pokylių saite - tinka įvairioms progoms

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

Taisome automobilius, 
užpildome vėsintuvus 
„recharge air cond.”. 
Tel. 708-839-8447.

Reikalingi patyrę dažytojai, 
tapetų klijuotojai, plytelių įdėjėjai 
ir staliai. Darbai Čikagos šiaurės 
priemiesčiuose. Tel. 847-831- 
1901. Kalbame rusiškai, lenkiškai 
ir angliškai.

Harlem ir Archer 
išnuomojamas 2 mieg. kamb.

„garden apt.” butas suaugusiems. 
Kilimai, virykla ir šaldytuvas. 

Be gyvuliukų.
Tel. 708-594-7595.

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

Home Health Care Intl. Agency
ieško asmenų prižiūrėti vyr. am
žiaus žmones. Anglų k. reikalinga. 
Vairuotojo leidimas ir rekomen
dacijos pageidaujamos. $80 iki 
$120 į dieną. Skambinti Phil arba 
Janusz, tel. 414-763-2615.

Vienam asmeniui reikalingas
4 arba 5 kamb. butas. Pagei
dautina,Brighton Parko apyl. 
Skambinti Domininkui bet 
kuriuo laiku, tel. 773-247-4048.

Prižiūrėsiu, virsiu, tvarkysiu ir 
globosiu seną žmogų, pas kuri galėčiau 
gyventi. Esu darbšti moteris, turiu žalią 
kortelę ir vairuoju automobili. 
Skambinti Vierai, tel. 773-436-4943.

AMTA

AMERICA^ NBROAD’INC‘
MAIN OFFICE

(CLOSED ON SUNDAYS)

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

PAVASAKIO
ten ir atgal į vieną pusę

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

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315

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

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

TEL. 773-467-0700.

3000N.MILWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999.

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVĖ., 

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

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVĖ., 

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

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

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

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

t/fts,

•yy
40 iki 60 svečių

Tltffc 
Ak»ORlO 0 M 
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

125 iki 175 svečių

Irti

« liUMM
225 iki 550 svečių

alls to LITHUANIA
I.46 per/min

no monthiy chargos, no nood to mvttch your current phono company, any day, 
any tima; great ratea to tha raat of the worid 

For information call AOF International:

1-800-449-0445
PERSIUNČIAME IR PRISTATOME 

SIUNTINIUS BEI 
KOMERCINIUS KROVINIUS

| LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, 
UKRAINĄ, GUDIJĄ IR KARALIAUČIAUS SRITĮ 

AIR CARGO

_ PERSIUNTIMAS LAIVU

AMERIKIETIŠKO 
MAISTO KOMPLEKTAI
PIGŪS SKAMBUČIAI | 
LIETUVA IR KITAS ŠALIS

45 centai už minutę skambinti Į Lietuvą
lUegroup ĮGALIOTAS TELEGROUP ATSTOVAS

ELEKTROS 
[VEDIMAI—PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co.

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS •

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

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

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. RJankauskas,

tel. 708-728-0208
STASYS' CONSTRUCTION

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

“soffits”, “decks", “gutters”, plokšti 1 
ir “shingle" stogai; cementas,

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

AMBER CONSTRUCnON CO.
Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
atliekami cemento, „ptumbing” bei 

kiti namų remonto darbai.
„Licensed, lnsured, bonded” 

Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929

GREIT PARDUODA

V? RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
> Perkame ir parduodame namus
> Pensininkams nuolaida

ihz KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaskl Rd.

~~ r-^l, 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

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

St ifes
REALMART II, Inc 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago,! L 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate 

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

skambinkite
BUDRAIČIUI

Bus. 773-585-6100 
F«. 773-585-3997

Pager 312-308-0307

21. Accent
Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Butinesa (708) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443

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

ATPIGO SKRYDŽIAI 
I

VILNIŲ
Iš

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

ir daugelio kitų miestų

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St.

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

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

Atlantic^
bitpres^orp,
2719 west 71 Street, Chicago, f L 60629

SOO-775-7363
©3O-2B7-OS22

VIDAS POSKUS
"YOUR REALTOR FOR LIFE"

HOME CENTER
Tel. 773-297-2013 mobile 

735-1540 home Office 
Garantuojamas profesionalus ir greitas 

patarnavimas. Speciali nuolaida naujai 
atvykusiems. Kreiptis: 7*”/^^,)

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja

(vairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

sekmadienį, liepos 26 d.
Nek Pr. Marijos Seserų 

vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

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

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 
Vėliavų nuleidimas

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

UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus!

Visame pasaulyje milijonai žmonių pasitiki 
Western Union ir siunčia pinigus per šią

įstaigą. Tik mes galime persiųsti jūsų dolerius

INTERNATIONAL SHIPPING INC.
Siunčiame automobilius ir komerci

nes siuntas į Lietuvą. Automobilių per
siuntimas nuo $ 1,350 priklausomai nuo 
automobilio.

Kreiptis: 312-953-9516 arba 312-913- 
0668, fax 312-913-0671.

linuomojamaa apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėh. + „security”. 
Tek 773-778-1451.

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobilį mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą ar komercinę siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS 
773- 925-433 I

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

Akmenė Jurbarkas Kretinga
Alytus Kaišiadorys Kupiškis
Anykščiai Kalvarija Lazdijai
Biržai Kaunas Marijampolė
Druskininkai Kazlų Rūda Mažeikiai
Gargždai Kėdainiai Molėtai
Ignalina Kelmė Nida
Jonava Klaipėda Pabradė
Joniškis Krekenava Pakruojis

Skambinti: 1-800-325-6000

WESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

no faotoot oro y to oond money ororldorldo —

G.L.Quality
Parduodame automobilius, tvar

kome kėbulo ir mechaninius 
gedimus. Padedame įsigyti auto
mobilį autovaržytinėse. 
Reikalingi žmonės kėbulo 

darbams.
Kreiptis: 312-953-9516

B&D
STATYBOS BENDROVĖ
Statome namus, atliekame įvairius 

remontus, įrengiame rūsius, statome 
balkonus, priestatus, patio, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Reikalingi vyrai 
statybos darbams. Skambinti Kazi
mierui, tel. 708-453-1250.

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • GOPIERS 

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

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VV. 63 St.
Tėl. 773-776-8998

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
NILES.IL
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTTOURS.COM


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

NIEKADA NĖRA PER VĖLU
Mes gyvename, dirbame, 

bet retas jaunas žmogus pa
galvoja, kad jam reikia nuo 
pirmos darbo dienos pradėti 
taupyti, rūpintis ateitimi, kad 
kažkada reikės išeiti į pensiją. 
Perkame didžiulius, praban
gius namus, puikias mašinas, 
leidžiame vaikus į mokyklą 
keliaujame, džiaugiamės gy
venimu. Ir retas pgalvojame 
apie ateitį, taupymą, senatvės 
dienas, kurios nepaisant, kad 
apie tai negalVojame, ateis. 
Yra žmonių, kurie, pasiekę 40 
ar daugiau metų atsibunda, 
bet mano, kad jau per vėlu 
pradėti taupyti pensijai. Jie 
visą gyvenimą praleido, be
sirūpindami įvairiais reika
lais, ir jiems visai neliko lėšų 
tautypti savo ateičiai — savo 
pensijos išėjimui. Pradėti tau
pyti niekada nėra per vėlu, 
pagalvokite, jei esate 40 ar 
daugiau metų, tai dar vis tiek 
turite apie 20 metų, kol 
išeisite į pensiją. Ir dar 20-30 
metų gyvenimo pensijoje. Tai 
sudaro apie 50 metų, per ku
riuos jūsų santaupos gali aug
ti. Sakysime, jūs galite sotau- 
pyti 100 dol. savaitėje, tai per 
20 metų susidarytų 297,830 * 
dolerių suma, jei už indėlius 
gautumėte apie 10%. Tai su
laukę 65 metų, ar jūs no
rėtumėte turėti tą sumą, ar 
nieko neturėti? Čia keletas 
patarimų tiems, kurie vėlai 
pradeda taupyti pensijai:

1. „Sumažinkite” namą.
Jei turite didelį namą ir jo

vertė pakilusi, pagalvokite 
apie namo pardavimą ir per
sikėlimą į pigesnį — mažesnį. 
Naujas' federalinių mokesčių 
įstatymas leidžia jums turėti 
iki 500,000 dolerių uždarbio 
•— „Capital gains”, nemokant 
už juos jokių mokesčių. Tuos 
pinigus galėtumėte investuo
ti.O tie pinigai, kurie buvo 
išleidžiami, mokant namo 
paskolą, dabar gali būti tau
pomi. Mažesniam namui nuo
savybės mokesčiai mažesni, o 
taip pat ir kitos išlaidos, susi- 
jusios'su namo išlaikymu, la
bai daug sumažėja. Naujasis 
mokesčių įstatymas leidžia už 
parduotų namų neapmokes
tintą pelną naudoti jau po 
dvejų metų, kai persikėlėte į 
naują namą.

2. Pertvarkykite skolas. 
Jeigu negalite namo parduo

ti, pagalvokite apie namo pas
kolos perfinansavimą. Gal to
kiu būdu galėtumėte per mė
nesį sutaupyti pora šimtų do
lerių, kuriuos galėtumėte in
vestuoti ir tokiu būdu taupyti 
pensijai.

Žmonės, kurie turi daug 
skolų, padarytų perkant kre
dito kortelėmis, galėtų jas vi

\

„Lietuvos Vaikų vilties” globotiniai Vytas Patackas, Agnė Patackaitė ir 
Judita Jokšaitė prie Dariaus ir Girėno paminklo Marųuette parke.

sas sujungti į vieną „home 
eąuity” paskolą, kas sumažin
tų mokėjimo sumą ir, be to, 
paskolos procentus tada gali
ma nurašyti nuo pajamų mo
kesčių.

3. Taupykite pinigus 401 
(k) planuose.

Jei jūsų darbovietė tūri 401 
(k) planą, ar korį kitą panašų 
taupymo planą, į kurį galite 
dėti pinigus, dėkite į tą planą 
tiek, kiek leidžiama, jei jums 
tas įmanoma. Daugelis darb
davių prie tokių taupymo 
planų dar prideda panašią 
sumą.

O jei jūs esate mokytojas/a. 
ar kitas kuris tarnautojas pel
no nesiekiančioje darbovie- 
tėje-organizacijoje, kai kurie, 
pensijos planai siūlo vyresnio 
amžiaus tarnautojams įvairių 
lengvatų taupant: jie leidžia 
kasmet įdėti vadinamuosius 
pasivijimo — „catch-up” indė
lius, kurie gali siekti tūkstan
čius dolerių daugiau negu 
nustatyta normali riba.

4. Dėkite pinigus į Roth 
IRA.

Dar prie darbovietės pensi
jos plano, galite turėti ir Roth 
IRA. Jei pora neuždirba dau
giau nei 150,000 dolerių me
tuose, o viengungis/ė 95,000 
dolerių metuose, jie gali dėti į 
Roth IRA po 2,000 dolerių 
kasmet.

5. Investuokite, kad pini
gai augtų.

Įvairūs „stocks” padeda su
taupyti ir „apgauti” infliaciją, 
kuri kyla 3% kasmet, bet ne
susigundykite daryti rizikin
gų investavimų, norėdami su
taupyti kuo daugiau iki pensi
jos išėjimo amžiaus. Mažos ir 
vidutinės rizikos „stock funds” 
yra: „eąuity income funds”, 
„growth and income funds”, 
„balanced funds” ir „Utilities 
funds”.

6. Pasitikrinkite, ką turite
Nors ir nieko nesutaupėte 

pensijai, tai dar nereiškia, 
kad nieko ir neturite. Viduti
nio uždarbio vedusiųjų pora, 
kuri dabar yra savo amžiaus 
keturiasdešimtmetyje, iš „Soc. 
See.” gaus apie 30,000 dol. 
metuose, kai išeis į pensiją. 
Dabartiniu metu „Soc. See.” 
įstaiga išmoka maždaug nuo 
vieno trečdalio iki 40% viduti
nio metinio uždarbio, gauto 
prieš išeinant į pensiją tiems 
žmonėms, kurie uždirba maž
daug nuo 30,000 iki 60,000 do
lerių per metus.

Jei vedusių pora jau šiek 
tiek susitaupė, arba turi su
taupę IRA, ar kuriame kitame 
pensijos plane, ar jau iš- 
mokėją namus, ar turėję mažą 
nuosavą verslą, tai gali jiem 
duoti pajamų ir tada, kai jie

SĄSKAITOS, PINIGAI, SKOLOS IR JŲ 
TVARKA

Visi turime įvairių, nuolat 
mokamų, sąskaitų, turime 
skolų, turime pinigų banke, 
turime galbūt paskolą ož na
mą ir t.t. Kiekvieną mėnesį, 
atėjus sąskaitoms, jas moka
me, pinigus taupome taupo
moje sąskaitoje, Money Mar- 
ket ar CD’s sąskaitose, o kurie 
yra gudresni, turi daugiau pi
nigų ir laiko, investuoja į bir
žą — „stocks” ir t.t. Yra žmo
nių, kurie gyvena, taip sakant 
„ta diena”: kiek uždirba, tiek 
išleidžia, jiems nerūpi, kur pi
nigus geriau taupyti, tik jiems 
rūpi, kūr daogiao gauti. Kiek
vienas žmogus turėtų gyventi 
pagal savo pajamas, kiek už
dirba, tiek išleidžia, ir dar tru
putį sutaupyti Juodai dienai”. 
Bet tai yra žmogaus paprotys, 
o gal prigimtis, vieni perka 
viską, ką tik mato, reikia ar 
nereikia; išleidžia viską, ką 
turi, ar net daugiau. Kiti tau
po — dažnai taupo nesveikai, 
neleisdami sau nieko, tik kas
dieninę būtinybę. Tai yra 
kraštutinumai. Tačiau gyve
nant reikia mokėti uždirbti, 
reikia mokėti sutaupyti ir rei
kia mokėti išleisti. Tai auksi
nė taisyklė, tai pusiausvyros 
išlaikymas tarp uždarbio ir 
išlaidų.

Su pajamomis, išlaidomis ir 
sąskaitomis surišta ir dau
gybė popierių, kuriuos gauna
me kas mėnesį ar pan. Vieni 
tvarkome tai labai sąžiningai, 
o kiti — ne. Dažnai ne vienas 
pagalvojam, kad reikia kažką 
daryti, kad sutvarkytume sa
vąjį „popierizmą”, bet vis ne
prisirengiame, o sutvarkyti 
mūsų finansų dokumentus yra 
labai svarbu. Tad, kad širdžiai 
ir galvai būtų ramiau, o kiše
nei naudingiau, čia keletas 
patarimų:

1. Pastikrinkite savo kredito 
pranešimo duomenis (credit 
report). Visi žinome, kad tai 
reikia padaryti, kad tai Ame
rikoje yra labai svarbu, bet vis 
nerandame laiko. Geriau tai

išeis į pensiją. Norint pa
skaičiuoti, kiek visa tai duos 
jums papildomų pajamų, ga
lite padaryti kompiuteryje web- 
sites: www.smartmoney.com 
arba www.troweprice.com

Tam tikslui yra specialios 
programos, viena jų yra 
„Quicken”.

7. Ieškokite pagalbos.
Geras finansinis patarėjas 

gali jums pasakyti, kiek ir 
kaip reikia sutaupyti pensijai. 
Toks patarėjas gali padėti su
daryti SEP-IRA — pensijos 
planas tiems, kurie turi savo 
verslo arba Keogh plano. Jie 
gali patikrinti jūsų pensiją ir 
apskaičiuoti, kiek jums mokės 
„Soc. See.” įstaiga. Jei norite 
gauti apmokamų finansinių 
patarėjų sąrašą, paskambin
kite National Association of 
Personai Financial Advisers 
telef: 888-333-6659, arba ras
kite kompiuteryje: www.- 
napfa.org

8. Planuokite sutaupyti 
10 % jūsų uždarbio.

Įskaitant darbovietės-taupy
mo planą ir IRA, bandykite 
sutaupyti bent 10% visų jūsų 
pajamų. Kad būtų lengviau 
taupyti IRA plane, sudary
kite, automatišką taupymo 
programą, kur, sakysime 
1,000 dolerių išskaičiuojama 
iš jūsų „credit union” ar ban
ko sąskaitos į „mutual fund”.

9. Tegul taupymas pensi
jai būna pirmoje vietoje

Nelaukite, kol išmokėsite 
skolas, ar išleisite vaikus į 
mokslą. Yra žmonių, kurie 
kasmet randa įvairių naujų 
pasiteisinimų netaupyti. Ne
būkite jų tarpe! Taupykite, 
kad ir po mažai, bet taupy
kite. ir neieškokite įvairių 
pasiteisinimų!

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998/6/10

padaryti dabar, ir atlikti pe
riodiškai, o ne tada, kai pris
paudžia reikalas, kai sužino
me, prašydami paskolos, ar 
ieškodami darbo. Pvz., ieškant 
darbo, prieš samdant darbda
vys gali patikrinti jūsų kredito 
pranešimą, kuris rodo, kad 
kažkas su jūsų kreditu nege
rai, ir tai gali būti netikras 
pranešimas, o tik padaryta 
klaida. Bet atitaisyti klaidą 
jums gali kainuoti darbas. 
Kredito pranešimas (credit re
port) galima gauti nemoka
mai, tuo atveju, kada jums yra 
atsisakoma suteikti kreditą, 
arba duoti darbą 60 dienų lai
kotarpyje, remiantis neteisin
gais duomenimis jūsų kredito 
byloje. Kitokiu atveju yra ma
žas užmokestis už suteiktą in
formaciją. Jis skiriasi įvairiose 
valstijose, bet nesigailėkite 
tam reikalui kelių dolerių.

Visada rūpestingai patik
rinkite kredito pranešimo duo
menis, kad jie būtų tikslūs. 
Norint gauti kredito praneši
mą, skambinkite vienai šių 
trijų įstaigų: EXPERIAN 
(anksčiau jis vadinosi TRW) 
— 888-397-3742; TRANS UN
ION 800-916-8800, EQUIFAX 
800-685-1111.

Atminkite, nors duomenys, 
gauti iš šių įstaigų bus tie pa
tys, bet gali būti ir skirtumų, 
ypač jei yra duomenų, kuriuos 
reikia patikslinti. Todėl, kai 
gausite kredito pranešimą iš 
vienos šių įstaigų, po kelių 
mėnesių patikrinkite savo 
kredito duomenis ir kitose, 
anksčiau minėtose įstaigose.

2. Sekite paskolų procentus 
(mortgage rates). Jei namą 
pirkote prieš keletą metų, gal 
galėtumėte jį perfinansuoti ir 
gauti paskolą mažesniais pro
centais, tuo būdu galite sutau
pyti nemažai pinigų. Yra daug 
šaltinių, iš kurių galite gauti 
informaciją apie paskolų pro
centus. Vienas jų „Bank Rate 
Monito”, kuris turi plačios 
apimties Internet tinklą infor
macijai, seka 2,000 bankų, in
formuoja apie jų duodamų 
paskolų procentus. Kompiute
ryje: www.bankrate.com

3. Ieškokite pigesnių tolimų 
nuotolių telefonų įstaigų. Ne
būtinai jūs turite laikytis vie
nos telefono bendrovės. Pasi
ieškokite tokių, kurios leidžia 
skambinti pigesnėmis kaino
mis. Telecommunications Re
search @ Action Center 
(TRAC) teikia Tele-Tips, t.y. 
įvairių telefono įmonių imamų 
mokesčių palyginimus. Tele- 
Tips pranešimas eiliniam pi
liečiui kainuoja 5 doleriai, ma
žam verslui — 7 doleriai. Pra
neškite, kokio pranešimo no
rite. Pranešimus galite užsisa
kyti, rašydami P.O. Box 
27279, Washington, D.C. 
20005.

4. Patikrinkite jums išskai
tomus mokesčius. Jeigu jums 
federalinė valdžia šiais metais 
grąžino didelę sumą pinigų at
gal, vadinasi „Dėdė Šamas” 
turėjo beprOcentinę „paskolą” 
iš jūsų 1997 metų uždarbio. 
Būtų geriau, jei jūs tuos pini
gus būtumėte panaudoję savo 
skolų sumažinimui, ar padidi
nę taupomą sąskaitą.

Jei jūs permokate mokes
čius, padidinkite išskaičiuoja
mų asmenų (exemption) skai
čių. Tai yra legalu tol, kol mo
kate reikiamą mokesčių sumą. 
Antra vertus, jei nenorite 
daug primokėti valdžiai, pil
dant pajamų mokesčių for
mas, paprašykite, kad jums 
būtų truputį daugiau išskai
čiuojama iš jūsų algos ir bus 
lengviau 1999 metais.

5. Sutaupykite bent 3 dole
rius per dieną. Gal atrodo, kad 
sutaupyti daug pinigų yra 
sunku, žinokite, kad taupyti 
po mažai yra lengva. Pasida
rykite planą, kaip galėtumėte 
sutaupyti 3 dolerius per dieną,

ar važiuojant į darbą su ben
dradarbiais, ar valgant, savo 
atsivežtą sumuštinį darbe, ar 
naudojant kuponus parduo
tuvėje, ar surandant ir naudo
jant pigesnę tolimų nuotolių 
telefono pasikalbėjimo bend
rovę. Bukime išradingi! Jei su
taupysite 3 dolerius per dieną, 
per metus susidarys daugiau 
nei 1,000 dolerių.

6. Ieškokite ir rinkite infor
maciją, kuri padėtų jums fi
nansiniuose reikaluose. Viena 
tokių yra Consumer Informa
tion Catalog. Jį galite gauti, 
rašydami į Pueblo, Colorado. 
Šis katalogas duos jums daug 
informacijos, pradedant, kaip 
elgtis su pardavėju, kuris 
vaikščioja, prekiaudamas nuo 
durų prie durų, iki kaip suži
noti palaidojimo kainą. Šį 
Consumer Information kata
logą jgalite gauti, paskambinę 
888-8-PUEBLO.

7. Patikrinkite paveldėtojų 
(beneficiaries) sąrašą. Gyveni
mas nestovi vietoje. Jis keičia
si ir su tais pasikeitimais susi
ję dokumentai kartais yra pa
miršti ir nesutvarkyti. Pvz., 
pora išsiskyrė, pasidalino tur
tą, bet pamiršo pakeisti pa
veldėtojus (beneficiaries) savo 
apdraudose. Jei vienas jų mir
tų vėliau, po eilės metų, užra
šytas anksčiau paveldėtojas 
gaus pinigus, nors jis/ji ir vedė 
antrą kartą, bet neįsirašė da
bartinės žmonos/vyro kaip pa
veldėtojo. Jei vedėte/ištekėjo- 
te, išsiskyrėte, dar kartą vedė- 
te/ištekėjote, turėjote vaikų, 
pakeitėte globėjus ir t.t. turite 
pasitikrinti, ar pinigai teks 
tiems, kam norėtumėte, kad 
jie tektų. Pakeitimas užtrun
ka tik keletą minučių, o, pa
miršus tai padaryti, mūsų my
limi žmonės gali nukentėti.

8. Patikrinkime savo testa
mentą. Testamentas turi būti 
peržiūrimas kas keleri metai, 
bet ypač tada, kad jūsų gyve
nime įvyksta pasikeitimų, 
kaip vedybos, skyrybos, nauji 
vaikai, naujas namas, didelio 
turto įsigijimas ir t.t.

9. Padarykite savo svarbių 
dokumentų sąrašą. Į tą sąrašą 
turėtų įeiti ir jūsų sąskaitos 
bankuose. Visus dokumentus 
laikykite saugioje vietoje, ge
riausia ne namuose, o banko 
seifo dėžutėje. Jei įvyktų di
delė nelaimė, gaisras ar pan. 
tai padėtų jums savo gyve
nimą greičiau susitvarkyti.

Čia yra tik devyni žingsniai, 
tvarkantys gyvenimą. Tuos 
dalykus turėtumėme daryti, 
kad gyvenimas būtų ramesnis. 
Gyvenime tvarka yra laimės ir 
pasisekimo pagrindas.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 199806.11.

t METŲ
BIBLIOTEKININKĖ

- Genovaitė Žibikienė
Birželio 22 d. Kultūros mi

nisterijoje pagerbtos „Metų 
bibliotekininko” konkurso 
laureatės. Šį kasmetinį kon
kursą organizuoja Lietuvos 
bibliotekininkų draugija.

1997-ųjų Metų biblioteki
ninke išrinkta Šiaulių apskri
ties Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos metodinio sky
riaus vedėja Genovaitė Žibi
kienė.

Dvi Lietuvos kultūros mini
sterijos paskatinamosios pre
mijos paskirtos Tauragės ra
jono savivaldybės viešosios 
bibliotekos direktorei Vidai
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DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
BRONIUS J.MAJAUSKAS

Išėjai jau taip seniai...
Metai blaško mūsų praeities 

takus,
Tamsios naktys ilgesiu 

dainuoja,
Neša, beria gražius 

prisiminimus...
Tu vis sugrįžti, paguodi, 

apkabini,
Meile lengvini tokius sunkius 
Mano žemės žingsnius.

Virginia

Minint mūsų mylimo Vyro ir Tėtės, kurio netekome 1988 
m. liepos 4 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus 
aukojamos š.m. liepos 4 d. 8 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, Lemont, IL.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti velionį Bronių savo maldoje.

Nuliūdusi šeima.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

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

ALL PHONES 
1-773-523-0440

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARŲUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES

1-708-430-5700

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245

Specializuojasi palaikų perkėlimu perlaiduojant Lietuvoje.
Tel. 630-243-0003 (palikite žinutę), P.O. Box 27, Lemont, IL 60439

Kazakevičienei bei Telšių ra
jono Karolinos Praniauskaitės 
viešosios bibliotekos bibliogra
fijos ir informacijos skyriaus 
vedėjai Julitai Švėgždavi- 
čienei.

Bendrovės „Mūsų knyga” 
specialiąja premija apdovano
ta Klaipėdos miesto savival

dybės viešosios bibliotekos di
rektorė Bronė Lauciuvienė.

Švietimo ir mokslo ministe
rijos leidybos centro biblio
tekų kolektoriaus premija 
paskirta Mažeikių rajono sa
vivaldybės viešosios bibliote
kos direktorės pavaduotojai 
Irenai Atkočaitienei.

►

http://www.smartmoney.com
http://www.troweprice.com
napfa.org
napfa.org
http://www.bankrate.com
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Illinois valstijos sekretorius George Ryan (kairėje) su Lietuvos generali
niu konsulu Čikagoje Giedrium Apuoku, susitikę International Visitor 
Center susirinkime. Sekretorius George Ryan padėjojo konsului už jo 
pritarimą tarptautiniu mastu vykdomoms programoms ir kalbėjosi apie 
tolimesnį Illinois vaistuos bei Lietuvos bendradarbiavimą turizmo ir 
ekonomikos srityje.

Tauragės lietuvių klubas 
Čikagoje, atsiliepdamas į 
Mažosios Lietuvos lietuvių dr- 
jos atsišaukimą, Karaliau
čiaus srities lietuviškų mo
kyklų paramai skyrė 300 dol. 
auką. Rusų okupuotoje Maž. 
Lietuvoje lietuviškos mokyk
lėlės deda dideles pastangas 
skiepyti ir išlaikyti lietuvybę 
jaunojoje kartoje; jos labai 
reikalingos įvairiopos para
mos. Šiose pastangose ypač 
reiškiasi Maž. Lietuvos lietu
vių draugijos pirm. Viliaus 
Trumpjono vadovaujamas 
„Karaliaučiaus srities lietuvy
bei” piniginis vajus. Visi kvie
čiami prisidėti, vajaus vardu 
aukas siunčiant 1394 Middle- 
burg Ct., Naperville, IL 
60540-7011.

Nuo liepos 1 iki 7 d. Či
kagos pramogų centre Na- 
vy Pier ruošiama smagi vasa- 
rps šventė „County Fair” su 
visomis atitinkamomis pra
mogomis, vaišėmis, pasivaži
nėjimais, o liepos 1, 3 ir 4 d. 
vakare padangę, ežerą ir susi
rinkusių akis nušvies spalvin
gi ir fantastiški ugnies fonta
nai ir žvaigždžių lietus (fire- 
works). Visi kviečiami.

„Draugas” yra nuošir
džiai dėkingas „Lithua
nian Citizens’ Society of 
Western Pennsylvania, ku
rios prezidentas yra B. S. 
Burdulis, už labai dosnią do
vaną — 500 dol. auką,
atsiųstą mūsų dienraščiui pa
remti. Tai nebe pirmas kartas, 
kai ši organizacija ištiesia pa
galbos ranką vieninteliam 
užsienio lietuvių dienraščiui. 
Dar kartą ačiū!

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje”, liepos 1 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, pro
gramos nebus. Vėl rinksimės 
„Seklyčioje” liepos 8 d.,
trečiadienį, 2 vai. p.p., pasik
lausyti paskaitos sveikatos 
klausimais. Kalbės akių ligų 
specialistas ir chirurgas Dr. 
A.B. Glėveckas. Po paskaitos, 
kaip jau įprasta, bus bendri 
pietūs. Visi kviečiami ir lau
kiami. Atvykite!

„Lietuvos aidas” — tai 
Vilniuje leidžiamas patrio
tinės minties ir plačios infor
macijos dienraštis, siun
tinėjamas oro paštu kas 
savaitę (po 5 numerius voke). 
Skaitytojus pasiekia per 7 die
nas. Lietuvos paštui nuo 
1998.06.01 siuntimo kainą 
pakėlus 43% (arba 40 dol.) per 
metus, dabar „Lietuvos aido” 
prenumerata JAV kainuoja 
taip: metams — 170 dol.; pu
sei metų — 90 dol., metų ket
virčiui — 46 dol. Čekiai 
rašomi „Lietuvos aido” vardu 
ir su savo adresu siunčiami 
„Lietuvos aido” įgaliotiniui 
JAV Broniui Juodeliui, 239 
Brookside Lane, Willowbrook, 
IL 60514-2924, USA. Tel. 630- 
986-1613.

Be abejo, jau visi pas
tebėjo, kad naujausiame 
„Peoples” žurnale, birželio 29 
d. laidoje, išspausdintas ilgas 
ir labai teigiamas straipsnis 
apie Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų. Straipsnis 
pavadintas „Prodigal Presi- 
dent”, iliustruotas trimis nuo
traukomis. Malonu, kad Val
das Adamkus dar vis šiltai 
prisimenamas Čikagoje, ku
rios apylinkėje daug metų gy
veno, dirbdamas atsakingose 
gamtosaugos pareigose.

Čikagos tuntų jaunes
niųjų skautų ir skaučių bei 
jaunųjų šeimų stovykla 
Rako stovyklavietėje Cus
ter, Michigan, vyks š. m. lie
pos 11-18 d. Stovykla „Vabz- 
dynas” ruošiama vilkiukams, 
paukštytėms, ūdrytėms, beb
rams ir jaunoms skautiškoms 
šeimoms su priešmokyklinio 
amžiaus vaikučiais. Prašoma 
nedelsiant registruotis. Regis
tracijai ir informacijai kreiptis 
telefonu pas Romą Rupinską 
(630) 887-0189, arba Rasą 
Aleksiūnienę (708) 423-6503. 
Nedelskite. Stovyklos virši
ninkė bus j.ps. Dalia Žygienė. 
Seserijos pastovyklei vado
vaus j.ps. Laura Lapinskienė, 
Brolijos pastovyklės viršinin
kas — ps. Algis Tamošiūnas, 
jaunų šeimų pastovyklei vado
vaus v.s. Donatas ir. Rasa 
Ramanauskai, jiems talkins 
būrys stovyklavime patyrusių 
vadovų ir vadovių.

Pasaulio lietuvių centro 
aikštėje, Lemonte, liepos 3, 4 
ir 5 d. vyks muzikos festivalis 
„Vasara ’98”. Tris dienas 
skambės jaunųjų kūrėjų atlie
kamos dainos, bus pramogos. 
Pradžia 6 vai. vak. Rengia 
Lietuvių kultūros klubas „Bal
tija”. Jei turite klausimų, 
skambinkite 847-342-1512.

BALFo narių susirinki
mas šaukiamas šį sekmadie
nį, birželio 28 d., Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje, 
Marųuette Parke, tuoj po 
10:30 vai. lietuviškų Mišių tos 
parapijos bažnyčioje. Kviečia
mi ir raginami dalyvauti visi 
BALFo nariai. O kas priklau
so BALFui? Kiekvienas lie
tuvis, kuris bent kiek sielojasi 
savo tautiečių vargu ir nori 
padėti tą vargą sumažinti.

Šįmet briželio 12 d. Lie
tuvių Katalikų religinė 
šalpa išsiuntė 430 labdaros 
siuntinius į Lietuvą per 
„Atlanta” siuntimo įstaigą. 
Kaip dažnai atsitinka, tokius 
darbus dirbant, supakavus 
daiktus, atsirado daugiau 
siuntinių, negu buvo numaty
ta: iš anksto buvo sutarta dėl 
300 siuntinių persiuntimo, o 
galutinai jų buvo net 430. 
„Atlantos” vadovybė nemoka
mai pervežė susidariusį per
teklių. Lietuvių Katalikų reli
ginė šalpa yra labai dėkinga 
už tą geraširdiškumą.

Čikagos lietuvių visuo
menės susitikimas su Lietu
vos Respublikos Kultūros min
istru Saulium Šalteniu bus 
birželio 28 d. jau šį sekma
dienį, 5 vai. popiet, Jaunimo 
centro kavinėje. Liepos 1 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak., mini
stras susitiks su visuomene 
Lietuvių dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre, Le
monte. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti ir susipažinti 
su ministru S. Šalteniu, kuris 
yra gal geriau žinomas kaip 
rašytojas ir redaktorius, ne 
kaip ministras.

ALMOS FONDAS

Šią savaitę Almos fondui 
aukojo:

Konstancija Valiuškienė,
Gouvermus, NY, 5,000 dol.!

Aa. Vytautą Urbona
vičių, mirusį Los Angeles bir
želio 3 d., pagerbdami: Dana 
ir Gabrielius, Kristina, Cheryl 
ir Edmundas Gedvilai — 500 
dol.; Lina ir Eric Galleguillos, 
San Francisco, CA, — 100 
dol.; Vida ir George Caravias, 
Australia — 200 dol.; Milda ir 
Matthew Scott, Huntington, 
CA — 50 dol.

Dr. Jonas ir Janina 
Šalnai, Portage, WI — 100 
dol.

Marija Valiukevičius,
Sun City, CA — 50 dol.

Almos Adamkienės ir Lietu

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

Birutė Jasaitienė

KUN. ANTANO 
SAULAIČIO

IŠLEISTUVĖS

Birželio 21 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre buvo didelė 
šventė. Kaip į senoviškus at
laidus. iš visų apylinkių suva
žiavo daug žmonių, kurie, 
laukdami Mišių, draugiškai 
šnekučiavosi didelių medžių 
šešėlyje. Visi susirinkome pa
gerbti ir padėkoti kunigui An
tanui Saulaičiui, kuris daugelį 
metų darbavosi mūsų tarpe, o 
dabar savo darbą tęsia Lietu
voje.

Prasidėjo Mišios. Jas aukojo 
kun. Antanas Saulaitis ir kon- 
celebravo kun. Algis Gudaitis, 
kun. Tony Puchenski, kun. Al
girdas Paliokas. Sugaudė var
gonai. Suskambo „Dainavos” 
ansamblio, kuriam vadovavo 
Darius Polikaitis, ir Dalios 
Gedvilienės mergaičių gies
mės. Viešpatavo pakili nuotai
ka ir jausmas, kad visi esame 
bendros Dievo šeimos vaikai. 
Kunigas Saulaitis pasidžiaugė 
saulėta diena ir pabrėžė bend
rą ryšį tarp visų, per pasaulį

Sės. Margaritai Bareikaitei pastaruoju metu lankantis Čikagoje, Pasaulio 
lietuvių centre buvo suruoštos jaukios vaišės. Prieš valgį sės. Margarita 
ir PLC renginių komiteto vadovė Bronė Nainienė susikaupė maldoje.

išsisklaidžiusių, lietuvių.
Skaitinius skaitė Alytė Gra- 

žytė-Simonaitienė, Antanas 
Petkus ir Edis Tuskenis. Mi
šių aukas nešė Petkų šeima.

Vėl suskambėjo giesmės, ku
rių garsas plito po visą apylin
kę ir tikrai pasiekė dangaus 
vartus. Tai puikių choristų ir 
garso techniko Andriaus Utz, 
kuris sutvarkė garso sistemą, 
dėka.

Po Mišių žmonės neskubėjo į 
salę. Gėrė gaivinantį limpna- 
dą. Dalinosi įspūdžiais, paten
kinti vaikai džiaugėsi Vainio 
Aleksos pripūstais balionais ir 
ritinėjosi pievelėje. Malonu, 
kad gražus Jaunimo centro 
sodelis buvo ne tik pasižiū
rėjimui, bet ir panaudojimui.

Pirmą valandą daugiau kaip 
400 žmonių minia susirinko 
didžiojoje salėje, kur tęsėsi 
programa. Kun. Saulaičio gar
bei salė buvo išpuošta saulė'- 
grąžom ir besišypsančiais gel
tonais balionais. Susirinku
sius svečius pasveikino pro
gramos vadovas Tadas Kulbis. 
Visi žinome, kad kunigas Sau- 
laits vadovaujasi sena lietuvių 
patarle, „Mažiau kalbų, dau
giau darbų”, todėl ir šioje 
šventėje buvo vienas kalbėto
jas. Mūsų garbės konsulas, 
kunigo Saulaičio draugas, mū
sų lietuvių visuomenės narys 
Vaclovas Kleiza, kun. Saulaitį 
pasveikino visų mūsų vardu. 
Jis pabrėžė tėvo Saulaičio įna
šą, prieinamumą visų mūsų 
gyvenime. Visi kiti sveikini
mai buvo įteikti raštu ir su
dėti į gražų albumą, kurį pa
ruošė Renata Borucki.

Aleksas Plėnys ir Aurelįja 
Vaičiulienė paruošė vaizda
juostę — atsiminimų iš kunigo 
Saulaičio gyvenimo. Vaizda
juostėje rodomas jo šeimos gy
venimas, religiniai momentai, 
skautų, ateitininkų bei kitų 
organizacijų veikla, vestuvės, 
krikštynos, pirmos komunijos, 
laidotuvės ir draugystės. Ma-. 
tydami tiek įvairių veidų, pa
jutome, kiek žmonių savo gy
venimo kelyje palietė kun. 
Saulaitis. Visa salė plojo ir 
plojo — taip kaip jaunimas 
ploja sporto žvaigždėm ar est
radinės muzikos daininin
kams. Ant scenos užlipo vai
kai, kurie, Linos Sidrytės va
dovaujami, kunigui Saulaičiui 
įteikė savo nupaišytą ilgą 
sveikinimą. Renata Borucki 
įteikė sveikinimų ir nuotrau
kų albumą, kad nesvarbu, kur 
jis bebūtų, visada prisimintų 
savo draugus.

Prabilo kunigas Saulaitis. 
Jis pasidžiaugė lietuviškos 
šeimos draugyste, prašė, kad 
visi pasaulio lietuviai dalin- 
tumės vieni su kitais ir moky
kimės vienas iš kito. Kaip vi
suomet, kun. Antanas Saulai
tis pagalvojo apie artimą, pri
simindamas visus čia gyve
nančius jėzuitus. Dauguma jų 
sunkūs ligoniai — bet savo gy
venimo pajėgiuose metuose jų

Lietuvių fondo Pelno skirstymo komisija. Iš kairės: dr. Vytas Narutis, LF tarybos pirm. Algirdas Ostis, LF val
dybos pirm. Povilas Kilius, Rėdą Pliūrienė, Dalia Puškorienė, dr. Antanas Razma, Ramona Steponavičiūtė, Kęs
tutis Ječius ir dr. Petras Kisielius.

iniciatyva yra išauginę daug 
religinių ir kultūrinių centrų, 
kuriais mes naudojamės ir da
bar. Jis jiems dėkingas. Vėl 
plojome.

Kun. Antanas Saulaitis su
kalbėjo maldą. Per pietus vai
šinomės skaniais, „Racine Ba
kery” paruoštais, patiekalais. 
Nors salėje buvo labai daug 
žmonių, tačiau puikūs patar
nautojai greitai patenkino

• Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY” kor
telę, vairavimo leidimą (dri- 
ver’s license) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, tel. 1-708- 
246-8241.

(sk.)
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241.

(sk.)
• Namams pirkti pasko

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

(sk.)
• Automobilio, namų ir 

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

- (sk.)
• Prieš užsisakydami 

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

(sk.)
• DĖMESIO! VIDEO APA

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

(sk.)
• BALTIC MONUMENTS, 

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

(sk.)
• Tik 46 centai už minu

tę, skambinant į Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite

išalkusią minią. Po pietų žmo
nės dar ilgai kalbėjosi ir foto
grafavosi su kunigu Saulaičių. 
Jautėsi lyg šeimos šventė, ku
rioje dalyvavo per 400 žmonių.

Šventė puikiai pavyko, nes 
prie jos rengimo su meile ku
nigui Saulaičiui prisidėjo daug 
žmonių ir institucijų — „Drau
gas”, radijo stotys, Jaunimo 
centro darbuotojai, kun. Sau
laičio draugai, kurie nepasa

tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556.

(sk.)
• Siuntinių į Lietuvą 

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

(sk.)
• Neringos restorane,

2632 W.71 St., šeštadieniais, 
nuo 9 vai. vakaro gros Al
gimanto Barniškio grupė. 
Visus kviečiame pasilinksminti 
ir pasivaišinti lietuviškais 
valgiais ir gėrimais. Tel. 773- 
476-9026.

(sk.)
• „PENSININKO” žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis.

(sk.)
• Numizmatikų dėme

siui! Parduodamos jubiliejinės 
auksinės ir sidabrinės lietu
viškos monetos. Vienetinis 
leidimas - 1500 vienetų. Tei
rautis 708-873-5057.

(sk.)
• Tauragės lietuvių klu

bas Čikagoje, globoja tris naš
laičius Lietuvoje. Pratęsdami 
šių vaikų globą kitiems metams 
tauragiškiai atsiuntė $450. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711
W. 71 St., Chicago IL 60629.

. (sk.)
• Lietuvių prekybois rū

mai išrūpina stipendijas lie
tuvių kilmės studentams. Pra
šymus (applications) galima 
gauti rašant: Stan Balzekas, 
4013 S. Archer, Chicago, IL 
60632.

(sk.)
• Prisimenant a.a. Bro

nių Majauską, a.a. Vytautą 
Karalių, a.a. Ireną Kara- 
lienę-Vaitkienę ir a.a. Ado
mą Karalių, šv. Mišios už juos 
bus atnašaujamos liepos 4 d. 
8 vai. ryto Pal. Jurgio Ma

kydavo „negdliu”. Rengimo ko
mitetą sudarė Tadas Kulbis, 
Ramunė Lukienė, Albina Ra
manauskienė, Grasilda Rei- 
nytė-Petkuvienė, Edvardas 
Tuskenis ir Marytė Utz.

Ačiū visiems! R.L.

- • Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero išnuomojama 
vasarvietė. Tel. 773-776-4755 
arba 616-469-4347.

tulaičio misijos bažnyčioje. 
Draugus ir pažįstamus prašo
me prisiminti velionius mal
doje. Šeima.

(sk.)
• St. Joseph Church, 

Scranton, PA, klebonas Petras 
Modus, atsiuntė $1,650 - tai 
11 Lietuvos našlaičių globos 
metinis mokestis. Klebonas
P.Modus ir jo parapijiečiai šiuo 
metu globoja 26 našlaičius 
Lietuvoje. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos” ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago IL 60629.

(sk.)
• Dr. Jonas ir Janina 

Šalnai, Portage, WI, Danutė 
Varaneckienė, Chicago, IL, 
Vytautas Jankus, Delran, NJ, 
Juozas Vaineikis, Oak Lawn, 
IL, Ernest ir Barbara Pan- 
tos, West Boylston, MA, ir 
asmenys iš Wilmington, DE, 
kurie prašė neskelbti jų pavar
džių, visi jie globoja našlaičius 
vaikus Lietuvoje. Pratęsdami 
pagalbą kitiems metams at
siuntė visi po $150 - metinį 
vieno našlaičio mokestį. Dė
kojame visiems už vaikų globą! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629.

(sk.)

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

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

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valančios pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

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

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

ŠeStad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI
LJRane & IJF'eyman

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse.
5213 SArcher Avė., Chicago, OL60632. 
Tel. 847-361-7636 (kalbame lietu
viškai). MeS jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaitę.
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